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Multis ille bonis Habilia occidit,

Nulfi ílcbih'Or quam tihi Czechia!



Giž ta, které game se často obáwali, nastala chwjle;
Národy swé dobrý giž giž opustil Otec..

Národy swé giž Opustil Otec! tak zazněla zpráwa
Od Podunagska; horem zalkala země Čechů.:

František usnul Otec! Bleskem té Zpráwy welebný
Hrad Swatowáclawský zastonal ohromený.

Poswátným hradem odražený se po chrámech ozýwá
Hlas: Náš nábožný František usnul Otec!

S 'rjše radaa wysokau každá lká wláda kraginská:
Pán nikoli, wšak nám František usnul Otec!

Obtažené smutkem saudné swědřj trihunály:
Saudce pozákonný, František usnul Otec!

Černě palác oděný taužj we tichosti bolestné;
Práw našich ochránce, František usnul Otec!

Trůnu i wlasti stráž si udatné wogsko nařjká:
Sláwa a heslo naše, František usnul Otec!
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Zalswěconá mněnjm (mj těmi nároky mládež:
Sníftlo n slunro nnšo, František usnul Otec!

Prtunyslný měS'tnn wo swé rukmtjlnč Zpomjnít:
Obchodu obžiwitel, František usnul Otec!

Poklidné rolnjk \\C chaloupce obýwagc kwjlj:

Miru milowný ach! Fraultišok usnul Ottu-,!

Po městech, dědiníuth, we celého-to národu srdrjvh
an Zolu téhož ohlas; František ttSnul Otvr! --—

Posvátný nohlodjc na. trůn, diadému ní na blesk,

Posh'dllj Gonm též ustlnla lůžko nemoc.
Rám: tuto mnohokrát nám ňádra probůsti hrozjrj

Sám od nás posuwád Hoslpodin odwrncowal,

Wjdngo proti tolihých milionů srdrc plunauti,
A s pokorou k nebesům prosby wysjlzlti znít.

ijczw't byla Pánu nobcs lidu láska ku krídi,
Lásko, gr.-than _:rodínčdjth so k otci winan.

Potřihráto prot-07; pnwotnl smrti angola 11:12pět,

Když jmlmsjnnti giž hr.—'dowuschi se gol;

Tak že non'au zaso sjtu nabyw, swé národy geště
(lodnjm nmwštiwcnjm král—otec obrodowal..

Sám se také potěšil, \\“idn gali gcho wůlo si wážj

A _ujnkowauk němu lid důwěru stálo rhowá.

Až se zatim přidaná mu dokončila lhůta poslodnj,

Geště gcdcn rok a, den ]; šestoru sedmilctj,

Od doby té, co ugal zděděného se žezlo & trůnu:
Král kra'dů tehdáž swého miláčka wolal.

Tak posléz ani lék hledaný we tworstwa celého

Íijši, ni oslawcných wýzPyty léřitclůw,

Péče ni twá, choti ncylolnšj, Karoljno, & matka,

Ařkoliw otec gsí nám snažnč ošetřowala,

Prosby ni lidstwa wřoló odm-átiř wůli nemohly
Noskonalého, \\“ěkůw od wěku nstawonnn.

Cjtě to sám, loučil so swými se národy dobrý
Král, tyto otcowské odkazy gim poručiw:
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Do hrobu beru s sebau, wc slasti a strasti do konce

Mého Zilj clmwanau, lásku a eru wuši.
Nezrušcné 212také synu mému milému vhowcylo:

Žclmíun wás, děti mé: Zdráwi (\ buďte Muzi!

Na wěřnosli za wás přede trůuem Ncskmmlélm

Git se pokomě budu modlili, ——buďte Muzi!

'l'y wšak, min;: dědici přemilý, lidu swému bud' Otcem;

Tuk Iobě licl pcwnau lásku za lásku puda. —

To |n-m-viw,otcowský král náš tiše \\ Pa'um pozcsnul.

Páně posel sc čela sňal gemu lni'jmě korun,
A wzaw hohumilau duši odnesl tam za tu wýši

Hwčzdowilau, w gasné sjdlo blahoslawených.
Gil gomu tam gdau wslřjc Wáclaw, Jan, Woglěch :; lwůn,

A před trůn Ho wcdau Ncskonalélm Boha.
Iirásněgšj tam, nad zemskau, korunnu ncuwadlé

Clnosli se zaskujwá F ranlišek ozdobený.

Karel I'Vžnnřický,
farář w Kowz'mi.



Zmlkly pjsně Čechů na Wllawě,

Zahalcny w čcrnau záclonu,

Zmlkly pjsně Čechů na Morawě,
Čechů 1m Wáhu :! na Hronu.

Gakžby české pjsnč mohly znjli?

Rozkoš slušj-li pro hledím ljc '?

Žel náš nenj možná déle krýli ——

Ach, Františka krále ncnj ch!

Nás se těžce dotkla ruka Páně!

Milliony k nebi wzdyclmgj,

Millimny srdcj w gmině ráně

Mdlohau náhle k zemi klesagj'

My ho wšickní gen co otce znali,

Šarlale sc nechtěl l_jhiti;

]šysme gag co djlky milowali:

ij swé tělu gen chtěl zdobili
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A zda gsme to wěrně nečinili?

Tak se s pýelmu tážem každého,

Zda gsme si my láska“ nekrásili
Čelo otce wlasti dobrého '?

! we hromu wálek wšebořjcjch,

! w swatého mjru tichosti,

W českých srdejcll pro nčg wžtly ho!—jejch

Láska se wždy pnula k wysosti.

Pnula se & pnauti bude wěčně

! tam w ony rágské kraginy;

Co zde w českých srdcjch psáno, wděčně

Swětu powj české děginy:

Neypozdněgšjmu i potomkowi

Bleskem skwjt se bude geho wek —

Wšeekn ehwímlu pište málo slowy:

„Otec králowský byl F r a 11I i 3 e k !“

lh'. .Íns. K. Chmelenský.



(, luědu! Nebe Austria se mmí—nemkalj,
A sirach :! hrůza k nám se od [)unagska walj;
EwroIm s úžasem lu powest přígjmá,
Wrškerý okres země nj se zanjmú,
A Ze wšcch úst gest slyšet hořké žaloslěnj.

Ú běda - běda ——Františka ugjc ncuj!
Swých zomj otec dobr-", Nestor mezi králi,
Ewrupy sny'řz'tel, &práwa přítel stálý,
N'Íuž su.—(dý! & wšeck ctnostj wzor, wšech dobrých šijí,

l.)roíi bude člowčc'ensfwo hořké slzy ljt,

J\ťh! odešel k swým otcnm, smrti w náruč padl,

.S'irum Ewrupoyské Slámy z nenadímj swaull.
lla! Tobě wůrný, dob-rý, národa mřš Český !
'l'u zweslmmly Šín/'Iu (my a hrom & blesky, *)

Že Tobe w brzkém **asehrozj sh'ušuá piji/wda.
_-\_y!Otce zleaubná smrt ! žclj swčt ] píjroda !
František snášel s mimi zlé i dobré řasy,

W nenurodíwh & bjdúch slyšel naše hlasy,

*) Básnjk tu Hurá-Zj nu hromem wylmřvlau \\čž Plzensktlll
Aer také, když 31:0 Března spřcsmuínml zpráwuu o úmrtj
cjsuřo, ;: krále Františka cjs. král. rychljk přigjž'dřl ku
Praze, 0 (il/4 wm-cr z nenadálé \\ichř'ice hrom udeřil do
wčžc lcrálowskčho laorunownjho kostela sw. thn, :: gcdnn
lmrauhwiišku srazil, & hned druhau rmutu do hromowodu
w lu'úluwském zámku proti prohošstwj.
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Skrz tří a čtyřidceti lot On pro nás hděl,
W swť'm srdcí čes/tý národ z:u*howaný měl,
On w pokogi a milk-ích na nás pzunalowal,

Pro dobré Čec/nim (Ira/tých rád wše obělomnl.
(ijm náboženstuj swató luwllo uy'ca ch,
Mun ;n'ostopášnost swěta neškodilo. nic:

01: po dava/rrát Ewropea pant & wazeb zbuwil,
Po dwakrát Mim swéta mnm'ácenj s]awil.
A wšecky mjru plody množily se zas,
A. Gjm gen mmrálil se wlasli zlatý čas;

Tu prumysl a. wědy utěšeně kweíly,
A Muzy mužům wážným wonné wěncc plnily;

T||. mněn hrdě chrámy množily se \\“šucly,
A \\ywra'uzeny wášně, rozkotíuly bludy;

Tu drmorm řc/m poutal meli/uřnský most,
Tam po železných dra/ních obchod wulnč msi,
Zde přihýwalo silnic, lmn zas prulcwu,
A wšcobccná tíseň našla úlcwn;
\ co skrz. siolcij se w zkázu _qístcm bralo,
Františkem zas wz/rfjšeuj (: w:,růsiu waleza/o.
On mateřské se našj lng-al moc-ně řečí,

() zwclcbeiqj ;:ng otoouts/mu měl péčí,

011 lásku Ii gagy/m & w/asií u_ytrh zo nulhvby,

Národnost čes/mu wyswohmlil od wšj poroby.
„Protorozléhcy se po ij u'lasli pláč a opční!
[\'xlos Čechmn, hledey' útěchu g_n-nw Holm, w mod/mj!

(Tn-n w modlcnj & w Balm pouhmjš hoří,
(:e-.n mk gest možno swé/zo Olt—o.w hrobě ctil,
(šou tak se Gollo zásluh hodna ucinit.

(“o on zde pozůslzlwil žádný řas nezmaij.

IMC/1.Gelco budo wlíuhmul také w Gcho Nástnpnjla'u,

(“ns dlužím Otci -—wmláwey Fordinmedu Panownjlm;
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Neb w rodu Habsburkském tentýž. duch wěčně přebýwá;
Gen lau myšlenkau zkormaucené srdce okřjwá :

Že nad Rakausky'm domem plyne Božj ])ožehnónj,
Že samo Nebe cleránj Franiíškůw Rod bez přestánj,
Geg dolknzmti se ncdolmsljc zkáze žádné,

Že tentýž duch í Frante'šlwwým Nástupíg'kem wla'ulue.

Dr. (&prof. "To!/těch Sed/účel::



IV.

Bea coeli Rex Anguslum,
Bea Pall-em Pall-ine!

Compotemque Regem justum
Fae coelestis gloriae,

Audi preees, quas ad bustum
Gentes fundunt Austriae,

Bea coeli Rex Fraueiscmn,
Bea Pair-em Palriae!

T c, coelorum summum Regent,
Monte Caesar cel-mm,

Pielate Tumn logem

Coluit ingenua,
Creditumqne Sihi gregem

Cum í'm'it strenua;
Bea coeli Rex Franciscnm,

Bea Pan-em Pall—ine!

()mnis term jam flztgmvit
Flammis late hostie-is,

Caedibusque exumlavit
Cruentata, telricis ;

Mariem noster Rex fugzwil
Summi epe Vindieis;

Ben, coeli Rex Franeiseum,
Bea. Pntrem Patriue!
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ls rcsl'mxit belli facem

Fustu jaclzun impio,
Is reduxít. terris pncem

Nisu vero patria;
Dn aeternam Deus pannu

Rogi vere patria;
Bea coeli Box Frnuciscnm,

Bea Patrem Palríae!

Serva Deus Ferdiuandum,
Tunti Patris Filium!

Serva Regem vencrandum,
Novum Palrmn gentium,

Exteris falc awnmlnndum

Regent, dvous—Ausírium!

Serva Deus .'|<“1-r(lilmndum,

Serva Rog—ompnlrium!

Prof. "'em—..Al. .S'wubmlu.
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V.

Ešúh Františka Krále clného

Ku swé sláwě powoley!
Prosby národu českého

Nad hrobem neoslýchey,

Mj.—zlovsjnku králowského

Korunu '\lu hwězdnau dcy,
Bůh F'nntiška Krále clného

Ku swé slízwě pOWOlcy!

Tobě, Pánu wšemocnému,
Byl Ou s]ulmn skraušcným,

Zákonu wzdy wěren Twénm

Duchem hyl neljčcným,
Šljlcm pcwným lidu Swému,

Zcmjm sobě swěřcným;
F'anliškmvi Králi clnému

Odplaí lrůncm nadhwězdným!

Lidsan kowal bog okowů,
(Ím—mowšem uložit plál,

Swět, hogišlě plné rowů,
Praudy krwc wůkol wlítl;

Nož slawuého Krále slowu

Ukogcn zas pookřál;
Wčřné blaho Františknwu

Zn ctnost dey 'Vlu lmlms Král!
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Bage krutost On Swan slaninu,

On zapudil wšeeku strasl,
On giž drailmý řas odřiamn

Swětu wráíil .mjrn Slast.

VVčřný bud' Mu lnjr odplnlan,

delem Mn nebeská wlast,
anliškowi bud' odplatnu

Tam nadhwězdná nebes wlnsí!

Želmey Syna Otce clného
Ferdinanda Hospodin!

Nám za ()lee mileného

Budiž OWN“ s]awný Syn;

Král, ochrana, lidu Swého,

Z kwjtey s]a'm'an přiodjn ;

Želmey Krále nám nowélm

Ferdinanda Iloslvodin!

Pro/'. me. AI. Swoboda.



I.POGEDNÁNÁ

1- O určitedinosti aswobodč wůle lidské

Od .

vincencia Zahradníka, faráře W Křešicjch.

ším—z, pastýř dns-j, za gmina z hlavnjcřa pnwiu—

nostj sobů uloženo mzi Nechť-ni awzdŽ—lúwainjwůle

lidské, to gvst, tak mi sh'nggítž & wósti wuři swč—

řených sobě (hr—j, by, zlé.-hnmjšcagjc , ke ctností

toliko se schylowala. Za któraužto píji.:inau úplně
znáti má wše rozené wlastnosti wůle lidské, &

gakhy se !( nj neyplatnflgi přistupowaii mohlo.
\Včdomoř ale gest, že mezi učenými 0 negedné
hlawnj stránce wůle lidské rozdjlný, ohapol su
potjkagjcj smysl panuge, & že z ruznim této
negedna tťržlmst pochaizj. Tak u pi'jkiadu gedui
natom zústáwagj, že. wůle w niz—00h"_.g'mtslužbě

smyslu :: zdánj člowřka, &ti se nazýwagj dnor.
ministy; na druhé straně gsnu ginj, gcnž na ur
čowánj wůle žádného zřenj nenmgice, toho gsau
alomněnj, že wůle lidská plné, žaiduau wýmřnnu
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neobmezené má swolmcly, tak že člowřk i pri
neydokonalegšj známosti, že u přjklmlu krádež
gesthřjch, hřjch ipzíclmteli zzíhubný, předcel
Willi swau ku krádeži přiložiti mů e. Někteřj swo
hodnost wůle lidské prawj býti \velilmu nedokona
lostj, kteréžby se člowbk s neyw'ctšj pilnostj zba
uowati měl; ginj ale tomu na odpor bočj, natom
stogjce , že swobodná wůle swrcllownnau gest (lo
konalostj člowixlm, kteráž ho samému Bohu po
dobna činj, & s m'ywyššj snažnostj oslí-_jllána

býti má. Gál gsem o této wi—cimnoho četl, a

mnoho přemýšlel, tjm ale celé nabyl gistoty, že
swobodnost n\ůle našj, rozdjln't—li se rozumj &wy

klzídá, giž za dokonalost, giž za nedokonalost
mjti se může, a že žádný zdrawý determinista
swobodné wůle zapjraú nemuže, gakož i na druhé
straně žádný zdrawý swobodně \vůle luígítcl tomu
odporen býti nemuže, že wůle gest pod spráwau
hlawy, & tjm, což si (10ka w smyslu swém před—
stawuge, určena b_ýwá. () oběm tom, gmeno—
wiťe o určitedlnosti & swobodnosti wůle lidské

tuto rozPraíwě—tibudu , a sice tak , by lllawnj (lu

ležité prawdy, zlgulnoho i z druhého plg'naucj,
gasně každému (lo očj swjtily.

I.

Djm-li, že ;wůle lidská gest určitedlná, nic
ginčho nemjnjm, než gegj (lržemne', stálé a pe
wné s mysliwau neb s poznáwacj mon spogenj.
Gestil pak wůle čloweka se smyslem anebo se
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známostmi geho tak spogena, že nic dokonce ne—
objrá, ana ničem se neustanowuge, což dřjwe
poněkud aSpoň w přemyslu a u wčdomj geho ne—

bylo. Gižč pak ta prawda, že wůle člowěka roz.
umem, smyslem anebo předstawenjmi hlawy geho
se řjdj, gest gedna z těch, kteréž se očitými dů—
wody prowěsti dagj.

Co medle gest wůle člowčka? Ta duše moc,
kteráž něco objrzí, wyn'oluge :! ukládá, anebo
předsewzetj a úmyslů gest půwodem. Z toho se
widj, že smysl & wůle gsau gako gediný spolu
slitý kns kowu, tjm toliko rozdjlem, že rozum
předcházj, wůle pak následuge. Gako prán-nj
saudce newypowjdá hned nálezu, noln'ž dřjwe obě
nesworné strany poslauchxi, & promluwenj gích

\\“ážj : tak wůle nikamo se neklonj, nic newolj , &
naníčem se neustanowuge, pokud djlo hlawy do
konáno nenj. \Vůle nic nenj giněho, než wčtew,
z myšlenj wyrostlá, nic giného, než resultát čili
wýstřelek toho, což hlawa powzížila. Pro tn přj
činu lidé magj obyčeg ptáti se, proč bychom
práwě ten, ne pak gíný skutek byli před Beli-e
wzali, anebo co wůli naši k tomu přiwedlo, že
z počtu rozdjlných, možných činů przíwč tento
obrala a wywolila. Tauž přjčínau se činowé člo
wěka, kterýchž dřjwe powzížíti nemohl, nepoklá
dag'j za skutek wůle geho, a o každém u w'édomj
a w rozmyslu nebylém činu se we školách řjkáwá,

gest čin člowčka, gelikož gest žiwočích, ne



ale čin lidský, čin žiwočicha rozumem nadaného,
actio lmminis non humana.

(řistým, bezpečným zkušenjm to můžeme wyhle—
dali, že každému wolenému, předse“ zatému neb w
úmysl pogatemu činučlowbkaněgake dle hlawy gest
základem. Může-lii- kdo na wůli swé uložiti dobré,

kteréhož nezná, a w smyslu swem sobě ani před
stawiti nemíiže'.2 Může-li kdo wůli swau přikloniti

k hi'jchu , nemyslj-li , že z hřjchu toho bude mjti
rozkoš neb užitek?

Nechl: člowbk Willi swau na dobrem postawu—

ge anebo, na zlém, w každe té přjpadnosti wůle
geho nřgakým \\edomjm anebo domnčnjm byla ur
čena. Bčředi před sebe dobre: myslj, že to gest mra
wočeslno, a buď pro tuto poznalau mrawočestnost,
anebo pro znamenaný přitom swůg zisk, anebo
pro obě to spolu dobrého činu onoho ob_jr:í. “We

ale-li tomu na odpor wůli swau k činu, zákonem
ctnosti zapowlízenému: tedy mrawné zloby činu
toho nepoznawzi, anebo poznáwáJi zlosti geho,
alespoň to si w smyslu swěm předobrazuge, že
mrawozlobnjm činem swé osobnj dobré rozmnožj.

Zdali kdo z nás slepě & beze wšj úwahy wuli

swan k níščemu přikládati smj? Zdali hodný člo
wiěk něco w úmysl běře, pokud se o to s rozu

mem swým neporadil? Zdali se mnohý až přjliš

nerozmeyšlj , by se wůle geho na něčem zlem a
škodném neustawila? Tak nápodobně lidé, když
wůle gegich nikto neprawého a škodm'-ho wzala
před sebe, nenařjlxag'j nawůli, nobrž na nerozum
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anemaudrost swau, prache: „Což wjm nynj,
(lřjweřgsem wěděti m'el; kdybych se tuwěc, kte
rauž nynj poznáwzím, (lřjwe byl znáti naučil: wůle

má by se ginzík byla zachowala.“ C0 těmi &
takowými řečmi lidé na gewo dáwagj? Nic owšem
giného, než to, že wůle dána gest w moc hlawy;
že rozum, bud' gaký buď, bludný neb oschený,
w'ůdcem gest “ůle; že každý člowěk wolj práwě
tak, gak myslj. Kdyby čÍowěk wůli swau posta—
witi mohl ina tom, což ln—zdliwiepowážiw, zlo,

neprawo & i sobě samému_. swrchowane škodliwo
býti nalezl: tedy by wůle geho byla zlořečenámo
hútnost, při neylepsj známosti &při úplném roz
umu hrozně bla'zniti.

Ježjs Kristus tu zlau wůli, kteráž geg na křjž
přibila, pi-ičjtal nerozumu _, i'ka: „Otče, odpusi

Rim; HCWŠ'ÚJĚ,COčillj.“ Pončwadž pak hož
ský Spasitel národu lidského wY—dT—l,že waile lidj

wždy gest práwe takowá, gakýž gest rozum a
smysl gegšch: protož .sám ráčil !)ýtí učitelem mau—

dmsti wččné, u zwlaismj w cjzkwi swé zi'jdil staw,
kterýžby swaté prawdy náboženské lidem w smysl
uwozowal. I\e.—.t0g;j—líu(110naprosto pod pansiwjm

hlawy., :! může—li i při neywyšsšm nsujt'vnj , i při

neydokonašegšjm rozumu, genů se ničím omráčíti
a zmýliti nedá, k zhímu se nakhmíti: čemu medle

giž mládež cu'iC-jme & uvah—nm:: ('emn lixlvm

lllászíme slowa linii? ('vmu ('Ěaylmg-jcjch nupn
mjnzime? Čemu lidem zločinné wůle i bolestnými
a lrwzínliwými tresty zdrmvšgšj &lepši smysl se
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wštěpuge? Že na ctnost některých lidj naprosto
spoléháme; že wěřjme gegich slowu a přísljbenj;
že dáwáme mjsto mrawoěestnému charakteru čili
wůli, k činěnj dobrého stále &trwánliwě nawážené:

přjčinau toho gest, že o gegich uměnj dobrého
& giných ke ctnosti wzbuzugjcjch wědomostech
nic nepochybugeme. Plakati by musela rodina
lidská z náramně neštastněho osudu swého, kdyby
wůle i tenkráte zlé woliti mohla, když rozum,
ničjm nezastjněný, o pou-innosti prawý saud wy
nzíšj, & člowěk při konánj powinnosti swé wlastnj
swůg užitek a rozkoš swau spatřuge.

Nebuď mi tu činěn odpor, že mnohý hrozný
zločinec &nešlechetnjk welmi mnoho má domyslu
a uměnj , a že i neyrozumněgšj člowěk někdy pa
dá, i neymaudřegšj hřešjwá. Neb weliký zločinec
snad wšecko znzí, těch ale swatých prawd , kteréž
wůli od zlého táhnau, k sličnosti gi klonjce, špat
nau má swědomost anebo žzídnau; snad má rozum

ke wšemu ginému, k činěnj dobra ale snad gest
prawým hlupcem a nedoučeným sprostákem. Co
se tkne ale prawého mudrce a nábožného člowěka,
w hřjchy ubjhagjcjho, opět iOpět bud' znamenáno,
že w některau dobu slunce rozumu býwá zatmjno,
že u wědomj našem dobré myšlenj bludným a zlým
někdy přikwačeno a přemoženo býwzi, že w ně

kterém okamženj člowěk práwě a spasitedlně wě
řiti přestáwá, & že práwě w tom obecná mdloba
&křehkost lidská záležj. WVněkterau chwjli wše
cka maudrost a nábožnost w duši člowěka gest
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poražena &rozdrcena, odešla-li ale nešíastná chwjle
tato, tedy maudrost a nábožnost we wůli geho opět
spasítedlné aučinky prowozuge.

Nebuď mi tolike'ž namjtzino, že člowčk ne
musj wždy wůli swau Sprawowati tjm, což se
práwě w silném swětle a s welikau žiwostj skrze

hlawu geho kaulj, nobrž že mu možná gest, před
sewzetj swoge podlé žádostj a strádánj srdce swé—
ho strogiti, Nezapjrámř, že to práwě gsau horké
wášně a náružiwosti, gimiž někdy spasitedlnj po—

myslowé zaclončni &na nřgaký čas z duše wym

ženi býwagj. Čínjm ale otázku: Gak se medle
žádosti w srdci zarozugj? Ne—lidjlem moci my
sliwé? Zdali něčeho žádali můžeme, čehož ne

známe? lgnoti nulla cupido. Rownč tak k žá
dostem srdce, chceme-li ge wymýtíti, žádného
přjstupu nemáme, leč skrze hlawu, ginzi myšlenj
w ni wprawugjce.

Aniž posléze kdo rcl, že učenjm o určitedl
nosti wůle w'se učenj o přščšjtánj winy & zásluhy,

učenj o trestu & odplatě poraženo býwá, že při
wůli, ku hlawč anebo k myšlenjm přiwázane',
každý zločinec spjš'e za nešlastnjka, politowánj
hodného, nežli za zločince pokládati se musj, a
žeby se každý hřjšnjk tjm očišlowati moh'l , že ho
hlawa geho k hi—jchupřitáhla, on že ale za hla—

wu SWallnemůže. Nebo práwč tjm, že wůle naše

předstawenjmi smyslu našeho ustanowena býwaí,
práwč tjm se o wnitřnj ceně předsewzelj & činů
lidských náležitě sauditi učjme, winu & zásluhu
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lépe poznaiwaime, &spolu také nahljžjme, pročby
lidé bud' odmčiioweini anebo trestáni býti m'éli.
]llziwn owšemi- tak sprawuge wiili, gako se stjn

na slunečných hodinách sluncem sprawnge: zdali
ale i \vůle nepůsobj w lilawu? Zdali to nenj
postaweno w moci &:lowěka, by prospěšné uměni,
by mundi-ost nebeskou, by swatémiboženstwj wklá—

dal w hlnwu swau, & spasitedlným \včdomostem
swým žiwosti, gridra & sjly dodxiwal? Zdali Wse

liké wči'enj & newči'enj z weliké částky na w'ůli

člowěka nezzíležj? Apoštol Pawel Tessnlonicen
ským napsal: „Prosími: wás, brati'j, abyste
se nedali wyrzižeti z mysli swé, a konnantiti i'ečj,
gakoby nastainal den kristůw. Stngte, & držtež
se wydanélio učte, genmž gste se naučili; bud'
skrze řeč, anebo skrze list nás.“ (ll. Tiles. ?, i.
iii.) Takby byl swutý Pawel nikoli psziti nesměl,
kdyby člou'I—kdokonce za lilawu swnn nemohl, a.

nikoli w stawn nebyl, leč prawdn leč blud w ni
\vprmvowati. Gelikož Ešlowbk znepřemožitedlné

neni—domostí n?co zlólio páchá: skutek gelu) 0—

\\“šeml- gest sám () sobZ'- zlu-£“& nepmwý, ale žádné

winy wlastnč s sebou nenese. Ezemštj zxíkonowé

naš-i, & wobec zaikonowé každé prozřetedlné wrch

nou-tilidské žádného za prnwélio zločince nemagj,
kterýž ze Zilrachh smysln wyšsel, o w nešelaistnčm

blziznřnj swóm něčeho se dopustil, což samo 0
sobie čili zen'niti'nj powalmn swan gest zloděgno.

Kristussám tu prawdu wystnwil, že neumi"
Iost člowěka & gebo nezbedný nerozum wlnstně

nelii'ešj, a žádné winy na nčg neuwoznge, nn
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židowským pyšným mudrlantům powědřl: „Kdy—
byste slepi byli, hi'jchu byste neměli; nynj
ale wy sami prawjte: Widjme, aprotož hi'jch
wáš zůstáwáň“ (Jan 9, fil.) Zločinec w tom olca
mženj, w kterčmž se zločinu dopouštj, gednát
owšem dle smyslu swóho, &nemuž gimík gednat;1
než podlé hlawy swé, [nicmčně proto trestán bý
wá, že se di'jwe w lepí—jmsmyslu neustawil, že

prawěho učenj se cizil, a k mysli ho nepřipauštld,
že nebogowal sám s sebau , &wzniltljch w hlawě
zlých & záhulmých myslenj dobrými nepřemáhul;
trestán býwá, že sice z nemocné hlawy zlého se
dočinil, ale nemon touto sámt byl winen; trestrin
býwzi proto, aby se na budaucj čas nemocná hla
wa geho uzdruwila, &bolestný trest ku pozminj
bezprávuosti ho pi'iwedl, WůbeCJpak w takowěm
smyslu ho pewnř ustanowil, při kterómž člowřla
na wuli swé žádného zločinu neukládá. Kdo má

mnoho přistwořoného domyslu, p(elšliwl'!byl wy
chowziu u nábožensth nj,-učen; kdo poznáwzi do
bré, au k tomu žádné pilnosti piičšnť—tinepotře
bug'e; koum gedowntost hijchu :! blaho ctnosíi
samo o sobě hige do oí—Š;kdo w tulcochh gest

postuwcu pijlvžitosteclz, w Lierjchž při pzšchziuj
zlého ineymensjho wlastnjl'lo zlslu: nowidj: ten
patřj k lidem, ml Folia ohdařenjm; ten se sive
z ctnosti swé srdečně radouuti muže, ale ne sobě,

nohrž milosti Božj gi pi'iřjtnti mai. Při váženj

winy :: zásluhy \víihec, galmž známo gest, ne—
hledjuie tak na to. což tlouš-k dělá, ale ga
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kým úmyslem neb gakau wůlj, gakým předsewze
tjm gednxí; abychom ale ctnost neb zlobu, winu
neb zásluhu wůle geho práwč ustanowili & wy
mťvřili, pečliwě skaumáme, gak byl z mladosti swé
cwičen & \veden, w gakých žiw byl přjpadno
stech, pilně-li se učj náboženstwj, &u wjře-li s.:
cwičj, statečnř-li se pokušenjm bránj, prawého—li
ducha w sobe štčpuge &wzdčlaíwzí, &gak se na

máhá, aby byl maudrým, aby prawidlu moudrosti
wždy mřl wíčerstwé paměti, a aby těmito pra
widly každé na mysl přicházegjcj zlé myšlenj hned
potlačeno bylo.

Co puk giž z toho, že wůle člowť—ka my—

šlenjmi gebo určena, řjzena & wedena býwzi, nai—

sleduge? \Vypadzíi z tčto zřegmč, od žádného
w pochybnost nepotažené prawdy mnoho duleži—
tého: gái ale, bych řeči neprodlužowal, toliko
něco toho zde dotýkám. Naclizizjl se oxvsem mno

ho hřjchů & neprawostj na zemi: tomu se ale
nikoli diwiti nesmjme, poněwadž se na zemi
až posawzide i hroznů. mnoho hlnuposti & bludu

nacházj. Budaul: ubozj lidé mjti lepšj wůli, až
budou mjti lcpšj rozum, lepšj známosti. Kdy
by wůle lidská nebyla podrobena panstwj &
wlaidč umu; kdyby mohla i neyoscheněgšjmu
smyslu i íehdáž čeliti na odpor, když ho žádná
náružiwost nekormautj, & ze swčtla gebo neod—

mr'sluge; kdyby wůle naše přirozenjm swým byla
dokonce rozPustilau, & ničjmi: se wxizati nedala:
museli bychom ode Wšj nadčge pustiti, že sami

budeme lepšj, & že i pokolenj lidské w mrawné
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dokonalosti a \\c gdnucjm z nj blahu prospť-ge.
Děkugme Bohu, že wůle naše dohrau býti mnsj,
w umu-li našem žádné temnosti, žádné wady, žá
dného neduhu nenj, a gediný-li Kristus wěrau w
duši nasj panuge. Přístaupití se může k wůli člo
\\čka, a protož i neyodbognčg—šj, i neyhoršj wůle
se oblomiíi a předělati dai, hlawa—li se wšj mož

nau měrou přčtlčlliWá.
\Velemnohot sice gest prostředků !( naipraw'e

&k mrawnému wzdělánj lidj , wšicknit ale w tom
gednom se zbjhagj , by se lidé učili zdrawč a gá
drnč mysliti, & aby prímidla maudrosti, obzwlášt
ně tě„ kteráž se slowem nzíboženstwj mjnj, w mysl
gegich zřetedlně a zagjmawě wltládána byla. Tau
pi'jčinau welclmý gest staw pěstounů a učitelů mlá—
(leže, (histognot gest powolzínj těch, ktei'jž sklá
dánjm knih pole moudrosti & prospěšného urně-nj

platně. wzdčláwagj: žádný ale staw, .žzídný auřad
nenj tak poctiwý, tak důležitý, prospěšný, ano—
ln'ž potřebný gako ten , w kterémž nás kněžj :!

(luchownjch prozřetedlnost božská postawila. Kaž—
dý kněz, poznáwá—li úplně a gasnč prawý záměr
powolzinj swóho, wehni musj progat býti wzne
'senostj &swatostj geho, :) nemůž býti než na ney
weyš horliwým konatelem powinnostj swých. S
úplným, gistým, žiwým &srdce pronikngjejm po
znzinjm náboženstwj \\šechna ctnost, a se ctnostj
wšecko dobré k lidem přigtle, naihoženstu'j ale

mím duchownjm gest swčřeno; náš duchownj nu
řad ležj w tom, bychom negen sami \\či—ili,nobrž
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i weškeren lid k giidrnému po:-;:uínj & oclmměmu

drženj wjry wedii.
Nám ducllownjm wůle wšech lidj, genž se nás

necizj, :: oprawdouj učedlnjei naši gsm:, gako w
ruce dána gest. Chceme—li ale wuli swěš-enJR-h &

důwčrnč se nám oddáwagjcjch lidj nakloniti ke
wšemu dobrému: tedy při \vsem wyučowzínj našem

na dwogj wť—czřetel mís bud' obrácen. Přední—.

powinnosti, kteréž wystmvugeme, negen \\yst
]ugme, ale i díiwoašy, z rozumu wzutými, ge
obkládeyme, tjm samým zřcledlnč ukazunge, že bez
snažného plul—njtěch od nás předložených po
winnostj, u přjkladu: bez čistoty tělu, bez střed
mosti w požjwánj pokrmu &nzípoge, bez milo
srdenstwj , bez poslušenstuj k \vrclmostem, obecné
blaho státi nenmže. Potom pak na káznnjcll, we
škole a při každém ginóm wymowxlnj ukuzugme,
že z plněnj každé povinnosti i (ale plnitelí samč
mu zwláštnj rozkol—*& užitek poehzízj, & \VůlíťC

každý človxřk blalm svvčho nikde nngjli nemůže,
leč gedno na cestě pmwóho šlvchelenstwj. šel)
wůle člowčka bud-' to objni, což dobro nel) obec

nému blahu prospřšzno býti Suudj, anebo to, což

sice zákonem ctnosti zapovci'djno neb obecnému

dobrčmu škodno gest, o čemž ale smyslj, že ljm
osolmjllo ni'gukóho zisku doszilme. Gestliže ledy
člowčk w obecné blaho i- \\“lnstnj swé blaho we

tkzino Spati-uge, :: cele-li gest ugištčn, že bez
wlastnj neywčtsj škody zákonům ctnosti odbog
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ným býti nemůže: tedy wůle geho nemá dwogj
před sebau cesty, by nastaupila tu neb onu, no
brž ke ctnosti se obrátiti musj.

Mohl by ale někdo celý tento prwnj djl po..
gednánj mého tjm zwrzítiti odporem, že wůle lidská
gestswobodna, že ale práwě pro tuto swobodu wy
woliti sobě může ipři neylepšj známosti to ney—

horšj. Tau přjčínau potřebno gest, bych nynj o
swobodnosti lidské wůle rozprávsčl.

Přede wšjm giným oznámíti musjm, že w
učenj o swobodne' wůli člowěka zwláštnj nezřetedl—
nost, zmotrchanost a_pletenina nešla, & sice ne
proto, žeby se učenj 'toto důkladně wyšetřiti ne
dalo, nobrž winau učených, gegichžto rozgjmzí—
njm se logické bystroty, zwovlzíštčpak u “ýkladu &

stanowenj každé duležitčgšj wčcipotřebné zřetedl
nosti nedostáwá. Negeden z nich učenj o swo
bodné wůligakausi metafysickau pawučinau obtzíhl,
a nemocným rozumomínj Způsobem z lehké wčci
učinil těžkau, & z gasné zatmělau. Tak u přj—
kladu we Fichtowě íilosoíickém mrawoučenj tato
slowa o swobodné wůli se nacházegj: „Willems

bestimmungen durch Freyheit kann man allerdings
annehmen, da die Freyheit des Willens absožut
unter keiner Bedingung steht, ausser der der Denk—
móglichkeit, und da sie sich von (lem Einfiusse
des Triebes ausdriicklich losgerissen hat. Die
Freyheit, die auch als praktisches Gesetz erwiesen
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wurde, bezieht sich auf die \Veltbestilmnungen,
und fordert, dieselben zu erhalten, und zur Voll

endung zu bringen.“ (System der Sittenlehre von
J. G. Fichte. Jena und Leipzig 1798. S. 86. SS.)

Dle \Viessnerowa spisu (Handbuch der Deli
nitionen. Leipzig 1824. 1. Theil S. 238 -—»-231-3)

negeden učený swobodau wůle rozumj tu člowč
ka možnost, dle kteréž chtjti & obrati může 'sle
chetné skutky, by se třebas žádosti srdce tomu
na odpor stawčly. Owšemt se swobodenstwjm
wůle rozumčti může gegj ke šlechetným úmy
slům & předsewzetjm statuost & panstwj nad žá—
dostmi & náružiwostmi srdce, gakož pak isám
njže ch o tom mluwiti budu: ale wšak na ge
wě ležj, že wůle člowěka i také ginau má swo
bodu, swobodu, powolowati žádostem srdce, we—
lenjm ctnosti ale čeliti na odpor.

Dle smyslu mého katolická cjrkew sama usta
nowila, coby se swobodnostj \vůle lidské rozuměti
mělo, & tomuto gegjmu wýkladu swobodné wůle
i proto odporni býti nemáme, pončwadž na něm
článek wjry, že člowčk swobodnau má wůli, gest
postawen. Gižt- pak dle učenj zborné cjrkwe,
kteréž w pjsmě swatém, W Spisech swatých Otců
& w knihách slowútných učitelů zřetedlně wypo
wčdjno gest, swobodná wůle člowěka záležj w
tom, že negen dobré, nobrž i zlé chtjti , wo—
liti neb w umjněnj swoge \vzjti může.

Pjsmo swaté na negednomi mjstě swětle dj,
že člowěk dobré i zlé, odplatu i trest má před
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sebau, & že má na wůli to i ono, že to i ono zn—

lnýšleti, & leč trest leč odplatu k sobě přitáhnauti
může. „\Volám dnes za swedka nebe i zemi, že

gsem žiwot & smrt předložil tobě, zlořečenstwj ::

požehnánj: wywol sobe žiwotf' (V. Mogž. 30,
19.) A opět čteme w knize Eklesiastikus: „Neřj
key: Pán gCSt přjčina wýstllpku mého, on mne
takowého stwořil. On na počátku učinil člowěka ,

a zanechal ho při swobodné wůli geho, řka: Bu.
(leš-li chtjti, zachowáš přikaizanj &wjru. Předlo—
žil tobě oheň iwodu; k čemu chceš, wztzihnauti
můžeš ruku swau. Před lidmi gest žiwot i smrt,
&cožkoii sobě kdo obljbj, dáno bude genin.“ (Ec
cl. 159 11—19.) Podobným způsobem i swatj
Otcowé podstatu & wlastnj ponahu swobodné wůle

wyklzídagj. „Angeli sponte ceciderunt, quoniam ?e—
qunli libramento possunt in virtutem ac vitium verge—
re. Creature: rationales constant natura suijnris ac li—
bera, quzn in utramvis pal-tem propendere possit,
ad eligemlnm bonum vel malum." (Basilius lib. de
Sp. S. c. 16. -——Con. Eun. 3. p„ Sl.) Taki
Cyril Alexandrinský napsal: „Liberal est electionis
in hominibus, et in eorum pdtestate situm, in hanc
aut illam partem defiectere, sive in dextram, sive
in sinist-ram, vitium dico vel virtutemf' (Lib. 4.
in Joan. pag. 394.) A wysoce učený Jesuita
Penn-ius, odwoláwage se na Pařjžské theology, dj:
„Hadem fidei constantia est tenendum, homini

messe liberum arbitrium, quo potest bene vel male

Čamopis pro katol. duch. VIII. ]. 2
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agere." (De Opilicio sex dierum lil). 3. Cap. ?.
G.)

Zdrawý rozum tomuto katolickému nčenj o
swobodné \vuli člowi'ka nic odporennenj, ponč
wadž dewné gest, že lidé wůli swau Oprawdu
bud' k dobrému anebo ke zlčmu přikládagj, a tjm
samým i Clltřnj dobrého a zlého magj w moci swé.
Takowé swobody \\ule lidské i sami tak řečenj de—

terministó nezapjragj. i oni zagisté ne', že člo
wčk muže zamýšleli a bráti před sebe leč zlé, leč
dobre, dokládagjce spolu, že, zůstzíwá-li wůlj
swau na gednom nebo na druhém, wždy prawzi
toho pi'jčina w myšlenjcll gebo hledali se musj
tak, že kdo uynj dle náwrhu swé hlawy objl'á
zlé., i dobré by woliti mohl, kdyby smysl gello
byl giný.

Kdyby člowřk tak gako nerozumnj žiwoči
chowé následowati musel wrozeny'ell pudu & mí—

cllylnostj swých: tedy by nemř-l swobodnč wůle,
gakoby gj tolikčž nemel, kdyby wždy gedině to
chtjti a woliti musel, což rozumem swým čestné
býti poznziwzí. Že se pak wůle gebo i po tom
tálmauti může, což' se ne se zákonem ctnosti,

nobr'ž gen s žádostmi gebo srownáwzi, přjčinau
tollo gsau rozdjlná pi-edstawenj smyslu gebo,
gmenowitč předstawenj, že něco gest rozkosno
a gemu samému užitečno, a potom předstawenj,
že to samé zákonu ctnosti gest protiwno. Že
swobodná wule oprawdu w předstawenjcll dwo
gjho, obapol sobě odporného, zpusobu kořeny
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swé m:i , \vitlěti se může z toho, že wůle člowčka

tjm swobodnčgi k hřjchu sc klonj, řjm silnř—gi
předstawenj wlastnjllo zisku s předstawenjm po..
winnosti w hlawč gello boguge. A na druhé
straně \\ůle naše tjm suobodnčgi k dobrému se
nachyluge, čjm che pi'edstawenjm dluhu a po
winnosti předstawenj wlastnjho zisku u wčdomj
našem zemdleno & přemáhaino býwá. Když mezi
myslenjmi našimi žádného odporu & boge nenj,
to gest, poznáwáme-li, že to, což nám samým
rozkošno & užitečno gest., spolu také prawo gest
:: náležito: wůle naše nucena gest, na prawém &
miležitém zůstati, a ku přetlseuzetj neprawého &
nemiležitóho žádné swobodnosti nemá, leč bychom

swobodau gegj něco naprosto giného rozuměti
chtěli.

Z toho se widj, že určitetllnost wůle lidské,
w prwnjm (ljlu tohoto rozgjmánj wyswětlená, swo—
body gegj negen nikoli nepotážj, nohrž zřetetllně
ukazuge, gakby wůle naše swobodnau býti, &buď
dobré bud' zlé objrati mohla. Swoboan gest wůle
naše, & negen k dobrému, ale i k zlěmu se
obrátiti může proto, poněwadž dána gest w moc
lllawy; hlawa ale wšeligakých smyslů &předstawe
nj mjti může, gakž mluwj Vulgata naše: „Deus
reliquit hominem in manu consilii sui." (Ecel. IS.)
Ze panstwj lllawy nad wůlj swobodenstwj gegjho
neměj, noln'ž možnost suobody gegj w plnčgšjm
swětle ukazuge, na tom se negeden z tlieologů &
myslitelů se mnau sgetlnňwá. Tak u přjklmlu

*
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učený mnich swatěho Augustina, Didaktis Stunika,
dj: „Arbitr—iquversatur circa illas res, qua: non
nisi ratíoue íiuut, ob eamque rem homo liber esse
dicitur, quod ratioue pra-ditus est, quia valet ad
utramque partem de bono et malo disputare. Nisi
furtum aliquo pacto bouum esse existimaret, nun—
quam illud faceret. Quouiam igitur ratio duo
quasi bona voluntati propouit: voluntas libera est."
(De vera relig. Lib. ?, c. 4.) Totéž doličuge
wýborný Mendelssohn , řka: ,.Wule duše uašj ne
muž něco ginčho bráti před sebe, leč gedno to , k
čemu se w smyslu důwodowó a pohnutky uacháze
gj. Muohý se sice strachuge, žeby při učenj
tomto swohodnosti wůle a přiřjtaiuj \\iuy a zá
sluhy státi nemohlo: ale strach geho na marném
smyšlenj čili na chimerzích se zakládá, geuž toli
ko z toho pocházegj, že se podstata neb bytnost
swobodué \\ůle uezřetedluč wymřřuge &wyklťuhíf'
(Abhzuullung' iiber die Wahrscheinlichkeit.)

Neuj-li giž o tom žádné pochybnosti, že wůle
naše negen dobré, uobrž izle woliti může, a že
praiwě w tom suoboda geg'j zziležj: nebuď o tom
pochybowáno , že swoboda wůle prawau gest ne
(lokoualostj, neb radí-gi obecnau uemocj lidskau,
z těch samých přjčiu od Boha (lopuštčnau, za
kterýmiž prozřetedlnost gcho i smrtedinost naši a
podobné wčci dopauštj. Bůh gest. také bytuostj ,
na wysost swobodnau, a geho swohoda owšem k
ostatnjm nesmírným dokonalostem geho nailežj:
zdaliž ale geho swoboda gest takowau, gako swo
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boda lidské wiile naš'ji' Zdali i geho wiile na nF
čem zlém zůstati může, tak gako wůle naše?
Pokud tedy swoboda lidská wůle i lii'jcllu gest
schopna, potud nikoli nebuď gmjna za dokonalost,
tak gakoi bludná domnčnj naše, zatmjwánj roz
umu & bog swčtla s temnostj w hlawč našj, z
čehož swolmda llře'senj wlastnč pocházj, za žádnau

dokonalost mjti se nemůže.
Proč nicméně Bretsclmeidcr, Kant, \Vitting,

Reinhard, Lenošek a muozj ginj swobodnau wůliza
dokonalost, asice za neywyssj dokonalost člowť-ka

pokládagj ? Oni swobodné wíili ten rozum dáwagj,
w kterémž i božská wůle gest swobodnau; dle
smyslu gegicll swobodná wůle gest ta , kteráž nic
zlého a hřjsnéllo neobjrá, kteráž nestogj pod kru—

tým gliem tělesenstwj a ginýcll náružiwostj,
kteráž gedno rozumem se sprawuge, a welenjm
gello za dosti činj. Gái nikoli nezap'jrám, že
swobodnost wůle, w dotčeném smyslu powážená,
prawau gest dokonalostj , anobrž dokládám, že
každý gest powinen, wš'j možnau snažnostj na
tom pracowati, by žádosti swoge zcela měl w
moci swé, &aby wůle gello, nic na srdce nehle
djc, toliko rozkazy umu wykonáwala. Nel) má-li
člowiik prawau toho powť—domostv',coby mu činiti

náleželo, a naučil—lise wláduauti srdcem swým tak,

že mu w čestně úmysly gelu) žádné překážky
newkládá: tedy gest na wrclru wšello šlechetenstw',
& nic nad to wýse od něho se žádati nemůže.

Ačkoli wšak gisto gest, že každý člowčk
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králowskuu onu swobodu djtek lložjch za ney

dražšj poklad mjti, & s neywřtšj horliwostj sobe
pi'iwlastiiowati má; ačkoli i o tom žádné pochy—
lmosti nenj , že někteřj lidé této swobody w skut—

ku dosallugj, & s pomocj Božj každý gj účasten
býti muže: nicméně přewzzicné toto swoboden
stwj wůle prwnjm toliko lidem přistwořeno bylo,
a toliko až ku pádu gegich trwalo. Prwotnj _1'o

dičowé naši hřjchem swým půwodnj té přeuttěšené
swobody wůle poněkud potratili, pončwndž wůle
gegich, dřjwe gen k dobrému nakloněná, napotom
i k zlěmu se nachýlila, anebo swobody dostala,
rozumu na odpor nezřjzeným žádostem srdce se
poddáwati. \'Všickni pak gegicll potomkowé onu
hřjchem zniklau mdlobu & nestatečnost wůle ga
kožto žulostnó dědicth s sebau na su'čt přinaišegj,
to gest, giž při početj gegicll gim do duše wštj
pena býwzi ta suobodnost \\file, kteráž negen
ctnosti , nobrž i liřjchu &neprawosti sloužiti může.
Zumjtát- sice cjrkew katolická ]utberanské, zasmu
šilé učenj, žeby \\ule lidská pádem prwnjcll rodičů
zuuplna se porušila, tak žeby „žádný žiwý člowčk
od Adamowa pridu nalezen nebyl , kterýžby přiká—
zunj Božj dokonale zacllowziwati mohl.“ (Ko

menského praxis pictutis l'. djl kap. 42) Nicmé
ně podobnau wčrau zawrbuge smysl těch, ktcřjž
sc domnjwagj, že lidská wůle po pádu Adamowě
k zlému se nenukloíiuge, žádostem na odpor wždy
toliko doer objrxi, & nápadně tau uadána gest
swobodau, kteráž se při Bohu nzwházj.

Každý člowiik se swatým Puwlem wolati mu—
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sj: „lejm w tišlesenstwjswém giný zákon, odpo
rugjej zákonu ducha mého, & činjcj mne otrokem
hřjcha. Gai b_jdnýčlowčk, kdo mne wyswobodj od

tělesenstwj mého, půwodu hjdy mě?" (Íšjm. 7,
24. 25.) Ineymaudřegšj a W prawé wjře ney
pewněgi ustanowený člowčk předcel gest gen člo
wřkem, kterýž se zapomenuuti, atomu neylepšjmu,
což se znáti naučil, na odpor gednati muže. Dawid

byl gistě muž wýtečného miboženstwj & neobyčeg
ného oschenj, ale předce nebyl prost té přirozené
křehkosti u wady , té swobodnosti, kteráž i ney

nmudřegšjho w nešíastnau chwjli zatmčnj rozumu
geho k lli-jchu přiwésti muže , gehož se dřjwe z
té du'se hrozil. Dawid , zočiw manželku Uriášo—

wu, ana se kaupá, přemožen byl mocným poku
šenjm myšlenj swých, poznalé swatč prawdy w
duši geho byly zatemnřny &wšj sjly zbaweny, &
wůle geho, w zbaui'enj smyslu, k cizoložstwj
přitažená, swobodnau se býti ukázala. “Wčdomj

naše z přirozenj swého té gest wlastnosti, Že se w
něm každuu chwjli toliko někteřj pomyslowé na
ellzízegj. Každý z nás množstwj dobrých wčcj
znáti může, wšak ale wšecky mu pogednau před
očima nestogj; nobrž toliko w gistém pořádku,
gedna za druhau, mu na pamět pi'icluízegj, anebo
hluwu geho probjhagj. Pomyslowé naši tu tolikéž
přirozenau wlustuost magj, že ti, genž práwč
neywčtšjho blesku dostziwugj, ostatnjch zatemňugi,
&gako ke dnu anebo k prohlubní wčdomj násilně

tisknou. Z toho tedy , Že někdo celuu dušj spa—
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sitedlnau prawdu něgakau wi'-řj, nikoli nepocbázj,
že podlé té prawdy i také gednati bude. Muž
pi'igjti okamženj , w kterčmž na tuto prawdu tak
mysliti nebude, gakoby gj nikdý nebyl poznal , a
gakoby gj w duši gebo ani nebylo.

Každý tedy člowřk, dokud gest člouřkem,
\\“ůlipodržuge, kteráž sice někdy, spaniljm smy
slem gsauc určena, k ctnosti se cbýlj, někdy ale
zablesknutjm bludných zdánj podtržena, &k před
sewzetj břjchn přiwedenn býwá.

Z tohot ale nikoli nemisleduge, žeby se člo
wřk llřjchu ucbowati nemohl, & hřešjJi, žeby se
dokonce w mysli swé upokogiti mohl, & trestán
býti nesměl. Tomu na odpor z toho, že Swobod
nou má wůli, kteráž leč prawdau leč bludem urče
na býti může, to následuge , že se bez přestxinj
spasitedlným prav. dám učiti, & pramidla maudrosti,
prawidla nábožensth tak w sobů utwrzowati &ob
žiwowati má, by mu w nižzidnčm pokušenj u wi;
domj zaslončna & z mysli wyražena býti nemohla.
K tomu nás zbuzuge swatý biskup Diadochus, an
dj: „Liberi arbitrii potestas est voluntas anima:
rationalis, (luce prompte movetur, quo velit. Cui
quidem tunc suadebimus, ut ad bonum tantum
prompta sit, cum memoriam mali bonis cogitatio
nibus comsumpserimusf' (De perfect. Spirit. cap.
S.) Budeme-li dokonale „\\ykrmeni slowy wjry &
prawéllo učenjf' ([. Tim.4, G.) „budeme-li státi,
magjce porlpzísanzíbedra swá prawdnu; wezmeme-li
štjt wjry p_rotiolmiwým šjpům pokušitele; ozbro
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gjme—li se mečem ducha, genž lg,;estslowo Božj'7:
(lflí'es.6, 14—18.) tedy k neywčtsj swé zásluze a
gistč, hogné odplatě z nešiastné oné swobody,
hřjchem Adamowým zděděné, přeneseni budeme
w přeblaženau swobodu djtek Božjch. w onu
swobodu wůle, kterauž mjnil božský učitel náš.,
an řekl: „Gestliže zůstanete w řeči mé: budete

prziwě učedlnjci magi, & poznáte prawdu, prawda
pak wás wyswobodj. Každý, kdož činj hřjch,
služebnjk gest hřjcha." (Jan 8, l$l—3%)

?. () žiwoa'é' ClNChOlU'll/"HL

Oil

Josefa Cerného,
l))'\Víl.|l"-IIOadministrátora “ Karnmlitaim—k.

Připomenutj.

Ačkoli téměř wšecky bohoslownj nauky :! wť—do—

mosti za našeho wěku prospěšnč se wzděláwagj,
ohgasňugj :! rozšiřugj, nicméně umčnj ascetickc':
che než půl stolelj ]adem ležj, ledwa že ně
které semjnko semo tamo gest rozhozeno.
Nel) kromě Mjchala Sailera, Sambuky, nemnoho
půwodnjch wzdblawatelů Ascetiky čjtáme. Nedo—
statek tento nahljžegjce mnon bohomyslnj muži,
a uwažu 'ce >ři tom (rak škmlliwč toto zanedbá—gJ [ = a
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wánj Ascetiky působj na wedenj pastýřského au—
řadu, zwláště pak na zpowědlnictwj a sprawowánj

du.—;],na wyššjm stupni křesianské dokonalosti sto

gjcjcll, počali gsau w těchto poslednjch létech nc—
které wýborniigšj, staré ascetické spisy, nowým
wšak rauchem přikrášlenč, wydáwati, chtjce aspon
takto potřebě nynčgšjho wčku přispčti a mezeru
tuto wyplniti.

\V gazyku českém nemáme sice tak llog'nau
zásobu starých kněh ascetických, nicméně některé
wýtečnčgšj , a pro lid obecný užitečné Spisy máme
i my w češtinu přeložené; ležj ale na wčtšjm (l_jle
w knillownácll opowržené, :! čekagj přjzniwčgšjch
časů k swémuwydánj. ijto nedostatkem powzbu
zen předewzal gsem sobě následugjcj, posud welmi
málo známá ascetickč pogednánj , z Augšpurskýcli
ducllownjch konferencj, r. 1831. wyňaté, přeložili.
Gsaui tu owšem toliko prwnj základy Ascetiky po—
loženy, a co se tu předkládá, gest gen krátce
nastjnťano; wšak pončwadž wšecko w přirozeném
pořádku gest sestaweno, učenjm pjsma swatčho a
katolické cjrkwe upodstatnčno, a mimo to wšeho
mysticismu a neol0gismu prosto a čisto: doufám,
že aspoň některým p. p. čtenářům w hod přigde,
an dle této saustawy nábytek swého wlastnjho
wědomj, čtenj a zkušenj spořádati, a w swé pa..
mčti bytelněgi upewniti moci budau. Snad se tim..
to začátkem někdo z učených p. p. wlastenců k
wzdčlánj gednotli wéneb speciálnj ascetiky powzbudj
a naši literaturu g_j obdařj. ——
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Přehled.

Že pastýř duehownj swřřené sobě stádce k
wnitřnjmu neb duchownjmu žiwotu slowem i
skutkem wěsti má, dokazuge giž gměno gebo.
Má-li ale této poúnnosti zadost učiniti, potřebj mu
weděti, w čem žiwot (luchownj podstatně záležj;

kterak totiž smyslj1 cjtj &gedná člowčk, w němž
žiwot ten milostj Božj gest wzešel? On mqu o
prawdowau bohomyslnost od liché a klamné twár—
nosti gegj umřti rozeznati; následowne znáti musj
wšecky poklesky a zablauzenj, která se w tauženj
po dokonalosti naskytugj, & wěděti, z gakých
pramenů obyčegně wyplýwagj, & gakými pro—
středky gím wstřjc wkročiti dlužno. Na tyto
otázky w přjtomném pogednánj w krátkosti se
odpowjdá.

A.

„! čem ztíležj žíwot duchownj?
1.

Člowčk přigal od swého Stwořitele dwogj
přirozenost, tělesnau & duchownj. Gakož tělo swé
zákony a žádosti má, tak těží duch. Oddáwá-li
se člowěk naprosto gen tělesnosti swé, býwá gebo
žiwot pmzzc tělesný. Nasleduge-li pak zákonu
ducha, žíw gest duchowně.

2.

Člouěk wyšel z rukau swěho Stwořitele ne
winný, swatý, sprawedliwý. (Kaz. VII, 30.) Do
kawád w newinnosti trwal, nebylo w žádostech
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geho ani sporu, ani rozdwogenj. Duch geho
\vlzidl poklidnř, třlesnost byla mu podrobena. W
tomto hlaženém stawu swé newinnosti měl gen

gedi-né poznán/' —- poznán/' dobré/:o. Geho
wůie smřřowala rowně gen k gednomu cjli, totiž
k poslušenstwj swčmu Stwořiteii. Činiti dobře, o
Bohu se zaljhiti, byla gediná žádost geho. Do—
kavád člowčk newinný, swutý a sprawedliwý byl,
žiw byl dle duc/m, »- duchouně. w auplném
mjru gak s Bohem, tak i s sebau samým, i Spřjro

dau, požjwage swaté swobody, utěšenosti &radosti
duoha.

3.

Adam byl pokaušen, & tjm zgitřila se w mim
žádost tělesná proti rozkazu zákona swatého. Ge
ho wůle naklonila se w témž pokušenj k upokogenj
žádosti tělesné na odpor zákonu \sznešenčgšjmu. -—
On zhřešil. -——\V té samé hodin?, w kteréž zhře

sil, nastal také geho saud; w té hodině wypudl
Adam z důstognosti sué, z prwotnj swatosti a
Sprawedlnosti; odpadl od Boha, pramene swřtla,
žiwota a blaženosti. Geho duch klesl w poddan
nost tlila, učiněn gsa geho otrokem. (ink mile ti:-'
lesnost swjtčzila & přewahy nabyla nad duchem,
gaký mohl býti geho žiwot, než tělesný, w němž
totiž žádostem těla otročil.

4.

„Gako skrze gednoho člowť—kahřjch na tento

swť-t w'sel, :! skrze hřjch smrt, a tak na wšecky
lidi smrt přišla, proto že \\ něm wšickni hřešilif“ lijm.
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V, 12. ij tedy Způsobem gsau \všiekni lidé hřj—

šnjci, :! pro hřjch smrti (duchownj i tělesné) za
prodáni. Staw prwnjho člowčka po pádu gest
tedy staw přirozený wšech synů lidských. Sami
ze sebe nemohau mjti ginčho žiwota, než gaký'
Adamůw žiwot byl po pádu.

Tento nzím nynj přirozený žiwota Způsob wy

pisuge apoštol Pawel w listu swém k Řjm. 7,
H- -——24. „\ijet zagisté , že zákon gest du—

chownj (ctných úmyslů a citů žádá) , ale gti gsem
třlesný, prodaný pod hřjchem. Nebo co činjm,
neschwalugi, nebo nečinjm toho dobrého, co chci,
ale činjm to zlé, kteréž potom mám w nenáwisti.
Gestližeí—pak což nechci, to činjm, tedy powolugi
zákonu, že gest dobrý. Nynj pak ne g(í to či—
njm, ale kterýž přebýwá we mně hřjch. ij
totiž, že we mnř, to gest w těle mem nic dobrého
nepřebýwzi, nebo wůle gest při mně, ale činí-nj
dobrého nenalezám. Nebo nečinjm toho dobrého,
kteréž chci, ale činjm to zlé, kteréhož nechci.

Pakli čehož nechci, to činjm: tedy giž ne gd činjm
to, ale hřjch, kterýž přebýwzí we mně. Mile,de
tedy takowý při sobě zákon, když chci činili do—
bré, že se mne přidržj zlé. Nebo se kochám w

zákoně Božjm, podlé wnitřnjho člowřka: ale wi—
djm giný zákon w audech swých, odporugjcj zá..
konu mysli mě, gjmagjcj mne w zákonu hijchn,
genž gest w audech mých. Neštastný gzí člou-i-k,
kdo mne wgswobodj z třla smrti této ?“ Tuk
wzdychne zagisté gedenkaždý, kdokoli prwoulj
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welebnosti & nynt'egšjhosnjženj sobě powčdom gest;

kdo wznešenč powolzínj swé, & k dosaženj geho

swau mdlohu poznziwzí, gelikož w snaženj swém po

swobodč, chtěge zákonem ducha se řjditi, ustawičnů
shledáwá, kterak přewahugjcj tť—lesnostjse wšech
stran sewřen & gako opaután gest, & nikterak o
kowy tyto rozkotati :: z téhož hanebného těžkého
gha wyprostiti se nemůže. Při wšem usilowánj
nedowedeme to dále, než že s apoštolem zwolati
musjme: Neštastný g;:i člowěk, kdo mne wyswo—

bodj z těla smrti této?
5.

K žiwotu duchownjmu newyhnutedlně se po—
hledáwá, by duch prwnj swé swobody opět dosáhl;
neho swoboden musj býti duch nzi's, mai-li dle při
rozenosti swé aučinkowati. Následownč musj se s
člowěkem takowá změna státi, aby prwotnj pořá
dek opčt nawrácen byl, aby totiž njzké náklon
nosti wyššjch, tělesenstwj ducha, duch pak Boha

poslušným se stal. Prziwč w tomto pokořenj se
Bohu, anebo což gedno gest, w srownánj geho
s wůlj Božj záležj prawai Swoboda našeho ducha.
Podrobenjm se wyššjmu nestáwá se člowčk otro

\
kem, nobrž pokořenjm se tomu, což nižšj , měně

důstognč gest, než on. Protož dj Kristus: „Kaž
dý., kdo činj hřjch, gest otrok hřjcha.“ Jan 8, 38.
Kdož pak činj wůli Božj, Oprawdowé swobody po
žjwá, nebo zachowáwá swau dustognost, prauost,
ušlechtilost.
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6.

Takowá pak proměna, kterouž se člowěku
prawzi swoboda nawracuge, & tělesnost podrobuge
duchu, muže se gediné skrze milost Božj w Kristu
Ježjsi státi. I to (loswčdčuge apoštol w listu k
Íijm. 7, 24. Když sobě byl na bjdu swau potau—
žil, řka: Kdo mne wyswobodj z těla této smrti ?

odpowjdzí s weseljm: „!Uilosl: Božj skrze Jež/ke
Kristu. Pána, naše/to.“ “I listě k Titowi pjse:
111,3 - 7. B_yličgsmc zagíslé i my někdy nesmy
slni, newé'řjcj, blaudjcj, slanžjoe žádostem a
rozkoš-'emrozličným, w zlosti (: :(íwísli bydljcc,
ncmíwisli hodni, wcspolck se wadjcc. Ale když.
se oktízrzla dobrom (( wljdnosl; Spasitele našeho
Boha, nc zes/mlhnsprawcdlnosli, kteréž bychom
byli my činili, ale podlé pouhého milosrdenstwj
swóho spascny nás učinil skrze obmylj druhého
narozeni , obnowcni Ducha swatého , Íslcrčhož
wylil na nás hognev,skrze Jcžjš'c Krista Spasi
I-vlc našeho, abychom osp-rmucdlněni gsrmcc
milost gcho, byla“dědicowé podlé nadeng žiwo—
m zvěčnéhoňf

7.

Člowěk, oswobozený skrze milost Božj, nenj
g'iž podtlzin zákonu w audech geho panllgjcjmu,
nobrž milosti. Tato wládne nynj nad njm, gako
prwě hřjch w něm wládl; pakli se gen člowěk pu
sobenj gegjmu neprotiwj, a spolu s nj se přičinj;
neb milost Božj nepamlge nad wůlj našj tako
wým mísiljm, gakýmž (lí-jwe hřjch wládnul; ale
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ponauká geg toliko a zwe, posilung geg k zw'
tčzenj nad žádostmi & k ostřjhánj sprawedlnosti.

„Neb,“ dj apoštol k Řjm. VIII, ? — (). „zákon
ducha obžiwugjcj w Kristu Jež'ši wyprostil mne od
zákona llřjcllu a smrti. Nebo seč nemohl býti zá
kon (Mogžjšuw), w čem byl mdlý skrze tělo, to
učinil Bůh, poslaw Syna swého w podobensth tHa
hřjclla, & pro hřjch potupil hřjcll na třle, aby
sprawedlnost, kterouž zákon od nás mjti chtěl,
wyplněna byla skrze nás, kteřj nechodjme podlé
těla, ale podlé ducha. Ti zagisté, ktei'j gsau po
dlé, tř—lažiwi, oblibugj to, co gest těla; ale ti, kteřj
gsau žiwi podlé ducha, oblibugj to, což gest ducha.
Tělesný pak smysl gest smrt; smysl ale duchownj
gest žiwot &pokog.“ S wyproštenjm ducha z o—
trocth těla počjnzí se nowý žiwot — ži—wotdu
chownj.

8.

Půwod ducha obžiwugjcj gest milost BOŠ/'.
\Vyrozumjwámt pak tanto milostj působenj Ducha
swatého, kterýž se bud' .swěllcm, his/mu neb moci

nazýwá; .swč'llv'm., an mysl & rozum k poznzínj
prawdy oswčcuge; ((is/mu., gelikož cit a srdce
člowI—karoznčcuge k milowánj wčcj nebeských;
moci nel) siluu se nazýwzi, pončwadž mdlau a

wrtkawau wůli č'lowčka posiluge, cpmwuge a po
zdwihuge. Geko ohžíWuge duše člowčka ze
wnitřnjho, tak obžiwuge milost člowčka wnitřn
njho, wzbuzugjcanaprawugjc weškerau činnost ge
ho, _- bez ugmy wšak swobody geho. Bez této
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obžiwugjcj moci nenj možno duchowně žiwn býti;
nebot. gen ti, kteřj duchem Božjm wedeni býwagj,

gsau s_ynowéBožj. Řjm. VIII, 14.
9.

Tento pak obžiwugjcj půwod (Duch sw,) pů
sobj a obžiwugc w nás základn/' moc duchownjho
žiwota -— wj—ru,by nás k lásce wzbuzowala a w

nadčgi oblažowala. „79% tedy Duchem swatým
wauzenau prowzízegj co nerozdjlné družky )mdefge
a Mslm; noh tentýž duch, kterýž \\“jru wzbuzuge,
ožiwuge w nás i nadřg'i & roznřcuge lásku.- \era
nemuže býti níkdý osamělá bez nadřge & lásky;
síc by nebyla žiwá, aniž Duchem sw. způsobena,
nobrž bylaby toliko plod přirozeného rozumu lid
ského. Nzísledownč přímiležj wjra, Hadí—gea lá..

ska w gednotu, a w tomto sgednocenj zakládá se
duchownj žiwot člowĚ—ka.

a) „?:“(mdržj se člowčkBoha, wččněpraw—
dy, kterauž we wšech zgewenjch geho uznzíwá a
w uctiwosti má. Cenu a mocnost wjry popisuge
apoštol w listu k Židům kap. 11., nazýwage' gi
podstatou wěcj nadčgných, a důwodcm neomylným
newiditelných. A sw. Jan dj : Toi gest wjtčzstwj,
kteréž přemáhá swčt, wird naše.

6) Naděge držj se Boha, co wěčně lásky,
obgjmag'jc wšecka zasljbenj Božj w Kristu.

O nj psáno gest: Nadčge nezahanbuge (ne'
klame); nebot (máme záwdawek lzískaBožj roz..
lita gest w srdcjch našich skrze Ducha swatého.
Řjm. V, 5.

Časopis pro katol. (hu-h. VIII. 1.
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A Opět; Každý, kdo má tuto naděgi w něm,
poswčcuge sebe, gakož i on swatý gest. 1. Jan
3, 3.

c) Láska obgjmá Boha srdečnau radostj, ga
kožto neskončeuau swutosl , gako swrchowané

dobro, &práwě proto co wiičuau krásu.
Láska dj: Přikázanj geho negsau těžká. 1.

Jan 5, 3. A s Paulem: W tom we wšem přemá
háme (\\-jtčzjme) s pomon toho , kterýž nás zami
lowal. Řjm. VII, 37.

10.

Pokudž wjra, nmlřg'e & láska darowě gsau
Bohem nám udělenj, božskau ptisohj movj )( aupl
nému obnowenj, poswřcenj & oblaženj člowřka.
Protož se také w pjsmě sw. wjře, tak guko lásce

přepodiwnj aučinkowě připisug-j. Gak dalece se wj—
ra, nadčge &láska k Bohu \\ztahugj , Boha obgj
magj, přemišegj člowřka z pozemského w božský
žiwel , tak že ne giž sobě samému, aniž swětu, no
brž Bohu žiw gest.

Za tau přjčinau prawj Apoštol: „Obcowánj
naše gest w nebesjch." Filip. III, 520. A opět:
Powstali—ligste s Kristem, hledeyte, co swrchu gest,
kde Kristus sedj na prawici Božj. O Wuv-ci,kteréž

swrchu gsau, peČUgte, ne o ty, kteréž gsau na
zemi. Nebo s Kristem zemřeli gste, & žiwot Niš
skryt gest s Kristem w Bohu. Když pak se ukáže
Kristus, žiwot wáš, tedy i Wy ukážete se s njm w
sláwřf' Kolos. lll. 1—4.
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Gewj se tedy žiwot duchownj wjrau, nadřgj

:: láskau, & skrze ni: spogen býwá s Bohem, pra..
menem žiwota. Žiwot pak ten nemá se toliko

shledáwati u pastýřů duchmvnjch, nobrž wesmčs u
wšech křesíanů. Nebo Apastol dj: Kteřjkoli podlé
žádostj těla žiwi gsau, Bohu se l_jbiti nemohou;
wy pak negste w těle, nohrž w duchu, gestli wsak
duch Božj přebýwá we wás. Pakli kdo ducha
Kristowa nemá, tení- nenj geho. K Řjm. VIII,
8—9.

1'2.

Tento duchownj žiwot obgewuge se we swěm
rozwjgenj w nesčjslných způsobech & stupnjch.
Něktei-j gsau dle smýšlenj duchownjho děti, ně—

kteřj mládenci, někteřj mužj. Od prwnj nedosP'é
lOsti až k ouplně dokonalosti daleká gest cesta.
Za tauto přjčinau nemáme nikdý w žiwotě duchow

njm na témž stupni ziistzíwati , nobrž máme wždy

Wýše & wýše postupowati; ustawičn'é prospjwati
milostj; růsti w poznánj, utwrzowati se u wjře,
upewňowati w nadřgi, zdokonalowati se w lásce.
Nehodno gest pořáde (ltštmi zůstaiwati, nobrž máme
k mládenectwj, k mužsth Kristowu dospjwati.
Protož prosil Apoštol za swé Efesské Ill, 14--—19.
'řka: „Pro tu přjčinu klekám na kolena swá k
Otci Pána našeho Ježjše Krista , z něhož se wše
liké otcowstwo na nebi i na zemi gmenuge, aby
wám dal podlé bohatstwj sláwy swé mocně posil

něnu býti skrze ducha swého na Wnitřnjm člowěku,
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aby Krislus přebýwal skrze wjru w srdcjoh wa
šjcll, abyste w lásce \\“kořenřni & založeni gsau
ce, mohli pochopiti se wšemi swatými, která gest
“sirokost, & dlauhost, & wysokost, a hlubokost,

(lásky Božj) & také mohli poznali, že láska Božj
wšelikau známost přewyšuge, & abyste naplnění
byli \'šelikau plnostj Božj."

13.

Přislučjl. ovšem„ aby spráwce dušj, gakožlo
pěstoun duclmwnjho žiwota na wyšsjm stupni do
konalosti stál. Kterak muže giným maudrau ra
dau přispěli, & prawau cestu gim ukázali, ne
zná-li rozličné cesty & stupně duehownjho žiwota,
a to sice negen od slyšenj, noln'ž z wlastnj
zkušenosti? On tedy má gakožto wudce lidu to
zwlástnj powolziuj, hy wedlé swé možnosti na ney
wysšj stupeň křeslanské dokonalosti se wznesl.
Wřřjcj nemagj na něm mjti učitele podobného zá
kounjkům, alebrž obraz podobný apoštolum; ne
giž djtč, ale otce w Kristu. On se gen ten
kráte nazýwá oprawdowl—duchownjm, když du

chowul'r žiw gest; tu se také wšjm práwem dwo
gj cti hodným nazýwá; nebo co muže člowěku u
(lťelitiprawé hodnosti, guko duvllownj dokonalost,

a ono snaženj gi w okresu swóm zwelebowati &
rozšiřowatí.

14.

Pastýř duchownj má tedy wésti žiwot w
prawém smyslu téhož slowa; gakožto zaswěcenec
Božj má gen pro Boha, w Bohu a s Bohem
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žiw býti. Ačkollw we swětě obcugjol, má nic
méně mysl předce od swěta čistau a neporušenau

ostřjhati, by co kněz Neywyššjho čístau a nepo
skwrnřnau obě-l přinášeli mohl.

Čjm che duchownj s Bohem žiw gest, a
swé srdce od ducha swčtského ostřjhzi, tjm wol

iii—gise rozwjgj & pohybuge žiwot ducha.
Hlawnj pak cwičenj duchownjho žiwota gest

u; modlitba a o) zapjránj sebe samého.
“ 15.

Modlitba powažuge se zde w ob.—*jmčmwýzna—

mu téhož slowa, & wyrozumjwá se gj Wseliké

cwičenj ducha, w kterémž s Bohem obcugeme.
Sem tedy patřj:

a) Nlodlitlm w užšjm smyslu tak řečená,
()) liozgjmzinj,
c) Nábožné čjtánj slowa Božjho, gakož i knih

od bohomyslných mužů sepsaných.
16.

Modlitba gest pozdwiženj djtčcjho srdce k
Bohu, kteréž se bud' w klančnj, w djkůčinčnj, W

odewzdzínj anebo w prosbách před Bohem Wy..
lěwzi. Í\'Iodlitba gest wždy cwičenj wjry, nadě—
ge & lásky; nebo zdali možno modliti se bez

\\ji'y? Zdali bez nadřge, anebo bez lzisky'.2
Gakož tedy modlitba gest cwičenj se w těchto
ctnostech, tak gest také wýgew a posila wniti'nj
ho žiwota; nebo každým cwičenjm ctnosti zmo
ciiugj se.

Mimo to spoguge nás modlitba s Bohem,
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genž gest pramen mílostj, swetla i žiwota. Skr
ze modlitbu nabjráme &=ka z pramene samého
nowčho swčtla k upewnčnj wjry, nowé radosti k
potwrzenj nadřge, nowého podpalu k roznjcenj
lásky. — Kdo se nemodljwá, nemá duchownjbo
žiwota w sobě; kdo se nedbale modljwá, má ži
wot mdlý. Každý, kdo wedle ducha žiw gest,
l'OZkOSnalezá w modlítbř.

Někteřj bohomyslnj učitelowé nazýwali mo—

dlítbu dechem žiwota duchownjho, dziwagjce tjm
na rozum, gak newyhnutedlnč potřebná gest mo
dlitba k zachowánj žiwota ducbownjho.

17.

\Všickni Swatj byli milownjci modlitby, i

giné k nj wzbuzowali. Syn Božj oddělil se zača—
sté od swýcb učedlnjků, a w samotu se odebral,
by na modlitbách trwati mohl. Před důležitými
předsewzetjmi stráwil celé noci w modlenj. Pro—
rok Isaiús předpowědčl o něm, w kap. 11, 3.:

A nap/nj gag duc/z bázně Ilospodi-nowy. Znač
něgi nemohl w řeči lidské wypodobniti ustawičné
obcowánj gebo neyswětčgšj duše s Otcem nebe
ským. Gakož nám ale sám w sobě pozůstawil

přjklad, tak podobněi slowy k ustawičné mo
dlitbě nás wauzuge.

Rownč tak napomjnali i Apoštolé w listech

swých k stálé modlitbě: ijwt'ylre aplescytc w
srdcjch swých w Pánu; djky či-njcc zc wšcho
Bohu Otci wc gmémc Pána naše/w Jcžjšc Kri—
sm. Eťes. V, 19 —'20.
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Wšelikau modlitbou . prosbou modlete se
každého času w duchu. Ef. VI, 18. Bez pře—

stánj se modlete. I. Tes. V, 17.

Kdo w přjtomuosti Božj obcuge, s láskou k
Bohu w srdci a se shrouuižděnau myslj, teni bez

přestánj se modlj.
18.

Bůh w tom mdlobám našim llogn'é ku po
moci přispjwá; nebol on gest, kterýž dar mo—
dlitby uděluge, & gj w nás působj. Udělugel.
pak gi t_jm štědřegi, čjm wěrněgi dosažené milo

sti horliwým ewičenjm wynakládzíme. Protož pj..
še ApoStol k lijm. Vlll, 26.: Tf'ž. také :: Duc/o
sw. napomoccn gest mdlobe" naš/'; nebot zač
bychom se měli modlil-i, gala slušj, sami ne—
wjfuw: ale srí-m Duch pros/' za nás [lián/'mi
newyprawitedlnými.

Oprawdowá tedy modlitba nenj ani tak sku—

tek lidský, lg_rakožaučinek milosti Božj. Gak lehce
wznášj se duch lidský k nebesům, an milost

geg pozdwihuge&nese!
19. _

Mimo to přispjwá Bůh mdlobč našj i tjm ku
pomoci, že modlitelúm začastč ljlieznau útěchu,
newyprawitelnau rozkoš uděluge, & ge tudy w
holiomyslném obcowúnj utwrzuge & posiliiuge.
'l'akowého potěšenj uděluge Bůh neyche na po
čátku geště slabým djtkaím swým, chtě ge lako
řka těmito lahůdkami k sobě přilákati & gim služ
bu swau & žiwot duollowuj osladili a zlahoduiti,
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nebol poznziwatl magj gebo djtky, & okaušeti,
gak laskawý a přjwštiwy" gest Pain náš, gak ne
skončenč gim wynahražuge, co z lásky k němu
Opauštěgj. Někdy také i dOspělým djtkám slad
kostjduchownjch uděluge k občerstwenjgegich po
přestzilýeh zkauškách a hořkostech, a na dukaz

swého w nich zaljbenj.

Kdo okusil, gaké blažitedlné nebeské moci
do sebe má. modlitba; kdo ()na rozkoš pocjtil z
djtěcjho obcowzínj s Bohem wyplýwag'jcj; kdo
pokog srdce, posilu k ctnosti z modlitby nabyl,
ten gistč každau hodinku modlitby wysoce wziži—
ti bude, & modlitbu za neyblažitelnčgšj zaměst

nánj počte, gsa přcswědčen, že oprawdowého
poswčcenj gediné z obcowánj & Bohem dostati se
nám může,

ŽO.

Odgjmzi-linám ale někdy Bůh w modlitbě
lahodnosti & potěšenj, sesjlage nám gakausi ne—
chul; a wyprahlost, což se začasté i zbožným
dušem přihzizjwzi: tedy i samo toto zbawenj ra—

dosti duchownj přispjwati má k rozmnoženj wnitř
njho žiwota. Odgjmage nám Bůh tohoto potě
šenj, chce nás odwykati, a takměř odstaqiti od
těchto duchownjch lahůdek, aby tudy lásku na
ši k němu očistil, abychom uwykali milowati

Boha pro něho samého, ne pak pro radost & slad—

kost, kterauž mim poskytuge. Oprawdowá láska,
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dj Tomáš Kempenský, nade wšecky dary k dárci
se wznzíšj. ")

21.

K modlitbě přináležj také rozgj-mánj, t. g.
saukromné přemyšlowzinj 0 Bohu, geho zgewenjch,
o zázracjch gebo wšemohaucnosti, maudrosti &
lásky.

Skrze rozgjmánj učjme se vždy gasněgi do
konalosti božské poznáwati, a tudy wždy wrauc
nřgšj láskau k němu zahořjwáme. Duše rozgj
magjcj býwzi obyčegně w klidněgšjm stawu, a
tudy způsobilegšj k wnjmánj prawdy, & k sku
tečnému tauženj po těch wčcech, kteréž za pra—

ne' a Bohu ljbezné gest uznala.
2?.

Ze wšech ale předmětů, kteréž sobě k pře
myšlowánj obrati můžeme, newidj se mi býti
žádný tak užitečný & aurodný, gako žiwot & u
mučenj Ježj'se Krista. Z té přjčiny si geg také
Swatj neyche oblibowali & 0 nřm rozgjmánj
činjwalí. Žiwot P. Ježj'se gest zagisté oprawdo
wá škola duchownjho obcowánj, & wěrné geg
následowánj gest neypřjmčgšj, anobrž gedinzi ce—
sta k prawé dokonalosti. Rozgjmánj spanilých
činů geho, sgednocené s upřjmným aumyslem

') \Viz () tmu pi-ckrzísnnuknížku sw. Františka Snlcského,
l'bílofhm nnzwmmu, w češtinu přeloimmu pod mízwvm
línjiku zlatá. 1657. Tdi. i „(šcist (les hcil. Franzis
kus v. Salm." (ll. djl.)
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gemu wždy poclobllěgšjlxl se státi, wtiskug'e w
mysl naši takměř žiwý obraz vznešeného žiwota,
kterýž srdce naše ostřjhá i poswčcuge, & z něhož
we wšech přjpadnostech našeho žiwota rada &
swětlo nám přicházj. Gako ale žiwot Páně o—
prawdowau šlcolau gest duchownjllo žiwota, tak
gest utrpenj a smrt geho plnost & wrch wšj do

konalosti; nebo zde se žiwot (lucllownj -—-wjra,
láska, (lúwěra a wšeliká wznešená ušlechtilost w

neygasněgšjm swětle obgewugj. Z této přjčiny
meškagj nábožná duše neyradše w rozgjmánj utr—
penj Kristowa, rozněcugjce lásku swau w planu—r

ni lásky Kristowy, kteráž miláčka gegich na křj
ží gest stráwila.

23.

Gakož rozgjmánj, tak též inábožné čjtzínj
w pjsmech swatých, &w spisech oschenýeh mu
žů w gístěm smyslu modlitbau nazýwati se může;
nebot i tuto s Bohem ohcugeme. welmi krásně
prawj sw. Ambrož: „Zdá se mi, gakoby se Bůh
w pjsmech swatých procházel, gakoby w nich
přehýwal. Čjtage hřjšnjk w pjsmě swatém, sly

hlas Božj."
Pjsma swatá, dj giný bohomyslný muž, za

wjragj w málo slowech gádro neyhlubšj maudro—
sti, swrchowané ctnosti w milostné spanilosti.
Nalezámet pak w řečjch i w činech našeho
Spasitele negen prawidlo a pi'jklad pro každau
přjpadnost & potřebu, nobrž z nich wě'ge tak

wraucj, dusi progjmagjcj (lech wěčné prawdy &
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lásky, že takořka božskau dýšeme do sebe sjlu,
čjmž che a che Synu Božjmu připodobnčni
býwzime, pakli ge w sprostnosti srdce, s wzjwá.
njm Ducha swatého w pokoře a lásce čjtáme.

(Pokračowánj.)

3. O Kšnf/ech duc/r.owních osob.

Neyswětěgšj zagisté gest powinnost každého
maudrého & rozšafného člowěka, obracugjcjho

zřetel swůg na negistý den & přjchod smrti, dřj
We nežli diwadlo tohoto swěta na wždy opustj,
w pořádek uwěsti časné swé záležitosti a maudré
dáti nařjzenj, co se státi má s pozůstalým gmě

njm a časným zbožjm po odchodu gehO. _
Neyslawnčgsj národowe' za starých giž časůw

powaž owali tuto prozřetedlnost za tak potřebnau,
že i weřegnými zákony obecná prawidla ustano
wowali, coby se w čas opominutj toho státi mělo.

. Rozkaz takowý o gměnj po smrti pozůstalém
slowe poslednj wůlj aneb ksaftem.

Gak swaté gméno to wšem wzdčlaným náro
dům od gakžlwa býwalo a gest, důkazem toho
gsau zákony a děgepisy weškerých národůw.

W každém wzdělaném státu zwláštnj o tom
předmětugsau zákony: pročež nemá každá poslednj
wůle zákonné platností, aniž má každý občan prá
wo odkazowati; i řjdj se tedy tato wěc a platnost
poslednj wůle wůhec positivnjmi zákony w každé
společnosti a w každém státu.
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Bylyř časy, kde duchownj i kanonickýmii
zemskými zákony u wěci té welmi skráceni byli;
Mohliř- owšem wždy gako ginj občané swé přiroze—

né, sobě darowané aneb zděděné, buď pilnostj,
mněnjm & šetrnostj zahospodařené, aneb gakým
koliw práwem dobyté gměnj odkazowati: nikdý
ale ono zbožj, které si nashromáždili z wýnosu
beneficij, gim co služebnjkům cjrkwe k wýžiwč
wykzízaných.

Čas wšak a okoličnosti, gako ginde tak i zde
zm'énu Způsobily. Za nyněgšjch časůw duchownj
tak gako swčtské osoby odkazugj i samo gmčnj z
beneficij wyzjskané, kšafty gegich řjzenj zemské
za plnomocné uznáwá, cjrkew ge negenom trpj,
alebrž i schwaluge.

Mnozj kanonisté a moralisté zawrhugj tento,
ač skoro wůbec uwedený obyčeg, co neprawý a
zákonům kanonickým odporungj; gešto naproti
tomu ginj ho zastáwagj, dokazugjce, že duchow
nj kšaftowati mohau, aniž prý třeba ode smyslu
kanonických zákonů se uchýliti. Zdá se velmi
důležité býti toho skaumánj, gak zdánliwý odpor
mezi nyniěgšjm zwykem a zákonem, & býwalau
přjsnostj kanonických zákonů o tuto wčc odstraněn
býti může.

Tážeme se předně: zdali duchownj smj kšaf
towati'.2

Kteřj tomu odpjragj, twrdj, že duChOan,
co do statků zádušnjch, žádného dominile nemá;
nobrž gak se prawj w dekrelálijch, gen pcculiwm,
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to gest, gen požjwňnj &spršwu přjgmů z benefi—
cium wyplýwagjcjch, & že wšecko, co mu po
slušném zaoPatřenj sebe samého wybýwá, nenj
gmčnjm geho, ale gměnjm cjrkwe & chudých,
kteréž zawázzin gest rozdati mezi ně negen swčdo—
mitostj & láskau , ale i zákonem. O(hmlzíwagj se
na pl'awdiwau průpowřď: Kdo gměnj nemá, ne—

může ge odkázati, — res alien-a testari non
potest.

Zde přede wšjm ohledatí musjme, zdali benefi
cizit, co takowý, gmčnj má aneb nemá?

Duchownj, chce-li swobodně &s prospěchem
na lid aučinkowati, potřebuge gako giný člowřkk
tomu gistých prostředků, které gediné gebo wůli,
wygmauce každého giného, podrobeny býti muse

Obsah gegich slowe gměnj, &práwo takowé
\včci mjti, gest prriwo k gmčnj. NIezi tyto \vI—ci

patrně nziležegj požitky duchownjho, bez nichž by
w powolzínj swém :mi žjti, ani na lid blahodřgně
aučinkowati nemohl. Přirozeně giž ani zemské
práwo neodpjrai mu moci k drženj takowých wčcj;
Ewangelium ale mu gj také neodpjrá, ano přjklad
Krista &apoštolůw, prwnjch wjry učitelůw, zřegmě
& určitě zásadu tu potwrzuge.

Prawda owšem, že Kristus ani tolik neměl,
kam by hlawu byl položil; (Luk. 9, 58) předce
ale laskawým přispjwzínjm ctitelů swých měl ga
kauž takauž mohowitost, gj dle wůle nakládal, z
nj swč &učedlnjkůw každodennj potřeby zaprawo
wal, nuzné podporowal, ano i Gidášowi, gednomu
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z dwanácti, spráwu a tlohljženj nad tjm swčřil.
Jan 13, 29.

Kristus žádal od prwnjch swých učedlnjkůw,
za pomocnjky w krailowstwj nebeském určených,
aby se auplně a bez wýmjnky všeho pozemské
ho statku, wšeho bohatstw', ano iwšj žádosti &
baženj po časných wčcech odřekli. Každý zwzis,
dj, (Luk. lil-, 33) kdož se neodřjká wšech wčcj,
kterýmiž wládne, nemůž býti mým učedlnjkem, &
Mat-. l9, 31.: G(liž, řekl k bohatému mládenci

žzidagjcjmu mezi učedlnjky počtenu býti, gdiž,
prodey co máš, rozdey mezi chudé &pogď, nzisle
dug mne. Čistau tedy gen & nezištnau horliwost
pro Boha &blaho lidske, na njž ani té neymenšj
poskwrny špinawé zištnosti býti nemělo, učetllnj
kum swým přikazowal. G(lauce, řekl k sedmde
sáti & (lwčma, které byl wyslal ewangelium hlásat,
g(lauce kažte ewang-elium, nemocné uzdrawugte,
mrtwé křeste, malomocně čislte, ďábly wymjteyte:
ale při wšem tom časného zisku nehledeyte. Zdar
ma gste dostali, zdarma (leyte. Mat. 10, 8.

Apoštolé museli we zwláštnjch swých okolič—
nostech wšeho pozemského gměnj se odřjci. Nebč
neměli za obor konzinj swého gisté a určitě mjsto
gako my, ale weškeren swětbyl gim wykázán.
„Gdiíte do celého swěta, &učte weškeré národy."

Prosti tedy museli býti každé překážky, zbaweni
každého břemene. Srdnatč se museli w čelo posta—

witi každé obtjžnosti, neohrozeně každému nehez—
pečenstwj podrobiti se, acelau oddanost' i to ney

\
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milegšj—swůg žíwot na to nasadili. „Gá wás wy
sjlzím gako owce mezi wlky." Ow'sem gim časné
bohatsth co protiwné &překážegjcj břjmě zakázal,
nikoliw ale, co denně k řádnému zaopatřenj potře
bowali. Toho žádali &si wydobýwati dal gim moc,

ugišíuge, že bez přjlišne' péče to obdržj , gedinau
gen aby starost měli poraučege: powinnostem swé—
ho powolánj zadost učiniti. Nepečugte, dj (Mat.
6, 31 — 33) o pokrm, oděw &obžiwenj, hledeth
napřed králowstwj Božjho & Sprawedlnosti geho,
wše ostatnj, co potřebugete, přidáno wám bude.
Protož neměgte ani zlata, ani střjbra ani peněz w
opascjch swých, ani pokrmu, ani oděwu. (Mat. 10,
16.) Co potřebugete, dáno wám bude, a co do—
stanete, wezmřtea požjweyte, dlužní wám to gsau,
práwo máte toho žzídati, wám to patřj, nebol kaž

dý dělnjk pokrmu &mzdy swé hoden gest. Mat.
10, 10. Luk. 10, 7.

Mzda za wykonanau práci mi patřjcj gest
mě gměnj, ku kterému skutečné práwo mám. Tak
to rozhodl Kristus, tak také saudj geho aPOstol,
nezištný Pawel.

„Zdaliž nemáme moci, pjše ku Korintským,
I., 9. gjsti &pjti ? zdaliž nemáme moci ženy, se..

stry s sebauwoditi, gako iginj apoštolé, bratřj Pá
ně a Petr? zdaliž sám gáa Barnabáš nemáme moci
toho činiti? kdo boguge na swé autraty? kdo ště
puge winnici &z gegjho owoce negj? kdo pase stá—

do, a mléka od stáda nepožjwzi?... Gestli gsme

my wám duchownj \\ čci rozsjwali, weliká-li wěc gest,



48

gestliže waše ttílesnó žneme? gestliže ginj przíua
toho u wás nučastni gsm:, proč ne radť—gimy. . . .

Zdaliž ne“-jte, že ti, kteřj Wchrám pracugj, které
wčci chrámu gsau, gedj? akdo oltáři slaužj, s ol

tziřem (le magj? TakliPán nařjdil tť-m, ktei—j
ewangelium zwěstugj, aby z ewangelium žiwi byli."
—-—Mohl—lise medle zřetedlnřgi &kutwrzenj mé zá—

sady určit-lígi wygádřiti?
Kdož tedy řjci může, že, co prdwenl užjwati

& k zaopatřenj ončcll, kteřj mi slaužj, wynaložiti
mohu, mi nepatřj? aneb že owoce, které skljzeti
Praiwo mám, a mzda , kterau gsem pracj swau si
zaslaužil, mé gměnj nenj; kdo medle upřjtí mí mů
že práwo wřcj těchto dle libosti i k swómu ik
gíných dobrému maudře & rozumně použiti , aneb
wolnosti, gimi dle ljlmsti nakládati, a gich swobod

ně a bez překážky požjwati ? A co práwem držjm
& požjwám, al- si to dostanu co dar aneb dědictwj,
co mzdu aneb odměnu, to si také přiwlastnjm; to

se stane mým gmť—njm, ku kterému nikdo giný
práwa nemá.

Tak gsau také požitky beneficiálnj, které cjr—
kew služebnjku swčmu k wyžiwenj \\ykázala, &
swobodnč užjwati powolila, prawě gměnj toho,
který ge béře a požjwa'. Odewzdzím-li se službě

ojrkewnj, & \xykonáwámli duellownj swé pouin—
nosti swčdomitč dle wyi-knuíj Krisíowa :! geho &
poštola, také práwo mám ode ejrkwe swau mzdu,
& časnau, swému stawu přiměřenau wýžiwu požado

wati; gakož i druhdy Lewíté w službě chrámu
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gsaucj práwo ml'li ?. přjgmů a obětj cllrámochh
podjl suůg bráti— &w té pi—jpmlnostinegjm cizj,
ale wlastnj pracj zaslaužený chléb, to gest, gak
apoštol Páně prawj, swůg chléb. ll. 'l'lles. 3, 12.

E\mngelické zákony neodpjragj křeslanskému
služebnjku cjrkwe práwa k gmčnj z požitkůw be
nefíciálnjch wyplýwungjmu, alebrž dle řečeného
ge utwrzugj.

Dle těchto prawidel zcela také cjrkew gedn:r',
\vykazugjc podlé nyněgšjho zřjzenj duchoan mu k
\vyžiwenj určité, potřebám i stawu geho přimě
řené přjgmy, & ponecháwagjc gegich spráwu &
užjwzínj gediné gebo rozšafnosti & wolnosti, ne—

předpísuge mu žádných prawidel, wygmauce leda
ta, která rozum &nábožensth každému spráwné—
mu :! swědomitěmu muž' w Spráwě & požjwánj

\vlastnjho gměnj zachowáwati ukládal.
Leč což o tom prawj staršj i nowčgšj zákony

kanonické? Zupřjti nemůžeme, že tento pohled
a odtud odwozený &wůbec uwedený zwyk staršjm

a djlem i nowěgšjm zákonům cjrkwe o předmětu
tomto gednagjcjm znamenitě se přjčj. Rozebere—
me.li ale wěc tu přjsnčgi, berauce zwláštč ohled
na historii, uzřjme, že tento zdánliwý odpor wět—
šjm djlem gen w rozdjlném uspořúdzínj cjrkwe,
platu služebnjkůw & Sprzíwě statkůw c_jrkewnjcb
swůg základ má, gešto w rozličných dobách roz—
ličným změnám podrobeny byly; a že se skutečně
gen zewnitřnj podoba, nikoliw ale podstata ne

Čuaopie pro katol. duch. VIIl. 1. 4
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změnila, a že i duch práw cjrkewnjch wždy
tentýž býwal.

Gmčnj cjrkewnj na.' počátku pošlo z dobro
wolných darůa obřtj, pozdčgi „vola et oblationes
fidelium“ nazwaných, které wčřjcj při nábožných
schůzkách swých snásjwali k wyžiwenj služebnj—

kůw cjrkwe, k zaopatřenj chudých & zaprawenj
potřebnostj kostelnjch ge wěnugjce. Ke sw. oběti
a SW. přigjmánj, co potřeba, se wybralo, ostatek
se ale do obecně, zwláštnjmu služebnjku duchownj
mu k Spráwii odewzdané pokladnice \vložil, odkud
pak každodenně potřeby služebnjkůw erkwe se
zaprawowaly, chudj podporowali, pohostinstwi ko
nalo a t. p.. Přjklad samého Krista (Jan 13, 29)
měli apoštolowé (Sk. Ap. 4, 35. 6, l.) & prwnj

spráwcowé cjrkwe za wzor.
Když se ale cjrkew na mnoho dioecesj rozdě

lila, a každá dioecesj swého biskupa a swé osoby
duchownj obdržela: zřjdila si i každá pokladnici
obecnj, z které služebníci c_irkwe swau wýžiwu &

chudj podporu dostáwali, ano i chudý—jmdioecesjm

bohatšj nezi'jdka penlěžitau pomon přispjwáwaly.
Pokladnici tuto nesprawowal ge'stě biskup, ale ge
den z jáhnúw. Dokud tedy služebnjci cjrkwe
z obecnj pokladnice tolik genom dostáwali, co k
žiwobytj každodenně potřebowali, nemohla ow'sem
ani řeč býti, žeby si z duchownjch statků kdo
mnoho byl zahosPodařil aneb odkazowati mohl.

Takowáto ale spráwa gměnj zádušnjho dlauho
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netrwala, *) neb ledwa že cjrkew štědrotau wěřj
cjch wět'sjho gměnj nabyla , & ledwa si biskupowé
spráuu geho osobili, giž také stjžnosti semo tamo
se slýchaly: Biskupowé prý zanedbáwagj duchow—
nj Spráwu a péči o chudé, &gediué swého pohodlí
hledagjce, o pozemské \včci se staragj; &ku po
diwu gislě gest, že giž sw. Cyprian tak si nařjkzí:
„Quod illi, dj, quos et hortamento esse Oportet et
excmplo, divina procuratione contempta procura—
tores secularium rerum fieri, derelicta cathedra,
plebe deserta, per alienas provincias aherrantes
negotiationis quaestuosaa nundinus aucupari stu
deantf'

\V prwnjch třech stoletjch cjrkew neměla ge—
ště žádného nemonitého gmij a statků, aspoň
neměla k tomu zzíkonnjho powolenj. ***) Konstan—

tin, prwnj křesianský cjsař, také neyprwnčg'sj gj
ge udělil a spolu i jus capiendi ex testaiiiento. *“ ')
Od té doby netoliko mocuařoué a knjžata, alei
ostatnj wčřjoj se wynasnažowali rány, které by.
la cjrkew posud trpěla, obzwlá'stnj štědrotau
zacelowati, &strasti welkými dary uwádčti W 23
pomenutj. ij se stalo, že cjrkew w krátkém
čase tolik statků &gmčnj nabyla, že, mělo-ii na bu—

daucj časy se zachowati &w pořádku zůstati, w

celosti déle se řjditi & sprawowati nemohlo. By

*) l'uulua Scrupius in Tract. dc Benef. Art. 3.
") L. 8. (Jud. do hercd. instit.

***) L. 1. (Jud. dc SS. Esia.
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loÍ tedy na čtyři, ač nestegné, wšak potřebám při

měřené (l_jly rozwrhnuto. Dj! gedcn připadl na
biskupa, určený kgeho wýžiwč & konánj pohostin—
nosti, druhý na osoby duchownj, ířetj na chudé,
& čtwrtý k obstarzinj potřeb kostelnjch. (Ad fabri—

cam codes-im.)
Prwnj wjry hodná zmjnka takčho rozdělowá—

nj padá do V. stoletj za papeže Simplicia & Gela—

sia, &pozdřgi se Opakuge w gistém listu Řehoře
]. Angustinowi, Britle npoštolowi, swčdčjcjm. “)
Památný gest list papeže Simplicia k biskupo
ui Sewérowi od 19. ListOp. 475., kde se negen
o rozdělenj statku cjrkewnjch na čtyři djly zřegmč
mluwj, nohrž i přikazuge, by biskup Gaudentius,
který po tři léta g'iž požitky zádušnj za sebau byl
zadržela k swému prospěchu obrátil, wšecko oněm
třem djlům wynahradil &nanraitil; (wiz Fleury hí
storia eccl. Tom. VI. p. 899.) &wDekretáljch pa
peže Gelásia (r. 494) čte se w kan. 27.: „Secundum
antiques canones reditus et oblationes ecclesia: in

quatuor portiones dividantur. Prima epiSCOpo, se—
cunda Clericis, tertia pauperibus, quarta fabricze
ecclesia: destinata.

Ačkoliwěk tjmto Způsobem zewniti'nj huiřnost
cjrkewnjho gm'énj se změnila, podstata geho &
aučel, ku kterému dáno &občtowáno bylo, žádné
změny netrpí-ly, gelikož gako kdy gindy geho
spráua w rukau biskupůw zůstala, kteřj každému
z nřho dle zásluh & potřeb rozdáwali. (Wiz o

") lbid. Can. '27.
") lbid. (Jan. 30.
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tom obšjrněgí: Zallinger instít. jur. eccl. Iib. II].
Decret. tit. V. do prmbend. et dignítat. 45)

Takowáto ale Spráer w krátkém čase wzbu—

dila nespokogenost duchownjch, & wůbec giž si
stěžowali: že prý sprňwn gmčnj zádušnjho bisku—

powí w konánj pou-innosti geho překážj, & že si
na ugmu ostatnjch služebnjkůw cjrkwek zaopatře
nj swčmu che zudržugj, nežli gím práwem pří—
slušj. Stjžnostem třm chtjc O(lpomoci, we snřmu
Chalced. lmn.'26. zákon c_šrkewwydala: aby kaž—

dý biskup zwlzíštnjhoduchownjho ze swého okrsku
za sprzíwce aneb ředitele nad duchownjmi statky u—
stanowil, age skrze nť—hopod swým dohledem spra
wowati nechal, by se tak před každým podezře—

njm zištnosti & spronewčřenj ohradili mohli. Quo—
niam in nonnullis ecclesiis, ut szvpe :: nobis audi—

tum est, episcoPi absque meonomo tractant res
eccl., placuit, omnem ecclesíam episcopum haben
tem cx pmprio clero occonomum habere, ut nec
sine testibus sit ecclesia? administralío, nec ideo
res ejus dissípentur, et probrum ac dedecus sacer
dotio inuratur. Cone. Chalc. c. 26. Tento zákon

gen zmála sljžnostem odpomohl, gešto niCménIÍv
přede biskupowé sprzíwci statku cjrkewnjch zůstá—
wali.

Rozdělowáni gednnu započaté giž nad mjru
rozmnožených statků zádušnjch lákalo duchowen
stwo, & rozdráždilo zíštnost gegích tak, že brzo
sprawedliwý nářek slyšain byl: Pictus conversa est

Vin quantum; nebot nynj netoliko sebe, ale isobc
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přináležegjcj ze statkůw cjrkewnjch obohatítibažili.*)
C_jrkew byla přinucena přjsnými & slušnými zá

kony wždy che wznikagjcj zlosti ——baženj
ducllownjch po bollatstw' — meze položili. Při
kazowalač tedy se vší přjsnostj biskupům i ostat
njmu (lucllowenstwu swčdomitě statky zádušnj
sprawowati &maudře gich užjwati. (Cone. Ant. C. 0.
Conc. Carthag. can. 13. Conc. Nic. Il. can. ll)
upomjnagjc na aučel, ku kterému odewzdané byly
(Con. Nannet. can. 10.) &nazýwagjc ge swatau Bohu,
njrkwi &chudým obřtowanau wěcj —- Res Dei, res
ecclesim, vata fidelium, pretia peccatorum, patrimo
nia pauperum — která neginák, leč k určitému swé—

mu cjli má se užjwati.
Protož w pátém giž stoletj k O(lstraněnj toho

zlého zwylcu přjsnč (lucllownjm zakázáno bylo
gmčnjm ze zádušnjch statků nabytým dle libosti
wlátlnauti, (Con. Ap. can. 40) & wčrně giž otcow

ské gměnj (luchownjho ode gměnj z přjgmů cjr
kewnjcll zjskaněllo laučenn a oddělowáno bylo, ge
što po aumrtj (lucllownjho toto npčt zzitlušj při
padlo. „Placuit, prawj otcowé Cone. Karth. Ill.
w kan. 49, placuit, ut episcopi, presbyteri et
diaconi , vel quicumque clerici, qui nihil habentes
ordinantur, et tempore epiSCOpatus vel clericatus
sui agros, vel qumcumque praedia nomine suo
comparant, tanquam rerum (livinarum invasionis
crimine teneantur, nisi admoniti ecclesia; eadem

*) Hicron. ep. 2 ad Nepot.
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ipsa contulerint." Možná, že w dotčených mjstech
také někdy zádušnj fond mjsto požitku se wyrozu
mjwá.

Ano i zemskými zákony bylo za časůw cjsaře
Justiniána duchownjm jus ,testandi wzhledem na
kostelnj přjgmy & z nich wyzjskané gměnj z ga
kéhokoliw ohledu, tedy i k nábožnému cjli (ad
])ias causas) zakázáno. Pozůstalé gměnj po du
chownich wždy kostelu, aneb společnosti, w kte—
ré žili, aneb od ni swau wýžiwu brali, připadlo.

Tato cirkewni kázeň po mnohá stoleti trwala;
sám Karel W. podporowal gi swau důstognosti &
zwlzištnjmi zákony. A geště w 12. století, kde
giž klesala, & duchowni wlastnomocnč gměnim zá
dušním nakládati počinali, w ijě w Lateranum
pod Alexandrem lil. držaný sněm přísně doléhal
na to, aby zacllowzína byla. (C. 7. % de Test.)

Z toho widěti mužeme cil &konec wšeho gmě
ni & požitků cirkewnicll. Bylyt netoliko k zao
patřenj biskupa & (luchowenstwa, k zaOpatřenj to—

ho, 00 ku kostelu & službě Boží slaužilo; ale ik
obstarání chudých weškerého druhu určeny. Gině
nj cirkwe a gměnj chudých b_ylo totéž, a biskup
rozdělowal co indigentium omnium (urator, gak
Justin prawi, i mezi (luchowenstwo i mezi chudé
dle potřeb & zásluh gegich , a gakž gsme doká
Zali, tentýž aučel se nezměnil, ačkoliuěk na čtyři
djly rozděleno bylo.

Pozneuáhla ale weliká se w sprawowáni záduš

"lilo gměni změna stala , gsauc rozličnými přlčina
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mi přiucdena. Od té doby, ro náboženstwi kře

slanské stalo se náboženstwim obce a státu, každé
trochu wřtši misto kostel m'clo, do kterého se

wěřicj, genž zwlzištnj nyní, od materskěho kostela
záwisici osadu působili, ke službám Božím schá
zjwali. Ni'kdy i wíce obcí si geden kostel wysta.
wblo. We IV. stoleti se tyto osady welmi roz—

množily, a místo far Iti/zde se gmenowaly.
Zprwu se takowé titule gen w městech zaklá

daly, když totiž hlawni chrám lid obsáhnauti ne
mohl; brzo ale se i na wenku stawřly, zwlzíšl

když uladykowé &knížata, genž u welikém množ—
stwi k wjře křeslanské přestupowali, aby pro se

be služby Boží míti mohli, sl domáci kaple,
tak nazwaná oratoria stawčli, která, ač z počátku
k priwátnimu užiwáni odhodlána byla, znenáhla
i osadnikům k požiwáni se postaupila, & tak se
prawými parochiemi stala. (Binter. Denk. ]. B.
1. Th. ?. Absch. 4. Kap. $. Q.)

\V těchto kosteljch a těmto osadám služby
Božj konalo & swátostmi posluhowalo duchowen
stwo z sjdla biskupského sem docházegjcj; po skon
čených službách Božjch ale k biskupowi swčmu se
wracowali, s njmž \\ Společnosti zákonnj těmi—řžiwot
\vedli. Wšak djlem pohodlnost wěřjcjch, djlem
ale by sám auřad duchownj lépe se zastáwati mohl,
žádaly toho, by pro takowé wzdálené osady zwlášt
nj duchowenstuo ustanoweno & určeno hylo tam
služby Božj konati; aspoň ze lV. stoletj gistau o
tom máme zpráwu. nebol Athanasius w druhé Apo
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lng-iipjše: „Sum autem pagi maxima deeem nu
mero, aut paul0plures, qui singuli suos habent pa
stores, in quibusnunquam episcopus fuit, aut chor
episcopus, sed universm illius regionis ecclesim Ale
xandrino parent episc0p0." A tamtéž: 1,Mareotes
ager est Alexandria, quo in loco nunqunm episco
pus fuit, imo nec chorepisc0pus quidem, sed uni—
versm ejus loci ecclesia? epi500po subjacent Alexan
drino, ita tamen, ut singuli pagi suos presbyteros
habeant." (W. také Conc. Laod. a. 372. Conc.Car
thag. IV. a. 398)

Tito nynj o samotě žigjcj duchownj newy
llnutcdlně potřebyk žiwotu dostáwali zobi-tj, které
Wei—jejdohrowolnč přinášjwali, anebo z obecného

gměnj, nalezagjojho se pod Spráwau biskupowau,
aneb zonoho podjlu, který po rozdělenj we'skerčho
zádušnjho ng—nj na čtyři djly, na duchowenslwo
připadl; možná také, že se takowým duchownjm
požjwánj statků zádusnjch, gestli gakó kostel měl,
powolilo; aspoň ze Vl. stolelj gisté o tom máme.
giž swt—dectwj,že biskup. mjsto měsjčnjho rozdido
wánj, gmenowitlšmezi duchowenstwo na wenku ži

gjej, některé tam ležjej polnosti na určitý čas po—
žjwati powolil. (C. 61. C. XVI. q. 1. Sym. a.
502. C. 32. 35. 36. CXII. q. ?. Cone. Agath. &.
506.) Na tom Bnronius a Van Espen počátek d::
chownjch beneíicij zakládagj. Prwnj ale připomj
mi, že takowé milosti gen wýmjnkau obecného

prawidla :: gen osobné byly, a protož také gen
zřjdka kdy se přihodily. „Etenim, dj, cum solo.—
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rent clerici nb ecclesia per episcopum mensibus sin—

gulis victus causa meritam stipem nccipere, . . .. post
ea vero factum, ut aliquibus ex his ecclesiae posses
siones, quoad viverent, ab ipso episc0po concede—
rentur, quae beneíicia dici coeperunt, eo quod be—

ne meritistantummodo ea concedi liceret. Což tjm
che gistoty nabude, pozorugeme-li, že geště w
běhu V. stoleti welmi o to se pečowalo, by patrimo—

nizilnj gmbnj gistčmu kostelu nailežegjcj, zwlziště
záleželo-li w nemowitých statcjch, w swé celosti
zůstalo, &aby ge biskup s kathedrálnjllo kostela
gměnjm neSpogowal, se zakazowalo. (Ferrandus
breviatione can. n. 38.ex Cone. Hiponineg. &. 427
-—Nicepliorus hist. eccl. l. XIV. c. 22)

Tyto ducllownjm w gisté osadě k požjwzinj
postaupené statky zádušnj mohl biskup dle ljbosti
zpět požádati; nebot nebyly newylmutedlně s au
řadem duehownjm spogené, ale gen na čas'gisté
osobě od biskupa k požjwa'nj odewzdané, odkudž
„precarie“ slauly. \Však nicméně tato saustawa,
kteréž duchownj spráweowé w zřjzenj státnjm &
lónjm, zwláště w západnjch řjšjch, kde se auřed
njkům mjsto odplaty za prokázanau službu gisté
státnj statkya lěnakpožjwánj wolnčmu dziwáwaly,
cllwalitebný přjklad našli, dal přjitinuk následugj.
cjm změnám w zaOpatřowánj ducbowenstwa. Zdá
lot se totiž postaupnjluim takowýcll prekarij nepo
hodlno býti, kolikrátkoliw statky zádušnj držeti
žádali, tolikrát gegich požjwánj si od biskupa po
twrditi dziwati; pročež se \\'ž(ly hleděli krom zwlášt
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njho powolenj aneb obnowenóho potwrzenj w stat
ky kostelnj uwzízati, neberauce na to ohled, že neu
stále auřadowé & wrclmosti duchownj takowé sa—

mowolné gednzinj kárali &zapowjdali. (C. 32. 35.
66. 72. C. XII. qu. ?.) A tak toto znamenitá Změ
na w kázni cjrkewnj poznenzíhla se w zwyk obrá
tila, &ku konci X. stoletj téměř wšude gj nachá

zjme; obzwláště od té doby, co se biskup od swé
kapitoly oddělil, kanownjci až posud pospolitý žiwot
wedaucj od sebe se odlaučili &společné gměnj kapito
ly se na částky pro každého auda přiměřené -—
praebendy — rozwrhlo. (L. 151-et 17. Cad. de
SS. Eccl. a u Grutiana ]. q. 3. C. ?.) Od toho
času tedy stalo se \\seobecným zákonem, že stat

ky zádušnj duchownjm, auí'ad —- officium -— při

kostele zastáwagjcjm, na čas žiwoia k požjwánj
odewzdané býwaly. Nebyla to giž \\jce milost
osobě íproukázána, ale práwo, které s mjstem a
auřadem spogene' bylo, a s njm se i dobylo, &

.
!odtud pošlo přjslouJ: Benellcium dalur pmpter

officium, -—a takowým Způsobem rozdělené gmč
nj zádušnj mezi duchowenstwo kurátnj trwá až do
našich časů.

Tato nowá kázeň cjrkewnj &tento nowý- Způ
sob gměnj zádušnj Sprawowati & duchowenstwo

zaplacowati dowedly, že duchowenstwo z těch dob
na gmťenj zádušnj takořka ginýma očima hle—

dělo. Duchownj, totiž, na které při rozdělowánj
& zřjzenj duchownjch beneficij lépe se ohled bral

nežli na chudě, gež nynj dle aučelu ojrkwe. ga
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kožto držitelowé zzídušnjch statků, z hognosti swé
podporowati měli, (Syn. Excest. c.18,Conc.Bur
dig. T. 16. de epis.) pokládali se za magitele
požitků beneficiálnjch, kterými dle ljlmsti \\lá
dnauti &nakládati molmu, žádnému ginému, krom
Bohu, aučty z užjwzinj klzísti nepotřebugjce. a ta

ké, gak se zdá, nikdý nepomyslíli, že i gměnj
slušně & maudře užjwati máme, (hceme-li obstáti

před Bohem. Srostnuojm gměnjm zrůstalaichti
wost přátele & přjbuzné obohatiti odkázánjm,
což až dosud kanonickými i občanskými zákony
dowoleno nebylo.

Tak to trwalo bez proměny až do 12. sto

leti, kde papež Alexander Ill. duchownjm pono—
líl, w čas nemoci mowité z požítkůw cjrkewnjcll
nastřádané gměnj chudým & kostelům, wůbec k

nábožným aučelům, ad pias causas, odkázati, n nedlan—
ho potom powolilo se i oněm, kteřj odkazowateli
službu byli proukázali, at si pak přátelé aneb ci—

zj, djl gměnj odkazowatí. (Synod. Bojne. c. 58.
Synod. Colon. 1300. o.s.) Prawda ow'sem, že to
to powolenj w meze welmi auzké wtřsnáno bylo,
a že se gměnj tak odkázané che za almužnu,
nežli za dědicth držeti mělo. (Cap. 8. de test.)

\Však hradby, za kterými se držeti mělo, déle
wzdorowati nemohly, nebot gak mjlo gen krokem
se od zákona uchýljme, na Swobodě se býti mnjce,
na hradby che ohledse nebéře. To podalo přjčinu,
že stát &cjrkew těm wždy che powolowaly, kte.
řj si k tomu gakéhosi, gim nepatřjcjho prziwa oso—
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bowali; a tak znenáhla pnultý zwyk w prawomoc
nost přešel. Papežowé a biskupowé neyche ne..
polizmu O(ltlzinigsauce, llwstegnč kanonické zziko—
ny, zohledu t'é wčci dané, sami přestupowali, dai—

“agjce powolenj k tomu (luchownjm buď za hoto
wý penjz, (Statuta dioec.Leodic.) buď za ročnj daň,
aneb za poslaupenj djlu gmL-nj, které odkázáno
býti mělo, (Zypaeus de jure novo) bez (lálšjclt ob—

t_ižnostj imlultum testandi, to gest, wolnost dle lj—
bosti i gměnj z přjgmů beneficiálnjcll dobyté od—
kazowati.

Stzit tjm ochotnčgi k tomu powolenj přikro—

čil, gesto oddělowánj gmčnj palriinonizilnjho ode
gměnj ze zzidu'snjch statků zachowaného, ob_včegnč

kdykoliw ducllownj kšafty dělali, omyly & hádky
způsobilo, &pak se wůbec nikdý určití nemůže,

zdali duchownj kšaftem, třeba docela swčtsky zněl,
buď neznámým potřebám odpomoci, aneb tag-ný
dluh zaprawiti nemjnj. Mimo to se stát domnjwal,
gak (loswřdčuge Plenary, že tjm Způsobem aspoň
část ze statků c_irkewnjch stále se množjcjch, do
rukau swčtských přigde. (Fleury Instit. J. 8001.P.
'2. c. 3.) Tato wšak přjčina za našich časůw mar
ná gest, pončwadž nynj spjše 0 rozmnoženj nežlio
ztenčowánj statkůw zádušnjch mělo by se pečowati.
Protož také w 15. stoletj tento počaitečně gediné
prominutjm cjrkewnj wrchnosti uwedený zwyk 0-—
becným se stal, ano wmnohých zemjcll, gmenowi—
tě w Hispanii (Covarruo de test. cap. 7. n. 24.) &

Gallií (Bagunt de test. 11.264) zákony zemskými
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potwrzen a za práwomocný uznán gest, tak sice,
že kdykoli w této řjši duchownj bez poslednj wiile
umřel, pozůstalost dle předpisůw zákonů bez od

kladu přjbuzným geho odewzdána býwá.
Dle zákonů rakouských také duchownjmu lze

kšaftowati, aniž třeba poslednj vařiliu ordinariátu
dáwati k potwrzenj, aneb gakýsi pOpIatek za po—

wolenjktomu dáwati. Ano w některých dimcesjch,
u př. w arcibiskupstwj pražském (Verordnung des
P. f. e. Consíst. v. 8. Nov. 1832 Z. 7823) wele
no gest, by každý“ duchownj sprziwce za dobré pa—

měti poslednj wiili udělal, &nikdo al) intestato ne—

umřel, pročež D. Vikáři u přjležitosti kanonických
visitacj magj pozorní býti & kšaft aSpoň znwřený
dáti sobě okázati; aumřel-li ab intestato, celá pozů
stalost na tři stegné djly mezi chudé, kostel &prj—
buzné zemřelého, gestli okoličnosti gimik neurčj,
se rozděluge. Ano i w ijě směg'j duchownj dle
konstitucj papeže Julia lll., pozdřgi od Pawla V.
potwrzené & na celé okoli \vztaženč, auplným prá

wem také přjgmy henelicizilnj ku prospěchu prj
buzných :: i cizinců dle l_jbosti odkazowati. (Luc.
Ferrar. Bibl. Tit. Beneficiat.p.?78). Poslednj sněm
Tridentský, ačkoliw odkazowánj duchownjch ten—
kráte giž wůbec uwedeno bylo, o tom nic neroz
kázal, wygmauce leda, že biskupy &duchowenstwo
přjsnč napomjnal, by nemrhali statky a gměnj zá
dušnj, obohacugjce přátele swé &pi-jbuznó, ale po
myslili, že Bohu zaswěceny gsau. (Conc.Trid. sess.
25. de reform. c. I.) A z toho se očité widj duch
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cjrkwe a kanonických ustanowenj po w'sechna sto
letj. Tak také synoda roku 1609 w Kostnici drže
ná, w kteréžto dicecesj ode dziwnjch časů obyčeg

panuge, že ducllownj swobodně a bez překážky
gměnj z pi'jgmů beneficiálnjch zahospodařené od—
kzizati mohau, takowé ustanowenj nezawrhla, toliko
duchowenstwo přjsnč napomjnú, aby odkazugjce,
netoliko na krew, nobrž na cjrkew, na chudé a
na giné nábožné ústawy powinný ohled brali, by
pak sami, chtjce příbuzné časně obohatiti, wččnč
ho králowstwj se nezbawili. (Const. Synod. Con.
stant. pag. ISL)

Z historického tohoto přehledu patrně se wi
dj, že ani cjrkew ani sw. euangelium neodpjrá du—

chownjm prawa, pi'jgmy z prmbend sobě wykáza—
né k wýžiwč, k odplatě za službu kostelnj, powa
žowati za wlastnj gmčnj; že se nic dále nežádá,
nežli swčdomité a slušné gegich užjwánj; že po—
winen gest neypotřebnčgšjm spokogiti se, z hog
nosti ale chudým udělowati, aneb giné dobré skut—

ky konati, w čemž také prwotnj určenj zzidušnjch
statků, dle wůle zakladatelů, záleželo; aže wjncs—
něgšj beneficium gediné za pohodlněgšj přjležitost
má powažowati netoliko k obohacer sebe, pi—jbuz
ných &přátel, ale k rozmnoženj & wzdčlánj krá
lowstwj nebeského, k potěše trpjcjho a k pomoci
potřebugjcjho člowčka, a na wykonain giných Bo
hu milých skutků. Toťé smysl cjrkwe we wšech
ustanowenjch & zákonech o wěci této za základ
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položený, ní. si pak slowa, gimiž \vyřčeny gsau,
zněgj galikoliwřk.

"Wskutku tedy gedno gest, slowe-li (lUCllOW

nj sprzíwcem, aneb držitelem, aneb gen požjwate
lem přjgmů beneficiálnjch; tjm se wěc neměnj,
práwo geho se netenčj &powinnost geho “ždy ta
též zůstáwá. Agmenuge-li se každý magitel a
wlastnjlc pozemských statků z té přjčiny pr.-Nem
gediné spraiwcem :! požjwatelem, že se gen Bohu
neywyššjmu magiteli \\"ěcjwšech počet klásti musj,
zdali ge wěrně sprawowal a maudře wynaklzidul, :!

po smrti nic s sebau neweZme, krom wčdomj, že
gicll maudře použil & dobré skutky gimi \\ykonal:
tedy owšem i duchownj z té přjčiny, &tjm samým

praiwem tak slauti může, &níkdý tjm ani gednomu
ani druhému práwo k gměnj, w prwnjm mluche
smyslu, odepřjti se nemůže.. 'l'oto k oswčtlenj ně
kterých průpowřdj, o tom předmětu w sněmjch &
cjrkewnjch Otcjch se nacházegjcjch, posloužili mů
e; neb pjsmena gest mrtua, gediné duch gi o—N<

žiwuge.
Když medle z toho, co gsme prauili, očité

se uzawřjti může, duchownj že magitelem gest po
žitkůw swého beneficium: patrno také gest, gello
že gest i powinnost, požitky swé dobře & slušně
dle aučelu cjrkwe a wůle zakladatelůw na nábožná

&dobré skutky wynaklzidati, a že i proto, při ny
něgšjm zi'jzenj před aumrtjm poninen gest, rozum
ný o tom rozkaz dáti, aby ginák pozůstalost dle
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zákonů zemských proti aumyslu cjrkwe, ge'din'él'na
swě'tské wěci obrácena nebyla.

Odtud samowolnč se mím odpowěď na otázku
podáwá: „Gak ducllownj kšaftowati má?"

Otázka tato gest wčru neydiiležitěgšjw poge—
dnánj našem; neb předešléopráwu duchowenstwa k
gm'énjgsau gen hádky byly, powstalé z nedorozumřnj
a mndrowánj moralistů & kanonistů. Odpowjme—li

na otázku, která práwoduchownjmu ku gměnj wy—
hražuge , smyslem práw kanonických: wšecky ony
pauze škoan hádky o té wřci přestanau, & ewan
gelium i občanské zákony a ustanowenj cjrkewnj
w souhlas se uwedau.

Statky zzidusnj gedinó k cjli nábožnému dané,

g'ediné k témuž nzibožnému cjli použití se 'magj:
totť: cjrkwe wůle, totě smysl kanonických zákonů,
gak geg cjrkew od božského swého zakladatele
zdědila & také po wšechno stoletj od založenj swé—
ho až na nyněgšj dobu často zřetedlně hlásala a
hlásá. Nepowoláwá-li tedy cjrkew duchownjhok
dzinj au'čtu, gak wýnos swého beneficium' Wynalo
žil, přede to i Bohu iswému swědomj powinnowín
gest, anic nenj sto geg ukogiti, aneb bezpečna
učiniti krom wědomj, že požitky dobře a slusuě

dle wůle cjrkwe wynakládal. A třeba bychom ()
duchownjm, beneficium magjcjm. řjci nemohli, co
Posidius o sw. biskupowi Augustina prawj: „Te
stamentum nullum fecit, quia unde faceret, Chriin
pauper non habuit", aspoň swým kšaftem dokxizaii

má, že požitky swého beneficium gako onen biskup
(';mopispro katol. duel|. \'III. 1.
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za prostředek k rozmnoženj, což božského a "sle

chetného gest, powažuge, a ge také odcházege z
tohoto žiwota k samému tomu cjli občtuge, k ga—
kémuž ge onen giž za žiwota swčho byl obřtowal.

Nač duchownj, kšuft dřlage, zwlzíštnj ohled mj
ti má, gesto tato wčc záležj na rozličných mjstnjch
a osobnjch okolnostech, zde určití nelze. \Vů'bec
dle kanonických zákonů za hlawuj prawidlo mu
bud': aby zwlástě hleděl na podporowánj chudých,
na wzdělzinjnábožensth & cjrkewnjch aučelu.

Rozšjřená gsau zagisté pole duchownjho, na
nichž může sjmě cjrkwe dobroděgně ina budaucnost
rozsjwati, na sta let dobré skutky založiti a státi
se dobrodincem budaucjch pokolenj.

\VSak i zde powziženj & opatrnosti potřeba.

Dobrým úmyslem dary rozdáwati nenj těžko, ne
bot k tomu nikdýfpřjležítosti nescházj; tjže ale
maudře :: přjhodně ge ndělowati. Málem často
mnoho, a tak i mnohem druhdy mailo se státi mů

že -——a nezřjdka při neylepícjm mjnčnj welicj da

rowé málo dobrého přínášegj. \Vesmřs neyche
na tom záleženo, komu a k čemu dar udělen bý

wá, a na to duchownj kšaftugjcj mčg zwláštnj
zřetel.

erkwi neywětšj powinnostj duchownj gest za
wzizzin. Tat gest geho neywř—tšjdobrodinkynj,

od nj wýžiwa a gmřnj gebo pocházj. Tat ney

blaženěgšj lidu účel před sebau má: potřebug'e ale
k dosaženj geho prostředků a podpory. Na gegj
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potřeby ohled mjti neyswětěgšj tedy geho gest
powinnostj.

Ačkoliw nábožnoslj předkůw našich, prwni—g

šjmi odkazy & řjzenjmi swiítské wrchnoslio weřeg—
né služby Božj &zaplacenj služebnjkůw cjtkewnjch
na wětšjm djle dostatečně“ postaráno gest, přede
se to wšady geště nestalo. Na mnohých mjstech
w kosteljch tak nuzně a chatrné to wyhljžj, že we
řegné služby Božj che !( pohoršenjaomrzenj než
li k 'wzdělánj gsau. Okrzí'slowánj & marnost ode

křeslanských kostelůw“ zdzílenybuďte, ale zewnitř—

nj, důležitosti & swatosti wčci přiměřená ozdoba se
požaduge, nemá-li přigjti odtud lhostegnost aneb
opowrženj k neywiatšj člowěčenstwa wěci. Mnohá
wzdzílená a lidnatzi szka, mnohá hogná osada,
Z\vlzíštěw mjstech nestegného náboženstwj, nemá
až posud geště žádného učitele, žádného pastýře.
Zde by založenj fary duchownjm dobrodinjm apo
žehminjm pro mnohzi sta bylo. Mnozj služebnjcl
cjrkwe, netoliko dobře ale bohatě placeni gsau, &
naproti tomu ginj tak špatně, že denně s chudo—

bau &nauzj se potýkali, & ku potupě swe'ho stawu
se ponižowati přinuceni býwagjce, to dobré, které
by dle powolánj swého způsobili měli, učiniti
nemohau.

Školy &ústawy k wzdělánj mládeže i pro 'cjr

kew gsau dohroděgné, a dwognzísobný ohled kšaftu
gjcj duchownj na ně by bráti měl. Owšem laska
wými přjspčwky giž dřjne mnoho se stalo a za
nášich časůw zwlzlštč maudrau wlzídau & lidumilci
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mnoho se dřge, wšak by se gešťé mnohem che
stáli uni-lo. Mnohý schopný ginoch gen dosti ma—

lého stipendium polřebuge, aby se w ústawu pro
neitele slušně \vyCu'iišiti mohl; & gak skaupě geštč

mnohý učitel w 'mřstb i na wenku placen gest!
Odkud pak taký muž, gsa nezi'jdka djlky obsypzin
&pernau péčj o wezdegšj chléb skljčen, wážnosli,
chuti a horliwostí mai wzížiti k úřadu swčmu? A

poslóz na neyche mjstech scházj dobře zřjzenzí
knihowna školnj, pro učitele tak newyhnutedln'e
potřebná, pro lid tak užitečná. Zdaliž by duchow—

nj kšnftugjcj nemohl zásobu swých knih, které ča—

sto tak nehodnč semotam rozstrkány býwagj, aneb
aspoň gen čzísívikariátnj knihounč odkáznti, která
duchounjm na Wonku bydljcjm tak prospěšná gest?
'W kolika obcjch nenj gešťó žádného fondu k za
opatřan potřebných knih pro chudé djlky, w od
mřnu za zwlášlnj pilnost, \výbornč chowánj & šle
chetné skutky; k zaopati'enj potřebných wčcj pro
Školy :) úslawy industriální? A gestli promyslem,
cwičenjm &wzdčlánjm hlawnj prameny chudoby se

neucpau: fjm měni?podporowánjaalmnžny spomo
hzm, gelikož se pak počet nuzných denně množj,
ctnost zde se íratj.

K podporowzínj chudých, na které kšaftugj—
duchownj zwlzištčpamatouati má, nesčjslné přj

ležitostí se mu podziwag—j,kde použili může šlechet—

ni'- :! lasknwř swčho ;);mčnj.

Práwč zde mnoho opatrnosti amaudrého oko
ličnostj rozwziženj gest p(ltřebj, neshce li při ney
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lepšj wůli na zmar rozdáwati, coby lépe a whodně—
gi mohlo býti wynaloženo.

Lidu, který powažuge chudobu za zwláštnj
pramen swé obžiwy, & žebránj za neysnadn'eg'si &
neysnesitedlněgsj řemeslo, ani neyhognřgěj almuž
nau se nespomůže; žebřj pak t_jmdrzcgi apracugj
tjm méně, čjm che se gim dáuá. Nadánj pro
takowčto byloby štepnicj žebroty , která člowěčen—
stwo hanobjamrawnost rušj. Mnohé ale rodiny ne'
šiastnými přjhodami na mizinu uuedené, stydjce
se žebrati, w tichosti trnu bjdu. Malá summi'cka

mohla by gim Spmnoci, dluhy gegich shladiti, slzy
setřjti, osud změnili. Mnozj sirotci, nemagjce ro
dičůw třkagj zanedbání bez zaopati'enj, bez wy—
cwičenj po cizjm swčtř. Mnohá chudá wdowa
slzy cedj s hladowjmi(l_jtkami, slzy hořkého zármu—
tku: této w nauzi pomoci bylal by prawai služba
Božj dle ducha Ewangelium. Mnohý hodný muž,
genž s swými w h_jdří,gest postawen, snadno by

mohl sebe i swé obžiwili; scházj mu ale djlo neb

nářadj. —_Mnohý chudý synek, gsa wýbornými

dary ducha nadán, welkčho we swť—těby mohl na—

djti se štřstj, kdyby byl měl pi'_]ležilosti nřga—
kěmu řemesluancb umění se naučiti.— Mnohá chu
dá diwka swau by byla zachowala čistotu a k zao—

pnti'enj přišla, kdyby gen dosti malé \včno byla
inf-la. ——\'Inohý chudák může býti z náruči smrti
wychwácen &k prosliěchu swých na žiwě zacho—

wán, w'sak chybuge mu obstaráni w nemoci, léky

k uzdrawenj a potrawa k nabytí sily. ——Mnohý
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chudý nemocný služelmjk aneb pOCestný, zwlzisi
ge-li cizozemec aneb ginčho náboženstwj, musj bj—

dnč zahynouti, nenalezage saucitného přjtele, přj—
b_vtku, obstaránj a pomoci lékarské. Mámei o
wšem mnohá krásná nadánj & weřegné listawy pro
chudé, potřebné. & nuzné každěhodruhu; wšak ge—

nom w některých mjstech, w giných gich dočista
nenj, a obyčegnč tam, kde gich neyche třeba
gest --—w chudých osadách, w neaurodných a
méně požehnaných kraginzich. Golc dobroděgné,
užitečné a služebnjka c_jrkwehodné byly by zde
laskawé ústawy pro takowéagim podobnépřjhody.

Na krew & pi'jbuzenstwo kšaftugjcj duchow

nj owšem ohledu bráti nemá; wšak také nesmj
přirozená prdwa přestoupili, nesmj ncyswřtěgšj
city potlačowati. A proč by se neměl odměniti
onomu, od nřhož za žiwobytj byl dobrodinj ol)
držel? proč-Íby nemohl onomu, gehož pilnostj &
sprawedlnoslj přjgmy geho rozlnnoženy &zlepšeny
byly, i w čas smrti powinnau wdččnost proukázati,
gešto časná blaženost katolického duchownjho oby
čegně gen na wčrnosti gello čelzidky zziležj ? proč
by neměl swým rodičům, bratrům a sestrám, swým
přjbuzným při odchodu swém i poslednj důkaz
swé uznalosti a lásky uděliti, kdežto i přirozenost

i nábožensth geg k tomu nabjzj? Nikoliw! to
mu zapowězeno nenj, a netoliko že smj , ale gest
i powinen to činiti. Gsau—nlipřjbuznjapřátelé ge—

ho chudí, prwnj & w samé lidské přjrodč založe—

na praiwo magj dobročinnost geho () pomoc wzý_
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wati, Ge zanedbáwatl & powrhowati, byli by do

nebe wolagjcj hřjch, uráženj prawa přirozeného.
A byt- by i přjli's Chudí nebyli, přede powinno
wán gest, w poslednj wůli ohled brát-i na ně a
na wýlohy, které mu k wuli činiti musili, chtjce
ho pi'iwesti do stawu duchownjho, obzwláštč mu
seli—li proto potřebnosti swé mnens—iti,& t'em, kte

řj :; njm stegného práwa na pode magj, učiniti
ugmu. Gsau-li ale bez toho zámožní, a nepotřebu—

g_i-li geho podpory, a chtěl—lihy nicméně nahospo—
dařeným gmť-njmz požitkůw swé fary ge obohati—
ti & nade staw gegich wznésti: bylai- by to dle
wyřknutj kanonických zákonů & otců cjrkewnjch
neywětšj nesprawedlnost, bylo by tolaupenj a okrá
dánj chudých a cjrkwe.

Smutné owSem gest, widjme-li, kterak lehko
wážněanáružiwč, neberauce žádný ohled na přjka
zy rozumu, ewangelia a zákonu kanonických, tak
duležitau pjsemnost nezřjdka i duchownj a učitelé
nábožensth a ctnosti wyhotowugj; smutnřgÍ—rjale gest,
že iz kanonických zákonů se geuj, že někdy i tjmto
poslednjm weřegným činem duchownj gméno swé
Zprznili amrawný swůg charakter podezřelým uči
nili. Concubinarum, přikazuge synoda Kostnická
(Tit. XXIV. de Testaan et aliarum turpium
personarum in testamentis ne mentio quidem fiat.

Kšaft aneb poslednj wůli dclati, každému roz
umnému člowěku musj býti swatau awážnau \\
Samo giž slowo napomjná na gegj důležitost. To
poslednj nemá wšednostj anáružiwostj tomu po
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dobno býti, co gsme druhdy (l?šlziwali; to poslednj

má také neykrzisněgšjm a neydobročinněgšjm býti;
neb obyčegně to na nás neych aučinkuge a ney—
děl se to w paměti udržj. Skutek ten se má wlast

ně co poslednj weřegný skutek lidský powažowati,

který se w tom okamženj kona, kde ineylehkomy
slnřgšj wzižnosti nabýwá, a obyčegnč se lakowým
okazuge, gakým gest; a protož často i nechtě
zpytateli lidj i neytagnřgšj myslenj swá a náklon;
nosti srdce, swé nábožná a mrawně powahy tako
i'ka zgewnč odkrýwá, & si u_ sauwčkých a budau—

cjch pokolenj aneb čestný aneb hanebný památnjk
stawj.

Duchownjmu musj čin tento býti dwognzisob
ně duležitým; nebo gjm netoliko dobrodčgrrě na
okamženj &pak na budaqu časy aučinkuge; ale i
pracem swým a skutkům k rozmnožen' slzíwy Božj
a blaženosti lidské wykonaným, wěeně trwagjcj

znak prawdiwosti udřluge. -— Kšaftem swým má
geštč po smrti, co za žiwa wšem powinen byl, (lo—

brý přjklad dziti. Ksaft geho má býti záwčrkau
přednesených učenj a kzizanj, poslednjm důkazem
ctnč powahy, weřegným swčdkem nezistnč lásky
k Bohu a k bližnjmu, a práwěduchownjho smey'sle
nj, prawdiwým rukOgmjm uznalosti & wdččnosti
k cjrkwi, poslednjm swědomitým wyplnřnjm zzi
konů gegjch a slowútným dokonánjm apoštolského
žiwota. Pak mu nikdo práwa, že kšaftowati může,
neodepře, ale za gebo neyswětěgšj a poslednj po
winnost pokládati ge bude.

...o—c.....—
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4. C0býwala bibliprwnjmkřesťanům ,' zgalcého
úmyslu gi čítali , a proč bychom gi nyni pil—

ne'gi než gindy , než prwnj křesťané,
čísti měli ?

Od Gottharda Holubáře, kapitulára Strahowského.
___—___—

Swaté powolánj služebnjkůw cjrkewnjch mezi
duležitými powinnostmi ionu předkem žádá, aby
oni co učitelowé swěřených sobě wčřjcjch o tom
neomylně přeswědčenj mělisami, cokoliw naučného
swému stádu podáwagj, aby prawdy nábožensth
swatého wčrně wykládali, & tak w řeči swé o spa

senj lidském bezPečnj wůdcoué křesíanského lidu
učinění byli. Hognřgšjho &gadrnčgšjho pokrmu
duchownjho odkud ginud, leč z pjsem swatých na
berau, a důwody tam se nalezagjcjmipotwrdj?
Pročež k biblj, gako k čistému pramenu se odebra—

ti & z něho i pro sebe ipro lid wážiti gest gim
třeba; protož samoi oni gsauš prwnj, genž se do
pjsem swntých znáti musegj, apilným čjtánim gich
&nmudrým rozhjránjm oné známosti & zkušenosti
dogjti magj, kterou sw. Pawel na Timoteowi žádá,
napomjnage, aby byl přjkladem wřřjcjch w slowu,
wwjře, pilný čjtánj, napomjnánj &učenj. aby pro.
Spčch geho dewný byl wšechnčm. „Dey na sebe
7m.:or,ina učení. Neboto číně, i sám sebe spasena
učim'š, i ty, lcleřj tebe poslauchagj. 1. Tím.
4. 16. a k Titowi opět II. 7, 8.: „We wš'eeh

wěcech sebe samé/w wydáwey za přiklad do
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brých skullcůw, w učen/', w cclosti, w wa'Znosti:
slowa zdrawé bez auhony: aby ten, kterýž se
protiwj, styděl .se, newmgc nic zlého mluwiti o
nás." Potřebu známosti & čtenj pjsem swatých
u (luchownjch seznagjc sněm Tridentský, neopominul
w pátém pasezenj ustanowiti & nai'jtliti, aby (lu
chownj studie poněkud zanedbané gsauej Oprawe
ny byly, a za tau přjčinau zwlaištč pjsmu swatť—mu

i na wysokých i klášternjch školách (lOSpř—Iýmiu—

čiteli wyučowáno bylo. Wšecken sice, přede wšjm
ale kazatelský auřad duchownj tuto potřebu uzná—
wá, an hlasatelé slowa Páně učenj swoge bud' dog
matickč, bud' morálnj na (Iůwody pjsma swat-eho
stache, swoge posluchače na zřegmé wýpowědi
swatopjsemné poukazugj, a přjklady staro—i nowo
zákonnými řeč swau buď swčtlegšj buď přjgenmšgg.

činjwagj; posluchači wšak magjcj takowc'-knihy
swaté, mnohau chwjli swátečnj &neclč-lnj takowým

čtenjm se zabýwagj, a hledánjm oznámených sobě
wěcj neb přjkladů zběhlost swau zkaušegj. \Ve
likého tedy obljbenj nacluizegj a nalezali wždycky
inábožnčgšj křeslané W pjsmech swatých, a kte
řjkoliw ge upi-jmně, pokorně & s dobrým aumy
elem čjtali, nelze upřjti, že z tohoto pokladu slowa
Božjho, genž wěčné gest & neomylně gako Bůh

sám, nemalého nabyli potěšenj , naučenj a u wjře
utwrzenj. An každé ité neywýborněgšj wědomo
sti owšem zlj, genž z Boha negsau, Opět k zlěmu
užjwatí uměgj, pastýřům níiležj pečowati o to.

V

aby w"jcj wšickni, gestli k čtenj pjsma swatého
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dosti gsau Způsobnj, biblj swaté materským gazy
kem wyložené, &od cjrkwe scllwálené, ígj wzdra
wem smyslu též cjrkwe užjwagjce, ne k marnému
hlaubánj & přewrzícenj B\wedeni, nobrž k ctnosti

rozhorleniaw prawé wíře ustanoweni býti mohliřl)
Zbožný Tomáš Kempenský uwodj čtenáři swému
na mysl w knize IV. w gedenácté kapitole , gakby
pjsmo swatě wčmé (luši na neyweyš bylo potřebné.
„Mami také swaté knihy pro potěšeni žiwota.
Dwau “ potřebugi, pokrmu totiž & swetla.
Gallen gestit stůl swatčho oltáře, na němž ležj
chléb swatý; druhý gest stůl zákona Božjho, w
němž se zawjrá učenj swatě, Djky tobě, Pane Je—

sučtlo swetla wěčnčho!za stůl učenj swatého,
kterýž gsi nám skrze služebnjky swé, proroky &
apoštoly a giné učitele přistrogil." -— Ale na konci
wmucj modlitbau k Bohu obrátě se žádá, aby w

kterémž gsau wšecky poklady moudrostí složeny,
od kteréhož wšiokni maudřj tohoto swěta maudrost
swau dostali, rozehnal bleskem milosti swé temno

sti rozumu geho, &oswjtil geg swčtlem nebeským,
kteréž se stkwj w swatém Ewangelium. „Nedey,
(neylaskančgšj Ježjšil) abych při čtenj pjsma swa
tého na scllopnostswau spoléhage, zhrdl, apyšným
uměnjm nadutý, swnté prawdy twého učenj dle
moudrosti swětské wykládal apřewracel, aneb wše—

tečnostj &přjlišnau žádostj po uměnj zaneýrázdněn,

*) Srowm—y sněm Tridentský in Intlíce libror. proll
Regul. IV.
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nebyl učiněn gako oni, kteřj se ustawičn'e _učj ani
kdý uměnj nedogdau. Alebrž přidey k uměnj
také dar pokory &lásky, kterážto nehledá než čest
gména twého, wzdělainj bližnjho & spasenj wlnst.
njho. Žádárnl mezi ty pali—ití, o kterýchž gsi
prawil: Blahoslawenj chudj duchem; neho gegich
gest králowstwj nebeská" »—Austnj podalnj w cir
kwi katolické poukazuge prawowěřjcj na prwnj wy
znawače wjry, gešto pjsem swatých sobě na ney
weyš wážjce, w gich čjtánj spasitedlnč sobů po—

č'jnali. Co o biblj &prospěšném g_i užjwánj také

někteřj z nowěgšjch theologů smeyšlegj, stane se
zřetedlnčgšjm z dáli—jhopogednánj tohoto.

[. Biblj býwala prwnjm křestanům gedinzi
naučná, potěšitedlnzi a wzdělnwatedlná knihu.
\Věčná samobytná maudrost -—Bůh! -- prohlásil
se w nj slawně, přjsně i laskawč za Stwořitele,
Zachowatele & Otce wšech rozumných tworů;
lidé pak mohli napořád přede wšjm zhlauzenjm

beZpečni býti, an wěčný rozum sám gim za wůdce
slaužil. hlogžjš & proroci, gacj mužowě Božj!
Kdež gim rowných nalezti? A desatero přikáza—

nj -- toto zřegmč zákonodársth Božj! — gest
& zůstane na wliky půwodnj kniha, w gegjchžto
nařjzenjch wšecky občanské & mrawnj zákony
gsau obsaženy. Zwláště pak wážili sobě prwnj
křesiané zákona nowčho, co neg'skxs'ostnčigšjllo
& neyštědřegšjho dědictwj po Pánu &mistru swém,

kterýž po swém odchodu k Otci, gich co'ubohých
I

sirotků neostawil. Ewangelium geho byl hogn'
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poklad, genž nikflý promrhán býti nemohl; wy
kaupené swau krwj za spoludědice králowstwj
swčho ustanowil; & aby nikdý pochybnosti o tom
nepowstáwaly, pjsemnost božskau gim w rukan
zanechal, genž sice křiwč wyklzídána, nikdý wšak
porušena býti nemohla! \Vypsánj žiwota, činů &
skutků geho gest prostě, polmutetllné & (logjma
we; & kdožby, přečta Ewangelium, mohl gjm
pohodili bez naprawenj swého smeyšlenj, aneb
aspoň bez žádosti lepšjm se státi: tent žádného
polepšenj giž schopen nenj. 1 také w nedosta
tku wšech :cwm'l'i'njch duwodů, může prnwdiwost
& božstwj Ewangelium ; wnit'řnjch dúwodů ne
omylně se oswřdčiti; & kdožkoli přjkazy Ježj'so
wy s prostým & wěrným, nabožným a ponjženým
přigjmá srdcem, sám na sobě zkusj, že učenj
geho z Boha gest! Smrt Páně Ježjšowa, netoliko
pauhé zpečetěnj učenj geho, gakož se nepřátelé
geho (lomey'sleli — byla prwnjm křesianům wi
dilcdlmm zímluwau mezi Bohem a lidmi.: wšem

nábožným k útčše, & hřjsnjkům k spasitedlnému
powstánj, aby poznagjce Otcowu milost & milo
srdnau lásku, w srdcjcll se pukali, odpuštřnj llřj—

chu, nowý žiwot & wlěčnau blaženost u něho hle—

(lngjce. Zpráwa o smrti Kristow'é, gakožto oběti
a spolu neygisttígšjm znamenj našeho na milost
])i'igelj od gakžiwa od apoštolů & wšecll wěrnýcll

křesianů za hlawnj a základnj učenj, za gátlro .1
hwězdu celého pjsma swatéhoi křestanstwj u
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znána byla; *) a nikdý nenastane ta doba, kdežby
apoštolská důwřra k Ukřižowanému gakožto zby—
tečná zawržena, aneb co nedostatečná zlepšena
býti mohla. Dřjwe než hřjšněmu swětu smjřenj
a milost s křjže podána byla, giž drahný čas
taužilo po nj saužené srdce lidské, ano wždycky,
dokud chce w Bohu aučastnost mjti, bude taužili
po nj. Tato taužebnost wlastnč z wčdomosti našj
pokuty a nehodnosti před Bohem wyplýwzí, ga
koži poznané nemohútnosti, abychom se sami
winy a pokuty sprostili, aneb spáchané zlé na
hradili. \era w potřebu něgakéhos wyššjho pro
střednicth a smjřenj gest tedy tak stará, gakož
sám swět. Křesianstwj gi toliko skutkem stwr..

dilo & zpečetilo. Krwj skroPenzi Golgatha wěč

ným toho zůstane swědectwjm. \Všecky tedy
swéwolně wzniklé pochybnosti o biblickém učenj
2 strany smjřen'j lidského gsau taktéž nerozumné,

gakož wšeliké wynasnaženj marné gest, a wždy
oky takowým zůstane: aby totiž zpyšn'elý rozum o
tomto božském učenj přeswčdčen býti mohl, do
kud srdce samo potřebu wyššjho smjřenj necjtj,
a po sgednocenj se s Bohem skrze Krista ne

(lychtj. A protož pilně se wystřjhaii prwnj učí
telowé křesianštj, aby takowé prawdy, gež srdce

') 1 Petr. '1, 19. Cup. 2, 24. ]. Cor. 1, 30. II. Cor. 5,
21. Ephcs. 1, 7. Coll. 14. Ephcs. 10, 10. Thcs. 10.
Rom. 3, 24. Cup. 5, 18—21. I. Joan. 1, 7. I. Tím. ?,
G. Tit. 2, 14. Math. 20, 28—36.
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lidské toliko wnitř cjtj, (lůwřrn'é a laskawě opa

truge, & kteréž u weřegném žiwotě swědomitč
wykonány býti musegj, učenými důwody aneb
krasomluwau pochopitedlnč & přjgemnčgšj byli
činjwali, dokonale bywše přeswědčeni: že tjm
podlé wyznánj & wýstrahy Pawlowy 1 Kor. 1,
17—31. slowo křjže mocí swé tratj a polmnřno

býwzi. Z té přjčiny warowali se apoštolštj otco—
wé we všech přátelských &srdečnýcll řečech (ho
milijch) wšj skwostnosti &wýmluwnosti, přidržjce
se přjsně slowa Božjho, a u swých posluchačů
o to usilugjce, aby se gediné Ewangelium, ga
kožto dokázané mon Božj, genž gest k spasenj
každému wřřjcjmu, lijm. 1, 16. drželi, ba ani
za wlas od sprostého slownjllo smyslu pjsma swa
téllo neustupowali. A tak panowala podiwenj
hodná gednomyslnost & rownost mezi prwnjmí
křeslany & gich předstawenými u u'jře i obcowá
nj, w žádosti a daufánj, w činí—nj & opauštčnj -——

gednomyslnost, geSto nižádným donucenjm aneb
zewnitřnjm násiljm, než toliko prawdau & láskau
gsauc zpusobenzi, napotom horliwým lllászínjm a
wraucjm rozwažowánjm slowa božského stwrzena

& zachowána býwala. Mocné aučinky geho se—
znáwali netoliko pauhým poslanchánjm, alebrž z
wlastnj zkušenosti, Řjm. 1, 16. Řjm. 10, 27.
]. Kor. 1, 18, 21. 11. Tím. 3, 16, 17. Jan 20,
31. Jak. 1, 21. Jan 6. 68. 1 Petr 1, 19—21.
Efez. 1, 23. Kol. 1, 16. k Žid. 2, 19. & takowá

wnitřnj zkušenj, gichž naprawenč srdCe neygi
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stěgšjm a neomylným gest swědectwjm, podáwala
prwnjm křeslanům neyswětlegšj a neymocněg'sj
důkazy o prawdě a božstwj Ewangelium, gemuž
křestanštj rekowé oddáni byli stak wraucj lá
skau a nepohnuteillnau wěrnostj, že nic \\e swětě
gich wjru w Ježjše Krista a geho nebeské učenj
i zasljbenj zwrtkati nemohlo. Odtud gegich o..
škliwost před wselikým nouotárstwim, ano i tjm
neymensjm odstaupenjm od sprostého biblického
učenj, od apoštolu založeného a swým nástupcům
podaného. Osmčlil-li se který swůdný učitel aneb
giný přenrácený člowěk podezřelé aneb kitiwé
učenj rozsjwati, gesto se s učenjm Páně Ježjšo
wým aneb apoštolským nesrownáwalo, odwracelit
wěřjcj ušj od něho, pastýřům swým to w známost
uwozugjce, kteřjžto bhulaře brzy na přjmau ce
stu uwádť—li, aneb mocj slowa Božjho gegich
škodliwost přelcazili. A tudy stalo se, že mnohá
w pr“ nich stoletjch powstalá kacjrstwj beze snb
mownjho snešenj, beze slawněho nálezu saudnjho
ze strany cjrkwe potagmo udušená, bez pohorše
nj zmizela. __ Prwnjch křestanů horliwost, lásku
a uážnost k slowu Božjmu i geho wěrným hla
satelúm, gakož i pewné geho se přidrženj ledwa
sobě za wěku našeho pomysliti můžeme; netoliko

pilnj posluchači, itéž swčdomitj činitelé slowa
Božjho, ge také w domácmosti zpytuwali, dnem
i noej o něm spasitedlně rozgjmagjce. Ney
wětšj o to wynasnaženj mjwali ki'eslanštj hospo
(laiřowé, gesto gsau w swatých sliromzižalěnjch
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slýchané wýklady doma znowu na paměl sobě
přiwáděli, a takowé suým domácjm ochotně k
srdečnému uwáženj podáwali. A tak hýwali dle
žádosti a nawedenj apostolu i křesianských bi
skupů, křesianštj hospodářoué -- každý 11 pro
střed swé rodiny —gako domáci pastýřowé ne
boli spráwcowé dušj \\e swé rodině —- a dle
swť'dectwj sw. Chrisostoma pijbytkowé wěřjcjch
gako kostely a modlitebnice, w nichž mládež
\vyučowa'njm, modlenjm, zwlzi'stě pohnutedlným
pijkladem cuičena i k tomu připrawowána hý
wala, aby w čas potřeby wjru swan w Ježjše
Krista, Spasitele a \Vykupitele lidského plemene
krwj “lastnj zpečetila. Takowanto statečnau wj
ru wzižili, posilowali a udržowali křeslané gediné
z biblj. Ewangelinm bylo gegich katethismus;
žalmowé Dawidoui gegich modlitebnj & zpěwnj
kniha; kniha Hiob, přjslowj Šalomaunowa a kniha
Kazatel gegich potěšitedlnj & mrawnj spisoué, z
nichžto wšickni wéřjcj pončowzini, wzděláwáni,
u \\jře, duwčrnosti a lásce k Bohu a Kristu po

silomini hýwali. Byltě mezi mnohými účinky
téhož křesianského biblj swaté čjtánj onen snad
neypožehnančg—šj: že se w pl'anCll třech stole—
tjch dokonce žádného katechismu aneb giné ná
boženské, poučné a wzdělawatedlné knihy mezi
křesiany nenalezalo, gesto wšickni od wěrných

SWÍ'ChPřmlsmwených a učitelů k gedinému, sil
nému a utěšitedlnému pramenu byli přiwedeni, ?:
něhož plyne swčtlo, láska a žiwot. Swčřenému

Časopis pro katol. duch. VIII. 1. 6
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stádu wodu žiwota kaliti, aneb w skrowných
částkách -— ba konečně ani těch nepodziwati —
powažowali prwnj křeslanštj učitelowé za zrádu
proti neywyššjmu biskupu dušj našich: (1. Petr.
2, 25.) a toliko migenmjci mohli pozdřgi tak ná—
ramně proti stádu swému se zpronewčřiti. Coko
li křesiané pozděgšj w učené strogených kate
chismech, newkusných :: wlažně ponaučugjcjch
knihách a t. (1. zdarma hledali, prwotnj w biblj
hogně nacházeli. Což gsau mdlá slowa lidská u
přirownánj k hřjmagjcj řeči Páně, kteráž mirme
zemské uchwátila, hřjšnjky pod'ésila, & mocně.
krále pokořila, i po tolik tist let u prostřed násil
ných nepřátel až podnes se udržela? _— Prwnj
tedy křeslané měli biblj za swůg neydražšj poklad:
mnozj celau, aneb aspoň celé knihy a kapitoly z
nj w paměti dobře chowali. Byl-li kdo z nich w

čas protiwenstwj ukrutného tak chaulostiwý a bo
gácný, že pjsmo swatč pohanským saudcům wydal,
wůbec ode wšech byl nenáwiděn, a ledwa ney

tužšjm, často i po Celý \včk trwagjcjm pokánjm s

ostatnjmi stále wytnvawšjmi w'éřjcjmi opět smjřen
býti mohl. \V samotách a pustinách , kamž se w
čas zuřiwého pronásledowánj Diokleciánowa byli

utekli, čjtzínj biblj gim potěšitedlné zábawy po
skytowalo. Ženy z sprostéhoi šlechetného rodu
gi s stegnau dychtiwostj a swatau horliwostj čjtaly.*_)

') Gména: Laetn, Cclnntia, Demetrius, Fabiola, Algatia,
Sabina, Mnrcella, Theodora, 050110 a t. d. gsau w c_ir
kcwnj historii důkazem pnmatnjm, guk zwláštnjho, taktéž
PTO-*Pěšnélw& spasitedlóho pjscm uwntých užjwainj.
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Nad mjru polmutedlně gsau stjžnosti mučedl
nic swatých, Agapy, Chionie & Ireny nad ztrátau
swých pjsem suatých, gichžto čjtánj gim hned
zmládidnemi nocj neyblaženěgšjm býwalo zaměst
nánjm, &po nichž we strašných pustinách, kamž
se něgaký čas před ukrutnostj krwežjzniwých wra
hů byly utekly, slzawě (lychtily. *) Prwnj kře
slané neznali & nežaídali nižátlného utěšenj & nauče

nj leč z biblj. \Vždyl sám Pán & mistr gegich u
wezdegšjm swém strastném putowánj slowem Božjm,
& zwláště žalmy se těšjwal & posilňowal: diw-li,

že wčrnj přátelé & následownjci geho za tjmto
přjkladem kráčeli? —- Dobře se při tom magjce,
biblj gako božské proroctwj wšutly buď w nebez
pečenstwj, i též při smrti 8 sebau nosjwali; & po

zděgi se i w hrobjch křeslanských mnohé sepsané
Ewangelium geště neporušené nalezlo na prsau k
smrti utrápených mučedlnjků & giných wěrných
wyznawačů Kristowých, gešto s radostj & důwěr
nostj pro geho božské učenj & zasljbenj žili i u
mřell.

ll. S gakau tedy swatau žádostj, a z gakého
nábožne'ho úmyslu prwnj křeslané pjs'ma swatá čj
tali, giž z dotčeného powrchu ležj. Wýtečnj
mudrcowé pohanštj (Timeus z Lokti, Plato, Cicero)
dokonale tomu rozuměgjce, zřegmč se přiznáwali:

žeby poznánj přirozených powinnostj skrze hřjšný

*) Aan SS. Martyrum Agnpcs , Chiouia ct Irene in Ba
ronii Annnlilms ad an. 304. Nro. 4G.

6%?
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pád bylo zatmělé, tak že pauhé swřtlo rozumu giž
nepostačuge Boha poznáwati, neboli gemu důstog
mm, a geho wůli swatč přiměřenau uctiwost wzdá
wati. W'sickni nábožněgšj pohanůcjtjm polřebunč
gakého božského zgewenj, welmi po něm dychtili_
Křesí-aně wšak, gimž zgewenj Božj siastn'e podjlem
přišlo, určitě wčdauce z knih swatých: :a Duch
Boi-j w :loslnau duši newegde , aniž bydlili
bude w těle podmaněném hřjchúfm, 1 Sap. 4.,
hleděli dřjwe mysl swau ustawičnau modlithau, spa
sitedlným rozgjmánjm i mrzkých žádostj a náklon
nostj wyho'stť-njm pokud možná wyčistiti, a gi mi
lostnému působenj Ducha swalého učiniti přjgemnau;
neboť se zewrubné ulěčenj srdce bez oschenj rozu
mu ani pomysliti nedá: přewrácenost w smeyšlenj
temnostswau s sebau nese; a nelze nižádnau ginau
cestau, leč naprawenjm wůle !( půwodnjmu swětlu
pi'istaupili. Duch swatý gest taktéž Duch pobož
nosti , gako umřnj. Odtud úpěnliwé prosby prw—
njch křesíanů w starobylých chwalozpěchh k Du
chu swatěmu, aby gich rozum oswjtil, srdce oči
stil, !( poznánj a wřrnému božské prawdy oslí-jha.
nj roznjtil; aby gew dobrém posilnil a utwrdil, &
skrze; žiwau wjru, důwěrnost, wděčnost & lásku
Opět s Bohem skrze Krista sgednotiti a wččnč o
blažili ráčil. O přispěnj téhož Ducha swatóho pro
sjwal Dawid w 50. a 119. Žalmu , gesto bez
oschenj & wedenj Ducha swatěho nikdo pjsmu
swatému náležitě neporozumj, aniž geho spasitedlnč
neužige; w'sickni, gešto se s neočištěným srdcem
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a toliko s lmlau nčenostj školskau (lo pjsma swaté..
ho spaušt'éli, zmatenjm, slepotau :! nemamlmstj
pokutowzini byli. Křesíané prwotnj, s pokornan
myslj wše počjnagjce, & w lásce skončugjce, zku—
šenostj shledali, že se wyřčenj & naučenj pjsma

swatého spjše láskau nežli schytralau učenostj _
spjše srtlečnostj nežli wšetečnoslj, —-che mmllenjm
:: slzawým úpěnjm, nežli ostrowtipnými wýklady
pochopiti (láwá. Getliné nábožná prostosnlečná
mysl může tomu porozum'éti: že slowo Božj toliko
prawda — genž se w něm pmláwá, toliko maudrá
dobrota -- genž se w něm zaslibuge, a wěená bla
ženost gest. ——Prawda tedy bez klamu, dobrota

bez ošemetnosti, ——čistá blaženost bez bjdy ! A

tak gsau nalezali iokaušeli: že slowo Páně. nad
med & mannu sladsj, nad zlato a drahé kamenj
skwostněgšj , i nad rosu nebeskau úrodněgšj gest;
& tjm býwali občerstwowáni, w duchuisrdei potě—

šowúni &posilowáni, gešto naproti tomu mysl po
skwrněná nic božského w něm nenalezá, hrdé srdce
božský-miwěcmi pohrdá - w roztržité &wrtkawé,
od wezdegšjcll péčj rozPáčené mysli slowa Božj
mezi trnjm udušeno býwá. Nečjtali prwotnj kře——

slané pjsma swatého z gine'ho úmyslu, leč aby se
wždy maudřegšjmi, nábožnčgšjmi & w Bohu blaže—
něgšjmi stali. Prawda, swatost, wiile &blaženost
byltě ten wytčený cjl , po kterém gediné & wždy
taužjwali. Nic nemá do sebe takowé sprostnosti,
něžnosti a krásy, gako nebeská prawdal Čjm s
hůry od Otce swčtel & Boha wšj útěchy zgewená,
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k spasenj newyhnutedlně potřebná prawda býti
má , gakož takowá ode w'sech dobrých, čistých a
nebeskau myslj Opogených dušj tim spjše poznána,
přigata a užjwána býti musj. Gegj charakteristi.
cké znamenj gest swatost! A které pak učenj 0
swatost wůlc hogněgi usiluge, gako wjra w ta
gcmslwi wě'čné lásky, w niž se wšickni poklado—
wé nebeské prawdy a blaženosti zawjragj. Giž
ale wšecky w pjsmě swatém obsažené prawdy ney
hlawněgšj k tomu smiířugj: že w milowánj Boha
Otce -- w milosti božského Syna geho — a w
obcowzinj Ducha swatěho wšeliké štěstí nesmrtedl
ného člowěka, a tudy gebo weškerzí blahost spo
čjwá! — a že láska ——odměnná láska k božskému

\Vykupiteli gediný gest prostředek k dosaženj
zasljbeného spasenj! Tyto wěčné spasitedlné praw
dy w celém pjsmě swatém tak zřegmě a určitě,
tak důkladně a laskauě se wyčjtagj, ba i neyspro—

stěgšjmu rozumu lidskému, ano i djtkám tak
swětié a pochoPitedlné, tak: přjgemné a pře
swčdčitedlné gsau, že toliko ti gasné swětlo Ewan
gelium nespatřugj , w nichž Bůh tohoto swě'la 0
slepíl mysli , aby se gim nezaswitílo swělzlo
Ewrmgelium slfíwy Kristowy, kterýž gest obraz
Božj. II. Kor. 4, 4,

Člowěk gest fauženj Božj ! Weškerě pjsmo
swaté, zwláště nowý zákon, tuto laskawau taužeb.
nost Božj po wzdorugjcjm a zdráhawém pokolenj
lidském na wšech skoro stranách — s takowau

la'skauapřjsnostj wyslowuge, tak že kdo ponaukánj



87

Božjmu, do náručj Omowa se wrátiti , odpjrá, che
než přiroZené zaslepenosti a srdce zatwrzelosti do
sebe mjti musj. era w gakausi samowládnau
mocnost, tupenj & ausměšné zawrženj prawd ná—

boženských gest neduh nynčgšjho wěku!

III. Křestanům důležitěgšj potřeba, přidržeti
se pewně slowa Božjho, nebyla, gako nyněgšjho času.
Tení gest w biblj 2 Petr. 3. Tím. 3, '1. II. Tess. 2,3. 9.
Žid. 18, ). tak patrně wyobrazen, bychom ani oka—

mženjm nepochybowali, že gsau oni Duchem swatým
nadšenj, gakož i od Boha o přjhodách neywzdá—
leněgšj budoucnosti náležitě wyuč'enj muži naše bo—

haprázdné dny předzwjdali. Ále wšak když při
gdc Syn člowěka saudíl; swět, zdali nalezne wi—
ru na zemi ? Luk. 18, 8. Sama prawda wěčná
ubýwánj wjry w poslednjch dnech zřegmč před—
powěděla. Bohaprzízdnost, newěra a posměch z
Neywy'sšjho & Neyswětěgšjho gsau tedy důkazem,
genž o prawdě a božstwj náboženstwj i geho s“ atých
pjsem tak hlasitě swčdčj, gako twrdošjgnost Židů.
Neytkliwčgšj gsau předce wyznánj wšech auhlaw
njch nepřátel zgewenj křesíanského, kteráž gim
snad některau dobu bezděky z úst wyšla. Takowé
slawné, proti wšemu namjtánj be2pečné swědec
twj w prospěch zákona nowého nalezá se w Rous
seau Emil. T. 3. p. 16, 5. „VVyznáwám, že wzne

šenost pjsma sw. mne obdiwenjm naplňuge, gakož
i čistota Ewangelium weškeré srdce mé zanjmá.
Progděme spisy našich mudrců se wšj skwostnostj
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gegich rozumowánj: gak gsau nepatrné ba potupné
u přirownánj kpjsmu swatému! Možná-li, aby kni
ha, genž gest sprostá a Spolu tak wznešená, měla
býti pauhé dle lidské? Možná-lí., by osoba swatá,
gegjžto žiwot se zde wypisuge, pauhý člowěk
býti mohl? Mluwj-li kde gako něgaký šjlenec, aneb
ctižádostiwý buřič? Gaká spanilost, gaká čistota
w geho chowánj; 2f_rakáWZnešenost w geho učenj;
gak hluboká maudrost w gebo řeči; gak podiwná
ducha přjtomnost w geho odpoweděch ; gak moc
ně vládne swými náklonnostmi! Kdež nagdeme
takowčho muže, kde takého mudrce, ge'stoby bez
wady &chlauby žjti i umřjti mohl! Platowytwo
řiw sobě obraz Sprawedliwého, auplnč powahu
Ježjše Krista wyznačil. Tato podobnost tak gest
výborná, že gi wšickni otcowč cjrkewnj zazna
menali. Gak zaslepený & předsudky nakwa'sený
musji býti, genž syna Sofroniskowa (Sokratesa) Sy..
nu Marie po boku stawěti hodlá; gak nesmjrná
mezera mezi oběma ! Sokrates bez hany a bolesti
umjrage, snadno mohl až na konec powahu swau
bez proměny dochowati; a kdyby smrt geho, ač.
že lehká, nebyla co korunau ozdobila žiwot geho,
předce bychom o tom pochybnost měli: zdali So
krates se \\šjm swým rozumowánjm nám byl, než
který mudrák. Wynašel, prawj se, theorii mra
woučenj: mnozj wšak před njm gi w žiwotě swém
skutečně prowozowali; ont—tedy směl gen řjci, co

onino činili, mohli- gen přjklady gich w předpisy
uwesti: giž wšecko hotowo bylo. Mohl—lipak Je
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mezi spoluwěkými čisté &wznešené mrawoučenj
seznati, gehož nám w přjkazech a přjkladech po.
zůstawil? - Sokrates umřel, pokogně rozmlauwa
ge s přátely swými. Smrt Ježjše, genž uprostřed
náramných bolestj od weškerého národu pohan'ený
& ztrýzněný ducha swého wypustil, byla neyoha—
\vněgšj, gjž se kdy obáwati mužeme. Sokrates
přigjmage gedem naplněnau čjší, služebnjka gi
podáwagjcjho žehnal: ale Ježjs prosil, u prostřed
neyprudsjch bolestj, za swé wražedlnjky. Zagisté,
žil—li & umřel—liSokrates guko mudrc: žiw byli
umřel Ježjs gako Bůh !" —

Neomylným wsak, ano i neysilněgšjm důka.
zem wýbornosti, swatosti & božstwj pjsma swaté.
ho gsau bez odporu wSíckni nešlechetnj, temnost &
zlost milugjcj lidé, gesto takořka hned od přiroze;
nj biblj swaté nenáwidčgj a od nj se odwracugj,
gakož i gegich newyprawitedlná &trwanliwá snaž—
nost pjsmo sw. gako nebezpečné rozhlasowati, o
stauzeti, přewraceti, & co možná w geho čjtánj
překážeti. Pragmatická historie 0 spíknutj proti
pjsmu sw. & geho ctitelům bylač by kromě biblj
snad neyprospě'sněgšj kniha wýstražná, a spolu
neymocněgsj podnět, w temnosti & bauři gediné
pjsma sw. se držeti, & wábenj swůdnčmu odolati. W“

tétéž mjře, w gakěž wážnost biblj ochabuge, zrů
stzi wážnost & mocnost knjžat temnosti. Zoškli

\vj—lise tedy křesíanům čtenj biblj: dřjwe wšeho

nadánj překwapj ge hnusná zatmělost rozumu; ba

horšj než pohanská zaslepenost a zlosynnost, gako
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před wčkem Krístowým, Zpotwořj tuto zem w pe—
leš lotrowskau, &wyzwe k zahlazenj božskou spra
wedliwost. A tam směřugi wšickni, genž se we

školách rationalisté gmenugj, &pod gménem zge
wenj králowstwj Antikristowo rozšiřugj, i Wšeobec
né rozmnoženj slowa Božjho wšemožně překaziti
hledj. Gediný štjt proti nim gest slowo Božj.
Blahoslawenj, kteřj ge slyšj, čtau &zachowáwagj!

5. Dwau slowulxných mužů swěclcctwj o bibli.
Přeložil z frduznuzskěho 1'. Ondrák.

].

Swaté pjsmo přewyšuge swau srdečnostj, žiwoslj
& wznešenostj wšecky řecké & latinské spisowatele

z dáwnowěkosti. Žádný, ani Homer, nedostihl
wznešenosti Mogžjšowy w pjsnjch Boha oslawugi—

cjch, zwláště co se poslednj tkne, gjžto se wšickni
synowé Israelštj musili učiti nazpamět. Žádná
oda řecká neb latinská nepřibljžila se k welebnosti
žalmů, na přikladjoho, co takto počjná: „Bůh
bohů Hospodin m]uwil: & příwolal zemi,“ -— kte
rýž zagisté wšelikau fantasií přesahuge lidskau.

Nikdý se newrownal Homer, ni žádný giný
básnjk Isaiášowí sláwu HOSpodinowu pěgjojmu, w

gehož očjch králowstwj (ostrowowé) gsau gako
prach drobný, gako stan, genž dnes stawj se &
zegtra zase se baurá.

Hned má tento prorok wšecku lahodu &ljbe' 
nost pastýrského zpěwu, wypísuge sladké požjwá
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nj pokogného žiwota, hned se tak wysoko wznášj,
že wšecko gako w hlubinách mizj pod nim. Me(lle
cože w celé starožitnosti swětskč může se po bok

dáti elegickěmu Jeremiáši pro záhubu swého lidu
plačjcjmu, nebo'Nahumowi, widaucjmu w duchu nád
hernau Niniwepadati autokem nesčjslného wogska?
Nám se zdá widěti toto wog'sko, slyšeti břinkot
zbraně adusot konj; wšecko tak žÍWým způsobem
gest wyljčeno, až fantasie tme; Homer daleko za
njm poklusáwá. Čjteyte pak Daniele zwěstugjcjho
Balthazarowi hněw Boží giž giž naň padagjcj, &
pak hledeyte w neyslawněgšjch knihách starožit—
nosti, coby se asi té spanilosti podobného nalezalo.
Nad to má wšecko w pjsmě swatém pewnost, wše
cko ráz přirozený zachowáwzí, děginy zákonodár.
stwj, popisy, tagemstwi, mrawná naučenj; poslěz
takowý gest rozde mezi swětskými básnjky & pro
roky, gakowý býwá mezi wynuceným & prawým
zápalem. Gedni w prawdě nadšeni cosi božského
hlásagj, druzj gakausi wznešenost wynucugjce, ne
mohau w skládánj lidskau zapřjti mdlobu.

Biskup Fenelon.

Il.

Ze wšech přednostj, swatěmu pjsmu nade wše—

cky knihy wýbornost a wýtečnost dáwagjcjch,
neypodiwněgšj gest ten dokonalý poměr, kterýmž
dw'é wlastnosti ginak cele sobě odporné se spogilgj,
weliká totiž přjwětiwost :; newyslownau welebnostj,
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sprostý sloh s neobyčegnau wznešenostj. Čtau—
cjlnu & rozgjmagjcjmu swaté pjsmo nowé nebe se
otwjrá, kdež widj blýskati, aiutak djm, tisjcero
ohňů a swčtel, gichž odew'sad wycházegjcj papr
lskowé zrak porážegj & oči oslepugj w tétéž mji'e,
w které ge i oswěcugj. Tento ráz bezděky w oči
bige & nemožno nám silný z toho nebrati důkaz o
geho božstwj. Newidj se zagiste' w této knize
bleskot ni umčnj, ni hlaubzinj, ni filosofie, ni
wýmluwnosti swětské; nic Wsak méně wšech těchto
okras prázdna gsauc práwiě to obsahuge, co wše
cko lidske' uměnj nemůže nahraditi, totiž nnywyšš'j
podstatu, která mysl čtaulcjho wážnosti naplňuge,
&fmjrnost, která pozornost zagjmá & gako opautá.
Nuže, nenj-li to důkazem dostatečným, že toliko
Bůh této knihy gest půwodcem'.2 —-Než, otázku—li

wznikne, proč se tyto dwě wlastnosti w pjsmech
musily slaučiti: netěžko nám toho dáti dliwod;
gestit to kniha, kterau Duch swatý napowjdal &
která newystižitelnzi tagemstwj Božj předkládá,
musj tedy duch welebný w hiawnjch částkách wa
nauti, na důstognost půwodce swého & wýtečnost
obsahu se wztahugjcj. Pončwadž ale tento spis k
poučenj &k potěšenj lidstwu anoi neysprostiigšjm
osobám gest určen: tedy musj mjti poměr &srow
nalost !( pochopitelnosti těch, gimž zwlzistěwydán
gest; musj totiž do sebe mjti sprostotu a gakausi
domácnost. Maudrost božská chtěla za těmito dii

wody pěkný obau wlastnostj sestawiti sauzwuk.

Neypodiwniěgsj wšak gest wěc, že tato welebnost
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a prostota negen zde onde, ale wšudy w pjsmě
swatém se nalezá: nenj kapitoly, nenj přjběhu ni
řeči, kdež se toho běžným toliko pohledem nespa—
třuge, ano wšudy gest to zřegmo, & zwlá'stč w

podobenstwjeh, gichž ewangelisté wyprawugj &
Ježjš Kristus užjwal při \vyučowánj národů. Ne..
boč gedmik gest- podobenstwj mluwa—sesmyslnčná,

domácj a prostonárodnj, která neyobecněgšj & ney—

powřdomčgšj béře obrazy k wyklzidzínj prawd hlub—

šjeh & lidskému duchu méně pochopných; zagj
mawý způsob učenj gestíí, genž mysl wzděláwá &
přjgenmě zambstnáwzi tjm, že ze s]yšených wěcj
na to myslj, což wlastně nesly'sj; gednák gsau
wčci, které Ježiš w těchto obrazech předkládal,
neydůležitěgšj článkowe' gebo učenj, neywzneše
nčgÍ—jitagemstwj o prozřetelnosti Božj & wykaupenj
lidstwa, a za tau přičinau gest látka podobensth
wznešená & přiměřená k těmto tagemstwjm; forma
wšak neboli způsob gest sprostý, snadný, našj
schopnosti docela přjstupný.

Claude, franc. biskup.
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6. O dé'dicle sw. Jana z Nepomuka.

Za našich dnů stala se kniha, hnedle gako we.
zdegšj chléb , obecnau &každodennj potřebau. To
pak neplatj genom o stachh, powolánjm nebo
rodem k učenosti a čtenj w národu odsauzených,
nobrž o celém národu, o každém wekua pohlawj.

Do školy musjkaždý: bohatý i chudý, djw
ka i pachole, & tam mezi giným neyhlawněgí se
čtenjm objrá. UčjCe se pak tomu čtenj celých
šest let -—tedy déle než kterému koliw řemeslu -—

a to práwě tjm w'ekem, kdy zlé i dobré neywol
něgšj průchod k srdci člow'éka mag-jc, w něm
se též neyhlauběgi zasazuge: musegj konečně na
knihu gako na chléb uwyknauti, a po nj přes
celý čas žiwota gako po žiwém pramenu spasílelné
oswěty &hogné útěchy taužíti.

Takéč se ta potřeba podle zkušeností — u
weliké části národu našeho skutečně &hlasitě ozý..

Wá. Kdož, medle, z duchownjch rok toliko na
winnicí Páně pracowal, aby ho osadnjcí každého
wěku a pohlawj o zapůgčenj knih nebyli žáda—

li? *) A kdo prosj o chléb, aby hladu, kdo

*) Možná, že někdo na tnkownu zkušenost mezi lidem neu—
hodll, ale toho winu lid miš- česlq" nenene. Ten zagistě
nad giné národy čtenj milowněgšj hýwul, & podnes také
gest. \Všeeky potud známé poklady nnšj stare literatury
lid nám zaehowzll , n podnes se mezi lidem mnohý wzá
ený zbytek staročeská osvěty nad zlato i perly wážený
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oknihu, aby potřeby čtenjm se poučili , nebo čas
užitečně stráwiti necjtil? Kdyby pak lid sám
podobné potřeby gestě neznamenal, což by pa
trným znamenjm gebo surowosti a njzké wzdčla
nosti bylo, nalehala by na wšecky přátely a milow—

ehowzi, a gako neydražšj odkaz s rodičů na djtky přenaišj.
Podnes naše dospělegšj mládež poslednj penjz na skaupc—
nj garmarečníeh a pautnických pjsnj a powjdek ráda
nakládá.

l'akli sobě mjstem lid knihy newúžj — čehož také přj—
klady nwšem řídké wjm; to děge se:

a. Školaw, genž onde & onde podnes učiliště slauti
nemůže. Mezi těmi stogj na wrchu naše školy w če
ských městech, kde se mládež tři, čtyry léta s knihau traipj,
nežw nj drobet rozumu naleza. Inechutj a oškliwj se mlu
deži takowým způsobem kniha každá, tak že od nj také
pozděgi mysl swau odwracj, gako od g'jdla, gjmž se byla
gednau přesytila. Protož newidjme w takowých městech,
\vygjmagjee staw učený, wčtšj tauhu po knize, než u lidu
Wesnjho; proto také promysl nechce se tam nad přjklady
slepě nzislcdowané powznčsti.

b. N'znaloslj dobré knihy. „Ignoti nulla eupido." Ne
gsau w každé kragině naši milé wlasti mužowé, kteřjby
lid s dobrau knihau seznámiti za skutek dobrý a zásluž—
ný drželi. Ano gsaui; i mezi duchoanmi sprúwci, kteřj
mimo několikero kazateln sami české knihy nemagj aniž
kaupiti chtěgj, mudrugjee néktei'j při kupowúnj knihy,
gako ten řecký gonzíček, nechtě se do Wody pustiti, ažby
se plawati naučil. Tu arci mládež knih školnjeh často
pře'rjkaných giž sobě newšjmagjc, a giných pod oči ne
dostaiwagjc, počjnú, wěkem dospjwagjc aeitu nemjwanýeh
nabýwag-jc, tauhu po knize tratiti.

e. Nezážz'wnosij mnohé nowčgšj knihy; nebol: také tam,
kde mužj, wzdčlánj mirodnjho upřjmně žailostiwj, swé
wlasteneekó apoštolstwj s pomocj knihy zastiiwati mjnili



96

njky lidu swatá powinnost slowem i přjkladem,
statkem i skutkem o to usilowati, aby se potřeba

ta brzy & powšechněwlidu gewila. Nač by se měla
mládež do školy nutiti ? Proč tam celých šest ano
sedm let swého neyradostněgšjho wěku tráwiti ? K če

shledáno, že se kniha hnedle nepi-igala, hnedle přigatai
neútla, nebo aspoň nezažila, aniž o gínau proseno wjee.
„Tu nowau češtinu, prawilo se , nenj možno poehopiti."
Na kom tn wina? Na lidu ma'lo; na spisowateljvll něco,
a na okolnostech a \V_\'(',llu\ViÍnjnašem mnoho; a prziwě tn

posledni překážku odwaliti lcžj snad gen w moei Božj!
Lid naš, gako půda dobra pi-igjmíi a zúrodiiuge každé

semeno; každzi prawda žiwa , čcrstwai a plodna chyta se
tu duše, tu srdce, tu ohého w našem lidu, nplodj užitek;
ale rozsjwaiš-li pjsck mjsto obilj, nepopadneš užitku; ne
mat prst sebe úrodněgšj tolik sjly, ahykí'unen rozwlažila.
A kdo aege w lid nepostižitelné prawdy, významy nesroz
umitelné, ty ostziwagj bud' gen pov-'rehu ležeti gako pj—
sek, až ge woda zapomenqu odplaieha, anebo wpadše hlau
běgi toliko pamět: obtéžugi.

Ale také obilj dosti proti-jhcnč může gcdno toliko z
gata, gedno w podzim 5 užitkem rozsjwáno býti. Tož pla
tj také o wzdélainj narodnjm. Magji nairodowé také
swa gata i podzimky. Tudjž dobře radil> kdo napomjnal
wzdčlawatele nan-odn, aby wrstwu na wrstwu kladli, nú—
rod wzdélúwagiee, aniž klasu hledali, dokud stébla ncnj.
Náš lid, co národnjlio awědeekého wzdélainj set_\"l(a,—sto
gj, kde se před dwčma sty le'ty zastawil; a stal by hlau
bčgi, kdyby wzaieněgšjmi dary od Boha nadán nebyl,
než se až potud uwaižilo. \Všecko, čemu se lid naš po
zděgi přiučil , gc toliko kusoch a náhodně. Toho pak ne
pogali \všiekni spisowatelé, genž se až potud pro lid
psiiti pokusili. Nabýwagjee sami wzdélainj gen eiij ga
zykem, odučugj se, aniž toho znamenagjce, českému my—
šlcnj. \Vidauce se pak giž na tom stupni vzdělanosti,
na kterómž gim awédomj chc neln'anj, také ku \vzdělanj
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mu s gedné strany tolik oudaínj s okazovánjm

pjsmen, s gich poznáwánjm, sklzidaíujm & čtcnjm,
s druhé zase tolik nákladu, některým giž na ljst
ky nesnadného, na slabikáře, katechismy &giué
čjtanky? Snad gen proto, aby mládež konečně

schh krugunu přispjwntí, nemohou často pro gasuost
uwó oswjveností guko u swétla \vuhec hýwai, ani posun
dití, w goh'rh tunách tito gcště wězcgji. Podpowjdugj
mnoho zuzíluoslj do počátku pulí'jqšch, gíchž u lidu pod—
loženo ncnj, u g'iZ ljlu hořj sc sluwcuj, byl: se ani ne
zuljuilo, gak těžko spísowutclípodobnémučeským duchem
psaiti. A přcllc sc toliko stcgnorodé wěci wcspolck ulu—
čugj. Tuto něco \síuy un spisowutclí, kteréž by owšcm
nebylo, kdyby v. mládí mirodnjho wychowáuj dochiízcgc,
kruguuy swé o tolik wěku předstilumutí neumsil.

\Včtšj ulo wiuu na se uwulugj ti, gcuž pro sumu
lásku k nnšj milé češtinu?, gif? gi anincmilugj, gakzí gest,
uohrž gnk by si gi rádi přelilí & přemlcli. Slyšjoc naše
ncpi-iitcly, guk, prý, twnluu, dluuhoslownj a celá kupy
spoluzwučvk nuhruugjcj řcč mailuc, dali gim —-—gímzáwi
sliwým o „azyl.-(: našeho za mák neznayjtjm nepřátelům hned

na. prwnj slowo zu pruwdu, :! hned se gali milenku swnu
tu samohláskami wycpziwnti, tu tkaninumi šnořiti, co
dlouhého er-iti, co krátkého rozwláC—cti,& co tlustého
sluhowuti ucho tcnčiti, už se ubohá čeština samu poznnti
nemohla. Lid tukowó stu-ogny za nwau neuzuaiwugc, ku—
pugc rmlégi ncymízcrněgšj powjdky o Mugclomich aLp.

[ mělo by se napřed dobře uwúžiti, nonj—li to Bpjšc
rtuoxlj než wmhzu, co mím nepřátelé naši tou twrdostj &
t_im skupcnjm spoluzwučck wylýkugj. Pi'jrodn proto
krásná, Ze w rozumuilostj geduotuu gest. Samá měkkost
rozumí—lige; samá. hrůza diwoč-j. ].)í'jrodu. má ohrazyi
hrozné i půwnhué. Každý gazyk, gcuž toliko hrůzu nebo
gon puwnhnont &měkkost wyrzi/Íj, neposlačuge (Io wyljčcnj

ccló pí—jrody. Rou'uéí. to nuhruutj apoluzwučck, že se,
ku podiWH! gou k zobx'azcnjpoučlj mrzulých, protíwušoh,

Časopis pro kartu!. durh. \ln. 1. 7
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při weřegném zkanšenj před školnjm dozorcem
& nekolika hosty dwč tři stránky z l. & Il. Ujlu

mrštnč odřjkala? Nikoliw! to gen hra gest; :!
byla by přes přjlis drahá na tolik času, nákladui
práce. Nebo-li se to děge, ab)r ružened wěku na
šemu giž neslusicich při službách Božjch wjdáno
che nebylo? —- Gen Buh umj owSem dobře ce
nu pobožnosti uwážiti; ale kdo se na wčky ríi
žencowé geštčrozpomjná, & wčk lnodlitebnjch knj
žek s nimi nestranně rowná, třeba sám rád ku

pozdwiženi swé mysli k Bohu cizjch myšlenek
\'

pouznl, třeba také každé modlenj, u něhož srdce

hrozných nebo tagonmých (gako srdce) w češtině wy
skytzí, gest wclikú mm ncmwnílolnzí přednost naš-cho gin—.
zykn, gest to tuš černi-, gchoí drnzj cwropcyštj gazykowé
W té mjřo, gnko čeština, nmnug'jvc, marně nsilugj
iwrdč & hrozné obrazy tak uchu wyljčíli, gnko ge Čech
swš'm božským guzykcm \vyráižj, guzykcm, gcnž podlé
swé rozsáhlosti od neyútlcgšj mókkosti nik ncyinžšj twr
dosti se wolné pí'cluýbá, n ncgsn ani přjliš krátkým (no)-
snrowčgšj gnzykowó gsnu pouze gcdnoslnbičnj) ani welc
dlnuhým podlé wýznamn, to střednj mjsto mezi ginými
gazyky u wzdčlzlností držj, gnkóž lidu gcho Bůh í mjstom
ob_vlnjm W _Éwropé wykáznl.

SoC—.čeština w ruce mistra gest, kdyby mím naši \Vvlo

rtf—niJ. J., F. IM F. P. Š., K. VV. lung—ními díiWody
nebyli oluiznli, stačil by dowcsli gcdiný „Obraz sm.er
sn'íflu“ panem Sun.-landa wloni \\“3'dalný.

! "MHC-lo by se tedy nepí—aítchun našim hned wči—iti, že

mím... gest, co se gim tak zdá; druhdy také ncyslnvě
logšj ctnost noprnw'ostj & neyčistc'sgšj rozpnl lásky Wla
ah'm-vkč šjlcnostj slowc. (Éhladný uwnžowntel nh.- snudj
giluili, :! Bath.leprw dobře uwíí.
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nenj, celou dusi zmnital: bude mjti předce welikau
nesnází, mage rozhodnauti, zdnž rúžencowým či
časům modlitebnjch knjžek přednost náležj; že
ale k wyhošíowánj na'sich srdcegemných Zpčwů
ze chrámů Páně welice přispjwngi, na to aspoň
bez rozpaků poswčdčj. Ani to tedy nemůže býti
příčina postačitelnzí, proč se mládež tak dlauho
(ťjsti učj.

Me nač mudrowánj při wěci na wýslunj?
\Ýeučj—li se mládež naše gen proto čjsti, proč se

zmládi řemeslu učjwaí, aby galio timto obžiwu pro
tělo, tak čtenjm pro duši “řkem budaucjm sobě.wy
třžiti umí.-la: tui bych rozuměl kwočnč kuřatílm

wyhmbowánj čerwjků :! zrnj okazugjcj, učiteli
ale mládeži na pjsmeny okazugjcjmu nerozuměl
bych. Kuřata \\idI—lbych, že tě přjprawy dobře

potřebowaly, užjwogjce gj w celém swém krát—
kém žiwotě; žáci ale, nedychtjce pozděgšjm w'e—
kem po knize, mohli bez té přjprawy swatě býti.

\V našich létech gesttoho třeb, aby lid po kni
ze taužil, gi rád apilnččjtal. Meytčnjm lesů, wy—
sušowzinjmbahen,stawěnjm měst, dědin, wzdřlánjm

polj, trbánjm nowin & hubenjm l_jtých šelem zanzi
seli se naši předkowé; gicll bylo málo; noc a den

nestučowal gim na tyto weliké potřeby k zachowá—

nj žiwota, & když sobě tělo gegicll ani odpočinauti
nemohlo, nebylo diwu, že potřeby dušewnj “ nich
ani se neozýwaly, nebo ozýwngjce se swéllo uko—

genj na odklady wzdaílili. My wešli w práce ge
gioh; oráme bez záwady, kde oni dlaně swč

7 *
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krnšným lámánjm skály často okrwawřli, & děti

tam smí—legahody sbjragj, kde oni celé noci

na wlky čjhali. Nám zbýwá mnoho času po uko
genj potřeb tělesných, a tam zůstati nesmj
me, kde naši dědowé přestali. Gak ten čas dobře
naložjme ? Čjm se budeme bawiti, aby nás zaluilka
do karbanu, ku pitkám & giným neprawostem ne—

swedla'.2 A když se u mis giž také hlad dušewnj
mocniígiozýwá, než u wčku djtčcjm našich před
ků, smjme—ližmy geho ukogenj také s odkladem
odbýwati? Když to patrno, že účel Božj slidským
pokolenjm ten gest, aby neywyššj blaženosti po
cesti-prawého mrawnjho wzdělánj dosáhlo, ak to—
mu cjli aby každý člowěk podlé mohútnosti při—
spjwal: nemá-liž celý náš lid k tomu stawěnj gedi
ného kamene poskytnauti ? Když wůkolnj národo—
wé čtenjm neyrozmanitřgšjm swřtla wzdčlanosti,
promyslu a nábožnosli giž také do njzkých chyžek
wesnjcll spád prodělali: inzi-liž toliko náš lid bez
swětla ostáwati, aniž po něm taužiti?

I třeba zagisté, aby také u nás bljzko perljku
kniha ležela, & hosPOdář každý, shromáždiw swau

čeled' w pochwjli kolem sebe— nazujce w dlaullý
zimnj wečer aw čas swátečnj —po knize szihal, z
kteréž by hnedle nábožná & poučugjcj, hnedle zá
bawné &kratochwjlné čtenj swogatům řjkáwal.

Každau ale knihu, gak se do ruky namane,
hospodář čjtati aniž geho čeled' poslauchati nemn
že, ano nesmj. Některé knize by lid na prosto
nerozuměl, ginau by se pohoršil, a zase gmau by
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do bludli zašel, pokog swčdomj & čistotu srdce
ztratil, nebo dokonce doma 0 swornost, wně a ku

predstzmeným o poslušnost, o pracovitost ipřjzeň
se připrawil. Gest tu gako s garnjm teplem, kte
réž pro nočnj mrazy každé bylinč geštč UCS\Vč(lčj1

gako s prachem střelným, genž často skály, ale
někdy také ruce a srdce trhá.

Kniha pro lid budiž tedy Lobsnhem gen pro
lid ;(mj-mnwď; ?. slohu.snadného a srozumitelné
lzo; 3. 0019300gen možná, lcwnč. Zohledu prwnj
wlnstnosti zagjmá se lid náš každau knihau, kteráž
se \\čcmi w gebo obzoru ležjcjmi objrá. Podle
mě zkušenosti ale nenj mu přede žádná kniha mi—
Iegšj nad nábožná, pokud gen do polemiky nosá
llagj. Náš lid ge nazche chudý, gemu moc ra—
dostj na cestě tohoto žiwota nekwete, &proto ee
rád a často po nebi ollljžj; proto ge také pobož
ný, a blaze mu , že při té srdečnosti, kterauž ho
nebesa hognč darowaly, aspoň tento poklad z ge
ho prsau snadno wyňat býti nemůže!

Gakkoliw podlé toho neyradčgi postyly, ži
uoty Swatých, cwičenj se w pobožnosti, rozg'j
mánj mrawná. & powjdky, we kterých ctnost a
sprawedlnost naposled wjtězi, pod oči béře iposlau—
chá: nezawrhuge proto ano 8welkau dychtiwostj čjtá
i slýchá přjběhy z let mimdých, dokona gestli o
našich předejdl wyprawugj, gewj patrnou bolest,
až se zapomjná, wyprawuge-li se mu zpausta wlasti

po wzilce třidcjtiletč, cjtč se šlastnčgšjm, že w ta
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kowau slrasi napadnul. Protož také knihy hi
storické, cestopisné, pokud zwlaištie mrawy, o
byčege, úrodu nebo neúrodu cizjch kragin
třisin by lid nás welice. A že český lid Ěneyche
rzidlem se objrá, nenj pochybnosti, žeby ho—

spodzirskč knihys wděčnostj přigjmal, i s prospě
chem ijtal; gen gestli by ohlubokan ueenost ne—
zawaclily, & britanskau hospodárnost do našeho
horami obmezeněho ostrowa hnrtem nepi—enúdčly.

Potřeba druhé wlastnosti knihy pro litl sepsané
hige sama w oči; & wsak s tan wýhradau, že

sij—r snese kniha pro učené technické wýznamy
z cizjho gazyku, nikoliw ale kniha pro lid. Tn
to pole, kde sobě gazyčnj puristč, mimo zdáwna
přigatá & docela zobecnělzi slowa cizj, ani s
(liaii půdy odmeziti dti nesmčg'j. Tu gedno ci
zjch wýznamů potřeba nenj; gelikož řeč mii—mini
až potud neych gen w ústech lidu chowanzi a
wzdčláwaná, k wygzidřenj wšech téměř předmř

tů w obzoru prostého lidu stačuge, nebo aspoň ne

dostatek wýznmnu w kragi gednom wýznamem
z krage druhého potud zachowaným nebo nowč
uwedeným snadno sedosazuge: gednak ale, kdy—
by schránka našeho gazyka mjstem předce k zdě
lenj nowěgšjch nálezů nestačowala, spjs zag'isté
dohadů se lid prawého pouť—tjzwýznamu na ko

ření; slowanskóm urostleho, 1195;ze slowa eizoga.

zyišněho; čjmž i to zjskzino, se zásoba gazyčnj
w lidu rozhogimge, a lid k wyssjm znainiostem
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zdwjhzi,*) pokud gen wjznam podobný podlé za
ražených prawidel gazyka našeho se byl utwořil.

Ze pak laciné býti musegj knihy pro lid nás,
& čjm obsahem swým důležitčgšj azanjmmvěgšj, tjm
Iacínřgajz o to nabude s tI—mi,kteřj se do okolnostj

nmhowitosti u nás wnbec znugj, žádného odporu;
ale spjše budau, kteřj smeyšlegj, aby se dobre kni
hy docela zdarma mezi lid rozšřowaly; gakého'z
smýšlenj giž proto potwrdilinelze, že si člow'ck to

ho wúbec málo wážj, čeho lehko nabýwá, & mno.
do čtenj gen proto se dáwagj, aby peněz za

knihu naložených užili.
Ale kde takowých knih wzjti? A gsau-li kte

ré, brzo lisenepřečtau? Gednau, dwčma knihama
se ta weliká potřeba w národu neukogj, & žen
(u welikzi; obilj giž bjle': promeškáno ne hodin ::
dnu., ale stoletj. Odkud tedy wezme lid dobrých
knih, aby ukogil mvng djlem přirozený, djlem
přjsným nubjzenjm ke škole do něho zewnití'nč zn
štjpený hlad dušewnj? S oblak mu nepadngj; na

polích &stromjch nerostau; &snad i to byl by do

'l Knihu pro lid také z té přjčiny uizjtth wýznmnn se \\'_\'
sti-jhcy, ze puuhý Čech každé cízj slowa pam/uhnulswóhu
;:uzykn mfekčogi wyslowuge, zrychtíií-n, lívhlaii-(r, v. fami
í-n, l'nlzíi'e, znumern lnmern, 7.lřurgcrmvistrů pnlmistry
n t. p. nadělá, 6-ij na se gen posmech nwalugc,n předu
se bud' citem bud' wčdomjm do ohebnosti swólm gnzyku
zdr-Zeti nemuže, aby se “ wyrnžcnj wšcho nepokusil, co
mu zwlzišlé zust |)i'c(lrstn\vc|1_\"el1do uchu padne. Kdo ledy

lid náš dost mailo mllugc, měl by gi'i. ?. lé pí'jť-iny wy
sli'jlnlli m-uizjch wiznaunn., aby mu wgsnuívhu ušcli'il.
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hrotiwý Bůh učinil, kdyby k ukogenj potřeb duše—

wnjch cesty giné od wěčnosti uloženo nebylo. Na
Bohu dosti, pakli že po wšecky časy lidské srdce
lzískau ku skládánj knih rozpaluge, i duši lidskau
dary sw. Ducha oswčcuge, i také čas po čase
snadněgšjch prostředků k rozšjřenj dobr-ých my
šlenek podáwai.

Na wšecky ty wřci gíž driwno se myslilo,
per-em igazykem naráželo, ano také o ně zna
menitým založenjm swatóho Wáclawa pečowano
bylo: ale zloba časů nepoPřála tomu blahočinnč
mu ústawu ani dlauhého žiwota ani působenj

zřegmého. Na prahu, 11 samých dwéřj chrámu
prawčllo národnjho wzdělánj shaslo swětlo swato
wziclawského založenj, a od těch dob nedostal
lid dobré postny ani dobreho kalendáře; lačnčl
podle ducha, a wláda otcowskzi nakládala tísjce a
tisjce k geho nasycenj, a ktei'j mu chléb ten lá
mati měli, přígimali tisjce; žili a umjrali, nepo—
skytnuwše, žigjceaumjragjce, lidu swému ani do
bré postny ani dobrého kalendáře. —

Tu prostý lmřz, gměnem Antonjn Hanikýř,
rodem Pražan, zastaiwage dlauhá léta úřad resi
dentnjho spráwce ducho“ njllo w Šamersklť) bljže

)Gen z omylu stog—jtedy w 1. swa'nlm tohoto časopisu na
rok 1834. na str. 165. Ant. llillllli)í' „lokalism Barmu'dickrj.“
() i.iwote o pusobeni muže tohoto mohlhy amul toliko
ctih. p. W'tielaw l'olmn, hýwah kaplan .lonat llanildiv,
též. Matra našeho mvatoinnskóho zakladatele, obšjrněg'ši
Zpraiwu podati. Znajluteli genom to o „\ntonjuu Honi—
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(iindřichowa Hradce; w sešlěm ale wčku po ně
kolik let u swého mlad's'jho bratra Františka, fa
ráře w Bernardicjch na odpočinutj, a konečně w

Táboře přebýwage, cjtč od dáwna ten weliký
nedostatek dobrých knih we swe'm národu, ugj
mal ústum i pohodlj těla, a co tak za dlauhá
léta dost krušné nastřádal, wšecko geště za žíwa,
nechtě smrti zásluhu přepustiti, na wydáwánj do
brých pauze českých knih wřnowal.

W'ida pak, gak Slawná a vždy wěrnziKon
sistoi' Pražská, bnutá welikým nedostatkem wše

likých pramenu, gimiž by se českoslowanské du—
chowenstwo k hodnému zastawzinj swého úřadu
náležitě. wzdřlawati mohlo, sama wlastnjm puze

njm, gako matka českomorawských cil'kwj, o
wydziwánj časopisu theologíckého wraqu laskau
pečowati začala: obrátil k nj zřetel swé nadčge a
prosby, aby swau zkušenau wěrnostj obři geho w
opatrowzínj přigawši, sama na se péči wzala, gak

by se účel gebo obi-ti neylcípe dosáhnul. Znage
ale také, že každé lidské počjuánj na zmar při—

cházj, nenj-li Bohem zaswěcené, poručil Celau tu

[ni—í známo, že wlast imibo-žoustwj Kristowo wraucně
milowal; 7. přcswědčcnj o ncmnjrném pusobeni pohlawj
italského na lidska“ mrawnost a blaženost Dobřcnského
„abecedu pobožné manželky“ ua Wu,.: uiíklad přetisknuuti
dal, a obétowzíni základu Swutojulmkěho, nc bez schwa
\llWíÍllj našeho, cirkwi iwluuti přiliš rasné odg'atčho,
Wlastimilu Iiaunarytn, se propugůll.
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oblet též pod ochranu sw; JANANEPomokEno,
wčtla, že tento Sprawcdliwý, gemuž wzilčlánj a
blaženost národu českého na zemi tolikéž na srdci

ležely, zagisté i wnehi přjmlnwy za swé bogugjcj
geště kragany neušetřj. ——Tu půwod iličel
])EDICTWJ sw. JANA NEPOMLEPKÉHO.

Gakan ochotnostj se Slawnzi Konsistoř Praž
ská k žádosti w Pánu zesnulého zakladatele pro
půgčila „ gakó práce () (losaženj zákonnj platnosti
pro tento blahodčgný ústaw podnikla; wšecko to
četli gsme w obšjrnč zpráwč o založenj gednoty
pod gménem DĚDICTWJ sw. MNA NEP. w 1.
swazku theol. časopisu na rok 1834: nečtli gsme
ale, žeby až potucl mnozj kragané ku podporo
wánj tak krásného účelu se byli prohlásili.

Čemu ten poiliwný úkaz přičjtati, že tu Swúg
mezi Swý-m-i zase ani wjtzín ani wšjmzin nenj?
Uznaiwá se snad, že to wěc zbytečná, a cesta ne

bezpečná lid pjsemnč a knihami pončowati? A

gsau skutečne, kteřj na zkusenost n cizjch nai
rodii bázliwě prstem okazngjce, prawj: „Wiztež

k západu na to sličné owoce, kteréž tam hustě

wyrogowainj knih přinzísi! Nenjl třeba ll(lll žádný-h
knih; aniž se to zdá býti w railč božské prozřetel

nosti, aby se národowé pjsmem a knihami wyučo—
walí. „G(lčte (loswčta akazwý“ prawil nás božský
\Vykupitel, wysjlage swé učedníky šjřiti swčtlo
swého učenj.

Námitky tyto negsau oprawdu tak lehké, gak
se na oko zdagi, a mnozj na nč. swčdčl. Než
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gakékoliw truchliwé úkazy naše i minulé stoleti
na země západní Ewropy uwedlo, wyplynula owšem

neywic ze knih, ale ze zlých (z Špatných; (: ta—
kowýcltnašim kragmu'mt:pramenů podstínem
sum/;. Jana A'fcpo-iltizclcéltose wyřinugicjch po
dáváno nebude. Dobré pak knihy, proto že
dobré gsau, nemohau podobných úkazů ploditi,
gakými nás západ děsj; spiš za hradbu nám po
slaužj, kterouž by zlé knihy ze západu podwrátiti
nemohly. A toho nepřiteie u nás negen se Initi,

ale do zbraně naii wolnti & hog'owati s nim gest
giž třeba. Rozšířená známost německého gazyka po
wšech wesničkách našj wlasti wydrážila wšem zlým
spisnm našich neybližšjch sausedů na západě až k
srdci kruganů wolný přjstup; & málo bude tak
řešených knihowenručnich, zwlziště mezi swětskými
nowowzdělanci našimi, aby tam také knih hnedle
proti náboženstwj a mrawům, hnedle proti wládě

nalezeno nebylo. Sypzi—lise pak ged z nich čer
paný mezi lid i na rohotách, i w hostinských (lo
mich, nemá ubohý žádného léku při ruce, kterýmž
by tráweninu rychle ze sebe wywedl, nebo ne—

wsatau geštčodrazil. ijy takowé -—-—ač ge-li co
po tom, ChOtlj-li náš lid we tmě nebo we swřtle,

w prawdč či w bludu -— mohau toliko dobré kni

hy lidu poskytnauti.

Co se pak toho odwolriwzinj na slowa Páně:
..,—(idem(: kašle“ týká, z nichž někteřj ohniwým
duchem swárliwé polemiky zanešeni giž zbytečnost
každé knihy, giž také nepotřebnost samých p|—
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sem swatých proti odpadlým bratřjm wywozugj,
pochybugjce, žeby to wradč Wěčného stálo, aby
národowé knihau ku poznání prawdy přicházeli,
těm odpowidáme: žeř;wykupitel náš božský, wy
silage swé učedníky do swětn, k nim owšem ne
prawil: „Gděte & pište.“ A wšak, nechtjce na
hrnowati mjst biblických, uwozugeme to gedno,
že se gíž samým učednjkům Páně za dobré widělo
také pjse-mně králowstwj Božj šjřili. Že pak tyto
samým Pánem zwolené nádoby Božj, negednaly
proti rozkazu, ale s wůlj i s wědomjm Páně & při

zwláštnjm wnuknutj Ducha sw., tomu wšickni ku
tolici pewně wčřime. Tudíž sám Pán, nečinťe
rozdilu, pogjmá-li se prawda Božjm čtenjm či sly
šenim, to gedno přikazowal, aby „kdo slyšj i Ífdo
čte, rozuměli.“

Tak gen dostalo se nám psaných ewang-elii &
listů o křjži, &přjklad tento swatj otcowé před 0
čima magjce, zastáwali swůg pastýrský úřad též
hlasem i pjsmem. A byl by to oprawdu nesmi
dný úkol k rozhodnuti, zdaž se cirkwi Božj hla—
sem či pjsmem wětšjch služeb prokázaloapodnes
prokazuge? To \\šak netěžko twrditi, že to w sa..
mé radě Božj od wěčnosti uloženo, aby se Di-ewo

Páně o pero tak dobře gako 0 gazyk opjralo, a
žeby dáwno giž ten pramen wody žiwé, genž
se byl swým časem u studny Jakobowy wyprýštil,
až na dno byl wyprahnul, kdyby geg maudrost
Božj tolika třtinami & pery byla nezastjnila. Pro—
to wzbuzowal Bůh každým wěkem kazatale, kteřj
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w geho domjch srdcem sobě swěřeného lidu, kam
chtěli, mocně pohybowali; ale za tauž přjčinau
oswěcowal také po wšecky wčky muže wywolené,
gegichž prsty ze suché třtiny sladkost newysuši
telnau prawého žiwota wytěsnali, nebo perem
lehkým hradby tak stálé wystawěli, že za nimi
prawda Božj wšem útokům nepřátel směle odo
lati může. -—

Kdosi z našich dáwných mistrů prawil, že
kniha knihu otwjrá, gako se železo železem od—
myká, & neselhal; ale mohl geště přidali, že ta
ké kniha knihu porážj, gako se železo železem
láme. Nenj-liž podlé této prawdy úhlawnjm ne—
přjtelem azrádcem wlasti, kdokoliw widj nepřjtele
s ohněm i mečem waliti se ke hranicům swého

národu, apředc mečem ani hasiwem neopatřj kra
gany sué k odporu? A kdo wida tolik podezře
lých, ano cjrkwi i národnjmu blahu odporných
spisů k wlasti se waliti, múže-liž geště za přjtele
swěho národu & milownjka cjrkwe powažowán

býti, nepomáhá-li, aby se také dobré knihy w lid
dostáwaly, gimižby Opatřen směle & snadno útoky
nepřátelské na swau wjru, ctnost & lásku k wlasti
odrážel ?*)

') Této potřebě wyhowčti chtjcc, podáwámc prúwě do tisku
dilklndnuu knihu dust. Minického p. faráře Jana- Jirsjka,
ktomu pro gcgj duklnduost slnwnzi nrcihisknpskú konsi
stoí—na swing náklad m::ei u_ulnli, od 1). sliisowatclc sobě
\vyžaidnln. Red.
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Ws'ak giné pi'jčiny zdagj se mi geště w tom,

že tento spasitelný ústaw: Děd-zfrtlwisw. JmmÍVep.
až 'potud tak malé podpory nacházj, gež tu srd
cem upřjmným, gak mi známo, powjm: Omlau—

wagjt se někteřj tenkými důchody, stačugjcjmi
sotwa k wlastnj obžiwě, z nichž tedy ku podpoře

podobných ústawů ničehož newyhýwá. Omluwa
tato má zwlášte w ústech některých mladých du
chownjch welmi mnoho prawdy do sebe, ač také ti,

mag-joe toliko srdce wraucj láskau k dobrému
rozhřaté, při důchodech neytenčjch předce diwy z
té strany působiti uměgj. Ano práwč mladšjmu
dnchowenstwu náležj ta čestná zmjnka, že za to—
hoto wčku z té strany “alnč wynikagjc, ani dlau

hých přjmluw nečeká, aby časem pro knihu a

podporu dobrého ústawu na potřebu odřwu po—
zapomnělo.

Neomlauwagjt se ale gen wždy mladj a na

mjstech newýnosných usazenj duchownj tenkostj
swého důchodu; také ústa bratřj mohowitých a

starších přjmluwy podobné odrážela, as těmito
slowy: .„Gsmz(evzkéčasy ; chudých, gest mnoho,
přjgem wmg malý.“ Slyšel gsem ge; &zachá—
zelo slunce,a widělgsem některé z nich zasedali za
stoly, a při gasnu swčtel pěnilo se před nimi wjno
drahé, láhew za láhwj, & 'sustčli w gich prstech
listy pansofické, gak ge náš wýhorný — ř -— wti
puč okřtil; & gegich ruce wyndawaly a sypaly
plnéhrstě střjbra do korbony, a newzpomněl žádný,
že ,;čusowézlí; přjgem že malý a chudých
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anno/m.“ -- Mne se zmocnilo spanj :! nemohl gsem
sedačkati, brzo-li se nabažj těch wšenaučných
listu; ale čas po čase gešťé gsem k nimi k giným
téhož smýšlenj zřetel obraCel; & zašlo slunce ge—

štč několikrát, &widčl gsem ge náhle chřadnauti,

a klesati slabé na lůžko: a tu bylo patrno, že na..
sla! čas zlý, a přjgem gcgich ze nebyl tak
malý. Neprawili toho che gazykem, ale na o
icjch bylo to čjsti, na očjch bjdnč se po služebnj
i—kuotáčegjcjch &hasnaucjch. — Zase se pěnilo

wjno na stole, za njntž oni wíce neseděli; ale na
stěnách & we skřjncjch &na sýpkách nebylo che
k spati'enj, co gim patřjwalo: Kam se dělo 1:0?

bylo to?“ -— ale nemodlili se na hrobě ge
gich chudí. Wšak ke cti našeho stawu nenj
podobných mnoho; ch těch, gcšlzopodnesknu
š'cmu gazyku chlud'nma ba nepřátelskau mysl
ohowag', a tjm samým, magjce osady české na
spráwě, také swého powolánj nehodni & cjrkwe
swnté špatnj i clmtrnj služebnjcí gsau.

Pohrdagjce gazykem swé osady, gakž mo
hau nepohrdati osadau samau? A pakli 1311po—

hrdagj, kterak se geštč dobrými pastýři nazwau?
Kterak gi hognau & dobrau pastwu podagj ?
Rjkawagjř síce sami: „Co pro můg lid, aby mně
rozumřl, češtiny potřebugi, tolik gj umij dě—
tinstwj.“ Ale nenj třeba teprw do školy ge Wy..
prowzizeti,nebo na gegich kázanj choditi, abychom
se, gak lhau, přeswědčili. Dosti nepatrného před
mčtu z pastýrské nauky wyberte, a s njm oň w
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gazyku materském porokugte, chcete—li se na mj
stč přeswědčiti, že gako netrefnj kowáři na cwo—
ček neuhodj. T ěch pak ač mnoho, mami-. bylo
by ku podpoře podobných ústawů wybjzeti. Ti
se stau českau chátrau nikdý nepomjsj; gegich
staw se nad češtinu wysoko pozdwihl; čemuž by

se geštti z češtiny přiučiti mohli? Pakli ale národ
sám mohl by se z dobrých knih něčemu přiučiti,

poklady swého umí-nj, swé wjry & ctnostiroz
množiti: co gim po tom? Toholz práwě žádostiwi

negsau, aby s wětšj prawdě podobnostj dokládati
mohli, že nenj lid nziš ani milowánj ani waižnosti
hoden.

\Včda konečně, že Slnwná Konsístoř, přigj—
mag-jc Dědicth sw. Jana Nep. pod swau ochra—
nu, netoliko swo'liti, nobrž také wybjdnauti ráčila,
aby kragané dobrého milownj sami w známost u..
wádčlL zdali by tento ústaw bud' w účelu swěho

pusobenj nebo w prostředcjch k swému rozkwřte

nj zwolených nčgaké proměny nežádal, osmělugi
se tuto po dotazu mužů saudných k uwáženj, &
pakli se za dobré uzná, iku přigetj za prawidlo,
některé myšlenky progewiti.

Aučel wšeho působenj swatojanskěho Dědictwj,

gak se nzím w I. swaz. Vll. ročn. běhu theologi—
ckého časoPisu na str. 164—166. we třech powše
chnč & w 10 podrobně prone'sených článcjch ge

w', gest tak welký, mnohostranný a wznešený,
žei owšem gen ze srdce lid český upřjmn'é milu
gjcjho, &geho Weliké nedostatky dobře znagjcjho



113

tak wytknut býti mohl. Oprawdu rozbjrage člá—
nek po článku, nemohl bych se k setřenj gediné
ho rozmysliti. Nikdež nenalezám, čeho by ku
blahu cjrkwe nebo národu neyweyš potřebj ne

bylo, ačeho by ten to pěkný ůstaw docjlili netaužil.
A wšak ohlédage se ke skrowné sjle amalým

posawzidnjm přjtokům našeho swatojan. Dědictwi,
domnjwzim se, aby mezi potřebnými knihami
napřed neypotřebněgšj podporau téhož ústawu
wydáwány byly, a potom teprwa ku potřebným, &
po těch k užitečným & přigemným se přistaupilo.

Neypotřebněgšj ale knihy w Čechách gsau
zagisté populzírnj, pro lid sprostý našich wesnic &
městeček psané. To pole u nás až potud ladem
ležj. Mimo „Isidora, sedláka Lhotského“ & „Wá—
clawa aDorotu“ nenj hrubě žádné knihy při ru.
ce, giž bychom smělegí lidu ke čtenj swěřití mo
hli; & práwě tyto knihy potřebugj při druhém
wydánj nemalé oprawy. -

Nemáme ale také žádné dobré postyly, & co
do mrawnosti nazche Wplýwai,nižádných hnedle
žiwotů swatých, psaných perem pobožným aspolu
kritickým, gako „Žiwot sw. panny Teresie“ od
našeho, bohužel, tak časně w Pánu zesnulého Jos.

Černého. Takowých &gím podobný-ch knih gest
u nás swrchowaná ano neywětšj potřeba.

Knihy wědecké, bud'že bohoslownj , buďže
historické, negsaut owšemužitečné genom, ale dosti
potřebné, a k žádánj bylo by, aby gsme gižw
každé haluzi bohoslownjho uměnj aspoň gednjm

Časopis pro katol. duch. vm. [. 8
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různým djlem wykázati se mohli, gesto podnes ani
dogmatiky české geštěnenj! Ale, domnjwámi-se, že
ge-li s to Ukowěda za krátký čas při malém počtu
swých podporowatelů, ale arci při obětech bez
přjkladny'ch \\lasteneckčho doktora PrcsIu, tolik
lmluzj swé nauky gako diwotwom-Z':w češtinu a

wádčti: budeš- zagisté také bohoslownj nauka při
tak hogném počtu česxoslowunskóho duchowen
stwa bez přjspěwku swatojan. Dědičtwj dosli s_jly
mjti, znenáhla pole swé česky wzdělatí, až dokud
by aspoň ueywčtšj potřeba w lidu se neukogila.

Tauž mčrau nezdá se mi potřcbj ani swydxímí
njm Pjsem swatých pijlišně kwupili, k nimž by, pro
potřebu lidu, s pomjgenjm učených &doktorských
glos, spjše délo'ý'ch než Aralájch \vjkladu mohlo
se připogiti! ——Gestli by čehož no tolikéž pro
lid gako pro duchowenstwo pomocj swatojanského
Dědictwj na swětlo \vycházcti mohlo— mimo ozná—

mené giž „l'iozginuínj o přjrodč“, tohoto weleza—
slaužilého památnjku na hrobě Z\věčnI-mŠhOJos.

Černého ——mohly by to snad nazche podařené
překlady swatých Otců býti, mezi nimiž by, Jana
Zlatoustého řeči w čele stály, a pak (llo stawu &

potřeb nynčgšjho Wčku uspořádaný úplný kancio
nál český.

Ale bogjm se, že giž tu prostrnnnřgšj okow
bednjm, než mělkost posawzídniho zdroge našeho
ústawu pi'ipauštj; aniž gešte tolik rokowzínj o to
třeba, co by se dřjwe, co pozděgi na swčtlo wy

dzíwalo, gako o prostředky, kterýmiž by se tento
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blahočinný ristaw brzo rozhognil, aby neprodleně
&mocně působiti počal. A práwě z té strany,
tui—jim,že se panhým :úsmwowrínjm na dob)-au
wúli wlaslzcncú, ku prospěchu a rozkwétzinj toho
ústawu gakoby nic nestalo. Nenji; owšem možná,
aby při takowém ducllowenstwu, gjmž se země
tato Oprawdu bonositi může, aspoň neywět'sj djl z
něho dosti dobré wůle neměl, tak blahočinný &

neyweyš potřebný ústaw ze wšj sjly podporowati,
ano znám sám muže, kteřj dřjwe než geště po

citu o swatojan. Dědicth bylo, znamenitě částky
swé mohowitosti ——owšem že teprwa po smrti ——

k témuž nábožnému a Spolu národnjmu účelu od
hodláwali: ale nám na tom záležj, aby ústaw ten
brzo &mocně působil, a k tomu by zagisté pro
spjwalo, aby po přjkladu \deenskýcll R'Iechita
ristů nebo našj musegnj Matice k wydáwá—

nj dobrých knih Slawnzi Konsistoř určitě awý..
slowntš také prostředky wygzidřiti ráčila, který..

miž by se základ ten rozbognil, zaraziwši určité
wýmjnky, pod kterými by gebo podporowatelé za
údy swatojanského Dřdictwj přigjmáni byli.

K témuž účelu, zdá se, žeby dailšj podo
bnj člzinlcowě, gako w druhé oddělenj základnjch

prawitlel swatojanskěllo Dědictw', gešt'é přiwtčleni
býti mohli.

Podziwage přjtomně takowé nawrženj Slawné
Konsistoři s powinnau šetrnostj k uwáženj, mohu

ubezpečiti, že mne k němu giného nic newybjdlo,
než ta upřjmnri žádost, aby se brzo potřebám ná

8 *



116

rodnjho wzdělánj wyhowělo, a mimo to gešťé to
šlechetné srdce, kteréž o zdokonalenj tohoto ča—
sopisu žádné snahy aniž nákladu nelituge, wěrnč
do šlepěgj swých wlasteneckých p. p, předchůdců
wstaupiwši.

Gel: mi naděge, že se brzo hogný počet
podjlnjků po přjkladu ušlechtilém welelmého a
wlasteneckého duchowenstwa vikariátu l\'owo -Ko—

]jnskěho, &Rožd'alowského kaplana Frantiska Šo—
reyše kolem Dědictwj sw. Jana Nepomuckého shro—

máždj, aby sgednocenau sjlau blaho cjrkwe a wla—
sti wymáhali, gak mile Slawná Konsistoř dle uzná
nj swého gisté články gako druhé oddělenj zá
kladnjch prawidel téhož ústawu zarazj. Tak zjská
se po celých Čechách, na Morawě i w Slowanech
účinliwých odbjratelů knih i šjřitelů obecné bla—
ženosti; tak nabude slawné ředitelstwo ústawnj

aspoň něgakého přehledu strany čjsla knih nákla—
dem D'édictwj swatojanského wydagných; tak
rozhOg—njse rychle sjla toho blahočinného ústawu,

awywine w krátkosti nesčjslně dobrých následků
swým působenjm.



117

()lddš'enj pražské im,-žací (zrcíbislmpslce'Kumi.
slořc stranu swatojrmsňéko Dědictwj.

Od počátku G. Mstj. nynj w Pánu odpočjwa
gjojm cjsařem &králem Františkem I. neymilosti
wěgi potwrzeného Dědicle swatojanského, usta
noweného k wydáwáni laciných katolických knih
gazykem českým & ohláseného \\eškerému ctiho—
dnému duchowenstwu w I. swazku tohoto CaSOpisu
lonskeho roku, ustanowila se na tom knjžecj arci—

biskupská konsistoř pewně &nepohnuti, wšech u
chopiti se prostředků, kteréžby ku podpoře téhož
listawuneypijhodněgislaužiti mohly, chtbgjc tjmto
Zpusobem gak obětem zakladatelůw geho, taki
žádostem ostatnjho duchowenstwa učiniti za dost.
Ineuechala za tau přjčinau bez powšjmnutj hla
sůw, o nichžto z ohledu ústawu tohoto nabyla
wčdomosti také od ctihodného duchowenstwa z 0

statnjch dioecesj, & wynasnažugíc se wyhowčti žá—
dostem gegich, přjtomným ohlášenjm č'ínjpozwánj
na weškeré ctihodné duchowenstwo, by obljhilo
sobě ponawrženým tuto Způsobem nadřečený ústaw
dále podporowati.

S. 1.

Kdokoliw k Děd-ich sw. Jana Nepomuckého
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100 zl. na stř. přispřge, powažowán bude za spo
luzakladatcle samého ústawu, & činj se účastným
przi\\a, ponawrhowati témuž ústawu !( wydziwánj
knihy, gež uznáwzi býti potřebné lidu anebo u—
žitečné.

s. 2.
(z) Kdo k Dědicth sw. Jana Nepomuckého

přistaupj s 40 zl. stř., stáwai se ústawu toho spo
luaudem I. třjdy;

b) kdo 20 zl. stř. složj,stáwá se audemll. třjdy;
c) kdo s 10 zl. stř. přistaupj, stáwá se audem

Hl. ířjdy;
(l) kdo neyménč 5 21. stř. přiSpége, uznán

bude za dobrodince téhož ústawu, &gméno lg'eho
do památnj knihy zwláštč k tomu zřjzené se za—
pjše.

g. 3.
Doplněnjm základu we wyššj třjdč, také do

též třjdy wolno každému přestauPiti.
s. 4.

Celé vikariáty nebo farnj okrsky, činj-li zai—
klad z gednotliwých přjspěwků, wstuPugj 80 zl.
stř. do třjdy I., 40 zl. do II., 20 zl. do Ill. třj—
dy; 10 pak zlatými do počtu dobrodinců.

g. 5.

Též geden každý, kdož by koliw w poslednj
wůli swé Dědietwj podotčenému (odkázal summu

Wýše 100 21- stř., powažowán bude za spoluza

kladatele; při menšjm wšak odkazu připočte se !(
dobrodincům ústavu toho.
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g. 6.
Zzíkladnjm prauidlem wymjněuzi lace každého

spisu tauto cestau wydanóho ustanowuge se tau
měrau, že náklad na lmillu wedený toliko o čtwr—

tinu zuýšen bude; z čistého pak wýnosu přimzj
se !.řclina k hlawnj gistinř, (levě l-i'eh'ny pak wy
naložj se na (laílšj knih wylzíwánj, což potud plat
nost mt'eg, pokud by staw celého fondu giuého
rozdělenj nepožadowal.

g. 7.
\Výhody pi'íspjwagjcjch spoluaudu na ten

konec se ustanowugj, že z každého wydánj kte
rčllokoliw spisu olnlržj ctj a darem:

a) Každý spoluzakladatel íl- wýtislcy;
ó) Audowč [. třjdy „ 3 _—

c) -—— Il. —— „ 'Ž -—

(i) -—- Ill. —— ,. 1 \\ýlislí.

Uohmdincum ústawu toho kupowauý \\“ýtisk w

polowičnj ceně na přlmřgjm papjie a wázaný wy
dziwati se bude.

Ze slušné wážnosti a wclřčnosli k zesnulému

w Pánu zakladateli Dédíctfuj .swulzojanskčho,
welelmému panu Anton/natož Hanikýřowí, na slu
šuau památku zásluhy gello, bud-au při každém
wydaíwxínjknih ze základu swatojanského, gello
panu bratru, (lůstog'némuJosefowi lIanikjřowi, fa
rářiw Koudralicjch, 4- wýtísky darem se podáwati.

8.
Každý spisowalel wydanélxo tjmío úslawem

půwodnjllo spisu, mřl—liby honorár za swau práci
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obětowati k témuž Dědictwj, obdržj 12 pěkných
a wázaných wýtisků ctj &darem, každý pak překla
datel 6 wýtisků. Mimo to požjwá prwnj na bu—
doucnost wšech wýhod spoluaudů I. třjdy; druhý
pak oněch III. třjdy.

s. 9
Wydánj každého spisu uwede se w známost

duchowenstwu skrze důstogné pany vikáře, gakož
i prOstředkem tohoto časopisu.

g. 10.
Knihy wydáwati se budou wzizané w určené

& na prwnjm listu postawené ceně.

Konečně zůstawuge sobě knjžecj arcibiskupské
konsistoř, co by koliw na přjštj čas ku zwelebenj
tohoto dobročinného ústawu posloužili mohlo, ijm—
to časopisem pokaždé oznámili ctihodnému du—
chowenstwu.

Dáno w Praze w konsistornjm sezenj ode dne
12. Března 1835.

František \Viljm Tippmann,
biskup Soudský, knjž. urcib. konsist. pracsvs.

Wáclaw Pešina,
kmwwnjk, konsist. rada a redaktor .
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Oznámení.

W poslednjm swazku minulého roku na strain.
ce 682 o'sme sice dali miwěštj, že na náklad Dě

dictwj swatého Jana Nepomuckého neyprwé tištěn
bude wzdělawatedlný spis nebožtjka wýborného
P. Černého našeho, lgmenowilě „Rozgjmánj o
pí'jrodč.“ Ale wšak při pilněgšjm prohledánj po—
zůstalých spisů tohoto přjkladvného kněze a horli—

wého wlastence se nalezlo, že tato práce nenj do—
konána, & toliko přičiněnjm některého učeného

literátora wydati se moci bude. Tau přjčinau mjsto
nj nákladem Dědicth swatého Jana Nepomuckého
giný spis wydati gsme sohč umjnili, a tu se nám
hned k welikému potěšenj našemu ukázalo, že se
ktomu neywýbornčgi hodj: „Bohumil,“ gegž
nám minulý rok důst. pan Jan \Valerizin Jirsjk,
farář Minický, podal, akterý giž předkem wysoce
slawná konsistoř arcibiskupská na konsistornj
autraty wydati chtěla; nynj ale geg Dědictwj
swatojanskému přepustila. We Spisu tomto, kte
rýž po swěm wygiti w tomto časopisu plněgi wá
žen bude, hlawnj učenj katolická, kteráž prote
stanti nepráwě &nedůwodně zawrhugj, w takowau

wzata gsau obranu, že gi až posawáde negen w
milé našj řeči wlastenské, ale i w němčině a w gi—

ných gazycjch nic rowného na swětlo newyšlo.

Dle saudu našeho každý w této wýborné knize
mnohem che nalezne, nežli snad očekáwal, a bez
hogného poučenj & potěšeni gi gistotně žádný z
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_.ruky swé neodložj. A pončwadž psána gest č 
stau, zřetedlnau češtinau, :! důležité prawdy ne

suchau učenosti, nobrž w zagjmawém, rozkošném
rauchu předkládá: isprostěmu lidu našemu welmi
pi'igde whml, a bez pochybyi české protestanty
naše ke čtení wáhiti bude. Cena:! knihy této na
prosto ugištřní gsauce, úmysl máme, ti'i tísjce
exemplářů tiskem na swětlo wydatí, &starali se 0

to budeme, aby letos geštř, &sice brzy, na čistém
papjru wytištť—nabyla. Činjme pak nzíwěštj toto

w té celé naděgi, že onen Spis P. Jirsjka, čim
1Zprawnegsj :! zdar legal) gest, t_]m \che O(lemtelu

nalezne, zwlzíště we “elelmčm českém ducho

wenstwu našem. Kdo nenj w stawu , Dědictwj

swatóho Jana Nepomuckého gimík podporownli,
alespoň odkaupenjm tohoto wši chwály hodn?—ho

Spisu gemu prospěšným býti může.



Dnů k: ŠJ;

Zpě'w cjrÍsewnj :

Di cs iraeř)

Hrůza pogme nás w fu chwjlí,
Až se swét rozlnulne w djly,
];le Diu-vidu & Sibilly.

(Jak se třásli hudzm lidé,

Až ge saudit Saudce p'rigde,
A los na ně přjsný wygdc!

Trauha diwné wydá hluky,
K trůnu Páně swými zmnky

Wyzwc wšcho lidstwa. pluky.

Znsne smrt, lid z hrobů wstáwá,
Odpowědi Saudci dáwá,
\V házni nález ořekáwá.

kniha. tehdáž bude čtena,

W njž gest každému odměnu

Nel) pokuta. wyměřcna.

') I'řcdncsli game llorliwému příspjwaícli Čusopisunušclm,
důstognómu |).Ka1'lowi \Vinařivkému, žádost naši, by mím
mistrným perem swým krásné hymny brcwííířcpřckliíduti
sobě obljbil. I potěšil nás rychlým zaslánjm této mešnj
Sequence: „Dies irac“, pak třj ZPČWůwánočnjch, gež w
nasledugjcjm swazku podáme.

Reduk.
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Snuch na trůn až zasedne,
Wšecka tagemstwj prehledne,
Slmchuplný hřjšnjk zhledne.

Kdož olu'tgj wínu magi,
Gežlo sám se dobrý boat.....,

Sudjmu že nedoslogj ?

Králi strašné welelmoslí,
S wěrným lidem do blahosli

Wed' mne, půwodc milosti!

Připomcň, Ježjši, sobě,
Ze gsem 311má slabé rohč,
Nezalra't mne w oné době.

Hledal gsi mne do umdlenj,

Kaupíl za swé umučenj:
Až ta. práce mama nean

Sprawedliwý Saudce wíny,
Promííi wšecky mé zločiny,
Saudit budu zemské syny.

thžená lká duše wínml,
Studem slzy z ořj plynnu,

Twé gen ai mne tresty minau!

Magdalenu gsi rozhřešil,
Lolru odpustil, co zhřešil:
l Innes naděgj Inu těšil.
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M! nehodno mě wolfmj,

Nedey pro swé Slnilowánj

Mizhynauti w plápolánj!

Dobrých podjl rač mi přáli,
Zlého nedey losu bráti,
Na prawici kaž mi stáli.

Nepořti mne ]: zlořečcny'm,
Ku plamenům odsauzcnýln ;
Powoley mne k wywoleným.

Z prachu wzdyclu'un pozemského,
Ze srdce zkormauccného:

Setři, Pane, cjle mého,

W přežalostnau onu dobu,
Člowěk až wykročiw z hrobu

Ku přjsnému saudu stane,

ó smilug se nad njm, Pane,
Dey, Jcžjši laskawý,
Dušjm odpočinutj.
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Pjseň při průwodu na kwě'tnau neděli.

Gloria laus et honor otc.

Tbcodulf, pro učonost szm od Karla \Vclíkčllo Wclice
\vúlcný, na biskupstwj Am-olinnské Wc Francii (lustr/.cn byl.
S mnohými pány pi'idržcl sc Bernharda, \nmlm Kurlown, letc
rýž, domnjwagc sc prtiwo mjti !(cjsnrskómu důstogcnstwj, proti
Ludwiku Pobožnému, synu Knrlowu, sc pozdwibl. Bernhard
však, swómu ugci sepnkořiw b_vlznabaidainj zlých l'iÍthll oslo
pen, gebo stoupenci djlem odpranvcni, djlcm do wézcnj uwr
žcni byli r. 81.8. Mezi posledními i Tboodulf. U \tózcni
složil následugjcj pjscít, :! gi zc žnlaiřc, když Ludwjk při sln
Wném prílwodu na kwétnnu neděli mimo .šcl, s tak pohnutým
hlasem zpjwal, že král, (líÍWllO swé |:í-jsnosti litownw,
obměkčcn gcg z okowil propustil & spolu nai'jdil, by touto
zpéw lm konci toho prinvodu sc zpjwnl, čehož se pro gebo
přiměřenost už posmriide w rjrlnri zncltowziwai.

Oslawa, chwála & řcst tobě bud' Mcssiuši &králi,

Kriste, genmž mládež zbožné hosmma polo..
Tys král lsmelůw, ])awidowo plémě slowutnč,

Gonž se wo gménu Božjm k nám blaze přibližugcš.
Angelštj zborowé w nebesjcb twau sláwu wclobnau

Prozpúvugf, zde lidé a WŠOliliýspolutwor.

Národ l—chroyský s ratolestmi tě naproti wjtal,
S modlitbou & zpěwcm myř se ti zaslibugom.

Před twým umnčenjm oni wzdz'umli clmálu powimlau,

My liralug'jcjmu w dar ti zpew obětug'em.

Obljbils si bosauna gegich, naši p_isoíii oblib,
Dobrý Králi, gomuž ctnost. wšelikít ge milá.

D. K.



H. (quamowatel.

A)Literatura.

]. Kázanj swáteiřnjch a_píjležitostných swazek prwnj,
gegž rozmilé wlasti podáwá František Xav. Jedina,
(li—kunw Swatémpuli blíž ])olyí'jše, arcibiskupský vi—

kau—Pi'jln—zuuský, kanomnjk Staroboleslmvský. W

Praze 1834. Tiskem Janu Nep. Geřábka. 8. S. VI.

Q&Q swazku tomto dewětmecjtnm řeřj se podímá, mezi
nimiž tri, při kněžských prwotínítch konané, se nacháze—

gj Každý téměř kazatel zwláštnjho ducha. swého má,

řjm puk bljže kazatelský Způsob gednoho k řečnické
pownze druheho přistupuge, tjm wjee se djlo gednoho

druhému l_jhj, tjm snáze geden pracj druhého užjwati
může. G:.í si neywjee libugi kázauj, w kterémž zname—

nítm určitost pomyslů, důwoduost a pořádně wšeho se—

stuwenj, & kteréž logickau prmvidelnostj swau skauma—

gjcjmu, chladnému rozumu zadosti činj. Naproti tomu
ginj práwč této logické Sprítwnosti nemilugj, mluwenj k
ohrazuplodné moci ducha & rozuěcowímj srdce na ney—

weyš sobě lihugjce. Neylepšjř kázanj gest owšem to, w
kterémž se logickau pran básnická gakás žjla táhne, &
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dokonalý duchoan řečnjk negen rozum & paměř, nobrž
i obrazotwornost a mysl zagjmá: ale málo komu dáno

gest, o náboženských prawdách mluwiti tak, by rozum
posluchacu nabýwal swčtla, srdce ale rozkošnýeh cílů a
Spasitedlných wášnj. Pracnge—li hlawa, srdce rádo odpo-—

řjwá, a p'rjliš žiwá, wrauej obraznostskaumagjcjmu roz—
umu ráda překážj. Gaká wlastnost w kázanjch
horliwého pana Jediny se pronásj? VVelíkáÍ' gest bez
odporu wýmluwnost geho, ta ale che giných ctnoslj má
do sebe, než swrchu gmenowané logické Spráwnosti.
Geho kazatelský duch gest přjliš 'ziwý, a gako w praudu

něgakém se nese, tak že mu k logickému wáženj, roz——
měřowánj, stanowenj, dowozowánj & Spogowánj žádného
takměř času nezhýwá. Nepochybně se řeči g'eho, když

austně přednášeny byly, pro hogné prjklady, obrazy, po—
dobenstwj, řečnické flšgury, rozkošnau rozmanitost po
myslů, doráženj na srdce a podobné wlastnosti n'elico

ljbily, a každému kazateli se žádali musj, by tak gadrně,
žiwě a pronikawč, gako on, mluwiti mněl

„Tu w chrámě ohzwláštně rozněcugj se srdce lidská.
Tu se rodj bázeň, tu hrůza swatá, tu uctiwost, tu ple—
sánj. Tu gako w towaryšslwu Cherubjnů a Scrafjnů se
klanj -— klanj se, poskakug'e srdce, plesá, prozpěwuge.
Tak nikdo se nepohybuge to slahaunké srdce. Tu w
chrámě se ho dotýká přebýwagjcj moc wyššj, tu působj
ten na nebesa powýšený, který wy'rknul: Dům nn'tg' gest
tuto. ó, tu padá giž mázdra s ořj mých; giž se ne—
diwjm, odkudž zde změny mnohé. Že wstupuge sem
hřjšnjk skamenilý, & olnněkčený odcházj, giž se nediwjm;
že pln neprawosti & lichwy hljžj se Zacheus, & člwerná

sol) nahražuge, a slyšj pak ugištěnj spasenj; že swěla—
čiwá Magdalena gako na něgaké diwadlo wkročuge, ale
slzami kagícnosti skropená, s hořem se wracj; že také
břjšujk weřegný, že i publikán přístupu,-ge, a uznávage
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nehodnost swau, bige selw prsa swá, & gde odtud o—
s;i|—aii'e(l|1|ě||ý:tomu, kdo se může diwiti? Komu může

býti tagné, odkud tý změny ? Kdo zde působj ten bož—

ský zármutek k Spasenj ? Kdo zde budj hřjšnjký z dí'j—

moly smrti? Kdo zde oswěcuge gegich umdlené oči, bý
prohlédli, by Spatřili ohniwau propast, ku kteréž wykro—
i-ugj '? Kdo se gim předstawuge zde, že oř'j swých sty—

dliwě sklolmgj k zemi ? Kdo tn pohybuge gegich srd—

cem? Kdo w něm plodj nepokog, bázeň a žádost? Mů—
že se tak kdo tázati?“ S. 21.2. ij Způsobem toliko
prawj í'eřnjkowe' mluwj. Prostau průpowěd', že kněz má
welikau moc, wýmluwný p. Jedina tjmto práwě řečnickým
mnohem odjwá: „Kam nedosáhne moc wladaře a hrdiny
nvyoslaweněgšjho, tani až, do kragin, tomuto oku zakry—
tých, do kragin nebes až dosahuge moc pastýřůw kře—
sianských. Co rozwážete na zemi, bude rozwázáno i na

nebi! Tu moc dal pastýřům Ježíš Kristus. VVeleslawná,
užasnulj hodná moci kněžská! Ne ruka Anděla, ne Ar
chanděla, ne Cherubínowa, ne Seraljnowa ruka, ruka pa—
stýře podáwá nám tělo a krew Páně, to wěno budaucjho
žiwola; on, mocj powýšcn nad rytjrstwo nebes, přinášj
ortel žiwota bjdnjku na loži smrtedlném, a dědic černého

pekla měnj se we stkwancjho čekance nebes.“ S. 72.
O muředlnjcjch křestanských ne chladný myslitel, brž
toliko \\lipný, horký řečnjlc s tauto mlnwj stkwělostj:
„Wye-elrozkaz w swět: Kdo wyzná, že gest křesťan,
strašnau smrtj al zemře! Zněl ten hlas strašný: ale slad
šj hlas Kristůw ozýwal se w srdcjch, hlas gistjcj: Kdo—

by ztratil duši snau pro mne, nalezne gi. To weliko—

mocné slowo Zplodilo hrdin na tisjce. Negen Petr a Pa.—
wel, negen ti, kteřj widěli Pána, wzkřjšenéhozmrtwých,
— i mladjci, i panny, i mdlé pohlawj ženské šlo weli
kým, hrdinským srdcem na poprawu, gako k weselce,

gako k hodům, s gasnau twářj; s plesem & s chwátá—

Časopis pro katol. duch. VIII. 1. 9
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njm pospjchnli k mukám st.-1, ha tisjce. Ú blaženj časowé,
kde (když) ctitelé Kristowi nelekoli se muk, nehrozili se
frítpenj, neulewili w ranách, zmnžile šli & srdnatě k
smrti. Kdo ztratj žiwot pro Krista, nogde žiwot wčřný!
Ta gasnfi naděge přemohla holest každou, a ačkoli smrt

čjhala wšndy, n'šudy se množili ctitelé Ježjše Krista.“
S. 1.02.

Ařkoti wšok swrchu poznamenaná ka'tznnj, co se
týče kazatelské žiwosti & srdce ;zjinngjtj wýřeřnostt, wy—

soko chwáijme, & w některých řitstka'teh I'eřetn Jona Zla—

tonstého nenepodohna býti ohiašug'eme: nicméně s ne—

nmlan holestj wyzna'twa'une, že Čeština wysoce ui-feného a.

nad ohyčeg wýmluwného gieh skladatele nenj ířistan,
klassickau Češtinau. „Když udatný hrdina odn'ážil se
žiwota swého, a. W krwawčm hogi wymohl swohodu Wla—

sti swé: etj ho wšeeko wůkol. K geho glnénn pohy—

bnge se w plesu každé srdce, & ehwalné připomjnánj
geho hrdinských činů proletá dědiny wšecky“ S. 71.

Kdyby t_jmto čistým, pěkným způsobem mluwy pronešeno

bylo wšeeko: chwídiliř bychom zagisté iřeí—f;ale n-šak na
každé téměř stránce příčinou řeči České mnoho chybného

& wodnčho se nacházj, čehož weleetěný pan spisowatel.

gistč ani nepozorowal, & řehož sei pro přjlišnau we

wlasti našj goko rok se rozgidagícj pončmčilost úplně

střjci nemohl Stat—j duchownj hratřj naši, eo neuměli

německy, helpečně mlnwiti apsáti mohli, &Češtíně gegieh
nic neseházelo, než orthofxrafie: my ale, _.Q'enžněmecky

m]uwjme, mysljme, pjšeme, a Německé literatury n'ysoko
ctjti ahedlin'ě užjwati musjlne, my, chceme—li psáti pra—

wým & wlastnjm duchem Češtiny, nesmjme přestali no
známosti orthošmfie & giných prowidel ;;rmnmatických;

nohrž i česky mysliti, & protož při psanj nšj němčiny
gako prázdni býti musjme. Abychom se pak wlastnjho

ducha. řeči České znáti naučili, pilně, přepilně řku, čjsti
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musjme knihy starých Čechů, anebo knihy takowýeh Spi—
sou'atelů, lcteřjž i w tomto našem wěku starobylau pj—

Ceštinau, Češtinau ku podiwu čistau, zřetedlnau a
l_jbeZnau, kteráž se od Češtiny přemuohých nyněgšjeh
Spisowatelů neginák než gako střjbro od olowa rozezná
wá.. I-Ilawa naše nemůž gináče mysliti, leč prostředkem
řeči, a kdo se ústy, anebo němým—li gest, očima mlu—

witi nenaučil, po weškereu swůg žiwot bezmyslným a

pitomým oslaví. Kdo tedy Češtiny nemá dostatečné po—
učdomosti, ten zagisté i tomu neyln'ásněgšjmu, což my—

sli a pjše, swetla a srozumitedlnosti ugjmá. Tak u
prikladu wážený pan autor náš negeden zdrawý a pěkný
poniysl utwoí'il, tak nečesky ho ale pronesl, že gsem se
(lo toho, eožby wlastně myslil, godnák Wprawiti nemohl,

u hítdítnjm teprw a rozumowánjm wlastnjho smyslu geho*

chápal. Na důkaz toho i pauhě náwěštj, gež kázanjm

swým předeslal, slaužj. „Gest to swazek prwnj; ——
prwnj tehdáž, pahli tento Spokogenosti a podpory Wla—
stent-ů dog—de. W drnhéinby následowaly kázanj na dny,

genž w tomto swazku se nenalezagj. Vlršak teprw, až

dítlšj slowo o wydítnj beZpečného wůdce k nebesům, w

dewětmet—jterultázanj oswětleného, Splněno bude. Brzy—li
to bude ? Co na mne, wšemožně se přičinjm. Gen na

tom bude, nalezne—li se dosti předplatitelů, genžby tisk
množilí. Wšak o tom brzy zwláštnj zpráwu s přehledem

té, gnkž mysljm, newšednj práce tiskem wydám, posta—
raw se, gakž na smrtedlnjka slušj, o to, aby předplacenj
nikoli do nebeZpeřenstwj prig'jti mohlo, gakž napotom

wyslowjm.“ Tytéž wěci by Komenský neb giný poetiwý
stan—ořechswětlegi a určitěgi byl předložil, u prikladu

takto: „\Vydítwíun zatjm pran swazek, kterýž dogde—li
Spokogenosti wlasteneů, a rozln-odítn—li bude, nasledowati

bude druhý swazek, w němž lcítzanj na giné slawnosti
obsažena budau. Dřjwe wšak, bych slibu swému úplně

gat:
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zadost. učinil, (len-čtmecjtma ki'nzanj wydfun, pod nápisem;

„Bezpečný wůdce k nebesům“ Kdy se to stane? Brzyř
owšem, hogně—li předplatitelů naleznu. O wydítnj tomto
W krátkém čase zwláštnj Zpráwu tisknauti dám, a spolu.

oznámjm, co tato moge pilná; práce ohsahowati bude.
Oznamjm tolikéž, gak se o to, dle powinnosti swé posta.—

.rati mjnjm, liy předplacené penjze k ztracenj nepřišly“
Zahradiy'k.

2. Zpra'm'a o založení Loopoldiuském n' císarstti'j Ra—

kauskěm k naponu'thíuij "katolickým W)“slancům (Mis—
sionářům) w Americe. W Praze a w Hradci Kralowé

pjsmcm Jana POSpjšila. 1833. 8. Stran 130.

Posuzowánj knih, tiskem na swčtlo wychaizegjrjrh
gest 'welmi důležitá wčc, a protož za našich časů za
zwláštnj uměnj, a za zwláštnj wětew literatury se poklá—
dá. Knihy psítti gest wěc nclmi rozkošné., a kdo gednau
rozkoše této okusil, ustawnč by gj okaušeti cht'cl. A nšak

málo kdo se ku skládánj knih hodj, málo kdo kn Spiso—
watelstwj gest powoláu, špatnj ale antormvě, genž ni
hlawy' ni srdce čtenářů neohohacugj, pranj gsan zloděgi,
genž giným ubohým lidem kradau pcnjze, drahý čas a
—- gítdro duše. Mnohý pauhým řtenjm mělkých, tu—
pých, neoschených Spison'ateiů ušecek ““ duchu zmalatněl

&.schřadnul , tak že n'jre spanilých pran'd, a hlubokých,

bystrých pomyslů net—]:apá, a že mu nic nechutná, leč

což gest wšednj apouličné. Gak se ale počet nepo
volaných autorů umenšiti dá? Gak se powodeň marných

galowých spisů zastawiti může ? Nestrannau a Sprawedli—
wau kritikau, kritikau, kteráž má před sebau ideál, a
každau Spisowatelskau práci s ideálem tjmto uměle a
vtipně srownáwá. Bystré, bohaté hlawy se žádné kriti
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k? nebogj : ten ale, kterýž nenj sto, by rozum čtaucjch
ostI—ila obohacowal, Srdci pak gogich ušlechtilých citů &

úmyslů dodz'uval, zdrawan, náiežitan kritikau od Spiso—
walolstwj l'lýWíll.odstrašen. Kritika powolané autory činj
bedliwé, oko gegich oslřj, a ku klassičnosti go wede;
kritika ti'jbj literaturu, alehké plewy od pšeničných zrnek

mlmjlá; kritika nkazuge, k čemu by každý, něgakého u
me'uj žádostiwý, přede wšjm giným sáhnauti měl ; kritika

italie uřj, gakby se dobré knihy s prosliěeliem čjsti
měly.

Winnie-li ale sprawedliwé, bystré, be2pei'né kritiky?
Nastogte, ze sta knih ]cdwa gcdna hodného posauzonj
ilocházj. Slepé n'ášně ruku rccensentů wedau, a mnohými
gscm poznal zkušcnjm, že se ani na chválu ani na kann
literíu'njch plodů bozpcčiti nesmjme. Z negodné recensj

mlnwj pýcha, m]uwj zawist, minwj lohkomyslnost. Mno—

liý dobrý a- nžítcéuý Spis toliko nesprawedli 'au reccnsj
w lehkost přicházj, mnohý ale neuměnjm anebo ospalostj
reeensenta zaslaužené ehwály nenalezá. Smčla hana ne—

gednnn stím-á na mjstč důwodů, že ta neb ona práce za
nic neslogj.

Co se týče wlastnnské kritiky našj, nikdo si nestě—

žng', žeby byla prjliš tin-da a přjsná, & žeby podobna
b_\fIažhawe'mu slunci, gonž nýborne' bylinky, anř gedwa

se wyskytly, krutě Spaiuge. U nás ntrlnawau kritikau
zailný spanilý, plodný(luckzmalomocněn, skijčen a pora—

žen nebýwá, by se Opět zmoei a wzlýčiti nemohl. U nás
prjlišné wychwalowanj powcdených, a mjrné chwalenj

nopowodenýeh, špatných Spisů gcdnák p'awa a panstwj

dosáhlo. Neprawjinř, žeby nám dowoleno bylo, býti ne—
zdimřilýini: ale zdwořilost neujkrálownan ctnostj, nobrž,
přjlišnau—li gest a ncolnnozonan, sama ctnoslj býti přo—

stawá. Winic, že aulorowé gsau welini chaulostiwj lidé,
a že se gim gen ohwála ijbj, byt gf i nezaslaužili, a
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by't' izřegmo nebylo, proč bychom gimkadili: tau přjči—
nauz přjlišné zdwořilosti wšc, což se tiskne, toliko cbwáliti

gsmc uwykli. Ti, genž nmgj sklady knih &.knihami

kupřj, wšecko, cožkoli magj na prodeg, gakožto pouhé
zbožj, wysoko clnváliti lnolmu: zdali ale i posuzowatel
wyšly'ch spisů wšecky napořád chwáliti má? Naše re—
censj gsau wčtšjm djlem wyclm'alowfmj, a dle nich téměř
wšecko, což se tiskne, gest wýborné, gešte po zakau—

pcnj málo co wy'bornélio býti slmtřugeme. Z wětšjlio
djlu z l'cccnsj našich se ani autorouó ani čtenáři učiti
nemolnau. Clitěl—liby kdo, abychom těch toliko Spisů

saudili, geuž cpl'an'du cbwítly gsau hodny: tedy posu—
zowa'mj toho nikoli potřebj nenj, & paullé toliko oznáme—

nj toho, což z tiskáren n'yšlo, postařuge, ač itjmto pau—

by'm oznmnowa'mjm málo se literatuře & řtenínrům slaužj.

Posuzowímj spisů zwláště za těchto cliaulostiwých
časů našich nikoliwěkleblmupracj nenj. Nebo recensent,
boge se, gednák Spisowatcli gednák prawde ubljžiti, nie
dukludného & gadrného nepřednášj, nobrž wšebo gen
pom-clini: dotýká. 1 také to powáženo bud, že rccensent
sice posuzuge, proto ale nikoli neomylným saudcem nc—

nj, (i někdy tomu, což leč cltwálj, leč potupuge, nikoli
tak gebo snuzený autor nerozumj. Recensent wždy toli
ko gen zdúnj swoge wynítšj ; neposkytuge níuu bistoty,
žeby to neb ono bylo prímo neb neprawo, nobrž gen ou

síuu toto za pmwo, ono pak za. neprawo pokládá. Dle
smyslu mčbo recenscnt powinnosti swé poněkud aSpoíi

zadosti činj, neprawj—li gedno obecně, coby se mu libi——

lo, neb neljbilo; ale dowodj—li také, že wynešený sand
gebo, bud' gaký bud', s prawdau se srownáwá, & že ni.
koli ni utrhučem ni pocblcbnjkcm nenj.

Čemu ale to wšecko zde předkládám? Proto—li, bych

na wýš oznámeném spisu přjkladnč ukázal, gakby se
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knihy posuzowati měly? Ne za tan piíjčinau, nebi-Zproto

gediné, že spjsek tento wlastně žadné kritiky nepotřebnge,
a protož o kritice lieZpečnč mluwiti pifjležitost poskytl.

Tento Spis, kterýž se rok od roku dále vede, histori—

vkčho gest obsahu, a nápadně k takowým náležj, kte—

liž prawě proto, že gen \\“„H'ů\\'llgj, což se přihodilo,

nezmenitedlnau mag'j cenu swan. Spisowě, w kterýcan

se toliko rozumnge, za nic nestogj, nenj—li rozumowánj

toto Ztlrawo a důmyslno; spisowě ale, pauze historičtj,
n'žily za něco stogj, byl i to, což se w nich wypi'awuge,

clokonalegšj hýti mohlo. Co se Spjskn dotýi'e; gegž mám

před sebou, nett—ohař.mi rozkladati, eohy wlastně w sobě

zdržowal, pončwadž to etenařům Časoliisn našeho bez
toho gest znamo, Gest totiž panhé přeložení prwnjch
peti swazků, genž we V\jdni od roku 1831. až do roku

1833 německým gazykem na swětlo wyšl'y, a sice pod
tímto nápisem: Berichte der Leopoldinen —Stiftnng im
Kaiserthmne Oesterreieh, zur Unterstůtzung derkatholischen
hlissionen in Amerika. Poněwadž bez pochyby mnoho
gest. lidj , kterýmž nčmeřtj oni swazkowé pro“ neznámost

ni.-moiny zawřený gsau poklad utlřšenýeh ::príiw o žiwo—

h_ytjaapoštolslcěm djle katolických missionařů w Americe,

a pončwaclž gistotnč imnohý duehownj pastýř missionar—

ských oněch zpraw rmlčg'i w lnilém otcowshěm gazyliu

(*_jtú,nežli w německém: protož nogmenowaný pan pře—

hlaclatel této historické prace gistan má, zásluhu swan, a

negednomn zbožnému Čechowi hez poehyhy nemalý uči—
nil mlčk. Při tomto spjslm wlastnčnionenj, řjmžhy sehriti—
ka ohjrati mohla, a což se w něm prostosrdečně od wše—

ligrahých dopisowatelů podawa, gest a zůstane wzacným

pramenem cjrkewnj historie. Co se wšak zřeštěnj SpiSu

toho týče, upi'jmnč wyznáwam, že se w něm negeden
nedostatek nachazj. O Češtině swé. pan překladatel sám
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w kratinké swé předmlnwě toto gest položil: „U překla—
dánj ne slow pauze, ale smyslu gich se držjm, poněwadž
toto wydanj gediné obecnjmu křesřanskému lidu wěnugi,
a w Češtinu uwádjm, aby iten mi rozuměl, genž se
wycwiěeným duchem honositi nemůže. Gestliže wšak ale

bych někde proti kterým prawidlům se prohřešil, aneb ěe—
hos neopatrnostj z pera wypustil: ělowěk gsem, a nic
lidského nenj, ěemužbych se podrobenýin býti nesaudil,
a protož za odpuštěnj prosjm. Wšiekni my takowého
prominutj žádáme, a zase ge díuvatinu'une.“ Giž z těchto
slowr geho každý znatel čisté, ušlechtilé mluwy české n—
sauditi může, že ku klassickým překladatelům nenaležj.
Na důwod wynešeného saudu itato mjsta ze Spisu geho
zde kladu: „Mně bylo toho potěšenj, gim podwakrate
kazati. S. 40. Gest ku překwapenj, tak mnoho ctnosti
mezi těmi diwokými k nalezenj; es ist iiberraschend, so
viel Tugend unter diesen Wilden zu finden. S. 41. Ká—

zal na weřegném tržišti o ničem giném, gako o té usi-—

lugjcj potřebnosti, Íijmanů se štjtiti. S. 62. Od času
starodáwnjho francauzského missionarstwj mezi nimi, od—

porowali Indiáni, aěkoliwěk sami sobě odewzdáni, předce
stale wšemu snaženj luterských horlitelů, a skoro takowé

pohnqu mysli pro naše swaté nábožensth zachowali,
žebych skoro řekl: Tito pi'jjrodnj lidé gakoby cjtili wni—
třnjm wnnknutjm, kde prawé křes't'anstwj k nalezenj gest.

S. 81. kéžby počet MissionáI—ůa prostředků k zalo—

ženj nábožných zřjzenj se tak stegnau měrau, gak toho
zapotřebj gest, brzo rozmnožiti chtěl! S. 1.23“

Chwáliti semqu hodný pan překladatel, že u pře—

kládanj hleděl na sprosté Čechy, a snažil se, psali tak,

bymu každýr snadno rozuměti mohl. A wšak opěti Opět

wíižiti měl, že se do poněměilých Způsobů mluwenj žá—

dný Čech, leě wzdělaný leč newzdělaný, Wprawiti ne—

může, a že Čeština tjm srozumitedlněgšj gest, ějm che
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má do sebeklassieké prawidelnosti a čistoty. Za našich
poněmčilýeh časů snadno i neywýbornčgšj spisowatel w
grammatické hřjchy wbčhnauti může, a protož nenj diwu,
že i náš pan překladatel zde onde poehybil: co ale z
toho následuge? To zag'isté, že český spisowatel níkdý
nenj dosti pozorným, že má práci swau giným dobrým

Čechům k Oprawenj podali, a že nemá d'rjwe Českých
pracj wydíiwati, pokud pilným čitauim starobylých Spisů
Českých neporušeného ducha řeči České úplně nepocho—

pil. Geden člowěk druhému owšemř má. odpauštěti, w

něčem—li se proti němu prohřešil: zdaliž ale i gramma—
tiekýeh hřjchů obapol sobě odpanštěti máme? Zdaliby se

weškeren krasný naš gazyk Český neporušil a nepře—
wrhl, kdyby každý směl chybně mluwiti, ginj ale chybo—

n'anj toho trpěli měli? Pan překladatel oněch zpráw a
nauč-ští missionárskýeh bez pochyby začatau swau užitečnou

práci dále powede, a tudjž skutkem prokáže, že w zna—
mosti Češtiny rozkošný prospěch učinil.

Vinc. Zahradnjk.

—l

.;. lnstruetio practica Confessarii in compendium redac—
ta a Francisco Xav. Zenner, eeelesiae metropolitanae

\iemensis ranonico capitulari. Typis et sumtibus con
gregationis Mechitaristicae MDCCCXXXV. pafr. XX. et
655. U Endersa w Praze za '3 zl. 1.5 kr.

Žádná ejrkewnj gednota, no gich koli na swětč stá
wa', nemůže se z ohledu blahoděg'nýeh účinků takowým

nstanowenjm honositi, z gakého se katolická ejrkew
we swatosti pokímj raduge. Směle můžeme my katoljci

wšecky mudrce wyzýwati, by prostředek, geužby k zwele—



133

benj neporušené mrawnosti & k utišenj lidského swědomj

sz'wlmnými hiíjehy sewřeného w téže mjře Spasitedlný a.

schopný byl, wymyslili : seč sebe hedliwčgšjm rozgjmfmjm

nílulý zagíslénehudau. —-—-Mít—li wšak swátosl pokánj do—

tčeného dokázali požehnání; prede wšjm poťřelvj, lako—

wým by způsobem Sprawowána byl.-|, g'ukž toho auřel za—

kladatelem našeho míhožellsl\\'_]'vytknulý žádá. K dosa—

ženj toho tedy musegj spríuvcmvč Ičío swúfosli , tak na—

zwnnj Zpowčdlnjei we s]n'áwč dušj —--—w Iomlo Irudnčm u

lnčnj ——zhčhlj a w uřenjeh i pmwídlrwh swé ejrkwe

dobře wyewičení býti. Co tedy Loli k \\zdelúnj Z[DOWČdl-n

]1_]'lu"111ři5pj\\'á,cokoli důležitost gšch auřudn ohgnsňuge

a o gebo wedan nyni-Tugg s wděčnostjweliknu mnsj hý—

tí přígalo; pročež i referent djlo naldepsnnč za přewjtu—
ný úkaz w Iheologieké literatuře powažnge. Bůh)“ ledy

spísowalel, gakž (předml. sl. VII) s ehwalílelmau skrom—

nostj wyzna'uvú, genom buduucjm duehownjm slu-a'm'eIhn,
anikolizkušenýmzpowčdlnjluhn (nehořod těch mng sám
Se chce pí'iuřifi, než aby gíeh wodil) knihu svalu s!ožil:
giž i ljmlo Způsobem nmolmnásohnč by nás zuwázztl :.
nehoř zdužli nepotřehug'e práwč mladé kněžsíwo nepvjce

nfmodu ke slyšenj Zpowčdi'? Než i starší lmčicj nezijd—

La, w této knize nugduu wčei, giehž se s pr09pe0hmu dá
užjwali, a o nichž zkušenost. nwj porady. To snad Ijm
g'islčgšj má mjslo, gešfo skladatel, wedle \\“laslnjch slow,
\\e swčm Spisu ne tak swé domněnky & zdíuzj přednášj,

ale wjee to, čemu giž neyslowulnčgšj Spisovatelé katoli—
cké ejrkwe byli učili.

Aby se naším čtenářům as;)oii nčgaldmznámnsf o hog—

né Spisowatclem sebrané látee,i též o přinwřeném rozmí—

ženj celku dáti mohla: klade ref. stručný přehled toho

užitečného spisu.
\V l'm'odu (1—17)gedná se o pog'mu swáíoslí po—

ka'mj, gegj potřebě, gegjm udelowaleli, &o Prospěšnémnzt
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wedenj k řádnému s]n—awowánj. Pak následugc kratičkíx
literatura téhož předmětu &.rozm—h, wedlé něhož celek

Spoře'ulán. Padlé rozwrlnu sestímá celek ze dwau ]nlaw—

njeh djlů: TI) O wlaslnoslecln Zpowědnjkowých, 2) opra—
widleeh , gíehž při udělowímj této swátosti ostřjhati
dlužno6

W prwnjm djle (18—121) ustanowugc Spisowatel
rozdjl mezi wlastnostmi zpowědnjkowými, wedlé něhož ně—

které na udělowímj íe'fo swa'tfosti se wztahugj, giné toliko

na powinnost poeln'tzegjeí ze swěřeného w Zpowědí tagemstwj.
li oněm 11:11erwnitřnj i zewnítřlg' schopnost.

""nítřlqj schopnost záležj w dumyslu & w uměnj.
K zcwmftřigj zase se žádá„ aby zpowědnjk potwr—

zenjm & prawomoenostj byl olnuřen. Prawomocnost gest
k platnému udělowánj wedlé předpisu sněmu Tridentského
newylmuíe dlná, wýmjnka
(tak wsess. XÍV. c. 7

suhdítos mníumfemtur, persuasum semper in ecclesia Dei

Quonínm natura et ratio judicíi
. can. H.) illud exPoseit, sententia in

full et \'erissimum esse synodus lmec confirmat, nulla'us m0—

menii absolutioncm cam esse deberc, quam sacerdos in
in quem ordinariam aut subdelegatmn non

habet jurisdielíonem. Spisowalel wšak předce wýmjnky
z toho předpisu přípaušlj (st. 71) & gednák netoliko w

emn prefer-(,

aurazu snn'tedlném (řn erlieulo mortís); ale we WŠOCllpřj—

pmlnosteelygenž obecným zwykem uwedeny & od biskupu"

mlčky gsau povoleny. Knězj tedy prawomocnostj opa—

třenj pro gismu osadu platně rozhřešugj w celé dioecesj

i w ginč osadě (ledahy mm bez powolenj mjstnjho fará—

ře Zpowjdali: tuř- owšem neplatnč); rowněž tak S])l'áw'“

eowé duchownj w rozličných dinecesjch platně rozhřešugj,

wespolek sobě napomáhagjce, pokud se to s wědomjmgiclt
biskupů stínvá.
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K druhé třjdě wlastnostj zpowědnjkowých počjtá au—

otorzamlčenj ZpOWĚtllljhOtagemstwj, při kteréž pijležíto—

sti mladému knězi neyslíčněgšj prawidla na ruku dáwá.

Na st. 1.07 dokládá dobře p. Spisowatcl, že toto zamlče—

nj ahsolutuj gest powinnostj a na wšecky osoby se wz'ta
huge, ani Zpowjdaszjej newygjmagíc. Nenjt tudjž zpowč—

dnjkowi dowoleno, s osolnau, co u něho byla u Zpowě—

di, o hřjšjch g'eg'íťh, krom w zpuwědniei mluwiti; třehaby
se to ncylc'pšjm úmyslem k pouauišenjři k naprawenj dě—
lo; leižhy zpowjdaajcj se sám za to žádal. C_jtj-li se

wšak zpowědnjk k tomu přinucena: má dl'jjwe dotčenau
osobu o powolenj prosili. Sw. Karel Boromegský takto
we swélustr. past. lí. c. 20 saudj o této wěci: Sacerdos
necessitate eoaetus extra trilnmal cum ipsomet pmnítente
de peeeatis loqui si deheat, id nonuisi ohlenta venia faci—

at. Praktické sem pí-jslušné pády, gichž spisow. (st. 1.1.3

——1.17) několik uwádj, gsau k zwláštnj potřebě.

IV druhá)! lzlawnjm (tj/e (st. 122—655) gednagjejm 0
skutečném udělowánj swátnsti pokánj, nastiíingj se w prw—

uj částce obecné zásady, k zachowánj při samém u—

dělowánj téže swátosti, to druhé pak částce udána gsau
prawidla, kterak pod & nicthOWGdnjk s rozličnými na—
kládati má hrjšnjky.

1.. Částka serozwrhug'enačtyrykapítoly dle powinno—

stj, gimiž zpowědnjk wzhledem naspowčri a lítost ]:“rjš—

'njkowu, pak na předepsané skici/ty k :;adoslucšínůiqj (&
roz/eřcšcnj gestwázán. Driwe totiž, než Zpowčdnjk hl'j—

šnjka ugistiti může, ze lui'jchewé gsau mu odpuštění, mu—

se přeswčdi'iti, zdali toho gest hoden, t. zdali do
stál wšemu, seč s.an geho byla. Zpewčdnjk musj ale

wtéto wěci ltí'išnjkowi býti na pomoc, a nedostatky gcko

swým snaženjmdosadíti. Co se Zpowčdi tkne , má kagjcj—
ho wysléellati, staw geho skaumati, ho ponaučowati
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napomjnaíl & radau mu přÍSpěti, z čehož ze wšeho linka

pro gednoílíwé parašrafy prwnj kapitoly čilí oné o zpo—
učdi wyplýví. — Kapitola 0 ljtosti wyučuge Zpowědnj—
ka, gakaže ljtost od ]:agjcjllo gest k požadowanj která.
gxsau znamenj prawé lítostí a galiý gest Způsob gi
wzhuditi. Kapitola 0 zadostuřinčnjlnlawně wynika a hog—

nau laťku (luvllownjmu spr.-'mei pomláwá, ircsiónjm i ló—

(rcnjm na luízjšnjka působili. Obogjho způsobu skutků k za—

dostučínčnj, gakž iresfngjqjch takž i Íc'cjcjcl: (satisfac—
tiones vmdícmivae et medieinales)má Zpowědnjk použjwalí.
Přetlůlež'ita gest. elm—takapitola orozlní'ešenj. Prawem (lo
hlada skladatel, že má toto u_g'íšíělljza saudný skutek
býti powažowano. Lllřl'ýlllž ]ní'jšnjk od Boha dochazj O(l—

puštěnj.
Co Spisowalel o zadržowánj rozllřešenj a ÍOllO wý—

mjnkacln (sf. 387—404) prawj, gest zagislé řííenj hodno.
ILČastka gak s kagicjmi se lú'jjšnjky podlé okol—

nostj má se nalclíulali, úplně gest wyčerpe'ma. (sw,. 405—653).

Tři kapitoly ohsalmg'e. ll'uítřnj pawa/za hřjšóg'kowq
:,czrm'HWjgebo siaw a. swláštnj pomery vzaly gsau
tu na zřetel; i prax-vidla, gali Zpowědnjk se ma clmwati

na tři djly gsau rozwržena. Pokládá wšak (lwč poslednj

kapitoly za zbytečné, gešto zewnilřni slaw íšlowěka loli—

kéž gest co gello poměry, řjmž wšalc pogednánj samé
mu žádná se nestawa ugma. A tak se nám zdá zcela

zlnytceno k (lalšjmu xv)-'ehwalom'mj toho djla giných uwíl—
děti (lůwodů.

Přjhonshy'.
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4. Die Rcligions—Wanderungcn des I—IerrnThomas Moo—

re, eines irlandisehen Romantikers, Iielenehtet von
einigen seiner Landsleute. Ans demEninschen liber—
setzt und mit. erlanternden Anmerknngen hegleitetron
Dr. Joh. Chr. Wilh. Augusti, k. pr. Consistorial—Dir.
ord. Prof. d. Theol. zn Donu.—Kola a. R. Bachem.

1.835. 8. S. XXVIII. 476. “I. Thai. S Gr.

Znamcnita kniha Tomáše Moora: „Wamlerungen ei—
tnes irlandisehen Edelmanns zur Entdeckung- einer Reli—

gion" minulého roku w prwnjm a w druhem swazku to—
hoto časopisudůkladně oznámena, protestantům náramnan
ranu wsekla, a swrchowaněge popudila. I\'eh protestan
ti, gakož známo gest., velmi se tjm honosj, že prawé,
čistě, půwodnj ewangelinmu nich se naleza, katoljei ale
že dokonce giného eos wěrj, než \v prn'njch stoletjch ejr
kne křes'tanské držítno bylo. Tomaš „Moore gim aledú—

myslnč ukazuge, že na hrozném't gsau omylu, a že n)“—

njra katolickýchkřesřanůgest praní:"ta, kteráž se
i w SpiSOCIlprwotnjch křesřanskýeh spisowatelů naehazj.
Katolietj theološowé totéž tisjekráte dokazali, ale prote—

stanti, ;renž wůheečtenj katolických Spisů nemilugí, až
dosawáde malo si toho wšjmali. Tomáš Moore ale, oh
ljhený hasnjk, giž proto, že z Inisniekého swěta w the—
ologieký se zahral, zraky protestantů na sebe obrátil, a
geho „pauř k nalezan prawého nalioženstwj konaná,D
přemnožstwj protestantských čtenářů nalezla. Snadno si
tedy pomysliti můžeme, že kniha ta, katolíekan ejrkew
proti protestantům mocně bránjej, protestantům nikoli ne—

přišla wkod , a že negeden odpornjlc kritiekésn'é pero
naostřil, by gi w potnpn a lehkost nwedl. W anglické

řeři zwláště třj mnžowé proti té knize Moorowě psali,a

wysoee učený D. Augusti knihy wšeclt třech,pod nápisem
swrrlm položeným, na němec-ko přeložil, onde n'lastnj
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zd.-'mj přípogiw. Gak giž ti odbognjci knihu Moon—ownpn—

snzneji? Prawj, že gest gali forman tak i obsahem swým

pouhý romain, & že žádné zhola ceny do sebe nemá, o w

ruknn každého učenóho sama. sebe wywraeug'e. Že_1=ie-
méně přišla na slowa, to přiřjtag'j tomu, že má mnoho

hnrnitosti & piehlawého wtipn, a. že w krásném Způsolm

psanj gest složem,řj1nž pak nedoukowó oklmm'mihýwngj.
I'rwnj odpůrce gegj, kterýž senegmenowal, wše, což oh—
snhneqe, směšno řinj, & i nápis parodii—kýmohy—

řeg'em přetwořil :„ Second Travels of an Irish Gentleman
in Search of a Religion“ Bítgj, že Irský onen šlechtic
k wyhleda'unj prmrého náhoženstwj na, (lrnhnn paní se wy—

tlnl, & gukž clijjwe byl mal-ným, nárnžiwým hagitelem

ijské ejrkwe, tak že pra'nrě w Řjmě láskou a přátel—
stwitn k lepšjmn smyslu přišel, :! wyznmvařem čistého

křesínnstwj byl učiněn. liylo—lihy to řisté křesínn—

stwj, kn kterčmnž se onen šlechtic na druhé swé
panti ohrátil, uřenj Luthera neh Kalenn, pnritnnskč neh
sie ;:nké nekatolické ejrkwe, to gest mlčenjm pominulo,
a. zdá se, že to čisté kieslnnshrj nutorowo nikde se ne—

naehúzj, leíí we \\“lnstnjm mozku geho. Druhý odlmgnjk

ukázali se snažj, že Moore w negednom kuse hlundj, a.
čtenáře oklmnítwá, neprohlčilít ale ktomu, že prawdn zů—

stínvít prawdan, hy třebas i ohrímce gegj lehkých dai-work?

přiwozownl, &některá_z(lánj geho se nesrowm'm'ala s praw—

(lilll. \Yšickni třj orlfiornjei na šleehetného 'l'onu'tše T\iloo—

rn \velmi se hněwagj, že se uřenj katolické rjrkwe haigiti

opowúžil. Ale prímě to welká. žluř gegieh oíšitýmř gest.
tlún'odem, že Moore psal prawdu, oni ale že swjtěziti nad
njm nemohou. Na které straněhýwá. mnoho hřmotm

mnoho žlnři, mnoho úštčpek, natě se téměř ]llktlý čistá

prnwuln nenacházj.

Vinc. Zahmdnjk.
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5. Schullehrer-Kalender des Jahres 1.835. Fiir alle Leh—
rer, wie auch fůr Eltern, Hausváter, Erzieher und Je—
den, dem die Sorge fitr Jugendbildnng anvertrant
ist und am Herzen liegt. Herausgegeben von Ignaz

Jaksch, Weltpriester,Ibischóflichen beeideten Notar,
Protokollisten und Archivar des bischoí'lichen Consi—

storium in Leitmeritz. Zweiter Jahrgang. Leitmeritz

gedruckt bei C. W. Medau.

Poněwadž se prwnj roěnj běh učitelského kalendáře

bedliwého P. Jakše wůbec zaljbil, a tak mnoho odbjra—
telů nalezl, že wytištěnj tisjcowé exemplářů ani nepo—
stačowali: nadjti se gest, že tento rocnj běh mnohem
che milownjků nalezne. Nebo ozdoben gest krásným
obrázkem z řemeslné ruky geniálnjho Fůhricha našeho,
a netoliko che archů we welikéni oktáwu, ale i che
prOSpěšných Wěcj obsahuge. Kalendář na šesti listech
obzwláštně gest wytištěn, a krom toho sto asedmdesát

osm stránek se ějtá. Předně se na každý den podáwá
nastjněnj žiwota některého swatěho, a na každau neděli

a každý swátek kratinké rozgjmánj, na základu připa—
dagjcj částky swatého ewangelium postawené. Rozgjmánj
tato, od friedlandského katechety, P. Josefa Lichtnera zho—
towená, ušlechtilá gsau práce, plna gadrných, wzneše—
ných, srdce gimagjcjch po'myslů, na tento Způsob: „Tre
gest pokušitelů, před nimiž tobě dánfám wýstrahu: Těle—

sná rozkoš, pýcha a penjze. Trogj ale také gestiř zbraň,
a tau bud' oděný: Střjzliwost, prawá pokora a modlitba.
Slabiř- gsau pokušítelé, a lehko přemáháni býwag', chceš
li ty gen silným býti. Gdeš—li ozbrogený do každého

boge, a pewně—lis na tom ustanowen, že nebudeš pití z

opogné čjše hřjšné rozkoše, že nebudeš stjhati marnau
sláwu, že nebudeš otrokem peněz; tedy satan od tebe

utjkati bude, nebo se ti otewře, a swatj angelé Božj
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sstaupj dolů, by tobě slaužilí. Neděle prwnj w postě“
Po překrásných rozgímánjch nasleduge pěkný nekrolog;

Františka Kohla, od Litoměřického gxylnnasiálnjho prmfek—

ta P. Effenbergra k zaslauženěmu oslawenj onoho muže
gadrně sepsaný. Pogcdnánj se táhnau od strany 58
až na stránku 1.1.0, z kterýchžto ne)“ol)šjrněgšj gest to,
genž o pečliwém Opatrowánj cistoty a newinnosti mládeže

gedná. Na prwnjm mjstě práwč gsau položenančkterá wzdč—
lawatcdluá rozgjmfutj. Nel) to gest klassická práce god—

noho z neywzdělančgšjch a neypřjkladněgšjch kuěžj,prá-—

cehjwalóho g_tylnnasiálnjhokatecllety,P. Antonjna Gan, kte—
rýž letos při začátku měsjce Ledna krátký sice, ale pře-
krásný běh žiwota swého dokonal. Ostatnj, naprosto
pmvodnj pogednánj gsau: O některých poswátných řa—
sech, od Lítoměřického kanownjka P. Josefa Lauermanna;
pt-aípowčdi k předpisowánj a diktowánj od Mariana; o

wyprawowacj methodě wyuiřowáujmládeže, odemne ; o tom,

jak by se děti k numerowánj wésti měly, prosltěšnáprá—

co.od Josefa Hellmanna; Manzerowo rozgjmánj; přjhodné
školnjm. učitelům básně Heydem'cichowy; posléz dů 

kladná, čtenj hodná práce Lítomčřického lékaře pana
Tomáše Laudy o hlawnjch wěcech, na kteréžhy učitelpři
cwičcnj dětj w zpět-m hleděli měl. Potom připogeny gsau

nekteré půwodnj zpěwy a básně, z kterýchž se mnčncy—
che poslednj legenda o swatém Iwanowi ljbj, gegjžto
wtípný skladatel gest mladý práwnjk, pan Anton. Na
to se podáwagi tři podobenstwj, powjdka o ušlapané cc—
síě ku hrobu gcdnoho faráře, osm anekdot, sedm a tři—

dcet aforismůo wedenj a wyučowánj mládeže. Posle'z se
příwozugj cjsarská nařjzenj roku 1830, 1831 a 1833 ze
strany m'trodnjch nižšjch škol , zpráwao stawn škol Litomě—
řické dioccesjw roku 1.833, aposléz poznamenánj školnjch
lnjst, dětj, patronátů a učitelů žiwých izemřclých, gakož i

aučty ústawu k opati—owánjučitelských wdow & sirotků.

Časopispro katol. duch. \'Ill. I.
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Ctčný, hodný wydawatel tohoto užitečného Spisu o to se

postal—ati chce, aby třetj ročnj běh učitelského kalendá—

ře byl netoliko předešlých dwnu dokonalegšj, ale i laci—

něgšj. Gá, giž na patnáctý rok w Němcích :_rsafarářem,

newjm, zdali se geště w Čechíu-h „Pijtel mládeže“
wydáwá.: to ale wjm, žeby podobný Český kalendář Če—

ským učitelům Welmi přišel whod. Nemohu \\“Snk mlčenjm

pominunti, žeby Český kalendář tento při ginýehušlechti—
lých ctnostech musel býti Český.

Vinc. Zah-radiála

B.)Rozličnosti.
erkcwnj zprávy.

Stručný přehled historie 0 stawcnj chrtí-mu
sw. Petra w Hjmé'.

Wrch Vatikán, nazwán z latinského vatieinium

(wčštbu), poněwadž ptakoln'uwci tam wůli bohůLrozhla—

šowali, znamenitým byl od stnrodáwnu. Strměge za Tiberou

téměř w čele Mursowy prostory (campo de Marte), ('a—

sto radostným prokřikowánjm mladého \i'oginstwa,
které republiky gsuue poslušno, den co den wogcnslcým

se cwičilo běhům, často i hlučným tleskímjm se rozljlutl,
gjmž ijané triumfugjeich bohatým pozdrmvowftwuli.

Aby neypljmčgšj še proklestil přjstup od Íl'lairsowy

prostory k rowinámvatikánským, t. g. k oné rozlehléze—
mi, genž od paty hor už ku b'rehům Tibery se táhne,

ustanowiln republika most zai'aziti přjmě prostředkem
těshto rowin & městu _:gdnuej. Most tento triumf.-Unixu na—

zwaný poznenáhla sochami & kol'istmi byl ozdobmvftn, &

mezi tjm, co se stále okrašlownl, wynesl se iVntikúnNe—

ronowí'm cirkemakrásnau mohylnu, kterou cjsař Hadrián
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.sobč dal wystawiti, sz'un řjdě stnwcuj mosw k nj wcdau—

(jiho, genž od zloby časů gako neporušený až podnos gest:
obdiwowfin.Lořcjsař Konstantin zakládago léta 324=prw

nj grunty m'ulbcrnélio cln'íuuu sw. Petru zaswěconého,

Způsobil Vatikánu podiwonj & užasnqu budaucjch poko—
la-nj, oni také wclico ozdobil ti'iuiufíiinj most, wystawiw

nníi na mjsto pohanských oki'asek znak (symbol, t. křjž)
nusobo \vylmuponj. Vfšak po přenošonj cjsarskěbo sjdla

do (Íarobrudu brzy Opuštěná a. barbarskými \vpády dran—
rowuná. cjrkow wšoch ozdob byla zbawcna.. Most trium

J'alnj rozmotán barburstwjm Gothůw, & chrám sám téměř
docela zbořen.

Toulo cln-fun, mugo býti neyskwostněgěiim pmuátnj—
]ií'lll nábožonstwj křosřanskobo, noyprwé založen byl na
;."i'liuoniníu'hi\cronowa cívku: a. z wčtšjřástky tytéž látky,
Ltorými neysimmčgšj obec-ne'stawby, ba i slaupowé &mohyly

Hadrianowy b_viyzbolowony, brány byly k wystawan toho

chi-íuuu. \V 1516111stolotj po přešiých hnul—kách nadlnj—

iii-ných unijnil sobě papež Mikuláš V, wida chrám Kon—

stnntinůw nn, spadnutj , gog zaso Spmwiti, & wzucsl tuto

práci na Bernarda Rossolini & na Lwa Baptistu Alberti,
ilorent'nskč slmvitelo, ale munrtj papežowo přotrhlo toto

dílo, neb uspoří bylo příčinou, že gon s wolikau witho—
wostj bylo konáno. Genom Juiiowi ll., bogownému &

pěkným uničnjm přogjcjmu papeži byla sláma. zůstawom

na, p:“zwodcombýti ohromného chra'uuu, kterýž od celého“

swčta nynj so béi'c w podiwonj. Tomu papeži musili

noysiuwněgšj stawitolé plány swé přodkládati, z nichž
onen od Brunmnta anzariz Castel Duranto papež obral.
\“a'yliroslon byl totiž chrám w Způsobč řeckého ki'jže o

dwuu zwonic—jcb,zobau stran štjtu mugo nfirumnau bfmi

W prostředku. Julius II. sám položil pran kámen J.Bho
Dubna ]. 1506 na tom nijstě, kde nynj stog' pilji' sw.
\'oroniky; než úmrtj papežowo (15l3) a hned potom

NW“
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Bramantowo učinilo práci této pi'jtrž. Lew X., \\I'elýpi'jj—

zniwec pěkných uměnj, rozkázal brzy zase w tomto djle
pokračouati a dozor na stawenj porui'il Juliánowi sua—
tobawelskému, Jokondowi Veronskému dominikímou'i, a Ra—

faelowi Senziowi Urbinskemu. Tito z řeckého křjže Bra—

mantem nawrženébo udělali ki" latinský a silnře'i upew—

nili pilj't'e báni podporugivj. Když tito stau'itelé snn'tj
sešli, dosadil Lew X. na mjsto givh Baltazara Peruzzi,
který giný plán podal, kdež wšebo, co posud stawěno,

poneclu'uto; ale sotwa že dále srau'iti začal, přetrlulona—
gednau draneowímj Íijma ]. 1527 wšeeku práci. Pawel
lll., Lwa nástupce a gakn gebo dědic w milowánj pěk—

ných umčnj, s lnorliwostj se dal do pokrařou—ánj na řas

přetrženélto djla, za mistra zwoliw Antonjna Pieconi a

po gebo zemřenj Mjellala Bonarotti, který W patnácti
dnech zllotowil plán nacele nowý, zase křjž řecký posta—

witi & bánízdwognásobitichtěl, _efakžZplánu gebo podnes

widno, w němž též štjt ('llríunouý podlé OllOllOna Pan—

theonu wyzna'eil. th-llal llonarotti stále až do poslednj
eltwjle swébo žiwota (1.7 Února 1564) thllljŽOl k wysta—

wowánj, až se té radosti dočkal, že widčl ('.ln'ám wysta

wený až k swršlcu, na němž položena býti měla báně. Ze
wšecb ostatnjeh stawitelů až do Pawla V. toliko Jakuba
Baroei . V'gnolskébo připomjnáme, rowněž tak skrowného,

galcož práwem oslawenéllo.
Pawel V. cbtčge, aby wšecky starého cln-ámu djly w

nowe'm se obsahowaly, poručil, aby přednj toliko strana

nowé basiliky se prodloužila., zwoliw k wywwedenj tolm

plánu Karla Maderna Kámskébo. Tento měl za nástupce
rytjře Wawřinee Bernini 'lijmana, který ozdobil a zdoko—
nalil tento oddjl budowy za papežstwj Řehoře VI., Urbana
VIII. a Innocencia X. Zai-al za papežsth Alexandra VH.

eliptické slaupořadj před vlu'ámem a skončil ge za Klj
menta IX. Posléz dal wystawěti Pius VI. leuanem Kar
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lem Marvhíonni sakristii , která dáwno žádaqu byla wěe,
:: pro kiel—ztužaž po ony doby nadarmo plány se uka—
zowatly.

Tukowář gosti w krátce pogažá. historie Ioho úžas

pn'lsolifcjhockrímm,na němž neyslawněgšj pracowali stawi—

telé, :; který podiwné Spogenj dwnu slegně wyhlášených

památek poskytnu—e. Nelm't- skwoslnj oblaukowé chrámu

sw. Petra přípomjnagj nám ony, kteřj byli při chrámu
„Pa/rage, il báně ohromná gest odwážnýln Pantheonu ná—
sledowniclem.

Oswětlený Kříž

na zehmý člwrtek w chrámu Vatikánském Sw. Petra w

lijmč. Z Prwolin pěkných uměnj 1.814.

Saumrká se wečcrem; ——gcšlězápadnj záře temným

clennjmswC-llemoswěcuge stěnu kaple syxlinské *), tam kde

mistrným wyohrazenjm smulu poslednjho od Michala. An—

žalu slu—zum.zatracených mmmlowána gest ;— l_jbeznít nad
.. -.-r' *; :'o n ' ' l ' .! , :. \'1' „ i'O'.
Hawk) zpumkn ln \lla, sn(ILOlmgjenym .Vllsuu 0 zmekčuqu,
umlkla. —- Zdnjhfl. se papež s hetlln'm'ných polštářů, na

klerýchž před Swítloslj- wraucně klečel -— & lísjcowé lí—

clu]mmu sezlé giž sauznrakem che a che tměgjcj se

*) ]iuplu syxlínskú, gest kaple papežská welm'l prostranmi
wpulaicí vatikánském, k welkému kostelu Sw. Petra při
pugeném, w které papež ohyčcgné službám Bšožjzn, zde skr
ze kan-dinain lmmiwnným, přjtomcu bÝwá, a W které na
z::lcný thrlck Neyswčtčgšj Swzítost přes rclý den se Wy
stawugc.
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kaple do welkčho chrámu SW. Petra dolů. Co to

gest? co se to děge? ——-co tam wábj ty nesřjslné zaslu-

py lidu? _..
Gesttn wprawdě něco neohyřegného ——-co gen zde

widěti — gen zde W Řjnlě ——w tom hlawnjm sjdle sln—

žeb Božjeh celého křesíanského náhoženstwj.
Když totiž se setmělo a noc nastala, wegdeš—li na

zelený čtwrtek do welkého vatikánského ehránm, zhléd—

neš něco wehní wznešeného, ne'eo welmi krásného : —

přemnokjmi swětly ob_qasnčuý Írňjž, kterýž nad welkým
oltářem pod nesmjrným ehoeholatým krowem kostelním w
powět't'j vysoko strmj nepohnntedlnč & tiše.

Pohled naň gest ohřerstwenj — sladkost ——uko—

genj ducha. Ta tichost, w které ten nebeský tn w
powětřj stouj, naplňuge duši člowčka rftgským pokogem;
ta gasnost, w kteréž tak I'jci Splýná., lahodj okn negl—

nak, než kterak před ehwjlj gasnj oni Zpčwaků hlasowé
sluch wáhili; — ta pak xv)-soka.nad zemj pozdwiženost
toho swjfjtjlw Írřjže wynúšj due-ha. k hořegšjln citům
nebeským.

lít—jžten zda se W té nesmjrné ohšjrností býti dost

malý, však ale gest mnoho množstwjkráte wětšj; má.
w swém změřeni neykrasnčgšj a neywýhorněgšj srow—

nalost, kterau gen pro tak slawný křjž Kristůw wyna-
leznauti možné bylo. lil-age toho křjže ostře zseřeny
gsanre, ani nawlas od swého tahu \\“ rovnosti se nout-hy..

inej; což díw'? an kříž ten nyprat'owal Mjehal Anželo,
onen ne)“wýlyorn-čgšj "re:/„hal“a malíř, kterému posawad

rownčho se nenalezlo; ten swého \\“típn a mistrnosti ina.

tomto krjži dokázal, tak že wída greg—řlowěk, po—

gatý t_auwygasnčnan krásnu, citem l_ibé milosti weškeren
trno.
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chvnřtřnj oswětlenj' vatikánskčho chrámu nenj nic
neobyčcgne'hoW Íljmě *) a za nic podiwného se neerj:
__ tu ale gednjmkrátem gen gedno wycházj swěllo, gako

slunce swjljej ]d'jž, a geho gasné paprsky neobyčegným
wyrúžcnjm & tahem padagj na wznešené řezby & wů—

kol postawvné sochy! _ Gadna shmce nedáwno zapa—
(za), ——(( gíne' slunce tu. wzešlo, a. i to oswěcugo swět!

loliž swěl misu-ných wěcj w tom slawném chrámu ntwo—

raných.

') Každoročně večerem před sWaitkem SS. Apoštolů Petra
& Powiat cln-aim vatikánský wně nesčjslnými lampami oswč—
murj; puk olcolo hodiny desáté nočnj na mosazné makowici
tú wclíkó koliky vhrúmowé zepalugj 151116,a potom hned wše
cky wíilml na střeše kostclnj rozstnwcnú n na kotljky železné
olo-Zend hraniuky (lí'jwj. Tento zůatý oheň okamžitě noc
w den ohrailj, tak že hořjrj lampy, kterými prwé kostel se
s-Tjtil,pí'cdiijnl gnko hwězdy před sluncem mizj. Krásný
grat w tomto smyslu od Elpidy, choti učcnóho Boecíusa
latině složený chwalozpůw, kteréhoi cjrkew katolická na.
den SS. Apoštoln při hodinkách duehownjch užjwá, & kterýž
w češtině tuto kladu :

l'í'jgemnú nesčjslných swétln plnménků
:! zdí-e ohními pozlacugj slííwau
den apoštolů, gcnž Wéncuge knjinta,
& hřjšnjky na cestu !( nebesnm zůwe.

Swětn wyuóitel &kljčnjkem nebeským,
Riman rodičowé, :! snudcowé wékůw,
ton mečem, Onen \i'jtčz kí'jžem, W žiwota
wůčuého rnth korunownnj scdj.

6 ije Přešřnstný, gešto gsi knjžnt dwau
mučedlnictwjm drahým přeslawně 'poswěcen,
rdégo se krwj gegich, stkwjš se nad wšecky
tohoto swétn, gukčkoli okrasy.
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Neboťznámo gest, kterak wšeliké řezby, bud' celé,

bud' polowydáným djlem pracowané, při swětle nočnjm
mnohem krásnčgi se oku předstawugi, nežli při swětle

dennjm, á kterak řezln'trského mistrného djlá milownjei

při swčtle poehodnj starobylé řezby skáunmwým okem

obcllázeg', radugjce se z krásy gegieh aullýcli při swě
tle nočnjm znamenitěgšjeh stjnů.

Medle, může—li krásněgši swěllopomyšleno býti, nad
tento oswčllcný kříž, gebožto záře & paprskowá gasnost

až do neytemněgšjvh skulin se zábjrá, & wšelikým \\ůkol
\\ěcem olmiwěgšj bárwy, ostřegšjho swětlá & tmmvěgšjho
si_jnu docláwá '?

Hle, tak ten oswčtlený k'rjž gest nowé slunce, Lona

:_er nowé stwořenj okolo sebe.

\Velilcánské u. weyklencjell nesmírných pile sto—
gíoj sochy stawj se žiwěgi před oči, :! rozmnožugj krásu

faláwných piljřů;-— točenj uá hlawnjm oltáři kowowj sláu—

powé pnfm se aullegi wzliůru, & Oblll'alllillj piljí'owé to

be námmného stáwenj hrubnau che Wšet-ko při tom o—
swětlcnj přicházj oku lleolnyřegličgšj,proměnnčgšj, nesměře
nřgšj, newjdančgšj; daleká proslrannost, w které člowěk
se navbázj, \vjce se mu širj, & welikost té nesmjrné wy—

duliuy daleko che mu blaubne; __ až tam do nedohle—
né bobky wzbůru wrážj záře gásné paprsky; -—Iu

widL-linenáhlé ubýwánj swěllá, a ztracmvánj se we tmách
gásnosti.

Prostora walná

( :wjrá se tu nekonečllč3m pttli'lll W;:(lálj

Mjháwý blesk , až kde od k'i'jže poslednj záře

W prázdnotě llOSllljl'né se bludným ztrueuge swěllem.

Tu newj oko člowčká kam se (li'jwe obrátili, a na

řem (lí'jwe uslrnautí, až posléze na obzwláštnč krásném
předmětu se usmwj. Gest to ]n-oblsápapeže Gmuganellíod

rytjře Kanowy, řezbáře wzácného, w mramoru wypraw
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waná., na které podobizna nábožoltstwj, pak lrncliljcj
_:„rcnins a dwa statnj lwowc' překrásně< odpolan osche—

ni gsan; — zdá." se, že žig'j, gednafr, mlnwi

Ale přimjsjš—li k těm němým podobám, k tomu tě—

mito mistrnými sochami co twory okrášlenc'mn kostel—

njinn sněm, téz žiwé tworv, rozmnjm oněch dwadcet tisjc
lídj, kteřj tento wečer chrám vatikánský naplňngj: ——

snadnoř. pochopjš, že tomu. diwadlu sotwa kde co podob—

nélio se nalezne; neb těch dwadcet tis'c lidí za ten we—

ccr snad deselkráte se změnj, a odcházcgjcj ginými při
cliazegjcjmi so dosazugji.

Ío'jm přícházj — Řjm odcházj .
Celý ten chrti n vatikánský sw. Petra. podobáse dnes

|) ewelkémn \vtčeřadln, w kterén geilcnkaždý ljbosti a.

niklonnosti srdce swého wůli dáwá. ——Tn patřiti natisjcc

kleč-jcjch ——stogjcjcli —- ('.llodjl'jcll —— rozmlanwag'gcjcli

-— modljejch se.

Okolo ktj'že gest neywětšj daw. Tn gsan obywate
lé *.'-iinšlj wesměs s]n'onn'tžděni, __ tn mezi kardinálem a.

inešnjin pacholetem, mezi knjžetein & žebrákemnenj roz—

djln, ni přednosti; ——tn ge rownost gako při wykanpenj
()Iilji-egem ku křjži & k welkémn oltáři obráceným

kit—čjtu papež —. ale nesnadno až k němu se prodrati,

nnhoi lllll)ŽSinlll kardinálů a prelátů, pak swan strážj
a zaistnpem lidn obklopen gest.

Wšak wystaupjš—li za welký oltář na se]iod, kudy k

němu se wstapuge *) a odtud kostel přehljdneš, tui u—

') Wclikýncb hrubý oltář W chrám-| vatikánském ncstogj
" zdi., ale skoro prostřed kostela pod lnu kobkau nch chocho
lntan wéžngcat co (llanliý stůl, čtyřmi toliko mosaznými n.
pozlacenými slanpy obkljčen, k němuž po schodech
m- \VHUIlNIgC,tak že dnclmwnj u něho služby Božj konagc,
obličcgom k lidu neb ke (lwčřínl kostelním got—itobrácen,
Nlilg'cpřctl seliau toliko ten tllnuliy' null, nunéiuž mimo
')schnítn ki-jž postawcno nic
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sh'neš se nad wzácným podjwánjm, Uwidjš, gak tisjcowé
w tom oslnwenézn swětlo se mjhng'j, nynj so wyskytug'i,

nynj w stínu mizj, a. zase w silněgšjm swčtle nn. ge—

wo wycháx-egií. Gest tu člowčkn, gnko by, ti,-so při po-.

sietlnjmsandu swčtn, mrtwé u wzkíjšonj n'stínvagjcj &
w oslnwenj z hrobů wychítzegjoj spotrownl.

Eyhle! nebyl den slunečuj; bylotč zhaslo
aneb zakryto slunce. Oswěcowni blesk trůnů

pěkně tt strašně podítl zk'ijšenoů konišiny drnhně.

Tato Klolištokowa slowa wypodobňugj poněkud to podj—

wímj; neb tak slawné diwadlo gen zase slawnými siowy
wypsnti lze.

Mimo tyto poznamenané citcdlné myšlčnky, při tom

s]awnéln oschenj ki'jže goště dwč \\ěoi paměti & pozo—

rowímj gsau hodny, kterýohž snnd geště nikdo ne—
šetřil.

Mezi těmito liesříslnýini zde na ten den shromáž—

dčnými zástupy tisjcowé lidu sem otom w tom prostran—
ném chrámě se pl'Oťilt'th'g'i & romulusagj WcSpolek, co

“ něgakčm stkwostném liOSpOdiijlii Mačeí'ndle. ——Půgdeš—li

snimi ke d\vcřjm kostelním, tn't :išickni wstřjc tobě
;;“dnnoj s obgasněnan twít'rj přiohítzegi, gelikož k swětlu

gdan: ——obríttjš-li se ale g_i-das nimi i sám ku
krjži, tut mčnj se úkaz, n wšech, kteréž widčti, obljčeg
Zmizel w stjuu, tak že ničeho nesynll'jš, kromě toho
oswet/enélao slawnčleo hifi,-ie.

Pohled ten gest obzwlítštnč neořekím'aný n diwný, když

se gde ke dweI—jmkostelním, kudy se wen wyehítzj; neho

obljřeg' wšech gako oslawený zá'rj se třpytj, ač-pijřinab

toho člowěkn hned nenapadne. Zde umělec skaumnti mů
stjnya swčtlo, neb gen od gediiičho welikóho swětlo,

totiž od toho nebeským gnko swětlom se swjtiojho kifjže,
wycházj záře, a. žádný oizj swčtlýpapršlck se ktomu nepři—
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mčšnge; také těch sto & osmnáct lamp okolo hrobu A—

poštolů Petra & Pawla. gest shasnulo *).

Druhá lmzornosli hodná. \\ěc _ajost len. přepodiwný

gckot & hluk, kterým celý ten vatikánský chrám se roz—

ljhz't, totižío, bmizcgzjqfho lidu bez řjslamnožsle mlu—
m—njm,šeplítnjm, dnsímjm působí diwný g:;akýsšumagck,

kterýžto vysoké lelonulj kostelu zarážj, pak do té ne—

smjrné kohky “zhůrn se můj, aodlud Zpět co z něgaké—
ho sudu do ucha hluřj.

Dwoge Bučenj gscm ve V.]aoké zemi slyšel, gešto

slowy popsali se nedá. Gea'no na powydané pawluči klá—
štomrchole Karlhnsianů n S. Elmo ——nad městemNca—

polí, ]camž on)r tisjceré hluholy z ]idnalých toho město.
ulic wslupugi; ——druhé zde W chrámu vatikánském.

Ono prwnj nedá. se ničemu přirommti **); to druhé má.

ncohyiíognau podobu s gekolem hui—jejim wodnjho Spíulu

rohy w Tivoli. Kdo tam někdy u gcskyně Neplunouy

byl a stůl, a tam gekot & hučcnj toho diwocedolů pada—

') Těla SS. Apoštolú Petra a Pam-1:1lc'Zj pod welkým oltá
řem, nad kterým tn wclikzi Chocholatá wěž sc wmuišj, w kte—

ré také lon Oswétlcný kí-jž w powčtřj stogj. Ty lampy, W
počtu slo & osmníícte nn mrmnorowém raubcnjma podlaze nad
ljmhrobemrozstawené, gcmlnnkpřes ('.l'lýrok dncmn nocj hoří.

Něco tomu mipodobnóho w Praze na. Wrcbu Pctřjnu
slyšeli, kamí rownč hluk gczdjcjch wozů & rozdjlnč hlaholy
“' městě prncugjvjho & hmízcg-jcjho lidu W gcdno smjšcné
\vynikngí, & duté bučcnj působí ., které gscm Haim, když gc—
lh-nkríite brzo po polcdnj příg'asnóm tichém powčtřj & od W)"
clmduwčgjcjm \vótru na Pctřjně nedaleko ta'-ch třj křjžů twai
ízi!( zámku gsa obrácen gsem stál, k podíwcnj swčmu, nc
mědn dí—jwe,gaké by to lnlčcnj bylo, slyšel, až bljíc rat-lm—
Í.Í<'-.iwůz, kterýžto hučcnj rozmnolownl, na přjC—inumne u—
\Vl'di.
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gjrjho & sírnšliwě wzllůru zase se nadýma'gjtjho wodnj—

ho Žiwlu slyšel , ten může rjcl , že také (Inešnj hluk a.
hučení we vatika'wském kostele slyšel; ——nebo mezi

tím & oným Iakowá gest. podobnost & stegnost, že sotwn,

kdo uwěřj, & gú, zrowna z Tivoli do Íijmn. přišed,
mohl gsem to obzwlášlnč pozorowalí, neb když gsem očí

zmnlnmřil, tu přicházelo mi, gakobych práwě w geskyni
Neptnnowě w Tivoli stál.

Gešle gedna wěc při lom oswětlenj Křjže bylahod—

na zkoušky :! pozorn, které wšnk pokusili mně se ne—

dostalo. Myslim, pohled 5 železné & w klenulj kostelnj

kobky wnitř powydané pawlače na. oswjeený ker a pak
dolů na, zástup.

Giž we dne shlédnntj odlnd wzbuznge wznešenau
myšlénkn o welebnosli Ioho slnwenj, w kterém se i'lowěk

nacházi, ano lze Spalřltl pod sebou propast, & nad sebou

wčžnmu wysost ro;:pialé báně !Ktemk wjee w no—

oi, při swčlle toho os/uwemf/m lrífjžc spanilé muselo by

l)in pohledčnj dolů, 'co s nebo do hlnbokosti na oswjee—

nan zemi šjrého elu-ínnu? — kternkutčšené podjwzlnjby—

l:) by ono, kdybyr řlowěk, sloge tam w oslawonéprostran—

né wysosti, co w oslaweném rozlehlém nebi spm'rowal (law

dole hmizegirjho se na. zemi lidu — sám pak tam na

blízku welebného ki'jže osloněný od záře geho w poklidu u.

thllOFll wšecko wůkol zlatými paprsky okrášlené, azářj ob—
gatsněné wida ——rozkoš nebeské sláwy pocilowal a. srd

ee swého potěšenj Swobodně požljwnl? ——nebyl by to

předcit onoho nás očekáwagtho w nebeském dnorstwu
krásného přebýwánj? —- To utěšiledlné dinndlo, kleréhož
gn, požíli gsem nemohl, budiž ujnému zachowáno.,

Ostatne wisj len oszvčfleny lsřjš na prmmze z Inf
ry, & na obou rameníwh swýeh též toliko pronozy k
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s-trnníun přítažcn, by tak nepolmutcdlný stál. Sám l-ařjž

olo gest pohitý pozlacenými plochy, & osíwoný řtyřmisty
lom p. ?. klm'ýchí každá dwn. lto'tjívj lxnoty má, a tak

ooni sty swčtly swjtj.

A pončwadž toto diwndlo godno z lmyln'ásnčgšjch
gest, které w poslednjm témdni postnjm w ijě \\ídčtí,
; st.-lla by za to, aby ];o kdo náslvdowol. když gsom

naposled w Íijtnč byl, změřil gsemsám srownalost'aspů—
sob toho kl'jjžo, gcnž napotom ně;:uký řas w kostele. složc—

)!). Iožol, & také _:rsom se snažil potřobná změří-nj & \vypo—

dolmí'llj golm dost.-ili, on?; se mně i podařilo, tak Fico,
Zo _a'ostli ]uly náslmlon'ímj toho ]u'ásnélto a nábož—

oólzo dinodla možné lmdo, mně se podaří, golxo w

líhně so dčge, toho dowčsti A to gest noypotčšítcdl—
ní-gšj má myšlčnlut, kdybych \\“lnstímé toho potůšoní moh!

zgmlnnti, ktorého gon tak málo lidu, gon w Íijmů, může
pottžíti,:ll\tel'ólto slawnéllo diwadltl Žádné _:g'nkkoliwzncšcnó

popsáni nonj w slowa wypodolmiti.

_____ __..

*) l'nn spisowntol rozumj zdc tnkowč křcs'tnnskč kostely,
ktorá vhocholotými \nšimí gsm: stowůny, „r:-alan“ přjklndu we
Wjdui S. Kin-kl, nebo w Praze u mostu PP. liřjímvnjků lm—
stt-lowá, aneb furnj nmlostrnnský Sw. Mikuláše, a gnký neb
podobný každý, kdož tomuto popsaínjrozuméli a gc cjtiti chcc ,
musj \vmysliswó sobě súmpi'cdslmvilí.
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Zřjzenj Benediktinského kláštera w Aug—s
hurku.

Neymilostiwěgšj kral Bawerský, Lutlnjk l.,wyslyšetí

ráčil prosby a žádosti katolického mčšianstwa Augsburské—
110W roce 1829 sobě přednešené, & swatoštěpfuiský 'tstaw

katolických stutlij wAušshurku, zítležegícj ze škol malých

(ljtek, auplné latinské školy, auplného gymnasium, neanplné_
holiceum, "rjzenj asm'ítwě řádu Benediktinského swčřil, ku

kterénmž cjli w tanmčg—šfelihudowácli Opatstwj benediktin—

ské se ZÍ'jtlllO, kteréž Spolu nowiciítt, gakož i i'xstaw kn

wzdělítnj mladých řeholnjkt't w sohč ohsahowati má. Mi—
mo to welel kral, aby se dwogj přoworsmj téhož I.;/du “

městech Molten a Ottoheuern co neydljiwe zřídilo, a k za—

prawenj \všeeh potřel) téhož řádu dilem wýnos starých gi—

stín, (ljlem nowé p'ijgmy postal—'itelnéwyměřily a wykázm.

ly. Opatowi Swato—-Štčpftnskému uloženo gest, aby sem

k uřřitelskému auřadu schopné Benediktiny Mettenské po

wolal, weškeré po Bawořjchdosawz'ulo cxhcnedikti_
ny pozwal, hy w témž nowě zřjzcném klášteře swau pensj
stranili, tak též aby se ucházel o dokonalé cirkewnj líně

žj, gmenowitč o řekance úřadu učitelského, a hylo—lihypalma.

hj, aby k obsazení mjst učitelských též některé Benedikti
ny cjsarstwj rakouského králi předstawil, z ]„erčhožm
ohledu aby ses opaty téhož mocnarstvtj náležitě srozumčl,

napotom počátkem měsjce Března r. h. aby se Sblskupem
Aušrshurským osobně na cestu do Widně n'yprawil, od
kutlhy (lo klášterů rakauskýcli nalilétlnnl, a mezi tím. ča—

sem od rozdjlných opatů k témuž cjli zwolené knčžj aby

seznal, po kterémžto osolinjm seznímj aby náležité [n'-ed.

stan'enj králi swému učiniti mohl. Sw. —Štěpánský klášter má.

neytlóle do neyhližšj welikonoeitémuž I'íulu býtiodewztlíuu.

Gedenkažalý Opat má Spolu býti přetlstaweným škol,
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a kdyby do ustawenčho času.,řád weškcrí učitelská mjsta.
nudy swými obsadili mmobl, cjrkewnj ]mčžj, tento auřnd

prozatímzastáwagjcj, Opatu mag'j býti podíjzeni, gakouč'í—

tclowé swému rektora. Takt: magj ostalnj přcworstwj bez
prodlenj zřjzena býti. Ministerium wnitřnjch záložitostj
w srozmněnj s biskupem, Aušsburským a nowč zwoluným
opatem IIubrcm, co potřebného bude, ustanouj.

Opatowi od biskupa. co ]lOYtlÍ'jWC bude uložena. re—

visj řeholnjcb pralwidcl, při čnmž se na to ncych zře—

tel wzjti má, aby wcřt—g'nómodlan W kůru, gak možná,

genom bude, k pt'OSpčšcnstwj hlmvnjbo aučeln, auřaduto—

tíž učitelského, obmozcno bylo, a \\ůbcc aby řád takowé

nabyl Spoříldmmsti, btm-(aby :mphlému wzdělánj mtadých

řeholnjků wc wšcch ]; aut-aulu učitelskému přináležegj—
cjle wčda'u-lr,galmžiwychowatclské aučinliwosti konven—
tuítlůw potřebné wywínutj pogistiln a proti wšemu ucbýlenj
se řádu od prfuv zákonem potwrzcných bezpečné dímal

rukogemstwj. ].)řeblcdnutó statuty 'ríulu po přigetj krá-—

]owsbóm noywyššjnm biskupu také předloženy budzm k

potwrzcnj c_šrkcwnjnlu. Prozutjm \\“ůbcc toto se stanowu—

gc: a) Žádný Bawer ncsmj do řádu wstaupití, bterýžby
předběžně stunoweným vvýugjnI—úmbudaucjbo p'rilsuštěnj !(

duchownjmu stawu neučinil zadost. Žádný cizozemec nc—

smj do řádu přigat býti bez pmxolenj lšrítlowskélm,

& prwé než by dosáhl baworského indiglvcnátu.——

Žádný řeholnjk nesmj ani na winnicí Páně, ani k
auřmlu učitelskémupřipuštěn býti, lcčby wšechnčm, záko—

n)“ (\ lulřjzenjmi wyzknutým mýmjnkíun Přínil zadost. b)

Raul přigjmú na se powinnost, tolik duchnwnjch pastýřů „
uí—ztrlů wycltouímati, kolik gicb od vlády zemské. zapo—

třebj 071151110bude. 6) Prwé než zřeclnčgi stmnnw-lza

bude téhož řádu podřjzcnost biskupům, řád nogonom we_

směs, nýbrž godnotliwj audowé gebo podřjzcni builam nfl—

]ežegjcjm wrclmjm auřadům bud' switsbým, bud' dat.-bow—



160

nim, gelikož wy'hradně lrud'uřitclský, bud' pastýrský au
řad zastítwati hudau. Králi pak swohodno gest, gednot—

liwému řeholnjku zakázati učitelský nuřad, aneb z fary
gog—odstraniti.

Z M n i ch o w a dne 7. Února. Zakládz'tnj nowých klášte—

rů w anořjch poslnpnge rychlým krokem. Z \vůle a,rozkazu

kra'tlowa má se w Landshntě založili klášter františlu'mský,
& po něm hned giný kapucínský. Také pornřeno gest

wšem politickým anřadům eo neVpřjsněg'i na to dháti, aby

w katolických kostelích žádné neslušnosti od přjto—
mnc'ho lidu trpčny nebyly, ano i hned se kíu'aly. Wů_

hcc mnoho se nynj w Bawořjch děg'e k zwclebenj ka—

tolicth a, k roznjccnj lásky & uctiwosti k němu.

Staw katolické cjrkwe w mocnarstwj Rakauskc'm

roku 1834. _
i

] nawrá- židů wes- nd při
Ku katolické cjrkwi se pokrti- cirkwe

| tilo ti dnlo' měs odpadlo bylo

w Čechách 185 93 908 49 159
na Morawě 97 13 110 34 76
w hor. Rakousích 20 9 22 0 29
w _dol. Rakausjch GO 53 93 2 91
w Stvrsku 13 3 16 0 16
w Haliči 59 92 51 o 81

PVKraginsku &Ko'rytanech 19 o 19 5 14
, w lllyrii 7 4 11 0 11

Dohromady| 460 | 100 H 560 || 90 || 470

r. 1833 roz- |množiln se o . . . . _402_
che leto:
proti lonsku . . . . 86
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Stam Dědícle Swatcjaushého od počátku swc'hoaž do
1.. Dubna 1835.

(listina od welela. zakladatele IÍtmz'Íry'ře 1000 zl.——

W 282 knjžkach „Odměna djtkóm“ od srb—
ského lokal. W. Žítka darowauýeh wýprodeg 47 -- —

W375 wýtisejeh Řeči Neyd. Linec. p. p. bi—
Skupa Ziglera, od redaktora (larouaných 62 -—30

Základnj gistiny 1109 -—30kr.

Auroky z Hauíkýřowa základu do 31. Pro—
since 1.834. 127 21.36kr

\l'ýnos odprodaných knih Žitkowých 33 —-20 -

])llt'llOWCllSÍWONowokoljn. Vikaríátu darowalo 42 -- 40 -—

P. Fraxitišek Soregš, kaplan Roždalowický . 40 ——

P. Jos. Šmidínřger, kaplan w Nčmčiejeh . 5 ——

P. Frant. King) ranllogič s Annan manželkau . 10 -——

P. Wáclaw Horáček, farář Omlřogowský & 10 ——

Wydagnýeh peněz k tisku 268 zl.36kr.
Weškeré tedy dosawaduj gměnj dědictwj swatojau—

ského . . . . . ., 13782l.6kr.

Pou'ýšenj

G. cjs.kr. Milost Ferdz'mn:cd I. ráčil uzawřenjm od

10110Března h. r. wysoce důstogného Pána, pana Josefa

Rane/ta, kandidáta l)0llOSlOWlljllOdoktorátu, užily wěrué

metropolítálnj kapitoly kanowujka, seniora na hradě Praž—

ském sw. tha, kollegialnjho kostela sw. Apolináře dě—

kana, wysoee důstogné arcibiskupské konsistoře radu a spi-iw—

ce kanceláře, též ůstawu přátel kzwclebenj kostelnj hud-

by Člcna, neymilostiwěgípowýšitiza skutečného prae .
lata skolastik a, národnjcliškolpo arcibiskupsth Praž—

Časopispro katol. duch. VIII. I.
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ském neywyššjho dozorce, & direktorů skladu knih nor—

uuilnjlio, kterýžto 'Jho Dubna w lmpitolnjm sezenj w hod
nost. tu instalowa'm, kancléřem kapitoly & :u-chiwa'třem,

olmtrormjkem kapitolnj pečeti, rektorem protokollu & in—

spektorem kapitolnjeh pmrstwj spolu gest učiněn.

Powýšenjm tjmto upr.-'nmlnčno gest kmumnictwj ře—

skélto kazatele na hradě Pražském, & od toho (luck Oll—

sazenj gelio konkurs weřegně se wypisuge.

A u m 1“t

Z Ostřihoma. Dne 21 . Ledna otlpoletlnj dobou sko—

nal w Pánu wys. důst. ostřihomslcý kmiownjk & probošt.

St. Steplumi (le Castro Strigoniensi, Gify. P(lÍ/i'gwíč, po
dlauliotrwagjlgi těžké nemoci na wodnutelnost, nmge 72
léta wěku swéllo. Dne 23. bylo telo g_vehoslawně |m

lií'lieno \\ lmtalunuln'wh pod kapli swntóho Štěpána. O

tomto wýteřném muži, který r. 1.763 w ()mpitále w pre

špurské stolici se narodil, pripomenuuti slušj, že mimo
mnohé giné zásluhy o ojrkcw :! mii-oil swúg také té sobě

dobyl, že celtm lnihlj Slowítkům přeložil a také swým ná—

kladem w Ostřilimnč wydal, na kterémžto přeloženj přes

třidch let prnrmml. Mimo to na pOan :_vcllowyšlo ině

_kolik giných Spisů na slowenském nárei'j, neyche práce
Jana Holého, gako: Eneida, Swatopluk & 1..(I. ijto
mužem ztratila str.-um. katolických Slowákůw \\ Ultřjcll,

usilugjejeh getlno ze slowenskýeh pmlnářci'j w té zemi

(tak nazwmmu Bernolaeinu) za Spisownj gazyk POZthÍ—

lnmuti, s—wéhoneyltorliwěgšjho a neyzíunožněgijho llOtl—(

poromllele.

Dne '24. Lednu h. r. skonal \\ Pánu this-t. p. Jan
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Pam/jis, hísk. litmně'r. konsistornj rada a vikář okrsku
Tlllado—Bolcslawského,děkan w Bczně, horliwý kazatel, a

pritel mládeže i lidu, od něhož wyšlo několikero kázanj.

ZKIadna. Wšcm p.p. wlastencům aodbjratclům našeho

časopisu. smutnau dáwámc Zprán'u o aumrtj našeho

od důstogné konsistoře hned w zapořelj téhož časopisu
Z\solcného řádného Spoludělnjka a Spisowatcle, wysoce 114

řcného,důstognéhop. P. Kašpara Valentina chžm'ny'ra,
mistra lihomudrctwj a swohodného uměnj na wysokých

školách P'ažských a zásluh plného faráře na Kladně.
Tento učený a horliwý wlastenec a pastýř ducho—

wnj narodil se w Praze dne 5. Ledna r. 1.765., kdež i

napotom studijni se oddal, a za mistra mudrctwj prohlá—

šen h)“l. Na kněžstwj poswěcen hyw od G. hisk. M.

pana vErasma. Dionysia Kricš'ra, biskupa Tyhcriadského
a tchdcgšgího Sul'frafg'ána Pražského, Spolu i probošta ka—

piton na hradě Pražském dne 1.. Zářj r. 1.799. wyslán
byl do Družec, kdež s mnohau horliwostj pastýrskau až

do poslednjho Prosince 1'olm'l_79fí. anapotom wc Zwolc—

VIOWSÍaž do '10. Zářj r. 1798. kaplanem a prawau pod

porau farnjho aní'adu byla Načež byla mu dána za od—
mě'nusnažnosti geho cXpositura Zeměšská,a hned dne 10.
Ledna r. 1799. Eva wc Zwoleňowsi. Potom na žádost

1- p. Vincence Richtra, faráře w Kladně a těchto osadnj
ků we srozuměnj s wrchnostj přcgal a nastaupil faru Kla—
dcnskau dne 4. Kwětna r. .lSli.

Wšudc sobě zjskal důwčru, lásku a wážnost osad
njk'i swých, nashronn'iždil sobě zásluh o faru, školu i
osadníky. Za řas swého pastýrského aučinkowánj .l.3Ži—

dů a 13 nekatoljků do lůna rjrkwc katolické přiwcdl, (|—

qtawy pro chudé, alrjwc než vryššjmzákoncm přika'tzány h)“—

ly, uwáděl w swé osady s mnohým prospěchem; -—- oč—

kowa'mj ochranné slot-fy i swým wlastnjm spolupůsoltenjlll
| l,?ý
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welmi podporowal a. rozšiřowal, & při každé pijležitosti
obecné dobro působili snažnč hleděl.

Príwemi swými literaturu íheologiekau i historickqu
ohohacowul, wydaw tiskem mimo giné drohnůslky Inez
gmčnuswého onu ohljhenanliturgickou knihu pod ná
zwemt „\'Tolisla'indigeskzuholisches —lilnrgisehes Lehr - und

Erhunungshuch“ —— ;renž niž Šiki—úte wyšlu; —-—o SWÍL—

losti hii'mowfmj ——Komenského srownánj 4 Ewangelislůo

unmřenj Páně ——kítzuni při popmwč paliče, gehožlopij—

prawu k smrti pro zwlítšlnj schopnoin z rozkazu wyššjho
p'regmauti se nezliččowal v— polom přjslyčwky historické
w časopisu tomto. W rukopisu zanechal :Pmnímiosli stu—

rohylých kostelů českých — gako i weliký djl historie
cjrkewnj &c.

Do poslednjeh dnů wčku sn'čho n'edl ouřad paslýr—

ský na, Kladně, až geg gediný & spraweulliwý Od

plaliíel zásluh ;reho & všeho dobrého k sobě pouolal, dne
19. Března 18:35.

Z B o n nu nad Reynem. ČílSOlliSpro duchowenstwo

wydáwaný od professorů honnské university ne 13. swuz—
ku 193-1: str. 216. prwnj ze wšeeh německých časopisů

zmiňnge se o Časopisu našem, woliee se tomu din-'č, kle—

mk Spis tento, nm;;iej na 900 o<lh_frauolů„& po 7 pi—

nýeh let wyehúzegjšci, docela nom.-'uným mohl zůstali wše—

wědaueim Němcům, našim sauseda'nn , kleřj předc—na wins

wše wčdi, co se w polilickťm i ]iíernfm žiwotč po celém
\;

swelě děg'e až tam clo neyzazši Thule. !
:ícPři tom nmhniniíný Bonnszký časopis předklfulfi

nítřům swým piji—Tinuonho nwedenj do žiwola, geho nuřoi

& eelau sauslamu , podoíýknge zuiášlnčgši stránky geho
a slihuge čas od času dalši Zpráwy dfm'ati o něm.
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Liternj zprawa.

Arcibiskupské konsistoř Pražská schválila zwlášt—

Iljin dcpisem Spis: Katolická liturgie od důst. Mělniekóho

děkana pana Anlonjna Ilnogka, k odlmpowa'mjweškcrému
I

. . ?
odlgralel tohoto Splsu u kteréhokoliw knčlikupoctwj u
('lliLZOl.Redakej Gasoliisu(heologického,gsaue přcswěclčeua

welcbnčmu (Iurliowenslwu, apoukítzala, by se gedenkažd

owýhoruostidotčeného spisu, & panu Spisowaleli léžgakožto
pmlporowateliCasopisu tohotozawázáua, wšem, ktte by, bud'
skrze swého clůslog'ného pana. vikáře, aneb psanjm na swé

neyluližšj poště wyplaceným,'narcdakcj se obrátili, ochotně
, . =.x' .v .'.'.\:' .. .V.' ' auf“ tom se piopugq, ze ozn.|..nmsi kazly (l_llwyswho toho

Spísu nowiumni, gag |nul'.o poslem poukázaným, anebo spo—
lu s řasoliisem p. předplatiteli odeslati neopominc.

We wšech knililmpecleoh rakouského cjsarstugj Léře se
předplacenj na. spis :

Douhwiirdígkcíten aus dem Leben Aloys Klar's,
Doklors der Philosophie, k. k. ól'f. ord. Professors der
latciniselien Philologie, der klassisclicn Literatur und
der grierhischen Pliilologie an der Karl—Ferdinands

I,I'uiversitiit.u. s. w. von Franz Wcinoll, Weltpriester,
])oklor der Tlieologie an der Karl—Ferdinaiuls Univer
sil.-it, Professor der Pastoral an der Leiimeritzer bi—

scliofliclien theolog. Lehranstalt &e.

Ačkoli prawá zásluha po sláwč Spoluwčkých i po—

tomnjch nebažj, předce se ráda olijrá. wděřná přjlomnost

pomnjky & spisy weřcgně gj poctu wzdáwmi. .Za tan
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l;“t'jeinuui bez ohledu na to, že takowé zdjlenj k podob—

ným skutkům powzlmzuge, lze gest se muljti, že nekrolog

muže, který co křesíun u. wlnstcnee nesmrtedlnýeh si
skal zásluh, obecné poehwaly & zaljbenj nagde. ij wět—

šjho zuljhenj' ořekáwati mohou dotčené památnosti w úřa—

du učitelském sešediwělého &nysocc wízžcného professora.

na universitě, který s neyšlechetněgšimi muži nnšj wlasti
osobně zacházew, na gieh smeyšlenj u cjtěnj bezliostřcdně

pttsohiw, nezmuřitelnéu stálé sobě položilpmnátky. Či—
li kdo že z nesčjslných žáků 0. k. panu professora. A.

Klara netaužilby zdáwna zbjrku mth před rukmna, w njžliy sc
we'cineydůležitěgšj ze žiwota geho tak auířinliwého nalezaly?

Kdo z přátel gehoby si nežíulal pmnátky mjti o wěrnéni
& zkušeném pijteli? Ba i kdo zesnulého toliko dlc gménzt

znali,zaradugj se zagisté shledagjce w tom spisu celý cha—

rektor & mnohostranné působenj geho. ——lVlnoholeté ol)—

cowítnj, upřjmná zdjlnost, wrancnít láska & přátelstwj s

ctěným panem professorem, g:,"akoži hogný litcra'u'nj po—

zůstatek uschopnili skladatele, žiwot a působení bohužel
záhy zwěíhnčného wěrně, neljčeně & tuk wystuwiti, že se

gcko Oll'itZ wtrefnýchrázjchw skutku o. w prawdě paměti

čtenářowě wtiskne. ——Zwláštnj cenu této knize přidáwa—

gj hogné wýtahy z nebožtjkon'ýťh listů, které netoliko
drahé přjsliěuky k geho charakteristice poskytugf: ale
mnohonásobněpouřugj, oltweselugj & wzdělz'twngi. Aby

\\“šztk i w tomto Spisu duch geho wanul, ustanoweno,

celý čistý \\“ýnos z této knjžky k ústuwu dobroděgnéinu
wynuložiti._

Neytrwatnliwěgšj památkutotiž, kterouž w našj Wla
sti wystuwěl, gest ústaw pro zaopatřenj a zamést/mám
dorostlýck slepců w Čechů:/z. Plán geho při té wěci
mnohostranný tcprw tehdáž hylhy úplně wyweden, kdyby

(islam byl s to 2300 bezzrakých zaopatřowuti. ——Ten
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In Spis !udjž g::ko kmuének pí'iwrhuge k tomuto chrámu
dnlnroříuuosli zuunyslcm wytlnný, aby ústnw zaso : god—
nu mjsto přirůsíal.

Úmysl touto zagislé ode wšcch hlnhomysljcjch žáků přá—

h-I & ctitelů nebožljka proí'cssora bude hogným odlnjrímjm
i uznán i podporowítu.

Wygdn kniha ln'oširowmn't u wclikém medíánowém for

mátu, na pěkném welinském papjře as U. íískacjch archů
\\ obálce I*islé,'l. Mítgc '1935.

Cena předplatnj gest ]. zl. 12 kr 1mslřjb.;kríunslcá
tmm přigdc na 1. zl. 36 kr.

W Lítoméřicjch 1.5 Ledna. 1.835.

Redaktor časoPisu, co Spoluzqu toho ústawu, cjtj se
zmvázíma, ctihodné členárslwo ]: oclmlnému mllvjra'mj této

knihy wzlnuliti, gsa dobře přcswědčcn, gill-\ wždyck'y

užiločnému podniknqu napomáhat“ se snažj.

Oprawa.

Wo 1. suazku předešlého roku str. 559 řád. 4 0—

prm'wn lnu'l' omyl: 8. Íijg'na w člcuj: 8. Listopadu.
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W lmjže“ arcibiskuPské knihtiskárnč wyšly ná—

sledugjcj knihy:

Slownik Česko-německý Josefa Jungmanna,
Doktora Filosofie, Praefekta na e. k. gymnasium
akademickém Starého města Pražského, Anda u
čené společnosti Pražské, & zboru pro wědecké

wade-lání řeči a literatury české při národnjm
m::feum. Djl ]. swazek 3. DOčjHŽ-m -——Gcnczál.

Swazek se prodáwá p. p. Předplatitehim po 2
zl. stř.

Zeměpis, čili „uplné popsáni oboru zam—
sl'čho, podlé neynowbg—jch zpráw s přjprawným
úwodem, s porownzínjm neydůležítčgšjch minoj,
měr iwah, asdokonalým reg-střij slowi wčcj
Podle Francauzského Áůrégé dc Gcogrq/Íe pana
Hadriana Balóiho. Djl ]. swazek ?. Obsahu
ge: Anglicko, Skotsko, Irsko, Šwédsko a Norwe
sko. Cena předplatnj gednoho swazečku gest
posud 20 kr. stř.

Popsán/' kr. hlnwm'ho města Prahy pro
cizince i domácj. Od Karla Ladislawa Zapa.
\Veliký 18, w Praze 1835, w knjžeci arcibisku
pské knihtiskáme u Josefy \vdowy Fetterlowé,
wedenjm & nákladem \Václawa Špinky; stran
360, s kamenopisným plánem Prahy, dwčma mi..
hledy a s viní—ikan; w tuhé obálce miz, za 48
kr. stř.
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I\GRATEG
IN SACROSANCTA METROPOLITANA ECCLESIA PRAGENSI

IN COENA DOMINI 1.534

dicta.

(£

Rcum'cndíssímo Domino Joanna Aloysio Tennar, Theologiae Cun
didm'o.. S. M. E. ,'anoníco Capz'lulnri, ct ATChíCpíSCOpalis
Consistorii Consiliarz'o.

(ční nondum omni exufus est humnnítuttg sensu, in cu
jus peclurc adhuc pro voda, pro cm]ostibus alquc (livinís
\'ígvntullcclus, mírnrincrtíssínm, ohstupcsccrc, ct .pulvcri nd
wlutns tom anima mlorarc dchct, i(l cum cansitlcrnt, nd cu—
jus ínslřtntíuncm llodícrna, cxindo in terris lcvtisaímn, in
rurlřs mirnbunda, ct angclis ct homínibus gloriosissium rc
vordumur dic.

Actcrnitatcm ením cum omnšpntcntšn, omnnípotcntíam
infinítn cum bnnitatc, lmnc cum míscricordía, míscrícordíam
rum mnm-c, ct nmorcm cum profnndissíma ccrnimus conjunc
líun lmmilíťatc (lu—ístí.

'llic enim uníg'cnitus Dci, iw cuje/s nomí'nc omne gama
flccinmr coelcsl'ium, icrrcsiriwm ci infernormn; a) llic
Deus Immo, nd sannndnm gcntcm humnnam, acrpcntís morsu
mlm-rntam, ml lavamlmn, et exaltundnm nostram —- Adam

lupsu collupsmu naturnm, (ICBCI'ÍOsinu patria, lmmanis in—
dulus cxuvíis, ct lnmine suo in terris acccnso, quod in 10
ncbrís lucct, b) ut fírmíssímum, nnllotvmporc Iaccrnndum,
nulla \i pcrfidn dírrumpcmlum, sc ct 1105inter nexum di—
lurtínnis \'ínculum, ct fclicitntis angmcntum prwstct, ut spi
ritus sui cum nostru, noslrimuu suo prodat ('unjnnvlinncn' ,
'ut mmm simus fin co, sicut v'psc in ]mirc, 01pater 'i'-n,
ÚMO. 0) En quantum píguus institnít churítntís sum! -—
quid autem njo pignus? minimum dico, si dixcro pígnus; se

a) Philip. 2, 10.
b) Jounn. 1.

c) Joann. 17, 11.
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ipsum nobis tradidit (et rclíquit in nami/dc suo congre
_g'all's.

Nobiscum enim esse, et usque ml consuumtioncmsmculi
voluit manorc, quod smpius al(lfirmín'it ct prmnisit.

Ast non modo uubíscum cssc, ——noluit itn limitaro

sumu infinitnm vbm'itntcm Salvator; — sed nostcr ipsc ut sil
ct maneat, apud sc ipsum stntucbat.

Ita. enim in line, qui ipso finís cst (rt meta, in fine, qui
sine principio orat, ct sine fine crit, iu fine dilcxit Buos.
ut corpus suum, cuius livore sanali smnns, a) ut sangui
ncm suum, quo stcrilis I'ruríii'iculn ct fcrtilis facto ost terra,
ut corpus ct sanguincm sumu nobis in cscam, ct uutrimcn
tum trndcns, sic cum tcrrcnis omlestia, humana cum divinis
copulnverit, quod oonditio nostra mortalis, terreno. bmccc
compago límosa istu, pmnis oonsumta, ct putrcclini snbjectn
natura, mstimarc nou sufficit, rnpcrc non \'alet, et. undo pro—
mcrcri potucrit, bami quuqlmlll potcst im'enirc. 6) Plodem
namquc tritioi lucdnllu, qua radiu—umcorpus nostrum nu
tritur, ml pnrnmlum cibum utitur (znalostem,quo animus, ml
similitudinem divinitntis sua: C\'Cl'tlIS,ml \itam fruatur inter
nmn. Bandem \'illi mater-iam, cm' homiuis lwtifioautcm,cl
ct facicm in 3100 cxhilnrnntcm in potum convertit (livinuul,
ut anima. nostra ad fincm bum-. cclsíssimum vigcnt conse
quondum. Et itn cccnmDomini Nostriuutrimcnto, quo corpus ct
sanguincm suum, humunitatcm divinitatemque sumu nobis
sub pnnis ct viní Spccícbus trmlidit, hoc sanctíssimo Sacra
mento nos omnes in unum coaluit mystioum corpus.

Rcctc igitur Apostolorum princeps spcm aoquisitionis gen
ícm appallat sanci/7m. d) Rectc gentium Apostolus Co
rintbiis et omnibus in uno spiritu baptisatis minimum:
Vos autem estis Corpus Christi. ct me)/zbra (le membro, c)
prcsiis nutmlans ct nobis, ut per omnia, por virus cl
habitus, ct sensus, ct rutionem, cclcrusquc filcultzttcs nobis

a) Jcsníns.
l)) Chrysol.
c) Ps. 103, 15.
(l) 1 Pet. 2, 9.
c) ] Cor 12, 27
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collatas. u! pm' omnia crcscanms žn ipso, qui est cupu-hex
quo Iamm corpus compactnm; ut pax Christi, exspolíalo
m'tcrz'fermvnto ewullet ?.Iůcordilms -uoslrz's. a)

Cur ctinm ipsc, qui caput est, en nd pcdcs suorum, quos
rclííl. lnvnnícs vocas'il, prostrnlus singulos Invii.

O (exundantcm, pcdibus c'fl'usnmDcihominis humilítatcm!
Ignommus autom, im magie nobis sit obslupcscendum

allpťr dilcctionc hac infinita Snlvntoris in homincs, quam
super hominnmhuic dilcctioni Salvatoris oppositn pcrfidin, ct
sunclzcReligiouis suminfcstationc, prmcipuc modernia dicbus
l'acilennínmdvcrtemla. Cur ctimnlmnc Religioucm Christi in

_fcsm-ntcmpo::fidíam hodic in sermonis nostra: o'bjectum ponen
lcmpumramus: I quammmhuius Sint caussaz, II quilmm effectus,
ot III quomodo possit ]mic fcrrí mcdcln. Responsis ad lmc
qulwstionesdatis, solutum erit m-gumcntum nostrum. Cui fa
vctc mihi in Nomine Jesu inchuanti.

[.

Quad Salvator multotics jam pridcm disclpulis suis est
\nticinnlus: Fil-ius ham-:'m'smnie-ns, pums i-nveníct jidcm
in terra? b) Triste efatum: vcnturam esse homm, ut omnis,
qui Evangelium conspurcat, pl'mceptis cjus irriclct, ct inter
ficit asscclns Christi, ])co arhitrctur se pra-stare obscquium.
Quad Apostolus fl—rzsrcpctiit: ZUthos mnbulare ím'micos
or:/cis Christi; c) hoc nl) incunuhulis ecclesia: christiana: ml
nosti-os usque dice tristc ccrnimus adimplctum.

Num quum Christus ccclcsím sum navim, mare smculi
lrnnsfrctaturus ascendit, jam gentium flnbm , Judcorum
turbina-S, ct persecutionum proccllm síc rucrunt, ut totius
mundi ficri vidcrctur una tcmpestas; ct crux Salvatorís, qua
samatisumus, jam olim a'nsam'a ctímicis, .; scmulalum Ju
(lm's, qui conciliatis \'iribus (:unctis luccm, illuminmltem
nmucm hmnincm venientem in hunc numdulu, sacrilcgo nu—
su cxtinqucrc intendchant.

al) Eph. 4, 15-16.
b) Juanu. 16, 2.
(') Phil. 3, 3.
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Nccato nuctore jidcz' (! consumatore, qui propos—íta
síbz' gat/día susthrm't crt/Cem; a) lapidato Stophano teste
f'lb coclo f'z'dclí b) trucidatin Apostolis, adversarii leonum
rugicntium instar cirouieruut iu horto Dei, quwrcntcs, quom
dcvorcnt, carccribus qnos includant, et flanunis tradant christia—
nos fm!]nn'gmnc'ntnm lmjns mundi factos.

Forrco styio, And. slxcctat., fcrrco stylo pcctoribus "in
scripsit historia christiana Nomen christiaui, prmcipuccogno
men Catholioi nullo non temporc plurimis fuissu: ahominabile
dcliotnm, quod lmnn'ncm separační (alum-.ws patrem snu-m,
.; jilimn adversus mntrcm sumu, et nm'um advcrsus so—
crum sunm — sang-mine lucndum c).

Qnihus autem non obstantihus, lapis, quam reprobo
vcrmzt nadějím/„test tamen in, cajun n-ngulifnctns, (]: gm
ml-m „sy/zapis project:/m, pH“ Apostolos plantatum, ct san-'
guino cormu rigatum tantas inter proccllos in arborcm ccl
sissimznn accrcvit, ramos suos a'l nltiuoa l'incs terra: exsc
rcntom; sub cajun umbra corda rofioiuntur in vitam arter
nam. Sadata persecution-um tcmpcstatc jam non rogis con
crcmantur, virgin nouccdnntur oh Rciigrioncm, quam amplc—
ctuntur Christiani; ast \'cro irrisiouihus pestiferin, scriptis vc—
ncnatis, ct ohtrcotationihns sauzrilcgismlhuomordcri ctiaocrari
vidcmus dog-mala fiilciilichns nostris; cum pcrpcndimus, qua:
ct moulcruo :cvooontra licdcmtorcm, ct. redcmtiouem, Petrunl
et pctram, Religioncm ct rcligiositatmn, contra dogmatu
sanctissima ctofi'iciorum pro:—.ccptaaut in ligato, aut soluto, ——
dissoluto inquam scrmonc dicta, scrpta, cantata, prolata ct
repetita fuel—c,ut irridcant, sníi'mloant ct quamquam in cas
sum, cvcrtant fumlamcntum, quo posito nemo „Hud pane
rc potcst. d)

Quum appcrto ímpctu hostili fiuem turpissimum nou
consequantur, aiiis utuntur mcdiis, \'cstimcutis ovium invo
luti iuccdunt, Religionis umbra tccti oalorcm pro vcritntc fin
gontcs cclchcrrima dictionc, zizania dormicntibus hominiqu

a) Ilcbr. 11, 2.
b) Pa. 88.
c) Math. 10, 35.
tl) 1 Cor. 3, '10.
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snpcrscmínant in medio tritici, et ecco zizanla apparent, -—
viclctmiatcrecclesiact plangit, ccrnit sancta civilas ct plorat, ct
ullnlatus iu Roma auditur. Undo autem hac lacrymae, gra
\'ílm- nos allgrcditur quwstio; cur qumsosanctissimum Evan
gclium, quoalligati sumus Deo per Jesum, cur nostris (lic
lms tot atllmc numcrat inimicos, ct quitlcm hos inter, quos
gcncravit et regencravit vcrlm suo vitae ?

Responsum ad hanc qufcstioncm facilc invcnicmus. —
Sicut illi, Sct. Chrysostomus alt, sicut illi, qui nau

saam advcrsus cilms scnliunt, causam tacdii quidcm in cibis
quacrunt, scdin scmct ipsis, iu corrupta cornm valctudine ra
líunmu invenircnt; sicut lii, qui nculis tlcbilibus laborant,
lllttllSilllt radio.—zsoli.—i, sed. lcpitnilincm potius occulorum in—
cnsarc duben-cut: ita ctiam tristissimum dc quo loquimur
staluzn in pcrvcrsa animorum coml'ltionc, in, corrnptz'one ra
iíom's detegímus (]: Gordis.

lpsimct, qucis nonarriilct Religio christiana, 'ipsincgarc
nan possunt, Evangelium Christi, tantis miraculis prolmtum,
tulquc vaticiniis firmatum, non hominis, sed miscricordis
Dci opus esse.

()nnfitcri, cum rulmrc confitcri (lclmrcnt, si impudcn
tcs atlliuc crubcsccrc posscut, qucmlibet felicissimum i'm-e,
r/m'cmulidc .; sine maat/.la (]: írreprehcnsíbílc ípsíus ser
vru mandala ; ast excoccati sunt mentes ili/i(lelz'um, a)
qumljam S. Paulus adfirmat, etitleouon fulgct illís illu
mímrtío ÍŠum-ngelíi Christi. l)) Quam (lcbilis ct limitata
sit vognilio humana, quilihct ctiam nullo nmncntc facilc
intelligct, qui ipsius usu (lustimtlls non cat. Multa jam didi
(ilssc oportcl, ut scias Te nihil scirc, qui nec graminis foli-l
putcs pcrscruLari naturam. — Et qui tan-ena non intulligis,
qumnmlococlcstia potcrispcnctrarc, nisi Tc Deus e(locuisset,
Ill.crndcns sal uns fas.

(Ira./love ergo oportct accedentenb (ul emu, quam, sine
„fifleplane :'mpossibíle est ípsi plac—cre. c)

Ast nic ordincm sach: pcrvcrtunt pcrvcrsi, scrutari

(l) ]. Tim. 16., H:.

I)) ?. (Žor. 4, 4.
C)„(:bl'. 6.
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volant, ubi credere, intueri, palpare volunt, ubi adminu—i,
objiccrc, dubitarc, sanctissimn Rclígionis mystcrín corum tribu
uali coecae sune rationís frontu pracfricta examinaer inten—
dunt, quac adm-arc oportct; intclligcrc volum, ut crc(lant,
ctsi jmn S. Augustinus gruvitcr monclmt: Nol-z' quaererc
inicllígcre, ut crcdas; sad credo, nt-e'ntcllz'gas,guanin-mm'
s-z'Credidcra's, won intollígcs. a)

En hic principem ct tristissimmn caussnm, cm' non con
."ň'leantm-fipsí populi omnes, qui 'natiancs judicat q: g'enlcs
7.11.terra (lz'ríg'l't. l)) ]" islo pcrfído ct Superbu rationis nh
usu profumlíssíme jnccnt rzulíccs, undc zizanin cunctn in vinci!
Dei, ct lmcrcscs ct schisnmtn pristini, ct irrisioncs Religi—
nnís, ct inl'estntioncsmoderni tcmporis crcverunt ct crcscunt.

Novimus cquidcm rntionis ol'l'icíumcssc, omnia probare,
.; quod bouum iencre, c) .;. quaccuuque vera .; pudica (;
jusm .; srmcta sunt cogimre; d) sed novimus ctiiun nil
magie contra. rationcm esse possc, quam rutioncm ratíonc
transcendcrc vcllc, ct nihil mngís esse contra I'idcm, quam
crcdcre nollc, quidquid rntione mm possit ultingi, (uti prac..
clarc S. Bernardus nit.)

Profundius autem si mlhuc vídcmns, altcrum gcrmcn
hujus impi-i conalus clctegínms in corda. chihus Clu-í—
sti snlutnribus lígamur omnes ml cum. '; vis ml vitam ín
grcdí, mater ecclesia fílíis t'iliabusquc acclamnt suis, tum
ipsos ud fontcm rcgcncrnlíonís ducit, si m's ad vitam ín
gredí, servr! mmulnm.

Si qm's vult venirc post me, abnegct samet ipsum,
iollat crucom saam, :; sic sequamr me, dixit ipsc Sul
valor.

_-\stcum Paulo quilíhct ctimu legcm (diam detegít in
m'sccríbns sm's, rcpug'nantcm lcgí wantis, ([ captíurmíem,
(wm sub lege pec-cali; a) — ct síc ngítntur quasi influxu ct
rcfluxu uudlarum dcbilís nuuta ct lanqucns. Hic 11-ng divi

n) Tract. '29. in Jumm.
l)) Ps. 06, :").

(') ! Thas. 5, 21.
(l) )hiliph. 4, $.
(*) Rom. 7, 23.
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íme allz'_.;raiu.s,q'bi concupisceniia sua abs—tractus .; illcc
ms, ct duo/ms domí-nfs servíre impolmzs, scrvit lmic —
rclictn priori.

Sí Rclígio christiana sensuulitati blnndírctur, cupldini
consentín-t, ct omnes pocnas ct castigalinncs cxpungcrct, o
qunntu dílcvtíonc muplectercntur dogmatu Christi! Ast non
rrculunt, quia crc(lcrc timcnt. Imlc cxcusntio meutís, inde
\ulum funcstíssimum: „si alitcr i'm-etl“ ct cx hin \'otís du
lniu, ct cx (lubitulioníhus rcjcctío, et llínc Incrynmlňlcs un
scnntur ínfcstntinncs lla-lígionís doctrílme; ')mmqm'd autom
collz'jru'nim'mmc do spí/tis, (mi de tríbulz's jícns ? a) Igitur
mm nisi l'uucstissimi cxímlc cxpcctnndi sunt fructus, quos ml
lmc intucumur.

ll.

Onum in nemine alia snb/.s, nisi in solo Jesu., nec
nliud women datum, sil homim'bns sub coelo, in quo nos
(marta, ct salvos f,„.,'; 6) quum palmes, separatns a víte
m'vscai, c) proutí scríptum cst in Evangeliu, ct lcgilms ro
lmrntur nuturuc: jam cxindc fucilc colligi polesí., corum
mmlitinncm forc turpissimam, qui veritatcm Dei conver
Iuni in mondacímn, ct cum Christo non congregant, sed
.cpm'gmzt. d)

Ad fclicítutcm vcrum, in lmrmonia mcntís, iu concen
lu intellectus uuu \'nluutatc, iu spc ccrtn, ct umorc summí
lmníposítnm ct quicsccntcm, ml lmncl'elicitntcm, cl'figicmlh—i
lrunsfíguruntcm in lunníncs, ct cum clm'íficzmtcm,plane inhabi
lcs esse, q-m'crcalmwepoiq'us servíaml quam.creatorí:c)ncmo
unll \'iclct; — ctsi non ncgzuuus, illas S&ICpÍllBfrui his iu
terris gloria qundmn cxtcrníl.

Ilucc cnim gloriulnstubilis et fuguxunícus corum finís
ust ct union mctíl.

a) „\luih. 7,
M '1. A. 4, 12.
c) .lmmu. I:), 4.
cl) Rum. !, 21. vlillll. I'Z, 30
(*) Rum. |, 25.
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Media converso in 'fincm, ct fine ml media dctruso
nullnm nlíam [cg-cm ngnoauunt, nisi cnmmlun tcrl'nstre, vo
tnsn nullutn, sín lnctitiiun ctgmuliahumnna; qunpruptcr ctímn
omnia silni ml huuc fincm consequcmlmn sunt acccptn. Super
dor.—mmfabrimlnt, quod jilm flcns cccinít reg-ins Psnltcs, su
per dorsmn fabrícant, prolongawtcs im'qnímtcm saam; a)
ct sic ctinm obtíncnt snepc, quod aptnnt, quoníaun lcgcs Re
ligionis mm tollunt nntln'nu cum-sum,ct longiluimis est Deus
non irrítuns nctíonum libcrtntcm.

Huml ram ()píblls muztís ex;-mamona im'qno, fin.vestitn
(leanrato, círcmnllatí varietate, voluptatíbus b) cummulntís
lactuntcs inccdunt, ct cxultunt iu malin, risu tlcspicicutcs,
qui Domino se;—vinniin sinccrítatc Gordis.

Quad Evangelium narvat, quod nntarunt Prophet-ae,
quotidiann repetit cxpcricntin aulhuc. Blullos cpzdm'í impíos,<;
píos jít-care ml irc/mmm nlcw'z'bus plc/ns, c) usquc nd lumc
110mm ccrnímus sncpc Hcrodíadfzzn sultnntczn, ct Joanncm
cutcnis \'inctum, ct Pnulum colnphis c:\csuzn.

Corticcm solam si rcspiccrcmm, fclíx ct sr.—cumlncorum
som sncpc sncpins nobis apm—ct,qui Kulig-loni irríllcnt, cjus
que dog-mala sanctissímn spcrnunt. Ast non invíllcmus fc
licitati corum, qui novimus: psu—.cinterna orlmlos paupcrrí'
11108in divitiis, ct miscrriums in (lclřviís mancrc; ct pax

mpz'ís non cst,ait 1'ruplu:tu, pauze,quammmulus dare non
polcst, homo tmudiu non fruclur, quzumliu scpurutus a Chri
sto. Num conccrvct suqxhísnmlíbus snphisnmtit, :u-cumulct
scntcntiis scntcutius fillSílS,suporstruat argumentů argumen
tís: co pcrficcrc tamen nequihit, ut tota anima. sun convin
catur, lncmlncin, quac amplcctitur cssc vcritatem, ct lcnc
brns, in quihus versntur, cssc Iuccm. Jlulcx ením snnua men
tem iulmhitat, grnvitcr contrndiccns hiscc cnmcntis; 111.1:
tamen in, tcncbm's luce: semper, ctsz'. i(mcbrac cam non
comprehendant. d) ltzlquc jam hic igncm incxlinqu bÉlcmin
visccribus suis infitlclis habet acccnsum; qui sine intermissionc

a) Ps. 128.
b) Eus. 11, 16.
c) Luc. 19, 19,
d) Joann. 1
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arzlct ot uvit; ct dubiz'smorglet amaritudine et anxictatc som
por roplctum.

Animo e'n dwbíis versante certe nullus tristior status.
Sicut crt-ans viator, dcscrta scmita recla modo illam,

modo aliam ingrmlilur \'íam, ct iucxplicabilcs circuit amba
gcs; non rcfcciiur iu gcmitu suo plagis amocnis, non recre—
atur anrora hilari: ita avcrsus ab co, qui m'a et veritas est,
scmpcr silni mauct pcrcgrinus; nuilibi lncum invcnict fixum,
ubi roquicsccrc possit, amplcctilur hodic, quac hcri rcjccit,
rojit'it ('ras, quao hodic cst amplexus, ct erroribus novis mu
íat pi—irstinoscrrorcs.

Corpora, a centro divulsa, quo graviora sunt, co celc
rius in p 'accípitem ruunt; ita in abyssum cadit spiritus hu
manus, si solvitur a centro suo, a capite, quod est Christus;
ct co velel—ius, co profumlius, quo magis caducum et vauum
id, in quod posuit fclicitaícm suam. Omnia sub solc csse
vanilatom jam Salomo animadwcrtit; couquisita cvcntu for
tnito scmmdo pcrduntur mlvcrso, ct quis dcscribcrc, quis
\'el'hiscioqui potcstmiscriam hnjns, qui illud amisit, in quod
fcliritatcm posuit; (tbf/SJMIRa?)yssmn deínde 1'nvocat, in, vo—
cc calmwctnrum a) suarum; ubi felicííatcm quaesivit, inve
niot pocnam; namimlc punictur, ait S. Bernardus, undc de—
lcctabatur; ct uhi quacrat deimlc soiamcn? -— mnu apud
Deum? — sed dcicidium comisít, quantumiu se vrat, nit S.
Aug-ust., aeg-nuit patrem, „ega-vit filimn, & idea aeg-abi—
mr ajilío .; patre; b) au in spc anihilationis'.2O spcs dc
spC'anda, ast nou cxtinquctur, sed damnabitur pcccator,
quum verbum Dei mmwt in, aciernum, q: Deus justus, ;;
jasm- judz'cia ej-us.

Alia vero cpartc si considcramus hanc avcrsioncm a
ligaminc Evangelii, co lucuicmius adhuc tristissimos hnjus
vidi-mus cffcctus. Sicut \fcrmc roclonto in arborc folia

flacccscunt, ct pro dulcibus amis v.-'-!nsfacit lťl/M'll-RCNSn
mares, sicut inccudium dcvastaíis parictihus intvrnis, '.ammas
ad cxtcriorcs partcs mdíficii cfundit: ita infídclitas, net-ato

a.) Psahu. 41. 8.
Z)) Math. 10. 32.

Časopis pro katol. duchow. VIII. _1 ":
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nmncipío proprio, etínm totam socictntcm vencno coínqui—
nabit suo; nam ubi saun nou cst fidcs, Sct. Augustinus uit,
ibi ctíum nulla. case IJOÍCHtjustítia; ubi justitin nulla, ibi
dulus ct frnus, ct deccptio, ordincm rcclum omncm subvcr
tons; inde tot scclcrn, ct zizanin, ct tx'ibnli et lacrymm,
quns obstuposccntcn ccrnimus ín socictutc homínum snopc.—
Sul quomudu huíc dctcstnbilí conditioui fcmmus mcdclmn?

HI.

Spumanto procclln navígnns certe, ne se ct sua pet-(Int,
anto omnia quncrít portum securum, ubi tutns rcquicsccro
possít; ctparvulum, pcriculn cum sibimínmltnr cxtcrnn, con
fllrcrc \'idcmus ud umlrcm, ibi quncrit solmucn.

Jam hic ccu in spcculo cognoscimus, quíd nobis fa
cícnduzn in his íurbinílms \'iízur. Giuulcmnus, nam et nobis
Hadřík-uma ost porius, ubi íln'cnírc posanmus securitutcm, nc
in profundum umrgntur anhuus ct pcrcut; ]mbcmus ct mn
trcm, guru: j7uctzmnics, (]: circumlatos omni vcuto doctrz'
na:? tra/„'t (ul se, (ul „peclora smrt.; mam-cmccclesíam mm
habentcfm maca/Zam, aut Junga/n, quam Christus díla;—ít, quam
.: 'nch'fícrwa't, a) ct íul quam confugicmluan cat nobis.

Rcvcrtcntc enim Salvatore zul patrem nnluit sans, quos
dílcxit, rclínqucrc orplmnos; noluít, ut porcusso pastora
Rerum flc'spery'aumr oves in mmm congregatae, ct vcritu
tcs iiviigíonís sune sunctíssímuc kamí/mm h'rulanlm' dispu
1rlíl'0/u'; soll ut verbum suum, suhluto coclo ct subluta term

muncat in uctcrnum, quod ipso dixit: coulum (]: terra trans
iózmt, verb/(. mea (uzlem, non, iransz'lnmt. b)

Praptcrcn ctiam medium iul Imm: cclsíssímum fíncm
conscqucmlmn institu'lt, medium sanctíssimum, (:ujus divini—
tas cu clnrior slígnoscitur, qun attentinrcs illlul intucm ur
N'ou scriptis tolmn complcxum Religíonis sune tmulídít, quno
acilc pcrdi, tcmporis fluxu íntcrirc, nusu prilcfricto corrumpí,
aut auuimo pcrvcrso adultcrnri potuísscut, ct quíbus 1100S.
Augustinus rccditlisset nisíipsuxxluccvsiuc auctoritas traxisacta

a.) Eph. 5. 27.
6) Luc. 21, 33.
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na miruculis semper continuatis et ilerntis, quite nb in..
('I'Nilliissueeuli nostri non credcrentur, aut vem pro fnlsis
nzwl'ncrcntllr, aut Tulsa. pro veria Yentlerentur, et sic infnli
[flitutis notu cnrcrent; non his confirmure et conservnre
mluit dogmatu sua, sed institutum posuit sunetum, colmnnam,
jimnamcntum verímlis super petmm exstruxit, nd consuumtio—
nem sueculi (lumturum, mlversns quid nec ínjídvlítns, nec
crmlclitas, nec cauilatz'o, uce parta a'nfcrí praevalcrunt,
ncc praevalcbunt, nam ille, cm' omnis potesms dam est
zhicoelo 4: in terra, cum ípsa cs: omnibus (licbuse

][une igitur ud portum veritutis, lmnc ud eccleaimn Chri
sti eunfugicudumnobis, quo, ut verbis antuntii utur, a) quo si
quia uou iutruverit, aut a qua si quis oxicrit, :! Spc vitae ct
snlutis alienus est. Nuer, mater piissium, sine quit Deum
liuhnre nou possumus patrem, b) mnplectcnda non quiilem
sola rutionis curiusitnte, sed in fide, quue per churitatem 0
perutur, et erimus in \'eritutis perscr'utatiunc securi et in
t-jus intuitionc quieti; ct poterinlus inde ctiam his, qui in
suceuli uudis aut psi—ielilanturaut nuufragnutur succurrere,
et \'urio modo lueem zulferre, qui udhuc iu tenebris ct in
iza—.ih-aniurtíssedcnt. chem enim hnbcmue cordihus nostris
et Iivangciio inseríptmu: Bilich proximum tuum sicut te ipsum;
mnnilnm dictum: Sie luccut lux vestrn, ut vidennt operu ve—
slrn, (rt g]m'ificcnt Pati-em, vrimeu lwsac mnjestntís divinae'
pz-i—diwlioncminÉvci-itntcm sanetíssimam vommitterct, qui crmnti
pote-stvium rectnm moustrarc, ct non monstmt.

Nun modu Petro, sed ct omnibus in portu verítatis, iu
sínnmntris ecclesiue quiesccntibus impositum: Tu. conversus
(run,/írmafralrcs, prmprimis vero iia, quos vocam't in sortcm
mmm, in,univcrsummundum quos mísit, ut docvant, bapti
zmt .;: dc quorum maníbus, sanguineer pecca tori's, si non
anuucírwcrint, rcqu-írct. c)

Ad vos igitur, ne longe abutnr pnlientin vectra, nd vos
adhueme cmn'erto pnueis vcrbis, olive-Hus (čťCiCHiacsamctuc,
'Iu—"lsinox píissiinu mater segregabit, sicut quondnm Barna—

a) Lib. 4. de div.?institfc. 30.
b) Cypriuu. dc verit. ecclesiae. Gat. 5,- 6.
C) Ez. 3, 18.

d) A. A. 13, 2.



180

Imm aSrmloa'n opus, ml quarl csh's ass-mnm d) ut cntis, et
fructum affcrntís, et fructus V0.th mnncnt. 0)

Ex his jam, qunc nunc meditali Rumus, intellígcíís gra
vítatem muncrís sancti, quod vos „pm—mt, in quo pnl-tahitís
pondus diel ct nestus , b) uhi malcdicontihlm hr-nndívcrc, pro
blnsphcmnntibus orarc, c) npnrtuncctímpnrtune instnrc, obsc
cmrc, cnstmhostilia contrnccclesímn sanctmu e\ctl'mťtfldamo—
lirí, et nnimas naufmgantcs piscari, ml portum vcritatís
duccro ct salvm'c dchctis. — Nan nt confnmlam vos, ]mcc
(liao, sed ut mcntem vestrnm conjicíam nd illum, qui vella
dat (;: ])osse, gm'. ])ctcnlz' non rlonog-rzt gra/Fam; -— ct hac
gratia confortílti cxcnlamus víncnm mmm, ct gnudcnmus, et
exultcmns, quonínm mcrccs nostra coluíosa,crit _is cmlo. Dími.

a) Jnann. 12, 16.
l)) Math. 20, 12.
c) Cor. 4.



W knížecí arcibislmpské húlúzfsktírněw Praze,
čl.—91.190, w Scmindři, se přigjmá před

placení na náslcdugjcj knihy:

emmínmsNÝ ATLAS.,
čili

, .
auplna zbyl—amap,

we zwliaštnjm ohledu na wlast & země s nj zpn znčně.

Rnřne wyggdauas 3 nel) 4 krásná, we mědi ryté, na

hezkém, pewuóm papjru tištěné, čistě malowané mapy.

.l'iřmtplutnj cena gedne' mapy gest 1-6 kr. na stř. Při

zapsánj zaplan se hned 49 kr. stř. za tři poslednj ma.-
py napřed.

Na zwlaštnj zamluwenj obstaragj se též skwostné Wý—

fish-y po 24 kr. stř., na něžto se 1 zl. 12 kr. stř. tjmže
Způsobem předplácj.

Zlyčratelům odběratelů dame 7mý wýtisk nádawkem.

Gména p. p. předplatitelů hudau wytište'na.
Prwnj mapa wygde w měsjci dubnu h.r.1.835.

Zwýšeuaukrámskau cenu ohlasjme při wydanj prwnj mapy.

Potřeba zeměpisného atlasu byla u nás dlauho giz
a bolestně ze WŠCCll stran cjtěna; wyilawa'uljm zem č'—

pisu dle H. Balliiho zwčtšila se geště che. Ze
předběžného, při ohlášenj zeměpisu toho wydaného nai—

wěštj poznali gsme s potěchau, žeby cljlo takowé mezi
imisemi,wlastenskélw gazyka milownými kragany ochotně

piigato bylo; a wšak po sezna'mj wšech, djla toho týka-
šált'jch—seokoličnostj, & po mjstném wyšetřenj welikých



s dostog'nym geho wywcdenjm Spogených wýloh s holcstj
Poznali gsmo, žo bychom tan thlHlll po ohyřog'né cestě

nikoli s to nohyli, podali za lcwný, snadno dostupný po_
njz krngumun našim tnkowé mopy, gukowéž hy co do

wnitřnj i zcwnitřnj zprím'nosti hodny byly i národnj naši
literatury i nynčgšjho stuwu mnpopisoctwj. Horliwá lai
ska několika ušlechtilých p. p. Wlastoncii, gimž tuto

naywtclogšj dler sklíulíuno, odstrun'lu zlé ty překážky,
a godinč znanicnitými, i na dolšj čas pogišlenými ohět—

mi gegich stalo se možným, že nynj

ZEMĚPISNÝ ATLAS
platně ohlásili :! wo skromné té ceně wydíiwati můžmno.

Nudiígeme so, i ostatin milownjci wzdčlítnjawlastcnské
literatury noopominzm hogným odhjrítnjm přiSpjimti k dj
|u tomu pix—nákladnému a. každému, bud' si kdo hud,

kněz, úřodnjk, stndiwjt-j, m'vš'tnn, i'jtutel nowin i kdokoli

giný, nogxon užitví'něnm, ulo w tolika-ých pijložitostecli

i noyn'ýš potřebnému. Zugistó ui přoswědřoni grsau, že

se ginu cestou tanto mapy do rukou dostanou, gonž ohy
řogné toho druhu zhon daleko za sebou zůstzmugicc,
„krásou, swčtluu pntrnostj a učdcckau důkladnost se
schwulownti, & wšecko to & tuk ohsahowuti hndau, co

a gak to noynowěgšj polu—okyzeměpisu & g'iných snjm

Spřjznčných wěd podugj. Za, to dostatečně ruč' gmóno

p. Palackého, gcnž i péči () wědeckau atlasu toho
**ítst na se wzul.

Pončwadž s wydítwítnjm map těchto wolikč antra
ty Spogeny g'san, ohyčognýiu knihlmpockým produgcm se
ale ponjzc dlouho nescgduu, žádáme wšcchnčch, kdož si

atlas ti.-n ohljhj, aby na něg laskawč co noydřjwe před
platiti, :! takto důležitému podniknutj tomu se sné strany
pi'iSpěli l'íii'ili.



Přcclplacenj přigjmagj:

w Praze: nrcihiskupská knihtiskárna w Se—
mináři.

Bud. Ncurcutter, knihkupec;pak
knihkupecth Kronhcrgrn &Web r &,Cal—
v e & wšickni knihkupci w P'azc.

W KrálnwéI—Iradoi:Jan I-Iostiwjt PospjšiL
W (Áji-iné:Fr. Kaslránck.
W Brně: Seidl & Gastl, knihkupci.
\\ ()!omanci:Jan Neugebauer.
\\o \\;chni : W on 0 d i k t s k é &Dir nb (ik 0 wo knillkupcctwj.

\\ .Prvšporku: Ondřog Šweigcr, knihkupec.
W Sw. Mikuláši: Fejerpuluky, knihami-.
Dále &wůhcc wšickni, kdož se prodínvánjm knih ohjrngj.

Celý ten atlas záležetí má neyméně ze dwaceti map;
kim-jim wmk pot-N, nalezne“ podniknutj lnlo přjzcň &

níllvžilalu podporu w ohecenslwu, podlé polřclly zdwogná—

solmčn, i ztrognásolměu býti může.
Wychítzj též:

72. lži IM lšb' UI ©

(" i l i

anplné popsíznj oboru zemského podléposled—
njvh sla'tfnjch změn &ncynowčgšjch zlu—(LW,s přjpraw

ným úwodom, s pon-ownímjm neydůlcžilěgšjch minoj,

mčrivuh :! s dokonalými regslřjky slow i wčcj. Po—

(llé fmncauského Ahrégé (le Géographie p. Ha—
driana BaH/ilia. Spis lon wygdc welřcch djlech čili as

w If) šosliau-chowých swxazkítch, na něž se 20 kr. stí—.

přetlplíwj.
Cena la lrwío.wšak gen až do wygitj celého prw—

njlm djln, nať-Tož o Iřetinu zwýšcná Lrámská ce—

na nas-1:1tu



Zbčrnleló předplatitelů olnlrzj sedmý wýtšsk n!.,
dawkem.

As w 6 neděleoh wyg'de wždy gedcn swazek.

Že Zeměpis Slawnčho geografa, p. EMM/m, neylng..
šjllollo druhu posud wyšlú kniha gest, dokazugj gedno
swornj ůsmlkowé wšeell netoliko francouzských ale i ui

nogazyřných litcrnjch časopisů, gnkož i to, že se za ml:

W púwodnjm gazylul dwogjho & to silného wyclímj doře

lml, a. hnedle na to i do giných řeřj, do německé i (lwa

krále přeložen byl. Podiwu hodno gallže p. Balbi do—

wetll, s welkau slruřnoslj (mp/nost Spogiti, & wšlule ku

krátkosti a proslosič w řečí ])lede, wolikó bo/mfxfn-j

hognau rozmanitost n, podstatnou dulr/udnost n'e Spis
Swůg uwéslí. Gasné & pohodlné, llazche iabclu'nu' piw—
hledy dowršugj užitečnost lé knihy.

Co se pak našeho na wlaslenskau půdu spisu Iolm

přowedcnj týká, poukalmgeme gediné naprwnj (lwa \\“_\'Šlt'|
Swazočky; zagisló že wšude co neychc možná srozumi—

telnosti šelřeno; mimo to budou neznfunčgšj slowa pi

gednolliwýeh swazeřkách gakož i Opět na konec celéh0
djln wyswěllena.

Že Zeměpis ne bez príma. schwalugeme, (lokazug'n

\? České "'cele,w řjsle Ga 7pronešený přjzniwý úsudek.

IBÉIBEWDÉIBÍISR.ZÁBAWWÉBD

čowmog
ohsahugjej powjdliy, nowely & romány, djlem půwodnj,

djlem z eizjoh gazyků přeložené.

Nenjř nikoho (agmo, že gakkoli wzhuzená od nedán
bv

na naše literatura prúwem giž honositi se muze lllllOll)'—



mi & přcwýlioruými pracemi učených & horliwých mužů
zwlaištčz oboru přjsněgšjch wěd & umčnj, gakkoli rok

do roku zduření-mi duc-ha plody pilných wlaslenskýoh

FlliSlHHliPlů hogně sc množj zl hohatj: nicméně Spisů tím-—

hnoji-l: , klon—vlnyrozmimau za'iliawu s užilkom apogugjce,

„misii-omin mezi wělšj říistlcau lidu wzdělauost & oswj—

cvnj, \VSIČle-Hlly w Srdce lumwuost, wzliuzowaly chut k

;:umlul mulorskému u roznčcownly lásku k milé \vlasli,

už. posam'a'ulo uclu'ulič so. mim doslúwulo. A gest to část

illl'l'álilll'ynikoli nopulrnfm, ano zwlaištuj hodna pozornosti,

nolmi spisy záliaiwnó z no):řotni—gš'jliose raduyicc řtcuár—

sm'n, ucywčlšj na národ magi působeni, což mim historie
lmíídó. literatury ulmzugc, pročež také slib—dáme, že u

ginýuli národů pořlom swým ginélio druhu knihy daleko

přcwyšugíi a gnko hl.—mujtělo lite 'ailury činj. Dobré zá—

lmwnéSpisy nmgi lu wjliodu do sebe, že uiluche k
mladým srdcjm lidským, n. ušeliké okolnosti našeho ži—

\\olil, od dclské !( rodiNnn lásky až k powiuuoslcm star
couým, od obi-"unu sebe mcušjho až k mužům, lilc'í'j

“(člilié :lllCl) ncywělšj půsolionj umgí na Spríiwu země, &

iv.-Berkyty romlmuilé udalosti, wo kterých osud, lásku,

ufu'užiwost a Wůi)00 diu—lm.lidského mocnosti PůSOilj, i

toho wšeho dobré i zlé následky w žiwých liarwácli ta—

lio'rlin před ;oiti ginu hlad.-moc, snáze gc mohau wésti na
coslu k dolconmlosli1 nežli knihy wíce učcnélw obsahu,

;:olikož l_xlo pro dosivčlogšj :i starší toliko členár—

slwo usluuowouy gsnucc, záklaqu pol'i'ehugj lzilmwóho

::.-akýz části položvn liwai dobrými zailmwnými Spisy. A

minmlo gosl powulmi'loučlui wulico lukowa't, že lleyrruliigi

ill':l\\'i:se mj, u neydéle onu prnwdu w paměti chowá,

Lim-(imu w ncypčlměgšjm mušc podium byla. každý

Iody zídmwný Spis uložili má solič za úkol, ony prawdy &
zkušenosti ze Ziwola', gcnž prosla wyřkuuty snadliy gun



ztěžka průchod k lidskému duchu nacházely, podawati we
twařnosti přjgemné a lahoduau zahalené rauškau, a takto

pÍ'ÍSijilti k ušlee-htěnj rozumu a srdce. Že newšeehy
zabawné Spisy takowélnu auěelu slaužj , wědomo gest, o

špatných ale Spiseeh slow daremně šjřiti nechceme. Taldi
tomu, (liwuliž, že od každého wlastence nedostatek tako—

wýehto spisů těžce se nese, a že denně nařjkati naň

slyšjme '?

Toto na mysli nwažiwše, ao zwelebowa'inj narodnj
literatury, gako o rozšiřowanj \vyššjho mezi národem
wzdělanj rowně pečliwi gsauee, umjnili gsme si, nadzmj—
něný nedostatek alespoň poněkud nahradili wydíuva'mjm
Bibliotéky zábawné/m členj. Cokoliw wýborného od
obljbenýeh spisowatelů ruských, polských, anglických,
španielskýeh, německých a g. w nowěgšjm čase wygde,
to co neyryehlegi we zdařeném a naskrze srozumitelném

překladu podáme, aniž zapomenauce na překlady staršjch
a wýtecnýeh Spise, pokud geště méně gsau zníuny. Zwlašlnj
ale zřetel obratjine na to, abychom co ne)“castěgi i do

brými půwodnjmi pracemi i'toníu'stwo naše potěšili :!
uspokog'ili.

Této bibliotéky wygde každoročně asi 8 swazků
(iti archowýeh na pěkném, bjlém papjře, nowým, au—

hledným tiskem w ceně 20 kr. st't'. Prwnj swazek obsa—

hugjcj drobne powjdky z Bulwera, \\7ashinš'toua lrwinši'a
a g. wygde neydéle do poslednjho dubna, abéře se před

placenj WPrazo, w njž'epsané knihtiskíu'něa wknihknpee-
tchh .los.L. Eglšenberši'raaflí. Neurtmh'ra. Kdo wšakby
na wenku laskawě pmpfg'citi se chtěl ke sbjranj předplatitelů,

nadawkem dostane 7mý exemplář, a gménogeho, gakoži

každého předplatee, přitištěno bude ku knize. Předpla
ccnj trwa do u_vgitj každého gmlnotliwého swazku, načež
kr.-hnska cena nastaupj.



Prut-už Za'ula'uuewšem—hwenkowskýeh p. p. sběratelů,

by nám neydéle do 1.0. máge počet swých předplatců

oznámili ničili. Druhý swazek,genž sobě In'zo za prwnjm

prlslljšj, obsuhowati bude půwodnj román z wlastenské
historie ohljhcného & čtenítrstwu našemu dobře zníunélno

spisowutele. Každý lnuluucj swazek zwlášlč se olnlítsj s
udítnjm obsahu. Čínjce uctiwé pozwímj k předplacenj
na prwnj swazek, ugiš'tugmne wšech milownjků ducha ol)—

weselugjeilw řtenj, že wšecku práci wynaložjme, by
chom wítžné čteuárstwo wezdy gali gíulrný'm obsahem,

tak i zewuilřnj ozdobnostj uspokogili.

_ Gešto ale takowé naše podniknutj žadné stálosti mj
ti by nemohlo, kdybychom i od slowútnych p. p. spiso—

wutelů hognč podporowáni nebyli, známo činjme wšem,

lxteíijhykoli bud' překlady , & wšsz gen nepvýborněgšjch
a co možná neynowěgšjch Spisů, bud' půwodnjmi
pracemi k bibliotéce nitšjpřlspjwuli chtěli, že za kaž

dý překlad, který se přigme, 5/6 čistého užitku, genž' po
zapmwených autratáeh wybude, pogiš'tugemc; 1/6 uložj se

gatkožto cena. za práci půwodnj, tak aby skladatel neto—

liko celý užitek podržel, ttlcln'ži nad to slušné odměny
dušck

Nehledjcc při takowém'podniknntj nižádného zisku,
mulěgemese se strany gali odběratelstwataki spisowatclů

náležité podpory.



W knjžecj arcibiskupské knihtiskárn'é w Praze
W)cházegj tiskem:

emag PJSNĚ s NAPĚWY.

Zn wšech stran docházely nás stjžnosti, že welmi málo
pjsnj máme, kterými by se Wlastenskó djwky & Zpě'wu

milounj krag'ané naši poobweseliti mohli. Tyto stjž'nosti

gsau owšem prawdiwč, & wšak odstrmlěnj gich pi'jliš těž—

ké. Wydáwímj pjsnj s melodiemi rytými žádá. welké wý—

lolny, .“. pončwadž odbyt s nákladem w stegmém poměru

nebýwá, wydmmtelé i německých pjsnj ——ma;_=jcjmnohem

\\jCe odbjratelů nežli my, skoro wždy škodowati nmsegj.

Tuto škoda mít i w tom sxxůg' zaikladnj kínnen, že i

mnozj prfmj milownjvi zltčwu pjsnč wydzmé nekupugi, ale

wypůgřugj se a, pak opisowati da'm'ztgj. Nezbýwalo mim

tedy nic giného, než na to pomysliti, g'zlkbychom pjsnč

české za penjz co neylacínčgšj, mm za tak laciný wydá—

Willi, až by i gich episom'mj pouhé \\“jt'e \\“ýioh stálo.

Nadřeřená knihtiskárna umjnila sobě každý mčsje
a. sice wždy dne poslednjho geden arch wydati. \'V kaž—

dém archu budou dwč i tři pjsnč , a mezi těmi die mož

nosti wždy gedna púwodnč složená. Přeloženýeh pjsnj—
které _:genz neynowčgšjeh &neyobljbeuěgšjch zlpčwoher se

\vylrjrati budau, mfune giž hognost pohromadě; co se wšak

půwodnč složených dotýče, wděčni budeme wzáctným na—

ším kraganům, pakli nás kterými poetiti sobě obljbj. 0
statnč no. to hleděli budeme, aby zpěwy pro ženskéi
mužské hlasy w této sbjrce se střjdaly. Wycházeti bude

tato zbjrka pod názwem'



wámac
mnam—mamma;

UWITÝ

OBĚTOWANÝ
DJVVEŠÁMWLASTENSKÝM.

S .l'Rů W'OUL'MPOBTEP'IAN'J..

Předplatezlj na celý ročnjk, dwanáctc archů obsa—
hugjqí, přigjmá se w arcibiskupské kníhliskfwnč, :. Sice:

na tískíu'jm papíře po 58 kr. stř.
na. weljnském 1 21. 21 kr. stř.

Páni g'ředplatilcič na rok celý Obdržj na konci roku
HŠHŠlHL'I(hůlku zdarma.

Abychom \\š.Lk odhjrfmj wšemnlznč usnadnili, usmsli

gsmc se na tom, že i gcdnolliwé archy, a sice: každý
m'a-h nnliskacjm papíře po 6 kr. stř., :! na wcljnskčm

papíře—po% kr. si?. se pradiwati hudzlu, aby si tak

každý m neylcwněgi i ty třebas pjsnč zgcdnati mohl,

Ltvró se komu práwč ljhj.

Za toto wydím'a'mjze wšoch neylaciuěa'šj gest, každý(>.

|:.Žmvčdi'j, ptm'ážjli, že za, npisowz'mj osmi síran not w Pra—

ze '31- i Lh) kr. w. č. se plnljwá. Talk low-'iqu conu však

gou w lé naděgi uslanowiíi w slawu gsmc, Že se mím hug—

ných odbjratelů , zwlášlě w km;—qi, dostane.

Prwnj (lwa archowé pro mčsjc Leden & Unor gsau

gif. k doslímj; prwnj ohsahuge mimo titul & přjpis, 3.50—

dnu pjseři ze Škmupowy opory: Oldřich a Božena-,
&druha" z Heroldowy: Zampa; druhý arch pro mčsjc
Uuor obsnhugc: 1. Pjseň od Týla: „Wanc wělřjk po



lučinúchý“ pěkné skla'ulíunjhorliwého p.SÍil'ílert; 23. Trd—

pcnj lásky: w hudbu uwedl slox-vúlný'Ilfítósck; 3. Pjscň

CheruhinihozMozal-lowy opery: l'ig'arowa swaďba, začal;
nagjoj: „Želcm, och, aslastj wathnau.“

I'V kojí.ch arcibiskupské kužhliskárnč wyšly quíslcduyjcj knihy:

SLOVWJKČESKO-NĚMECKÝ Josefa Jung-maulu.,
doktora filOSOin, pratofckm 1m král. gymnasium
akademickém Starého města pražského, nuda učené

Společnosti pražské, (\ zluoru pro vědecké wzdiilítnj
řeči a. literatury ceské při národnjm museum. Djl |.

Swazck ]n'wnj & druhý. A — 1) 0 ř i stiti.
Každého iftwrtleta wygdo swazok :! prodáwá se panům před

platitelům po 52 zl. střjb., mimo předplacan po 2 zl. 30 kr. —
Lhota přodplaccnj trwá do wygílj prwnjho (ljlu, totiž do konce
lučsjcc zář-j 1835, golikož prwnj djl bez málo z pěti 25ti ar
chowý'vh swazků zálcžcli bude.

ANTONJN A AREŽKA aneb: o sud dobrého bra.—

tro. & sestry. Powjdka pro Honšú—cwčku mladi—

stwého, zwlášt pro odrosllugšj řcské djwčinky, dle Kr.
Šmida. 1.2. 1.931. stran .a.'30, wítz. w obálce 10 kr.

ATALA, aneb láska (Iwao (liwoohů na poušti
Přeložcná Zfrauwatuského guzyko. Druhé wydíwj. 1832,

stran. 1.38, 7.11.13 kr.

BÁGKY Vi n c e n c i a Z a 11r a d nj k o , faráře w Kře

šicjch. 12. 18.33. Dj! prwnj, síran 104, za 1.2 kr.

BUŠLIOTÉKA MLÁDEŽE. Zhjrku. mrawných powjdck

od J. W. Wlasízka. Djlck řtwrtý. 1832. Stran.
80, za 10 kr.

BITWA S TATARY. Powjdka z roku 1241. Gunimat,

powjdka z osmnáctého stolclj. 1.2 1832. Stran 160,
za. 20 kr.



(ZTWERO ĚEČJ M. T 11]. C 3c e r 0 n a proti L 110. K a t i—

lino wi. Přeložil, wyswětlil a oprawený text půwod—
nj přípogíl S i m e 011Kar el Macháček, qis. král.
professor poetiky arheloriky na Gymnasium Giif'jnském.
Wol. 8. 1834. Stran 190, za 40 kr.

I)!WADLA MALÁ pro okresy domz'wj. Obsalmge: Em
ma, aneb djtěcj láska. Kwětný wěnec.
l$l—ách wagcc. 4.2. 1831, stran 1.42, w obálce
miz. za 1.0 kr.

|)JWČJ BOG. Powjdka z druhé člwrli osmého stolclj. 1.2.

IRIŠŽ. síran 1.92, za. 20 kr.

DBEWĚNÝ KBJŽ. Powjdka pro djlky & gegich přálcly;
dle Kr. Šmida. 011.1. Wlasúka. 12. 1.832. stran—18,

za. 6 kr.

oonný MIROSLAW A ZLÝ GETRICH. Pouřiledlný

přjhěh pro rodiče & djlky od Krištofa Šmida- Zře—

šlčný od Františka Jachinm. 12. 1334, stran 190, wáz.
za 1.3 kr.

FMDON, aneb: S ok ra t e so wo p o sleduj r oz—
m ] auwánj o 11os mrt (: (l l n o s ti (!u š c , 5 při-—

pogoným žiwoímn téhož mudrce; dle Mcmlelssohna

luh-loži! .)os ef Č (!rn , cjrkownj kněz. 12. 1833.
slum 2:36, za 410 Lr.

HALSLJ ŠKOLA, č—ilisbjrka prawidcl & rozma—
n ílých pkladů, dle kterýchžtozařáteřnjk weden
zcela. InezPOřně w taktu se upewnj, :! potřebných O

hudbě známoslj mnhýwá. Od J. N. J. F. 4. 1.834.

Str.-m 9-41, za. 36 kr. stř.

urcsmnoww NAUKY ])OMÁCJ, českým lnlalnolemwy—

dunó od J. W. Weliký 1.2. 1.835, slum 31, W obálce
wáz. za 6 lux



iIO.'Pí_)DÁ_ŘSlíÁ KNIHA p ro w 3 co b cc nó lm n če ni
04 Josefa Fr. Kau ble, cjs. král. professora'w
Lšlnnwřícjch. 8. 1533. 5111111253,za 36 kr.

|<.x'ro::,|c:.<_-íMlssmixÁnNJ mmm, nebo uwcden
Lu Iuwaslzulsluínm žiwotu. \Vydanú od shromáždčnj
luysnčlřgšjho '\V_\'l\npitele. VVCHaý18. 1.534. Stran

ii)—).,ncwúz. za 25 Lr.

K\ZÁNJ (KRÁTKÁ) na wšecky neděle n. awfuth celého

roku, Lu wzděh'mjoljccnéimlídu, ;Lgcgích duclnm'njmu

prospěchu, kteráž swým osudnnjkům prednesl Franti—

Sck Kaulský, furnř w Hostiwuři. Dna djly. 8. 183—1.

Síran 3:31 a 12-12,za ]. zl. 12 kr.

líR\KO\ViUiY, :mclv pjsnč nárudnj polské s připogo—

ným půwodujm textem. Od W. 11.18. 1835. stran 11:2 &

(Zpčwu) (3, za 16 kr.

KROK. \\rořegný Spis wšcnauřný pro Wzdirlnnce ním)—

du Česknslmmnského. “,)dfm'án p'rísighvítllj'mnnmlm

učených wluslcnců 0:1 Jan a S Will ()p l 11k 11P rc si u,

tinktura w ltřkuřslnj, c. k. wcřvgného professor-n' přj

rmlupisu a ředitele c. k. pI—jrodmvnyna u_ysnLých ško—

lf-„ch pražských. l)qu IH. míst ]. 1333 a 2. 12331,
každá říusl str.-un 1.80, za. 43 kr.

RUČENÍ E\Í. PROKOP/\, kněze rádu Prcmons(nilského

nat Sli—alwwč,a hýwalého kazatele W lslawnjm clm'unuj

„Vimi-.sw. Jakubu w král. mčSIč G_jhlzmí. N o (| (5| nj

& ta'wzltcřnj kftzatnj. Djl .l.. 8. 1531, slmn Liv—',
“; "bůh-.c will. za 1 7.1. Druhý +le se tiskne-.

LÉKAŘ ()CNJ. Zpčwohm we (lwatu gcdm'unjch. Z fr.-un

cauzskčho dicEnmnucln Vcitha. 1.3. 1532. Síran MÉ),
za. '10 kr.

LilšUŠlN SAUI). Smuhmhm w gednom gcdnánj. Ocl

W Klicpery, c. k. profi—safari!lnunanimjlm na gymna—
sium Královo.cln-udu-kúu. 1.2 íčíiž, síran 45,741th.



mmm (NĚKTERÉsmsn. P?i-lužonéod 1gnfwe
H ágk &, c. k. profcssom ]mman'ílnjlm na gymnasium
Lítomčřickóm. 8. 1832. stran 209., za 20 kr. stř.

MRA\\'1\'Ý KALENDÁŘ, s přípogcným nan-edcnjm ke

zpčwu. Zhjrka ůtčšenít, kteráž se rozličným způso
Imm wo škulíu'h polřcbownli dít. Od J. N_ J. Filc—ilin.
I?. ] H32. 2.110 ln'.

\.HHŠDEYJ (NEYKRATŠJ) ke řtonj. \defmjm 'qu_
liška Studeného, uřitole u sw, Filippna Jakuba. 9.
"]“3-1, strun 72, za 1.0 kr.

REWOLNJCÍ , aneb ] S i d 01“a O ]ga. 'l'rm'hlollm wc

půli _zrmhn'uujcll. ])Éc Aru. Rnupachn od S. K. Ma—

cháč k a.. 12. 1.934. stran 105, za 18 kr.

mmm smmino st.—„WM,m gest: Wšcoh ecná
p ol il ick ŠL11i s | (: ri o. |. r \v nj 110 “ čkn, od počátku

Spuhřlmsli lidské až ku pádu západnj íjšc řjmskó
(M |" ra " l i k a .l o s o.fn, Sm e l a 11y, kněze řádu

.Prommnslmlskčho “ Teplé, professor-at na ůslawu filo—

sofu'kčm w Plzni. Djl prwnj. H. 1831., stran 240, za
401W.

P.?SNĚ w nfn'odnjm českém duchu. Od Fran!
Jaroslawa Kamenického. 1.2. 1.833.stran 109,
za 1.0kr.

P(HÉSTA, aneb : Hra. (1 1.111110 7.11i ck “ Sar dí ni í_

Zpčwohra we třech děgsm'jch. 1.2. 1.932 stran 54:
za 1.0 kr.

POPSÁNJ kr. lnlamnjlm města PRAHY , pro cizince i do—

mácj. Od Kar l & Ladí sl aw & Z ap &. Wclileý'
1%. 1.835, stran 360, s kanlcnopisným plánem, dwřmn
náhledky naPrahu & s vignclkau , za 48 kr.



POUKÁZANJLdůkladnému naučenj českého
i také 11 meckého č tenj, gakož také praktické
cwičenj w rozuměnj a mluwenj ncypotrebnčgšjch Í'po—

gnlenowánj i l_n'ůpowčdjw obau gazycjch. K obzwlašt—

njmu užjwímj při prwotnjm wyuřowanj řeské mládeže,
kteréž ejl gest, německé í'cři lehce a důkladně se na—

uřiti. Sepsano od Jana N. Sýkory, učitele na hlaan
Škole k. kragskéhomčsta PlleČ. 8. 1.833., stran 1.1.6,
za 12 kr.

I'ÍURODOPIS, co krat 0 c hw i l nj k š k o l nj , pro
mládež (lOSliěngŠjčeskoslowanslmu. Od Jana Nep.
Fil cý k a, učitele. \\zornjho na Chrasti. Welliký 8.
W Praze, 1.534. Stran 208, s 2Gti kamenolnisnými
obrazy; waz. 'J. zl. stř.

PSACJ STOLEK. Činohra we řtwcru gednánj, od Aug.
2 Kocebue, kterauž zřeštil Norbert Waněk. 1.2. 1.832.
stran 166, za 14 kr.

Barona Giřjho Cuviera
ROZPRAWA O PREWRATECH RIZR! ZEMNJ a o

proměnách W žiwořisttm gími Způsobených, w ohledu

])I'jrodoPisném a děgopisncm. Podlé pátého wyda'uuj

přeložil a rozmnožil J a n S w at 0 p l u k 1' r o s ],
doktor w lókařstwj, ('js. kral. professor p'rjrodopísu,
ředitel cjs. kral. pijrmloxvny na vysokých školách

pražských, and několika učených Sllolct'llOSlj. Weliký
8. W Praze- 1831-stran 318, s 4 obrazci, za ]. zl. stí-.

SEDMMECJTHA SWÁTEČNJCH ]iÁZANJ Vinconcia

Zahraúlnjka, Faraře w Křešicjch. 8. 11.54.33stran VIII.
a 330 za '1. zl.

SERAFIM. Dárek dcerkíun městským od Wat-ic Antonie

Druhé wydímj. 12. 1832, stran 102, za 12 kr.
SMÍŠEXŠ leCIlOWNJPl-I POKLADÚ, aneb: wraucné

modlitby ]. hlulmkosti ducha k Bohu wždy vsolagje-jho



Katoljka. 1.2. 1.832, stran 165 na psat-jm papjru nc—

wfnzmn't z:! 36 ](l'.v „
[ \“w'lůhlfňl K \\Nl'l'BNJ MODLITBE, poukázané wmno—

Ilja-h lllmllilhách, dle potřeby katolických křes'tami; od

.! N. Pfeiffm, opatakmmwnického řádu Prenmnšlrátskě—

lm, kláštora Sn'nhnwského w Praze.. Přeložil z ně—

mm'kélm wydfmj Gotthard Holuln'tř, kněz téhož řádu.
1% NBL). zn. 21.- kr. newáz.

['\HCEDENJK \\NITHNI MODLITBĚ & l. (l. Materským
gruzykcm vyložené od Tomáše [\'ubclky. 12. 1833.
lirnhšj Hierau tištěné; newázané za 16 kr.

\\wsnzuftmm A \\"YGÁDRE'NÉTAGNOSTI H\USLJ,
gali pro uřence, tak i pro wytm'iřenčgšj ]muslisty &

milownjky téhož strnge hudclmjho; kteréž složil &wypra—
cmml Karel \Ylřolná. 1932. Síran 21, 10 kr.

ZBJHKA NEYDthMSGŠJCH SLOWNJKÚ LATINSKO_

ČESKÝCH, s obsahem noznímlých slow w abecedním

pořádku řeskolalinskčm. Wydzmá. od W. Hanky. 11.2.
Him. Stran-110. za 1.21.

Zde se lóží přigjmá přwlp'hzccnj 7m míslcdugícj Spis-y:

('\SUPIS PRO I'\"..-\'l'OLl("l\ŽlqlDUCl—IO“ENSTWO. “y—

al.-'mímml ]mjžccj arcibiskupské pražské konsistořo.

\n, roi-'nj běh 2 zl.

S'\\'id'l“()ZOR., neylnvínčg'šj Spis obrázkowý k rozšjřonj
užitočných známuslj pro Čechy, Morawanya Slowáky.
Polololnj pí'mlplacenj 'J. 21. 13 kr.

K\YI'ITY. Národnj zálnmfnjk pro Čechy, Momwany &

SŠ(nYi/lky. Člwrllotnj přodplncellj 4-5' kr.

(380145 ČESKÉHO WIUSEIJ'Í. Na mřnj běh 2 zl.
'l'rž „.mn zde !: doslú-n'í Ink qmzwnnč:

LJSTKY PILNOSTI, na, odměnu. pilnýth & mmwnjch

zinku; Inn-t po 1.2 i po IN kr. Na. šest tuctů dáme

smlmý m'ulzuvkcm.



In der Fila-510756EMM/lichenffmhdruclerei in Prag is! zn haben:

MÁŠ-THEN NEUBÚHWTISCHŠGR POŠCŠIE, ilhertmgeu vou

Joseph \Venzíg;g1j. 1.2. |933, Svíten \'ill u. I.B-l, 40 kr.
ERORTERTE E\fn ERLÁUTERTE CEI-mnmsSE

DER VIOLÍN zum Behuf der Lernenden und geůbte—

reu Vielinslvieler und Liehhaher dieses lnsh—umenlcs.
Verfasst und bearbeitet ven Karl Wlček. 4. 1833.
40 kr.

Auchwird daseibst Pránumcraiion mít 2 fl.
(7. IUI.auf den ersten T/zeíl des ['a/genia; "rer—

hes angcnommcn :

CIImSTCATHOLISCHE LITURGIK, zuná'u'hst.zur Aus—

iihung fi'n' Píšu—reu-und Kaplatne des \Yel(priesferstmules

in der ahemllmulisehen Kirche., mít Berlieksíehlung den

in den Gslerreíehšsehen Stanton, clem ]iíinigreiehe Beh
men und der Ieílmerítzer ])řiizese insbesondere, ilher

die kalhelísehe Liturgiebeslehenden Verordnungeu. Ven
Ant. Ad alb. Hnejek
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E&NSESTGŘE.

osmi! ROČNJ nim.
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\V PRAZE 1835.
77 knjžccj arcibiskupské knihtiskárnč , Ú'zalq'mIV. Spínky.



Solun in illicitís non cndit, qui se aliquando et :! licitís
caute restríngít.

Grey. 6. mor. It'b.
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NARODUčnsxúno

K GEHO CJS. KRÁL. MILOST!
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KRÁL!čnsxnmu.

w MĚSJCI ZÁRJ, 1835..



(Po oznámeni wýg'ezdu Geho cjsarské králowské Milosti
FERDINANle I. do Čech w zůřj r. 1835, a sice přes Budčgo—
wíce, Horažďowicc, Plzeň, Mariánské lázně, Kunžwart, Františ—

kowylázně, Karlowy wary, Žateč & Teplice do Prahy.)

Dlauho truchlilas, moge wlasli česká,
Giž zarmauccné powygasni ljce ;
Neb se žádostná po žalosti tobě

Úlěcha bljžj.

FERDINAND, prawý Swatowáclawského
'Frůnn nawštjwj tě dědic, milého

Otce SYN MILÝ, gediná kwetaucj
Naděge lidstwa!

they HO sljčné Otokám ěnčsto!
Hág i luh i sad, spanilá wy sjdla
chlzynskc'Íw starých u trosek Prachynsky'ch

GEG potěšugte!

Ohčanů swornau ke činům šlechetným
Snažnostj zwescl HO Plzeň! ——Tepelská
Bcrlo, zgew MU, cos činila. zdf—(twotny'm

K oslawě wíjdlúm!



Umělan ty pak zdobený skwělostj
Kunžwartsky brade WZNEŠENÉHO přígmi
HOSTA, až howiw SI, pedál ohlédne

Otcawu Itaupel!

Čjši strog, Karlůw "hre, perloPĚnnau!
FERDINAND zdrawj bude pjli SOBĚ
Ze wřjdel twog'ieh, & ke wlasti české

Zaplane láskau

Karlowau! ——A gali Čech umj železným

Snaubíli břehy sklepenjm, ukažte
KRÁLI Žatčanc', luhy genž požitné

Rádi kypřjte!

Alčjm, Teplice spanilá, ty d'řjwe ——
PA_NASWÉHO rozweseljš, kragin—li

Rágem, lékem wed, či rukan ochotnuu
W ozdobu města. '?

RéwoPIOdné pak pořičj Polabské,
Řjpe poswátný, kde Čechů prwotuý
Wůdce oteowský milené swé wlasti

Půdu poljbil,

Kde přemysliwau orané směgj se
Brázdy radliej, milé obradugte
KRÁLE DOBRÉHO blaho žádauejho

Národu SWÉIIO.



"fitězná krásau sokyněslowútnýcll .
Měst! ty srdce & hlawo země české,

W rauchu růžj & lilij *) srdečně

KRÁLE přiwjtey!

Wlaeti GEG wjtey gazykem, kterým se
Čech neljčený Bohu wraucně modlj;
(2ij gak djtě k otci, tak on se bljžj

K MOCNARI swému ;

Grij wolís: „Žehney TEBE FERDINANDE
Bůh w péčjch o nás! MARI - ANNU žehney!

Stálé WÁM zdrawj, wcsclj a sláwa
Kwět mezi námi!

Karel l'l't'naf'ický,
farář w Kowani.

") České národnj hax'wy, bjlá a (šerwcná.



Bože, zachoweyníun KRÁLE,
FERDINANDA zachowey!

Ty DOBBÉMU KRÁL! stále
Rameno swé mocné přeg!

ON zastáwey mjsta twého,
Ař otcowsky wlíulne, cley!

Bože, KRÁLE LASKAWÉHO,
FERDINANDA zachowey!

Ai; sprawedliwost s maudroslj
W GEHO radě mjwá hlas ,

ON děl tjži SWÝCH staroslj
Mezi wěčnost, mezi čas ,

Řjši panowánj SWÉHO
Zástawau lwé řjšc mág!

Bože, KRÁLE LASKAWÉHO,
FERDINANDA zacllowey!
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N'Ijr MU dey, & sláwu hog'nau,

Čest wolfa—liwogsko w bog;

S NJM buď, s GEHO mocj zbrognau,
leězstwj praporcům strog ,

Gegich wánjm pro každého
Požehnímj twé se skwěg!

Bože, KRÁLE LASKAWÉHO,
FERDINANDA zachowey!

Wšemn dáwá krátké stánj
Častá swčta proměna;

Wšak gen wěčné má trwízuj
Wěrnost, láska zkaušená.

Známau wěrnost lidu swého

Znowu wstarém swazku zncy.

Bože, KRÁLE LASKAWÉHO,
FERDINANDA zachowey!



III.

"ale, wyslyš prosby wraucj,
KRÁLE FERDINAan chraň!

Zachowey HO, Wšemohaucj !
Žezlo žclmey MU i zbraň.

kajtcy, zrůsley GEHO iljše
K slráse SWEI—IOnárodu,

Štěslj nes HO stále wýšc,
A znič každau nehodu!

Dey, a't pokoge swalého

Sjmě. se wždy rozmáhá;
Láska ()TCE KRÁLOWSKEHO

Nás co djlle obsáhá;
Ač my nelnleda'nnc wálky,

Rádi dáme pro NEG krew,

A nepřjtelc do dálky

\Vžcne gislě český low.
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hey, ní wšecky CEI-IU země

Sworný duch wždy obgjmú,

liměnj ař zkwjlá gcmně,

Dobro nilidý nedi'jlná;

Ai“ sprawcdliwost na trůnu, —

Habsbnrýů dědu-"nanctnost

[\in—odmá bezpcřne w lůnu,

S nj i stálau blaženost.

Bože, wyslyš prosby wraucj,
KRÁLE FERDINANDA chram!

Zru'howcy HO, \Všemohaurj!
Žezlo želmey MUi zbraň!

Hid' Ty CEI—IOkralowánj,

Ty, který gsí králů král,
Pro;;- MU swého poželmímj,

'l'ak's i nám ge wšcclmčm ptali

.! K. Chmelenský,
doktor prim.
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Deus, salva FERDINAN'DUM,
REGEM nostrmn conserva!

EJ'US lhronum venerandum

Fulci tun gratia;
Ut, qua pater, juxta legem

Regnet, EUÍVIadjuva!
Deus, salvu nostrum REGEM,

FERDINANDUM conserva!

EJUS ul cuncta effam

Spirent sapientimn ,
Et in pignus, regma data

Sentiant justitiam ;
Praestet, quod regnis praestandum,

Quaerat et coelestia.

Deus , salva FERDINANDUM,
REGEM nostrum conserva!

Dona, palcem, (la honorem,

Da, in hello gloriam;
EJUS arma ut horror-em

Gig-nam et victoriam,
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Suh vexillis EJUS grcgcm
Serves manu strcnua.

Deus salvu noslrum BEGEH,
FERDINANDUM conserva!

Aevi mobilis furore

Fit sou-s terrae varia,
Solum lide et amore

Emmmt constantia ;

Antiqua fulc praestandmn
Florcant ut omnia.

Deus , salva FERDINANDUWÍ,
REGEM NOSTRUM conserva!



VI.

gožc, zuclmweyž nám KRÁLE
FERDINANDA DRAl—IÉI-IO!

Genz si wzal za přjklad slide
Žiwot Otce clnostného:

Malj, welcj k GEHO chwísle

Prcgj z srdce plného:

Bože, zachowcyž nám KHÁLE
FERDINANDA DHAI—IÉHO!

Bolo! chraň mkuuskau
Od nehod a rozbroge,

Aby welcj, aby nižšj

Požjwali pokoge;
Aby wzrůstal dál a dále

líwět národu weškého:

Bože, zachoweyž níun KRÁLE
FERDINANDA DRAHEl-IO!



__13__

Bože, ochraň národ český,
W němž wše dobré he'ře wzrůsl;

Žádné zlé, Otče nebeský,

Na. Čechy wjo nedOpusi'!

By šetřili neustále

Nábožensle swatého;
Bože, zaehoweyž nám KRÁLE

FERDINANDA DRAHÉHO!

Rač we swau ochranu bráti

BAKAUSKAU CJSAŘOWNU,
Račiž dlouho zachowati

ANNU ČESKAU KRÁLOWNU;
By hauř žádná nenadále.

Nedotkla se ŽÁDNÉHO _—

Oulu-ah 1m ÁLOWNU & KRÁLE

FERDINANDA DRAHÉHO!

Bože ochraň swau milostj

lIaósburksko -—Lot/'n'inský Dum,

By wždy pi'jjklaulem byl ctnosti

hnjžulům & národům .'
By duch Františlmw byl stále

Wladcem SYNA DOBBEHO ;

Bože zachowey nám KRÁLE,
FERDINANDA DRAHÉI'IO !



VI.

53020, žchney země MATI,
MILUWANAU KRÁLOWNU!

nm:. (ij hognost blaha dáti,
Rozmnož počet GEGJCH dnů,

Ař GJ wěnec pouty Wigo,
Kdož si ctnosti wážit zná.

Bože, deyž, ai dlaqu žígc
ANNA ČESKÁ KRÁLOWNA!

ONA co 01-101“ PŘEPEČLIWÁ

OTCE WLASTI míluge,
Getko MATKA DOBROTIWÁ

O nás wěrne pečug'e,

Rozkoš z dobrých skutků čige
GEGJ mysl nábožná.

Bože, deyž, ai; dlauho žige
ANNA ČESKÁ KRÁLOWNA !

GEGJ 0 wše dobré snáha

Ai: wžcly nagde uznánj,

Ai kam wstaupj MATKA DRAHÁ

Působj gen plesfulj.
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Pod GEGJM štjtem rozwíge
Kwět swůg mládež chudobná.

Bože, dey, ať dlauho žige
ANNA ČESKÁ KRÁLOWNA !

Žehney Bože wše co činj
W našich zemj oboru,

Ai w NJ etnosfnj & newiunj
Nalezagj podporu; ——

Slasř- do našich srdcj lige ,

Andělu gsauc podobná.
Bože, deyž, ai? dlauho žíge

ANNA ČESKÁ KRÁLOWNA!

Bože, dey, by nábožnosíj
Čech se wždy wyznamennl,

Aby w lásce, we wěrnosti

Ku KRÁLI wždy pewně stál;

By wždy ejtil Syn Čechie

Mocnost ctnosti, zákona.
Bože, deyž, ař dlouho žige

ANNA ČESKÁ KRÁLOWNA!

Přeg dlauhého panowáni
FERDINANDU DRAHÉMU,

Dey swé swaté požehnánj
Wždy DOMU RAKAUSKÉMU;

Sláwu Geho nezakrng
Klam, ni ústa swéwolná.

Bože, dey, aš dlauho žíge
s KRÁLEM NAŠE KRÁLOWNA !
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ONA práwem Pia slowe,
Viktor GEGJ Otec gmjn;

Tak nás k náboženstwj zowe
Gméno GEGJ, GEGJ řiu.

Náhožnosti u:).tčzstuy' ge
Stwům blahoaurodná.

Bože, day, ai dlaullo žige
ANNA ČESKÁ .KRÁLOWNA!

J. Weg. Sedláček,
professor w Plzní



VII.

C:.—mý mrak se rozstřel nad kraginau

Gako flor nad mij wěnčenau; -—

Umlkítř Zpěw ptactwa, — kwěty hynau,

Truchljce s hlawinkau skloněnau.

Lid se děsj, k nebi upna zraky,

True mezi strachem, naděgj: ——

Ay tn mizj poznenáhla mraky,

Slunce wygde z zlatých weřegj!

A kam gediný paprslek padne,

Tam nowý žiwot se rozwige;

Wše se zweselj, & wše omladne,

Co se w záři gebo napige. —

Práwě tak nedáwno nám se dělo

A té wlasti smutkem ztjžené ;

Srdce naše zármutkem se chwělo,

Oko k nebi bylo upřeně:
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Ay tu ON přicházj gako gasné
A welcbné slunce ze mraků! —

Tak přicházj požehnánj Spasné

Rolnjkowi z černých oblaků.

FERDINAND ])ře'cházj ! ——a & NJM slasti.

Genž w průwodu dobrých králů gdau;
Nowé zkwcte blaho české wlasli

Pod GEHO otcowskau ochranou.

Nuž, zawjloy OSLAWENÝ KRÁLI!

leey w dědiny SWÝCH poddanýchť

Wěř, že dáwno wstřjc TI plápolali

Milliony srdcj oddaných.

Nel) GSI nám dal ugištěnj blahé:

Že Sl wášjš lásky národu!
Nužc! bud' TI to dčdictwj drahé

Slrážj proti zradě, podwodu!

Zářo oka TWÉHO kde zaswjlj,

J\udyžkoli kráčj noha TWÁ,

.“ wyrůslá TI na cestě kwjlj,
Ozdoba to diadému ctná.

Lilie, kwět mjru, pobožnosti,

Růže wjry s wůnj pocholnau,

Kwěílcž gako obraz české ctnosti,

S wřrnoslj we Spolku ochotnou!



„19—

Ačlč wclkau k mjrn lásku máme, —

Wrah llrozj-li blaha našeho:
Růží žz'wota —-——krcw —- rádi dáme

Pro wlast swnu '. KRÁLE DOBRÉHO!

Jan Gindř. Marek,

farář w Kozogmk—vh.
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VIII.

Bm. KRÁLEchraň!

A wše, co bude počjuáno,

A w Zprfzwu GEHO wlastem dáno,
K blahu se staň!

A w GEHO radě, W GEHO práwu,

AŠ gasná prawda hlásá sláwu,
Ta mocná zbraň:

1m. KRÁLE chraň!

Bůh KRÁLE chraň!

At wěrnost koná, co KRÁL káže,

A láska. národy MU wážc,
Ta mocná. zbraň:

Ta wralny hoň z pomer dále,

A wjtězstwjm ohwězďugjr KRÁLE;

A w mjru wstaň:
Bůh KRÁLE chraň!

PV. Hanku,
bibliotckář národ.. museum.
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IX.

Sláwa FERDINANDUKRÁLI!
Bohem Cechu
Pro utěclm

Za. Františka danému,
By wěk budil zlatý,

Chráuě pokog swatý,
Wlastj požehnanému;

Aby zněly otce chwály

SYNU wdědině & w dáli,
Sláwa FERDINANDU HRÁLI!
Sláwa! GEMU Sláwa!

Sláwa, FEBDINANDU aláwa!
Cllwalné zwyky,
Kwěmé zníky

Háng od uwadnulj,
Bychom wěnce wili,
A se weselili

Pro cti našj mladnutj;
Šelřj národnosti príma,
Proto GEMU čest & sláwa!

Sláwa, FERDINANDU slítwa !
Sláwa! GEMU Sláwa!
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Sláwa FERDINANDU KMM!
Láska. GEI-IO

Litlu wšeho

Cit & skutek prowane;
W pokogi & bogi

GEMU pewně stogi
Wěrnj Čeclloslowané.

Cokoli hluk cizj chwálj,
Od NĚHO nás neoddálj,
Sláwa FERDINANDU KRÁLI!

Sláwa! GEMU Sláwa!

Sláwa FERDINANDU KRÁLI!

Naše hlasy
Po wšo časy

Pronikcytc oblohan,
Aby wládců wládce

Žclmal Gello práve
Dlauho swatan mocj swau;

Bychom nikdá neustáli
ijwat GEHO čest :! chwály:
Sláwa FERDINANDU KRÁLI!

Sla'twa! Sláwa! Sláwal

S. K. Macháček,

professor.



:. PoGEnmAMJ.

1. Owjře, gelikož důležitou gest ctnostj,

0 ])

Jose/'a Růžičky, kaplana l'l'čtelskělw.
_ ___..

Co činiti gsme powinni, bychom gak swé wlast—
nj, takž i giných [i(lj blaho plotlili, nazýwáme
ctnostj, & což we swých násletlcjch welmi gest
dobro &wýtečně prospěšno, to gmenugeme dule—
žitnu, mnohowážnau, welikau ctnostj, ctnostj, kte—
rai'znadginépředčj, anadginé gestzáslužnau. Gižt
puk powahu wěřjcjch srdcj, čili ctnost wjry, cjr
kew katolická počjtá ke ctnostem neydúležitěgšjm,
& komu \vlaslnj uinau tato ctnost schází, toho ne..
pokládá za člowčka nebe hodného. Učenj toto
dustognot gest, bychom ge we zwláštnj rozgjmánj
potaillli. Při tomto ale rozgjmzinj čtwero wčcj
buď “seti'jno, gmenowitč: Co gest wjra? Pokud
\vjra prawau gest ctnostj? Proč tato ctnost k ney
(lúležitřgšjm mrawnjm wlastnoslem přičtena býti

.
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má? Proč sobě každý wčrau hognau odplatu zj—
skati může?

!.

Co gest wjra, a o komi- sc řjcionůžc, že w
prawděwěřj? Ne každý katoljk, dj-li, že wť—řj,
wěřj také w skutku. Gest—li toho, což cjrkew

držj, žádné wčdomosti nemá, nelze—li mu, něco
aspoň toho, což má za prawdu, částečně předlo—

žiti: tedy mu to nikoli neprospjwá, že wjru cjr
kwe má za prawau. erkew owšemč wěřj, ale
on cjrkewnjho wěřcnj nenj účasten. \Vji cjrkew,
coby wčřila, & cele gest ustanowená wblahočin—
ných prawdách, Bohem zgewených: kdo nicmé
ně dostatečné známosti toho, což cjrkew učj &

wčřj, sobě ncdednal; kdo toho, což cjrkew w'é.
řj, sobě nepřiwlastnil, & nic tomu nerozumj, ten

zagistě tak málo má wíry, gako ten, kterýž učenj
katolické cjrkwe sice zná, ale za prawé ge nedržj.

Při wšem, což kdo má za prawě, trog-j wčc

se rozeznáwá, gmenowitč látka, důwody a gakost;
tak i při wěřenj toho, což katolická cjrkew uč',
tři podstatné od sebe rozdjlné wčci buďte zname
nány: Co se wow/', proč se zvěř/', a. gali .se wěřj.

1. Katolický křesían, nepřestáwá—lina galowém

gménu křesíana, wšecko bez rozdqu wřřití musj,
což k obsahu katolického učenj náležj. Geho w"
ra bud' úplná , & čjm autlegi gedno každé učení
náboženské poznáwá, & čjm měně mu něco skryto

& nepowčdomo gest, což cjrkew něj a nařizuge,
tjm che dokonalosti wjra gebo do sebe má. U



365

welikčm ale bohatstwj učenj k wjře náležj ob
zwlzíštně wčdomost a pewné drženj oněch prawd,

kteréž cjrkew sama za neydůležitěgšj &neypotřeb—

něgšj pokládá. K těmto u přjkladu náležj učenj
o Bohu, neywyššj bytnosti, učenj onesmjrné spra—
wedlnosti božské, učenj o trogj rozdjlné osobě w
podstatě gediného Boha, učenj, že se w osobě Je
žjšeÉKrista ku lspasenj celého pokolenj lidského
božská i lidská přirozenost co neyaužegi spogila,
učenj o wěčném žiwotu po smrti, učenj o milosti

Božj, bez kteréž člowěku při wrozené křehkostia
mdlobě geho nelze býti tak dobrým, by po smrti
odplaty wěčné požjwati byl hoden.

?. Neyhlawnčgšj duwod, za kterýmž kato
lický křeslan wšecko za prawé držeti má, což na

hljžj býti učenjm cjrkwe katolické, gestit slowo
neb swědectwj Božj, ač ginj důwodowé zamjtzini
býti nemagj. Poněwadž křesianské nábožensth
tak řečeného přirozeného náboženstwj w sobě za—

wjrzi, a ničeho neučj, cožby zdrawý rozum za blud
mjti musel: tedy učenj náboženstwj křesianské
ho i také proto za prawé mjti můžeme, že se úplně
s rozumem srownáwá, anebo aspoň gistým praw—

da'un rozumu nic na odpor nečelj. Náboženstwj
křeslanské samo tomu chce, by člowčk rozumu
swého užjwal, a při tomtofwrozeněm swřtle ge—
dno každé zgewené učenj wzižil. Wyšetřowzínj

toho, gakby se wjra geho s rozumem snášela, wy
hledziwánj wnitřnjch důwodů prawdy gegj má
býti gednošz neydůležitčgšjch zaměstknánj geho.
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Nicméně přednj & hlawnj základ křesíanského w'é
řenj gebo má býti swědectwj Božj. Nic bouw'
ře gebo tak stanowiti nemá, gako pomysl: „Bůh
to řekl; Bůh, ten neomylný, genž má swrchowaný
rozum &neywyššj maudrost, tent prawost každého
křesianského učenj stwrzugeň' Tento důwod ge
mu buď nade wšecky giné (lůwody, z kterýchžto
náboženské učenj za prawé pokládá.

3. Ale wšak pauhé stawl-nj wjry na slowu
Božjm nikoliwěk nepostačuge. era křesiana má
také býti žiwa w mysli gebo, a gako w tuk akrew
duše gebo obrácena. Prawdy swatého nábožen
stwj gemu, an toho gest potřebj, rychleabezmno—
hého namáhánj na mysl připatleyte. Geho z ná
boženstwj po'slá myšlenj tak buďte spořádána &
zřjzena, aby nikdý, aneb aspoň ne tak lehce od
giných myšlenj zastjnčna & zemdlena, neb do—
konce potlačena nebyla. Neustálet mu wězte w
čerstwé paměti, srdce pak stále gimi buď rozně
cowáno tak, by w prawdě řjci mohl: „Ne gáigsem
žiw, ale Kristus „we mně žige; gebo učenj celau
duši mau opogilo a opanowalo.“

ll.

Pokudž se giž wjra ke ctnostem. poč/tali mů
že, gako gest u přjkladn čistota, pracowítost
(; mílowáfnjginých?

\era se wztahuge na poznánj, & neprostře
dečně gest nábytkem neb gm'enjm rozumu, ctnost
ale Wlastně k srdci patřj, &působenjln swobodné
wůle stogj. Zdái se proto, gakoby wjra, gelikož
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gest skutkem hlaw , nižádnau ctnostj nebyla, a z
přirozenj swého k mrawným dokonalostem člowě—
ka přiwrci se nedala. Zdá se, že nemůž rozká
zzíno býti člowěku: „To wčř, onoho newěř, to

mčg za prawdu, ono za blud.“ Ale wšak pilně—

li wčc tuto skaumáme, zhola ginau, nežli se na po.
hled býti zdá, gi nacházjme. [ také wjra se mů
že \V—'jll'lpráweln ctnostj nazýwati, poněwadž z

wčtšjho djlu na chtěnj člowěka & na wůli gebo
to záležj, by wjru úplně a čistě do srdce swého
wštjpil, na základu neomylného božského swěde
ctwj gi stawčl, w sobě gi obžiwowal, a owoce ú

těchy, radosti &sličných skutků wydáwati gi ne
cháwal.

Každý owšem ze swé wlastnj zkušenosti wj,
gak welice wše poznánj snážnostj gebo stogj. U—
wedLli sobě hru neb giný čin nčgaký w zwyk &
obyč—eg: tedy gest Welmi těžko, přeswědčiti ho,
žeby ta nawyklost byla bezpráwjm. Býwá-li po—
lmněn nepřjtel geho: tedy lehaunko wěřj, že ha
ny této hoden gest, & že zlé, o něm mluwené, s

prawdau se srownáwá.
Z maudrých př'čin zanecháwá Bůh člowěka

w moci hlawy geho, nad hlawau geho ale wětšjm
djlem srdce panowati dopauštj. Na našj aučinli—
wosti, na našj pilnosti, na našj wůli spoléhagj
takměř wšecky naše myšlónky, genž se w hlawč
našj usadily, a naplňugj swědomost naši. Pokud
člowěk sám toho nenj půwodem, že hlawa gebo
práwě tak &neginák smeyšlj, & že wjra geho gen
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práwě té pilnostl, čistoty & gádrnosti má , ne ale

giné: potud wjra geho mrawnau wlastnostj nenj,
&nemůž se mu ani k zásluze, ani k winč přičjtati.

Newjme-li tedy, pokudž by člowěk sám wla
stnj wůlj &snahau wjru w sobě byl štjpil & za—

razil: newjme tolikéž, pokudby swau wjrau pra
wé zásluhy sobě zjskal aodplacen býtiměl. Mno
hý newěrau swau welice hře'sj, mnohý ale wšj wě—
rau swau skrowné ctnosti prokazuge, anebo žádné.
Dostal-li člowěk z přirozenj ku poznánj nábo—
ženstwj zwlá'stnj něgakau náklonnost; přišel.-li zá
hy w takowé přjležitosti, že drahé sjmě křest-an—
ské wjry bez gebo přičiněnj hogně w srdce gebo
padnauti, & hluboké kořeny pauštěti tam mohlo;
stalo—li se to beze wšeho dobrowolného namáhánj
ducha, beze wšeho uwáženého předsewzetj, že wě—

řj, &sice welmi přesně, pewně &žiwě wěřj: tedy

\\jra gebo patrnanl; gest milostj Božj, za kterauž
nikdý dosti \vděčným býti, &kteréž si nikoli dosti
wážiti nemůže. A pončwadž ipilnost člowěka &
dobrá wůle, necht se gakkoli na gewo dáwá, před
ce gen wlastně gest aučinkem milosti Božj ; po..
n'éwadž to gest wždycky Bůh sám, kterýž náchyl
nost ku poznánj křeslanské wjry w nás wzbuzuge,
&ku přigetj učenj Ježjšowa srdce naše uzpůsobuge
&wzděláwá: protož se wůbec wjra člowěka da
rem Božjm a skutkem milosti božské gmenowati
může.

Tuto milost udjlj swrchowaně dobrý otec ne
beskjr každému člowěku w přjslušné mjře„ &protož
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wjra člowěka genom potud ctnostj slautimflže, po

kud člowťzk k této milosti wlastnj snažnost přiči—

íiuge, anebo pokud propůgčené sobě milosti prai—
we užjvá. Gestil: pak tré wěcj, po nichž mím po
znati lze, pokud by wjra člowěka byla owocem
wlastnjho přičiněnj geho, pokud by byla prawau
ctnostj, zásluhu plodjcj.

1. K nábožensth náležj tak mnoho prawd,
že se nikdý řjci nemůže!, žeby ge který člowčk
dokonalepoznáwal, aúplně pokladem srdce s“ého
ge učinil. Kdo tedy na náboženské učenj zwlá—

Smj má pozornost; kdo přjčinau wjry swaté po

celé žiwobytj swé zůstáwzi pokorným učedlnjkem;

kdo nepřestáwá na pauhé známosti theoretických
článků wjry, ale zwláštnj pilnost také na to wy
nakládá, by křeslanské mrawoučenj , anebo pra—

widla & zákony šlechetného žiwota smyslem swým

pogal; kdo rád každého prostředku užjwá, by
wi—řenjswoge Spráwněgšj, pewněgšj, plněgšj &
bolmtěgšj učinil: ten a takowý má wjru na ney
wey's záslužnau, wjru, genž prawau' ctnostj se bý..
ti ukazuge.

Znamenám i to, že wjra k těžkým ctnostem
náležj, pončwadž se někdy wlastnj pyšné, náru
žiné srdce člmťóka proti nj wzpjrá, a synoué
tohoto swěta, záwidjce mu pokladu toho, trpčti

toho nechtj, by byl wěřjcjm, a wjru geho mu ne—

gednjm způsobem ostudj a z duše wyrwati usilu—
gj. Stawenj wjry, nenj—li w duši postaweno na
skále, lehko potřásáno býwá, abrž i padá, když
se na ně wětrowé pokušenj obořugj.
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2. Za druhé wjra člowěka tjm che do sebe
má ctnosti & mrawné zásluhy, čjm silněgi, čistěgi
& upřjmněgi žádá, by božské swědectwj, božské
zgewenj zákadem bylo náboženského wčřenj ge.
ho. Čjm che se snažj, na Boha wztahowatiwše,
což wěřj; čjm pilnřgi o tom přemeyšlj, že se Bůh
lidem zgewiti mohl, že se w skutku zgewil, &že
práwě křestanské náboženstwj blahorodným gest
zgewenjm gebo; čjm bedliwěgi !( tomu prohledá,
by dúwody rozumu, genž prawdu křesianského
nábožensth stwrzugj, tomu důwodu, genž wzat
gest z božského wyřčenj, podrobil &podřjdil: tjm
gistčgšj, tjm šlechetnčgšj & zaslaužilegšj gest ta
ctnost, kteráž z wjry gebo gako paprsky něgaké
wystřeluge.

3. Posléz wjra člowěka itehdáž ctnostj gest,
prawau zásluhu s sebau nesaucj, když ale5poi1ney
důležitřgsj prawdy swatého nábožensth pilně na
mysli přemjtá, když ge snažnč w pamět- swau ti

skne, když ge milé & ljbezné srdci swému činj,

když se z poznánj gich srdečně raduge, o nich
při každé přjležitosti s očitau radostj rozPráWj, ú
mysly &číny swoge pilně s nimi srownáwá, wubec

pak z nábožensth prawau činj potrawu duše swé,
a neysladšj kochánj swoge.

IIÍ.
„fra gest prawauctnostj, kteráž seale wzí

plne' swé čistotě a kráse 'řjdko mezi lid-mínachá
zj. Snadno též dowésti mohu, že ctnost wjry
welmi důležitau gest ctnosti, to gest, že náramně
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mnoho na tom záležj, aby lidé práwě, gádrně, ži
wč & statečně wěřili.

Ježjš při každé přjležitosti wychwalowal o
chotnost lidu, s kterauž pi'ígjmali to, což Bůh

skrze ústa geho mluwil. Duwtiru, kterauž při gi—
ných k učenj swému znamenal. na gewo danau
gegich ku nábožensth lásku &horliwost, přede
wsjm giným wychwalowal, gakož i seznanau Wj
ru dobročinnými zázraky odplacowati mělobyčeg.
O wjře co ctnosti často mluijal, slawných při
tom užjwage wyřčenj: „Amen prawjm wám, bu
dete—limjti wiru gako gest zrno horčičné, djte
hoře této: Gdi odsud tam, i půgde: &nebudet
wámnic nemožného.“ Mat. 17, 19. - „Amen, amen

prawjm wám, kdož wěřjwe mne, skutky, kteréž gá
činjm, ion činitibude, awětšj nad ty činiti bude.“ Jan
14, 12. Podobných slowk ukzízánjweliké ceny ochot
ného přigjmánj prawdykřesianskčužjwalitolikéž u
čedlnjci Ježjšowi. „\Věrau swatj přemohli swčt.“
KZid. 11. „\Všecko, což není z wjry, hřjch
gest.“ Íijm. 14, 23. „\Ve wšech wčcech beřte
štjt wjry, kterýmž byste mohli všecky šjpy o—
lmiwé nešlechetnjka toho uhasiti.“ Efes. 6, 16.
„Bez wjry nelze se ljbiti Bohu.“ Žid. 11. „,er3
naše gest ta wjtězná moc, kteráž přemáhá swčtu“
1. Jan 5, 4. „WM w Pána Ježjše: &budeš Spasen
ty, idt-nn twůgf“ Skut. Apoš. 16, 31.

Gak welmi důležitou ctnostj by wjra byla,
dokázati se může i wnitřnjmi důwody. Pi'iwedenzi
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mjsta pjsma swatého sama dosti zřegmě ukazugj,
proč by každý snažnau o to měl mjti péči, aby
wjrau swau šlechetný smysl dáwal na gewo, & aby
ke ctnostem gebo náležela i wjra.

l. Prawda sice gest, že člowěk má swobod.
nau wůli, & nemůž gj býti prost za celé žiwobytj
swé; možno mu gest dobrým býti neb zlým.

Wšak tato geho swobodmi wůle stogj pod wládau
&panstwjm rozumu, a když gest moc poznawacj
dobře spořádána, wůle nikoli zlého newolj, alebrž
nachyluge se k dobrému. Kdy ale poznawacj moc
nost na'se gest dobře zřjzena? Kdy gest rozum
náš na wrchu dokonalosti? Kdy se o nás práwč
powědjti může, že chodjme w swětle? Tehdáž o.
wšem, když žiwě, pewnč & celau dušj wčřjme.

Bez ctnostinemůž se člowěk ljbiti Bohu,:l
poněwadž giž wjra kořenem gest ctnosti: tedy
přirozeně z toho gde, že bez wjry žádný se Bohu
ljbiti nemůže.

Z wjry rostau wšecky možné ctnosti lidské
dwogjm způsobem: Člowěk se náboženstwjm pra
wé & dobré znáti učj, potom pak chuti &náklon—

nosti k plněnj poznalého dobra z wjry nabýwzi.
Lidé, páchagjce zlé, wždy za dwogj přjčinau ge
páchagj; bud' newědj, coby bylo prawé, &s ney
lepsjm druhdy úmyslem činj zlé: anebo mag-j sice
wědomost dobrého, ale nedostáwá se gim sličné
dobré wůle. W obogj ale přjčině gednagj ga.
kožto lidé, wjry nemagjcj. Wětšj & takmčř ne—

wywažitedlný djl swatého náboženstwj wztahuge
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se neprostředečně na gedndnj člow'éka, &gmenu

ge se učením mrawů. Kdo giž obecné zákony
mrawů náležitě zná; kdo nahljžj, že to neb ono
w prawdč k powinnostem člowěka přjležj; kdo
má swčdomj, úplnau & důkladnau známostj mra—
woučenj tak zdokonalené, že práwě dobré od
zlého rozsuzuge, & i tu neymenšj chybičku, i ne—

patmé ušinutj od přjmé cesty bystře znamená:
teni: má tu prwnj wěc, kteréž k činěnj dobrého
newyhnutedlnč gest potřebj.

Poznzínj dobrého ale k ctnosti nepostačuge.
Potřebjt gest také, by člowěk oprawdowau měl
žádost, _poznalé dobré w skutku wykonáwati. Ne
bo přicházj-li k poznánj dobrého a žádosti dobré-—
ho: nic se che nenalezá, cožby mohlo člowěku
překážeti, býti dobrým. Giží: pak Opět wjra to
liko, wjra to půsohj, by srdce člowřka wše dobré
sobě libowalo, & wůle k ctným předsewzetjm se
nakloňowala. Prwnj djl náboženstwj, totiž učenj
dogmatické, takowý smysl dáwá člowěku, že se
mu nikdý k činěnj dobrého ochotnosti nedostá—
wati nemůže.

Kdo tedy neyhlawněgšj prawdy náboženstwj
pewnč držj, &wždy ge má před očima, ten se na
cestě ctnosti s žádnými takměř překážkami &ne

snadnostmi nepotkáwá, & nemuž než gádrným bý
ti šlechetnosti konatelem. Letopisowé cjrkwe kre
Stanské, anobrž iwlastnj naše zkušenj nám slaužj
za duwod, že wčřjcj duše gest čistá, newimui a

dobrá, že “jra hřjchy :: neprawosti každému na
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neyweyš zoškliwuge, že wjra swaté lidi dělá. Člo
wěka, pewně stogjqjho u wjře, nadarmo láká zlý
sw'et, nadarmo Wábj užitek a rozkoš hřjchu. Žá

dné pokušenj nebýwá tak prudké, by 110 člow'ck
wěrau přemoci nemohl. Slechetnosti prawowěrné
dušei twář člowěka činj welebnau. A proto ge—

diné, prawjm, že každý gest powinen , neustále
pracowatí, by náboženstwj che a che W srdci
geho se rozmáhalo. eru má člowěk po celý ži
wot swůg w sobě štřpowati, žiwiti, utwrzowati &
co neydražšjho pokladu pečliwě ostřjhati; wjru
mábýti gednau zčelných awýtečných ctnostj geho.

?. Wkládánj wjry do wnitřnosti srdce na—

šeho i také proto gednau z neyhlawnřgšjch po
winnostj našich gest, pončwadž wjra negenom
slechtj a poswčcuge, ale také ťešj & pokogj, ara

dosti rozličného Způsohu w srdci zbuzuge, pěstj
a zachowáwá.

Prostředečně wjra swatzí blahem dařj člowě
ka proto, že ho ke ctnosti ponauká &wede; ctnost

ale, gakž známo gest, wšj prawé & stálé blaže
nosti za základ & nezlomnau podporu stog'j. Wšak

ale wjra i také neprostředečně ku blaženěmu ži—

wotu člowěku napomáhá. Kdo wěřj, gest wždy
Cky pln utěšených myšlenek; wjra plodj weselau
mysl, & padá-li člowek do zármutku, swjrá—liho

nřgaké neštěstj, wjra mu pro každau bolnau ránu

duše hned něgaké platně. lékarstwj poskytuge;
wjra člowi-ku we wšem strogj milé gakés kochánj,
wjra mu weškeren swět w krásnřgšjm swětle u
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kazuge, wjra mu spokogenošti dodáwá, wjra po
sléz i geho odsud na onen swět překročenj mjrné
a utěšené dělá.

3. Mai-li ale wjra oprawdu člowěka činiti

dobrým a blahým: tedy měg wšecky ty wlast—
nosti, kterýchž gsem swrchu wyčetl.

Nesmjl; člowěk lenochem neb pošetilcem býti,
genž cjrkew toliko wěřiti necháwá, nýbrž sám
znáti, szím wřřiti musj wše to, což cjrkew wěřj.

Nemá tolikéž genom pamětj swau chápati učenj
náboženská, nýbrž také rozumem, poněwadž bez

toho ani gaká ctnost, ani wnitřnj pokOg a radost
pomysliti se nedá. Kdo ku přjkladu gasně azře
tedlně newěřj, že gest geden Bůh, trestatel zlého
a odměnitel dobrého: zdali se přičinj, aby dobré
poznáwal, a skutečně plnil? Kdo newěřj, že w

Kristu Ježjži božstwj s člowěčenstwim w neykrá
snřgšjm spolku bylo spogeno: zdali wraucjm bude
Ježjše Krista ctitelem? Polepšj-li se geho přj
kladem, potěšj—lias'e geho smrtj, posílnj—li umdlé

wagjcj duši slowem geho? Kdo oprawdowě ne
wěřj, že s pomocj Božj, že s milostj Ducha swa
těllo na neyweyš dobrým býti může: wynasnažj
li se, by této milosti dosáhl? Nebude-li hrdým
Srdcem důwěřowati se toliko w sebe ?

Druhé, má-li wjra naše náležité do sebe pe—

wnoty a sjly mjti, potřebjt: gest, bychom to, což
wěřjme, obzwláštně proto wěřili, že to řekl Bůh,

a Bůh wůli swau oznámily bychom se toho celau
dušj uchopili. Wim, i mailo gen rozpačité, zdra
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hawá &pochybugjqj, žádnau takměř wjrau nenj,
neb aspoň žádné platnosti a moci nemá. A po—
něwadž prawda toho, což Bůh sám zgewil, zwrá—
titi se nedá; poněwadž pomyšlenj: „Božský-mě
swědectwjm to gest stwrzeno,“ každau pochybnost
z mysli wymjtá, a polowičátné, plané, galowé a
marně wjře w duši se usaditi nedopauštj: protož
se wjra naše na Boha podpjrey; slowo Božj buď
základem wšeho, což máme za prawé.

Konečně wjra duši naši zcela opanowati, w

nj neustále žjti, hýbati se &pracowati musj. Ga.
ko kadile newonj, leč padlo do ohně; gako po
krm nežiwj, leč byl W žaludku stráwen, & do kr

we uweden; gako ineysladšj hudba netčšj, W11
cho-li neproniká: tak wjra neposwčcuge, netěšj,
newzděláwá, nepřiwádj do nebe, nepadla—li do
hlubiny duše, nenj-li w mysli zažité, neproniká-li
srdce skrz &skrz. Nesmjt se wjra sama na sobě

stawowati, nýbrž k skutkům buď wedena, w před
sewzetjch &činech se progewug. Co gest platno,
wčřili dobré, zlé ale činiti? A možná-lit; gest, by
chom wzihawě, & w zásobě giných myšlenj tako

řka zahanbené wjry platně užjwali? Co nám to
prospjwá, wjme li to neywýborněgšj, gestlinám
to w prawém okamženj na mysl nepřichász Mno—
zj lidé dosti dobře rozuměgj wjře swé, ale gegich
wjra gest takowé powahy, že gich práwě tehdáž
opauštj, když gj w skutek uwádřti magj. Oni
\\ěřj, aby wěřili, podobní gsauce bláznům, genž
neustále bohatstwj shromažďugj, kdjž ho ale wy
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dáwati mag—j,zcela zapomjnagj, že gsau bohatj, &
proto galowými slowy milosrdenstwj nuzným pro
kazug'j.

IV.

era gest od ředitele swěta !( tomu usta
nowena, by pokolenj lidské powyšowala, wzdělá
Wahl, & k wytknutému konci geho, totiž ke ctnosti
a k blahu, che a che přiwáděla. Že lidé w do
konalosti málo prospjwagj, gest to obzwlástně tjm,
že málo wířj, & co wčřj, že to alespoň newěřj
tak, gak náležj. Mnohý wřřj toliko ústy, mnohý
gen pamčtj, mnohý gen rozumem, ne ale srdcem;
mnohý si wjry nic dokonce nen-šjmá, &o nic se tak
mailonestará, gakoowjru. Diwitisemusjme, želidé
přikusém, zmolaněm, temném, ostýchawém & stu
deněm wřřenj swém negsau mnohem nešíastnčgšj
a bjdnřgšj. Neylepšj & neyblaženěgšj lidé, gakož
gsem giž swrchu poweděl, wšude gsau ti, gegichž
duse zeela proniklč gsau prawdau křesianskau.

Pončwadž giž na wjře náramně mnoho zále
tedy nemůžeBůh nechali bez trestu těch, genž

rozum a srdce wjře zawjrag'j, genž genu přjčinau

wjry studeij a osPan, genž wřřj zdrahawě, slabě
& neoprawdowč. Komu se wjry nedostáwá pro
geho leniwost anebo proto, že zraku swěho od

swi—tlawjry schwailně odwracuge, & známosti swa

lé prawdy se 'dobrowolně & s powáženým úmy—

Slem stawj na odpor : toho pi'ehřj'snau zaslepenost
musj Bůh giž zde zwlzišmjm trzipenjm stjhati, mu
Sj mu odegmanti neyšlechetnišgšjch radostj, a ani

Casopis pro katol. Dna-how. VIII. 3. '2
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po smrti ho ku požjwánj wznešené blaženosti ne

beské připustiti nemůže. „Kdo newěřj, bude za.
tracen.“

Kdo naproti tomu wšecku pjli k tomu přlčmj,

by prawá wjra swatyni duše gebo naplnila, a swr
chowaně tam byla aučinliwau; kdo přede wšjm
giným taužj po ctnosti prawowřrných křesíanů;

kdo se tolikéž horliwč přičiňug'e, by také bližnj
mu swému wjru do srdce wštjpil: ten má čziku
kzwlaištnj odplatě. Bůh by přestati musel tento

swčt moudře řjditi, a štřstj i nešttístj dle mau—

drýcll zákonů rozdzíwati, kdyby člowčku, genž
w prawěm & w plném smyslu slowa toho wěřj,

gala zde tak i na onom wyššjm swčtě che blaha
neudřlowal, nežli tomu, kterýž se o přiwlastněnj

sobě úplné, pewně, hbité &žiwč wjry málo staral
neb nic. Mnohowážné, zřetedlné slowo Páně:

„Kdo newřřj, bude zatracen“ i w přirozeném roz
umu dobrěho má základu, &zdrawé lidskému.

drcth nic proti té neomylně wýpowčdi wtěleného
Syna Božjho namjtati nemůže.

Poněwadž nám ale nelze plnou toho mjti gi
stotu, pokud by wjra neb newť—rančgakého člo

wěka, anebo prawé neb neprawé wřřenj gello bylo
wlastnjm aučinkem a djlem gebo: protož negen
nekřestanské lidi, ale i ty, genž se weřegně k ná
boženstwj křesianskému přiznáwagj, se zwláštnj
Opatrnostj & šetrnostj posuzugme. Bůh nakládá

s lidmi ne tak podle toho.. což w skutku wčřj,

gako podle toho, což wěřiti chtj, a wřřiti se sna
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Oni genom sám do swě'domj & do srdce kaž—
démučlowěku nahljžj, & protož také on sám pra

wým gest & neomylným saudcem. Bůh gediné
ustanowiti může, kdo by pro wjru swau odplaty
bylhoden, awgakémjře by odplacen býtiměl. —

2. O žíwotě' duchownjm.

Od

Josefa Cerného,
býwalého administrátora u Karmelitánek.

(Pokračowánj).
24.

Zwláštnj pohnútka k pilněmu sw. pjsem čjtzinj
záležj w tom, že ona gsau neymocněgšj zbranj
proti wšelikým pokušenjm. Kdože newj, gak
mnohým & tuhým pokušenjm každý potomek A—
damůw gest podroben? kdo neuzná, že tjm wět
šjho bogowánj potřebj gest duchownjmu, gehož
staw gako w stálém nebezPečenstwj se nacházi
hned od wkořeněné tělesnosti, hned odneumělosti,
neznabožstwj & giných naň čjhagjcjoh nepra
wostj býti zachwzicenu? Dobře prawj swatý
Pawel (Efes. VI, 1'2.): „Neboč nenj bogowánj
nase toliko proti tělu & krwi: ale proti knj
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žatům : mocnostem temnostj těchto, proti du
chownjm zlostem w powětřj. Protož wezměte

odčnj Božj, abyste mohli odolatí w den zlý a
we wšem dokonan státi“

Mámeí: tedy wnitř i zewnitř, widitelně ine.
widitelne' nepřátely spasenj našeho, s nimiž wál.
čití musjme, žádáme—Ii onen wzáctný klénot ži—

wota (luchownjho zachowati & ostřjhati. Protož

potřebj bedliwosti, zapjránj, bagowánj.
25.

Spasitel náš dj: „Cožl: wám prawjm, wšech.
něm prawjm: Bdí—te.“Mark. XIII, 37. A opět:
„Chce-li kdo zamnau přigjti, zapři sebe samého,
wezmí křjž swůg na sebe, a následug mne. Ne.
bo kdož bude chtjti žiwot swůg zachowati, ztra
tjt geg: nebo kdož ztratj žiwot swůg pro mne,
zachowát geg.“ Luk. IX, 23 - 24.

Sw. Pawel pjš'e: „Kteřj pak gsau Krístowi,
tit- tělo swé ukřižowali shřjclly :: žádostmiJ“ Gal.
V, 24. Opět: „Na každý den umjrám.“ I. Kor.
XV, 31. Dále: „\Vždycky :! wšudy mrtwenj Je
žjšowo na těle swém nosjce, aby i žiwot Ježjšůw
zgewen byl na třljch našich“ II. Kor. IV, 10.
Konečně: „\Vždyclcy zagísté my, ktcřj síc žiwi
gsme, na smrt býwzíme wydáwáni pro Ježjše,
aby ižiwot Ježjšůw zgewen byl na smrtelném
těle našem.“ Tamtéž 11.

W těch nynj uwedených mjstechmluwj pjsmo:
a) o btlěnj
6) o zapjuínj sebe samého,



381

c) o každodennjm nosenj křjže,
d) o každodennjm mrtwenj žádostj swých.

Tato gsau cwičenj wnitřnjho žíwota, pokud
se totiž w bogowzinj gewj, proti wšemu co nás
od swatosti odwozuge.

'26.

Bděnj křestanské záležj w ustawičné pozor
liwosti na sebe samého & na wšecky okolnosti.

Zakládá se pak tato bedliwost na pokorném po
znánj swých křehkostj & hijsných náklonnostj, a

požaduge časté a pilně zpytowzinj swého smýšlenj
a gednánj.

Mámet gisté zrcadlo, w kterěmž se geden
každý, kdo gen widěti chce, we prawé podobě
a twaiřnosti swé spatřiti & prawdu od klamu ro

zeznati může. Zrcadlo to gest zákon Božj w

zgeweném s]owč nám daný, & od cjrkwe wyloo
žený. Mámet pak mimo to gesto ginýprubjrský'
kámen, na němž gedenkaždý skrytý staw srdce
swého zkau'seti může, w němž gedenkaždý skutek

skaumán, každá poskwrna zgewna učiněna býwzi;
a ten gest: thledánj na Boha, duwčmé obco
wánj s u_jm w modlitbě. Kdož s neyčistsjm a ney

swetog—jmobCuge, brzy pozná, w čem číst, w čem

poskwrnčn gest.

Bedliwost tato tjm potřebnřgšj gest, gelikož
samoleíska nase welmi schytralú & duwtipná gest

pijkořnice. [ tenkraíte, kdy giž poněkud premo
žena gest, tak že se w prawé podobe swé pkázuti



382

nesmj, přistjrá se twářnostj lásky Božj, & wnuk.

nutj zlé nám našeptáwá.
Býwá-lí uražena, nazýwá chaulostiwost tuto

swatau horliwostj; pakli se lahodj & pochle
buge, wydáwá swau hřjšnau ochotnost za lásku
k bližnjmu; rozwázanost nazýwá ewangelickau
swobodau; lhostegnost a wlažnost snášeliwostj;
nesnášeliwost horliwostj, — slowem slepá samo—
láska nám schwaluge nešlechetnost pod přjstrogem
šlechetnosti, a umj welmi wtipně slabosti a wášnj

gednoho každého použiti. Potřebj tedy welikč
bystrosti k rozeznánj dobrého a zlého. K Židům
V, lit.—Než čjm che wwnitřnjm žiwotč prospj
wáme, tjm wětšj docházjme zkušenosti, a skrze
zkušenost nabýwáme gemnčgšjho citu krozeznánj,
co prawčho a co lichého gest. Toto žádal A
poštol Pawel Filippenským, an pjše: „Za to se
modljm, aby láska “aše geště che ache se roz
hog'íiowala w um'elosti a we wšelikém smyslu;
abyste zkusili lepšjch wěcj (abyste ohledowalia
wolili to, což gest neylepšjho), tak abyste byli
upřjmj a bez aurazu ke dni Kristowu, naplnění
gsauce owocem sprawedlnosti skrze Ježjše Krista
k sláwěachwále Božj.“ Tato schopnost, gjž zku.
šenjm sobě přiosobugeme, ne tak snadno nás o
klame, přebýwá-li ginrik Opn'awdowásprostnosta
pokora w srdci našem, kterážto gediná wůle Bo

wyhledáwá.
. 27.

. o l ' v.
Zap/win; sebe same/w zaIeZJ w tom, by
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chom hi'jšné žádosti swé, kdykoliw w nás procí—
tugj, i hned potlačowali, mrtwili, hřjšnau wůli
swau oblomowali,snažjce se gi wůli Božj podrobiti.
Zapjrzímet se, gak mile sobí-.toho odpjráme, po čem

těles—nostnaše taužj, — gak mile nečinjme a ne

powolugeme, k čemu nás smyslné žádosti naše tá—
hnnu, nýbrž raděgi to činjme, co se tělu protin
:: čeho se hrozj. Apostol pjše: „Pakli duchem
skutky těla mrtwiti budete, žiwi budete“ K Íijm.
\IU, 13. O tom dáwzí sw. Augustin nasledugjcj
wýklad: „Toi- gest djlo naše w tomto žiwotě, by
chom ti—lesnéžádosti duchem mrtwili, ge každo—
denně: křižowali, potlačowali, zemdljwali. Tí,
kdož w dobrém prospjwagj, nenalezagj we mno
hých wčcech, gesto gim prwé rozkoš působily,
zcela žádného zaljhenj. Poněwadž se s hřjšnau
žádostj, kterauž cjtili, nesrounáwaly, porazily gi
na hlawu :! umrtwily. Kde se žádost giž neozý—

wá, tamí gako mrtwa gest. Zašlap tedy nohama
co mrtwe'ho, a postupug dále k tomu, což' geste
žiwo gest. Šlapey po tom, co na zemi leží, a
bogug proti tomu, co se ti geštč protiwj. Gedna
žádost gest umrtwena; wšak hle, ginzí w tobě ge—
štt: žiwe. 1 této zasadjš nepřiwolenjm smrtelnau
ránu; & až ten předmět žádného chtjče w tobě
nezbudj, tedy gsi geg takměř umrtwil. Tot gest
úkol náš & powolánj naše gakožto bogownjků.
Potýkagjce se w tomto smrtelném zápasu, máme
Boha za swčdka & patřitele, & cjtjce w něm

mdlobu &nestatečnostswml, wzýwzimegeg o pomoc.“
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28.

Pán také skutečně mdlobám našim ku pomo.
ci přisp wá, an negen wěrným bogownjkům žá.
daucjho swetla & potřebné sjly uděluge, nýbrži
samolásku naši co neyhlaubřgi aneycitelnčgi ranj.
\vá, až do neytagnřgšjch skrey'sj srdce našeho gi
stjhage. — K tomu užjwá Bůh wnilřnjch iza.
wnit'řnfch utrpenj, kteréž na (Ijtky swé sesjlziwá.
Tyto gsau onen spasitelný křjž, kterýž na každý
den přigjmati, & s njm Krista nasledowati máme.
Netřeba samowolně muka sobě twořiti, nýbrž to—

liko pokorně přigjmati, co otcowská ruka Páně
nám ukládá. Při tom můžeme gistě ubezpečenibýti,
že nás nebude zkaušeti nad naši možnost, neb

milost, kterouž nám propůgčuge, srownáwzi se ú
plně s břemenem nzim uloženým. Trápenj Wnitř—

nj gsau zagisté ta neyhořčegšj &neytčžš ; wšak
práwě tato gsau také neyaučinliwčgšj, gimiž Bůh
e\mtost miláčků swých očišíuge & dokonáwá. O
čištěné oko spatřuge práwě w nich neywětšj mi—
losti.

29.

Nese—li kdo onen křjž, kterýž na něg láska
Božj wzkládá, s setrwalau trpěliwostj za Kristem,
geho žiwot gest ustawičné a každodenní umj—

, .
run).

On umjrá každodenně

a,) swé náklonnosti k nezřjzeným hnutjm těles
nosti a rozkošem lwčtským.
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On umjrá:
b) swé náklonnosti kwezdegš'jm statkům, kča

sněmu zbožj, kteréž swět štěstjm nazýwá.
On umjrá:

c) swé náklonnosti k tagněmu zaljbenj w sobě
samém, kteréž nebezpečným duchem wěku, lidskau
pocllwalau & pochlebenstwjm přečasto i w pobož

ných, ušlechtilčg'sjcll dušjcll kogeno & žiweno
býwá.

On umjrá :

d) přjchylnosti k sobě samému. Dlauhým cwi
čenjm Zponenállla tak daleko přichúzjme, že zcela
sebe samých zapomjnáme, naprosto žádného ohle.
du na sebe neberauce. Duše dokonalé newyllledá
wang-j, což wlastnjho gest, nýbrž což Hospodino—

\\'o; nemilugj co gegicll, nýbrž co Božjho gest.
Wůle & zaljbenj Božj gest gim gediným potěše.
njm, gedinau rozkošj. Ony giž negsau tak sa—
momilowny, by sobě samých lahůdek & neskale
ných radostj žádaly. Oplýwánj w sladkých citech
nenj prawá známka & důkaz duchownj dokonalo—
sti: nenjř paknic zwláštnjho wytrwati w blallých
&sladkých hodinách. Gakkolíw ljbezné gsau ná
božné city, & poklidná wnitřnj hnutj, gakkolíw
ge dokonalý křeslan, prawé—li gsau, z ruky Božj

wděčn'é přígjmá, wšak swé srdce nikoli k nim ne—

přikládá, poněwadž wj, že prawá dokonalost ne.
záležj w požjwzinj, nýbrž w pokorném synovske'm
postrádánj sladkosti &blallosti wnitřnj.

Wěřilí, kde oko newidj, rozum nepostilluge,
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dmgfnti,kde ani paprsku nadčge newyswituge, rm-i—
lowati, kde ničeho nenj, coby srdce blažilo a tě—

šilo; w t-rpěliwosli setrwali, když wšecko wůkol
mračny'gest zastřeno, a wnitřnj izewnitřnj bauře
na nás dorážegj, ——tot prawa dokonalost; toi,

gest u-m'řjti sobe" samému. Z umrtwenj takowélio
zkwétá oprawdowý žiwot. W tomto sebe samého
ztracenj nacházjme oprawdowč Boha.

30.

Nlodlitba & zapjránj sebe samého gsau lilawnj
wýgewy žiwota duchownjho k gednomu a témuž
aučelu směřugjcj a wespolek sobě napomziliagjqj.

Ony gsau gako dwě ramena wnitřnjlio člowěka.

Ramenem prawým —- modlitbau ——-obgjmáme
Boha, an ramenem lewým --zap_]rzinjmse——l1řjch
odwracugeme. Modlitbau Sgednocugeme se 5130
hem; zapjránjm sebe očišlugeme se od poskwrn,
kteréž nám w spogenj tom zabraňugj, Modlitbau
nabjráme sw'étla a sjly; w bogowánj pak proti
hřjchům wynakládáme gj. Spustj—li se člowěk
modlitby, wypralme mu brzy pramen žiwota, na
sledowně opustj ho i sjla kzwjtězenj nad hřjchem.
Obmešká-li w zapjránj se cwičiti, spustne brzy
srdce i mysl, stanauc se k modlitbě nezPůsobnau,

31.

Posiluge pak se žiwot ducha, a k obgewenj
se skrze modlitbu a zapjránj sebe zbuzuge častým
přistupowánjm k swatým swátostem, totiž přigj—
mánjm wečeře Páně &pokánj; neb tyto swzitosti

wlastně k tomu gsau ustanoweny, by opětowčinjl"
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gích každá nečistota ze srdce lidského wyhlazena,
& každá mdloba působenjm milosti Božj uzdra
wena byla.

\V tomto ohledu nepowažuge se swátost pokánj
ani takměř za obžiwenj duohowně mrtwého -—
secunda post naufragium tabule — nýbrž za pro
středek ulóčenj neduhů a křehkostj, k rozmnoženj
žíwota duchownjho w křesianech sprawedliwých.
Za tauto také přjčinau schwalowala cjrkew kato
lická po wšecky wěky časté požjwánj těchto swá—

tostj dušjm nábožným &po wyššjm stupni doko
nalosti taužjcjm.

„Byt na sedmkráte padl sprawedliwý,a wšak
wždy powstal, bezbožný we zlé padl, & atomů,“
Přjsl. XXIV, 16, tedy má padlý wždy potřebj
milosti Božj, rozhřešenj &pokánj.

Dle učenj cjrkwe katolické negen že uzdra
wuge swátost pokánj raněné swědomj; alebrž také
očištuge srdce od náklonnosti khřjchu, od nezřj
zene' náklonnosti k stwořenjm, ona rozmáhá w
nás oškliwost &nenáwist hřjchů, upewňuge wnitř
nj pokog, zbuzuge k bedliwostí, k poznáwánj
sebe samého a rozněcuge w nás horliwost k u
datnému se zapjránj & bogowánj.

Geště wšak mocnčgšj gest milost swátosti
oltářnj. Neb zde nenalezá se toliko působenj mi—
losti Božj, nýbrž skutečné spogenj s žiwotem wše

ho žiwota, s pramenem wšech milostj __ s Kri
stem Ježjšem. Ge-li tedy modlitba dech žiwota
duchownjho, tedy gest Kristus \\ swátosti oltářnj
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wlastnj & Oprawdowý chléb téhož žiwota. Jan. Vl.
„Gai gsem chléb žiwý, kterýžs nebe sstaupil. Kdo
z tohoto chleba gj, žiw bude na wěky.“ —-Ne
lačnjme-li po tomto chlebě, kterak můžeme ži
wot wsobě mjtí? —- Spasitel dokládá: „Kdo tělo
mé gj & krew man pige, zůstáwzi we mně & gá

w něm.“ Dále: „Gakož gá w Otci žiw gsem,
tak, kdo mne gj, žiw bude wemněň“ Jan VI, 57.

Protož sehodným této swzitosti přig—jmánjmiw
přigjmagjcjm něco podobného státi musj, co se swa—

tým slowem při konsekracj na ehlebě &na wjně
stalo : ono má člowěka takměř w Krista proměniti,
by z člo'wěka starého toliko podoba pozůstala,
wnitř ale ne giž onen starý člowěk, nýbrž Kristus
Ježjš žiw byl & wládl. Tot- gest také gediné tau—
ženj wšechnčch swatýchdusj, gakž se bohomyslný
Fenelon nasledugjcjmi slowy pronášj:

„O wččné slowo, wěčná prawdo, wččnri lá
sko! Tys se skrýwal pod schránkau tohoto těla,
nynj pak skrýwáš tělo swé pod křehkou způso—
bau chleba. I gzi žádám skrytý s Tebau, twým
božským žiwotem žiw býti. Pod mdlobami a bjd
nostmi přirozenosti mé, pod nehodnostj duše mé
skrygi Ježjše, & učiněn budu sám swátostj lásky
geho. Zewnitř okáže se gako geho hrubá obálka
křehké stwořenj; -— wnitř pak přebýwati bude
Pán welebnosti. Chléb zewnitřnj, toto kleslé stwo—

řenj, lámati se bude; w něm ale žiw bude Kristus

neporušený, nesmrtelný, neproměnný. Takto gjm
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obžiwen žiw budu gediné pro něho, on pak žiw
bude Cele we mně.“

Swatý František Saleský doswčdčuge totéž:
„Zkušenost tři &dwadcetiletá dosti patrně mi do—
kázala, gak mocnzi gest sjla této božské swátosti
k posilněnj duše k dobrému, k odtrženj gegjmu
od zlého, k gegj duchownj útč's'e, slowemkzbož
ne'-nj gegjmu, pakli se gen s žiwau wjrau, s ná.
ležitau nzibožnostj &čistotau přigjmá.“

Z té také přjčiny zprawuge se ituto mjra
milosti &sgednocenj se s Kristem dle hodnosti &
Způsobilosti člowčka. Tato mnohem wětšj bude,
čjm che se duše swátostj pokánj očistila. .A pro
tož také obě swaitosti k sobě wespolek náležegj,
&rowně tak gako modlitba & zapjránj sebe samé
ho, odměnně a obapolně na sebe působj.

32.

Čjm che se člowěk aučinkům milosti Božj
oddaiwzi, čjm horiiwřgšj gest w modlitbě & w za

pjrzinj sebe samého, tjm utěšenčgi &dokonalegi
božský žiwot geho w gednotliwých ctnostech se
gewj, -— a sice neyprwé w základnjch ctnostech;
\ve wjře, lásce aw dřtinné důwěmosti; napotom
w spanilých ctnostech wšeobecné lásky, dobro—
činnosti, pokoře, snášeliwosti, trpěliwosti a show“
wagicnosti, přjwětiwostia mjrnosti, tichosti ačistotč
a t. d. — slowem „an wždy che a che promě
íiowzinbude w týž obraz Páně od swčtlosti w swět
lost, gakožto od Ducha Páně.“ ll. Kor. III, 18.
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Každá z těchto gednotliwých ctnostj, -——ge.

sti-li náležitě zřjzena, & iná—lina sobě ráz božský,
—-—dokazuge, že božský žiwot w člowěku přebý

wá a gjm wládne. Kde se gedna z nich nalezá,
nacházegj se obyčegně také ostatnj ; kromě že gedna
z nich w tomto, giná Opět w giném člowěku wy
niká & patrněgi se okazuge. Práwě tato rozdjl
nost ctnostj &gich rozličné smjšenj působj —- ai

tak djm —- rozmanitost w twářnostech wnitřnjho
člowěka. Gestil pak we wšech tentýž žiwot, z té
hož samého pramene se preyštjcj ; gediné, že se
w gednom každém giným způsobem rozwjgj, w
gednom každém w giné podobě ukazuge.

Kde tyto Wlastnosti zbožného žiwota w duši
w dokonalé spanilosti rozwitšr gsau, tu se spatřuge
obraz Kristůw we swé plnosti &sláwě. Zdei; gest

oprawdowě přjbytek Božj w duši, — swatynč

B.

Možno-li w taužcn'j po žiwole" duchownjm zblun—
diti? A kterak se wšclikých zde možných po—

blauzenj uwarowati lze?
34.

Dokawáde člowěk na zemi putuge, rozličným
nehezPečenstwjm & pokušenjm podroben gest. Ani
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na wyššjch stupnjch žiwotn duchownjho nenj wše—
ho nebezpečenstwj prost; nebot nikdý hřjchem
porušenau přirozenost docela složiti nemůže; a
byt gi třeba skrotil a podmanil, wyhladiti &zcela
umrtwiti předce nelze ; šlápne—lihadu na hlawu,
w neostražené hodině opět se noze geho wywinuw,
geg smrtedlně ustkne. Přewrácenost w přirozenj
geho panllgjcj může wždy geště škodliwě působiti
gak na geho mysl, tak i na geho wůli &snaženj;
a nemůže—li geg swěsti w swé Oprawdowé podobě,
tedy swodj geg w twářnosti oklamné. Gako Satan
w angela swetla se proměňuge, tak přigjmá tato
přewrácenost podobu nábožnosti. Pod tauto okla—
mnau twářnostj láká nezkušené do swých tenat,
od cesty prawdy ge odwodjc. ——

Hlemnj puzenj porušené přirozenosti gsau
hrdost & žádost požjwlínj. Beran—li na sebe
podobu nzibošnosti, tedy se obgewugj co duchow
nj pýcha, a baženj po duchownjch l_jbůstkách
neb lahodnostech. A toto gsau (lwa hlawnj pra—
menowé wšechněch poblauzenj w oboru nábož—
nosti.

35.

Duchownj pýcha dziwá se na gewo
a) w gakěsi samolibosti, w spokogenosti s sebau

samým. Du'se takowé domnjwagj se giž na tak
wysokém stupni dokonalosti státi, že si giž wšecky
ctnosti snadné wykonáwati traufagj; při tom pak
zapomjnagj Bohu wzdziwati powinnau čest.

6) U mnohých dušj gewj se duchownj pýcha
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w gakési bezpečlíwostí, w njž se domnjwagj. ga—
koby takmčř bylo gim nemožno do předešlých
hřjchů upadnauti. \V tomto klamu nedbugj nad
sebau bdjtí, nestražj se ani pokušenj ani nebezpe.
čenstwj neb přjležitosti k hřešenj, a spolélmgjce
sami na sebe nepomeyšlegj, že w křehkých nádo
bách milost Božj no.—jme,a že i tehdáž, kdy bychom

ina wy'sšjm stupni pobožnosti & dokonalosti stáli,
předce gen s báznj a s třesenjm spasenj konati
máme. Filip. II, 12. A kdo se domnjwá státi,
tomu že se neybedliwřgi na pozoru mjti slušj, aby
neklesl. I. Kor. X, 12.

0) U mnohých gewj se w zanedbzíwzínjzewnitř.
njch prostředků ctnostj, kteréž obyčegnč w swé
falešné bezpečnosti za zbytečné poklzídagj.

d) U mnohých ukazuge se duchownj pýcha w
gakémsi nádherném sebe nad gíné powyšowánj, an
sebe za mnohem lepcj & maudřegšj nad giné po.
kládagj. Powažugjce tudy sebe samy za moudré &
oschené, zpččugj se od giných maudi'eggich ra
du neb napomenutj přígmauti; & domnjwagjce se
wýše státi, polcamegj se bez powolánj &před ča

sem giné wyučowati, Sprawowati, gim wicj mocj
náhledy, mjněnj ano i swé mrawy wtjrali. Ko
nečne

e) wyzrazuge se tato pýcha duchownj wtau.
ženj po wěcech wznešených, po zwláštnjch a ne—
obyčegných darech a milostech. — Čtau-li u
přjklndu takowj lidé w žíwotech Swatých, že Bůh
některé duše neobyčegným swětlem oswjtil, darem
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prorockým, zázrakotworným nadal, gině duchem
znamenité horlíwosti & pracowitosti nadchnul, ne—
bo duchem andělské lásky, duchem neobyčegné
pobožnosti naplnil; giným ducha přediwné kagic—
nosti &tuhosti gest pr0pugčil; zachtjwá se gimi
hned těchto neobyčegných cest &milostj, oni se o

ně pokausegj swau wlastnj sjlau; &to sice z tog
né, marné žádosti, by se nčgakau neobyčegnau před
nostj skwjti &nad giné wynikati mohli; zapomjna.
gjce přitom, že člowěknic che nemuže, nežlico mu
propugčeno , a že mu také nenj nic che uloženo,
nežli w geho možnosti stogj, & že Bůh pysným
se protiwj &k snaženj gich milosti swé neudělu—

ge. Poněwadž se takowé du.—'eo wice pokausegj,

nežli seč býti mohou, nenadále podlóhagj, pada
gice tjm hlaubčgi, čjm wýše se wznésti usilowaly.
Takowýmto pádem učiněnybýwagj giným kame
nem urážky &pohoršenj, podáwagjce přjčinu, že
se tudy wyššj nábožnost ki'iwě posuzuge & w leh—
kost přicházj.

36.

Tato duchownj pýcha gest Wlastnč ta sama,
kteráž se w žiwotě pospolilém ukazuge w tauženj
po swětské slzíwě., po zewnitřnjm blesku, po za
ljbenj lidském, po wládě & panownictwj ; tjm to
liko rozdílem, že pýcha duchounj twář & podo
bu duchownj mjwá. Wšak práwě proto gest tjm
mrzčegšj , poněwadž pobožnosti aneb swatosti

užjwá za prostředek k upokogenj SObČCĚWj'

Časopis pro katol. Duc—how.VIII. 3
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37.

Gakož tedy welmi mrzká gest pýcha tato
sama sebau, tak též ibludy a neřzidowé, kteréž
plodj, mrzcj :! záhubnj gsau. Plodjt pak:

za) Zádumčiwost neb ifřcštiwost; ")
b) Odpadlslwi (.v.kao/'mle ;
c) Nečasné (( nopřjslušbzé usilowtíni gíně 1m-—

prawowali ;
d) Slepé (! nclasknwč horlcni.

38.

Ztídumčiwostj aneb fanatictu-jm zaslepený
člowčk pokládá buď stu-ůru swé obraznosti anebo
wýmysl rozumu aneb předstauenj smyslů za půsn.
benj &skutek Ducha swatóho. Člowřk takto skla

maný stáwá se tudy hřjčkau roznjcené obraznosti
swé, aod nj podgatělm srdce. Napotom nenj žád
ného bláznowstwj, žádného nesmyslu, kterýž by se
třeštěnci takowému nemožným býti zdál. Gee—li

ustanowen k wedenj giných, tul- oprawdowě slepý
slepého wede.

39.

Duchownj pýcha plodj různěnj, odpadl

'7') Když tato dotčená poblnuzenj za plod pýchy \vydáwáme,
nemjnjmc tjm nikoliw twrdíti, gnkoby spolu i smyslnost
ncb télcsnost na nich neměla podjlu; pýcha bývá. oby
čcgně s télcsnostj we spolku, což se zwlaišté při zátlmn
čiwosti pi'iházjwá; gclikož se ráda temnými city zabýwú,
Cbcii toliko tjm řjci, že při pokléskách prwnjho Způsnbu
chc přcwlmlugc pýcha, při pokláskáeh způsobu druhé
hu půnubj wíce télt-snoat neb sm) slnnst.
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dwi, óludrzrstwj. Duchowuč hrdj opauštěgj ce—
stu spasenj skrze Krista zgewenau a njrkew kato—

lickau zwčstowanau, a půwabnými smyšlénkami
nzísledmvnjky swé klamag'j azawád'égj. ů-lagjce ta
kowjto (luchowé sami sebe za oschenéawčhlasné,
pokládag—jposlušenstwj u wjře za nesnesitedlné gho,
a pouť—.wadžzewnitřnj spogenj s cjrkwj za wěc

nepodstatnau powažugj, nehrozj se od nj se od
laučití a odpadnauti.

40.

Duchownj pýcha plodj newčamé anepowo
laně usilowánj giné naprawowatí. Člowěk hrdého
smýšlenj netáže se, zdali gest powolán neb oprá—
wněn k naprawenj c_jrkwe, kobnowenj zewnitřnjch

forem neb obřadů, k zru“enj nedostatků: nýbrž w
přepiatém domněnj o swědokonalosti &oschenosti
nawrhuge & wtjrá se sám za reformatora; wšak
tjmto swým naprawowánjm & reformowánjm tron

gen zmatek a pohoršenj; nebot- lule nenj pra'wa &

powolzinj, kterak může tu býti gala? pokory, mau
drost'l a požehnáan Žadát owšem gedenkažtlý
prawý a horliwý pastýř, by lecos ponapraweno
bylo, ion cjtj \v sobě mocné puzenj k takowému

zlep-enj přispjwati; wšak zlepšenj, kteréž on ob
meyšlj, gest prwotně olmowenj smyslu wnitřnjho,
&pak teprw forem zewnitřnjch, protož pracuge
neypředněgi na obnowenj swého wlastnjho smyslu,
potom teprw se gme obnowowatí smeyšlenj těch, kte—

péči geho swěřeni gsau. On pracuge tedy co
zlepšouatel w okresu, kterýž mu wykázán; s pro.
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středky, gichž mu propůgčeno', způsobem, gakž
powolán gest, totiž w duchu ewangelickém, wdu—

chu pokory, lásky &prawé maudrosti.
4-1.

Duchownj pýcha ploth horliwosř, kteráž gest
bez swé'tla & bez lásky. Gsaucj sama bez swčtla

domnjwá se Bohu nčgaké zaljhenj tjm učiniti, když
w horlenj hory doly okolo sebe rownagjc, wšech,
kteřj wedlé gegjllo smyslu nesmý'slegj, nemlqu
&negednagj, co odpornjky prawrly nenáwídj, ge
k přigmutj náhledů swých pi'inucuge, a tudjž bez
naprawenj ge zarmucuge & huhj; gesto w swěm
wlastnjm srdci wšelikau neřest záwisti, nešlechetné
radostí &ukrutností pod zástěrau ctnosti allorliwo
sti o \\jru chowá, &rozplozo“ ati se necháwá , tak
že wšeliký zárodek dobrého udušen býwá.

A tak gakož bez, swřtla, tak gest také bez
lásky tato llorliwost (lucllou ně Hrdý-ch.

U giných pohledáwagj ctnosti s náramnau
přjsnostj, ukládagjce břemena nesnesitelná, poně
wadž nemagj ewangelické lásky, kteráž wždy
spolu nese, spolu trpj, nemčřjc sjlu cizj měrau
wlastnjch darů, nýbrž uwažugjc welmi opatrně
schopnosti i okolnosti. ! Oprawdowá &wyššj po
božnost nemá do sebe nic nepřjgemného &twrdé

ho, cožby koho odhroziti molllo; ona gest plna
šetrné wljdnosti, plna snášeliwé lásky.

42.

Druhé hlawnj poblauzenj záležj w baženj po
duchownjch sladkostech &lahodnostech.
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Takowéto duše taužj při swé pobožnosti neu
stále po rozkošných citech, & gen w nich se ko
cllati sobě žádagj.

Prawdat- owšem, že i nábožnost mnohau roz—
koš do sebe má; modlitba wléwá w srdce naše

nebeskau útěchu, & láska Božj naplnuge duši bla
ženostj, kteréž k žádnému pozemskému požitku
přirownati nelze. Blaženost tato, kteráž člowěka
nade wšecky pozemské wěci pozdwihuge, dodzíwa—

gjc mu sjly, gak k pohrdánj wšelikým mrzkým
požitkem, tak k wykonáwánj obtjžných ctnostj a
powinnostj , nenjt- owšem k zawrženj. Slušnot
tuto duchownj radost wděčně přigjmati, wděčn'e
požjwati & k spasenj swému obraceti. Pakli se
ale člowěk do těchto libůstek, které mu cwičenj
neb wykonáwzínj pobožnosti poskytuge, docela
zamiluge, &takořka celý zabjrzi, pokládage ge za

cjl swých žádostj &usilowánj, tot se giž wměšuge
tělesná smyslnost w pobožnost geho. Owšem že
to zgemněná neb zautlená smyslnost, kteráž se w člo
wěku obecném hrubšjm Způsobem obgewuge. Ta—
to pak zautlená smyslnost, býwá-li kogena a cho
wána, přiwodj člowěka na rozličné bezcestj. ——

43.

Ona plodj gakausi zženilau, rozmaznnau po—
božnost, kteráž si takměř gen sladkými city za
hráwá, gen po samých duchownjch libůstkách &
lahodnostech prahne, přitom ale naprosto prázdna
gest oprawdowé behahognosti & udatnosti k \\y—

konáwáni ctnosti. Takowjto nábožnůstkáři štjtj
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se tuhého boge pro šlechetnost, oni se nerádi do
týkagj swých llřjšných náklonnostj, chaulostiwi
gsauce gak k znpjránj sebe samých, tak i k wyko
nríwzinj těžšjch skutků, :: pončwadž prázdni gsau
prawé, wraucj lásky k Bohu, nebýwagj ani w 0..
střjhánj přikázanj Božjch hrubě swědomitj. Ta—
kowéto pobožnůstkárstwj shledáwzi se neyche u
pohlawj ženského, gakožto slab-jho achaulosti—
wřgšjho, zwláště pak u tokowých osob, kteréž,
když gimi zhrdl swčt anebo ge giž omrzel, tu
giž Kristu se oddriwagj, hledagjce u něho náhra
du za rozkoše &weselosti swěta, kteréž dosti bez“

(lličně Opustily. WSak, gakož gsan swčtn daly

wýhost, rowně tak llotowy gsau i Krista se odřjcl,
gak mile gegich tř—lesnostněgakého požitku na.

byti doufá; nebo gako Oprawdowěne0pustily swět,
tak podobně ani Kristu se upřjmě neoddaly. O
takowýchto ženách pjee Apoštol: „Když se wbug—
nost wydagj proti Kristu, wdzíwati sechtěgj: ma
gjce odsauzenj, proto že prwnj wjru zrušily. Spo
lu pak gsauce zahálčiwé, něj se chodili po domjchi

& netoliko zallálčiwé, ale gsau i štřbetné, i wie
tečné, mluche což neslu'cj. Nebo giž některé
obrátin se zpětpo Satanášowif“ 1 Tim. 5, 11-15.
Wiz zde překrásné wyobrazenj tak nazwaných
modliček.

4-4.

Takowéto duchownj rozkošnictwj, gakožř _sa
mo z bebké smyslnosti pocházj, kogjwá také smy
slnau lásku, swodjc zaněcowánjm gi mnohé duše



399

na hezcestj. Neb láska smyslná přimíej žiwotu (lu
clmwujnuu přemnohá nebeZpečenstwj. Ona gest
preiwč u prostřed mezi (luchownj & tělesnau neb

chlípnau láskau ; mezugjc sgedné strany s tanto, :
druhé s onau: wlaudjwá se pak nenadále & takořka

pokradmo do srdce, nebot se zdá býti čistá a ne
winná, gakowziž i také skutečně býti může, doka—

wálle s duchnwnj láskau Spagena zůstáwá. Osedla
li wšak tato smyslná láska srdce člowěka, bywši
w něm kogena, změkčuge geg wždy che &\\jce,
tak sice, že se dále tjm neschopněgšjm !( Gwi
čenj neb k skutkům (luchownjho žíwota stáwá, ona
ztělesnj konečně \\eskerého člowěka __ geho smey—
slenj, geho prawidla, geho (:ityi geho žádosti, a
uchopiwši se tato smyslná láska tjmto způsobem
wsechněch duchownjch mocnostj, přecházjvá Zpo—
nenáhla w lásku tělesnau neb chlipnau; & nynj

weta gest po geho duchownjm žiwotu. Člowěk,
kterýž dzwhowně začal, dokonáwá tělesně.

4-5.

Gako tedy toto tauženj po duchownjch la
hodnostech zbuzowánjm &pěstowzínjm lásky smysl—
né znwésti může člowěka w lásku tělesnau, tak

mohau též s tanto tělesnau lziskau i ostatnj žádosti

a chtjče tělesné che měně procitnauti, &člowěk
wypadlý ze žiwota duchownjho podáwá se gim
t_jmsnadnčgi, an gednák sjly k odporu w sobě ne
nalezá, gednák ani neznamená, že giž skutečně ze
žiwma duchownjho gest wypadl; nebot negen že
po swém pádu gestě ustawiizně nřgakau podobu
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zewnitřnj nábožnosti na sobě ukazuge, i obyčegem
nábožných lídj rozmlauwá, nýbrž on mage něga.
kau pochuÍ-lpředešlého žiwota klamně se domeyšlj,

že gel—:těpořáde w stawu milosti Božj trwá, a tudy
procitlé náružiwosti swé ani za náružiwosti neu

znáwá. a l'lřjšné wýstupky swé powažuge buďto
za nepatrné slabosti, anebo za newinnau swobodu
ge wydáwá, \

W této době nastáwá obyčegně ona klamné,
tělesná Swoboda, kteráž se welmi ráda podobau
prawého křestanstwj a gménem ewangelické swo—
body přistjrá. Než nadarmo! Ewangelium nezná
žádné giné swobody kromě oné, kteráž we wy
proštřnj z otroctwj hřjcha a zwazeb samowolných
ustanowenj lidských záležj —- totiž swobody ld
sffy a milosti. Swoboda pak těles-mí gest rozwá
zanost od služebností sprawedlnosti & od poslu—sen

stwj “jry; — gest swoboda hřjchu, wilností; gest
prostopásnost neskroeené přirozenosti. Pokračuge
li dále člowěk we swém klamu, ubjhá konečně w

úplnau slepotu, wypadáwá docela ze wšj Sprawe
dlnosti křestanské, & poslednj wřci takowého člo

wěka býwagj obyčegn'é horšj prwnjch.
Letopisowé cjrkewnj ukazugj nám drahně ta

kowých přjkladů. Giž Apnštolé wystřjhali wěřj
cjch před tauto falešnau neb tělesnau zwolnostj,
kteráž se do cjrkwe wluzowati počjnala, zwlásťé
Pawel, onen horliwý obhágce prawé ewangelické
zwolnosti, podobně i Petr, Jakub, Judas. Jan
mluwj welmi přjsně o tom w listech i w swém
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zgewenj. Přezwjdalič oni, že tyto zábludy bu

daucně geště častčgi & to k weliké wěřjcjch zá—

hubě stáwati se budau. Pawel pjše w Il. Tim.
3. 2—5.: „Budau lidé sami sebe milugjcj, la
komj, hrdj, pyšnj, rauhač'i, rodičů neposlušnj, ne
wdččnj, bezbožnj, nelitostiwj, neukogitelnj, utrhači,
nezdrželiwj, ukru'tnj, bez dobrotiwosti, zrádci,
Zpurnj, nadutj a rozkošj milownjci che nežli Bo
ha, magjce zagisté twárnost pobožnosti, ale moci
gegj zapjragjceš“ Wizmež, kterak tuto Apoštol
skorem wšecky nešlechetnosti sebral, a ge lidem
přičetl, kteřj twárnost pobožnosti magi. Zdet
máme žiwe' wyobrazenj swobody tělesné pod lar
wau pobožnosti.

Apoštol Petr popisuge takowé gakožto lidi pyš
ně.,genž marnosti mluche, žádostmi těla &chlipnostj
laudj ty, kteřj nedáwno od těch utekli, genž blu
du obcugj, swobodu gim slibugjce, gesto sami
gsau otroci porušenj, 11.Petr. II, 18. 19.

46.

Byt by i také tato lakotiwost po lahůdkach
duchownjch nenwodila wždy do těchto hrozných
prowinřnj, mjwát předce giné neblahé následky;
totiž: Unawcni, wlažnost, lhostegnóst.

Lidé sladkých citů w pobožnosti milownj,
upadáwagj, musegj—li gich na něgaký čas zbaweni
býti, do weliké malomyslnosti, pozbýwagjce wšj
srdnatosti & horliwosti k dobrému. To se pak

zwlá'stětenkráte pi'iházjwá , když wedlé bludného
obyčege swého staw milosti a pr05pěch w ctnosti
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wedlě lnjry duchownjlro potěšenj posuzugj. Nel),

poněwadž tyto utěsené doby nebýwagj trwalě, někdy
na dlauhý čas zmizegj, gesto naproti tomu pokuse.
nj, tesklíwost, wyprahlost nastzíwaí; tu i hned kle

sagj srdcem, býwagj nespokogenj, newrlj, ne..
trpěliwj, neustále truchlj a taužj. Nemohau-li na—

potom se \vsjm namáhánjm ztracenau radost ni
kterak zbuditi, tedy den ode dne che a che ma.
lomyslnosti swé se oddáwagj. Zůstáwagj-lipři tom
swé samolásce, kteráž gim hořkosti t_yto připra

wila, předce pořáde oddáni, gesto setu hlawně
a gediné o gegj skrocenj gedná, a neskládagj-li
synowskau důwěrnost w Bohu, tedy se OWsem
nemůže gináče státi, nežli že docela zármutku swé—
mu podléhagi, zaufagjce, žeby gim kdy možná
bylo, uloženého c_jle dosáhnauti. Ze zaufunliwomi
slrhugj se napotom wšj pobožnosti, apauL—třgj

modlitbu docela, pochybugjce o gegj moci, a
konečně i samému náboženstwj wýhost dáwagj; a
nebo gen w mrtwé wji'e se modlj, w mrtwé wjře
gsau žiwi, podobní bylinč, kteráž we wyprahlé

půdě sotwa se geStč zelená, tudíž ani kwětu ani
owoce nemohauc wydati. O takowýchto wlažnjch
a wáhawých dušjch Oprawdowě řjci se může, co
prorok prawj: „Pobožlzost waše nestálá gest gako
oblak gitřnj, a gako rosaráno pomjgegjcj!“0zeáš
Vl, 3.

(Pokračowánj.)
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3. Sada, lite-muž se dowozuge, že w ll.-for(ílce,
Ífřesřrznskau-lise nazýwati ma'., duwodný wý—
klad wjry wKrism, Syna Božjho (: přj/mz úcty,
s tauže wjrau se srowntíwugjcj , obsažen býti

mqu.

Od Antonjna Ullmanna,

cjrkewnjho kněze w Oppawč, w cjs. Slezku.

„ĚWšeliký duch, kterýž dr.-ijJežjše, nenjč z Bo.
ha.“ 1 Jan 4, 3. Onano Morálka, kteráž žádných
w pjsmě Božjm založených poměrů nemá, wnjžto
stogj duše wť—i'jcjkSynu Božjmu, \Vykupiteli swě—

ta, a kteráž netlačj na takowé 'chowánj, kteréž
by se s těmito poměry srownziwalo, práwě křesian—
skau slauti nemůže.

To se dowoditi dá nasledowně:

Swaté Pjsmo (gakož i apoštolské podánj) žá
dá od wi—řjcjcll,aby w Ježjše Krista, Syna Božjho,

upi—jmně& pewnč wěřili, to gest: zaWazuge gich

k úkonu wjry w božského Spasitele, (ginák by
tato wjra nebyla Mestanska), ale každý úkon kře
síana, a pročež iúkon wjry, nzíležj mezi předměty
křestanské Morálky. Onano tedy Morálka, kte
l'áž o tomto úkonu wjry žádné zmjnky nečinj,

křesianskau býti nemuž. Jan 14, i. „\Včřjte—
li wBoha, i we anne wě-řte.“ Mat. 10, 32. „Kaž..

dý, kterýž mne wyznáwá před lidmi, wyznámši
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gá geg před Otcem swým, kterýž gest w nebesjch.“
Luk. 9, 26. „Kdož by se za mne stydčl, i za mě

řeči, za toho se Syn člowěka styděti bude, když
přigde w sláwě swé, aOtce, i swatých Angelů.“

Nepostačuge wsak obecnj wjra genom we Spa
sitele swěta, nýbrž žádá se zwlástnj podlé zwlá

štnjch poměrů, w kterýchž kněmu stogjme, žádá
se totiž :

I. „firn w Jež/'š'c Krista , prawčho Sym
Božjho.

Luk. 1, 32.: Syn Neywyššjho slauti bude.—
Jan 9, 35. \Včřjš—ližty w Syna Božjho? _
Elat. 16, 16. Odpowjdage Šimon Petr, řekl: Ty
gsi Kristus Syn Boha žiwého. —- Mar. 14, 61,

62. Neywyššj kněz otázal se ho, a řekl gemu:
GSi-li ty Kristus, Syn Boha požehnaného? Ježj's
pak řekl gemu: Gál gsem. -— 1. Jan 4, 9. W
tom se ukázala láska Božj k nám, že Syna swého

gednorozeného poslal Bůh na swět, abychom žiwi
byli skrze něho.

11. Co od Boha poslančho učitele a záko
nodárce. Jan 3, 2.: Nykodémřekl: erne, že
gsi od Boha přisel Mistr. — Mat. 17, 5. A hlas
z oblaku řkaucj: Tentot gest Syn můg milý, w
němž mi se dobře zaljbilo : toho poslaucheyte. —
Jan 13, 13. ——Luk. 9, 34: Řekl Petr k Ježjšo
wi: Přikazateli, dobřet gest nám zde býti.

III. Co wzor žiwota (&wúdce, gehož 1m
slcdowati máme. Mat. 16, 24.: Chce-li kdo za
mnau přigjti, zapřiž sebe sám, &wezmi křjž swůg,
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a následug mne. —- Jan 13, 15. Přjklad zagistě
dal gsem wám, abyste gako gsem gá učinil wám,
iwy též činili. 1. Pet. 2, 21. Kristus trpěl za
nás, wám pozůstawiw přjklad, abyste následowalí
šlepčgj geho.

IV. Co fííylcupitcle od win-y (: trestůw
hřjclm a Spasitele lidského pokolení. 1. Kor.
1, 30.: Kterýž učiněn gest mim maudrost od Bo—
ha, i sprawedlnost, i poswěcenj, iwykaupenj. —
Mat. 1, 21. Onř zagisté wyswobodj lid swůg od

hřjchů gegich. -— Luk. 19. 10. Přisel Syn člo
wěka, aby hledal & spasil, což bylo zahynulo. --—

Mat. 20, '28. Syn člowčka přisel, aby dal žiwot

swůgna wykaupenj za mnohé. — Tit. ?, 14. Kte
rýž dal sebe samého za mís, aby nás wykaupil od
wšelikéneprawosti. —- 1. Petr. I, 18. — l. Zid.

9, 28. 1. Jan '2, 2. — dew. 1, 5. —- KOIOSB.
1, 13. 14.

V_ Co Prostřednjka, Smí/řade a Přjonlnw..
co u 0100. Řjm. 5, 12.: Osprawedlněni tehdy
gsauce z wjry, pokog mčgme s Bohem skrze Pá—

na našehoJežíše Krista: skrze něhožipřjstup máme
skrze wjru k milosti této. Ějm. 8, 34. Kterýž
gest na prawici Božj, kterýž také přimlauwá se
za nás. —- Koloss. 1, 19. 20. Nebo se zaljbilo,
aby w něm wšecka plnost přebýwala, &skrze ně—

ho smjřil wšecko s sebau, upokogiw skrze krew
křjže geho, buďto ty wěci, kteréž na zemi, buďto

iy, kteréž na nebi gsau. —-—1. Tim. 2, 5. Ge

den zagisté Bůh, geden i prosti'ednjk mezi Bohem
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a lidmi, člďwěk Kristus Ježjš. ——1 Jan 2,1.

Tyto wěci pjší wám, abyste nehře'sili. Pakliby
kdo i zhřešil, přjmluwce mámeuOtce, Ježjše Kriu
sta sprawedlíwého.

Vl. Co Zakladnialc, I—Ilawua Znslupitelc
C]rÍiwe. Blut. 16, 18.: Ty gsi Petr, a na té:

skále wzdělám cjrkew swau, &brány pekeiné ne

přemohau gj. -- Koloss. 1, 18. A on gest hla.
wa těla cjrkwe, kterýž gest počátek, prworozený
z mrtwých. -- Mat. 28, 20. A ay gá s wámi

gsem, po wšecky dny, až do skonánj swěta.
VII. Co neywyšsjho Bísímpa a P'osl'ředni

Ím nowé umluwy; založenjm nowého kněžstwa,
nowě oběti, & nowých prostředků k Spasenj, neb

Swátostj, kteréž od služebnjků nowého Zákona u
dělowány býti musegj. Žid. 9, 11 - 15.: Kristus
pak přjstogjcj biskup budaucjch dobrých w'ócj,
skrze wětšj a (lokonnlegšj stánek, ne rukau uděla.
ný, to gest, ne tohoto staweni, ani skrze krew

kozlíi neb telat, ale skrze wlastnj krew wšelgednau
do swatynč, wt-čné wykaupenj nalezne; a protož
nowé smlauwy prostřednjk gest. Mat. 26, 29.
Tatot—gest zagísté krew má, nowého zákona, kte

ráž za mnohé wylita bude na odpuštěnj hříchů
Luk. 29, 19. To čiiite na mau památku. Žid. 6,
20. Učíněn gsa podlé řádu Melchisedechowa bi
skupem na wěky. — l Kor. 4, l.. Takonás smey
šleg člowěk, gako o služebnjcjch Kristowých, &
rozdawačjch tagemstwj Božjch.

V111. C0 Pastýře dobrého, spasen/' owci



407

mše-možněhledagjcj/zo. Jan 10, 11.: Gář-gsem

pastýř dobrý, dobrý pastýř duši ewau dáwá za
owce swé. — 1 Petr. '2, 25. Byli gste gako owce
hlaudjcj, ale nynj obrácení gste k pastýři &bí—

skupu (1qu swých. -— Mat. 11, 28. Podtež ke

mně w'sickní, kteřjž pracugete & obtjžení gste,
& gzi wás občerstwjm.

IX. C0 dwčřc, cesia, prnwdu, swětlo až'i
wntwěřjcjch duši. Jan 10, 9.: Gáč gsem dwéře,
skrze mne wegde-Ii kdo, spasen bude. ——Jan 14,

6. Gzi gsem cesta & prawda i žiwot. Žádný
nepřicházj k otci, než skrze mne. Jan 8, 12.

Gá gsem swětlo swěta, kdož mne následuge, ne
chodjí: w temnostech, ale budei: mjti swětlo ži—
wnta.

X. C0 Krále králům, Pána wš'ech mocnost/',
kterému dána gest wšeliká moc na nebi i na zemi,

Mat. 28, 18. -— Koloss. ?, 10. Kterýž gest
hlawa wšeho knjžatstwa i mocností. — dew. 1,
5. Kterýž gest swčdek wěrný, prworozený z
mrtwých a knjže králů země. dew. 17, 14.
Beránek swjtězj nad nimi, neboČ Pán pánů gest
a král králů.

X1. 00 budrzucjho Snudce žíwých i mrt—
wých. Mat. 25, 31. 32.: Když pak přigde Syn
ólowěka w welebnosti swé, &wšickni andělé snjm,

tehdy se posadj na trůnu welebnosti swé: &shro
máždí—nibudau před něg wšíckni národowě, iroz

dz'-ljge na různo, gako pastýř odděluge owce od
kozln. -- Skutk. 10, 42. A přikázal nám kázat
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lidu a swědčiti, že on gest, kterýž ustanowen gest
od Boha saudce žiwých imrtwých. — ?. Timot.
4, 1. Oswřdčugi před Bohem & Ježjšem Kri
stem, kterýž bude sauditi žiwé imrtwé. __ ŠZ,.Kor.

5, 10, _ ij. 14, 10.
XIV. C0 počátek a kom—c,prwnjho a po

slednjho , wšccÍro we wšem. dew. 1, 8.: Gat
gsem Alfa iOmega, počátek i konec, prawj Pán
Bůh, kterýž gest, a kterýž byl, a kterýž přigjti
má, wšemohaucj. ——dew. 22, 13. Gá gsem
Alfa i'Omega, prwnj i poslednj, počátek ikonec.
v. 16. Ga'. Ježjš poslal gsem anděla swého. _—

Řjm. 10, 4. Konec zagisté gest Kristus, k spra
wedlnosti každému wčřjcjmu. — Koloss. 3, 11.
\Všecko & we wšech Kristus.

Pokračowánj dúwodnosti.

S každým poměrem srownáwey se w'secko
naše myšlenj a gednrínj. Nasleduget tedy, žes
těmito poměry, kteréž zde wobec ponawrženy
byly, gakožto wěrnj křesíané \vsecko naše myšler
a gednánj srownati máme. Čehož i swaté Pjsmo
a Tradicj postačitelně dowozuge. Kdokoliw tedy
náboženstwj křesíanské wyznáwaí:

1. ÍÍ/ě'řupř 'mným srdcem w Jcžjšc Krista,
co Syna Božjlto, a wjru tu./zopři každé přiloží..
tosti skutkem do/mng. Jan 17, 3. Tentot gest
pak žiwot wěčný: aby poznali tebe samého Boha

prawého, a kteréhož gsi poslal, Ježjše Krista. —
Jan 6, 29. Totot gest djlo Božj, abyste wčřili
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w toho, kteréhož on poslal. -- Jan 14, 1. - 20,
31. Tyto w'éci gsau psány, abyste wěřili, že Je.

gest Kristus Syn Božj. —-—Skutk. 16, 30. 31.

On řekl: Páni, co gá mám činiti, abych spasen

byl? ale oni řekli: Wěřw Pána Ježjše, abudeš Spa
sen ty i dům twůg. —-—1 Jan 3, 23. A totoĚ

gest přikázanj geho (Boha), abychom wěřili we
gménu Syna geho Ježíše Krista. ———-—

2. Powin mm gcmu poklona, čest a wa'žnost
wsdáwcy. Jan 5, 23. Aby wšickni ctili Syna,
gako ctj Otce: kdo nectj Syna, nectj Otce, který
ho poslal. —-—-Jan 9, 35 -—38. Řekl Ježjš sle

pému narozenému: 'Wěřjš—ližty w Syna Božjho?
Odpowčděl on a řekl: Kdo gest, Pane, abych u—
wěřilw něho? I řeklgenmJežjš: [ widěl gsi ho,
akterýž mluwj s tebau, ont gest; ale on řekl:
Wěřjm, Pane. A padna klaněl se gemu. ——Filip.

?, 8 — ll. Ponjžil sebe samého; — pročeži
Bůh wywýšil ho, a dal gemu gméno, kteréž gest
nad wšeliké gméno, aby we gménu Ježj'se každé
koleno klekalo. -—dew. 5,11 ..13. lwidřlgsem,
&slyšel hlas andělů mnohých okolo trůnu a zwj
řat a starců, a byl počet gegich tisjcowé tisjců,
řkaucjch hlasem welikým: Hoden gest Beránek,
kterýž gest zabit, wzjti moc, a božstwj, imau—
drost, isjlu, i čest, i slawu, i požehnánj, I wše..
cko stwořenj, kteréž gest na nebi, i na zemi, i pod
zemj, i kteráž gsau w moi'i, což w nřm gest: wše

cky gsem slyšel, řkaucj : Sedjcjmu na trůnu a Be

(Jusopis pro katol. DuchoW. VIII. 3. 4
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ránkowi požehnánj, ičest, i sláwa, i moc na wě
ky \\ čkii.

3. ]Vade'gi (: dúwě'rnost w N flzo skla'doy.

Jan 16, 33. Tyto wčci minu-i| gsem wám, aby
ste we mně pokog m i—li; na SWE-těnátisk mjti bu

dete, ale dmgfoylež., gá gsem přemohl swřt. _
Jan 14, 13. 14. A začkoli prosili budete Otce

we gménu mém, toi učínjm, aby oslawen byl Otec

w Synu. Budete—lizačprositi mne we gmčnumém,
to učinjm. ——Koloss. 1, 27. '28. Bůh chtěl

známo učiniti bohatsth slziwy tagemstwj tohoto
mezi národy, genž gest Kristus, mezi mimi 1m

de'ge sláwy, kteréhož my zuěstugeme. -— Žid.4,
14 - 16. Protož magjce Biskupa welikého, kte.

pronikl nebesa, Ježj'se Syna Božjho: (lržmež
\vyznánj; nebo nemáme Biskupa, kterýžby nemohl
litosti mjti nad nemocmi nasimi; ale zkušeného
\re wšem, podobní! kromě hi'jchu. Přistupmež
tedy s (laufiinjm !( trůnu milosti, abychom milo

srdensth dosli, o milost nalezli ku pomoci přj—
hodné.

4. Si'dvčnml Gema 7910111:ng wdéčnosl'.
Koloss. 3, 15.: Pokog Kristůw \\jtřziž wsrdcjch
wasich, k němuž i powoláni gste w geclnom těle,
abuďtež wděčni. —- Kol. ?, 6. 7. Protož ga
laož gste přigali Ježjse Krista Pána, w něm choďte;
wkořenřnj a \\zdřlanj na něm, & utwrzenj skrze

wjru, gakož gstei naučení, rozhogňugjce se w něm
a (ljků činčnjm. -—- Luk. 17, 15, 16.: Geden

pak z nich, lulyž \\idI-l, že gest očistřn, nawrzilil
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wečeři Páně za částku služeb Božjch, ale ne
stegné magj o nj smeyšlenj. Nekatoljci gi uzná—
wagj gen za swátost, za náboženský obyčeg od
Krista Pána ustanowený, skrz který naň křesiané
upamatowáni, s njm aužegi spogeni a na duši po—
silnčni býwagj. Ba i to gegich smeyšlenj o wečeři
Páně, gakožto () swátosti gest rozdjlné, čehož zde
mlčenjm pomiiime. Katolická cjrkew naproti to
mu, genž gest neystaršj. prwnj apůwodnj, od kte
réž wšecky ostatnj gménem křestanských cjrkwj
se honosjcj odpadly, powažowala a powažuge we
wšech časech wečeři Páně netoliko za swátost, ný

brž spolu i za obět, při kteréž obět Ješjšowu na
křjži dokonanau předstawuge a obnowuge.

Mezi swátostj a obětj gestit rozdjl. Wswá—
tosti obdržugeme od Boha milost a Wnitřnj poswč..
cenj; při oběti přinášjme my zase něco Bohu z
dobrého ohledu za dar. Pokudž tedy katolická
cjrkew Wečeři Páně za obět powažuge, nazýwá gi
mši swatau, neboli oběť-jmše swaté. A tato činj
neyznamenitěgšj částku gegjch služeb Božjch, na
kteréž neméně nežli na zwěstowánj slowa Božjho
sobě zakládá, od které nikdý neustaupj a ustau
piti nemůže, a kterau co gen může slawnau činj.
Ze wečeře Páně ob'éi; nowozákonnj gest, to wy—

SWětlitia dokázali aučel gest tohoto pogednánj.

— Neyprwé bude ale potřebj poukázati, co wlast

ně obi-,t gest, a odkud swůg půwod má, což se
w nastáwagjcjm 5 stane.



4-30

5. 1.
Obětowati wůbcc gest, z wážnosti, oddanosti,

lásky a wděěnosti !( některé osobě, aneb také zlá.
sky k některé wěci něco, gežto dle našeho usud—

ku gakausi cenu do sebe má, pro onu osobu neb
wěc wynaložiti, aby se tjm ona oddanost, wážnost
a láska na gewo dala idokázalmů) W tomto ob—
šjrném smyslu záležj tedy obětowánj wlastně we
wnitřnjm smeyšlenj, gjmž se někdo z oddanosti &
lásky k některé osobě neb wěci zamísj, a we wy
naloženj něgaké wěci, gjž sobě wážj, k wygewcnj
te'hož wnitřnjho smey'slenj. Tak wykonal u p.
i'jmský Regulus obět, kdežto pro swau wlast ně—

co do sebe ceny magjcjho, totiž swau swoboduí
žiwot wěnowal, aby gj swau wděčnost na gewo

dal i dokázal. Tak ona ewangelická, chudá wdo
wa uwrhšj dle swědectwj Ježjšowa wšecko, což
měla, dwašarty, do pokladnice, **) oběí:wykonala.

\V užšjm pak smyslu gest obě/ozvali, zbawiti
se něgaké wzácné wěcí :! tak wynaklzídati gi, aby se

tjm náboženské známosti :: city na gewo daly. W
tomto smyslu může se toliko Bohu obětowatí. Obě.
ti nalezzime u wšech pohanských národů. Gak

wzdělanj Řekowé, tak ibogownj Řjmané oběto
wáwali. Chrámowé gegich bohů býwali dobro

*) Tnkto vyměřuge občt Jakub Frint, W školnj knize pro
posluchače filosofie, odkud i druhý wýměr oběti w uišjm
smyslu wzat gest. *") Mar. 12, 42 —44.



431

wolnýmidary naplnění.-— A. čteme-líhistorii swatau
o prwnjch lidech, nalezneme u nich známku tako
wého obyčege. Přestaupíwše arcirodíčowé naši
dobrowolně rozkaz Hospodinůw, & z přerozkošné

ho přjbytku dřjwe gim wykázaného wypuzeni byw—
še, byliir by se rádi znowa něgaké zkoušce
podrobili, aby swau oddanost k Neywyššjmu do
kázali. než gegich žádost a tauženj nebylo giž
wyplněno. Protoi přinášeli dobrowolně Pánu wše

1ikč dary, gakých gim přjroda poskytowala, aby
sobě onoho rozhnčwančh, Pána opět naklonili.
Tomu wyučili také djtky swé; nebo o těch se giž
dočjtzíme, že dobrowolné dary swé Hospodinu wzá
palnou obči podáwaly, *) Takowý ob_yčeg přechá—

zel od gednoho pokolenj na druhé, a když Ho.
spodin porušené pokolenj lidské wšeobeCnau po—

toPau wyhladil, gediného Noema s geho rodinau
dobrotiwč zachowaw, wstupowal znowa libowonný
dým s oltáře zhůru k nebesům.**) Také arci
otec wywoleného lidu Božjho, Abraham, na oběti
gsa nawyklý, staijal Hospodínu oltzíře;***) od
něhož Pán igeho gedine'ho syna Isáka za občč po—
žádal. Abraham byl hotow dáti to, což mu na
swůtě neymilegšjho bylo; ale na pokynutj Božj
občtowal na mjstč syna swého skopce.****) Ob

zwlaištně pak zasluhuge onen dobrowolný dar krále

*) ]. Mogž. 4, 3—4. **) 1. Mogi. 8, 20—21. ***) 1. Mos-ž.
12, 8. ***“ 1. Mag—ž.22, '1 - 13.
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Sálemského Melchisedecha, genž spolu knězem
Boha neywyššjho byl, powáženj našeho. Abraham
poraziw nepřátely na hlawu aodegmuw gim, km.
mě swého strýce Lota od nich giž zagatého, wše
oku kořist, nawracowal se co w'jtěz do wlasti swé.
[ wyšel Melchisedech wjtězi wstřjc, občerstwil ho
pokrmem & nápogem, spolu ale také Hospodínu
chléb a wine občtowal. *) Obyčeg dobrowolné
dary přinášeti swrchowanému Pánu, neboli gemu
obětowatí, gest tak starý gako pokolenj lidské.
Co otcowé činjwali, toi i synowé gegich w pa
měti swé zachowawše, činiti nepřestali. Ale po—
třebowal snad Twůrce od swých tworů čehos
takowého? Nikoliw! — Korunowaný zpěwec pro—

zpěwuge o něm We swých žalmowých pjsnjch
takto: Geha gest wšeclm zwě-ř lesni, dobytek na
horách i wolowé. Geha gest wšeolto ptactwo
nebeské, geho gest ohršlch zeme", iplnosl; gcho. **)
Smrtedlný člowěk nemohl tedy nic Bohu dáti,
coby mu giž nenáleželo. Než, z gakého ohledu
prwnť—gšjlidé oběti Bohu přinášeli, okáže $ násle
dugjcj.

s. 2.
Člowěk, přirozeným swětlem swého rozumu

weden gsa, poznáwá ibez wyššjho přispěnj, že
gen swým pečowánjm swůg žiwot & swé zdrawj

nemůže zachowati , že gen swau pilnostj wšeho

*) 1. Mogž. 14, 18. **) Žalm 49. 10 - 12,
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nezmůže. Wždyš pak se bez slunečnjho swětla
a tepla, bez rosy a deště žádné obilj, žádný strom,
lm ani to neynepatmčg'sj bylinka zdařiti nemůže,
Clowěk musj uznali, že gest přjliš mdlý, aby bez
cizj ochrany wšelikerému nebezpečenstwj mu hro
zjcjmu ušel. Cosi w něm se ozýwá, gešto mu
praw', že od někoho wyššj moc sebe magjcjho
za'wisj. Když wůkol sebe nacháZegjcj se, a i nad
sebou klenaucj se prostrannosti wšeliké předměty

spatřuge &pilně pozoruge, táže se sám sebe: Od
kud pak gest to wšecko? ——Tak přicházj aspoň

poněkud k poznánj Boha; kdežto není daleko
od gednoho každého z nás; nebo w něm žiwi
gsme, (: hýbržme se, i trwámc. *) Zeptcy se
gc'n howad, a naučí tebe, (mel-)a ptactwa ne—
beského, a ozná-mj tobě. Mluw zemi, a odpo—
wj tobě; a wyprawowati baldau tobě'ryby maorské:
Kdož new/', že wšecÍco to ruka Ílospoďinowa
učinila? **) —- Pak se ale člowěk dále táže:

Což pak gsem té swrchowané bytosti, od njž zá—
roweň s ostatnjmi wěcmi dole i nahoře se nachá

zegjcjmiswůg půwod mám, powinnowán? Kterak
sobě asi gegjho zaljbenj zjskám? ——Gakgi mohu
&mám ctjti? -—--Člowěk kginému láskau zanjcený

hier mu swau náklonnost wšelikými dary wy—
gewiti. Giž nemluwňátko, winauc se k swé ro

dičce,celuge ústa té swé pěstaunky. Pachole, po

+) sum. 17. 27 - 28. **) Job 12, 7 - 9.
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1ulugjc se po zelených lučinzícll trhá peřestékwjt—
ky & přímí-j dobrotiwému otci swe'mu. Gestii

to něco přirozeného, že "sei prwnj lidé k swému
newiditedlnému přjteli, k swému neywyššjmu do
brodinci tak chowali. Snažilil se oto, aby mu
na gewo dali, co gegich srdce cjtilo, & to sice
rozličnými dobrowolnými dary. Uznziwagjce ney
wyššj bytost, clntčligi neyprwé takowým Způsobem

uctili. PřigimagÍCe pak každodenně z štědrých
rukau Hospodinowýdl tak mnohá dobrodinj , ne
mohli býli beze wšeho polmutj. Spanj gegich
zemdlené audy wždycky občerstwowalo, pokrm &
nzipog ge sjlil, zlatoskwaucj slunce girn plamen
nými paprsky swými swjtilo & zemi k wydziwzinj
\\šelilcýcll plodin zahřjwalo, aurodnj stromowé
nesli lahodné owoce k požjwzinj zowaucj, pro ně
prýštilí se čistj pramýnkowč, pro ně wanuli wč

třjkowé, pro ně štlibetali weselj ptzičkowé, gak
byliny tak i zwjřatn sloužily k gegich obžiwenj,
aneb aspoň k wyraženj gegich. Za takowé ne—

zaslaužené dary s pohnutým srdcem diky wzdá.
wa.le lidé newiditedlnému dobrodinci swému, při
čemž mu na důkaz swé wdččnosti oběti pálili.
Ačkoliw pak se pod mocnau ochranouNeywyššjho
wšecko na ně usmjwati zdzilo, nebýwali předce
lidé \Vždycky zůplna blaženi. Bylil-li také we
selé mysli, napadlo gim brzy, žeby gegicll blaže
nost pominauti mohla, žeby se gim budaucnč ně
čeho mohlo nedostziwati. Proto brali Opět swé

útočiště k tomu, genž gim giž tak mnoho dobrého
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prokázal, a kladauce na oltziřzswé dary prosili
ho, aby ibudaucně o ně se staral, aby ge do swé
mocné wzal ochrany & wšecko neštěstj od nich

milostiwě ráčil odwrzltiti. Konečně pak dopustiw
še se zlého, co se té swrchowané swatosti l_jbiti
nemůže, uznáwali také swau nehodnost. Gak pak

se měli lidé od swých poslm'rn očistiti? Gak Ioho
Neywyššjho sobě opět nakloniti, aby se geho za
ljbenj & dobrodínj znowa hodnými učinili? ——Na

smířen/' obětowali zase stan žádoslj, aby gim ge
gich prowinčnj odpustil & nad nimi se smilowal.

Talcowj byli tedy ohledowé prwnjch lidj
Hospodina obětugjcjch. Bůh nepotřebowal sice
gegích darů, ale ten úmysl, s kterým gemu obč
towalí, zaljhil se mu. Než, gako býwá i té ney

swětřgšj wěci někdy od bezbožných zlosynů kzlé
mu užjwaíno: tak sei časem s obětmi stalo. Za
pomenuwše pozděgí lidé na Hospodina, klaněli se
mjsto Tworci tworům, božskou uctiwost gim pro
lcazugjce. A nastogte, kdežto dřjwe bohabognj

buď. zabitá zwjřata, aneb aurodu polnj obětowali,
wztahowali napotom mnozj národowé ina obraz
Božj, na lidi ruce swé, & lidskau krwj zprznčni
gsauce, pálili ge k uctřnj swých němých modl.

Na takowau ohawnost nemohl ten Neyswětčgšj
patřiti. Bylol; tedy gake'si Oprawy z ohledu obětj
potřebj.

s. 3.
W ten čas, kdežto se z obětj pohanských

národů kauřilo, na gegichžto oltářjch nezřjdka i
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lidská krew wyléwána byla, *) powolal Bůh Mag.
žjše. Tento znamenitý muž wywedw wywolený
lid Israelský z Egypta, ze země modlosluželmé,

chodil & njm čtyřidcet let na paušti; neboČ se hned
židé w zemí Kananeyskau usadili nesměli. Tam

pamatowal Mogžjš lid na Hospodina, na toho ge
diného prawého Boha. ! předepsal pro Israelity
na pokynutj Swrchowaněho čisté služby Božj, kte
réž také z wětšjho djlu w obětjch záležely. Ii
tomu cjli wyhotowen byl stánek Oponau ozdo

bený, kteráž geg na dwé dělila. W gedné po
lowiciukrýwala se archa se dckami zákona &slaula

Swatyně' šwatiny ; w druhé pak bylo mjsto pro

*) Z třctj knihy Mogžjšowy (18, 21. a 20, 1 - s.) gcstii
patrno, že pohané gaknus modlu Moloch ctlll, gjž k ucté
matky swé Wlnstnj děti laáljwaly. I židé, spustiwše se
Hospodina, W údolj syna. Ennom swé syny a dcery ohněm
zapalnwnlí. (Jcrcm. '7, Bl.) Byloř pak toto údolj hlji
města Jerusalómn, gcmuž židé yíwua řjknlí. O tnkowých
obětech, kteréž mnozj nármlowé, gnko u 1).Knrthúgínšlj,
Fénikowé, Čnlowč, SkytOlílurowé :! ginj konáwali, také
pohanštj spisowntclé zmjnku činj. Tak napsal Q. Curtíus
Rufus W děgepisu gednngjcjm o Alexandru Wclkém, když
dobýwúnj města. Tyrus wyprnwugc: „Sacrum quoqum
quod quidcm ])íis minimc cordi cssc crcdidcrím, mullís
scculis intcrmissum rcpctcndi auctores quidnm ernnt, ut
ingcnuus pucr Snturno immolnrctur: quod sacrilcgium
veríus quam sncrum Cm-tlmgiuenncs &!conditoríhus tradi
tum, neque ml cxcidium urhis suac fccisse dicuntur, ac
nisi Scníorcs obstitisscnt, quorum consilio cunctn ago
hantur humnnitutcm dira supcrstitio vicissct.“ Lib. 4.
Cup. 4. N. 23.
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na oltář; ale nastogte pozděgi welmi málo 0 čisté
actnostné žiwobytj pečowali. Domnjwaliř se, že
si mohau přjzeii Božj kaupití, & tedy hřjšnóho ží.
wota swého nelepšilí. To gim sám oschený pro
rok gegích we gménu Božjm wyčjtal, řka: „Proč
wyprawugeš sprawedlnosti mě, a here's smlauwu
mnu w ústa swzi? Ty nenáwídjš kázni: & zawrhl

gsi řeči mě za hřbet. \Vidjš-li zloděge, běžjš s

njm: & s cízolnžnjky Spolky máš. Usta swá pau—
ke zlé mu, a gazyk twůg skládá lsti. Usadiw

se s pomluwačí, mluwjš proti bratru swému, &proti
synu matky swé kladeš úraz. *) Maudrý pak Si—
rach widěw židy po wykonaných občtjch znowa
neprawosti páchali, řekl gím: OběiLspasílcdlná
gest pil-nu býti přikázanj Božjch, a odstaupiti
od wš'clikě ncpruwosi'i.**) A Hospodin wolal k
zaslepeným: ZVcchcičz domu twého telat, (mi ze
slu'd twých kozlů, ***) milosrdenstwj chci rane
om;)

Když se naplnil čas skrz proroky určený,
slitowaw se Otec nebeský, genž láska gest, +)
mul lidstwem, poslal-k naprawenj geho na swčt
Syna swého, aby uctěnj Božj, kteréž se má ko—
nati w duchu & prawdě, uwedl.

g. 4.
Nynj to, co se we swatých knihách nowého

*) Žalm 49. 16 _ 20. **) Eklcs- 35, 2- ***—***)Žalm 49: 9.

as;-.n) Ozcú; 6, 6. +) 1. Jan 4, 16. 'H') Jil“ 4; 24
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zákona a rozumné službě Božj gakožto oběti ži
wé, swaté a Bohu Ijbé, *) o oběti chwály, do.
bročinnosti a zdjlnosti, gjž Bůh zasluhowán bý
Wei,**) dočjtáme, s našjmw prwnjln obmezeným
\výměrem srowneyme, a musjme uzawřjti, že byl

wšecken žiwot Ježjšůw gen ustawičné občtowánj—
Slowa žahnisty Páně řkaucjho: Oběti a obětowrž—
nj nechtěl gsi : ale uši otewřel gsi mi. Oběti
zápalné a oběti za hřjeh nežádal gsi. Tehdy
'řekl gsem: Áy gdai'. Gakož na počátku knihy
psa'no gest o mně, abych činil wúló twau, kte
rauž Bože můg ru'd činjm, a zákon twůg gest
uprostřed srdce mého, ***) obracuge swatý a
poštol Pawel na Krista. ****) O nřm platj to zúplna,
gako on, neobětowal se Bohu žádný. — Giž we
swém mládenecth řekl Marii, mateřiswo a pěstau.
nowi swému w chrámu Jerusalémském: W tom,

což gest Otce mého , musim gti býti. +) W gi
ně pak přjležitosti řekl: Nehledám wůle swé,
ale wůle toho, kterýž mne padá,-++) Staupíl
gsem s nebe, ne abych činil wůli swaa, ale wůli
toho, kterýž mneposlal. Mag—tpokrmgest,
abych činil wůli toho, kterýž mne postal, abych
dokonaldilogeho.

Nuže, w čem pak záležela ta wůle Otce ne

beského, kterauž geho gednorozený Syn, Ježjš

*) len. _12,1. ***-)Žid. 13, 15 - 16. ) Žalm 39, 7 - 9.
***+) Zid. 10, 5 - 9. +) Luk. 2, 49. ++) Jan 5, 30.
+++) Jan 6, 33. +++-+)Jan 4, 34.
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Kristus činiti měl? Gakč pak to bylo djlo, kteréž
měl zde dokonati? Měl gméno Božj lidem ozná—

míti, *) králowstwj nebeské na zemi založili, **)
alid swůg od hřjchů gegich wyswoboditi.***)
Wšickni lidé měli skrz něho k tomu poznánjapře
swědčenj přigjti, že Bůh gegich gest Otec, že ge
miluge &0 ně pečuge, že nic giného nechce,nežli
gegich dobré, a tedy že magj naň zcela spoléhati,
po geho wůli býti, &žiwot wěený od něho dů
wěmě očekáwati. Ježjš mel wšecky lidi gednau
rodinau Božj učiniti, aby wšickni audowé gsauce

gedné společnostíw Boha se důwěříli, wes_polekco
bratřj & sestry se milowalí, & gakožto synowé &

dcery Božj zlého se warowali. A to učinil Ježjš
skutečně. On newyhledáwal zemských statků, bo.
hatstwj aneb cti lidské; nebo neměl, kdeby hlawu
sklonil. ****) Židé ho chtěli králem učiniti; ale
on prchnul, seznaw gegich úmysl. T) Mnozjí ho
také nenáwidčli &osočowali; ale on nepřestal do—

bročinnč aučinkowati, učil ustawíčně &dáwal wždy
lidem neykrzisnčgšj přjklad wšelikých ctnostj k
následowánj. Naproti tomu nedonlstil se nikdý
žádné nepmwosti, tak že ho igeho nepřátelé
ze hřjchu trestati nemohli. 'H') Konečně pak zmoc
niwše se ho, nakládali s tjmto swým lékařem , kte

rýž přišel ge léčit,—H+) co s něgakým zločincem.

"') Jam 17, 6. =**) Mat. 4, 17. ***/"P")Mat. 1, 9.1, ***—L)mm,

8, 20. 'l') Jun G_.15. 'H') Jan 8, 46. '1'1'1') Fer. 5, in
Puras. 9.Noctur. Extraet. Snu. Aug. super Psal. Let-,i. 6'

Casopis pro katol. chhow. VNT... (..
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\V kwetaucjm wť—kugebo přibili ho na potupné
dřewo, na kterčmž bolestně umřel, Tak byl Je

Boha, swého Otce nebeského, poslušen až do

smrti křjže. *) Celý žiwot gebo byla tedy obři.,
gegjžto neyznamenitěgšj místka geho smrt byla, w
kteréž co beránek Íšožj krwácew hřjch swí—tasiial, **)

aslkterau i naše smjřenj ***) s Bohem dokonal;
nebo položil z wážnosti kOtci swěmu nebeskému

dle wůle geho na wykanpenj lidstwa ****) swůg
žiwot dobrowolnč. +) Odřekl se tedy toho, co zde

na zemi člowěku neymilegšjho býwzí, & tjm do—

kázal, že mu na plněnj wůle Otce nebeského che
záležj, nežli na wlastnjm žiwotě. Nelzeř tedy za

přjti, že smrt Ježjšowa dokonánj prawé & skuteč
né oběti byla. Co se při židowských občtjch stá
walo, wyplnilo se také na Ježjšowi: byl násilně &
krwavě usmrcen, čemuž wšak se dobrowolně pod
robil, aby skrze to neywyššj moc swého Otce ne
beského, geho swatost & sprawedlnost na gewo
dal, gakož i swau uctiwost, lásku, swé poslušen
stwj &oddanost swau k němu potwrdil. A tak se

to musilo státi, kdežto židowské oběti gen stjn ++)
toho byly, co někdy Messiáš dokonati měl. ——

Že obzwlzíštnč swau smrt na křjži sám Pán, gakož
geho apoštolé za oběť-'&sice za oběť smiřugy'cj

wyhlašowali, geště z následugjcjho poznáme.

*) K Filip. 2, 8. =**) Jan 1, 29. ***) Mat. %: 93'
**ik'd'k)Mat. 20, 28. Šr0\nlc)']"-Tit—2) 14- '“ Jím 103 “
Sromwy Isaiaiá 52, G. “H') K Řjm. 10, 1.
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g. 5.
Mogžjš, skrze něhož Hospodin lidu Israelské—

mu swá přikázath oznámiti ráčil, wzdělaw oltář

pod horau Sinai, kázal oběti zápalné & pokogné
wzcláwati, sám pak wzal polowici krwe ze zabi

tých telata wlil do kofljkú, djl pali ostatnj wylil
na oltář. Když ale poslauchngjcjmu lidu knihy
únnluwy přečetl, kterýž sljbil wšecko činiti, což

koli Hospodin nařjdil, nabraw Mogžjš krwe z ko—
fljku, pokropil lidu, a řekl, že gest to krew úmlu
wy, kterauž Hospodin s nimi učinil. *) -- Ježjš,
Syn Božj, uzawřel swau smrtj nowau smlauwu,
geho krew, gakožtokrew nowého zákona,**) gest
tedy také oběč. A horliwý apoštol národů nabij
Efesské we swém listu gim zaslaném: Choďte w

lásce, gaíiož ::Kristus milowal nás, a wydal se—
be samého za nás na smrt w obthowtí-nj a obě?
Balm u wům'. rozkoš-fanu. ***)

“W knihách nowozákonnjch nemluwj se

gen o smrti Ježjšowě, galmžto oběti wůbec;
wyswitát z nich také, že byla krwawá smrt
geho oběč smiřugy'cj. Sám Pán řekl, že bu

' . .
de geho krew za mnohe (za wsecky l1d|,****)

*) 2- M032- 94) 4 - 8- a***)Mat. 26, „_ ?á-fkřt)5, 2_ eau-gs)
Že se zde mnohými wlastné wšickui lidé wyrozumjwnti
musea-j, pozmíwzi sc neylópc z prwuj Epigtmy swatém)
Jana*), 2. Poněwmlž ale clowék proto spasen nebude:
když.gen gménulirietowouu guzyku nosj, (Mat. 7, in.)
swýaui pak skutky ho zupjraí, kdežto wjra bez skutků
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wylita. *) A glž dI—jweřekl swým učedlnjkům

hádagjcjm se o přednost w králowstwj geho:
Syn člowěka nepřišel, aby mu slauženo bylo,
ale aby on slaužil, a aby dal duší sumu na
wykaupenj za mnohé. ***) A při giné přjležitosti
řekl židům reptagjejm, že se chlebem žiwým, kte
rýž s nebe sstaupil, býti prawj: Chléb, kterýžgá
dám, těla má gest, kteréž g(í dám za žiwot
swčm. ***)

Tak prohlašowali iswntj apoštolé ob'ét Kri—
stowu na křjží (lokonanau za smífřugici. Swatý
Jan, miláček Páně, prawj: Krcw Ježjše Krista,
Syna Božjho očiš'filge nás od wš'elilcc'lw hři—
chu. MW) Pakliiby kdo izhřeš'íl, př/mluwee
máme u Otce, Ježjš'e Krista sprawcdlíwého. A
01thgest oběť sli/;owtí-njza hříchy naše; a nelo
lilco za naše , ale i za h'řjchy wšcho swevm.+)
A swatý Petr, toto knjže apoštolské, napsal zas:
Ježiš hříchy naše na swčm těle sám wnesl na
dřewo. ++) Awywolená nádoba swatý Pawel wo
lá zas: Kristus na .shlazenj hřjclm skrze oběto—

mrtwá gest (Jak. 8, se.): mohlolby se ono Wygfulřenj
„za mnohe“c i dle litery wzjti. Nebo ačkolíw Jcžji
za wšecky lidi umřel, nclmdnu předce wšiekni spasení,
mol-aut se tedy těmito mnohými wyrozmnjwati onino,
gešto skutečné wěčnčhoblahoslnwcnstwj (logdau. (Sclmap
pingcr ůber Mat. 20, as.) *) Mat. 9.6, 28. Mar.
14. 24. Luk. 25, 20. ***-*)Mar. 10, 45. ***) Jan a, 52.
(400) „Jam, 7, +) 1.Jan2,1-2. ++) 1. Petr. 2, 24.
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wtíní seba samého ukázal se.“) Bůh byl za
gisťe'w Kristu smiřugc swe't s sebau, ncpočítage
gim hříchů gegich, a složil w nás to slowo smí—
ření. ““) Když gsmc gcs'tě hříšníci byli, podlé
času Kristus umřel za nás. inuHF)Konečně pak u
kazuge týž apoštol Páně, že pro naše smjřenj &
Bohem dosti učiněno bylo, když Kristus gednau
umřel, tak že tato oběč geho pro wšecky časy we
swé platnosti stogj: Tai'cowéhočzagistě na'm slu
šelo míti biskupa,. swatěho , ncwinného , nepo
shwrněnčho, odděleného od hříšníků, a genžby
wyš'šínad nebesa učiněn byl, kterýž ncpotřcbuge
na každý den gaho onino kněží (dle řádu A
ronowa) ncyprw za swé wlast-ní hříchy oběti obe"—
towatigpotom za hříchy lidu; neboto (poslednj)
učí-nil gcdnau, samého sebe obětowa-w. MM)
Tento gedmc obět obevtowawza h'iiichy', na wěky
sedí na pramici Boží. +)

Gak se ale Pán o to postaral, aby nikdý k
zapomenutj nepřišlo, že dal 2 pouhé lásky , gakožto
dobrý pastýř swůg žiwot za owce swé, 'X'-I')okáže
š následugjcj.

S. 6.

Přjgemněgšj ob'éč Bohu nemůže býtí', gakož
ta byla, kterauž gebo gednorozený Syn Jcžjš Kri
stus na křjži dokonal. Na tu neměli také wyzna—

“) K Žid. o, 50. má) a. ke Kor. &, 49. m) K ij. s,
8 - o. „**) K Žid. 7, 20 - 97. +) Tmnž 10, 12. H')
Jan 10, 11.
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wači Ježjšowi nikdý zapomenautl. Protož mage
Spasitel náš, tento newinný beránek, krwáceti, sla
wil tuto obět swau se swými učedlnjky giž napřed
při swé poslednj wečeři; nebo proměnil swau wše
mohaucnostj chléb a wjno we swé neyswětěgšj
tělo a krew swau, což w způsobzich chleba awjna
swým učedlnjkům k požjwánj podal. Wečeři Pá—
ně uznáwali také SWatj apostolé za skutečnau obět.

Swatý Pawel nazýwá Krista knězem podlé řádu
Melchisedechowa. *) Melchisedech obětowal -

gak gsme w prwnjm š okázali — chléb &wjno.
Totéž učinil i Ježjš při poslednj wečeři swé, s tjm
toliko rozdjlem, že tyto částky we swé tělo a w
krewswau proměnil. Swatý Cyprian prawj: „Kdož
gest che kněz Boha neywyššjho, nežli náš Pán
Ježjš Kristus, genž oběl: Bohu Otci přinesl, při
nesl pak tauž, kterau Melcllisedech obětowal, to
gest chléb awjno, totiž swé tělo a krew swau.“*=%)

Ano wždyč pak se při wečeři Páněšwšecko nachá

zelo, čeho k oběti potřebj gest. Pán Ježjš položil
něgakau wzácnau wěc, sebefsamého, swé tělo akrew

swau w způsobzích chleba a wjna giž napřed za
žiwot swěta, aby skrze to swau uctiwost, lá—
sku &poslušenstwj k Otci nebeskému okázal, a swé

apoštoly tjmto pokrmem a naípogem k žiwotu wěč
nému nakrmil a napogil. Obětowaw pak w způ

*) K Žid. 5, 6. **) Ep. 36. od Caeclliům. w) Jan 6, 51,
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sobách chleba &wjna swé tělo & krew swau, do

ložil wýslowně: To čidle na mms památku.:)
Wečeře Páně měla tedy se wztnhowati na krwawau
obět Ježjšowu, gakož i na Boha, gemuž se Pán
obětowal, & wždy tnvagjqj obětj nowého zákona

býti. Za talcowau bylat také po wšecky časy a—

znána. Gíž o prwnjch wěřjejch se dočjtáme, že
trwali w uěenj apoštolském &w zdjlnoslzi lámání
chleba.**) Chléb dle přjkladuležjšowa od těch,
gimž to Pán poručil, lámaný, býwal wždy w tělo
Kristowo proměněn, w čemž podstatnost této oběti
záležj. A swatý Pawel nazýwá Krista beránkem weli—
konočnjm za nás obětowaným. ***) Křestané magj
tedy od toho času, co Kristus na křjži umřel, wždy
cky takořka welikau noc, & poněwadž welikonočnj
beránek giž w starém zákoně za obět powažowán
býwal,****) tedy i křest-ené, slache dle poručenj
Páně geho wečeři,oběi konagj. Pak &—
poštol na wjru obrácené židy, ge'sto sobě stěžo—
wali, že se co křeslané wšelikých obřadů, nemagjce
žádných takowých obětj gako di'jwe, odřjci mu
segj, následugjcjmi slowy: ňftímc iway Oltář, ::
ne“/tožncmagj mocí gjsti ti, kteříž stánku Slau—
žj.1') Oltář stogj zde mjsto oběti, kteráž naň
wložena býwá, & gjž se zde nic ginéllo wyrozu—

mjwati nemůže, nežli wečeře Páně. Že gest tato

*) Luk. 22, 19. ***-)Sknt. np. 2, 42. wi) 1. ke Kor. 5, 7.
) 2. Mag-2. 23, 18. u 34, 25. +) n Žid. 13, 10.
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skutečná oběč, kterauž Kristus swým apoštolům
konali welel, toho swědkowé gsau nám iučitelé
cjrkewnj hned z prwnjch časů křesřanských.

Swatý Irenaeus, kterýž w druhém stoletj po
Kristowě narozenj žiw byl, napsal o Pánu takto:

„Nowého zákona nowau podal oběř, kterau cjrkew

přigawši we wšem swčtč Bohu obětugeč" *) _.
A we čtwrtém stoletj napsal swatý Řehoř

Nyssenský: „On (Kristus) zabjgj sebe samého
za nás, gest kněz, i spolu onen beránek Božj, kte.
týž snjmá' hřjchy swětač' **)

Swatý Jan Zlatoustý, učitel cjrkewnj z téhož
wěku, prawj zas : „Na mjstě howad poručil, abychom
geg samého zabjgeli & obětowali.“***)

Swatý Ambrož, také z téhož stoletj učitel,
prawj: „Ačkoliw se zdá, gakoby Kristusnynj che
neobětowal; předce tomu tak nenj. On sám býwá
obětowán, když se geho tělo obětuge.“****)

W pátém ale stoletj napsal swatý Augustin:
„Sám on wťelený Bůh ustanowil ze swého těla a

krwe obět podlé řádu Melehisedechowaf“+)
Ze wečeře Páně obět nowozákonnj gest, po-g

twrzugj kromě wýše uwedených wšickni ostatnj u—

čitelé cjrkewnj, ba i w pozděgšjm wěku geden

es) Lib. 4. adv. hacrcs. cup. 32. W) Orht. 1. in Christi
rcsur. ***—*)Homťl4. in 1. Corinth. wrc"*) In Psalm. 38
1') Cone. 2. in Psalm. 33.
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učený protestant *) napsal takto: „Gisté gest, že
Irenmus awšickni, kterýcllž spisy máme, otcowé s

apoštoly bud' sauwčcj aneb po nich neydřjwe na—
stupugjcj swátost oltářnj za nowéllo zákona občt u.
znáwali, & to že nebylo zwláštnj gednotliwé cjr—
kwe neb gednoho učitele, nýbrž wšeobecné cjrkwe
weřegné učenj a obyčeg', což tato od apoštolů,
apoštolé od samého Krista wyučeni bywše obdr
želi.“

Wečeři Páně slawila také wždycky cjrkew
katolická a s nj spolu iwýchodnj čili Řecká ga“
kožto oběí, mši swatau, neboli obě'ij mše swaté
gi nazýwagjc, cožlpatrné gest z knih kweřegným
službám Božjm určených apředepsaných. Protož
wyřkla také wšeobecná cjrkew: „Swatau, žiw'
ej a nekrwawau w chrámjch konáme obět.“*) Re
kl—libykdo, že se při mši Bohu prawá a zwláštnj
obět nepřinášj , aneb že obětowati nic giného nenj ,
nežli dáwati mím Krista k požjwánj, proklet
bud'!***)

Nynj gest třeba okázati, zdali za našich časů
mše swatá tak gako za starodáwna slawena býwá,
&čjmž ale nowý s začneme.

s*)Arnošt Grabe, kazatel w Londýně , genž se až do své smrti
(1711) Wydáwánjm episn neystaršjch cjrlcewnjch učitelů
zauzišel. Annot. ad Libr. 4. Irenaei adversus hacrea.

cap. 32. nunc 17, ***) Cone. Ephes. I. in: doclar. 9.
Anathll. E***)Cone. Trid. seas. 22. Canon. 1.
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g. 7.
Zapřjti owšem nemůžeme, že Pán stolowaw

na wečer před smrtj swau se swými učedlnjky
gen obyčegného raucha užjwal, gakož i chléb a
wjno u obyčegného stolu we swé tělo akrew swau

proměnil. Tak se nepochybně iswatj apoštolé ::
prwnj náměstkowé gegich zachowalí; ale gak mile
se ona strašliwá bauře, na počátku proti cjrkwi
Kristowě zuřjcj, ntišila, nedala se tato co čistotné

newřsta Kristowa, nemagjcj poskwrny ani wrásky, *)
od židowské cjrkwe zahanbiti. Sám Hospodin
nařjdil pro Arona, gakožto neywyššjho kněze sta
rozákonnjho, též ipro gebo syny co kněze, zwlášt.
nj raucha wyhotowiti & oltář poswětiti.**) Když

medle celj národowé, bai knjžata & králowé ge
gích, odřeknuwše se pohanstw', wjru Kristowu při.
gali, bylaŠ cjrkew Páně w stawu i swé rozdawače
tagemstwj Božjch ***) na slušný způsob odjwati,
chrámy a oltáře pro weřegné služby Božj stawěti

&swčtiti; to wšak tjm che, gesto od Pána splno
mOCnčna byla, aby w náboženských wčcech naři—

zowala.***') Pročež neoPmninula také pro obě
tugjcj kněžstwo wšelikě obi—adypředpisowati, aby

tak důležité konánj, pokud možná, co neyslawnčg
š'j učinila.

Zatjm ale pozná každý Upřjmně powažugjcj,

*) K Efcz. 5, 27. W) 2. Mogž. 28, o 29. c**) 1. Ko Kor.
4, 1. aWW) Mat. 18, 18.
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že w těchto od cjrkwe ustanowených obřadech
wlastně oběč nezáležj. Co od samého Krista Pá

na ustanoweno & nařjzeno bylo činiti, w tom cjr—

kew Božj nikdý změny nečinila. Swatj Ewan
gelistowé wypisugj mim, co Pán připoslednj wečeři
swé gakožto oběti konal, následowně;

Swatý .Matauš. Ježiš wzal chléb, a dobro
řečilBohu, z'lámal, (: clríwrzlučcdlnjkům swým,
a řekl : W/ezměte a gezte : toto gest tělo mé.
A wzaw kalich diky činil , a dal gim, Hm:
Pile z toho wš'iclmi; neb to gest hrew má na
we'hozákona, kte-níž za mnohé wylita bude na
odpuštěnj hříchů. *)

Swatý Marek. Jež/'s"wzaw chléb, a dobro
fřečiwlámal, a dfíwnl gim (apoštolům) řkm:
Wezmě'te: Toto gest tělo mé. A www kalic- ,
djhy číně dal glm, a pili z něho wšicknž. I
řekl gim : Tato gest krew má nowého zákona,
kteráž za mnohé wylita bude. **)

Swatý Lukáš. Jež/'s" wzaw chléó, djhy či—
m'l, a lámal, (: cláwal gim fřha: Totoí gest tě'
lo mé, kteréž se za wás dáwá. To čiňte na
man památku. Též :: kalich dal gim, kdyžod
weče—řel,Wm: T 'ntoiť gest Ímlich, nowý zákon
wme'krwi, kteráž za wás bude wylita.***)

A swatý Pawel. Pán Ježjš wtu noc, wh'te—
muž zrazen byl, wml chléb a díky číně lámal,

„_*) 26, 26 _ 28. W) 14, 22 ..—24. M) 22, 19 _ 20.
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a řekl : Wezme'te a gezte : toto gest těla má,
kteréž za wás na smrt wydtí'no bude. To čiňte
na mnu památku. Takž wzal &'kalich, když
powečeřel, řlm : Tento kalich gest nowásmlau.
wa w mé Ifrwi. To čiňte, kolikkrrífkoli pití bu
dete, na mnu památku. *)

K oběti nowozákonnj od Ježjše ustanowené
& nařjzené gest tedy třeba chleba a wjna. Tyto

wěci musegj se od biskupů & kněžj, gakožío'pra.
wých náměstků swatých apoštolů aučedlnjků Páně
s djkůčiněnjmodčliti aBohu odporučiti, aby se gich
che co wšednjch pokrmů neužjwalo. Tito muse.
gj nad chlebem řjkati: „Toto gest tělo mé,“anad
wjnem: „To gest krew má.“ Pak gest třeba, aby
způsobu _chleba lámali a tělo ikrew Páně w Způ
sobách chleba & wjna požjwali. Konečně pak to
wšecko musegj na památku Ježjše Krista, genž se

Bohu pro spasenj lidského pokolenj obětowal, či
niti. A práwč ztěehto neyznamenitěgšjch částek
záležj ipodnes mše swatzi. Gsauš pak: oběto
wánj, pozdwihowánj a přigjmánj.

Při obětowánj wezme kněz chléb a wjno, &

oddělené tyto dary Bohu wěnuge. Pří pozdwi
howánj obnowuge to, co se při poslednj wečeři
Páně stalo, a co i Ježjš swým učedlnjkům komti
nařjdil. Pozemský dar promčňuge s'e w nebeský,
co bylo chléb awjno, stáwá se tělem a krwj Páně.

*) '1„ ke Kor. 11, 23 —--25.
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Před přígjmňnjm uznáwage kněz nehodnost swau,

aby Pán pod geho střechu wegjti ráčil, prosj, aby
genslowo řekl, &geho duše že uzdrawena bude. *)
Pak přigjmá tělo i krew w způsobzich chleba &

wjna,“*) a s tjm se wlastně obeč dokoná.
Cožkoli se geště kromě těchto třj neyzname

nitřgšjch částek při mši swaté děge, předepsala
cjrkew swatá. Wšecko má ale krásné wýznamy,

kteréž zde obšjrně uwzídšsti nenj aučel pogednánj
tohoto. Toliko nám geště zbýwá okázati, gaká o.
bbčmše swatá gest.

s. 8.
Poněwadž Pán wšecky židowské oběti zrušil,

&mjsto nich tu oběč ustanowil, kterau sám Bohu

wykonal, můžeš se očekáwati, že gest mše swatzí
gakožtowždy trwagjcj památka krwnwé oběti Je
žjšowy na křjži dokonané, obi-SŠdokonalá. Sám

Hospodin dal giž napřed o nj swé zaljbenj na
gewo. Od wýclzodu slunce až na západ weliké
gestgméno má mezi národy, a na každém mj
sl'ěkadj se a obětowána čýwá gménu mému

*) .,Quando sanctum cibum, illudquc incorruptum nccipie
cpulum, quando vitae pane, ct poculo frucris, mzmducas
ct bibis corpus ct sanguinan Domini, tune Dominus sub
tuum tcctum ingrcdítur, ot tu ergo humilinna tc ipsum
imitan hunc Ccnturioncm, et dicito: Domino non sum
dignus, ut intres sub tcctum mcum &c.“ Origonca 110111.
5. in div. nov. Test. locos.

Srowncy co žídowštj kučžj při suché obětí ?. mouky běl
nó zálcicgjcj činiti musili. 3. Mogž. 6, lé -——18.

>"
V
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oběť čistá.? Musjí; tedy w nj býti wšecko Spo
geno, co gindy oběti Bohu přjgemné činilo. Giž

w druhém ©podali gsme přjčíny, z gakých prw.

nčgši lidé obětowáwali; z třetjho pak gsmegpo.
znali, že z týchž pohnutj také Mogžjš Hospodinu

obětowati nařjdil. Nahražugjc naše nowozákonnj
obět wšelikeré starozákonnj, **) „ba i o mnoho ge

přewyšugjc,***) gest tedy neyprwé takowá, skrze
kterau Boha ctí-me & gemu se Íslrmjmc. Wžclyt
pak gest prawé a skutečné předstawenj oběti Je
žjše Krista, genž byl Boha poslušen až do smrti
křjže. "**) Při mši swznté obnowuge se dle wey.

slowného nařjzenj Ježjšowa geho poslednj wečeře,
&tau slawil Pán skutečně gíž napřed smrt swau,

kterauž z uctiwosti &z poslušenstwj k Bohu pod

staupil. -— Mang se ale Pánu Bohu swému
klaněti, &gemu samému slaužiti,+) nesmjme tedy
tuto obět nikomu kromě Boha obětowati. „Ačko

liw gest obyčeg w cjrkwi časem některé mše k u
ctěnj &upamatowánj swatých weleslawití, předce
tomu toto neučj, žeby se gim měla obět wzdáwalí,
nýbrž gen Bohu, kterýž ge korunowal.“ ++)

Mše swatá gest pak takowá obět, kterauž Bo

hu na poděkowrínj _za obdržená od něho dobro
dinj přinášjme; poněwadž i Kristus swau poslede
wečeři s djkůčiněnjm slawil, a gi práwě tak sla
witi nařjdil. Swatý Augustin prawj: „Poznals \W

*) Malach. 1, 11. **) Dom. 7. post Pent. iu Sccr.
Fer. 2. post Dom. ss. Trim. in Sucr. WWF)K Filip. 2:
8. 'l') Mat. 4, '10. 'H') Cone. Trid. seus. 22. cap. 3. du
mis. in hon. Sazw.
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které oběti se řjká: djky wzdáweyme Pánu Bohu

swému.“*) Také gi konáme proto, abychom skrj
ze zásluhy Ježjše Krista wšecky tělesné i (luchown

Sám Pán řekl, aby..
chom o wšecko we gménu geho prosili. “) Giž
potřeby od Boha wyprosili.

w starém zákoně obětowal Dawid Hospodina s tau

prosbau, aby morowau ránu z g'eho řjše milostiwě
odwrátil, &hle byl wyslyšán.*") Napodobně učí—

nil Onilžs"neywyššj kněz za uzdrawenj Heliodora,
žiwot.****) Mělaby snad

naše obět nowozákonnj menšj moci do sebe mjti?—

& Pán darowal tomuto

Odstupiž od nás tak utrhačně pomyšlenj. Swatý
apoštol Pawel napsal Íljmanům: Bůh (mi wlast—
niiw Syna swé/w nešmwwal, ale za nás zalwš'e
oky wydal gag , :: kterak by také s njm nedal
nám wš'ech wevcj? 'I') A swatý otec Augustin

dáwá nám swědectwj, s gakým prospěchem za gello
časů prosby w nowozzíkonuj oběti

\valy. 'H')

Z té přjčíny může i za mrtwé obětowána býti

přednášeny bý

nebo neumřel Pán gen za nás, ale za wšecky lidi
a proto i za naše zemřelé spolubratry, kteréž při

Prá.

wetjmto orodowánjm wyplíiugeme ono weliké při
kázanj nikdý newypadagjcj lásky, Hui-) k gehožto

mšiswaté geho milosrdensth odewzdáwáme.

*) EP. 57 - ad Dardanum.
lu'iil. 24, 25, " ") 2,
8, 32. "H) O městě Božjm
Kor. 13, 8.

**+)Jan 14, 13 - 14. ***) 2,
Mucha. 3, 32 - 33. +) Rim

lib. 22. c. 8. í'r'l"l') i. ke
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plněnj Pán swé učedlnjky práw'é před ustanowenjm
této obětí tak důtkliwě nabjzelď)

Swatý Cyrill Jerusalémský prawj: „Potom
Zpomeneme také na ty , ktcřjž Zesnulí, neyprwě
na patriarchy, proroky, mučedlnjky, aby Bůh na
gegich prosbu naši modlitbu přigal. Pak se za ze—
mřelé swaté otce &biskupy a wšecky wůbec, gesto
mezi námi žiwi byli, modljme.“**) Také rozbo.
dla wšeobecná cjrkew : „Netoliko za hřjchy, tresty,
zadostučinťrnj & giné, potřeby wěřjcjch žiwých;

ale i za mrtwé w Kristu geště zúplna neoči'stěné

dle apoštolského podzinj řádně obětuge se.***)
Konečně pak se mše swatá i pro smjře'nj nás

komiwá; nebo předstawuge obět Ježjšowu na křjži,
&ta byla smii-ugjcj. Sám Ježiš řekl při poslednj

wečeři swé, kteráž se při mši swaté obnowuge:
Tento kalich gest nowý zákon w mé krwi,
kterážga wás bude wylita. *****)

„'W cjrkwi Božj — prawj sw. Leo —-nebylo by
ani prawého lmčžstwj, ani prawé oběti, kdyby w
nj krew neposkwrněného beránka za llřjch pod
statně občtowána nebyla.“ +)

A swatý Tomáš Akwinský , genž? pro swůg
newirmý Způsob u wyučowánj angelským učitelem
slowe, prawj zas: „Nekrwawá obět mše swaté pii

*) Jun 13, 34. a 15, 12. a 17. **) Gator-.lt. 23. mystag'. 5.
L'- -) Cone. Trid. 5053. 22. cap. 2. "* "') Luk. 22, 20.
%) Ep. 6. c. 2.
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nášj to samé dobré a spasenj, gež krwawá obět
na křjži weškerému pokolenj lidskému přinesla.“*)

Nekatoljci nám ale namjtagj, uwozugjce slo—
wa apoštola Páně, že se Kristus gen gednau za
hřjclly lidu obětowal, **) že gednnoběl za hřjchy
obětowaw, na wěky na prawici Božj sedj ***) .....
My neupjrzime, že se Ježjš gen gednau krwawě
na křjži za hřjchy obětowal; ale to gistjme, že to
neučinil co kněz dle řádu Melchisedechowa. Mel.

chisedech newykonal žádnou krwawau občt; nebo
obětowal gen chléb (: wjno. Poněwadž gest ale
náš milý Pán dle slow toho samého apoštola Páně
kněz na we'ky podlé řádu Melchísedechowa **W) ;
musjl; se tedy gakožto takowý gestč ustawičně
občtowati, & to činj při mši swaté. Z té přjčiny
neprawj také kněz při pozdwihowánj: „Toto
gest tělo Kristowo“; ale wlastnjch slow Krista

obětugjcjho sebe samého užjwá, řka: Tolo gest
tělo mé.

.
. *

Ú gak potěšitedlné musjt to tedy pro nás ka—
tolickékřeslany býti, když se tentýž Spasitel nás,
genž pro wykaupenj lidského pokolenj krwawau
snu-tjna křjži umřel, geštč každodenně nekrwa
wýmZpůsobem, ačkoliw newiditedlně, skrz kněžské
ruce při mši swaté obětuge, nepřestáwage tak-na
šjm prostřednjkem'ř) u swého Otce nebeského___—_

*) In cap. 6. do Isa. Lcct. 6. "*) K Žid. 7, 27. "**) Tmnž
10, 12. “ ' ") K Žid. 5, 6. Snowncy: Žalm 109, 4. +)
K 2m. 9, 15.

Časopis pro katol. Duclmw. VIII. 3. 7
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býti. Gaká to útěcha pro nás stogjcj tak bljzko
u toho, kterýž gest blesk .s'la'wyBoží, a obraz
podstaty gebo, *) obra: Balmnewidiledlněho. **)
gew-už. wš'etilfrí moc dána gest na nebi i na
zemi,***) gemž gest .sa'm mocný, Král nad
Ífráli, a Pán nad pány, ****) Ízlawa wšng
l'm'želstum i mocností! ——ó swatzi, draho—
cenná oběti oltářnj! nelnřlí-libychnm sištebe wáži.
ti, powážjce, že se sám \vtčlený Syn Božj w přj
tomnosti swých angelnobI—tuge ? _— Možná—li, že

předce od mnohých zneuctěna b_ýwáš?! A měliby
mezi takowými, ach nastogte! i poswřcenj slůho
wé Páně býti? ——Gakái toohawnost, když onen

gazyk, který Boha nebes izemě dolů wolzí a w
sobě nese, nap—otom(gakž to su'atý Augustin opla—

kává) sám se rauhá, když ony ruce, přes které
takořka krew Rrístowa stýká, bahnem hřjchů se
poskwríingj Když ústa, kteráž swatčmuEwan—
gelium zaswčcena gsau, & kdežto swatý Ber—
nard ižertowné řečilaiků tak přjsně kárn',
k hřjšnému šprýmowánj se otwjrágj! ——-Gakét

to pohoršenj, když někteřj pmnazanj služebnjci
Páně, kíeřjž w 11:_í_božnosli& swatosti ostalnj

lidi, gako nebesazemi, magj předčili,

3) K Žid. 1, úů) IU: linlua.1, 15. i'řřááe)nahrat28,18.
** ') 1. K Tim- 6, 15. Hc 110108.2, 10. Apud
Molin. ]nstruc. Baer. +++) L. do 2. consid. 0.13, +++“
Isidor Pelusietu ]. 2. Ep. 205.
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wětšj horliwost w zheyralých společnostech nežli
u stolu Páně na gewo (lziwagj, tu neydražšj oběč
co neyrychlegi, gakoby gi o záwod konali, od..

býwagjce! --- Ú kýž by w'sickni nowozzikonnj,

prziwězřjzenj kněžj, kdežto gegich důstogenstwj
mnohem předněgšj gest králowského, *) Přistau.
piwše k oltáři Páně, wždycky tuto wznešenau oběč

k oslawenj gména Božjho, !( obnowenj památky
Ježjše Krista, k wzdělánj &spasenj gak lidu, tak
ikswému užitku & prawau wraucnostj & nábož
nostj konali, kýžby pamětliwi byli slow apoštola
Páně: ÍÍ/Š'ecko poctiwé' (: podlé řádu ať se dě'

gc, **) ana wýstrahu proroka Božjho: Zlořečený,
kdo dělá djlo [Iospodinowo lstíwě'! ***) Hikdý
neznpomjnali. ——

6. Obráccnj sw. Augustina.
Od

Josefa Zimmermanna,
kaplana u sw. líawla.

7 _ .

zástupumužů, oblohu cjrkequ ozdobugl
Cjch, skwj ;se gako neygasněgšj hwězda sw.

') Sw. Jan Zlatoustý Hom. 5. in 15. i"**) !. Kc Kor. 14.
40. W=**)Jcr. 48, 10.
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Augustín. Gasnost rozumu, bystrost mysli, ohni—
wzi obrazotwornost, něžnost a ušlechtilost citů,

neustupná wůle byly wlastnosti, genž praudem
času prudce hnány, muže znamenitého i we wlno.
bitj wšelikého blauzenj strhly. Než i w blauze
nj tyto Wlastnosti, wznešeným duchem, pozoro
wánjm sebe samého & citem prawdy ostřjhány
bywše, k saudné stolici rozumu, by počet takořka
z wladarstwj swého wydaly, dostawiti wždycky se

musely. Toto blauzenj neboli chozenj po mjstech
pustých &suchých za prwnjch časů wěku Augu
stínowa puzeno bylo rozbauřenými žádostmi, zwlášt'c
ale nádhernostj. Aby pak w žiwotě, k němuž
dotčenými wášněmi přiwáben byl, setrwal, k swé
mu osprawedlněnj kolo weškerého iscestněho zdá.
nj i wšj swětské maudrosti proběhl; awšak mau.
dr ost'ta w době nebeského wnuknutj, gako krutý
nepřjtel w zápasu, poražena bywši, muže zname
nitého k přeswědčenosti přiwedla, wedlé kteréž
swá wyznánj započjná, řka:

„Tys nás stwořiti ráčil k sobě, a duše naše

odpočinutj nenalezá, dokawad neodpočjwá w
Tobě“!

W parných kraginách Afrických, a sice w
městě Numídickém, Tagaste řečeném, kdež ohni
wé podnebj obrazotwornost rozpaluge: spatřil
Augustin r. 354- swětlo žiwota otcem pohanským,
kterýž Patriciuš s]aul, & malkau, wůbec známou,

zbožnau Moníkau, gegjž srdce giž tehdáž wláhau
sw. křestanské wjry zawlaženo bylo. A protož
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gako něžnau bylinu w sadě rozmanitém, pěsto
wala peěliwá omatka autlowěkého synáěka swého,
Hlasem angelským, neyswětěgšj gméno Ježjš' o..
slawugjc, zwláštnj city wážnosti ktomuto na nebi,
na zemi i w prepasti neywznešeněgšjmu gmenu,
w autlém srdci pacholete wzbuzowala, wážnosti,
kteréž zbawen nebyl, i když wlnobitjm wšelikého

blauzenj w negedně twářnosti plynul. Mimo
to drahá máš: wraucně o to peěowala, by synáěek

w pospolitosti zbožných sluh Božjch žil, kteřjž
poznánj prawého Boha w srdce geho snažně wště
powali.

Než gako mladý bug-ný oř, když neopatrně
uzda se popustj, odchýliw se od pmwě dráhy, w
propast se řjtj: nápodobně i Augustin propu
štěn z materské i zbožných mužů kázně, na hlu—
binu zmateností uwržen byl, když totiž napotom
cwiěen gsa w městě Medaura řešeném, toliko w

tom zaljbenj měl, co ohniwau obrazotwornost roz
paluge; zwl'áši;pak mythologické powjdky asmy
šlenj skutkowé bůžků pohanských roznjcenau mysl
gjmali. Z této ohniwé obraznosti wywinula se

náklonnost, diwadelnj hry widěti, a widěné spolu

prowozowati tak, že tato náklonnost, giné wýbor—
né schopnosti náramně tráwíla. Na ten konecpil
ně gazyku latinskému se učil, a wuměnj prospjwal.
Pěstaunowéa učitelowě, kteřjž u wýhorných schop
nostech toliko swé sláwy hleděli, newčasnau chwá

131! giž duchem nádhernosti nadšené pachole

neprozřetedlně wynášeli , a tak dautnagjcj giskru



462

nenasytné ctižádosti w plápolagjcj plamen rozžžali.
\V šestnáctém roku swého žitj, Augustin opět do
swé otčiny přišed, skwěl se sice wšelikým uměnjm,
a wšak nebyl bez porušenj mrawů. Tedy do's'eil
wěku dospělegšjho. che otcowské, nežli materské
kázni w domě podroben byl. Než swobodau,
otec uzdu zcela popustil, zbauřily se w něm ne

zřjzené žádosti mrzkéhoa wilného žiwota. Zbožná,
starostliwá matka, co se děge seznawši, aupěnliwě

prosila a přjsně napomjnala, by se střelllsmilstwa
a cizoložstwa; a wšak tyto prosby gegj a přjsná
napomjnánj, giž zdiwočilý syn za zpozdilau báz
liwost a ženskou přepiatost mag-e, chowal w srdci
ewěm gedowaté sjmě, gehož owoce brzy se uká
zalo.

Za rok w Tagastč, w domě otcowskěm, po
byw, do Karthaginy za přjčinau wyššjllo uměnj
se odebral, načež do téhož hlawnjho města řjše
řjmské na cestu se wydal, kdež tehdáž porušenost
mrawů, gako morowá rána se byla rozlila. W Ítjmě
uměnjm nad mjru proslijal & wšecky ginč swými
schOpnostmi přewyšowal, tak že i učitelowé zw'e

dawosti, gako praudem dále a dále se wyléwagjcj,
giž sotwa zadost učiniti mohli. Zwlášt pak umě
njm řečnictw', zeměměřicth a hudby se zanášel
&wšelikými ginými předměty; i pochopil brzy tak

rychle a auplně wšecko, že spisům Aristotelowy'm
lépe wyrozum'él, aswětlegšj wýklady činil, nežli
neybystřegšjho &neyoscheněgšjho ducha mudrco
wé aučitelowé časů tehdegšjch. Ay, tu na wrcholi
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mnohého umčnj &na wyšinách swětské maudrosti

se potzícegjcj mladjk nade wšecky giné učené
muže hrdě se wypjnal; a wšak gako pýchaa hrdě
wzhúru se pan! , nápodobně mrzkostj žiwota hlu

bokohnalse, spogíw se s gednau osobau , w ebco
wánj tom nemanželském olmiwým prutem žárliwosti
a hlmlagjej podezřelostj mrskzín, u weliký hnčw
nezřjdka se rozpálil. I zplodil syna, gemuž dal
gméno Ádeodalus.

Předce wšak poslednj giskra citu ušlechtilého
apočestnosti newyhasla w srdci geho. Uprostřed
bauře gizliwých náružiwostj & wřelých wášnj ne
slyšel sice Augustin l_jbezného hlasu spanilé etno—

sti uwnitř se ozýwagjcjho; & wšak čtenjm spisů
Marka Tullia Cicerona pozorliw učiněn byl na
žiwot wznešeněgšj & ušlechtilegšj.*) Ata gako
na rozcestj, w strastném zápasu, gakomezidwčma
ohniwými slaupy, nad hlawau w plamen se Může-
gjcjmi, stage, konečně k zberu Manicheyskýeh
kacjřu se prichýlil. **) \Vychwálenii spořúdanost,

*) Wetlló zpráw cjrkewnj historie, od \Vcleb. Theod. Ku
terlmmpa mjnj se tuto čtcnj Ciccronowa „!loriensia“
ginj ginaík smeyšlegj.
Mauíehcyštj kacjři tak nazwanj po Manesowi čili Ma
niehcowi, rodem l'eršann, kterýž za času Pcrskóhokrai
le Ardšira (Artaxerxa) proti .Řjmanům bogowal. Načež
zbraň složiw, učil, gakož Wšiekni gnoslíčtj wýchodnj
nmdrcowó & nepatrným rozdjlem učili, 'Ze wšecko na
swété od dwau 'bytuostj půwod swing—běře. l'rwuj nsice
dolu—aubytnost nazýwali: Hora —Mezdao; (Or - Muzd)
druhau pak, a to. zlau, gmcnowali (Ar -Iman.) Prwn

„_



sprostoost adomnčlá swť-tlostManicheyského učenj
ljbila se ctižádosti Augustiuowě; dobyté wjtězstwj
nad mnohými, toliko mělce u wjře wycwičenými
katoljky nádhernosti powýšiwši, drzosti přidalo;
až konečně Augustin milerád i tau myšlénkau se
kogil, žene on sám, nobrž gina zlá bytnost
uwnitř w sobě též skrytá, přjčinau wšeho zlého
gest. Od dewatenáctého tedy roku wěku swého
přiwdben _byltjm wšjm ke zboru Manicheyských, *)
ač se wšj opatrnostj, scestným smeyšlenjm učenj
tomuto se oddal; nebo zdařilost gasného rozumu
kázala, základu Manicheyského hbitě nastrogené
ho sesnowaínj zkaušeti, což číně, se přeswědčil,
že důwody, gichžto Manicheowé k bráněnj swého

zdánj užjwali, toliko na wčtru gsau staweny.
! w Řjmit brzy se mu zoškliwilo, protož do

njcllo swé má w swětlc: druhá této stogj na odpor w
tcmnosti; protož knj'Zc [tcmnoatj původ wšcho zlého.
dewcnj swětla Manichoowč wykladali přjštjm Kristo—
wým na tento swět, když totiž, (gakž i gistý Sabcllius
učil), přišcd Kristus na tento swět galco paprslck slu—
ncčnj, wčas utrpcnj na dřcwékřjžc, gcnž toliko utrpvnjm
býti se zdálo, opět do swého sluncčnjho lůna sc wraitil.
Duch sw. 'Zc w powčtřj Sjtllj, prawili a učili. Zawrhu—
g'jcc starý zákon, dokládali, ic půwodcc gcho gcst Ar

Imau; & gwšak i sw. pjscm nowóho zákona ncpřigj
mali \všoch, a která přigali, ta změnami porušili.
Vicškcry' zbor měl i ncywyššj hlawu, Krista přodstawu—
gjcj; 12 učitelů, na mjsté 12 apoštolů; 72 biskupů, na
mjelě 72 učcdlnjků [Pání Slavnosti swé konali w nc
tlúli a w pondčlj & twářj k slunci a k měsjci obrácenou
u t. (l.

:D
\.v
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Mediolánu se odebraw, weřegn'é wýmluwnosliřeč
nické učil. \V tom též lidnatém městě sw. Ambrož

čisté slowo Božj se zwlá'stnj gemnostj a přemilau
zdařilostj hlásal. I uslyšew Augustin dle powčsti
o slawném muži, zwědawostj puzen, zdali wedlé

zákonů řečnických wyhlášený kazatel klidu mluw',
do chrámu přišel; nebo žeby tam prawdy se do—

wěděl, na to ani nepomyslil, a to tjm méně, čjm
che rozgitřenj audowé zboru Manicheyského cjr—
kew katolickau hanliwými wýpady, gakožto poru
šenau a z prawdy wypadlau, zlehčowali. Než
neyprwé gat byw mjrnau, sprostnaušagasnau řečj
Biskupa welebného, srdcem okřál, a podiwným
občerstwenjm duch geho zaplesal, nemoha odolati
maudrosti ducha, kterýž mluwil: twrdol: gest mu
bylo, proti ostnu se Zp'éčowati.*) Nemálo se po
diwil, s gak podiwnau bystrostj ducha muž Božj
wšecky námjtky Manicheyských, proti starému
zákonu činěné, zwrátil. A giž giž počal pykati
swé lehkowážnosti, kterau cjrkew katolickauhanau
a potupau byl stjhal; neboť giž poněkud nahlédl,
že žádné moci nepřemohau tuto předrahau choti
nebeskau; než o gegj wjtězosláwě dosawad geště
se byl nepřesw'édčil, a giž giž zboru Manicheyské
mu wýhost dáti umjnil, cjtiw w srdci swém, že
toho, čeho se mu nedostáwá, gediné we gménu &

mocj Ježjše Krista, Syna Božjho, dogjti možná.

i*) (Act. VI, 10, x, 5.)
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Práwě w té době, když w tomto spasitedlném
rozgjmánj pollřjžen byl, přislai-i zbožná, wraucnč
syna swého milugjcj matka, Monika, do Medio
liínu, kterážto neyprwé nad synem swým užásla,

an w zápasu krutém, zaufanliwě sobí: počjnal,
zdali kdy prawdy se dowolá; než w srdci swém
potěšena byla, že zboru Maniclleyskému wýhost
dal.

Gakož ale každá wěrná duše w dobách strast—

ných neyprwé srdečnau modlitbau swé autočiště
k Otci swčtel béře, nápodobně i zbožná Monika
wzllůru k trůnu božského smilowánj myslí obrá—

tiwši, té med0plynaucj &neomylné naděge byla,
že Bůh, kterýž mocen gest wzdělati &dědictwj
dáti, i Augustina swětlem swé prawdy oswjtj.

Když tedy Augustin neywčtšj snažnostj wšech

prostředků w swém rozumu wyhledaiwnl, by žá
daného došel cjle, kterého wšak toliko pewnau &

žiwau wjrau dogjti možná, wzhala se w němwrau
cj taužebnost žádati o pomoc oscheného Biskupa
Ambrože, gehož u zwlzíštnj uctiwosti w srdci
swém cllowal. Přjbytek zbožného muže každému

obtjženému, auzkostj stjsnřnému & odpočinutj duši

hledagjcjmu otewřjn byl; než nebylo snadno s
mužem, moci &milosti plným saulu'omj pollowo
řiti, an množsth wšelikých lidj pořád k němuse
hrnulo, za dob ale odprázdnťaných, bohomyslný
Ambrož w tak hlubokém rozgjmánj pollřjžcn bý—

wal, že se Augustin ostýclml muže zbožného z
nábožného snčnj wytrhowati. Nezbýwalo tedy nic
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giného, leč Ambrože slowo Božj & ljbau přjgem

nostj a přemilau Ztlařilosjj hlásagjcjho, w chrámě
poslauchati, a slyšanau prawdu na mysli pře—
mjtati.

Přátelé, s gimiž Augustin owoce swého zku—
šowánj & rozgjmánj zděliti obyčeg mjwal, byli
dwa Afrikzini, kteřjž wazbau nerozdjlného saudruž
stwj giž w Karthaginěs Augustinem spogeni bywše,
též w Mediolzině žili, Álz'pius totiž a_Nabridius.

Alipíus, mládenec uslechtilé mysli, &čistého
srdce, narozen byl též w Tagastě. GižíwKartha

gině wraucně Augustina milowal, a sedě u nohau
geho, gako Šawel u nohauÍČamalielowých, řeč
z úst wýmluwných sladce plynaucj bedliwé po
slaucháwal. Za přjčinau dokonalého poznánj práw
též z Karthaginy do Řjma se odebral iAlipius,
kdež uménjm prospjwage, a auřady zastziwage,

zwláštnj sprawedlnostj & rozšafnostj se skwěl;
načež do Mediolánu odešel. I Augustin ušlechti
lého panice ctil &wraucně milowal, tak že Alipia
swým neydražšjm přjtelem & miláčkem srdce swého
nazwal.

Nabridius, 'narozen w gednom mjstě u Kartha—
giny, z lásky k Augustinowi do Mediolzinu se 0

debral. [ tento nad mjru wtipný muž osche.
nostj mysli &zdařilostj rozumu nad mnohé wynikal.

Wšickni třj, ačkoli scestným smeyšlenjm za
Btjženj, kolo swétské maudrosti & blauzenj lidského
probjhagjce, byli miláčkowé newystjhlé prozře
tedlnosti božské, wše k dobrému řjdjcj, by w Me
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dioláně slunce prawdy nad nimi, w stjnu wšelikěho

pochybowánj a rozwažowánj sedjcjmi. wzešlo, a
wzšedši k zprawenj nohau na cestěposwjtilo. „T ij
bjdnj gsme byli, dj Augustin, obapolně geden
druhému bjdu swau žalugjce.“ *) W tomto ale
citu obapolné žalosti, záležela iobapolná náklonnost,
když totiž w hořkosti přjčinu poznali, za kterau
gim newiditedlná prawice božská, gakž sám Am
gustin swěděj, tento hořký kalich žalosti k pitj
podala.

S Nebridiem Augustin owoce swého roz.
gjmánj zdělil; Alipiowi ale ineytegnčgšj skrýše
srdce swého otwjral, a žádné poznané nedokonalosti
nezatagil. Mnohokrát a mnohými způsoby roz
mlauwáno o manželstwj. Alipz'us nemálo se wy
nasnažowal dokázati, by od manželstwj se zdrželi,
by tjm wětšj šetrnostj maudrosti & uměnj pilni

býti mohli. Augustin ale, gemuž žiwot tělesných
rozkošj prázdný žádné ceny do sebe mjti se ne—
zdál, spjše Alipia k užjwánj tělesných rozkošj
přiwábiti se snažil; & wšak tuto o zřjzeném a po
řádném manželsth řeč číně, toliko takowé přjteli
swé mladosti wychwalowal.

A protož i obcowánj s onau osobau mimo
staw manželský wid'élo se býti neprawé aod té
chwjle nepočestné. Tedy propustiw gi, s ginau
a sice w staw pořádného manželstwa wstauPiti

*) Silbcrt „Leitstcrncn auf der Bahn des Heils. Wien 1821.
3. Bund. Bckcnntnisse des hl. Augustin.



469

umjnil. *) Na ten konec 9 ginau se zasnaubiw,

pro autlost wěku, teprw po čase gi pogmauti za
manželku chtěl. Ale ach! Augustin tak hluboce
klesl, že gizliwýeh žzídostj bugného těla w uzdu
wedlé rozumu pogmauti nechtě, prw než určitý
čas do zasnaubenj uplynul, po newěstee, s kterau
mezi tjm časem žiw býti chtěl, nezdrženliwč

taužil. _

\V srdci člowěka k obrazu a k podobenstwj
Božjmu stwořeného, plemenným nápisem zákon
přirozené počestnosti wyryt gest, tento pak zákon
základ swůg má u wjře w zákony rozumu aswo
bodné wůle. Kdo o tuto přirozenost dbyŽnemzi:
tomu nelze křeslanské dokonalosti dogjti.**)

Této wjře w zákon přirozené počestnosti, w
negedné twárnosti odporuge Zmatenost Manichey
ská; nebo kde dobré i zlé následkem dwauproti so
bě zasazených, bogugjejch a obapolně swjtězu—
gjcjch bytnostj se uwažuge: daremnii řeč by_byla
o samostatnosti a swobodě skutku. Tedy Augustin
nezláwnozboru Mnnieheyskěmu wýhost (law, gešt'é
přjlí's podlé seestného zdánj smeyšlel, & protož

*) Připomenauti třeba, že wše to se dálo, když Angus—lin,
ačkoli pospolitosti Mnnicheyské wýlnost dal, geště mno—
hým seestným smeyšlenjm zboru toho stj'Zen byl.

“) Des ersten Zeitalters der Kirchengeschiehte zweite Ab
thcilung von Dr. Theodor Kotel-komp, Domkapitulnr und
Professor an der theol. Fakultšit zu Munster. Míinster
1825.
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samostatnost &swobodné užjwánj wůle newědomo
mu bylo.

Což i sám wyznáwá, řka: „Žiwot blahoslawe

ný gsem zamilowal, a zamilowaw zhrozilgsem se,
geg w studnici (w Bohu) nagjti, autjkage před
njm, hledal gsem ho. Nehoi nešiastným gsem se
domnjwal, mage se wytrhnauti z obgetj ženy, a
neznamenal gsem blahého léku Twého milosrden
stwj (ó Bože), bych swého zléčil neduhu, . . . a
když gsem zdrženliwost aučinkem swé zmužilosti

býti uwažowal, newěděl gsem gá pošetilý, co psáno
gest: „Žádný nemůž zdrženliw býti, pakliTyzmu
žilosti neudčlugeš !“

W této strastné hauři neywětšj snažnostj wy
hledáwal Augustin prostředků, by cestu, prawdu &
žiwot nagjti mohl; než wšecka snažnost byla toli
ko w hustých tmách makaínj, w čemž nowého blau

zenj obzíwati se musel. Ačkoli swým přátelům swé
trapliwé wnitřnj zápasy wygewil: předc neznal
žádný trám-ného nepokoge &muky duše ;protož wše—
cko toto swým přátelům zatagiw, neměl slowk

wyprawenj toho, co uwnilř se dělo. W těchto
strastných dobách toliko pomoc, 2 milosrdenstwj
Božjho plynaucj, platna byla. Ale ach! Bůh ge—
šťé přjtelem geho nebyl; geště we wzdzilenosti na
thíři Božj patřil, gako cestugjcj, genž zblaudiw,
w šero hledj, když temná noc swé peruti po oboře
swčta rozestjrati započjnzi. Augustín nemohl nic
giněho, než před twářj Božj plakati, úpěnliwč k
hwčzduému nebi wolati, &za smilmvzín wc wšj wrauc
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nosti prositi. A protož, by paprslek swetla wčč—
ného temnau mrakotu, kteráž duši zahalowala, pro—

nikl, bylo poznánj prawóho Boha neypotřebněgšj.
Nebo Augustin až posud slaužiw (lwčma pánům,
rozdělen byl mezi Bohem a mezi swčtem; altauto
trzíwnau (lwogitostj gako do wť—zenjzagat byl, z
něhož sám wykaupiti se nemohl. Kde & gaká po
moc? -— —— Toto wykaupenj toliko Kristem,

Synem Božjm, genž gest cesta, prawda & žiuot,
státi se mohlo: a w'sak dokawad Krista toliko za

pauhého člow'éka měl, kterýž uwažowán gakožto
pouhý člowčk a neyoscheněgsj mudrc swětský nic
giného, leč wýborná ponaučenj pozůstawil &swět
lem wznešených počestnosti přjkladú poswjtil, z
tohoto zagetj Augustin wykaupen býti nemohl,
zkrátka: dokawad rozumně slow miláčka Páně:

„Slowo tělem učiněno gest“ — nepochopil, &
pochopiti nižzldným způsobem nemohl, dokawad
wtělenj Syna Božjho wedlé bludu Fotinowa Wei—il

gakož pak i w tomto neydůležitěgšjm článkujwjrý
Fotina nasledowal. *)

*) Fotinus, narozen w Gallií, učcdlnjk Marcello, biskupa
Syrmínskóho WIllyrií, 'Ziwbyl (r. 844), upjrnlgcště wjm
ncili Arias božsth Krietowo, když totiíučil, že Kristus
gest sice zDueha sw. počatý, ale gnkožto člowéksz'ie
narozoný' kterýž od Boha zwlzištnj dokonalosti obdržel,
tak že (Hwy & zázraky činiti mohl, u. protož Syn Bož
slnul, u t. d. Epiph. lmorcs. 71. Socrat. Lib. II. c_ „;
b'ozom. Lib. IV. \Valch llistoricdcr Kctzercicn, Tom;
lil.
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Než prozřetedlnost božská Augustina k giné
straně obrátila. A zde s Apoštolem zwolati wolno:

„ó hlubokosti bohatstwj moudrosti i uměnj Božj_
ho: gak nezpytatedlnj gsau saudowé i newystiži—
tedlné cesty geho!“*) lAugustina newiditedlná
prawice božské prozřetedlnosti k studnicjm wod
žiwota, aby nelačnčl & nežjznil che, dowedla **),
tak že s welikým zaljbenjm w pjsmjch sw. čjsti

započal; zwlášt ale psanj sw. Pawla k té přeswěd
čenosti ho dowedly, že newyhnutedlně potřebná
gest člowěku milost Božj z neskončených zásluh
Kristowých, zwlá'st z umřenj Páně na křjži ply—

naucj, a že nenj w žádném giném spasenj proto,
že nenj giného gména pod nebem daného lidem,
skrze kteréž bychom měli Spaseni býti. ***)

Když tedy Augustin přjstupu neměl s weleb

ným biskupem sw. Ambrožem porozpráwěti, usmy
slil sobě k dogitj swého cjle ginau klestiti dráhu.
Na ten konec 8 pěsteunem mladosti & učitelem

sw. Ambrože, genž Simplicianus slaul, segjti sc
taužil, což se mu i skutečně podařilo.

Augustin ctihodnému & nad mjru mjrnému
kmetowi srdce swé na prosto otewřel, když totiž

tráwné boge, kteréž bogowal, &nynj, by kpozná—
nj prawdy přisel, boguge, wygewil. Ay tu wele
\vážný kmet udalost, genž s osudem Augustinowým
mnoho podoby má, wyprawowal. „Za panowzinj

=*)Rom. xu, 33. w) Apoc. VI, 17. **+—*)Act. n', m.
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totiž cjsaře Komárno—ia bydlil w Řjmě daleko ši—

roko rozhlzišený řečnjk pohanský, gménem Vik
torín, gemuž za přjčinau ohniwé wýmluwnosti,
že pohanské bohy zagjmawými řečmi oslawowati
znal, tehdegšj mnohočetnépohanská šlechta w
měpamátnj sochu občtowala. Tento muž podob.
ně gako Augustin čtenjm pjsem sw. na ujruKri—
stowu obrácen byw, na počátku se domnjwal, že
giž na tom dosti, pakli toliko srdcem wěřj, co
Bůh skrze swého gednorozeného Syna zgewil;
byč by i weřegně w obcowzinj křesíanů wjru swau
na gewo nedáwal. Zdánj to wywinulo sezne—
wčasné stydliwosti, kterauž lnizehastrach mocných
pohanských přjzniwců w srdce ctižádostiwého
Viktorína wlila. Než poznaw brzy swaumdlobu,
zardčl se. [ bez me'skfinj požádal řjmské ducho

wenstwo, by u weřegnosti wyznánj wjrykřesřanské
učiniti; směl.

Za tehdegsjch časů, w nichž tak časté krwe
prolitj pro wjru se dalo, nebylo řjmské šlechtěi
mužům, gaký iVi/rtorin byl, radno, weřegné wy
znainj wjry učiniti, a protož i tagně se to státi
mohlo.*) Tázzin tedy Viktorin gsa, chce-li ten—
týž bezpečněgšj prostředek zwoliti, s welkodušnau
zmužilostj odpowčděl:

„Krista srdcem giž daiwno ctjm, choií tedy
inynj před twářj weškerého Řjma dokázati, že

__
*, Katorkamp m.. cit.

Casopis pro katol. Duchow. V111. 3. 8
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geg gakožto Boha iústy weřegnů welebjm.“ A
když to powčděl, wyznzinj učiniw, s welikým ple.

sánjm w obcowánj swatýcll (křesianů) přigat byl.
U wyprawowánj udalosti té roznjcen byl Án

gustín, a wšakroznjcenčgšjm se stal tjmto přjběhem.
Pontitz'an, rodem Afričan &kragan Augusti

nůw, u dwora cjsaře Valentiniana Í. w Trewjře
slaužiw, za důležitými přjčinami přes Mediolán do
Afriky cestowal, kdež Augustina kmgana swého
widčti žádal. Álipius, přjtel mladosti, inynj ney—
che s Augustinem w pospolitosti žil, & práwe w
té době, když Ponlz'h'an do přjbytku wešel, s Au
gustinem rozmlauwal. Neyprwe' o wěcech nepatrných
howořjno. Ay tu Pontítian spatřj na stole knihu;
i wezme, otewře, nemalou radost překwapen, zde
psanj sw. Pawla spatřuge; neboi. se toho nenadál,
žeby našel Augustina na cestě k wjře křeslanské.

Tato nepatrná wěc ginau thirnost rozmlauwánj
přátelskému dala a neyche k obrácenj Augusti—
nowu přispěla. Mluweno neyprwé mnoho o wzne—
šenosti &ctnosti ki—esianů,o neomylně božské prawdč

sw. křesianské wjry & o žiwotč swatém zbožných
mnichů & bohomčslných paustewnjků, o nichž“
Augustin prw nikdý neslyšel. Načež Ponta'tíun
tento přjb'eh wyprawowal. Geduoho dne, když
rozkazem cjsaře Vašentiniana zápasnj hry pro—
wozowány byly, wydal se Pontifian s třemi o
děnci šlechty cjsarskě, kterýmž prowozomínj hry
toho dne se nelibilo, na procházku do daubgm'y
cjsarské. Dwa (lwa pospolu gdauce, w stromo

i—adj se rozešli.
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Načež Pontitírm a saudruhem swým chodě,
dwa giné dotčené hledal. A hle! nalezli ge wpan
stewně, ani žiwot sw. Antonjna, kterýž sepsaný
tam našli, čtau. Roznjcenj mužowé ti zbožnostj
&swatým žiwotem paustewnjka bohabogného, od
té doby tentýž žiwot zwolili, & Pontitiana i san
druha gebo prosili, pakliby též podobně u—
činiti nellodlali, aby se odebrali, & giln obtjžnj
nebyli. U wyprawowánj této udalosti zgitřil se
Augustin'saim nad sebau, a tu olleíi wnitřnjho
boge opět se rozhořel, který ale Augustin nynj
slawným wjtězstwjm uhasil. Když Pončitirm dále
na cestu se odebral, trapliwý wnitřnj nepokog,
kterýž w negedné twámosti se gewil, konečně w
slowa wyrazil. I zwolal Augustin: Co to? Cu

slyšjš? Sprostj wstáwagj, :: bránu nebes otwjra—
g'j, :: do králowstwj nebeského wclnízegj! A
hle! my se syrowau učenostj, w rozkošech
a nesmyslných marnostech se kochagjce, dljmeř“
A to powčdčw, wzal knihu a šel do zahrady,
an bauřliwé myšlenky gako blesky w hlawě ge

křjžily. 'A wšed, posadil se. Álipius znamenaw
tráwný nepokog, přátelského užjwal prziwa a

posadil se podlé něho, a pollledčw na Augusti—
na, widčl súžasem, náramně překwapen gsa,strast

ný zápas: -=-,*) Twář brzy bledne, brzy. se
rozpaluge, ústa modragj, giskřjcj oko w hlawě se

) Historicky prnwdíwč dic Kntorlmmpn.

*A“
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diwoce kaulj: Augustin brzy ruce w pli-stizatjmi,

bige se w čelo, brzy pak třesaucj ruka prudce
wlasy progjždj, brzy kolen swých se cllopj, až
konečně wnitřnj strast w žalostné úpčnj wyrazj a
tokem wřelých slz průchod sobě činj. Augustin

počne hořce plakati, a odwrátiw se od přjtele swé
mladosti, mjsto pusté, pokawád w zahradě nagjti
možná, hledal, kamž úžasem přimrazený přjtel na—

sledowati nohy swé neodwzížj. I položj se Au..

gustin pod strom fjkowý, a hořce pláče. A hle!
w tom zawznj wljbezném zpěwu hlas přemilostný,
hlas ten několikrát se'opětugjcj konečně w tato slowa
srozumitedlná se končj: „ÍÍ/czmi a čti“! Augustin
obrátiw sek mjstu, odkud hlas zazněl, přemjtal,
zdaž djtky hry na bljzce prowozugjcj tak l_jbezně

přang —--Než brzy se přeswědčil, že to hlas wy—
slance Božjho, angela Páně napomjnagjcjho, by
potěchy, po njž srdce skljčené taužj, w pjsmjch
sw. hledal. I šel k mjstu, kdež Alípius seděl, &
kde psanj sw. Pawla zůstawil, otewřekníhu, ahle!
neyprwněgšj, co spatřil, bylal gsau slowa: „New
hodowzínjch a opilstchh a w smilstchh a nesty
datostech, ne w swáru a záwisti; ale oblecte se w

Pána Ježíše Krism, a péče o tělo neměgte po
dlé žádostj.*) Dále nečetl, an neobyčegná gasnost

oblcljčila mysl, tak že se rozweselil duchem. A
kdýž Alipiowi, co se dále, wyprawowal, a slowa

*) Rom. XIII. 13, 14.
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dotčená pjsem sw. opětowal, ukázal Alipius na

to, což dále psáno: „Mdleho pak uwjře přigj
meyte.“*) A toto wyřčenj Alipíus na se obrátiw,
Augustina nasledowal. ]Vcbrz'díus teprw pozděgi
na wjru se obrátil, &když Augmth swá wyznzinj
psal, giž ho mezi žiwými na zemi nebylo.

To když se událo, složiw Augustin swůg uči
telský úřad w Me(lioláně, z města se wystčhowal;
prw ale zbožnému biskupowi sw. Ambroži o swém
obrácenj Zpraiwu dal, &snažnč prosil, by mu pora
dil, gaké knihy přjmčřené ku přjprawě k přigetj
swátosti sw. křtu má č'jsti? —- Načež ugednáno,
že ugush'n &matkau swau drahau, synem a hra-
trem Afri-vígíem do Afriky se odebčře; než očeká
wzag-jcew přjstaqufrickém pohodlného powčtřj,

by s korábem přeplauti mohli, roznemohši se zbož
nziMonika, umřela. \V poslednj době swčllo bo
lmbogného žitj, giž oslawenému stwořenj blaže
112'-gf=jhoswčta rowna, gala se mluwiti takto, řkauc:

„Synu můg, co se mne dotýče, u mne nynčgšj ži—
wot giž žádné ceny do sebe nemá. To gediné
zač gsem prosila gest, abych tebe w lůnu cjrkwe
katolické spatřila, prw než na wěčnost odegdu.
Tuto wraucj žádost srdce mého Bůh, mimo mé
nudánj, wyslyšeti ráčil, an widj m tebe geho službě po—
swčcena. Což bych zde geštč déle činila?“ - A když

*) l-íor. XIV, 1.
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nemoce přibývalo, byla to gediná žádost Navlglowa,
bratra Augustinowa, by drahá máš w cizině ne—
umřela, &w swé “lasti pohřbena byla. To když
uslyšela, přjsně wzhledši na syna s“ ěho, řekla:
„Hle! co mluwj ?! Pohřbete toto tělo mé, kdekoliw
chcete: za to gediná wás prosjm, pamatugte na
mne při oltáři Páně, kdekoli budete“ A když to
powčděla, usnula wPánu..

Ku konci roku 388 přeplaul Augustin do Afriky
&odebral „se do Karthaginy, kdež w domě gistěho

Innocence bydlel. Načež swé gmť—njr'ozdaw chu—

dým, za tři léta na paušti, dle Způsob“ zbožných
paustewnjků w rnzgjmánj, modlitbách, a w podro—
bowánj těla w služebnost duchu žiw byl, konečně
pak božskau prozřetedlnostj do města Hipponu byw
powolán, za kněze poswěcen byl.

ŘEČ
při pohřbu důstogněho Pána Jana Pawíjl'a,
bisk. Triků/ře a Děkana w Bezně, 27. Ledna

1835.

Zai/Zena byla Bohu duše geho ; protož pospiš'il
geg wywesti z prostředku neprawostí. W kn.
Maudrosti 4, 14,
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Neymllegšj Křesíané!
Zwony Waš'e dnes smutně" znť—ly, gindy wy

(láwagjce hluhol ljbý, srdcjm kře slanským rozkoš—
ný a žádaqu --— dnes gen temné, žalostné (l:iwaly

zwuky, gakoby i ten bezdušný kow mohl ljtost mjti,
že ho giž nenj, toho wčrného služebnjka a ctitele

Božjlm, genžto za (lrállnč—let k hlasu gegich do 10

lmto chrámu schwátánjm přicházel, chtěge wžcly
Wám dáti přjklad, abyste následowalj šlepčgj
geho.

Nenjč giž pastýře dušj Wašich. Umřel -—-—ga

kož i nám uloženo gest gednau umřjti. -— Bratr
gello, gediný bratr, genž až do konce milowal ho,
ošetřowal geg, a sloužil mu, až idoslaužil: ay ten
želj ho gíž mrtwého, slzawýma očima hledě na ra
kew, kteráž skrýwá mrtwolu bratra drahého.. I Wy
ho željte wšickni ; neb ač střjbra a zlata nemj—

wal, aby byl dzíwal Wám hogně na wšeliké po—

třeby wezdegšj: nic wšak ménÉOWy,wčdauce a cj

tjce, že rozdáwal wěcj nad střjbro & zlato draž—

šjch a žádostiwřgšjell, že \Vám ge rozdáwal od
prwotin kněžstwj swéllo, za celých 4? let, ged—

mik co kaplan zde, gednzík co farář we Střeni

cjch, 'gednzik opět co děkan zde, djlo kněze a
slowa Božjho kazatele konage, željte & kwjljte
ho. A \\šak netoliko Wy; željí; ho weledůstog—
ný, obecného blaha a spasenj dušj našich ';welÍCe

žaíalostiwýpan Biskup náš Litoměřický, genž pro

syčšnýcll služeb & pracj gebo znal & wážil gich
Sobě, a na důkaz toho za arciděkana Bolf,—slow—
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ského krage ho wywolil, anř- ho práwč smrt po
stjhla. Pozduihnřte pak hlaw swých & wizte,
kterakau ljtost magj i welebnj a důstognj tito u
walném počtu sem přišlj pastýřowé duchownj, že
giž zemřel bratr, přjtel, rádce a předstawený ge
gích. 1 gól ho \velice željm, \vyznáwage přede

\\ šemi Wámi, že gsem od prwotin kněžstwj swého
až do toho dne, na kterýž nám zemřel, často za.

potřebj měli přigjmalmaudré rady geho. ——O
Bože! proč gsi geg od srdce našeho odtrhl, ge
sto wěk geho ctihodný nebyl geště tak přjliš
\rysoký, &owšemt milostj twau geštč nekolik let
u prostřed nás žiw býti mohl? ——\Vždyt teprw

6—1:léta stár byl! —- Odpowčď dáwá kniha Mau

drosti, kteráž dj: „EaI/beam. byla Bohu duše gc
ho; pročež pospjš'il wywcsti gegf“

ijila se, Neym. kř. duše důstogného pastý
ře \Vašeho Bohu: 1. Pro welikau, neljčenau pobož—

nost geho. Že pastýř Wáš k pobožným ctitelům
Božjm práwem připočten býti musj, toho swědko
we gsme my knčž', bratřj geho, kteřj gsme spo;
lu s njm službám Božjm obcowáwali, kteřj gsme
slyšeli i widčlí , kterak mysl geho wždy k ne
beským žádostem se pozdu-ihowala, kterak we wše—

likýcll potřebách wlastnjch i obecných gen Boha
wzýwal, wšecku swau péči uwrhuge na něho; kte
rak, když sobě wšickni na zlé nařjkali časy, on

téměř sám gedin Bohu se důwčřowal, že „w brz

ce promčnj wšeliké _žalosti w radost; kterak nikdy
nehledal sláwy swé, nýbrž gen sláwy toho, genž
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geg podlé neskonalého milosrdensth swého oddě
lil & poswčtil k djlu swému. ——A zdaliž také w

samých Wais často nehořelo srdce, an gste slyše—
li l_jbezný hlas wraucjho modlenj gebo? zdaliž

widauce geg w pobožnosti pohřfž'eného, nepočali
gste i wy welebiti Otce našeho, kterýž w nebe—

sjcll gest?
ijezná byla Bohu duše geho: 2. pro gcko

přcwclíkau lásku, kterauž ke každému akuza
wnl. Že byl přjtel & milownjk wšech bez rozdj
lu lidj, O tom žádný z 1Waisi w neymenšjm nepo—

chybuge. Na něho pi'jpadně obrátiti se mů
že powěděnjl sw. Pawla Apoštola: „Láska trpěliwa'.
gest, dobrotiwá gest; láska nezáwidj, nečinj zlé—
ho. nenadýmá se — nehledá, což gestgegjho,ne—
zpauzj se, nemyslj zlého, -——wšecko snášj, všemu

wbi'j, wšeho se nadčge,wšeh0 trpěliwě čeká.“*)
Na upřjmného, wljdného, dobrotiwěho, srdečněho
kněze práwě se může wztáhnauti také to, co ten

Apoštol ginde dj : „Kdo z wás trpj, bych
gá netrpěl s njm? Kdo se horšj, bych gá se pro
to nepálil? **) Neb co se wám koli přihodilo proti
myslného, žalostněho, igemu to \welice šlo k srdci.
Kolikráte wřelé slzy lily se mu po ljcech, ani-gste
mu ztěžowali wšelikau starost & bjdu swau? Ne—

býwal on přigjmač osob , neměl gen urozených,
powýšených a bohatých w uctiwosti & wáze, ale—

_—

*) I. Cor. 13. **) II. Cor. 11.
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brž každého ctil & milowal, 'a sice netoliko listy a

gazykem, sic skutkem & prawdau; i k sprostý-m
& chudým náchylen byl , pewnau mage wjru, že

gsme wšickni sobě rowni, pon'ewadž gsme wšickni

djtky gednoho'ótce, wšickni gednoho těla audo—
wé, w'sickni krwj Ježjše Krista wykaupeni, Wšíckni
k dědictwj wěčněho žiwota powoláni. —

3. ijezná byla Bohu duše geho pro geho hor
liwau žádost, aby si Wšickni lidé wespolek hledě
li pokoge & mjru; ljbezná byla Bohu duše geho
i pro tichě,pokogné, krotké obyčege, kteréž wždy
pronášel. Komu z Wais kdy kámen pohoršenj w
Cestu postawil? koho kdy pokaušel anebo w řeči
lepil? koho kdy nařkl, pomluwil, anebo we zlé
podezřenj uwedl? Wy'radť-gi, gako gedněmi ústy
swědectwj wydáwáte ončmaže Waismjřil, že na
řeči prchliwé powlownau, na twrdé měkkau dziwal
odpowěď. O! ta dobrá duše, prawjte, dobrá du
še, w njžto žádné lstí, žádné hořkosti nenj. Arci;
Neymilegčj, on dobrý byl, předobrý muž, milostné
powahy, ljbezně,řeči, ljbezné twáři, ljbezných wšech
mrawů a způsobů. Welikými- byl milownjkem po
koge, & protož i nás kněžj, bratřj schh, wždy
pamatowal, inás od každého swzíru, od každé
pře & ode wšeho, čjmž se dobráwůle kazj,pečliwě
odwozowal, užjwage poweděnj Páně : Každé krá

lowstwj samo w sobě rozdělené zpustné a dům na

dům padne. *) Rozumbl ten mjrný, tichý/muž pifk

*) Luk. 10.
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ným slowům Žalmisty swatěho: () gak to gest u
tbsenrí a rozkošné \vec, když bratřj wgednomysl—

nosti spolu přehýwagj! Swornost ta gest gako
rosa, sstupugjcj na hory Sionské, &hogným ode
Pánapožehnánjm. *)

iLijeznzi byla Bohu duše geho itaké pro ge—
ho ustawičnau péči o Wais, owečky geho drahé.
Neb ačkoliw radou weleslawné konsistoře Litomě

rickě učiněn byl, ačkoliw úřad biskupského vikáv
ře,spolu pak i úřad dozorce národnjch škol w
rozlehlém okrsku tomto Mladoboleslawskěm Za

17 let sobieswčřený měl, kterýžto auřad geg mno
hécesty, mnohého zamčstknánj i podnikánj stál:
pi'edce pracowni w slowu :: w učenj. rozdziwage

Wám iswátosti podlé potřeb & žádostj Wašich,

péčimage i o djtky Waše, tak siCe, že gste W

ničemnetrpěli žádného nedostatku, že swobodně

každým časem pochlubiti se směl: Co gsem měl

učinitiwinici swé, & neučinil gsem gj? _ l byl
gest pastýř Wáš podobný štěpnému stromu, genž

hdqně owoce nese, & stinné swoge wčtwe w par
nu slunce široko rozkládá ustáiým paumjkům; "Bb

fmnnzjowooem práce geho, co w ljběm Chládka,
obiersíwonj & odpočinutj docházeli.

Z těch & podobných přjčin ljbila se Bohu
„dušegelm, a Bůh pospjsil wywesti ho —» wy—

westiz prostředku neprawostj, z prostředku želu,
hoře & bjdy, genž z nepravosti & hřjšnosti lidské
0..

*) Žalm 1-33.
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pocházj. W prawé prawdě, N.Kř., hřjchowě ane.
prawosti gsau prawau & wlastn'j přjčinau ney
wětčjcll těžkostj & zármutkůnašich; ze zlých před.
sewzetj & skutků plyne wše trápenj naše.? Dů
stogný pastýř Wáš byl sice pobožný, wždycky
plný upřjmné lásky & neošemetného milowzinj, mi

lownjk pokoge, kněz & kazatel horliwý: než ige
ho dotklo se negedno zlé pro neprawost lidskaugneb
mnohý“ zagisté i gemu za dobré zlým se omne
nil, mnohý, kteréhož wystřjhal, chtčge zachowa—

ti duši geho, i poznalé odpjral prawdé, & w Ich-„
kost si ho wzal, tak že si práwě ztěžowati mohl

slowy Isaiziše Proroka: Syny gsem wychowala
wywýšil; oni pohrdli mnau. Poznal wůl wladaře
swého & osel gesle pána swého: Israel pak mne

nepoznal, &lid můg neporozumčl.*) Kolikrát až

1 splakal Pain nad Jerusalémem, řka: Jerusaléme.
Jerusaléme! kolikrát gsem chtěl shromáždili sy'
ny twé, gako slepice shromažďuge kuřátka swá
pod křjdla, a nechtěl gsi. Pocjtilt'c i on, pocjlil
wšelikau trýzeň. — Pročež Bůh pospjšil wyweslí

geg z prostředku neprawostj. --—- LPončwadž pak to Bůh učinil, pi'estaiíme želů

& kwjlenj, podklzidagjce se saudům swatým gelwš

nebo Bůh wšecky Zagisté wčci dobře učinil.
Tážete-lise, wřrné owečky: kde asi ted' pře“

bÝWá PaStýř Wiiš milowaný? Prawjm Wám: Gál

a') ! Kap.
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se pewn'é nadčgi, že pro dotčené krásné powahy

swé připočten gest mezi Syny Božj, & los a mj

sto geho že mezi swatými gest tam w nebesjch,
Než Wám snad připadá na mysl powědšnj Apo
štolské:„Negsem w sobě ničjm powědom,ale w tom

negsem osprawedlnčn. Kdo pak mne saudj, Pán
gest.“ Ach, djte, chyba člowěkem wládne, doka—
wád trwzí na swčtě: i sprawedliwý do dne třebas

sedmkrátc klesne. My owšem přjčinu máme smeyšle—

ti o něm co o knězi pobožném, horliwém, pokogném,
bližnjho milugjcjm —-—-ale Pán,genž srdcei ledwj
zkaušj, Pán snad shledáwá na něm předce wadu
nřgakau &poskwmu. ije pak, že nic poskwr—
něméhodo králowstwj nebeského \vegjtilnemůže. —

Nebog se, stádce wčrných; byí: pak Bůh i
shledal nřgakěho hřjchu na něm, z kteréhož ipři
neylepšjm chtčnj se nedokaíl, nebog se! Bůh, mi—

lnsrdný gest & litostiwý & ukogitedlný nad zlostj.
Buh i na onom swětč wčrné du'se očišíuge a i ge—

ho duši obmygea nad snjh bělegšj učinj, i potom
mu pak dá králowstwj wěčné. Což aby se w skut
ku & tjm dřjwe stalo, i ty můžeš přispěli.

Pastýř Wás dokawzid mezi Wámi přebýwal,
mnoho se modlil za Wás, přimlauwage se zwláší;
při neyswětěgšj Oběti mešnj &prose: Odpusř, Ho—

Bpodine, pro Ježjše Krista, Syna twého, pro umu—

čenj asmrt geho odpusít lidu swému.Neymílegšj! teď
Wy se modite za něho, mčgte pak i djtek swých
pilně k tomu, aby se spolu s Wámi za něho
modlily. Mnoho zagisté může modlitba Sprawed
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liwěho ustawičná , mnoho může modlitba celé

osady, mnoho zwlzíště modlitba newinných djteka
pro kteréž & skrze které požehnaný Pán naš, Je—

Kristus, genž wždy řjkáwal: Nechte djtek gjti
ke mně, dáti račj, aby kdež on gest, tam i pa—
stýř Wáš &njm býti mohl,

Nadto pak, Neymil. zachowzíwagjce učenj gebo,
wýstrahy, rady a napomjnánj w srdcjch swých, o
střjheyte gich, & odřeknauce & warugjce se bez.

božnostj &swčtských žádostj, rádčgi wždy pobožně,
střjzliwě, Sprawedliwě žíwi buďte na tom swětb.Ne.
bo to činjce, rozmnožjte blaženostgehownebesjcha
budete moci dliwčrně očekáwati, že se po smrti a

pastýřem swým dobrým Opět šíastně shledáte, ara
dowati se bude srdceWa'se, aradosti té pak gižžád
ný neodegme od Wais. Amen.



487

HE..OZNAMGWATEL.

A) LITERATURA.

1. Kalholischcs Hausbuch auf alle Sonu—qu Festtage
des Kirchenjahrs zur Befórderungháuslichcr Andacht.
Sulzhach in der Slodelsclwn Buchhandlung 1834. 8.
!. Thcil S. IV. 41.41- 11. Theíl S. 370. Preis f. 1.

30. o. m. Zu habcnin der H. J. Enders'schenBuch—

handlung.

Mnoho se rok co rok lm wzděiánj křesřanského lí

ilu pjšc awydáwú, tato ale wzdělawaledlná kniha we dwau

í-isletištěných djloch gistotně k neylepšjm & ncyzdár—

něgšjm náležj. Na každau neděli, na každý (1011Wpost

njm čase, na, každý wýročnj swátck se tam podáwá 'pře—

loženúkollckta z mešnj knihy, epištolnj & ewangelická
Místku,gcdno i druhé s kratinkým ale wýborným wýkla

dem anebo s překrásnau homilií; na. mnohé neděle a na

wšecbny swálky i pěkné pjsně, spasitedlná připomenutj, &

druhá,krátlcá a gádrná modlitba gsau připogeny. Na kon—

ci druhého djla přidáno gest dralmě ulěšených nwdliheb,

Šaliož i kratiulxá cwičcnj djtek dle katechismu Petra. Ku—
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nisia. Tak pěkného přeloženj nedělnjcha swátečnjchpe—

rikOp, gakož i mešnjch kollekt., gakéž se zde nacházj,
nikde gsem až posawáde nenalezl. Z celé této knihy'

gasná, přjwětiwá, pobožná a nad obyčeg wzdělaná a u—
šlechtilá duše čístau, ljbeznau řeřj k čtanejmu mluwj. Že

pak skladatel utěšené knihy této dobrým, abrž píjkladným
gest katoljkem, i toto gediné mjstcčho z homilie na swa—

tau trogici Božj ukazuge: „Ježjš tedy gest při nás, wěřj—
ejeh swých, on gest wždycky s cjrkwj swan. Gakož byl

s apoštoly swými, tak gest i snáměstky gegich. erkew
geho nemá giných mezj, leč mezj swěta, a trwati bude

po wšecky časy. erhew geho gest základem prawdy;
neomylnauí; gest w učenj swém skrze něho, kterýž wždy

zůstáwá při nj. Nesmjš se tedy, duše .má, swěta tohoto

a swě'tských mudrců tázati, coby prawo bylo ; nesmjš praw—

dy od nich kupowati za střjbro a zlato; nenj třeba bys

těžké cesty konal a po mnohá léta učených poslan
chal, sedě u noh gegich. Prawda, genž neklame, mtm—

drost nebeská, gest bljzko před očima twýma; hlas le'
kwe gi tobě zgewuge. Tato gest neomylnáučitelkyně,kte
“áž žádného neswozuge, a tebe bez útěchy w trapných

pochybnostech nenechá. Následug gi, co dobré djtě, &

poznáš a zkusjš, že nčenj geg' gest od Boha, a k Bohu

wede. Kdo nenj poslán od ejrkwe, a kdo neuřj w duchu

gegjm, tomu newěř, toho nenáslcdug, abysi nezašcls
pí'jmé cesty, prawého swetla neolmstil, a lidskými bludy

se nesprawowal. Poslauchey cjrkwe matky swé, sic gi

nák nemáš Boha zalOtce, nemáš Syna, nemáš Ducha
swatého.“

Vinc. Zahradnjk.
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2. Gebetbiiehlein fitr andacbtige Vereln'er der allerse—

ligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, besonders
an Wallfaln'tsortern. Von einem katltoliseltenGeist—

lichen. Mit Genelnnigung des ltochwurdigsten bi—
scho'flichen Ordinariats Regensburg. Snlzliach in der
Seidelschen Buclthandlnng 1834. S. 256.

Negmenowaný autor této modlicj knjžky gest nepo
chybně tentýž, kterýž i swrchu oznámený spis: Katlnoli—
SCllCSHausbuch, gest wydal. Oschená a nábožná mysl,
kteráž se w gednom i w druhém Spisu pronášj, gistýmř

_:xesl(lůwodem, že obogj práce zgednolto a téhož wýbor—

ného pera gest wyšla. Skladatel těchto wýtečnýck mo—
dliteb w prin-\'(lěgest, „ein katholischer Geistlicher“, muž

ducliownj, a sice dncltownj katolický. Postihlř, ducha cjr—

kwe katolické, a dnelia toho i w modlitby swoge wdechl.

Mnoltý katolický (lllCllOWDjpjše tak, gakož iprotestantštj

ducltownj, anebo gen wyznawači přirozeného nábožensth
psáti magj obyčeg: náš ale wysoce wzdělaný autor pjše
gakožto ducbownj, gellož duše učenjm, cjrkwi katolické
wlastnjm, weskrz gest pronikla. Nápiskniby gebo : „Ge
belbiiehlein fůr Vereln'er der Mutter Gottes an Wallfaln-ts—

ortern“ cosi power-eeného , a bych tak řekl Kochemské—
bo do sebe mjti se zdá: nicméně wknize gebo žádná sto—

pa powěrau nadšené mysli se nespatřuge, nobrž ukaznge
se wnj duch, swrehowanč oschený. Každý i neywzdě—

lanegšj katolík, abrž i protestant, cbtěli-liby se Wprawiti
wzbožný smysl prawýcb pautnjků katolických, a wskut—

kn—liiiyšli na pant ušlechtilým, dobrým srdcem, wknjžce
leto, krásnan němčinan sepsané, hogně by polrawy a pl—
ného spolutg'enj nábožného srdce nalezli. Osnficený au—
tor, genž, gak se zdá, w krntóm prom'tsledowánj dosáhl

n'ýtečné pobožnosti, lásky k nepřátelům a pokory, sr,
dea—nýmgest. přjteiem i Sprostébo, nábožnébo lidu ka—

Casopis pro Hotel. Duchow. Vili. 3. g
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tolického, na welmi rozkošnau pastwu pautnické peha
nosti ho wede, a knjžku swaui takowými modlitbami o—

patřil, kteréž se od pautnických wůdců předíjkáwati dagj,
W prwnjm oddělenj po krátkém poučenj pautnjků a ně—
kterých obecných modlitbách předkládá gadrné modlitby

pro ty, genž w pauteeh některého ze sedmi hlawníchllřj—
chů wčzj, 11př. modlitba lakoměho o SprOSÍěllj této swé

neprawosti, modlitba Opilce o dar středmosti. Druhé oddě
lenj od strany 42 až do strany 1.21 obsahuge modlitby

rannj a wečerni, před gjdlem a po gjdle, při práci, an big
hodiny, w pokušenjch a wtrápenj; modlitby nedělnj při
weřegných službách Božjch, před kazanjm apři mši swa—

tó , modlitby zliowčdnj & při swatém přigjmanj. W tře

tjm oddělenj se náchazegj hodinky, litanie a modlitby na
wšechny swatky panny Marie, křižowá cesta a křesřanské

přjmluwy, we čtwrtém ale překrásné modlitby za papeže,
za pána země, za rodiče a t. d., gakož i modlitby čeledjna,

mládence, panny, a modlitby za zemřelé. W poslednqu
oddělenj se předkladagj modlitby k užjwánj na cestě pant
njků, když u přjkladu gdau skrze obilj, lesem anebo přes
luka. Na důkaz gadrnosti, moci a krásy práwč katoli
ckých modliteb těchto tři mjsta z nich zde přiwozugii
„Bez poskwrny a prosta dědičného ]iřjchu počatas byla,
neyswětěg—šjpanno, a to dle zbožného smyslu mé matky

ejrkwe katolické, kteráž duešnj swázek gest ustanowila.
Wěřjm to i také proto, pončwadž takowý toliko zcela či—

stý přjbytek hoden byl Syna Božjho. Tys byla wywo

lena ku porozenj Ježjše, neyčistšjho wšecli lidj, a protož
gsi i také ty sama naprosto čista aneporušena býti mu
sela; muselas prosta býti smutnýchaučinků híjjchu Ada
ma a Ewy, gehožto břemeno nás ostatnj lidi welice stč

žuge. Tys tedy Maria zůstala dobrau a neporušenau,
gakáž gsi wyšlazruky stworitele swého, zůstalas při ne
winč a důstognosti swé, zůstalas čistým obrazem Božjm
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&radostj Boha swélio. My ale ach wšickni zánět liřj
chu, zlé žádosti wšude ssebau nosjme; rozum náš gest
zatemněn, wůle zemdlena; wylmáni gsme ze řjše radosti,
&zůstaweni utrpenjm a nemocem; giž z přirozenj gsme
smrti podrobeni.“ S. 143.144.„Modlitbazabiskupa.'.ležj—
ši, knjže pastýřů, pastýři a biskupe dušj našich! Dey
biskupu cjrkewnj obce našj wšecky ctnosti, kterýchž ke
swému a knašemu pOSWc-eenjpotřebuge. Nechat bdj nad
sebau samým a nad celým stádcem swým , nad kterýmž
ho Duch swatý ustanowil. Budiž ty sám přjkladem geho,

dle něhož by se wzdělímal, bychom se pak i také my dle

něho wzdělítwati mohli. Naplň ho cele duchem swým;

dey mu wjru, lásku, maudrost a sjlu ; pošli mu wěrné spo

ludělnjky k důležité práci wedenj dušj našich; učiniž ho

pastýřem dle srdce swého, aby swému toliko žiw byl au
řadu, 3. w žádném neskládal naděge swé, leč gedno wto—
bě, žádného se nebal, leč gedno tebe, a když pí'igdeš
saudit pastýře &stáda gegich, my byli koruna a. radost

geho, on pak neuwadlé koruny žiwota wěčného dosáhl.
Amen.“ S. 207. 208. „Pobožné wzdechnutj pantnjka,

gdaucjho lukami. Cistau rozkoš čigi, wida, an kwjtj,trá—
wa a getel Spolu rostau zhůru. Ale brzy giž lauky se
kány budau, a mnohá giž ztratila krásu rozmanitých ba
rew, anebo swadlé kwjtj gegj w malé kupy gest snešeno.

Ú prawda gest, což prawj pán Isaiášem prorokem: Ro—
dina lidská pomjgj gako trítwa; wšecka sláwa geg' gest
gako polnj ,kwjtj. Uschla tráwa, kwjti epadlo, dchnutj
Páně dotklo se gie-h. Is. 40, 6. Tuto důležitau prawdu
chci zde hluboko wtisknautí w duši swau.“ —— Kéž

wtipný, prostosrdeižný autor těchto modl'teb i wzdělaným
katolíkům katolickau složj modlicj knjžku! Kéž pjšekni—
hu i ku wzdělanj kněžj a duchownjch pastýřů! Neb bre—

ů
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wiář málo komu chutná, a powčdomost latinské řeči w

latinské cjrkwi našj den po dni che se tralj;

Vinc. Zahradvg'lf.

3. Praktische Anleítung zum seelsorglichen Privaínnterichte'
Von Maximilian Joseph Herz, Geistliehem Rathe, Erz
bischiil'lichem Dekan, Residenz-Stadtpfarrer in Sigma
ringen. Síuttgart'1834 hei Paul Nett. 8. S. 178. Preis
45 kr.- cm. Zu haben in der H. J. Enders'schen Buch

handlung.

Kněžský auřad wlastně liturgické služby , potom

pak náboženské wyučowánj za powinnost ukládá, pro—
čež i každý kněz, pastýř duchownj, gest powinen,
ze wšech lidj neymaudřegšjm, neyzhožnřgšjm a my—

šlechetněgšjm býti. O tom wšem gedná paslorálnj
umčnj, kteréžlljm důležitěgšj gest, řjm swětěgšjm gsau

powinnosti kněžské. Musj tedy whod býti kněžjm každý
Spis, kterýž něgakau částku pastýrského uměnj w sobě
zawjrá, a protož s radostj oznamugeme nowý Spis Maxi
miliana Herze, w kterémž powinnost saukromnjho wyučo—

wánj we wšech stránháohgegjch wykládá. Hodný Spiso
watel tento, gehož k neyosnjceněgšjm theologům wěku
našeho počjtám, w knize swrchu poznamenané roz
práwj o důležitosti a polřebě príváfnjho wyučowánj, o
dáwánj wýstrah a napomenutj; o napomjnánj školnjch
dčtj, dospělé mládeže, manželů, rodičů & měšťanů, po

horšenj dáwagg'cjch; 0 wyučonánj padlých osob ženských,

() těšenj zarmaueenýeh, mjřenj neswornýeh a náprawě
těch,!genž práwníeh samln a rozepřj milngj; 0 sly—
Senj zpowčdi wšelikých lidj , gmenowítč: swataušlxů,

skrupulantú, hijšnjkú z chyba—ge,dělj, rodičů, tthpčlých

synů & dcer, manželů, hospodářů domácjch, čeledjnů,
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starých lidí, wogaků, městských anřednjků, kněžj aškol—
lljt'll učitelů; o n'yučowímj bab, ženicha a newěsty aroz
wedených manželů; posléze o wyuěowánj toho, kterýž má
slawně přísahali. Gelíkož sauditi mohu, nenj wšecko,
což se zde podáwá, zhluboka wzato, a o některých wě—
cech by mnohý úplněgšj a zewrubněgšj zpráwy žádali
mohl: nicméně se zde mnoho důležitých prawidel a

bystrýeh, mnohowážných poznamenanj nalezá. Gakby
se we zpowědi skněžjmi mluwiti mělo, genž se z celibát—

njch polclcsnutí wyZna'twagj, těmito slowy ukuzuge: „Wy—

lož tomu a takowému, že to gistě wznešený byl konec,
na něgž dřewnj spráwcowé cjrkewnj, eelibátuwozugíce,
hleděli, a že kněz dle směřowánj gegich neywelebněgšjm
mužem se býti ukazuge, poněwadž ncyřistěgšj radosti ži—
wota a neysilněgšj pudy přirozenj lidského úřadu sněmu
w oběť přináší, aby prost wšj lasky ku Wěcem časným,
cele a naprosto lidstwu slaužiti mohl. Powěz'mn, že
křeslanský lid až posawa'tde tomu chce, by kněz dle zá—

konu, druhdy maudrélio, w bezženstwj ostáwal, a že ná—
padně kněz wšeho pečliwě nfjkati má, což by někomu
pohoršenjm býti a ctný smysl ginýchzwiklati mohlo. Ře—
kni mu, že podobným spůsobem i také apoštol Pawel s
radostj wěřjcjm oběti přinášel. Dey mu na rozum, že

nynj, an se časowé proměnili, oběř zdrželiwosti neywyš—
šjho zapjránj sebe samého wyhleda'twá, že se ale tomuto

sebe zapíranj lidé wšech stawů a wěků podrobili musj.
Powěz mu tolikéž, že s každým upřjmným a neljřeným
pritelem prawdy a prawě křesťanského oschenj nikoli
tomu nechceš, by se i za našich časů duchownjm man—

želsth zapowjdalo, poněwadž zftpowěd' tato dřewnjm
otcům twrdá. se zdála, poněwadž panicth dle wýpowědi
Ježjše Krista zwláštnjm gest darem, ne každému pro
půgřmným,a žeby zakon bezženstwj obzwláštně tomu sta

wu ukládán býti neměl, kterýž wšecky ostatnj lidi k
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šlechetnosti a swatostí žiwota slowem i skutkem wycho

wáwati má, a kterýž, býwá—li přestupowán, ku pohoršenj
a ke zkáze lidu příčinu dáwá. Wlož mu ale také na
srdce, poněwadž až posawád zákon bezženstwj trwa, že
zákona toho 2 wyššjch důwodů ostl'jhati má, a s milostj
Božj ostřjhati i může, aostřjhá—liho, že si ijm pak weli—

ké zásluhy zjská. Neehař donnknutjm twy'm powážj, že

; ginj slawowé těžkosti swé magj, & že zwláště manžel—

ský staw mnohé lopoty, starosti, nuzowánj & těžkosti s
sebau přinášj. Dey nm posléz k powáženj, že každé
přestaupenj toho, gakžkoli gen lidského kázanj, wšecky
giné ušlechtilé radosťi žiwoía moíj, nepokog, ztrátu čas
ného statku a poctiwe'ho gména přiwozuge, a požehnané
mn pastýrskémn působenj dokonce překážj.“ S. 90—92.

Vinc. Zakmdnjk.

4. Homiletische Predřgten auf das ganze Kirchenjahr.
Aus dem Laíeinischen des Ludwig von Granada, Prie

sters aus dem Predigerorden. Uibersetzt von J. P. Sil
bert. liter Bund. Landshut,Krillsche Univ. Buchh. 1834.

8. S. II, 375. Preis 2 Bž'mde fr. 3. 45. kr. e. m., za
haben in der H. J. Enders'schen Buchhandlunn'.

Ludwjk Granada, narozený w Granadě léta 1504,
kněz řádu sw. Dominika, gak pro swan nábožnosl, tak

též pro kázanj a Spisy swoge wzat byl na welíké slowo.
Girard Spisy geho na francauzsko přeložil, a w desjti
swazcjch in octavo na swěllo wydal. Granada byl muž
wýtečných darů ducha; poněwadž ale wše, což pjšj dn—

ch0plnj mužowé„čtenj gest důstogno: protož pilný P. Sil
bcrt přeloženjm kázanj Granadowých nowé zásluhy sobě
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wygcdnal. Prwnj swazck kázanj těchto patnácte homile—

tických řečj obsalmge, a sice w gasném, čistém, 'plynu—

cjnl přeloženj. W kázanjeh těchto zřjti gest plodného
ducha, bohatan obraznost, hlubokou známost srdce lid
ského a neobyčegné řečnické dary. Nicméně nikoli W
každém ohledu chwálili se ncmohan, & kdoby za našich
časů tak hlásati chtěl, náramně by ducha swého namáha—

ti nmsel,předceř by se ale posluchačům swým neljbil.
Hlawnj wada řečj těchto ležj w tom, že w nich žádného

dokoncelogického pořádku nenj. Mail;sice každá. zwlášt
nj swé thema, ale kdyby ho na řelenapsaného neměla,
žádnýby se ho z obsahu gcgjho domakati nemohl. Skrze
žádnau hlawnj něgaký pomysl se netáhne, žádná. W část—
ky nenj rozwržcna, w žádné getlna wěe druhé přiroze—

ným během nenáslednge. Wšecko gest beze wšcho wý—

horu a pořádku nahrnuto , a w náramně této směsici i
mnohé nechutné allegorie, mystické hi'jičky a newhodné

legendy se nacházegi. Kdoby gich užjwatj chtěl, toliko
z částky gích užjwati může, & pěkněgšj mjsta 'tak gako

zlatau rudu ze země dobýwati musj. Ku posauzenj du—

cha a pracj starožitných řečnjků duchownjch originál
nj spisy gegich postařug', když se ale w giný něgaký
gazyk překlíulag', gedno panhýr wy'tah neyzdařilegších mjst
bud' podáwán. Snadíby ipauhými wýtahy ze swatých Otců
cjrkwc našj negednau welmí poslaužcno bylo. Neb kaž—

dý chce čjsti toliko to neylepší; známot ale gest, že i
w kniháchswatých Otců nikoli wšecko napořád zlato není.

Vinc. Za/u'adag'k.
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5. Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. Mitei—
nem Vorworte, enthaltend Acht Tage im Seminar zu
St. Euseb in Rom. Von Dr. Augustin Theiner. Mainz
1835 bei Kupferberg, Wien bei Gerold. S. LXVI u. 505.
Cena 3 zl. 48 kr. we střjb're.

Tuto knihu složil ten, kterýž nepochybně s bratrem

swým, farářem, složil i Spis, w druhém ročnjm běhu to—

hoto časolyisu našeho ohšjrně sauzený, totiž: Die katho—
lische Kirche Schlesiens, a s týmž bratrem swým i proti
kněžskému bezženstwj (Die Einfiihrung der erzwungenen

Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen und ihre
F olgen. 3 Biinde. Altenburg 1828) hlas swůg pozdwiht.
We dwau SpiSOChtěchto panuge duch, kterýsniřjm te'
měř, což se w katolické cjrkwi nachází, Spokogen nenj,

wšecky liturgické řády zam—huge, zwláště pak na pa—

pežskau stolici se mrzj, a katolické biskupy obwiňuge,
žeby si newšjmali obecného dobrého, o přjhodné uzdě

la'mj kněžstwa nedbali, wůbec pak neumnj, galowj a ni—

čemuj byli Spráwcowé cjrkwe Božj. W tomto wýše o.

známeném Spisu geho ale pannge duch dokonce giný. Hor

lj sice a ]lřjmá zle, ne ale na latinu při s]užba'tchBožjch,

ne na. missál abrewiář, ne na nedostatky cjrkewnj Sprá-
wy, ne na kněžské bezženstwj a podobné wěci; nýbrž na
nepřátele Jesuitů, na tak nazwané lllumínáty, na býwalá
generalnj seminaria, na Deresra a muže podobného smý
šlenj. Abych wšecko kratce powěděl, pan Doktor Theiner
nenj che,kterýmžbyl, a co pjše nynj, gest smysl a po
waha muže, řinjcjho pokánj. Že se ku pokánj obrátil,
to on sám w předmluwě dotčeného spisu wyznáwá, kdež

t0 wýslowně prawj, že ho dřjwe oslepugjcj náružiwost
swjrala, že ale w přjhodný čas banře duše geho byla
zapuzena, že si wŘjmě wyhotowenj tohoto syisu za část
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kn pokz'mj dal uložili, že s radostj cllce naprawiti, což

snad ginj spisowé geho zlého způsobili, & že ho sice
mnozj pro nyněgšj smeyšlenj gelno za blázna & mdlomy—

slného muže pokládati buduu, 011ale že se za šřastné—

ho pokládá, že to tak řečené bláznowstwj
myslnost na. sebe přigal. Že dí'jwe naprosto ginák smey—

& tu mdlo—

šlel & psal, než nynj, & že se dřjwe w srdci swém ska—

loliclcau cjrlmj rozdwogil, to přičítá. bludné cestě swých
stndij (falscher Studiengang). Za tan nepochybně přjčinau
o zíjzenj klerilcálnicll alumnátů & kněžských seminářů
psáti sobě umjnil. Neb při tomto knihy swé předmětu
neypěkněgšj příležitost nalezl, tnpíti nowěgšj Spůsob
„teologických studij u wedenj mladého žákowstwa, ažluč
swau wyljti na, ty professory & wůdce, kteřjž dle do—
mněnj geho byli přjčinan, že se od prawé cesty uchýlil.

Cesta-, kterouž Dr. Theiner dřjwe kráčel, nebylať
owšem cestu pmwít: weliee ale poellybugi, by ta, kterauž
nynj nastoupil, & kterauž z Íijlnského seminarium swa—

tého Eusebia. swětu w známost uwítdj, úplně a naprosto
byla prawau & neomylnuu. Gukož blaudil, když wšecko
napořád, což ze stm'obylosti nás došlo, nerozmyslně a.
směle zawrhowal: tak nápodolmě i nynj blaudj, že tak
řešenou nowěgšj oswětu & tlleologiclmu učenost, gakoby

dokonce za nic nestála, na'u'užiwě zawrlmge. Dle zdánj
mého základné známosti theologické Dr. Theínera dosti

swěllu &.bytelnosti nemáte—j, pročež on 2 gednoho konce

llil. druhý přeskočil, & i při nyněgšjln SpůSOlJll smeyšlenj

prawého npokogenj mysli nenagde. Hlawa, zřetedlných
zníunostj milowná, lehko neblaudj, & což se w nj usa—
anje, snadno se zwrátiti nedá,. Dr. Theiner gest bez od—
poru mužem wysoce učeným, nicméně přjkladem swým u

kázal, že i učenostnepostačuge, hletwu—lise S\\'ětl0€lW)—

e'íulřeněmysliti, a. wšecko náležitě rozbjrati & wáZiti ne—

naučila.. GitkOŽ známo gest z theologieké literatury wě—
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ku našeho, mezi katolickými spisowateli dwě strany na
odpor sobě stogf, a gedna s druhau nenstupně bognge;
kdo nicméně mysliti umj, a bystrým wšeho, leč nowého

leč staréhO, gest saudcem, nižadné wlastně strany se ne—
držj, nýbrž toho, což při každé gest prawa., dobroaspa—
sitedlno, obyěegem maudrých, apoštolský smeyšlegicích

lidj se nchopuge, prostřednj sice, ale Ezlatau cestau
kráěege.

Dr. Theiner při poPisowánj žákowských škol a wzdě

lawacjch ústawů kněžských na tři periody poukazuge.

W prwnj, kteráž se táhne od počátku křesřanstwj až k
k cjsařowánj Karla welikého, aw druhé, kteráž od Karla
welikého až k Tridentskému sněmu sahá, dokázal negen

wzácný poklad učenosti, nýbrž i náležitau o dobré cjr
kwe katolické horliwost. W třetj ale periodě, kterauž we
de od sněmu Tridentského? až na časy naše, práci pO—

skytl, kteráž pro gakausi 'hořkost mysli, pro přepiatost
mnohých úsudků, pro honěnj mnohých šlechetných mužů
a. pro zlehčowánj wysokých škol amnohých německých
klerikálnjch alumnátů nikoli chwálena býti nemůže. Nc—
zůstáwá tolikéž při swé materii, nýbrž k giným předmě
tům s obzwláštnj gakaus dychtiwostj se uchyluge. Taku
přjkladu náramně mnoho mluwj 0 řádu Jesuitském, a na
stránce 220 wýslowně dj :„S pádem řádu Towaryšstwa Je—

žjšowa padlo též křesťanské wedenj mládeže, mjsto kte
réhož přišlo wychowáwánjpauze atheistické, kterýmžpak
cjrkew a swětská wláda we swých základech pohnutý byly.“

Prawda sice gest, že katolické duehowenstwo zana

šich časů wyššjho wzdělánj potřebuge, aby se mu pak
i wzdělaná stránka katoljků wésti necháwala; prawda
gest, že theologické uměnj potřebuge filosofické důklad—
nosti a zagimawé moci; prawda gest, posléz, že mnohý
z Enowěgšjchumělců w negedné stránce zablaudil, a žeby
kněžské. semiuaria lépe zřjzená býti měla, aby z nich 0
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schenj, nčenf, duehaplnj kněžj, kněžj nábožné mysli a
ušlechtilých mrawů wycházeli: welioe ale pochybugi, že
by cjrkwi spomoženo bylo, kdyhy se to, což žádá. Dr.
Theiner, třebas i na wlas wyplnilo.

Víno. Zahradnjk.

6. Sammlung einiger wichtigen offiziellen Ahtenstiicke

zur Geschichte der Emancipation der Katholiken in Eng—
land. Herausgegeben und bevorwortet von Dr. Augustin
Theiner. Mainz bei Kupferherg1835. S. XX. 127. Ce
na 12 Gr.

To gest druhý spis, gegž pan Dr. Theiner po swém,
gakž myslj, na lepšj cestu obracenj w Římě zhotowil, &

gakožto heslo promčnčného smyslu swého do swěta po—
slal. Wlastnj ale a půwodnj geho při tom prace gest to—

liko ohšjrná předmluwa, w kteréž .ikatolícký swůg smysl

gakausi newhodnau trpkostj proti protestantům dal na
gewo. Angličtj wyslancowé psali o spůsolm a spráwě

katolické cjrliwe těch zemj, w kterýchž se nacházeli, a—

by se pak wedlé zpráw těchto emancipacj katoliků sná
ze wygednáwati mohla.. Listowé gegich, giž hratšj giž

ohšjrněgšj, byli sice anglickým gazykem wytiště'ni, ale
gen w gistém počtu exemplářů, kteřjž we'í'egným gedna
telům důležitého wyhawenj katoljhů zmrzké porobyroz
dání byli. Dr. Theiner tedy, tyto listy na německo
preložiw, skaumatelům cjrkewnj historie pi—OSpěšnausluž

hu gr.—stprokázal. Gestliže listowé tito, z pera nekatolj—
ků wyšlj, katolické cjrkwi přjzniwinegsau, mohli? toho o—

wšcm překladatel gegich w předmluwě swé dotknauti, a
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wšák nikoli k tomu nectných, hanliwých gmen užjwnti
nepotřebowal. Neb práwá wjrá se wždycky skrze šetr—
nost a lásku ná gewo dáwá. W předmluwč tělo se pro—

testantským knjžátům předliázuge, „že we swých zemjch
kátoljků odstrkugj, & že nynj protestnnístwj, tak gáko
dřjwe filosofstwj &illumináctwj, w srdce katolických pod—

daných skrze chytré prepůgčowánj manželstwí mezi kn—
tolickáu a. nekatolickáu osobáu, skrze cwičonj & wyučo
wánj mládeže a skrze giné auskoky wštěpugjf“ Zlo tam
také Spisowmel žehřená „noší'ástné řjzenj cjsaře Josefa,
na mrzkého Pombálá, na powěstného Pereira“ & giné
muže, kteřjž gednau práwě tak smeyšleli, gákož on sám

před nedlauhým geště časem smeyšlel. Swatý Pawel
z protiwnjká & pronásledowce křesťanů učiněn byl přjte—

lem kí'esřánů, ánobrž welikým apoštolem: ale stalo se to
zázračným spůsobem, & což dobře bud' známenáno, swa—

tý Pawel i po swém na wjru obrácenj na židy á pohany
zůstal láskawým, á ineystntečněgší obrnuáupráwdy žád
ného nezlehčowal, žádného neurážel. Dle zdánj mého
pokud kdo nemá práwé lásky, nemá tolikéž práwé wjry.
Pán Dr. Theiner se sice obrátil, ale obrácenj geho
geště dokonána nenj.

Vinc. Zaln'adíy'k.

7. Ansichten eines froisinnígen kátholischen Theologen
uber dás Verháltniss zwischen Kirche und Stáál;

entwickclt in einer Kritik der Aphorismen des Herrn

A. Genglcr uber denselben Gcgonstánd in dem drian
Hefte des Jáhrgangs 1832 der Tůbingerlhoologischen
Quartálschrift. Sulzbach, Seidelsche Buchhandlungr
1834. 8. S. W. 36. (3 Gr.)
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O tomto skrowném sice, ale mnohowážném Spisu

;;Nlen z katolických recensentů přewýhorný úsudek wy—
nesl w tento smysl: „To gest prace, kteráž půwodně pro
Tubinský theologický časoPis ustanowena byla, kteréž
ale redaktorowé téhož časopisu nepřigali. ijto wšak
nepřigetjm welice sohě nškodili, gestliže gim sic na dů—
kladných ptisliěwcjch něco zaležj. Neb práce tato na—

prosto gest wýtečná, poněwadž neyhlubšjho smyslu o
podstatě swětské wlady (státu) a cjrlcwe, náboženské
swobody a cjrkcwnjho řjzenj, neygasněgšj mluwau, lo—

gickau bystrostj a weledůstogruvi pokognostj mysli roz—.
winuge. Skladatel této práce na malo strankách che
prospěšného předkládá., nežli ginj whřichatých swazcjch.“
(Repertorium der gesammten deutschen Literatur fůr das
Jahr 1834 von Gersdorf: Erster Band, G. Heft.
1334. S. 348)

S tjmto wznešeným saudem se i ga úplně snášjm,
a žel mi gest gediné toho, že posauzený Spis tento ob—

šjrněgšj nenj, an řtaucjmu weliké poklady přewzácných
wědomostj gen gako dji-kan a z daleka ukazuge. Zna—

mena—li slowo myslítí ducha, w prawidelném wyměřo—

wánj podstatného obsahu každé wčci gakož iw hystrém

Leipzig

sauzenj a zanjranj zhěhlóho: tedy nám negmenowaný
slawný Spisowatel na panu Genglerowi, ginak welmi dů
myslném a učeném muži, zřetedlně ukázal, že mysliti
welmi těžšj gest wěc, nežli se mnohý Spisowatel hbité

ruky domnjwá. Co zwlaště mne welice těšj, gest to,

že smysl geho tomu, což gsem w prwnjm letošnjm Swaz—

ku tohoto časoPisu o rozdjlu mezi duchownjm a svět—

ským auřadem powěděl, nikoli nenj odporen. To geden—

každý z nasledugicjoh wýtahů z knjžky geho wlastnjm
saudem nagjti může.

„Str. 1.1. Máme—lišili něgaký za prawý neb prawot—
ný (recht oder rechtlich) w juridickém rozumu slow těch—
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to: tedy tjm nikoli nemjnjme, žeby čin tento byl mrawo

dobrý neb wmrawném ohledu toliko gen dowolený, ný
brž gen na takowan wlaslnost činu toho nkazugeme, dle
kteréž ho ginj trpéti gsau powinni, to gest dle kteréž ni
komu mocj něgakau bráněn býti nemá. Nemagi—li náho—

dau ginj lidé moci, prowozowánj prawotného činu něga..
kého brániti: tedy on předce prawotným ostáwá tak, ga—
ko kdyby i dosti moci k zabráněnj a překazenj ho měli.

Tau přjčřnau i takowj činowé, kteřjž nikoli mrawodohij
negsau, prawotnými slauti mohau, gsau li gen té powaliy,
žeby bráněnj gioli škodliwěgšj bylo nežli trpěnj. Tak

ku přjkladn wěi'itel, genž na wěci dlužnjka swého exe—

kqu wede, wmrawném ohledu snad ukrutně gedná, nio—
méně nikdo řjci nemůže, žeby to ukrutně gednánj gebo

nebylo prawotno, neb s p.“áwem se nesrownáwalo.
Str. 1.3. Stát čili zemské řjzenj k tomu sice se sta

nowj, by práwo w společenstwj měšřanském mělo swůg prú
chod: gisto ale gest, že zákonodárná moc w zeni neto
liko k drženj a hágenj práwa, nýbrž !: dosažení i giných

wěoj gest ustanowena. Maudí'j & šlechetnj lidé , magjce
wrukau swy'eh neywyššj moc, po wšecky časy za swatau

to měli powinnost, by pr0půgčenau sobě mocj wšcoko mož
né dobré w skutek uwozowali.

Str. 15. Dle obecného Spůsobu mluwenj stát wzni
ká tu, kdež wzniká takowá Společnost liclj , že neywyššj
mezi lidmi možná moc mjsta wnj nacházj, to gest, že wše

cko dle práwa wynucowati může. Tak nápodobně 'i'jká

me, že stát něgaký se mšj a rozPadá, když dřewnj nu

tjej moe přjhodau něgakan tak gest ztenčena, že nikdo se
nenacházj, kterýž by odbognjků náležitým Spůsobemskro
liti mohl.

Str. '19. Stát sám o sobě a wlastnj swau mocj wše
ho dobrého dosjoi nemůže. By se godenkaždý we swén'

stginými obecenstwj náležitě chowal, k omu moliau ama
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uj směřowoti i wycluowatelé mládeže , učítelowé, ducho—
wnj & mnozj ginj, na kteréž stát nutjcj swau mocj toliko

z částky a poněkud sábati může.
Str. 24. Společenstwj, kteréž cjrkwj zoweme, ne

koncem, kterýž mu lllawně & podstatně gest wytknut,ný—
bl'Ž gináu, zcela rozdjlnan wěcj od každé giné společno—
sti se rozeznáwá. Některá nábožensth wyznáwašům

swým za powinnost ukládagj, by spolu tak byli Spolčení
&swázáni, gakž to gen možná gest. Každá pak Společ—

nost, kteráž se kcelé něgaké wjře'přiznáwá, sluge cjr—
kew. Dobře wšak bud' znamenáno, že toliko ta Společ—

nost lidj gméno cjrkwe dostáwá, ku kteréž ne pro zwlášt—

nj _něgáké náboženské učenj, nýbrž proto přístupugeme,
že celé náboženské wěřenj naše s gegjm wčřenjm se sro
wnáwá.

82,126. erkewnj auřadowé, w té neb oné zemi se
nacházegjcj, nebuďte gmjni za cjrkew. Tak u přjkladu

cjrkewnjauřednj osoby, gsau-li katolického náboženstwj,
gsau toliko skrowná částka. cjrkwe katolické. Gsau-li

cjrkewnj auřednjci w zemi něgaké nestegného náboženstwj,
tedy dokonce od cjrkwe se rozeznáwagi.

S. 2.7. Kdyby wskutku bylo tomu tak, že si stát—

nj čili swčtštj úřednjci necháwagj toliko to, což se nábo—
ženských důležitostj nic netýče: tedy by ztoho následo—

walo, že nic dokonce nenj, což by swětská wládá swobo—

dněrozsuzowati mohla. Nebo každé srozumem se sge

dnáwagíci náboženstwj prawidla swá na weškero gednánj
naše wztalmge, asice tak, že i gediného činu nenj, za
gebožlo přji—íínáuby nic dokonce nestanowilo. Nic tedy se

nenálezá, což by knáboženstwj nepatřilo, a což by nálezu

a nstanowenj swětske'ho auřadu zůstaweno býti mohlo.

St. 23. W státu čili w Společensth , gehožto wlá—

do neb zákonodárná strana neywyššj má nutjcj moc, kte—

ráž se mezi lidmi trpěti může, přerozdjlnj gsau auřado—
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wé. Wfibec pak wstátn gsau íánřednj osoby, kterými:
náboženské wyučowánj, spráwa weřegné úcty Božj apo—
dobná. některá zaměstnáni gsau swěí'ená. Tito auřado—

wé se wůbee duchovan čili cjrkewnj gmenugj, ostatnj pak
naproti nim swětskými úřady se nazýwagj. Gižř pak má—
lo který gest stát za těchto našich časů, w kterémž by
duehownjmi také zákonmlárstwj neb dokonce iprowozu—
gjej moe čili práwo nneenj propůgčeno bylo. Ale práwě

na tomto zřjzenj pan Gengler přestali nechce, natom zů—
stáwage, že ejrkew, & sice práwá a. neydokonalegšj , nad

státem předčj a. wéwodj. Toto gebo zdánj ale nikoli
prawa nenj.

S. 29. Neb záležj—li ejrkew ze Společnosti lidj, w
kterouž wšiekni wyznawači gednoho & téhož nábo

ženstwj gediné proto wstánpili, že gedno a. též nábožen

etwj wyznáwagj, tedy ejrkcw proto, že gi neywyššj mezi

lidmi trpítedlná nutjej moc propůgčena gest, cjrkwj býti
nepřestáwí. A záležj—ii stát powabán swan wsPolečnosti

lidj, mezi nimiž zákonodárná strana neywyššj mezi lidmi

trpítedlnáu nutjej moej gest nadána: tedy ejrkew, dosta
la—li neywyššj onu nutjej mocnost, práwě tjm Spolu také

gest státem, a sice státem ejrkewnjm (Kirelienstáát). Ztě
píjjčiny tedy pán Gengler neměl psáti, žeby ejrkew měla

býti nad státem, nýbrž řjci gen měl, žeby ejrkew Spolu

také státem učiněna býti měla, & žeby náležíto bylo, aby

wšickni státowé, genž se w neydokonálegŠÍ ejrkwiaž po—

sawáde náebázegi, zrušeni, & gekožtoauřadowé, ncywyš

šjmu auřádu ejrkewnjmu podíjzenj, powážowáni byli.
30. 31. Pán Gene—lermyslj, žeby ten stát, gc

hožto neywyššj moe ejrkwí by dána byla, dokonalým stá—

tem učiněn býti musel, pokndž i ejrkew ze“ WšCt'll ney

dokonalegšj gest. Me i tento smysl fselio s prnwdán 50

nesrownáwá. Neb i w práwzm ejrkew se mnozj biudowé

& mnohá zlá užjwánj wiánditi mohou. Kdyby se giž pru
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tato zlá užjwfmj welikýnčgoký národ od nj odtrhl, zwlášt—

nj wjru sobě zaraziw: tedy by se státi mohlo, žebyr s blu—

dem Spolui ncgcdno prawé učenj, & se zlým užjwánjm
spolu mnohé cllwalitcbné ústawy a, řády zawrlnl, & nápad—
ně nikoli prawéllo nábožensth ncwyznáwul. Mohlo by se
ale také státi, žeby ten národ některé wčci, kterýchž se

zawržené od něho prawdy náboženské netýkagj, lépe zřj—
(lil, nežli W prawé cjrkwi gsau z'rjzeny, & žeby sobě u—

two'ril i stát, kterýž k ideálu neydokonalegšjlno státu blj

že přistupuge, než ten, kterýž se w prawé cjrkwi na—
cházjf'

Z toho wšeho se widj, že gak cjrkcw tak i stát gsau
společnosti, k rozPIozowánj Wšeobecnélm dobrého usta—

weny, že každá k obecnému blahu působili má, co gen
může, nicméněže státu zwlášté usilowánjm anuccnjm, cjr
kwi ale zwláště náboženstwjm wšeobecnému blahu pro—

Spjwatinálcžj. Rozumj—ligak swětštj taki cjrkewnj Spráw—

cowé & auřednjcipowinnostem swým, & šlechetná—li gest

wůlc gcgich: tedy se gistotně gcdni nad druhé newypj—

nagj, aniž sobě na. odpor čelj, nobrž obapolně si ga—
ko k ruce prucugj. erkew wšecko možné dobré stano

nj, swělštj ale páni, pokudžto možná. gest, wedlé práwa
každého mocj k tomu dolnáněgj, gakož i sami cjrkwi so

dobrowolněpodkládagjj, gsauJIi ginák prij audowé gegj.
Tok i na druhé straně cjrkew chwálj, & obyčegem swým

poranřj wšecko dobré, což od swětskýcli panownjkň po

clu'tyj. Od koho zřjzenj nčgaké žiwota dostáwá, na. tom

nikoli tak mnoho neležj, gako natom, wskutku—li to zřj
zenj obecnému dobru Pl'OSPjWá.

Vinc. Zahradnjh

Časopispro katol. ])uchow.VIII. a.
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B) ROZLIČNOSTI.

Přípodobnčnj.

Žiwobytj lidské přirownati se dá k plawbě morské,
neboÍ'- putowfmj wezdegšj gest co na moři plawha, mno—

hým přjhodám,nesnázjm, mnohonásobnému nebezpečenstuj
podrobeno.

Země prostrannost mizjoj před okem gest moře,

nad njmž wůkol gen toliko šjrá obloha. se Spatřuge.

Žiwobytj, totiž powolánj &. staw každého člowčka

gest koráb_ plowauoj. Koráb žiwota wšelikými prostředky
weden bývá; weslo wšak neygistšj gestrozšafnostmnau—

drost, gimiž koráb wždy w stegné mjře běžj.
Stěžcň, djl gsa korábu hlawnj, genž geho wálm držj

& plachty nese, gest w putowánj člowěka swaté nábožen—

stwj & prawa wjra, genžto w předsowzetjeh poutnjka po
siluge & překážky odstraňuge.

Plachty na korábu předstawuge wesměs wůle koráb

wedauej. Powahy a, skutkowé dobřj, tak gako wjtr přj—

zniwý wedau koráb gistě & Spěšně, bauři vršek mi:-nj

poněkud přjtel wěrný a upi'jmný; powahy wšak &skutkowé

zlj, eo bauřliwj wělrowé korábu w dobrém běhu překážj.
Gick častokráte podporuge zlé towaryšstwo: bouři ale,

neboliž pronásledowímj pozdwihne přjtel zrádný , gsa roz—
kíteennenáwistj, soběctwjm, mstaua t.d. Zlé wčtrynamoří

neswádj plawec. Proti nadánj geho powsmne bouře. Plawec,
utjkage se ke kotwici, zarážj koráb & w přjstaw morský
doplowati so snažj. Tak i pantnjkům w žiwobytj často
se dčge. Tuř blahoplodná naděge kotwiej gest &.dobrý

korítbu spráwce &.wůdee, totiž swědomj čisté & důwčm

k Neywyššjmu w přjstaw gistý & pokogný uwede plawcc.
Naděge kogná zaslupuge mjsta tichých SPállkůW)
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když ljbj snowé c Hvězdičky nad mořem se třpytjcj pant—

njku strastj unawenému okí'ánj dáwagj, přiSpjwagjce po—
silau k nastáwagjcj práci dennj.

NebezPečná mjsta W moí—igsau wjry, skaliny a pjs—
činy. Zdaliž neprozřetedlnost, prostopášnost anáruži..

nosti negsau takowá mjsta, o které pautnjk zawadj a do
kalu neprawosti wlečen, co koráb seděli ostane, a tak k
neštěstj se bljže, obětj býwá?

Aby pak plawec, častokráte bauřj zahnán, polohy a
kragin sobě neznámých se dopjdil, slaužj kompas nebo
;:ebla magnetowá. Tak také láska kNeywyššjmu řjditeli
moře a země polohu a kraginn, w njž panuge ctnost, oká—
že gistau, w njžto zablauditi nelze.

Co wýhledwljbéakrásné kraginy nad mořemgest:
býwá zdrawj, statek, hodnosti a přednosti gíné; pročež
nedužiwost, nedostatek a neštěstj gen wybljdku na kra—

ginu newljdnan a pnstau poskytugj.
Gehla lnašgnetowá wžcly k půlnoci okazuge. Podobně

láska pronikagjcj temnosti k swčtln wýchodnjmu pautnjka
pobjzj; neb co gest audolj putowánj wezdegšjho, nežli

půlnočnj temnost hwězdami gen temně oschená, W njžto

cesly dennjho a prawého swě'tla prázdné na omyl býwagj.,
rozum ale lidský co slabý a welmi negistý průwodčj a

gen co papjrowá pochodeň tuto temnost oswjtiti neposta—

řnge. Magnet též železo k sobě táhne a bljžegi s njm.
se Spoguge. Tak láska k dokonalosti Neywyššjho citem

od matky přjrody do srdce wštjpeným neustále po blaže—

nosti wyššj a dokonalegšj taužj, až konečně blaženého
spogenj s nj W neskalené swětlosti dosáhne.

Moře gen z nepatrných pramjnkůw w potok a po
sléz w řeku se scházegjcjch powstane a w swět morský
zroste.

Tak též člowěk dřjwe potůčkem, co we snách plyne,
a w dětinském wčku gen toliko hí—jčkami se bawj, když

*
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lehké bublinky s njm zabraw. "", okazugjce gemu mřenlly
a giné blýskawé rybičky.

Pak rozumu nabyw a gínochem se staw, do weliké
řeky se pauštj a wa'tžnau gsa powalnau ozbrogen, co muž

w nesmjrné moře žiwota swého pustiti se musj.

Seznaw se dále s maudrau zkušenostj, an & nj w
tichém moři dnůw gasných, gakož i také pošmaurnýeh a
bauřliwých okusil, byw \\“jcekrate od naděge oklamán,
slábne a omdléwá, až konečně od sta'třj dolloněn, weslo

wímj za tčžlcéanemožné Spatřuge, atak po přjstawn po
koge taužiti počne.

I—Iledj také plawci zisku swěho, wčdauce, že moře

welikého bollatstwj w sobě skrýwá. Gsauř mezi nimi,

kteřj hledagj perel, galgožto neywýborněgšjcll klenotůw w
hlubinách morských.

Pro takowé perle kupec, aby gich nabyl, prodá
wšecko zbožj swé. Talgowý poklad (\ klenot wnilřuj gi—

stě gest ctnost. Tak gako perle w nepatrné skořepinč
dosti těžce se nagdo, tak také nabude ae ctnost na co
stách obtížností, na nichž dáwagic ona za občř wlastnj
radosti apollodlj, přebýwá tiše W lllubokosti srdce skryta,
a nelesknanc se zewnilř, tjm wětšj ceny, genž ducha pra
wau odjwá wznešenostj, do sebe mjwá.

Magj plawci také blaženost obzwláštnj, kteraužto za
neywětšj štěslj na moři poliládagj.

Sláwít—li se, že na moři dostanau sekrownjku, ga—

ká tu radost a galcé plesánj Tul powstanau radowánliy

a plesy hlučné. Slawnost So držj weřegná, a oběti Ne

ptunowi se konagj. Po skončenj wšak této slawnosti
cesta dálšj přes rownjk wesele se nastupugc.

Nemůž—liž lctéto čáře rownjkowé přirownatí se hra

nice mezi žiwobyljm a wěčnostj? Tu wypršj hodinka |m
towánj a přestane plawba se wšjm namůhanjm.
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Blaze tomu plawci, genž wykročiw z rownjka též
tak radowati se může, gsa perlami wnitřnjmi obohacen a
složiw oběti wytrpené strasti wezdegšj a skutkůw dobrých,
této hranice dogde šťastně, aby pak tim weselegi z tem—
ného andolj, dosálma horu wjry wzdálenau, oku lidskému
nepocholuitedlnau, do rágského audolj, powiěmž taužila
láska, wykročiti mohl, přigda tam w přjstaw blaženého
pokoge, a bora odměny swé bogné.

Jan Rettig.

c ) CJRKEWNJ ZPRÁWY.

W gednom listu zdělugj se auplněgšj zpráwy otěch
ohawnostech, kteréž 2-3. a 26. Ccrwence spáchány byly
w Barceloně. Při gedné štwanici, kteráž prowozowána
byla dne 25. Čerwence, progewowal shromážděný lid we—

likau náklonnost k rozbrogům. Pět býkůw předwedeno
bylo, a žádný nechtěl sepotýkati s gozdci. Když nebon
ničehož widěti, nač se lid welmi těšil, kwasila se wždy

ch a ch newole oklamaných diwáků, a konečně w ney—

strašliwěgšj wzteklost rozkypěla. W okamženj rozdrce—
ny byly wšecky lawice a sedadla, náramně množsth ka—
menů a rozlámaných dřew bylo metáno do dráhy štwanice,

(*ij se onen, z počátku mjrný býk rozkácel & celému
množsth (bylo pak tu nejméně 10,000 lidu shromážděno)
wclikým nebezPečenstwjm hrozil. Nicméně po něgaké
chwjli. zmocnili se téhož býka, kterýž po nesřjslných
ranách klesnul. Pořádnčgšj diwáci odebrali se domů,

ale neskrocená luza uchytila se té přjležitosti kdokonánj
giž (li'jwe obmýšleného zločinu. W katalonském nářečj

rozléhal se powyk: „A.ls Convens, á san Francesch, als
Carmolitui !“ A w půl hodině stál klášter františkánský
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w plamenu. Kdyz se ale dowčděli, že na hljzku prachowna
gest, hleděli oheň uhasiti, a celé to množsth roZptýlilo
se na wjeo tlup , & gedna každá hnala se pod epráwau
zakukleného wůdce k wyltázanému sobě klášteru. W

brzkém času stály kláštery Augustiniánůw, Trinitárůw,
Karmelitánůw obntých i bosých, Minoritůw a Dominiká—

nůw w žhaucjm plamenu, a o zapálenj mnohých giných
se pokanšeno. Z mnohých, zde gmenowaných klášterů,
zwlášř z nádherných chrámů sw. Augustina a sw. Kate—
řiny stogj toliko holé zdi, bohaté knihowny, drahocenné

obrazárny lehly pepolem. Mezi tjmto zmatkem a mne

hými píjležitostmi k drancowánj podiwná gest pí'edce
nezištnost té chátry, kteráž se depustila takowýck
ohawnostj. Poswátné nádoby, zlaté i střjbrné, & giné
drahocenné wěci, (gali se shledalo) byly hned na oheň
uwrženy, a geden wýrostek , kterýž potagmo hedbáwný
šátek si přiosobiti chtěl, byl skoro až do smrti utřjskán.
Luza wšak nebyla wywrácenjm budow geštč ukoneyšena,
žjzuilař po lidské krwi, & i toho se dostalo. Asi
osmdesáto bezbranných mnichů bylo nelidským Způsobem

zawražděno, ostatnj dčkugj zachowánj swé rychlému pro—
střednicth dělostřelstwa a některých dobromyslných mezi
wogskem, neboř mnozj z něho, přestrogeni gsauce brali

pode na wýstnpejch newázané hawětí: Mnohonásobným
způsobem nebozj mniši se swěta byli zprowozeni. Málo,
welmi málo gich kleslo smrtj náhlau.

Někteřj byli w klášteřjch spálení, někteřj dýlmmi
usmrcení, mnozj klicky a kameny ubiti. Mezi těmi, genž

w nemocnicjch mezi žiwotem a smrtj kolotagj, mnozj přes

třidcet ran na těle nesau. Druhého dne počjnala sobě
chátra, gako diwé šelmy, když se dowědčla, že několik

set mnichů záhubě ušlo. Mnozj byli i pod ochranau
wogska prokláni. Geden z ubohých obracel se k někte
rým dobromyslným lidem, ti činili wšelnožné; nic na plat;
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on padl předce prwnj za oběť. Tito dowlékli geg až k

lllWíHllll,kde 4-0 dobrowolnýeh na stráži stálo, ale ti ho
nechtěli estřjhati. Wjee než dwadceti ranami zbodané

máge tělo, brzy wypustil ducha. Noc- od soboty na ne.—

deli byla w prawdě strašliwá: šest klášterů nagednau
stálo w gednom ohni, wog'sko stálo po uliejeh, ale tiše,
zakázáno magic střjleti na lid. Tam obywatelé bljž klášterů
přebýwagjej w náramně auzkosti uehwacpgj swé ney—
lepšj gměnj před záhnbau, zde zlotřin wražedlnjei w
broeenj krwawém; tu wzteklé prowoláwánj: „Vivasl“
kdykoliw ubohá oběť w plamenu sklesla, aneb dýkau
zemřela: to wše předstáwowalo diwadlo hrůzy, kteráž
se ani wypsati nedá. Okolo set mnichů našlo w pe
wné twrzi Jony a tolikéž w kaqárnáeh Kastellu Altarazana

beZpečnost. Wělšj djl Františkánůw ušel záhubě prů—

plaweln, který od gegieh kláštera k moři wede, & bl
krem města od stráže do kasáren dotčených přigat. Po—
sádka města gest welmi slabá.

Z ]lIadridn dne 1. Srpna. Nowiny dworské po—
dáwagj Spis předložený králowně o wyzdwiženj klášterů,
a wydan'ý dekret z ohledu této wěei. We Spisu samém
čteme mezi giným: „líladu sobě za powinnost obrátiti
pozornost Wašj kr. Msti. na přjčiny, pro které wyzdwi
ženy býti magj kláštery í'ellolnjkůw, w niehžto nenalezá
se 12 audů, gakowýeh třeba gest k plnosti klášternj spo
lečnosti. Gestil; při Wášj Msti., gakožto ochránkyní
ejrkwe a ustanowenj gegieh, i práwo i powinnost bdjti
nad (jm, aby ustanowenj tato se zaehowáwala. Poněwadž

ale zřjzená na to komissj zřegmě doljčila, že množsth
gest klášterů, kde z nedostatku řádného počtu Spoluaudii

špatně hledj se kázně, ponawrhugi Wašj Msti., by wše
cky kláštery byly zrušeny, kde tato neauplnost se na
lezá anebo nalezati by se mohla. Předkládám za tan
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přjčinau nasledugjcj dekret Wašj Msti. ]: potwrzenj.
Následkem geho bude wyzdwiženj 900 klášterů řeholnjch,
tedy polowice wšeeh w tomto králowstwj stáwagjcjch, &
wynaloženj statků gegich na zaprawenj dluhu národnjho.
Dle sepsánj podaného od komissj dotkne so osud ten

následugjcjch klášterů: 1.38 dominikánských, 218l fran
tiškánských, 77 bosáckých, 7 terciárských, 29 kapucjn—
ských, 88 aušustinských, '17 rekollektůw, 37 karmelitůw,
48 karmelitskýbh bosákůw, 2G mercenariůw, 27 merce—

narsky'eh bosákůw, 50 swatojanských, M.premonstrátských,
62 řeholnjkůw neynižšjch, 37 trinitárůw, 7 trinitárských
bosákůw & 53 gíných rozličného gméua druhů. Skt. ll—

defonso dne 25 Čerweuce 1835. —-—Podepsán: ]llanuel
García Hcrreros.

Dekret ten znj W tato slowa.: Článek 1. Wyzdwi—

fugj se wšecky kláštery, w nichž méně 1'3 audů se na

lezá a aspoň dwě třetiny kůr nawštěwugj. Čl. 2. Klá
štery, které giž dřjwe z gakých koliw přjčin zawřeny
byly, powažowány buďte. též za zrušeny. Čl. 3. Žádá
li toho wšak obecné dobré, by geden neb che klášterů
se ponechalo, 11emagj.ejch předepsaný počet audů, buďte

d0plňowány z ginýeh klášterů téhož řádu. Čl. 4. Wy—
gjmagj se kláštery mnichů, při nichž se školy nalézagi
a pak kollege missionářůw asiackých. Čl. 5. Audowé
zrušených klášterů odeberau se do giných domů řádu
swého dle poukázánj swých předstawených, kamž i po
třebné wěci swé s sebau přenesti mohau. Čl. 6. Osady
wyzdwižených klášterů odewzdány buďte do rukau du

chowenstwa swětského s ponechánjm wšech přjslušných
práw & swobod. Čl. 7. Wšecko zbožj & wšecky důchody

wyzdwižených klášterů wynaložj se na zaprawenj stát-—
njho dluhu a k plaCenj auroků, wygjmagic archiwy, bi—
bliotheky, obrazy & giné wěci slaužjcj k rozmnoženj wěd
a uměnj, gakož iwýstawnosti klášterské, kostely, raucha
& nádoby koetelnj, & nimiž co se státi má, swým časem
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oznámjm. Čl. 8. Ncpostačowal—lil)y důchod některého

kláštera k wýžíwě nowě příwtělených k němu mnichů,
tedy, pokud toho třeba, přidá se z důchodu wyzdwiženého
kláštera. Skt. Ildefonso 25. Čerwence. 1.835.

Podeps.: Králowna. M. Garcia Herreros.
Z Paříže dne 1.4. Srpna. W Murcii wypukly nem

pokoge. W noci dne 30. Čerwence sbčhlo se mnoho

lidu, žádagjcjho, aby někteřj z městské obrany, která do
pole wytáhnauti měla, prepuštěni byli. Auřadowé swo
lili. Když se wšak druhého dne opět nepokoge ukazo
wati počaly, swolali auřadowé městskau obranu do zbraně,
která celau noc na nohau stála, a zpočátku buřiče na
uzdě držela. Při switánj ale zapálil lid nagednau čtyry
kláštery, & plamenowé zuřili takowau wzteklostj, že gc—
nom geden mohl zachráněn býti. Geden mnich přišel o

žlwot, ostatnj utekli se při wypuknutj nepokogů pod 0—

chranu auřadů. Dne 1.. Srpna byl od lidu opět geden
klášter Spálen. ——Ten samý osud potkal mnoho klášterů

i w Kordowě a tak též i w Kaspě w Arrařgonii. Paměti

hodné gest, že bauře proti klášterům w kraginách gednu
a tu samu podobu mag'j. Neydřjwe zaháněgi se mnichowé

holemi, a pak se kláštery pálj; při kauřjcjch zřjceninách
zastawj se lid, gakoby geho úkol byl ukončen. Giného
nepořádku nedopauštj se lid nikde.
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Klá-šterowé w Španieljck 1835.

_ Magi Rušj Počet
B 3 h 0 l e klášterů se gich klášter-„jha

Agonizantů, 6 1 4 84
Augustia'mů bosých, 32 1.7 393
Augustiánů obutých, 1211. 88 1.206
Basiliánů, 1.4- 5 176
Benediktinů, 60 1.8 1656
Cisterciáků, 53 1.1. 1209
Dominikánů, 221 122 311.6
Františkímů, 651 266 11,232
Hieronomitů, 43 5 990
Josnitů, 10 'l. 363
Kapucjnů, 1.1.7 29 2329
Karmelitánů bosých, 11.8 48 21.24
Karmelitánů obulých, 78 34: 1.078
Kartusiánů, 1.7 3 4-10
Morconíwiů bosých, 28 23 260
Mercenáriů obutých, 80 36 1.070
Milosvdných, 57 50 335
Minimistů, 80 62 757
Minoritů, 11 6 103
Piaristů, 30 15 487
Prcmonstrákú, 16 11 1.61.
Servitů, 10 3 237
Trinitárů bosých, 29 7 4-44
Trinitárů obutých, 58 37 689

Wšech | 1940 l 901 | 30,906

Staw katoljkůw w Irsku.

Irsko počjlá 7,943,94O obywatelů, mezi nimiž
6,428,000 katoljkůw gest. Ačkoliw tedy daleko wělšj
částka katoljkůw se tam nacházj, wláda zemská k
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zaopatřenj cjrkewnjeh zaležitostj negenom ničehož nečinj,
nýbrž igegieli zíulušj, kteréž sobě sami založili, ne

Sprawedliwým, wšemu zakonu na odpor stogjcjm způso—
hem, ano ihrůzau a moej gim odňala. Wšemožné wy'naložilo

se od mnohých poslanpnýeh panownjků, i od rozdwogeneů
a sektářů anglických, aby Irsko k „reformowanému“ wy—

znánj donutili. Prawoslawná wjra byla za hanebnau po—
wěru prohlášena, w posměch 'uwedena gako babské há.

chory, ranhana gako wymyšlenost podwodnjků, proklena
gako zaslepena twrdošjgnost, walečnau zhranj wybogowá
wana; mnohomnožstwj pi'jsah wymyšleno bylo, gimiž se

obywatele' wjry swé odřjei měli, wýrok za wýrokem byl

prohlášen, ustanowenj za ustanowenjm wydáno, gimiž se
parlament přičinil obywatele Irské, owšem katoljky, san-—
žiti až na smrt, wypleniti gegich kněžstwo, oltáře wy
wrátiti, ehríuny stroskotati, nel) prodati, do otrocth ge
snjžiti, do chudoby a bjdy ge přiwésti ——ato wše w

gegich wlasti. Eyhlo to gest ten weliký aučinek wšech—
néch chwalnýeh pracj ku rozšjřenj swatého Ewangelinm.
Půl sedma milionu celého obywatelstwa gsau katoljei, a
bez ohledu wšeho, čeho se 11515ina nesPrawedlnost do—

pustila, ahy obrátila Irsko k protestantismu, počjtá, se po
třistaletém nainahánj přede genom 852,064 wyznawačů

této wjry. Při tom. podotknauti třeba, že ani tento, 11při—

rownanj nepatrný počet nenaležj geště k stírtnjmu wyznánj,
kanu'lícké cjrkwi. Mezi těmito nekatoljky nacházj se zna—

menitý počet wesleyskýeh methodistů, kteřj zwláštnj služ—

by Božj magj, gegiehž počet beze wšj přepiatosti udati
se může na 80,000. Z toho patrně wyplýwá, že w Ir—

sku wlastně genom as 772,000 wyznawačů anšliekáwjry
gest. Mimo to žige tam 642,356 presbyterianů a 21,800
nz'tsledownjkůginých sekt protestantských. Nynj uwažme,

mnoho—likaždé wyznánj kostelů, nel) kaplj nel) modlitelmie

má. Katoljei, počtem na půl sedma milionů magi 2105
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swatyň, kteréž si sami wystawěli. Půlosma sta tisjc bi
skupských protestantů má. 1543 kostelů a kaplí, kteréž
giln na statnj autraty wystawčny byly. Katoljci nemagi
ani gedinké fary, ani gedinkého farnjho přjbytku. Bi

sknpštj protestanti magj naproti tomu 1472 far, mezi ní
miž mnohé bohatě nadaný gsau, a 850 farnjch domů. Co

neydiwněgšjbo gest při tom systémukrozšjřenj sw.Ewan
gelium, gest to: gen 118 far biskupských protestantů
má. w'je než geden kostel, 1057 far má. toliko geden ko—
stel, 210 far gsau beze wšeho kostela. Nicméně wši
ckni farářowé beran swůg desátek, nazche od katoljkůw,
a magj dobrau wýžiwn. Mimo to gest 880 far, na nichž

ustanowenj farářowé ani nepřebýwag'j, a služby Bož' bud'

genom příležitostně, bud' i skrze giné osoby, kuraty tam
nazwané, zastáwagj. Posléz aby dokonale patrna byla
wšecka neSprawedlnost, geště toho podotknauti třeba:
mezi wšemi irskými farami gest toliko gich dwanácte,

kteréž magi přes 5000 protestantů, 91. far má, genom
přes 2000, 139 far gen přes 1000, 200 far gen přes
500, 286 far gen 200, 224 far gen 100, na '160 far
přichazj gen po 50 protestantech, na 124: far přicliázj
gen po 20, a tak se ten počet wždy ch a ch snižuge;
počjtá. konečně 41 far protestanskýcli, kde ani gednolio
protestanta nenj. Pauze katolické osady musegj tedy pro
testantské faráře wyžiwowati, anebo aSpoň neyche k
wýžiwě gegich přispjwati, proto že tomu wla'ula tak chce,

kdež naproti tomu wláda wšecko genom na utiskowímj
katolického nábožensth činj.

Umrtj.

Dne iLŘjgna 1834 skonal w Pánu neydůstogněgšj
biskup u sw. Hypolita w dolegšjcb Rakausjcb Dr. Jakub
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Print, narozený w České Kamenici dne 4.Prosínce 1765;
od roku 1802 Spiritual Wjdeňského konwiktu, napotom
dwornj farář, konečně powýšeu na biskupstwj. Bylř gest
to muž nadšen duchem prawó maudrosti, neljčené zbož—

nosti a křeslauské horliwosti. Gaké zásluhy sobě zjskal
o swatau cjrkew, o dobrý duchoan pořádek W celém

cisarstwj Rakanském a o blaho nuzného člowěčenstwa,

postačitelnědoswčdčugj každému mistrně geho Spisy, mnohá

ustanowenj, která z geho rady a náwodu ode wšech srdeč—
ně milowaný — nynj také w Pánu zesnulý C_jsařa Král

František [. učinil, a posléz ústaw k zaoPatřenj a wycho—

wáuj chudých osiřelých děwčat, gehožto zakladatelem
byl sám. .

N(žwěštj.

].
\

Každému wychowateli znáan gest, že negenom při

cwičenj a wyučowánj , nýbrž i při odměňowánj a trestánj

swých žákt'lw zapotřcbj gest wcliké opatrnosti a maudrosti.
Zwláší; co se odměny dotýká, žádáme wšickni, aby při

měřena byla zásluhám každého žáka, oprawdowě ho po—
těšila a wzbudila w něm snahu k geště wětšj a setrwa—

legšj pilnosti ak geště clnvalitehněgšimu chowánj . Poněwadž
ale nenj zásluha wšechněch žákůw stegná, nemohau také
stegné odměny wzjti. Práwě ale w tom přichězj mnohý

odměnitel do nesnáze, auto pro nedostatek rozmanitosti
méně zaslaužilému žáku tutéž odměnu dáwá, kterau wzal

neypilněgšj a neymrawněgšj. Že na ten způsob wěcí
doln'énemalá se činj kolikrát ugma, uznáwá mnohý školnj
dozorce i učitel; ale nemagj prostředků, aby wyhowěli
těmto nehodám. Co se má dáti za odměnu djtkám škol—
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njm'? Kniha přiměřená? W těch by owšem byla weliká
rozmanitost, ale takowáto odměna podléhá opět giným
těžkostem. Obrázek? 1 zde gest weliká rozmanitost;
wšak aby přiměřený byl obrázek za odměnu ustanowený,
nesnadné gest Opět. Pěkněgšj obrázek, kterýž wzjti má
pilněgšj žák, předstawuge bud' swatého, o gehožto žiwo
tě obecný lid ničehož ner ——anebo gest otisk toho sa—

mého obrazu, který giž tento žák ode swých rodičů do—

Stal. W těchto přjpadnostechzagisté oln'ázeknenj odměnau,

aspoň se gjm nedocjlj, čehož by se gjm docjliti mělo.
Měly by se tedy raděgi zwoliti cedulky pilnosti wůbec

známé? Že w německých weliká gest rozmanitost, wjm,

o českých ale těžko gest sauditi, anto i zde W Praze po

řjdku k dostánj gsau. A wšak bud' si rozdjl gegich ga
kýkoliw, obmezen gest wždycky na pauhý okolek; obsah
gegich wždy stegný gest, totiž gméno a přjgměnj žáku,
den a rok a třjda školy.

O těchto wšechnepřihodnosteeh rozmeyšlel welewážený
náš P. Karel Winařieký, farář w Kowáni, negenom gedenz
neyhorliwěgšjeh wlastenců a milownjků literatury České,
nýbrž i také laskawý přjtel mládeže, a wyhledáwal pro
středku, ge předegjti. Geho péčj podány gsaunámljstky
Spanilé rozmanitosti, djlem menšj, djlem wětšj, tak že gich
dwanácte druhů počjtá, za odměnu pro školnj mládež.
Tištěný gsau kongrewem (tiskem mnohobarewným), a ge
denkaždý slušně přiozdobený ljstek wyniká obsahem wel

mi přiměřeným dobrému chowánj a pilnosti gednotliwých

djtek, chlapců i děwčat, tak že gcdenkaždý podlé swýcli
zásluh odměněn býti může.

Zaljbj—li se tyto ljstky p. t. welebnjm duchownjm

Zpráweům a učitelům, rozeslány budau po wikariáteclt,

aby gedenkaždý dle ljbosti a potřeby swé si wybral a

odkoupil. Čistý wýnos odkázán gest dědic.th sw. Jana
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Nepomuckého. Gsnuř pak i w knjžecj arcibiskupské
knillliskárně k doslánj, a sice tucet po 1.2, 18, 24. 1136

kr. stř. Na šest tuctů dá se sedmý nádawkem.

II.

Dohotowen gest V. swazek pOpSáJljzrušených, djlem
wyzdwižených kostelů, klášterů & kaplj Pražských, obsa-—

Imgjcj celau histm-ii chrámu sw. ]llílmlášc na starém mě—

.s-fč. Spisowatel těchto wážných starobyloslj, welelmý P.
Jan Zimmermann ohětuge čistý wýnos tohoto swazku

zcelaDědicth sw. Jana Nep. ijto se činj neyucliwěgšj
zpráwa welelménm Duchowenstwu, že gmenowaný spjsek
u důslogných Vikariátu gest k dostánj. Důwěřugemc se
při tom, že každému, gemuž milé gsau památky našeho
hlawnjho města, wjtíum bude pijjležilost, dobročínný ústaw
S\\'.JálllSký, kterýž pěčj welebného Ducllowenslwa wzniku

nabyl n radostně zlnvjfá, štědrotau swau podporowaů.
'l. Exemplář stogj 20 kr. slřjb.

III.

Tak též prwnj čjslo wydaněnákladem Dčciíctwj sw.
Junale pod názwem: Proc gsem katolíkem, k do—
slímj gest u důst0g'uých Vikariátů za 4 kr. na střjb.

Druhé giž w předešlém swazku ohlášené řjslo, pod
názwem „Bo/zamil“ we 14 dnech k dostímj bude.

IV.

Opakugeme, kdohy na Čas0pís tento w celé Rakau—
ské řjši bud' u Redakcj, aneb u sobě ueybližšjho po—

šlewnjho úřad-u 3mi zlatými předplatil, ten samý po

gndnolliwých swazcjch, beze wšeho dalšjho platu c. k.

pošlam „franko“ obdržj.

*
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Sanctissimi Domini Nostri Gre g or ii divina
Providentía Papae XVI. epistola encyclica ad Epi.
scopos, Capítula, Parochos, ceterumque Clerum

H e lv e t ia e.

Gregorius Papa XVI.
VcncrabžlcsFratres et dílectž Filií! Salutem ct

apostolz'cam bencdíctíonem.

Comissum divinitus humilitati Nostrae Apostolicí officii

munus omnino postulat, ut assiduc all cnstodiam gregis
Domini vigilantes illuc praesertim studia ct cogitationes
omnes inlendamus, opem quoad possumus nllaturi, ubi

acterna ovium salus ac ipsa Catholica Religío periclitari
videatur. Malta. autem inimicos ]wmines ca'llidc, neque

irrito conatu' in istis regionibus moliri, quac in apertam

Christiani grcgis pernicicm, reique catholica; dctrimcntum

vcrgant, Nos minime ignoramus, atque adco vehemcntís—
sime dolcmus. Qucm quidem dolorem illud etiam exa

spcrat, quod ii incautos decipiendos haudqnam se fldei
integritati detrahere vellc proflteantur, idque unum Sibi

prepositum esse simulcnt, ut scilicct jnrium ad potcstatcm
laicam pertinentium indemnítati consulant: hoc tamen fal—

lacissimo rationís publica: obtentu erroneas ac pravas

quas sequuntur doctrinas, qua insinuan—elateque propa

gnrc, qua constabilíre et quodammodo sancíre enitantur:
hínc (:onvcntus indicerc, consulationcs habcrc, cermlnquc
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normam audenteonflare, qua saeenlaris potestatisin eccle—
siasticis negotiis paxtes temere deelarenfur ac defiuiantur.
Intelligitis jam, Venerabiles Fratres, Dilecti Filií de iis
Nos loqui, quae mense Januario elapsi anni in urbe Bada.

Pagi Argoviensis nefarie gesta vei potius perpetrata sunt;
qquue Vos ipsos aeerbissimo confeceruut moerore, au
xiosque adhue et solieitos habent. Dissimulare quidem
nou possumus, adduci Nos initio nequivisse, ut: crede—
remus, ]aieos homines non alia mente simul,iu s[atum

locum convenisse, nisi ut res, qua? religiouem resPiciunt,
pel—Ii'actarent, eoque progredi voluisse, ut no'n solum de

pilll'ibllS ecclesiastica? uuius potestatis propriis jure veluti
suo deliberarent, sed suscepta iusuper cousilia confir—

manda et vi legis munienda iis offereut, qui in foederatis
íslis ditionihus civilium rerum summam administrant. At

rem certam nimis exploratamque Nobis fecerunt ipsa me—
morati conventus acta, quae nuper Cynepedii (Frauenfeld)
typis edita sunt, quaeque tum nomiua virorum, qui delecti
conveutui adfuerunt, tum sermones ab nonuullis ex iis

iu pluribus sessidniiiusi prolatos,_ tum demum confcotos
ibidem articulos integre exhibenť: Perhorruimus vero
sive sermones sive artieulos hosce perlegentes, et ejus—
modi iu iis eoutiueri principia, easque inde in Catholi,
cam Ecclesiam iuduci novitates intelleximus, quae utpote
illius doctrinm ae disciplinae repuguantes, aperteque ad
perníciem auimarum pertinentes, ferri uullo modo possunt.

Profecto qui omnia sapieutissime feeit, ac providen—

lissima ordinatione di3posdit, is voluit, ut multe magis in
Ecclesia sua vigeret Ordo, et aliiquidem praeessent atque'
imperareut, alii subesseut et parerent. Habet praptereaEc—
clesiaipsa ex divina iustitutioue potestatem nou magisterii
solum,ut res ňdei et morum doceat ae defmiat, sacrasque

litteras ahs'que ullo erroriš periculo interpretur; vel—um

etiam regiminis,.ut quos semel gremio suo excepit filios,
Časopis pro katol. Duchow. V111.3. 11.
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in trad'íta doch-iná)- contineatet confirmot, legesque ferm
do iis omnibus, quac ad animarum salutem, sacri
ministerii cxcrcitium ac ])ci cultum attinent: quibus le—
gihus quisquis obsistat, gravissimi se rcum criminis faciat.

Atque haec doccndi jubendique potestas in iis, quae reli—
gionis sunt a Christo Sponsae suse trihuta, non modo
ita cjus Pastorum ac Pracsulum propria est, ut ad civilis
reipublicae magistratus nullo pacto possit pertinere, sed
insuper libera omnino et. terreme cuidam dominationi mi—
nimo obnoxia, Neque enim saeculi Principibus, bene
vero Apostolis cornmquc in officio successoribus rcvelatac
doctrinae depositum commisit Christus, hisque tantum di
xit: „Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spev
nit.“ Nequc ex placito ]aicae potestatis, sed ea etiam
invita Evangelium annnntiaverunt, Ecclesiam pi-Opagarunt,

disciplinam statuerunt iidem Apostoli: quin imo cum Prin—
cipes Synagogae silcntium ipsis ausi fuissent indiccre,
Petrus ct Joannes evangelica usi libertate responderunt:
„Si justmn est in conspectu Dei vos polius audiu—cquam

Deum, judicatc.“ Nonnisi igitur ]aesa fide plancque per—
turbata divina Ecclesiae constitutione naturaquc regiminis
fieri potest, ut ulla in eam saeculi dominetur potestas aut
ejus doctrinam moderotur vel impediat, quominus leges ad
sacrum ministerium, divinum cultum et Spirituale fidelinm
commodum Spectantes fet—atac promnig'et. Firma liaec

sunt, immobilia, et veterum, quotquot fuerunt, Patrum
auctoritate ac traditione suffulta. „Ne te rehus misccas
ecclesiasticis, ad imperatorem Constantium seribebat Osius

Cordubensis Episcolius, nec nobis his do rebus praecepta
mandes, sed a nobis potius llaec ediscas: tibi Deus im
perium tradídit, nobis ecclesiastica concrcdidit. Ac quem

admodum qui libi imperium subripit, Deo ordinanti rc
pugnat; ita. metue, ne si ad te ecclesiastica pertrahas,
magni criminis rcus fiasf“ Norunt id ctiam ae palam
fateri gloriosum Sibi duxcrunt christiani principes, inter
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quos magnus ílle Basilius imperator íta in octava sy—
nodo loquutus est: „De vobis autem laicis, tam qui in
diguitatíbus, quam qui absolute couversamiui , quid am—

plius dícam non habee, quam quia uulle modo vobis li—
eet de ecclesiastícis causis sermouem movere. Hoc ín—

vesligare et quaerere Palríarcharum, Pontificum et Sa
cerdotum est, qui regiminís ofůcimu Borlili sunt, qui
sanclificandi, qui lígaudi et solvendí potestatem habent,
qui ecclesiastieas et coelestes adepti sunt claves: nou

nostrum, qui pasci debemus, qui sanctificarí, qui ligari,
vel & ligamento solvi egemus.“

Alqui tamen longe aliter iu Badeusi oonventu deli

heratum est, quique inde prodierunt articuli sanam de
potestate ecclesiastica doctrinamlabefaetant, Ecclesiamquc
ipsam in pro!)rosaln adducunt injustamque servilulem: ca
siquídem vel in dogmatícís deeretis evulgandis poteslatis
laicae arbitrio subjicitur, et quas de disciplína tulerit lc—
ges omni vi effectuque carituras edieitur, nisi ex saeeu—

laris auctoritalis consensu fuerint promulgatae; addíto
etiam proposilo de poenís adversus eos, qui secus fece—

riut, statuendis. Quid?' eidem eivili potestati libera da—
tur facultas synodorum, quas dioecesanas dieimus, cele-
ln'alioni singulís vicibus vel annucndí vel adversaudí, in
ipsasque synodes iusPiciendí; Seminariís p'raesídendi,
ralionemque interni eorum regímíuís a sacris Pracsulibus
slatutam couňrmandi; Clericos facto scientiae periculo
eeclesiastieis muueribus deputaudi; religiosam ac meralem
populi institutionem regendí; omnia demum, quae exter
uam, ut ajunf, Ecclesiae dísciplínam respiciunt, quamquam
Spiritualis indolis ae naturae sint, atque ad Dei cultum
ct auimarum salutem referautur, moderaudi.

Nihil vero est, quod magis Ecclesiae propríum, ejus
que Pastoribus arctius reservatum voluerit Christus,
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quam sacmmentorum abs se institutorum dispensatio, eu—

jus quae sit ratio servandn, ad eos solummodo pertinet
judicare, quos ille eperis sui administros in terris con—
stituit. Nefas proinde, si in sanctissimo ee munere ali

quid sibi eivilis potestas vindieet; nefas si circa illud
quidpiam statuat aut saerorum ministr—ispraeeipiat; ne—
fas si quid legihus Suis adnitatur adversus regulas de
divinis mysteriis christiana poliulo impertiendis sive seripto

eousignatas, sive voce tradilas, et ml nos usqne ab Ee—

elesiae primordiis transmissas. „Nosti, inquiebat S. Ge—
lasius Praedeeessor Noster in sua ad Anastasium Impe
ratorem epistola, nosti fili clementissime, quod licet

praesideas humane generi dig'nitate, rerum tamen Prae—
sulibus divinarum devotus cella. submiltis, atque ab eis

causas tnae salutis expetis: inque sumendis coelestihus
saeramentis, eisque ut competit di5poneudis, subdi te de
bcre eeg'uoscis religionis ordine potius quam praeesse.
Nosti ils.un inter haec ex illoruln te penderejudicie, non
illos ad tuam velle redigi potestatem.“ Attzunen, quod

ineredibile prorsus ae portenti loeo esse videtur, eousque
in Badensi eonveutu progressum est, ut vel in ipsum

Sacramenta diSpensandi rationem saeculari auctoritati jns
et uffieium fuerit attributum. Hue sune speetant, qui
ibidem de“ magna in Christo et Ecclesia. Matrimonii sa—

eramento temerario ausu eonseripti sunt artieuli: hne
favor apertissime deeretus mixtis nuptiis contraheudis:
huc neeessitas Paroehis calholicis imposita iisdem nuptiis
beuedieendi, omni religionis inter conjuges discrimine
prorsus uegleeto: hne demum severne poenarum commi—

nationes adversus eos adhibitae, qui id facere detreeta—
verint. Quae quidem omnia. non ea tantum de causa

sunt merito eXprebranda, quod civilis potestas de snem
meníi divinitus iustituti celebratíoue leges ferat, sacrisque
Pastoribus tanta in re audeat imperare; sed ex eo etiam
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arcius sunt reprehendenda, quod absurdissimam impiam
que indiffer entismi, ut vocant, opinioncmfoveant,
imo ílli necessario innitantur; ac praeterea catholicae
veritati, doctrinaequp Ecclesiae manifestissime c(lversentur,
quae míxtzt connubia tum ob flagitiosam in rebus sacris

Gonnuunionem, tum ob grave catholici conjugis perver
sionis periculum, pravamque nasciturae sobolis institu—
tionem, detestata perpetuo est semperque interdixit; nec
unquam ea íneundi liberam tribuit facultatcm, nisi nd
jectis conditionilms, quae deformitatis et periculi causas
nh ipsis arcerent.

Quam autem Christus Ecclesiae suac contulit admi—

nistrandae Religionis, Christianaeque Societatis regendae

summam et civili minime obnoxiam potestatem, cam, ut
Apostolus ad Ephesios scribens disertissime docet, in
hmmm unitatis instituit. At quae cssct hmc unitas, nisi
unus toti Ecclesiae fuisset preepositus, qui illam tueretur
et custodiret, quique omnia ejusdem Ecclesiae membra.
una íidei professione conjungcrct, uno caritatis et com
munionis vinculo copularet? lllud omnino Divini sapicntia.
chislntoris postulabat, ut visibili corporí visibilc caput
przeíicerct, quo scilicet c o ns t i t u t o s chi sm atis
toleretur o ccasio. Quamobrcmlicet Episcopis
omnibus, quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam
Dei, communis sit dignitas, et in his, quae sunt ordiuis
zrqua potestas, non est tamen omnium unus inhierarchía
grndus aut lpzu' jurisdictionis amplituda. „Síquidem et

inter lieattissimos Apostolos, verbis utimur S. Leonis
Magni, in similitudine honoris fuit quaedam discretio po
testatis, ct cum omnium par essct electio, uni tamen da.—
tum est ut ccteris praamineret, quia ita evangelíci mune—

ris sacrmncntum voluit Dominus ad Apostolorum oílicium

pertinere, ut in Beato Petro omnium Apostolorum summo

lll'incipnliter collocatritf“ Quod ergo uni ex omnibus A—



528

postolis Petro ooncessit, cum cloves Ooelorum illi pro—

nn'sit, et agnos ac oves pascendi coníirmandique fratres
munus dcmaudavit, id in commodum Ecclesiae suse usque

ad cousummationem. eaeculi permausurae patcre voluit ad
successores Petri, quos aequali jure eidem Ecclesiae prae
posuit. Haec semper fuit Catholicorum omnium concors
et íirma seutentia : hoc fidei dogma est, Romanum Pon.

tilicem B. Petri Apostolorum. Principis successorem pri—
matum non solum honoris, sed auctoritatis etiam ac
jurisdictiouis in. universa Ecclesia obtinere, otque adeo
ipsos Episcopos illi esse subjectos. Sanctae idcirco Pe—
tri Sedi, Romance nempe Ecclesiae, nt idem S. Leo per—

git, „ita omnem per erbem Ecclesiam. necesse est con—

sociari et tamquam ad catholicae uuitatis et communionis
ecclesiasticae centrum concurrere, ut exsortcm se myste—

rii intelligat esse divini, qui ausus fuerit aPetrisoliditatc
recederef“ „Quicunque, subdit S. Hieronymus, extra
hauo domum agnum comcderit, profanus est; si quis in
hac Noe Arca non fuel—it,peribit regnante diluvio“: ct

sicut qui cum Christo nou colligít, ita quisquis non col
ligit cum ejus Vicario, plane dispergit.

Quomodo autem cum Christi Vicario colligat is, qui
sacram illius ouctoritatem pessundet, juraquo infringat,
quibus propterea ipse potitur, quod caput Ecclesiae cen
trumque unitatis ost, quod primatum obtinet ordinis ac
jurisdictionis, quod plenam pascendi, regendi ct guber—
nandi universalem Ecclesiam divinitus traditam habet po—

testatem'š At, illacrymautes quidem dicimus, id quoquc
ausum in Badensi conventu est. Romanus Pontifex tan

tum, nou quilibet Episcopus potest prolirio ac nativojurc
dies ob Ecclesia festis celebrandis servaudisquo jcjuniis
constitutos transferro, Sacrique oudieudi pracceptum ab
rogare, qucmadmodumet in Constitutione Auctorem
f idei, a. Pio VI. so. me. Praedecesaorc Nostro die 28.
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Augusti anni 1794 edita, fuit adversug Pístorienses Oper—
u: dcfinílum. Central-ia. tamen sumt, quae in Badensibus

m-liculis continentur, quaeque ex co etímn sunt pernicio—
sim'a, quod circa ejusmodi caput, ntpote disciplínam at—
lingcns, jus civíli polestatí fuerit indiscriminatim assertum
mun exln—esse reservatum. Nec minus Romania Pon—

íii'icibns peculíare jus inest Regularcs Familias ab Epi—
soaporumjurisdictione eximendí, sibique snbjiciendi; quo
jure ab antiquissimis temporibus usi illi certissime sunt.
Mqui huic etimn juri manifestissimc detrahunt Badcnsi
conventus artículi. Sane, nec facta. mentione veniae ah

Apostolica Sede necessarío implorandae et obtinendae,
stalulum est, nt ab saeculari potestatc ea suscipiantnr
consilia, quibus abolim Coenobiornm quae sunt in Helve—
lin excmtione, ordinariae Episocporum auctoritati Regu—
larcs familiae subdantur. Quibus et illa. sunt adjungen—

da, quae de juribus E|1iS(:0pOl'ulrl,lqua latissime patent,
cxemendis sancita sunt, quacque si Penitius consideren—
mr et ad principia referantur cx quibus confecti in codem
conventu articuli dimanant, ínnuere videnlur, Episcolmrum

jurisdiclionem justis licet do causís non possc aut non.
debere suprema Romani Poutificis auctoritate cocrceri, ac

quihusdmn limitibus quaudoqne circumscrihi. Nec prac-—

lerounda, quae sive do Motl—apolítanae Sedis ereclione,
sive do nonnullis ex istis Dioecesibus alteri Cathedrali

Ecclesiae extra. fines Helveticos positae conjungendis,
n'actala ac proposita sunt. Quamqnam enim ca. in rc
Apostolicac Sedis jurium aliqua fuerit habila ratio, non
ea tamen ]mcc esse intelligitur, quam vis ct natura divini
Primatus postulabat: ibi namque perindo actum est, ac
si liherum omnino essct civili potestati dc gravissímis iis

capilihus ca jure suo constilucre, quac Spiritualibus po—
puli necessitatibus censeat cxpedire. Mittinms alia multa,

quac taedet singillatim recenserc: quac tamen non le—
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viorem inferunt sangtae hnio Petri Cathedrae injuriam, e

jusque dignitatem auctorifatemqueimminunnt, violant, con
temnunt.

I-Iaec cum ita sint, in tanta et tam aperta sanae

(heh—inacjurisque ecclesiastíci perturbatione, in tanto et
tam gravi rei catholicae in istis regionibus discrimine,
Nostrarum pal-tímu fuisset, liabito Vix Badensi conventu,
vecem de monte hoc sanclo tollere, quique in illo con—
einnati sunt, artieulos palam arguere, reprehendere, dam—
nare. Nec alia profeclo de causa Nostrum de ipsorum

pravitate judicium hactenus distulimus, nisi quod futu—
rum Sperabamus, ut non modo. rati non haberentur, sed
rejicerentur prorsus ac improbarentur ab iis, qui civilibus
administrandis negotiis istic praesunt. At cum res ma
xima ex parte ad volum non succeserit, quin imo dolen
tes summepere acceperimus, latas alicubi fuisse leges,
quibus iidem articuli confirmantur ae publica sanctione
muniuntur: cumque Magistri et Doctoris universalis per
sonam, meritis licet imparibus, gerentes illud sedulo ca
vere deheamus, ne quis ex ratione Nostra in errorem mi—

sere inducatur, saepiusque memoratos Badensi conventus
arliculos Ecclesiae doctrinae ao disciplinae minime re
pugnantes existimet; eunctari et silere diutius noň posse
probe intelleximus. Ut autem ex Sanctae hujus Sedia
institute res gravissimi momenti quam consultissime a
geretur, eos ipSOSarticulos accuratissimo examini subjici

voluimus. Auditis itaque consiliís acceptisque suffragiís
Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ec—

clesiae Cardinalium ex Congregatione Ecclesiasticis ne
gotiis eurandis praeposita, nec non re omni per Nos 50-
rio ac mature perpensa, motu proprio, et Gerta scientia,
deque Apostolicae potestatis plenitudine, praediclos Ba
densis conveutus articules een continentes asseríiones, at“

Ienta praesertim sententiarum complexione, falsas, tema-'
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rarias, erroueas, Sanctae Sedis juribus derogantes, Ec—
clesiae regimen ae divinam ejus constitntioncm everten
les, ecclesiasticum ministerium sacculari dominationi

subjicientcs, ex damnatis principiis dimauantcs, liaeresim
sapientcs, schismaticas, reprobamus, damnamus, et tam—

quam reprobatos ac daiunatos pcrpetuo habendos decor—
nímus.

Quod quidem dum pro Apostolici officii munere pa—

lam ducimus significandum, id reliquum esse videtur, ut
Vos paterno affeclu alloquamur, qui in pal-tem illius pro-—
curationis estis adsciti, cujus plenitudinem Nobis omnino
iunnerentihus Pastorum Princeps lratlidit. Quantis, VV.
FF., tot inter mala, quibus Calholica Ecclesia miserri
mis lllSCB temporibus fere ubiquc oppressa ingemiscit,

cor Noslrum prematur augustiis ; quantamque potissimum
ex iis quae recens istic in ejus perniciem tentala anda—

cissime sunt, ceperimus tristitiam, satis Vobis conjiccrc
licet, nec adeo necessc est, ut pluribus explicemus. Hand
saue dissimulamus, dolori Nostro non exiguum lcvamcn
atlulisse, quae de Vestra in catholica re tuenda, gregis—

que fidei vestrae concredili salute curanda nuutiata iden—
lidem fueruut. Idcirco Patri misericordiarum et Deo to—

lius consolalionis, qui Nos ejusmodi tribulationi obnoxios
('onsolalur in Vohis, benedicimus ex auimo. Verum non

quod opus esse arbitremur, sed quod periculi gravitas id
exlposcit, non possumus quin veslri in Religionem zcli
constamiam excitemus, atque ntquo acriores sunt hostium

impelus, eo impensiori studio Dei ct Ecclesiae causam
agatis, vehementissimo adhortemur. Ad vos maxime per
liuct stare pro muro, ne fundameutum aliud ponalur prae—

tor id quod positum est, sanclissimumque fldci depositum
intemeratum custodire ac integrum SCI'Val'Cdebeatis, sac—

rarum scilicet Ecclesiae legum, quibus disciplínam suam

Časopispro katol. Duchow.VIII. 3.
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ipsa constituit, e_íusque praeterea ae lmjus Apostolicae
Sedis jurium, quibus Christi Sponsa terrihilis ut casino-
rum acies ordinam consurgit. Agile ergo, VV. FF., pro
1000, quem tenetis, pro dignitute, qua lnsigniti estis, pro
potestate, quam accepistis, pro sacramento, quoinsolemni
innuguralione Vos ipsos obligatis. Exerile gladium Spi—
ritus, quod est verbum Dei; arguite, obsecrate, increpate
in omni patientia et doctrina; atque ita demum pro
Calholica Religione, pro divina Ecclesiae potestate ac
]egibus, pro Petri cathedra, ejusque dignitate ac juribus
laborale afque contendite, ut non solum qui re—
eti sunt ineolumes perseverent, sed etiam
ut qui seductione decepti sunt, ab errore
revooentun

Atque ut _hnjusmodi curis ac laborihus per VV. FF.
Nostros suscipiendis Optatissimus exilus respomleat, Vos
etiam compellamus, quolquot sub illis estis sacrorum mi
nistri, animarum curatores, verbi divini praecones. Ve—
strum omnino est una. cum iis volunlate conjungi, uno
eodemque studio inflammari, una animorum consensione
in id conspirm-e, nt l'idelis pOpulus ab omni ingu'uentium

malorum contagione errorisque periculo sit prorsus im
muuis. Salagite, Dilecti Filií, ut omnes unum et idem

sentiant, doelrinis variis et peregrinis nullo modo se si—

naut abduci, profanas novitates devitent, fidem calholicam

quam cautissime teneant, Ecclesiae poteslaíi et auctoritati
perpetuo subsint , alque huit: Calhedrae, quam Redemtor
fortis Jacob posuit in columnam terream et in murum
aencum adversus Religionis hostes, firmius in dies ad—
lmereaut et consoeientur. Quos autem in Christi et Ec

clesiae lege erudiendos susceperitis, illo simulgravissimo
praecepto imbuendos cun-ate, saeculi eliam poteslati esse
purendum latisque ab ipsu legibus (le his, quae ad ci—
vilis reipublicue bonum SpGClalll,non solum prOpter iram,
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5011et propter conscientiam esse obsequendum, nec licere

unquam ab fide illi debita turpiter deficere. Cum ita
polnulorum animi fuerint Opera vestra instituti, tmu Opti

me et civium trauquiliitali et Ecclesiae utilitati, quae se—
parari invicelu nequeunt, consuletís.

Perfíciat vota haec Nostra benignissimus Deus, &
quo omue datum optimum et omue donum perfectumš

Idemque bonorum, quae isti Calholici gregis parti cupi—

dissíme expectamus, suspieem \Velit esse Apostolicam Be—
nedictionem Nostram, quam Vobis VV. FF. et DD. FF.,
cum fideli populo communicandam amantissime impertimur.

Datum Romae apud S. Pelrum XVI. Cal. Junias An.
MDCCCXXXV. Pontificatus Nostri An. V.

Gregoricw P. P. XVI.

Zpráwa .

G. 0. kr. Mst. ráčila neywyššjm rozhodnutjm od 28.
Zelí-j1). r. seslaným k sgednocenému (lworskému kane-e

Iaři, neymilostiwěgi dowolili předstawenému srbského se—
mináře w Praze Doktorowi Františkowi Přjhonskému,

wzáeuému spolusPisowateii Časopisu našeho, by směl
přigmauti čestné kanownictwj prepůgčené sobě od kapi—
tuly budešjnskě.

G. 0. kr. Mst. ráčila neywyššjm rozhodnutjm zPrahy

od 5. Í—ijgnat. r. konsistornjho radu Františka Pelikana

"Ohnilostiwěgi gmenowati čestným kanownjkem kapituly
králowéhradeclié.
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Zpráwa () .Dčdz'clrwjSwatajanske'm:
K ústawu tomuto w měsjujch Čerwcnci, Srpna aZářj b.r.
nasledugjcj přjspěwky došly:

',?)h'skúdrm'm

podaných.

P.T. Pnn „"rfclnm Bobíka , kaplan w
l'i—jlprmni . . _ 6 „ ,

— -— Jan Gis/tra., měsřun Rožďalo
Wivliý. . . . 6 „ ,

_. .— Km'rl „aus—„mms, kněz (jrk. 10 „ 1
— — „"oglčqh Hošek, učíte-l Rožďa

lOWíťkp'. . . . 6 ,) .
_ — Gify“ Hort,-cký, Děkan w Rož

d'nluwívjrh. . . 10 „ 1
_- _— II'bgtčc/z Hron, koupel-Mor w

Wšeobecnč m'mmmíri. . 10 „ 1
.— — Ondřc-g Kubišta, Děkan w Lo—

cllowic'jvh. . . 10 „ 1
_ — Frantíšvk Dlon'lz, i'm-ú?-wKo

stclri. Krúlnwčlnrml. diíim-sj. 10 „ 1
.— — Jm; Nowrřčck, kaplan w Kum—

ínlm. . . . G „ .
_ — Josvaowotny', Iunpl.wcWnlš. 2 „ .
_ — Jan. Shin'/.“, lbnlclnr Imhoqu

\vcc'le n professor V? Hradci
Krsílowě. . . . 10 „ 1

__ _. I)!lm'cl Sn'vbcr, farář na Strn
Imwě “: I'm—u:. . . 40 „ a

._ _. Josc'f .S'mich'ngrr, zámecký lm
phm w NGmI—irjrh. . 20 „ 1

_ _ Framíšrk Il'ib'm-vk, lokalitou:
w Litolmříc'jch. . . :O „ 1

.. .- Karc-I Ífinařicl'y', fnnlí—w Ko
wúui, lilmn. cliíic-csj. . 10 „ 1

— — Františvk ffi—zák, fur w l'ošnň. 10 „ 1
_. .— Josqf FrrnzL pro ca'posimru

II".Cc-borshm. . . 90 „ 1
_. _ Josef Zrmrm, farář w Slatině. 10 „ 1
_. — Jost-f Liboslaw Zieglvr, (luk-.

tor w bolmmluwc-vle, hískupsk)
\ikaiř " ličknn w Chrudimi. 90 ., 1

Dohronmdyl 222 | —| 18
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Swazek prwni.
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IV Praze, 1838.
“ knjzecj arcibiskupské knihtiskárnč, wedenjm Wáclawa Spínlšyo



Quemadmodum Jesus Christus carnem et sanguinmn exhi
buit nostrae salutis causa: ita etiam emu alimoniam incarnati
illius Jesu carnem et sauguinem esse edocti sumus.

Juntinun in apol. [.

Quare cum omni certitudinc corpus et sanguinem sumnmus;
nam sub Specie panis datur tibi cor|>us,et sub Specie Vini dumr
sangnis: ut sumpto corpore et sanguine Christi eff'nciaris ui
comparticepa corporis et snngninis.

Cyril. H. Calech. IV.



Pogednánj
]. 0 neyswélógsj Swúlvsli vítám).

Od

Dr. Jou—fa Čeňka z \vnrlenbcrhu,
kapitolujho děkana Snlcburského.

..—

Pogcdm'mj přjtomné rozwrhugc se w patem
následugjcjch částek:

1. erkcw katolická Wěřj & učj, že se w
Neyswčtčgšj wcčeři Páně chléb w tělo, & wjno w
krew Jcžjšc Krista promčňugc.

'2. erkcw katolická wčřj & učj, že se pro
mčněnj chleba & wjna w tělo a krcw Jcžjšc Krista
mocj wyslowených slow stáwá, kterýmiž Ježjš
tuto swátost ustanowil, & že Ježjš pod způsobau
chleba, & wjna gako Bůh i člowěk přjtomcn gest.

3. erkcw katolická má & pi'edstawuge tuto
neyswětěgšj swátost předně za oběť. nowčho záko—
na, upak za duchownj pokrm wěřjcjch.

4. erkew katolická vvěřj & učj, pončwadž
po wykonanóm proměnčnj chléb & wjno pauhé
způsoby gsau, pod nimiž se nám Ježjš predstawuge
a s námi se spoguge, že tedy k duchownjmu po—
krmu pro duši postačuge, když neyswčtčgšj wcčcři
Páně, čili Svátost olíářnj pod ;;"Cdnan toliko
Zpíusnhnu 'přigjlm'uno.



5. Koneeuč pončwodž erkew katolická \\eřj
u. něj, že Kristu.—=skutečne. pod způsobou
cklelm :L wjnn goko Buk i člowek přjtomen gest,
následuge newyknutedlnč z této wjry, že klauni-ti se
máme Ježjši w Neyswetčgšj swátosti oltářnj.

]. Částka.
\ern katolické ejrkwe, že w NeyS\\*čtčg—šj

weeeři Páně vklób \\" telo, u wjno w krew Ježjše
Kristu se promčňuge,1ná swůg základ \\ přisljkenj
Páně da'nvnopřed ustano\\'en_'|m Swátosti ol
tář-nj \\elmi zřetedlnč učiněném, že totiž telo swe
dz't za pokrm, u krew swau zn nápog. Gzlko Spa
sitel před. ustmrowenjm swatéko křtu Nikodema o
gcko potřebě & spositedlnýek uučinejek poučil,
tuk též učinil z okledu Neyswčtčgšj swútosti oltář-
nj. Giž dz'uvnopřed tjm byl ])mwil: že geden
každý musj gjsti gcko tělo, & krew gcko pjti,
kdož ekee mjti w sobe žiwot wččný; telo geko že
prz'nvč gest pokrm, & krew geko prahrč nápog.
Prawil: „Gát gsem eklék žiwota, gdt gsem ten
ekleb žiwý, genž gsem s nebo sstaupil. Bude
lil' kdo gjsti ?. eklelm tokoto,žiw bude na weky:
n ('klék, kterýž gti dám, tělo mé gest, kteréž gd
dám za žiwot mvt—ta.“ Jan 6, 48 ——56. A wšak

se musil tento slib wyplniti ;nebyl by se ale wypl—
nil, kdyby se moej sl.ow,od Ježjše Kristapři ustano
Wenj poslednj wečeře pronešenýek nebylo stalo
]n'omenčnj ekleku w geko tělo, a wjna w krew
gcko, &kdyby se až dosnwnd toto promčnenj pri
oběti mše suató nestáwalo; gelikož swým apo
štolům, :! skrze uť—gegiek m'nnestkům,to samé činili
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nařjdil, a to bez wýmjnky času, následownč napn—
řád až do druhého přjštj swčho. Kdyby Spasitel.
nebyl ten anmysl měl, při ustanowenj posledni
\\ečeře chléb w tělo a wjno w krew swau opraw

dn promeniti, nýbrž kdyby byl chtel, abychom
gebotelo a krew toliko \\“jran přigjmali, aneb
abychom chléb a wjno pauze genom za obraz gebo
těla a krwe meli: gisteby byl židům reptagjejm a
řkanejm, kterak muže tento nam dáti telo swé k
gedenj? ——a nčedlnjkí'un, gimž tato řeč twrdz't
byla, tak že se někteřj také od něho odlančili, kupo—
kogenj gieb mjrnčgi se wygádřil a wygádřiti musel ;
on pak stogj w řeči swé; a aby" skutečnost a.
prawdn oswčdčil, odwolawá se toliko na swé
bndanej na nebe wstanpenj, co na neypatrnčgšj
důkaz božského seslánj swébo; gako hned před
tjm swan wšemobanmost rozmnoženjm peti ehle
bů na panšti k nasycenj tolika tisjeů lidi do—
kázal.

Přjdawkn w 64. werši poznamenanémn:
„Šlown, kim-tíž grí mluwil gsem wa'm, duch (:
žiwot gsrm,“ nemůže se tedy takto rozuměti: ne—
lmdete skutečne, nýbrž toliko duehownjm způso
bem, to gest (gak tomu protestanti a reformowanj
rbtegj) wjran anebo toliko we figure těla mého a
krwe mé požjn-ati. K odstrančnj a nwarowánj
téhož blndn neřekl Ježjš dle swé nesmjrné man—
drosti toliko: „Slowa má dneh gsallťť, nýbrž pra—
n-il; „S'lowa má duc/z (: žiwot gama“ Podlé
toho nám tedy werš šedesátý čtwrtý následngjej
toliko smysl poskytng'e: Gako se tělo bez ducha,
kterýž ge obžiwnge, nemůž pohybowati, aniž co



6

giného konati: tak též by požjwánj mého usmrce
ného těla (gakž židé za to měli) málo prospělo,
kdyby s njm můg duch, t. g. mé božsth & Clowe—
čcnstwj nebylo spogcno. Slowa má, gcžto gsem
wám prawil, neokazugj na tělo nn'twč, nýbrž na,
tělo duchem mým žiwč, & tudy žiwot důwagjcj.
Protož dj we wcrši 58 : „Ga'kož mne poslal žiwý
Otec, &gá žiw gscm pro Otce: tak kdož mne,
i on žiw bude pro mne.“ ——\'Vše co tuto Pán
Jcžjš wyřkl, důkazem gest, že smí prawé tělo &
swau prawa“ krew za pokrm a nápog \\“čřjcjmdáti
přisljbil. Tento slih byl ustanowcnjm wcčcřc
Páně wyplněn, an Spasitel nad chlebem & nad
wjnem ta slowa wyřkl: Totot gest telo mě, totot
gest krew má. G-uko ale Pán Ježjš, sljhiw swé
tělo a. krcw swau k požjwánj dáti, při tom sa—
mém wýkladu & smyslu zůstal, w kterémž židé
geho slowa podlé pjsmeny byli wzali, & nenapra—
wil řeči swé, ačkoliw wědčl, že se židé nad tjm
pohoršugj &reptagj: tak islowa při poslednj \\cecři
nad chlebemawjnempronešená zřegmo a wýslow
ně okazugj, že skutečně swé prawé tělo & swau
prawau krew podáwal, & že se promenčnj chleba
w gcho tělo, & wjna w gcho krew bylo stalo. 1)

1) Pán Ježjš neřekl: Tento chléb gest tělo mé, toto wi
no gest krew má, nýbrž, nečinč o chlebě a o wjně ch ani
zmínky, řekl: Totoť gest tčlo mé, totoť gest krew má; z čehož
patrně gest widčti, že se skrze ona ustanowugjcj slowa hned
změnu & proměněni chleba & wjna stalo. A dřjw než Pán Ježjš
apoštolům chléb & kalich podáwal,prawil o chlebě: „Totot gest
tělo mé,“ a o wjnč: „totoť gest krew má.“ Z čehož se zase
zřetcdlně gewj hlnd Lutherunú, genž teprw při po'zjwžmj skrze
ujru přjtomnost těla & krwe Jezj'se Krista zastáwuti usilugj.
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“" prawdč nám nelze slowům těm ginak rozmneli,
a ginak gieh wykládati, leč bychom Spasitele z
(lwogsmysluosti winiti se opowážili, gelikož mu
tak snadno bylo, blud židů naprawiti, anebo
připogeným wyswčtlenjm, gakož ho protestanti
gebo slowům podklz'ulagj, \\šeliké nedorozulnčnj
na wždycky odstraniti. Přjslušj tu také wážiti, že
l'áu Ježiš Neyswětegšj swátost oltářuj k potwr—
zenj nowóho zákona ustanowil, a tedy zřetedlnč,
určite mluwiti musil, gako každý člowčk w tako—
\\ýeh welikýeh důležitosteeh zagisté určitě &
zl'etetllue nlluija. Z cela w přirozeném smy
slu slow brali a rozumčli také Apoštolowé, eo
ginu "án byl přikázal, gelikož wšickni tři Ewan
gelistowé a swatý Pawel to, co Pán Ježjš usta—
nowil a činiti nařjdil, gednostegnými slowy, bez
\\šj zmeny, wyprawugj,a sw. Pawel o tom, genž—
by z stolu Páně nehodné gedl, prawj, že tělem a
hrwj Ježjše Krista vinen bude, že gj sobe od—
sauzenj, proto že nerozsuzuge těla Páně. Takti
wčřila wždycky erkew, a hned prwnj erkew,
kteráž nčenj Ježjšowo z úst apoštolských přigala.
Nebo takto pjše swatý biskup a mučedlnjk Ignác,
učedlnjk Apoštolu: „Gnostikowé (tehdegšj kacjři)
zdržugj se z té přjčiny od wečeře Páně, že ne—
wčřj a nemagj za prawé tělo Spasitele Ježíše
Krista, kterýž pro nás trpěl.“2) Swatý Justin,
genž w druhém stoletj žiw byl, a koruny muče—
(llnieké došel, dj: „Poučení gsme, že wcěete

!) lgrml. Episl. ml Smyrn. Edit. Colcl. T. ". p. 37.
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Páně ncnj sprostý chléb & sprostý na'tpog, nýbrž
tělo & krew wtěleného Pána JCŽjŠt',.“3)

Že pak mohl Jcžjš Kristus chléb & wjno
w tělo & krcw swau proměniti,o tom gisteuebn—
dc pochyhowati nikdo, kdož weřj, že Jcžjš wše—
mohaucj gest, že promenil wodu u wjno w Káni
Galilegské, že po dwakrát rozmnožiw nekolik
chlchii,nasytil che tisjců lidj na poušti, že slow
ne z mrtwých wstal & na nebe wstaupil, na
které o. giné skutky on sám se, co na dukaz hož
skčho sesláuj swého,odwolz'uval. \'Všjm práwem
dj cjrkewnj otec swatý Ambrož: „Bylo-li slowo
Páně tak mocné, že to, co nebylo, Iny'ti počalo:
(Buh i“ckl,i učiněny gsau, on přikázal, & stwořc
ny gsau, Žalm. 111-8, ó.) ktcrakhy nemelo býti
dost mocné to, co giž gest, w neco giného pro—
měniti ? 4) “

To, co w tomto tagemstwj gest nepochopi
tedlnó, nemuže býti postačitedlnau přjčinau k sa
mowolnému wykládánj slow Ježjšowých, sic by
muselo Wšeliké tagcmstwj,i sama křestanská wjra
přestati, kteráž práwč tak mnoho tagcmstwj nám
přednášj. Gaká to hrdost ducha stwořenj obme
zenýeh, pod zámyslcm nepochopitedlnosti chtjti
učenj swatého Ewangelium podle ljhosti swé wy
klz'ulati, anebo docela mu ani ncwěřiti! Kterakby
mohl ohmezený rozum lidský hlubokost božstwj
wyskmunati, gcšto sám sobě tagcmstwjm zůstáwá,
aniž toho, co očima swýma widj, čeho se ruka—

3) ln Apoloqíu !. FOI. 85. n. 65. edit. Mrmr. Vencl. 1747,
4) Lib. IV. de Mysleriís c. !- Edit. an'. n. 15.
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ma swýma dotýká, moha wypz'rtrati? Aneb gosti-li,
což člowcku nemožno gest, i Bohn nemožno? U
Boha nie nenj nemožného. On řekl,astalo se; on
přikázal, a bylo stwořeno. Dobře prawj opet
swatý Chrisostom: „\'Vše, co chtel, učinil Pán
na nebi i na zemi. Ačkoli gen způsobu chleba
a wjna witljme, přetle lnusjme wčřiti, že to gest
tělo a krew Ježjše Krista. Ano wěřme Panu,
být se to i proti našemu myšlenj a proti smy—
slům našim býti widelo; geho slowa a wyřknntj
gsau neomylná; naši wšak smyslowé a myšleni
mohau nás snadno klamati.“5)

Hlawnj námjtka protestantů proti katolické—
mu učenj o promenčnj chleba a wjna w tělo a
krew Ježjšc Krista, kteréž oni toliko za spogcnj
těla a krWe Ježjše Krista s chlebem a wjnem
skrze wjru přigjmagjejho beran a zastáwagj, má
mjti základ swůg w sloweeh sw. Pawla w listu
k Korint. I. 10, 16.: „Kalich požehnz'mj, které—
muž (lobrořcčjme, zdaliž nenj společnost krwe
Kristowy? a chléb, kterýž lámeme, mlaliž nenj
účastnost tela Pane ?“ Tato slowa wykládagj tak,
gakoby se žádné proměnčnj chleba w tělo, a
wjna w krew Jcžjše Krista nedalo, nýbrž gako—
by se genom Spogcnj a spolčenj chleba s tělem,
wjna s krwj Kristowau sta ralo. Než toto
mjnčnj a wykládánj odporuge přjmo smyslu apo—
štolowu, kterýžto toliko Korintským wýstrahu
(lawal, aby k bodům modlarským nepřistupowali
a modlárstwj se wystřjhali, proto žeby tjm Zpu

5) "emil-. 82. in Mull/L. f. 787. lidí!. Mmu'.
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sobem w účastensth (l'ablowo wešli, gešto ted'
wečeři Páně obcngjee, účastnost těla a krwe Je
žjše hrista magj; tak gakož nekdy Israelité,
kteřjž oběti chramowé gedli, účastnjei oltáře byli.
1. k Korint. 10, 18. Z čehož dál zawjra: Ze
nemůžeme spolu stolnPane a stolu dablowa účast—
njei býtigl. k Korint. 10, '21. tak gakž nekdy
Spasitel sam prawil, že nemůžeme Bohu a ma
mon'e spolu slanžiti. Mat. 6, 124.

u. Částka.
('yjrkew katolická wčřj a něj, že se promě

nenj chleba a n'jna w t'elo a krewKristowu moej
wyslowenýeh od kněze slow stáwa, kterýmiž Je—
žjš Ncyswetčgšj swátost oltářnj nstanowil, a že
Ježjš Kristus pod způsoban chleba a wjna co
Buh a elowek pijtmnen gest.

Kdyby se to panhan wjran stalo, že Ježjš
Kristus s tělem a krwj w Swátosti oltářnj gest
přjtomen, nikoli ale wyřknntjm slo“r nad ehle
bem a wjnem,kterýmiž tuto snatost usta
nowil: tedy by pornčenj Spasitclowo Apo'stolíun,
aby totiž činili, co On sám gest učinil,nasledow
ne aby slowa nstanowngjej, gako On, nad ehle
bem & wjnem pronášeli, nepřiměřené bylo a
zbytečné. A přede sprawowali se Apoštolowé
anplne wedle pornčenj Pane, tak, gako On, slo
wa požehnanj nad chlebem a wjncm pronášegjce,
a pak proměněný chléb a proměněné wjno ga
kožto tělo a krew Ježjše Krista weřjcjm podá
wau'jee. \Veřjej, čteme w Skntvjvh Apoštolskýeh
'), 43., brali pode w tomto gednúnj, anebo gak
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to pismo swaté tam uazýwzi, trwali w zdjluosti
lzimáuj chleba, aniž se kdo opovzižil, krom Apo—
stolu a od nich zřjzoných předstmvo—uýoh, tato
poswčcugjcj slowa prouášoti. Auplnč popisugo
swatý mučcdlnjk Justin kouziuj \Vcčořo Páně, auch
nowozákounj oběti takto: „“" neděli se wšiokui
scllázjmc: čtau so ])jsma Apoštolu a Proroku,
gak toho čas a okolnosti požadug'; nato má
biskup kůzunj, wyklz'ulago přečtenou částku z sw.
pjscm, & wzbuzugo přjtomuy'ch k náslmlom'tuj
toho, což byli slyšeli; potom wstawšc, modljmo
se a občtugomc chléb a wjno smjšcné s wodau;
staršj, totiž biskup, žehná gc modlo se, a litl
odpowjdá: Amon. Požolmauó částky pak rozda—
\\á mezi přjtomnó, a posjlá gich po jáhucch nc
přjtomuým. “) Nopřjtomuým tedy, nemocným a

6) Apel. I. laco supr. cit.
Zřetedlněgi a obšjrnčgi nesměl swatý Justin we swé k

pohanům učiněné obraně mluwiti, aby tagemstwj sw. náboženstwj
od pohanů nebyla zneuctěna a potupena.

Připomenutí. Těžko se dá pochopiti, kterak máme, ne
připustiwše prmnčučnj, chléb a wjno za obrazy těla & krwe Je
žjš'e Krista pokládati, gelikož chléb s tělem, a wjno s krwj žá
dné podobnosti nemá. Ale proměněni chleba a wjna w tělo
a w krcw Kristowu gest zcela přiměřené, widilodlné znamenj
& obraz duchownjho pokrmu a posilnčnj ; nebo gako ollyčeguý
chléb a obyčegné wjno tělo žiwj a posiliiuge, taktéž žiwj a sjlj
tělo a krew Ježjšc Krista duši naši. Gako ona při politj wo—
(lau pronesená uslanowugjcj slowa: „Ga tě křtjm we gménu Ot
cei Syna i Ducha swatého“ ——milosti a spasitcdlné aučinky
swatého křtu půsohj,tak též působj ustanmvugjcj slowa Jcžjšowa,
při Wečeři Páně pronešeuá, proměněni chleba a wjna w tělo a
hrou; Jeljše Krista. Nebo gako Spasitel řekl: „Gdaucc po wšem
swě'tč, kniha a křtčtc wc gméuu Otce i Syna i Ducha svatého,“
tak též řekl: To (tihle na mau památku, lřiilte při tom \\“šccko,
co gi gsem činil & mluwil.
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pro wjru u wčzenj drženým weřjejm se swaté
telo Pane, začasté s neywčtšjm nebezpečenstwjm,
od knčžj neb jáhnů bedliwč a laskawč donášelo,
aby posilnčnj a potěšenj nabyli. K gakómu wšak
ejli, ptáme se, kdyby bylo gednomu každému
možné bylo, při přigjnu'mj chleba a wjna paubau
toliko wjrau přjtonmost tela a krwe Ježjše Kri—
sta zpusobiti a sobe opatřiti? K gakému konci,

' , ,v . _r _ .
ptame se dale, pronasegj pastorowe, —-—-aekoh,
negsauee od erkwe posláni, k tomu prawa ne—
man —-—pi"islawenj \Večeře Pane swata't ustano
wugjiej slowa nad chlebem a wjnem? .ijj—li se
snad odpowčdjti, že se to gen proto stziwů, aby
se přjtomnj k wjře powzbudili? \V prawdč,kdy
by se to gen za tau přjčinau stawalo, mohl by
gedenkaždý zwlášt při swé saukromnó pobožnosti
ona slowa swatého nstanowenj wyřknauti, aby tak
w sobe \\“jra wzbudil a zplodil, gako se gindy
skrze přiměřené modlitby k duwčrnosti, k milo—
wánj Boba, k pokánj a giným ctnostem powzbu—
zugeme. Gisto gest, že se promčnčnj to met-j
wyslowenýell slow Pane stz'ura; nebo to byla
wždyekywjraerkwe a učenj Tertulian dj:
„Kristus \\zal chléb arozdawage učinil bo swým
tělem, řka: Totot gest telo mě.“7) A swatý
Ambrož pjše takto: „Kterak se stane z chleba
obyčegného telo Kristowo? Skrze posweeenj, to
gest, skrze wyřknutj ustanowugjejeli swaty'eb slow
Páni, Ježjše Krista. Napřed se koná modlitba
za lid, za krále a za wšecky; gak mile se ale

7) Lil/. N'. conhu )Illr'tiun. (:. 10.
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počjná konati swaté tagcmstwj, neužjwá kněz
che slow wlastnjch, nýbrž slow Kristowýeh.“
Nehoř neřjká: Totot gest telo Kristowo, nýbrž:
'.l'oto't gest telo mé; což dosti zřetedlnč na roz
um dáwá, že wše, což činj, gcdiné we gméml
Jcžjšc Krista činj. Dále przmj ten samý S“:ltý
otce: „Přirozcnost clllelmawjna skrze posweeenj
proměnj sc ;chlób gesti't po posweeenj telo Kri—
stowo, & každý přigjnmgjcj wyznáwá & ztwrzuge
toto učenj \wjry s]owcm'——(tehdáž při tom oby—
čcgným)—Amen.“3) Swatý Cyril prawj: „Bůh
člowčkdj oehlebe: Totoř gest telo mé; smjme-li
o tom pochybowati? On s pogišřowánjm dj: To—
toi gest krcw má; smjmc-li se rozpakowati, mů
mc—limu Wei-iti?čili řjei: Nikoli! to nenj krcw
twá!?“9) Swatý Řehoř Nyssenský učj: „Chléb
se mocj slow Slowa wěčného promenj w geho
tč10.“'") Konečne dj swatý Augustin: „\Vyzná—
weymcž werně, že před poswčccnjm chléb a Wj—
no tu gsau co dary &plod)r přjrody, po poswčcenj
ale tělo & krew Ježjšc Krista, což požcknz'uljm
se slzalo.“")

Ill. Částka.
(Íjrkew katolická má a předstawuge tuto

Ncyswčtegšj swátost předně za obet nowóho zá
konu, u napotom za duehownj pokrm we'řjcjch.

Dawid a prorok Isaiáš wyzdwiženj & pře
s'ůnj starozákonnjch obe-tj u kněžstwj Aaronmxa

8) Lib. ll'. ale Sucrtuncnt. cup. 4. 9) (fam-h. ll'. Mysi.
10) (ha!. ('uh'ch. ('. 37. 11) Lib. do ('ousid. ('. '2.
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|_)ředp0wjduli, a tento geštč obzwláštnč přidal,
že k nowčmu kněžstwj lidé ze ušech národu
wzati budou.“) 13) Též tak předpowjrhll prorok
Malachiáš “) \\yzdwiženj „ohetj starého zákona a
ustunowenj oběti nowe mnohem wznešenčgšj, kte
ráž negenom w chrámě Jerusulómskčm, nýbrž na
každém mjste ohetowána bude; a král Dawid
předstnwuge Messiáše eo kněze podle řádu Mel—
chisedeehowa. l"*) Rowuež tak gest na ::,ewč, že
Spusitel,gako telo swé fi krew swau za duelrow
nj pokrm dáti p'řisljbil, také při poslednj we
čeři o chlebe,poda'\wage ho, řekl: Totot gest telo
mé, kteréž se za wás dáwáý“ & o kalichu: „Tentot
gest kulich nowý zákon w mé kmi, kteráž za wás
bude wylitaf“ Tak tedy Spasitel sluwiw &usta
nowiw poslednj W'ečcři,i nndřečená proroctwj, i
swůg wlastnj slib wyplnilmn totiž při nj nowau, &
sice od proroků předpowčdenzm obet založil, Apo—
štolům to plnomocenstwj udělil, činiti, co sám gest
učinil, u gieh tak knežjmi nowého zákona usta
nowil; wčřjejm pak podle slibu swého duchownj
pokrm ypůsohil.

Při Neysečtčgšj wečeři Páně nacházj se
wšecko, co občt \\“yznmnenám't a s sebou přináší.
\lellCÍ,1)OllílllČ-Hli gsauee pjsmem swatým, že Bůh
sám lidu israelskému rozličné obeti přikázal, o
beti za hřjehy, djků činčnj, občtiprosebnj akehwá
le Božj; ujme, že Bohu obetowaná zwjřata zabi
to, a zcela neb z částky S])RUOIIRbyla, gakož se i

m Žnhn. 39,7- 13) I.:/,;. to. 21. 14; 1,11. 15)
3.5 HMI. 109- nl.
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sginými občtowanými wěemi tlelo; s dobytčetem
tedy obetnjm a =ginýmiweemi k obetowánj prineše
nými se celá zmena stala.. Toto wšceko také při
neyswetěgšj \večcři Páně mjsto má. le a konce,
proč se oběti přinášely, se tu zanplna srownawa:
PanJcžjš wzal totiž chléb a kalich swjncm (lo rnkau
swých, požehnal oběma, djky činil a chwaln wzclal
swémn nebeskémn Otci. 0 chlebě řekl: Totot

gest telo 1né,ktcréž se za wás dáwá (obetugc); o
kalichu: Totot gest krevsr má, kteráž za wás
wylita bude na odpuštenj hřjehů. \'Vidjme ale, že
se s chlebem a wjneln cela proměna stala, chléb
byl w gcho tělo a wjno w krew geho proměněno.
Swatý Apoštol Pawel také pi'edstawnge Neyswě
těgšj W'cčei'i Páně gakožto prawdiwan obci, an
g_viisraelským a modlárským obětem naproti sta
wj, takto w listu I. k Korintským mlnwč :16) „Po
hleil'te na Israele: zdaliž ti, kteřjž gedj obeti,
negsau aučastni oltáře? Rowněž tak kalich pože
hnáni, kterémnž (lobrořečjme, Ztlaliž nenj společ—
nost krwe Kristowy? A chléb, kterýž lameme,
zdaliž nenj účastnost tela Páně ?“

Na to wýstrahu (láwa Korintským: „NcmiL
žete kalicha Páně pjti a spolu kalicha démona.
Nemůžete stolu Páně účastnjci býti a spolu stolu
démonů.“ Tento swatý Apoštol prawj dále w
swé epištole k Žltlům'l) o oltáři w erkwi Kri
stowe, z něhož, totiž z oběti na něm přinešené
(nebo oltáře se k obetowánj wzdeláwagj) neinan
moci gjsti ti, kteřjž stánku slanžj. K(loby tedy

16) I. Cor. 10; 16—41. 17) HPČI'. 13) 10.
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nechtěl, kdohy neměl w nstunowcné Neyswětěgšj
\Vcčeři Páně poznati oprawdowan ohě't? Dawid
prawj ““ Duchu prorockém o Messi-tiší, že bude
knězem podle řádu Mclehisedcchowapn) & tak
též ho sw. Apoštol Pawel přetlstzm'uge.19) I mu—
sjt něgaká podobnost býti mezi Melehisedechem &
Messiášem, & siec w kněžském anřaulu &gcho řá
du. Pjsmo swatém) toliko o (lwan kněžských
činech Melrhisedeehowých zmjnku činj, že totiž
Ahralmmowi požehnal, & chléb & n'jno obětowul.
Z požchnánj, kteréž Melehiscdeeh Ahrahmnoni
dal, &kteréhožiAaron skrze Abrahmna, gakožto
půwodn swého rodu auťmsten byl, nzawjrá & oku
zuge wznešenost Melchisedeehowu mul kněžstwjm
Auronowým, gelikož menšj od wyššjho požehnán
byl. Při tom ohětowánj chleba & wjna. připomjná
pjsmo swaté, že se to proto od něho stalo, že
byl knězem Boha neywyššjho; pročež gclio obě—
towánj chleba a wjna nesmj se bráti toliko za
důkaz geho pohostinstwj,ancho za ohyčegnau ohě't
pokládati, gakauž neypřcdněgšj w každém rodu
konziwal, gemužto eo hlawě swé rodiny přjslušelo,
ohěti ohstnráwati; sie by se musel)r ndati přjěiny,
pro které se gemu i před samým Alirahzunem
přednost (lánů, gelikož iAbraham oběti konal, &
guko pro swuu pewnan & neohroženou eru & dů—
wěrn w Boha a. pro giné ctnosti, tak i pro swé
pohostinsth schwz'ilen gestm) Nikoli! Melchi—
sedeeh nebyl knězem toliko co ohyěegná hlan'a w

18) I'sulm. 109, 4. 19) Hubr, 7. 20. 21. 20) !. Mos.
14, 18. 19. 21) !. Mos. 18, (*. 22.
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rodu, nýbrž Bohem k tomu zwh'tštnc powolnný u
\\ywolcný, gakž pjsmo swutó dokládá, řkaue:
„VVynesl chléb & wjno, nebo byl knězem Boha
nepvyššjhoý“ což tjmto doloženjm postačitedlnč
dokuzuge, a že obrazem & figurzlu Messiáše
co kněze wččného byl, oswčdčuge.“) Zname—
nitz't zagistó & duležitá gsaut slowa swatého Paw
lil, w epištole k Židům: „On (totiž Syn Božj)
byl nazwán od Boha biskupem, podlé řádu Mel
ehisedechowa, o kterémžto mnoho by se mělo
mluwitifm) Co tedy Melchisedeeh dle wypra
wowz'tnj swatóho pjsma gako kněz činil, musel
také Spasitel einiti, nazwz'tn gsa knězem podlé
řádu a způsobu Mclchisedechowa. Co se žehnánj
týee, swcdčj nám swnté Ewangelium, že Pán Je

často djtka'un požchnánj dáwal, a. odcházege
k Otci také Apoštolům žehnnl. Obzwláštne pak
musel u wykona'tnj oběti býti Melchisedeehowi
podoben. Podló předpowčdj prorockých mčlt
Spasitel swčta. dwogj obcí wykonati: krwawau
totiž, o. nekrwawau. Krwawau ohlašuge Dawid,
mluwč w osobč budauejho Messiáše: „Oběti zá

92) Připomenulj. NemělťAbruhmn práwě nedostatek potrawy,
což se zřegmě z toho poroznmjwá, když odpowjdage s přjsnhan
gistil, (l. kn. Mogž. 14, 18 — QL) že newezme ze wšech wěcj,
králi Sodomskémn přinz'tležegjcicli, ničehož, lec což snědli bogow
njci gebo. Nikoli tedy odstraněnj něgakého nedostatku, gegž
by Abraham byl měl, dalo podnět, že onen kněžský král chléb
:! wjno přinesl, n3brž, gzik z následku se dá uzuwí'jti, že kně
zem byl Boha neywyššjho ', aby tedy Bohu za udělené Abrahamo
ni wjtězstwj djky činil, což i gebo djků činění a nad Abraha
mem proncísené požehnúnj doswěděuge, a co také Abrahzunn po
lmulo, aby mu ze wšcch kořistj dal desátky.

93) "obr. 5, 11. 12.
(

('nsopis pro katol. clnchow. XI. [. 2
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palné 11obětí za břjch (zákonem totiž předepsa
né) nežádnl gsi, ale telo způsobil gsi mi. '.l'ehdy
řekl gsem: Ay gdut, abych činil, (» Bože! wůli
twau.““) A Isaiáš dj 0 Messiáši: „Obětowfm
gest, proto že sám chtěl.“ 25) Meli ale Mcssiáš
také nckrwuwau občt občtowuti & zřjditi; nebo

podlé zwěstowánj proroka Malachiášc měla po
wyzdwiženj obi-tj stm'ozz'Lkonnjeh (což se dle slow
sw. Pawla w listu k Židům 7, 11. 12. 13. skr
ze Ježjše Krista Oprawdu stalo) nowá občt, &
to obet chleba na každém mjstě Bohu obetowána
býti,?") Toto proroctwj nebylo by se wyplnilo,
neměla—liby Neyswetčgšj wcčeře Páně býti tanto
nownu občtj. Ale tak se při Neyswetčgšj we—
čeři Páně (gakož swrcbu giž dokázáno) navlu'mj
wšecko, co obě't wyznmnem'nvz't & s sebau přiná—

a následownč gest ponawrženč proroetwj Ma—
luchiášowo wyplnčno, & Spasitel gestit kněz po
dlé řádu a způsobu Melebisedeebowa, kterýž
nikoli oběť krwawau, nýbrž toliko chléb & wjno
obětowal.

Že wšak Jcžjš Kristus při Neyswčtěgšj po—
slednj wcčeři lngCllOlll swému nebeskému Otei
debrořečil, gemu djky činil, & chlebu & wjnu
žebnal, nýbrž chléb také w swé telo, genž za
nás bylo obetowáno, u. wjno w swau krew pro—
menil, genž byla wylita za nás na odpuštěnj břj
chů: tjm tedy nekrwawau občt s krwawau obetj
na křj'z'i wykonanuu tak spogil & docela sgednotil,

94) Psalm. 39, 1. cf. ml Habr. 10, 5. 7. 8. 9. 25) Ism'.
53, 7. 26) ]"H'UCÍL 1, 11.



1 9

že se za gednu & tu samu obi—'tmjti muže u
musj; nebo při oběti nu křjži a mši swutó gest
ten samý kněz Kristus, kterýž se obětuge
skrze ruce od něho zřjzených knežj & rozduwučů
tugemstwj geho; gsuu tu ty sumy dary k oběto—
wánj, totiž geho pruwó tělo a pruu'á krew, &
tudy dobře a w prawde dj swutý Pawel w swé
epištole k Židům: „Ježjš Kristus gednau obetj
dokonalé učinil na wčky ty, kteřjž (od něho)
posweeeni gsau;““) tak tedy zůstáwá Ježjš
Kristus knězem podle řádu Melehisedeehowa,
an se pořád geštč wNeysnetegšj oběti mše swa
té swómu nebeskómu Otci obetuge & až do swe'
ho druhého přjštj obetowati bude. W tomto
smyslu dj swatý Chrysostom: „Pane! ty obetugeš
& gsi obetj.“2“) W tomto smyslu otcowé třetjho
Wšeobecného ejrkewnjho sněmu následugjej wy—
znánj učinili u potwrdili: „\Vyznáwagjee smrt
Ježjše Krista, geho z mrtwýeh wstánj a na nebe
Wstuupenj, konáme obě't nekrwawau w ejrkwi, &
býwáme tagemstwj plným žehnánjm poswěceni,
gakož i těla & krwe Ježjše Krista účastní.“ =")
Protestanti naproti tomu, nepokládagjee VVečeři
Páue Spolu za občt, nemohou také žádné podob—
nosti prokázati mezi kněžstwjm Melehiscdeelm
wým & Spasitelowým.30)

27) Ad Habr. 10. 14. 28) In lil-arg. eau dc s. míssa (om.
IV. 29) Epist. synod. S. Cyrilli ml Nestor. in conc. Ephesínu
approb. Hummin. Acta concil. Par. 1715.

30) Přípomcnulj. Pawel sice w 7. kupit. epištoly swé k
Židům o Mclchisedechowi pjše, že pjsmo swaté ani o geho otci
:! matce. ani o geho narozeni a smrti zmjnky nečinj, tjm méně
Že poznumem'tnjm rodu ukuzuge, žeby byl kněžsle od swjeh

QX



IV. Částka.

Katolická erkew wěřj & něj, že po promě—
něném slowy ustauomugjejmi chlebu a wjuč w
tělo a krew Ježjše Krista, z chleba & wjna nie
wjee uezhýuzi, než pa'uhé zpusoby, pod nimiž se
nám sám Spasitel predstawuge, k požjwánj dawn,
a s námi se spoguge, gakž prauil: Kdož mne,

předků přegal, :] opět ginSm odewzdal, gakož se to w kněžstwj
Aarouowě dělo. Protož sw. Apoštol doklade : Že Melchisedoch
gako na wěky knězem zí'istúw'í, připodohněn gsa w tom Synu
Božjmn, kterýž ale nepřegal kněžstwj podlé prawa rodu, & wšak
Oprawdn wěěné, nepomjgegjcj kněžstwj má při Sohě. 'I'oto
pí-irownánj apoštolowo ale w té kapitole wztahuge se podlé ú
myslu geho toliko na to, že kněžstwj Messiášowo nepocházj
z kněžského rodu Aaronowa; gehožto kněžstwj také stálosti ne
mělo, nikoli wšak na řad kněžstwj, což w této kapítole podo
tknauti a. wyswětliti sw. Apoštol ani aumyslu neměl, aniz za cjl
si byl položil, w kteréž toliko wyš'šj důstognost Melchisedeeho
wu nad kněžstwjm Aaronowým, a tjm che wětšj wznešenost Jc—
žjšown nkázati chtěl, gehožto Melchisedech toliko obrazem byl.
Toto přirownánj stawá se toliko z částky, uetSkagjc se lilau'nj
\\“ěci, totiž podobnosti Messiáše, co kněze wěěného s Melchise
dechem, gelikož (podlé epišt. k Žid. 8, $.) wšeliký biskup k
obětowúnj darů a obětj bj'wít ustanowen. Týkang se neposlanp
nosti z rodu Aaronowa, mohlot se pí—irownánji s ginSmi zbož
ns'mi muži stati, rowněž od Aarona nepochůzegjcjmi, aěkoliw
obětowali, k. p. & Jobem, gakož wesměs za onoho času, kde se
lidé přirozeným zákonem sprawowali, přednj w rodině kněžjmi
w schh rodinách byli.

Zagisté gest to znamenité , proč Meli-.hisedech samotný
knězem Neywyššjho gest nazwan, an Abraham, Joh & ginj
nábožnj umžj nápodohně obětowali, a přede tjmto gménem
poctěni nebyli. Lze se tedy důležité přjěiny domnjwati, za kte
ranž samotnému Melchiscdechowi gméno kněze Neywyššjho bylo
dáno. Wšak zcela přirozeně nahjzj se ta přjěina, že měl hjti
obrazem Messiaše co prawého wěčného kněze.
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i on wččnč žiw bude pro mne. Kdož mé tě—
lo, & pigo krcw mnu, wc mně přobýwá & gti w
nčln.

Z této wjry & z toho nčonj náslcdngo, že
se nám žiwó, s gebo božstwjni i člowěčonstwjm
zcela spogoné tělo Jcžjšc Kristu pod godnani
(lrnhuu způsobou, to gest, pod způsobou olilcbui
\\“jnn podziwz'm,gclikož se žiwé tělo od krwo od—

dělené nod-á. mysliti, & žiwá krcw toliko w ži—

wéin tělo býti může. Podlé této \\jry pjšc sw.
Pawel wc swé cpištolc k Korintůin '11, 29.:
„Kdož g_rj& pigo nchodnč, odsauzonj sobě a
pigo, ncrozsnzngc těla Páně.“Apoštol Páně mln—
nj genom o hřjšnóni ncrozsnzowánj gebo těla,
nikoli ulo gebo krwo, gnk při nebodnéni gcdonj
tak při takonóm pitj, zagisté gon ztoho bezpoč
nóho & zkušeného (lllWOd'll,že žiwé tělo ncmiiž
bez krwc, a, žiwá krcw w žádném leč w žiwéni
těle býti.

Z této wjry naislcdugo dále, že ten, kdož
Noyswětěgšj swátost oltářnj toliko pod gednau
způsobou požjwá a přigjmá, nikoli lnjň ncpožjvz't
& nopřigjnni, _.Q'OlileŽse gak pod způsobou chlo—

bn, tak pod způsobou wjnn žiwé tělo Jcžjšo Kri
sta přigjlná.3'). Z toho se dá, také wyswětliti,
proč Pain Jcžjš ony (lwa učodlnjky w Elna'nsjch

31) Sw. Ambrož dj: ln miss. S. Ambr. Domin. VI. Epi
phnn. Wšiclmi přigjnmgj Pána Ježjše Kristu; gestit' celý w
částce ——promčnčnúho chleba7 aniž se rozdělenjm zmenšj.

Připomcmllj. W řecké & wicliodnj cjrkwi se též až po
dnes NG)S\\ČlřgŠj swatosl oltářnj toliko pod zpusolmu chleba
pmlšnvá. A Protestanti sami nemllj (oho, genž \\“jnu snesli
nenmžo, nhy pi'i Wcčei'i Páně obé, chléb & wjno, přigjmal.
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toliko la'unánj chlebu ančnstny učinil; proč 1 w
Skutejeh apoštolských 2,46., kde účastenstwj weřj—
ejeh se schwaluge,toliko olz'unánjchlebu řečgest, o
účastensth kalichu wšak se mlčj;proč w epištolc
prwnj k Korintům 11, 24. o požjwa'mj tela bez
\výmjnky se prnwj: „To čiňte na mou památku,“
o požjwz'mj krwe ale toliko s wýmjnkau: „to
čiňte, kolikrátkolipjti budete, na mnu památku,“
& dále.: „kdokoli bude gjsti chléb tento, neb %
kalicha Pane pjti nehodné, winen bude tělem &
krwj Páně.“ Z toho se dá konečne wyswetlití,
proč hned w prwnj erkwi nepřjtomnýln, nemoc—
ným aneb pro wjru do wčzenj wzutým weřjejm
Neyswčtčgšj wečeřc Páně gediné pod zpusobau
chleba, dětem pak toliko pod zpnsobnu wjna se
podáwala.

Než ptáš se snad předně: proč medle Pán
Ježjš Neyswčtčgšj swátost oltářnj netoliko pod
gednau způsobou, nýbrž pod obogj, chleba totiž
o wjna ustanowil, ncnj-li potřebj, aby se pod
obogj přigjmalu? Dále: proč Pz'm Ježjš podáno—
ge kalicha. prawil: „Pjte z toho Wšiekni?“ A
konečně: Proč sw. Apoštol Pawel w listu k
Korintům negenom o účastnosti stolu, ale i kn
liebu Páně mluwj?

Na to budiž tobě odpowedjno: Předně:
Pán Ježjš Neyswětegšj swa'ttost oltářnj negenom
zu (luebownj pokrm & duehownj nápog, nýbrž
také za, občl ustanowil, za obet, wztnhugjej se na
občt křjže, trwuti. lnugjvj už do druhého přjštj
gebo; protož musely se zpusoby chleba :! wjnu
oddeleno, každá. pro sebe. ponláwuti, aby tak obět
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křjžc, při kteréž krew z boku gebo wyšla, žiwe

předstawena byla. Za tan _přjčinnn řekl podáwa—
gc způsoby chleba: „Totot gest tělo mé, kteréž
se za wás (Um-.h“ A podínvage kalicha: „Totet
gest krew má nowého zákona, kteráž za mnohé
na odpuštčnj hřjchů bude wylita.“ Když se tc
dy \'Vcčeřc Páně co obc—tslawj, nmsegj se obě
způsoby požjwati, proto že dle ustanowenj Ježj
šowa netoliko chléb w gebo tělo, alebrž i wjno
w geho krew k dokonalému a wždy trwagjcjnlu
předstawenj oběti na křjži proměněno bylo.

Za druhé. Dz'twage Pán Ježjš způsobu ehle—
ba řekl: „\chnčtc, a gezte.“ Dávage pak ka—
lich, prawil podlé sw. Matanšczsž) „Pjtc z toho
wsiekni.“ A sw. Ewangelista Marek dokládáz33)
„A pili z neho Wšickni.“ OWŠem když Ježjš
Zpusobu chleba učedlnjkům podáwal, sám chléb
lánmge a sám bo mezi wšecky rozdáwage, potře
bowal toliko řjci: „Wcznnete, & gezte.“3*) Když
ale geden toliko kalich požehnal, z kteréhož
wšickni pjti měli, musel přitlati: „Pjte ztoho
wšickni.“35) To wšak řekl genom přjtomným
Apoštolům, gimžto dalšj poručenj dal, to samé
činiti na gebo památku, co On sám gest učinil;
to gest, gak On chlebu a wjnn žcbnati, a usta—

32) Mn-Hh. 26, '27. 33) Marc. 14, 23.
34) Kdyby Pán Ježjš sám nebyl chleba rozdáwal, aneb

wlastnč gednomn každénm podúwnl; nebylby měl přjčiny, bo lá
mati, alébrž bylby gednnho každého mohl nechat z požehnaného
chleba částku sobč ulomiti.

35) W syrském přeloženj sw. Matauše čteme: Pjte wšíckni
wu z toho; kteráž tedy slowa toliko na přjtomné apoštoly se
potabowati mohla.
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nowngjej slowa nad chlebem a wjncm pronz'išcti,
gak On gest pronesl. Toto poručch Apoštolowé
také zanplna zacho 'z'n'ali, a gediné oni činili,
eo Pan při poslcdnj VVcčeři činil gest, a po
nich toliko ti, na kteréž byli wzklz'ulali ruce,
ktcrýinž udělili Ducha swatého, kterýmž obdrže
nau moc swau a auřad swng' odewzdali, a giehž
za předstawenč ohcj ustanowili. Měla-li by se
slowa Ježjšowa: „I'jte z toho wšiekni“ ——-na
wšecky wčřjej potahowati, musela by se i ona
slowa wšechnčch týkati: To čiňte na man pa
nu'itku, žchneyte wšickni chlebu a wjnu, prona
šcgte wšiekni ustanowugjej slowa ma „totoř gest
telo mé, totoi gest krew má. To wšak wšech
Ilčlll wčřjejm rownč připauštčti žadný se neopo—
wažj, lcčhy si ničeho nechtel wšjmati, co w
Skutcjch apoštolských gest poznamenáno a o
čem historic prwnj erkwe tak zřetcdlně swčdčj.

Za třetí. chapjrz'une nikoli, že Ncyswč—

tčqšj wečeře Pane za ]n'wnjeh křesťanských
časů wčtšjm (ljlcm pod obogj způsoban, zwláštč
\včřjejm z pohansth přešlým se 1)0(l:'i\\'ala,3“)
wšak nc wž(lyeky,ani na wšech mjstech awšech—
něm, gakož se i wSkute-jeh Apoštolskýeh toliko
o ůčastnosti wčřjejeh lama'tnj chleba zmjnka činj.

36) Připomenulj. Dj'walšm pohanům, gen-2 nčcnj Kristowo
byli přigali, podúwala se Weišcřc Páně pod ohogj způsobou 7. té
přjčiny, že piwhané zwyk mčli při občljch moullúrských negenom
gjsli ale také pjti, une i Apošlolowé a gegieh na'unčstkowú, la—
skawě o gegich Spasenj litťťllgjťj)ohled brali. Tak se i wčřjcjm,
bylým židům, z té samé, prjciny w neklei'ieh slul'ozákuunjch 0
hyčegjch na čas powoluwalo.
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Nepřjtomným, nemocným & pro wjru do žaláře
uwrženým se Wždycky, gákž swrehn giž řečeno
l))lo, pod godnqu toliko způsobou, totiž pod.
Způsobán ehlehá donášelá. Tot postáěltedlně
sn'ěděj, že Apoštolowé & gegieh pran náměst—
kowé přeswěděení býti museli, že nenj žádného
wýslowného přikázanj ode Pánu, aby se \Veče
ře Páně k duehownjmu pokrmu & k posilněnj
duše pod ohogj způsobou přigjmálá, poněwadž
také pod gednáu způsobou prané žiwé tělo Páně,
ano Ježjše samého přigjmáme, gákž Zpředu bylo
wyswětleno. Geko se hned za prwnjch časů
C_jrkwe Neyswětěgšj swátost oltářnj pod ohogj
Způsoháu wždyeky nepodáwalá: tak se i \\“ násle—
dugjejch stoletjeh dělo, tak že giž před pátým
stoletjm přigjmánj pod gednan toliko způsoben
téměř ohyěegné bylo. Pročež Papež Leo weliký
& náměstek geho Gelásius nářjdili, aby \věřjej
aspoň gednuu za rok \'Veěeři Páně pod ohogj
způsohán přigjmáli, aby tudy DfIánieheů, (káéjřú,
zwlášt prwněgšjeh stoletj) hteřj wjno žá plod zlé—
ho duehá měli & sobě ho oškliwili, od pmwowě—
řjejeh rozeználi, & tjm bezpečněgi od VVečeře
Páně wylaněili, gelikož žádného giného prostřed—
kn nezbýwálo. Gák mile ále mánicheyské kaejr—
stwj zeelá pominnlo & přestalo, bylo toto nářj—
zenj opět zrušeno, &Weěeře Páně se také pod
gednnu toliko způsobou zase podáwulá. Zá času
basileyského ejrkewnjho sněmu powolilá siee er
ke“ w ()eelu'u—há |lálř_\'[()rá\\'ě,kpotláěenj &. wyhlá—
zeuj kulíšniehýeh hlndn, podáwatti \'Večeři Páně
pod obogj zphsobáu, 5 tun wšáh wýmjnháu, ah)



26

se n'čřilo, že přigjmánj pod obogj k spasení
neuj potřebue', 113?er aby přigjuu'wj také pod ge—
duuu způsobuu zu postučitedlnó meli, gukž to
učila u wěřila erkew od počátku skrz wšeeka
stoleti. Když wšmk-pnzdegi nuzwjee s přigjnu't—
njm \'Večeře l'a'me pod gednuu toliko způsobou
spokogeui byli, někteřj ale twrdošigue přigjnu'mj
pod obogj gukožto potřebné zastz'm'uli: tedy se
k překuženj toho bludu přigjuu'mj pod gednuu
toliko způsobou nuřjdilo & zaehowa'nvulo. Tuk
též to bylo s pouoleujm pro Rakousy u Bawory
za. l'iuIV., genž také brzy zas bylo wyždwiženo.
W řecké erkwi se těm, geuž při službách Bo
žjeh k stolu Páně gduu, Swátost olta'třuj tak du—
leee pod obogj způsobou podáwá, že se způsobu
chleba do neyswetegšj krwe namáčj anebo gj
sulužuge, což ale w liternjm rozumu nemůže pití
zumnenati. W čas postuj, w kterěmž se obet
mše swatč genom w nedeli koná, knežj \\šednj
den z chlebu w nedeli požehnaného _aproměně
ho bez svaté krwe přigjmagj. Dostit tedy doku
záno, že se podáwáuj wečeře Punč pod obogj zpu—
sobuu nikdý za newyhuutedlue potřebné nemelo u
newčřilo. l'ra'uvč připomjuá snem tridentský, gukz
následuge: „Geko Pán Ježjš řekl: Nebudete—li
;!jsti telu Synu člowčku, a pití gebo krwe, nebu
dete mjti žiwotu w sobe; neb kdož telo mě &
pige umu krew, null: žin-ot weňuýýc u konečne.
„Kdož mé tělo, &pige umu krew, we mne pi'c
býua'l u gu w něm:“ —-—tuk tež řekl: „Kdož
chléb tento, žiwl' bude na web). (,'-hleb, kterýz
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;:a dám, telo me gest, bude—lit kdo gjsti %chleba
tohoto, žiw bude na Wii—ky.“(Scss. 21. cap. I.)

Přjčiny, pro kteréž přigjnm'mj wečeře Páně
toliko pod způsohau chleba uwedcno bylo, gsau
dosti známé; zde gich toliko podotknauti třeba.
Předně pro uwarowánj zneuctčnj, gcnž se častčgi
rozlitjm ncyswčtegšj krwe přihodilo, zwlášř při
welikčm počtu přigjmagjcjeha wc wětšjch osadách.
Za. druhé: pro nesnaduost, způsobu wjna přes
delšj čas zachowati ncporušcnau. Za třctj: pro
těžkost w opatřcnj dostatečného wjna w kragi—
nách, kde wjno neroste. Za čtwrté: pro oškli—
wenj mnohých, zwlášt při wčtsjm počtu přig'jma—

gjcjch, z gcdnoho kalicha pjti; ano 11mnohých
pro přirozenqu ošhliwost před wjncm.

V. Částka.

Poněwadž katolická erkcw wcřj a učj, že
Jcžjš Kristus pod způsobau i chlchai wjna gako
Bůh i člowek přjtomcn gest: tedy z této wjry
newyhuutcdlnč nasledugc, že se mu chyswčteg—

swatosti oltařnj klaneti mamc.
Ježjš Kristus gest co Bůh i člowčk pod způ

sobau chleba a wjua přjtomcn. Zřegmč &určitě
se Spasitel o tom wygádřil, řka: „Kdož gj mne,
i on žiw bude pro mne.“37) A opět: „Duch gest,
kterýž obžiwngc, telo (totiž bez ducha, bez mého
božstwj a člowečcnstwj) nic nepi'ospjwá.“ Ano

37) Pí-iponwnnfj. Pán Ježjš řeltl: „Kdož gi mne, i on
Žiw bude pro mne.“ An ho požjwámc & přigjmúme, musj tedy
W Neyswčtčgšj swátosti oltářnj pi'jtomen byli; :: gsu Buh i (:lo
WČhg tedy gest w nj co Bůh a člowčh pí'jlulncu.
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gcho tělo & krcw, & On sám gest pod způsvbou
chleba a \\jnu dotud přjtomon, dokud tyto
zpusoby trwagj; nebo učin'cné gcdcnkrút pro
mčnčnj chleba a wjuzt w tělo &krcw Jcžjšc Kristu,
nemuže so chc zrušiti & znicili. Což tedy sluš—
nčgšjho, než abychom Gomu powinnaupoctu \\“zda't
\mli, Groma sc klauni—linsTomášcm zwoluli: Pane
mág (: Bože mág ! Toto klanění se w erkoi
Kristowč božskému Spusitcli také wždycky pro
kuzouulo. Zřctcdlnz'nt gsnu slowa, gimiž so w li—
turgických (obřaulnjch) knihách umí"izuj__v;o,NC)swč—

swz'ttostioltářní sc klančti. Ncywyššj kněz,
čteme tam, přecházegc okolo Ncyswčtčgšj swz'tto
sti, klanj se gj. A Opět podlé, řeckých obřadu:
Po nyřlmutýoh slowcvh usta|1()\\'ugjvjcll kněz a
jdhnowé se třikrát NCYMVČtČgŠjswátosti klani,
&lid dj: Amon. Swotý Chrysost0m3“) prímj takto:
Mudrcoué od wy'chodu slunce klunčli se gomu
(totiž Spusitcli) “ goslcch položcnčmu, pads-vpřed
njm s búij u třcscnjm. Ty (křostanc) nospa—
třugoš ho giž w goslcch, nýbrž na oltáři. Musjmc
mu tedy mnohem wčtšj notiwost proknzowuti, než
oni cizinci. Swaty' Ambrož opět dj: Tomu sn
mému telu, ktorémuž se Apoštolowé \\“osobě Kri
stowi: kluněli, klunjmc my se w tagcmstchh. 39)

Gukč to potešonj pro katolického křostuna,
gcnž swóho Spasitele. w Swátosti oitůřnj pijtom
nym býti \\“čřj. S gakuu dfm'črnostj může. on se
do chrámu Páně. odebrati at srdce swé před Spa

38) ('hrysosl. homil. '24 in ('pisr. (ul (for. 39) Ambros. Lib.
Hl. dc spir. sanclo. cup. .\l.
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sitelem swým wyliti, gehožto radost gest, býti ssyny
lidskými, &kterýž k mim welá: „Pogďtež ke mně
vvšiekni, kteřjž ohtjženi gste, ef.—,atwás ehčerstwjmg“
Mat. ! 1, 28. _Držme se tedy wšiekni wernč učenj ejr
kewnjho, bychom weřjce k žiwotu wččnémukrmeni
byli.

2. Swaiého Cypriana spis ()kázni panenské.
Z latinského gazyku podlé \Virchurského

wydúnj
p ř e l o ž i [

Jan Nepomuk Slávek,
prof. w Hradci Král.

() b s a h.

Su. Spisowntel podotknuw o dobré kázni wobec., &gegj dokázaw

potu—im, \\zbuzugc panny k počestnému chowa'mj. Dorůžj též na mě.
že “- bohutsle, “- kráse těla, w drahám odd-wu, w cliuzi a gillých

marnostoch se kochagj. Dále chrt—L'i tomu, aby eny. gesto tělemi
duchem Holm gsau zasnaubcny, ani na swatbách, ani w láznjch we
i'egných wuléti se nedaly. Potom pripomjnň, gaktč vysoká cena pa
nenstwi, anot' solru'á-li neporušenn, co do mzdy nebeské, 8 mm“ 7-11

mučedlnictwj pro wjru přetrpčné odplatou mnoho si honden-zdá. Žádá
konec-nc, aby mm tehdáž. ponmély, když panenstwj gogích oslnwono bude.

]. 0 užitku &potřebnosti kázně “ ubec.
Kz'meíi gest ochrana nadege, kotwa wjry,

ředitelka cesty spusitelué, twůrkyne a. pestnunka
powainy dobré, & mistryně nn'awíi. Tat w Kristu
nás stanowj, apusohj, žet idle wiileBožj powždy
žigeme, i k zusljhenj geho stogjme, i k odplatě
nebeské přicházjme. Kázněnásledowati,tetě obla—
žugjej; spousteti se & zmnjtuti gi, tetě záhub
no. Dueli sw. 11111in W žahujeh, řka.: „Chopte
se kázně, aby snad nel'ozhnewul se Pain; & když
by huew gelu) w krátce se rozpz'ilil nad wa'uni,
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Wy zhynnli byste s cesty sprawedliwó.“ (Žalm
?, 12. 13.) A zase: „Hřjšnjku pak řekl Bůh:
Proč ty wyprawugeš sprawedlnosti mě, a béřeš
smlaunu man w ústa swa? Ty pak nenz'm'idjš
kazne, a zawrhugeš řeči mě.“ (Zahn 49, 16.
17.) Ginde opět čteme: „Kazeň kdož zamjta,
neštastný gest.“ (Maudr. 3, ll.) I od Šalo
mauna mandré nam dano napomenutj takto: „Ka—
zně I-lospodinowy, synu lung, nezamjtey, aniž u
stawey, když od neho trestán býnaš. Nebo kohož
milnge Hospodin, trescc.“ (Přjsl. 3, ll.) Pak—
liže tresee Bůh, kohož lniluge, a tresee—li proto,
aby napranil: ted_\_tani bratřj, a tjm mene knežj,
kohosi tu nenawidj, anobrž i milngj tech, kteréž
trestagi, ehtčgjee gieh naprawiti. Takto iskrz
Jeremiáše přednkazal Buh na cesty naše, řka:
„A dam mim pastýře podlé srdce swého, a bude
pasti wás w kázni“ (Jerem. 3, 15.)

Nuž tedy, kázeň-li ne pořjdkn, ale témeř
wšnde w Pjsme sw. se welj, wšeehen—li nábožno—
sti a wjry zaklad w poslušenstwj abázni spočjwa:
medle, oč pak tu horlinegi gednati, po čem chti
negi gjti, k čemu pewnčgi stati dlužno, gako, aby
chom stawenj co neyhlaub založili, abrž ge na
nenehylnó sobe umjstili skále, proti swčta baui'kz'un
a \\iehrnm stogjee neohrožení; abychom kraičegjee
stezkau přjkazanj Božjeh w nebi odplaty došli;
a bedliwe též unažngjee, že tela naše skrze po
sweeenj kanpele křestnjho, Božjmi, ode wšj sobe
nhonenó slmrny očisti—nýmichrámy učiněna gsau,
neslmrnili gieh nikdý ani nelehčili; anot i ten
poskn'rňuge se, kdož poskiwhnge girh. M)! gsme
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chrámů těchto strážnj & kněží; pročež tomu w
nich služme, komuž w prawde giž náležjme.

Pawel w listu swém, kdežto wedle nauky Bo

k nowému cestu okazuge žiwot'u, weee takto:
„Negste sami swogi: nebo gste koupení za we—
likau mzdu. Osluwugte anosteBohn w těle sněm.“
(1. Kor. 6, 20.) Oslawugme tedy & nosme Boha.
w těle neposkwrněném skrze neydokonalegšj k
němu poslušnost. A že wykaupeni gsme krwj
Kristowau; střezmeži té wůle wykupitele swého,
we wšem gemu sluužjee. Přičiňmež se i o to, aby
do chrámu Božjho nedostalo se nic nečistého ani
neswatého, čjmž by on gsa nmžen,'opustil sjdlo
swé. Gsaut to wčru blažitelná, naučná, léčiwá
i \\zdelanatelná slowa Páně: „Ay zdráw gsi uči
něn : giž nehřeš, aiby se něco horšjho nepřihodilo.“
(Jan 5, lil-.) 'l'u't Pán, dárce zdmwj, dáwát i
žiwotn sprúwu, dáwá't i předpis ehowánj neúhon
ného, & nepuuštj uzdmweným uzdy, aniž gieh
_prostopášnč neeháwá tčkati: alebrž co do lékar
stwj, oelu'z'tniwšjho ge, ostřegi hrozj gin), než ga—
kýmkoli swogátkům. A dogista, hřjch čloweka
nepoznzmšjho kázně Božj, daleko gest menšj, než
wina toho, kdož Boha poznal. tut zrostlá ne—
prawost až téměř se neodpouštj. 1)

1) „'I'uť zrůstá hřjch, už téměř se neod|mllštj.“-—— „Nulla
sit venia ultra delinquere.“ —-—Propowčd' to, kteráž podlé u
sudku zdruwéllo rozumu slyšána býti má. ] starožitný Tertu—
Iian, sekty Montanistské se přichytiw, na křiwém domnčnj tom
ustrnul, žeby křes(unům, do modloslužby padlým, ani |non Ll
čů žudneho nikdá w erkwi odpuštčnj dogjli lze nebylo. Ač
pak sn. spisowntel náš, co se wýrazů, propowčdj & podoben
stwj gednotliwš'eh tjře, shoduge se s 'l'erlullinnem, lcragunem



Kéž by to tedy k srdci sobě hrali mužowé i
ženy, ginoši iiijwky, lide každého pohlunj n,woku;
kéž by wedle swaté wčrnosti, eo ge s Bohem wjžc,
s In'iznj nemalou snažili se uchowati to, což gsnu
koli swatého &čistého z milosti Božj přiguli.

II. Clnvála čistoty panenské, :: \v čem
tato záležj.

Giž gsnie na tom, niluwiti k pannům, o něž
dbáno tjm wjee, čjm wyššj gest siáwn gegieh. Tot
gsau ti kwětinky cjrkwe Kristowy, toi ta krásní
ozdoba milosti (inehownj, mi ta antličkn gurost,
tot ty netknuté & čisté nádoby cti & chwz'iiy, tot
ten obraz Božj,genž nese podobu swatosti Páně.
Tot gsau i ten wzádičgšj stádce Kristown oddjl,
tot tn radost matky (".jrkwe, gesto w nich zkwetů,
ku krásné úrodě přieházj n tjin slnnnčgi plesů,
čjni tu wje roste zástup panenský. Nuže, k těm
to lnluwjme, tech napomjm'une, rndčgi z lásky to
činjce, než 2) z moci auřednj. Odstup, nl))ehom,

swjm: nicméně zi-cgmč zamjtá blud geho we swém psani ad
Antonian. Rownčž we Spisu Testimon. ]. III. & ginde na hrichy
toliko těžké, zrownzl proti Bohu spáchané, & nižádním dosa
wáde pokánjm neshlazené,—— hige slowy těmi atukowSmi: „Non
posse in Ecclesia reinitti ei, qni in Deum deliquerit,“ ——t. těm,
kdož w žiwotč nehugjcjm dokonce zúmysln setrwag'j.

2) „Z moci :mře:_lnj."— Ze slow tčch znwjríz učený Pa—
mel (in Edit. Oper. Cyprinn.), že sw. Otec, takto se wygadřnge
anebo knězem geštč nebyl, anebo w Karthaginč počal prime tu
dobu biskupownti, co tak psal. Ginzzk zngisté gsa ne nowS' W
powolánj pastjrshóm, byl by se wzhiedem panen, Bohu zuswč
cených, neodčell té nuplnč moci, o kteréž gelilxož Bohem hi
shnpu propiigčenč., w gvdnonl listu SWÚIIIpjše. Conf'. epp. 40, 55.
1:51, a (9. —— Ostatně, gnkož slowútný ukázal Pearson, wyhoc
lowen gest přjtonmý Spis mezi r. 2-18. a 249.
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gsauee wlastnj křehkosti swědomi, při skrOWnosti
a prostotě swé, na kteran si tu doráželi z přjkra.
Myt spjše opatrní gsme w nebeZpečenstwj, bogjee
se ďábla protiwnjka našeho. Aniž pak ta opatr
nost nlarná, ta bázeň gešitna gest: gelikož ona
poradau swau wede po cestě spásy, i blažitelných
střeže rozkazů Páně: tak aby ty, kdož gsau se
koli Kristu oddaly, a tělesných žádostj se odřek
še tělem i duchem Bohu se zaswětily, to uložcnj
swé pod wyměřenan nm hogněgšj odplatau ee
le wykonaly, a nikomu, leč Pánu swému krá
šliti a ]jhiti se nelrleděly, —- Pánu, od něhož
čekagj mzda panenské čistoty swé.

Onř sám prawj: „Ne wšicknit chápagj slowa
toho, ale ti, gimž dáno. Gsaut zagisté panieowé,
kteřjž se tak z žiwota matky zrodili, a gsaut pa—
nieowé, kteřjž nčiněni gsau od lith , a gsau pa
nieowé, kteřjž se sami w panicth oddali pro krá,
lowstwj nebeská“ (Mat. 19, 11. 12.) I onoho
angela wy'rok na tu zdrželiwosti odměnu i na pa—
nietwj sláwu narážj takto: „Totot gsau ti, kteřjž
s ženami negsau poskwrněni; nebo panicowé gsan.
Tiř gsau, genž následugj beránka, kamžkoli gdm“
(dew. 14, 4.) A nepřipowjdát Pán gediné muž
ským ten dar zdrželiwosti, gakoby ženskýehpomj—
gel _— nikoliw; ale poněwadž žena wzata gest z
muže inčiněna, w Pjsmě skorem wšud.ygen k muži
Bůh mluwj; gclikož gsau dwa w gednonl těle,
a co na muže, tot zároweň i na ženu slyšj se.

Gcstliže tedy panieowč následugj Krista, a
určena-li zdrželiwost panenská pro králowstwj
Božj; čemuž by se tu šperky a okrasau swěta

('asopís pro katol. duch. XI. ".
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ohjmly panny? Příšlyí by sice k1_'|l)ostilidcm,
Boha wšnk by urazily, newšjmngjee sohč animno
ho powcdenj: „Kteřj se lidem ljhj, zahanbeni
gszm, nebo Bůh polu-dl gimi“ (Žalm. 59, G.)——
uni oněch x\mnešených & shmnč propowčdčnýeh
slow Powlowýeh: „Kdybych se gcštč lidem zna
]jhiti chtěl, služchnjkcm bych Kristowým nebyl.“
(Gal. i, 10)

To wšak zdrželiwost &čistota panenská ne
záležj gen pouze w bezposkwrnnosti těla, nohrž i
w ušetřenj & poctčnj ho dprawml slušnou i w styd
liwosti, tak aby dle \\“ůlc apoštola Puwla žena
newdmlá tělem i duchem swatá byla. Tomu týž
apoštol učj, řka: „Kdo ženy ncnn'n,pcišugc () to,
což gest Páně, kterak hy sc ljhil Bohu. Ale kdo
gest ženatý, pečugc o to, což gest tohoto swctu,
kterak hy se l_jhil ženě. Takt i žena newdaná
& pannu myslj na to, což gest Páně, aby byla
swntá tělem i duchem.“ (ld. Kor. 7, 3'2 — 31k)
Panna tedy negcu w skutku pannou, zde iu ]idj
za takownu gmjna budiž. Nikdo při pohledu na. ni
nehud' na l'ozpncjch, pannu-li widj. \V každém
přjpndu pronášegž onu swnu zaehowalost gednosteg
nuu i krásu ducha; tato! nikdý nádhernostj ge

se nezprzňug. I čemužby onachodilasi stkwost
ne, gako by měla nch hledala chotě? Pannou-li
gest, nechť se hogj zzdjhiti se, a sama o sobě nc
uhjhá. w nehczpcčj; ncho't ona k lcpšjm se & bož
ským ehowz't WČCOIII. Panny tedy, nemagjcc muže,
genmž by se ljhily, sctrwcytcž wc wšj čistotči
tclcm i duchem swým. Aniž pak tu krášliti a
sličnostj těla se honositi slušj na, pannu, gjžtonc
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nj wjee a hrasněgi wzpjrati se a zápaniti gako proti
těla a žádostem geho. VVoh't't tu Pawel hlasem
dosti zwučným a wysokým: „Ode mne pak odstup
to, abych se chlubil gedine w křjži Pána našeho
Ježjše Krista: skrze hterčhOž swět mi ukřižowan
gest, a ga sovětu.“ (Gal. 6, 14.) Apanna-liž w
ejrkwi chtěla by se swau krasau & sličnostj chlu
biti? — Tentýž apoštol i takto dj: „Kteřjž pak
gsan Kristowi, telo swé ukřižowali s hřjehy a žá—
dostmi.“ (Gal. 5, 24.) A panna po swém od
řeknutj se žádostj tělesných a hřjehů, ta-liž se
smj dáti ])ostjhati w tom, čeho se odřekla? 3)
Ay, panno! wehnánďs do auzhýeh, i \\:edjl eo g_ni
zač. Maš giné na gazyku, a giné na srdci. Mela
bys 'cistote & studu se zasnauhiti, a ty se prznjš
žádostmi tela. Buh weee Isaiašowi: „\'Voley:
wšeliké telo tráwa, a wšelihá sláwa geho galao
kwet polnj. Usehla tráwa, a spadl kwět. Ale
slowo Hospodinowo zůstáwá na wěky“ (Isai. 40,
6 — S.) I nemal tedy nikdo, tjm méně panna
krásau těla se wypjnati, ani w tótčž cti wyhledá—
wati; ale ]lilna bud' slowa Božjho, i koehey se w
zbožj wečném. Ginak-li by se která tělem swým
'wyehlauhati chtela, budiž! ale w ty doby, co
se pro wyznánj gmčna Kristowa muky tl'pj,
budiž! ale tu, kdež swau silau žena mužům, gi mu—
čjejm nie napřed nedáwá, když tělo z ohledu koru—
lly mučedlniekó, oheň i křjže i meče ljtýeh šelem

3) „Čeho se odřekln.“ — To gest: na křtu sw., kdož
wedle starobylého w ejrkwi obyčege křtčnci Se odřjkali swčta i
wšj pýchy geho.

'%lk
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nn'tbehy podnikal. Tol' hle gsun ty druhé okresy,
toi t_vwza'umegšj ozdoby tela!

Ill. Že těch. genž lmlmló gsml. ani to
lmhatstuj z Rádiu—rnoin \v šat—'t““

nigakýln newymčí—ngezpůsobem.
Gsaut Wšuk bohaté & za'unožné panny nekte—

ré, genž by i hned se. wytasily s bohatstwjm swým,
stogjee na tom, že užjwuti ho gim newyhnntelno. !
n'eztež toto přede nejm, že bohatá toliko to, 00
W Bohu bohatá gest; žet mohowitz't gen ta, co
w Kristu mohowitú gest, &že ne ginšj leč ty dn
ehownj, božské, k nebi a k Bohu Wt'tltllle, též u
Boha wečne s námi wh'ulnanej poklady zasluhngj
gménu statků prawýeh. A opět eote koli zem
ského, swetského (\ tuto zůstáwugjejho, tot gekož
i swet sám míň nás, genž gsme šíustuým přeeho
dem k Bohu se nnnrátili. Zmiňnge se o té wě

ei apoštol Jan, & duehzt plnými nebeským slonem
horliwč nás nabjzj, řka: „Nemilngte swětu, ani
tak n'čej, kteréž na swčtč gsau. Mungo-lil kdo
swet, nenj lásky Oteowy w nem. Nebot wšecko,
eož gest na swete, gest žádost těle, &žádost oej, &
pýelm žiwotn, kteráž nenj z Otce, ale gest z žá
dostiswetn. A swet pomine i žádost g_veho:ale
kdož činj n'ůli Božj, trwz't na, weky, gakož i Buh

na neky zhst-.'má.“ (I. Jan. 2, 15 — 1'7.) Dych
temež tedy po zbožj wečnem n Boha, & wůle
ho nám budiž prnwidlem stálým; abychom kráčeli
dle učenj & přjkladu Pána našeho, kterýž io
tom dotýknge dj: „Sstunpil gsem s nebe, ne a'
byeh činil \\“ůli Swan, ale nůli toho, kterýž nnlc
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podal.“ (Jan 6, 38.) Geštot pak tu nenj sluha,
wčtšj nad Pána swóho, & znwázán—li wdekeln o—
swobozenee wyswoboditeli swélnu: tedy my,
chtěgjee w prawdě křestnne býti, powinni gsme i
učenjm i přjklndem Kristowým se řjditi. Psáno
gest, i čjtá. islýehá imnohdy k poučenj nás hlá
sá se tu w cjrkwi ono Janowo powčdčnj: „Kdo
prawj, že w Kristu zůsta'xwá, nuit gakž on cho—
dil, i tento choditi.“ (I. Jan. 2, G.) Pročež
wšiekni zz'u'oweň prospjwngjee, a taužjce po zi
sku, gakoby o záwod, wynikeymež geden nad
druhého. Taki teprwn slnnti zasla'užjme křes'tany
prawýlni, takt k odplatě nebudeme príma, anot i
skutky dokážeme, čemu wei'jme.

Nuž, ty tedy bohačkau se býti wyznz'm'áš?
Leč Pawel klade se na odpor twčlnu bohatstwj,
a sám předpisuge, kterak by slušelo tobě, mjr
niti nádhernost w krogi & ljčenj twái'e. I we
cet on: „Ženy w odčwu slušném, stydliwostj &
střjzliwostj ozdobngjee se, a ne kadei'nwy'mi W111.—
sy, neb w zlate, neb perhíeh neb druhém ranše:
ale gakž slušj žem'un, přizmíwagjcjln se k ná
božnosti skrze dobré obcowánj.“ (1. Tim. ?,
9. '10.) Kterážto slowa. nacele shodugj se s tjm,
co Petr pjše, řka: „Ozdoba gegich nebuď ob
kládz'tnj zlata, aneb obláčenj nádherného šatstwa,
ale wnitřnj okrasu srdce.“ (Í. Petr. 3, B.) Gižř
pak ehtěgj-li tomu apoštolé, aby i ženy, co do
mužůw swýeh, w nádherném krogi omlanwati se
umegjcj, obmezin geg, & lnoej předpisu Božjho
k dobrónm w ejrkwi řádu se nesly: oč wjee mnsj
se tjmže wáznti panna., gesto se. z ůprawy swé
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wyatt—řiti, ani giným čjmsi potměšilost swau za-.
střjti nemůže, alebrž wšeeku winn sama nésti
lnusj?

Ty? zámožnan i bohatau se býti prawjš:
třebas! nemít se wšak ani wše djti, co slušj, a-.
niž smj se wje nežli čest a stud připanštj, ]uzným
a z pýchy swětskč nzniklým howčtí ljbostem.,
Nebot psáno gest: „\'Všeeko mi slušj, ale ne
\\“šeelu)1|1'ospjwá. \'Všeeko mi slušj, ale ne wše—
eko vzděláním.“ (I. Kor. 6, 12. Ty tedy z pyš
na-li sobě počjnaš, a neskromně wystrogena \\šem
na odiw se neseš; ty—liwnadami sn'ými oči mlad
eu obracjš na sebe, a wzůeehy po sobe wyluzu
geš ginoehům; ty-li mrzkým žádostem howjš, a
nečistý oheň w ňadráeh zančeugeš; ty-li, byt bys
i sama nehynnla, ginýeh hubjš, a gim widanejm tě
býwaš takořka dykau a traweniuan: (| kterak se
nhágjš za pannu w srdci čistaui stydliwau? Pro—
žluklé to šnořenj a neendné se ljčenj twé, tot wi
nj tebe. Ty takto si Igočjnagje, abys k ljbosti by
la, giž wjee nepatřjš w i'ad djwek a pan-en Kri
stowýeh.

Tyt bohatan se býti prawjš? třebas byla;
ale na pannu to neslnšj, swým se honositi bo
hatstwjm; gešto čteme w Pjsme sw.: „Což nám
prospěla pýcha? aneb bohatsth s ehlanbau co
nám spomohlo? Pominuly wšecky ty wčei gak'o
stjn.“ (Maudr. 5, 8.) Cemuži apoštol naswčd
čuge slowy temito: „A kteřjž kupugj, bm'l'tež ga
koby nekupowali; & kteřjž \\“ladnau, gakoby ne
wládli; a kteřjž nžjwagj tohoto swetla, gakoby ne
užjwali: nebot pomjgj způsob tohoto swetaf“ (Í.
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lxer. 7, 30. M.) Rewnež il'etr, gemužto Pán
péči () pastwu & ochranu OWej swýeh poručil , na
němž i on Swan ejrkew založil & wzdelal, "pronášj
se o tom (Shut. 7.), žet zlata & střjbra nemá, ale
že gest bohth w milosti Kristewč, žet zámožen “
Wjře & w diwotworné moci gebo., žet slyue nad—
bytkem teeh zbožj ducha, kteréž k daru oslawenj
1kapomáhugj.. Temi klenoty, tjm zbožjm nebudet
w stawu wládjmuti onu, genZto mdegi swetu, než
Kristu bobatnauti wolj.

T)“t zámožnuu se býti prawjš, & žebys, čjm
tebe Bůh obmysliti ráčil, toho použiti musela, se
dmmljwůš? I budiž! užjwey toho, ale k spasenj;
užjwey toho,:tle k zámcríuu. dobrým; užjwey toho,
ale h weeeum od Boha weleným, & od Pána po—
ll-bí'lmlllýlll. At ('jtj chudý, že gsi bohatá, at ejtj
potřebný, že gsi zámožné. Dalwey .swó dčdietwj
Bohu 1m úrok, čustug Kristu. Zukup sobe umno—
ha ginýeh přjmluwy., abys čest pzmenskau tam ne
poskwruenuu přinesla, i sljbenó odplaty l'ánč do
sjeě mohla. Sehowey poklady swó, kdežby gieh
zlodeg lwwykolml, kumz by se čjhngjej newedral
míheřujk._ Nustřádey statku, ale těch nebeských,
giehžto wýnosy stále, wečne, &před wšelihým swe—
tu pi*jhořjm bezpečny gsuu, giehzto ani rez neka
yfj, uni krupobitj nehubj, uni\\'ed1'onep1'užj, ani
Ligmvee neplenj.

Tete-, dogistn., giž před Bohem wine twoge,
stogjš-li na swém, žeby od Boha dáno ti bylo
bohzustwj proto, abys neblaze zažila ho. Wždyř
1 hlas lidský od Boha. pOClli'th: & proto—]iž swe—
„ských uhunebných pjsuiček zpjwuti nálcžj? Dal-u:
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Bůh i železa lidem na wzděláwánj země potřeb—
ného: &proto—liž lidstwo wražditi se smj? Anebo
že Bůh učinil kadidlo, wjno i oheň : proto-ližmod—
h'u'stwj prowoditi se má? Čili že mnoho dobytka na
poli ehowáš: i hned geg w žertwy & západy bůž—
k'ům přinášeti dlužno? -——0, i ginak welikót to
pokušenj welikým wládnauti statkem, k bohatým-li
tudy se nemčřj aurokům! ij gest kdo bohatšj,
tjm aužegi se wjže, aby mjsto množenj hřjehů
gieh radčgi shluzowal gmčnj swého rozdínva'mjm.

IV. \Výstraha před potworstwjnl \v
krogi. :! ličiclel negetlnollo druhu zá

kaz.

Nádhernost, okrasa šatu & ljčenj marné ne
připadagjt leda. na ty pobehlé i oplzlé ženký; &
w neydražšjmobleku ehodj wůbec takowá,
stud gesti wee neylaeinegšj. Takt Pjsmo
swaté tu, kdež \\“ůle Páně gest, nás poučiti &
střjei. Tudy se popisuge ona newčstkn, krásně
wystrogena iuljčena, kteráž se šperky swými,
nhrž pro tytéž za swé wzjti má. „1 přišel,
prý, geden ze sedmi angelú, kteřjž meli sedm
kofljků, a mluwil se mnou, řku: Pogd', ukáží
tobe odsauzenj newčstky weliké sedjej na. wodz'tch
mnohých, s kteroužto smilnili králowé země. 1

odwedl mě w duchu; i widel gsem ženu sedjej
na šelmě, a žena ta odjna byla pláštěm šarla
towým a brunatným, & ozdobena zlutem & kame—

njm drahým i perlami, mngjej kofljk zlatý w
ruce swé, plný ohawnostj, nečistoty a. smilstwa
neš-keré zeme.“ (dew. 17, 1—14)
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\Vy tedy, čisté a stydliwé panny, ntjkcyte
nádhernosli a zewnitřnjho krašenj se, osobám ne
čistým a nestydatým wlastnjho; štilte se těch
hampeyskýeh znaků, a těch wýstrogů newěstějch.
Isaiaš, pln Ducha sw., okřihuge a lage na ený
Sienské, zlato- a střjbrohlawem zlehěené dcery,
gcnž záhubným oplýwagjee zbožjm, pro marnau
rozkoš swětskau Boha se strhlý. „Pozdwihly,
prý, se dcery Sienské, a chodily s wytaženau
šigj, a mhanragjce očima, a spořádaným krokem
wlcklý za sebau sukně, i nohama pohrawalý. I
ponjžjt Hospodin knjžecjeh deer Sionských; i
odkryget Pan raueha gegieh. Stlgwostnost kroge)
ozdoby, wlasy, kadeře, měsjěký, kadeřawidla,
náramky, woňawký,toěeniee a prsteny a naušniěký,
a hedbawm't, zlatem i šarlatem protkaná raucha
odegmct od nich Pan. I bude za ljbau wůni
smrad, mjsto pasu prowazec, a mjsto zlatem o
zdobených kadeřj, lysinaf“ (Isai. 3,16. a n.) *) Tot
hle žchránj Božj, tot důtkliwa domluwa Páně!
Odtud, prý, panny, bywše porušeny, napotom i
prawé služby Božj se strhly. Onýt se pozdwihlý,
a padlý gsau, wystrog'ily se, a ošumělý i ušpině
lý gsau. Tý, co gsau hedbzíwjm a šarlatem ode
ný, Krista obléci nemohau. Tyto zlatem, perlami
& záponami se okrášliwše, pozbyly gsau okrasy
srdce sweho. [ kdož by nehaněl a llClltjliill wěvj
oněch, genž bý hubilý giných? Kdož by dyehtil
& sahal po tom, ějmž by gakořka šjpem a dýkou

4) Sw. Otec uwodj tu & omlc texty biblické podlé |fre
kladu, geuz am 5 Vulgatau, ani s překladem 70 tlumoěnjhů
naskrz tentýž nenj.
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ginj sobe uhonili ránu? Byl-li by kalosi ten tam
po godnqu čehosi nápitku,sauuliln bys, že člowěk
tjm nupitjm se otra'nvil;u padnul-liby kdo ntrtew
po gjdle nčgnkém, hádala bys,žet asi to se swe
tn geg' sprowod-ilo. I negedlu & nepiln bys, lulež
inj, gakž patrno, smrtj gsau to zaplatili.

Nuže gakét to odpjránj prawdě, gnký to ne
smysl, tech wěej sobe obrati, genž, gsuu i zprwu
liubily, i posuwz'ule hubj? Cože nniš snad za. to,

"'
:?

že oiltud sumu wyu'z'tzneš, odkud, guk zgewno,
ginj gsnu wznli zu- swé? Bůh zugistó ni brunatné
ni šnrlutowe' nou-činil owee; anižte' koho učil,
w mjzo bylinné ačorweowé u'lnu smět-četl & bur
witi. On't nikoho nenawcdl, zaiponky s druhým,
we zlute zasuz-enýin deluti kumenjm, ani perly
dlouhým pntei'em skljčkowanč nositi nu hrdle. I
nepřistogjt elowčku, (ljlo Božj nu telo swém
ukrýwuti, přjlopee puk tl'ábelský stnwčti na odi
u'u. Suzul-liž to nule Božj, aby samowolným w
uši ruučnjm i to newiuuč, we swčtč dosnwz'ul

neprošlo tlčtiustwo trýzn'eno bylo, puk z pruluku
i run ušnjelt \\“čšely se mu perly, tlrziže koupené,
než na wz'tžlu'wh ceny 11-111gj."')

\Všeeh uči,-j teehto nálezcowe gsuut oni-uo
hřjšnj & odpzullj nngclé,ktořjž kaloni zuclmáeeni
zemským, o milost nebeskuu přišliý) Od těch co

5) Gnk dlouho na wzdoryrozuinn, wčrnu oswjn-m'-ho, lind'e gv
štč trWuti onen mraw sturowliořeučlj', gen'ž. marnosti lidslcépoellle
huge u kmlj ? -- Proč, medle, wčk náš, oswčtnu se wyuášegv,
až posud lilnupostj tnkowích trpj'? K čemuž tzi snažnost marné
wynagjti přetwařowánj. geš'to rozumu lidskému k nižádnč cti neni?

6) Negedni ze stnršjch učitelů cjrkewnjch, swedmi knilnul
l'lenoehowuu, aneb newčrnj'm textu 1. Mogž. (i, 2. překladem
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MMC“ "ási'llýťha pocházj't i to černidle na. br
Wy) i tO čcrwenidlo nuljce,ita barwu. na wlusy,
gakož i to zneutwařowánj přesných w lidské twá
ři tam“ A l'l'áw'č tu zuz'uní' má se býti lvowimlýmn!“

z bázně té, gjžto na'uu wléw' wjra, z lásky té,
gižto wyhledáwzí bmtrstwo, ne pannám toliko u.
wdowa'un, nobrž i. wdauým & wšem dokono ženám,
dáti tu wýstruhu, aby to stwořenj,ten obrazBožj
ni zlutou, ni černuwau, ni ryzuu a. kteroukoli
barwau,kteráž gen ty wlustnj tahy wobljčegi kazj,
nigakž neprznily. Mluwjt tu Bůh: „Učiňme člo—
woku k obrazu & podobensth swému.“ (I. Mogž.
1, 2(5.). ] směl—lišt by tedy kdo ginačiti & opra—

wowati to djlo božské? Co wrahowé na Boha
suhngjt, kdož to, což spodobilon, ginačiti a pře
podobiti se opownžugj,zpameti wypauštěgjec, že
což se koliwčk narodilo, tot Božj djlo -— a, což
se Loliginafíia totďáblemstwůmgest. Kdyby mu—
ljř kohosieo neypodobnčgi byl wyohruzil, a někdo
giný, domuele wčtšj umelec, do hotomího kusu
znowu cosi lmrwil, guixoby ho opruwiti chu-gv:

mčli za to, že angele,gakoby tčla magice, w rozkošech tělesných
se kochugj. A wšuk přesný pogem podstaty angelské, od mno
ha ss.()tců schwúlený, we školách křesťanských dosawád se udr
žeL Giž od Makaria, Cassiauu, Basilege, Augustina atd. tento nedo
bře textu dotčeného daný wýklnd odstraněn byl, lli'jch pak mno
hich ungelů, kteréž ďáhly gmenugeme, nebyl než zímist &
pýcha cili nudutost proli Bohu. Co w předešlých anásledugjcjch
tuto i'udkuch pí-lizjlfl se ungelům hřjšným, gakoby wšukúho w
krogjch potwořeuj se nálezcům, to slyšeti chtjti na bezwýsnjnečnau
moc, aneb na bezpostřednj na elowčknpůsobenj gugich --- neby
lofby než upjrati nbsolutnj neodwilost Božj; od čehož zalgisté i
náš sw. Otec byl wzalúlcn. W'Zdyt dle zdruwého učenj wjry
ďábel, gen pokudi to Duh pi*ipaušlj, nám škoditi může.
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zagisto prwnčgšj mistr ten těžce uružena, & wšjm
práwem rozhncwz'um by se cjtil. A snad-tíž Buh,
twug uružcný twurce,tuk hřjšné drzosti twé po
ncehz'l.|ch trestu? Byt bys itcdy u lidi pro luz
nó šperky swé za smilnnu & prostopášnnu nc
plutila, nicméně u Bohu, gehož dle gsi poskwr—
nilu, o mnohos huřc na tom, ncž eizoložniec. Co
kludcš sobě zu okrasu, co kludcš zu slušnou ú
pruwu, totč hyzditi djlo Božj, totč przniti praw—
du. Putřjt sem ono napomenutj I'nnlowo:
„Wyčisttc starý kwus,uhystc byli nowc' skropcnj,
gakož gstc ncnokwnšcni. Nebo Beránek náš wcli—
konoan ohětowáu gest Kristus. A protož ho—
dugmcž nc w kwusu starém, ani w kwnsu zlosti
& ncšlcchctnosti: alc w ])řcsnicjeh upřjmosti &
prawdyňc(I. Kor.5, 7. S.) Giž pak trwá-li u těch
upřjmost u prnwdu, genž sami, co prostoljbcho
gcst, ncpmwými lmrwmni kazj, & co srdcčnóho
gest, dz'twugjec tomu twář cizoložnuu, to hyzdj o.
hauo'hj? „Ncmužeš ;:ednoho wlusu učiniti bjlc'ho,
nebo černého.“ (Mot. 5, 36.) Takt mlqu Pán
twug. I zdali Pánu swčho zu slowo hráti, & sn
nm nu wrehu mjti chceš? Ach! tyt drze co bez—
hožnicc si počjnáš,u z gnhósi neblahé buduucno—
sti předtuchy giž nynj wlusy sobe na ohniwo bar

!7)Hlmvmunnstogtc! tjm ncyčelnčgšjm audcm
telu hřcšjs'! Psáuot gest o Pánu: „111mm puk

7) Plawé wlusy, zlatem poprašowati, bylotč za ncwšednj
tehdáž ozdobu pokládáno. I cjso'rowť: sami pudrowuli sc druhdy
práškem ze zlata. Takt piše. Julius Knpitolinus: „Fuít (t. Com
modus cjsař) formu quidem corporís hrs—(n)(*:-pile (:uncn semper
I'ucuto et mu'i ralncntis illumilmto.“
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gebo & wlusowé byli bjlj gnho wlnn čistá, & ga
ko snjh.“ (dew. '1, UL.) Ty wšuk lageš belo
w'lusy'm, a. hnusjš sobe tu belost, gjžto bys na"
podobniln se hlawč Páně. I bud' si tukowá která
bud: medle což netrneš, že snad w den soudný
twuree twůg k tobě se znáti nebude? že když,
abys odplatu wzala,1)owstuneš, te odežene & wy
laučj? ba že't i gakožto soudce & odplátce zpřj—
km s tebou mdožj řka: „Tot nenj djlo moge,
toř nenj obraz náš. Tys líčidlem plet swau
zhanobilu, tys wlasy swé barwau eizoložuau zne—
podobila. Tyí máš obljčcg klamawý', postawu
zkaženou, pohled neznámý. Nebudeš moei Boha
wideti, anot tu negsau ty oči, gež Bůh učinil,
ale ty takowé, co d'ábel zpotwořil; k nčmnžtos
na učenj chodila. Tot wzalas na sebe giskřiwé &
malebné očisha hadj ! “) Nepřjtel twůg tebe tak
wystrogil, s kterýmžto zz'u'oweň hořeti budeš.“——
A takto—liž rozgjmati nenáler sluln'un Božjm?
ne-li tech \Věej dnem i noci se báti?

Nechť pak ty,co wdanč gsau, giž samy hle
dj, moe-li sobe u mužů swýeh za swé wdek)
wylnhoditi mohou: unot k omluwenj nnn'nostj
swýeh manžely swé uwozugjee, _gieh eo spolu
winnýeh do swého Wplétagj lotrowstwj. )auny
wšuk —- k giehž prospěchu toto lnhleme ——
gsauee tak nádherně ustrogeny, nenáležegzjl',tušjm,
do řadu lumen, ale co prušiwé owee, eo chorá
dobýřata odtrženy buďtež od čistého u swatého

8) Antimoniem, genž se nalezá mezi rudou střjbrnau, teh—
degši ženy dělaly sobč :! malomin oči hrubé, mnoho si na tom
zakládugice. Ci'r. lV. Král. 9, 30.
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zástupu panenského; aby sie ohengjee pospolu,
i těch ostatnjehnenakazily, aniž pohnbily ginšjeh
ty samy, eož gsan giž na zmar přišly. My tedy
k tomu zdrželiwosti pokladu hledjee, straňme se
wšeho, co by mu škodno a zz'thnhno bylo.

Y. Ze náwšíěw swatebnjch :! láznj we—
řegných ]mnnáln zbraůouali se. nm.

Aniž ga tu p omlčeti mohu otom zlém zwykn,
kterýžto znenáhla takto se giž zakořenil, že na
wzdory stylliwému i řádnénm mrawn, prímo si
osobnge lnerlnomoenč. Negedny z panen nic se
nehanhj na swath ehoditi,negedny wedan oplzlé
řeči, mezi hosty swéwolne prohjhagj & poslan
ehagj; anobrž proti wšemn studu po sobě pasti
(l:hragjee, i při howorn mužském, gakož ina
besedách opognýeh přjtomny hýnagj; ha emnčgji
i tu, kde ehlipnost se dráždj, kde se nenesta k
nezhraňowanj se smilstwa, kde ženich k bngne
drzosti se wyzy'wá. Což, medle, má, k pohledá
wánj na swathe panna ta, gešto ke \rdankám a
ni mysli nemá? Čiliž tn, kde mysl a \\“ůlc
tak narůzno gdan, negaké rozkoše pomčti lze?
Čemu se tu nej, čemu djwagj? — O gak hrubě
od swého předsewzetj pauštj ta panna, genž při
šedši sem gešte stydliwa, co nestyda domů se
wraej? A být i hned tělem i dnšj pannan zůsta
la, shledla tn wždy a zaslechla, i pronesla slo
wem leeos na ngmn sama sobe.

A což nn'un řjei o těch, kteréž do leektetc
lázně gim se namannlá hčhagj, kteréž tela snů,
studu a čistotě zasweeená, před chlipny'mi zrak)
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edlmlngj, na obnažené mužské poknkngi, & tak
olmpolnč na. sebe zjmgj? Nenjaliž prawda, že't'
ony k hřjelm nástrahy kladen? A lellčjee i čest
Swan, přjto'mnýell-li !( mrzkým nelákagj žáde—
stem? ——Relmeš ale: „Odlmwjt každá samu za
sebe, z gankólm sem chodi úmyslu; mne se tu
genom o wykanpánj & umytj telu gednz'u“ -—
Takto se neosln'nwmllnjš, ani newymčřjš, ?. té.
swé nečistoty n drzosti. Takowň knnpel nemyge,
aniž splnknge, ale špinj & šeredj nudy twé. A
budiž tomu, že sama na žádného wšetečnč 'ne
wzllledneš, předee ginj Wšetečnč na te lllO(lj.
Mrde snad ljlmst neprznj oka twéllo, & \\“šnk
ty sným ostetnjell osol) kocllánjm sama se prznjš.
Tn genište delz'mšz knnpele, 'n na hesedďs lmršj
než na diwudle. Zde se swlácj “wšeelm poetiwost,
zde s odčwem pesp'olu i čest istnd s'e odkládal;
zde hana i lehkost na panensth s'e pauštj! Giž't
pak powaž sama, zdaliž i w slušném obleku snem
mezi muži uln'tgjš se za pannu stnndnan, "mezi
těmi, gež tWOge nestydatost k wilnosti ponnklaf')

A ]n'otot ejrkew kwjljwi'm panen swýeln;
protoř dpi nad lehkým & nepočestny'm kratoelmj
lenjm gegieh. Takt hynau panny w kwetn swém,
t'akř lmsne se stndem i ta, sli'lwn zdrželiwosti,
takř sei wšeeka dílstognost stawn gegiell zneswč

9) l'nwln—nj polmustwa na (lnš'e křesťanské, zwláštč na za—
swĚcené panny, nemohl než zállnbným býti. Tyto berauce na
se kroge modlítrské, & druhdy wypadngjce z powolánj SlVéllOv
mrawný cit druhých wč'řjcjch nemilé zachycowaly. Náwštčwy ty
& besedy weřegné nnskýtaly newčrcům příležitost, na čest pan—
nám dostanpati, & prwnj zárodky ctnosti ze srllH' gim \\yrwuli.
Cfr. Tertull. de Spectae. v. 26.
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engo, taki se nepřjtele odpowedneho chytrost
WCtljl'i'l, taki se llřllšl'ádfl. satan zálohzuni ukryté
strog'enými, tak panny nmrně \vystrogené gsnncc,
& po swetč prostopz'tšne lmgeti ehtjee, punnami
hýti ]rřestá 'agj; taki; on) zmrhuwše stud swůg,
nukrmlj owclowugj, & (lřjwe než manželkami gsnu,
hýwagj z nich eizoložné choti Kristowy. A giste,
aakož gsan welike ty odměny božské, pnnnz'un u
ehystanó, tak budou i hrozné muky ty, genž na
ní;- přikwačj, proto že o zem daly ponenstwjm
swým.

Slyšte mne tedy, wy panny, gnko oteo swého,
slyšte mne, nnt wás tuk wysoee kladu a napomj
námgslyšte mne, ani to oteowsky mjnjm s blahem
aprospčehem wušjm. Ostnntež tak, gnktč \'ás
učinila mistrnů moe Božj, gnkte nás ti:/„působila
ruka Oteowa. Ostaíi twái" \\“ušeneporušena, hrdlo
čistonito, postnwa naše srdečno. Nemučtež sobě
nšj swých, nepunteyte hrdla, nestahugte šjge toče
niej n. záponau drahou, nepřipjneyte řetjzků zla
tých 1“) k nohám swy'm, nebarwete sobe wlnsy, a
mčgte oči ke wzhlednutj na Boha způsobilé. Kau
peyte se za'u'oweň se ženami temi, gešto wkaupeli
stud s sebe nesklz'ulagj. Straňte se Swatch pro
žluklýeh & kwusů zlowážnýeh, kdežto se lehko
nakwasiti lze.

Ty, () panno! nhraňug se té stkwostnosti “
odčwu. Střez se zlata, ani: se uhraňugeš tělui

10) Ženštiny na wvchodu nosjwuly zlaté aneb střjbrné, nad
kůtky upennčné kroužky, na než případ: byl řetjzek, aby kroče
ge stegné & wymčřené byly, což u panen tomu nuwyklých 7.1
slušnost se pokládalo. Cl'r. lsui. 3, 16.
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swetu. Nenjt gedno, ubrániti se tu sjle weliké, &
matnostj podmančnu býti. Tčsná i úzluíte
to cesta, po njž se k žiwotu gde; & drsnz't
i pi*jkrátč to stezka. k sláwč wedauej. Tautéž
stezkuu kráčegj mučedlnjci, hemu se panny, stam—
pagj sprawedliwj wšiekni. Nedáweyte se širokau
& prostrannau cestau: po tet č.jhagj ty nástrahy
wražedlné, ty na, hrdlo sahagjcj rozkoše. Chlív
choljt tu dábel, aby sklamul, ljchotj se, aby runil,
wábj, aby smrtil.
Vl. Gak 111110110wyllod naskýtá staw
panenský, & kterakič záštita“ proti

swjzelinn časnýnr.
Předkem užitek stý gest, &ten mučedlnjkíun,

a. hned po něm šedesátý, & ten pannám náležj.
Gakož mysl mučedlnjků nelne ani k tělu, ani k
swetu, & gakož s tjmtéž potýkati se wee gest ne
malicherná, aniž lehká hřjčka; rownčž tak, anot
wy co do mzdy swé s mučedlniekau téměř stý—
kátc se odměnau, buďtež w ctnosti swé hrdin
stwj mučedlnickému neybližšj. thůru se po—
wznésti, nenjt snadno. Gakéhot tu potu, gaké—
hot ausilj třeba lezaucjm na wreh & na wreholi
hory wysoké. A což teprwa nám činiti do nebe
ngti taužjcjm! Leč i tu ausin o mnoho méně
gest,t0-li se přirowná k odplatě přisljbené. Ne—
smrtedlnost, žiwot wččny',králowstwj nebeské to—
tě ta mzda, tote ten slib, totě to přiřčenj Bohem
učiněné. Dostůgtež tedy, 6 panny, dostůgte po
wolánj swému, dostůgte i nadegi swé! VVelikát
mzda, odplata přehoguá, klenot ten swrehowaný
čeká wás tam za zdrželiwost waši.

Časopis pro katol. diu-how. xx. :. 4
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A eheete—liž wčdčti, od gakč cln-:'lnj nehody,
a. co do sebe má ctnost zdrželiwosti? Bůh řekl k

ženě: „Roznmožjm hjdy twé & lkánj twé: w
bolesti budeš l'oditi syny,:t mužem swým se řjditi
budeš, &on panowati bude nad tebou.“ (Gen. 3,16)
\'Vás netýčc se to wyřknutj Božj, wás nehnčtau
hjdy & lkánj manželek, ani starosti o porod sy—
nu. Nepmmgeř nad \wámi manžel, ani na mjsto
něho Pán, & gako ehot wáš i hlawa waše Kri
stus gest. Los u podjl wáš geden &týž gest. “ždyt
gsau to slowa Páně: „Synowé tohoto sečtu ženj
se & wdz'twagj: ale ti, kteřjž hodni gmjni budou
onoho woku & wzkřjšenj z mrtwýeh) ani se mlá
\\'u_:_rjani ženj. Nebo ani umjrati \\jec nebudou
moci. Angelům zagisté Božjm rowni gsau, po—
něwadž gsm: synowé wzkřjšenjf' (Luk. 20,34—
36.) Kými budeme my, těmi gste wy giž býti
počaly. Wyř se giž tuto aučastnjte slnwného
wzkřjšenj, & od sweta neposkwrnčnč, gen eestau
geho se béřete. \Vyř tu eo čisté panny trwngjeo
giž nynj rowm'tte se angelům Božjm. Stůgte gen
wlmnensmj swémeelé &neporušené: dospete gen
w tom, eo gste udutnč zapo'ěaly, aniž tu měgte

sháůky po šperku, ale po nn'nweeh ozdobnýeh.
Putřte wzhůru, o, pozdwihatí počuwše očj k nebi,
wjee nesklopte gieh k žádostem swčta i tela,
ee se nesnižugte k weeem naeele howadnynp

Sprwu wýrokem swým Buh welel růsti u
množiti se: potom sehwálil i zdrželiwost. Tu,
když swčt byl nowý & nelidný, šloř mu o roz

plozenj semene & o množenj lidstwa.. Nynj, aut
swet se naplnil & zalidnil, ti kdož se koli“
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zdržeti mohnu, žigjř eo panieowé, & činj se
sehopněgšjmi k řjši nebeské. I nenjt tu přjkaz
ostrý, ale gen pohjdnutj Pánem dané; nenjt tu
gho gakósi powinnosti, ale každému na geho
wůli ponecháno. Zagisté,na ty lepšj on ukazuge
stánky, když mlqu o mnoha. přjhytejeh u Otce
sweho.

Nuže, po těchto lepšjeh stánejeh taužjteř i
wy, & mrtwjee žádosti těla, k slawnčgšjmu w ne—
bi stánku se powznášjte. \'Všieknit sice, genž
Božj woduu nu křtu poswěceni gsan, skrze uni-
lost kaupele spasné starého čloweka swlékagj;
tut se Duchem svatým ohnowugj, & od nešwar
staré nákazy skrz nowé zrozenj zase očištugj. \'Vy
ale, gesto nižádnýeh neejtjte ljhostj tělesných, o
mnoho wetšj & přesnegšj nowého zrozenj swatost
osohugete sobě; sláwu wuši gediné to pusohj, eo
etnostj & duchem gest. Onen apoštol, od Pánu
wywolenau nádohau zwaný, & od Boha hlásali li»-
dem rozkazy nebeské poslaný, pruwjt takto:
„Prwnj člowěk ze země: druhý člowěk s nebe-.
Gnkýž ten zemský, takou'j i zemštj: &gukýž tun
neheský, tukowjž i neheštj. Gukož gsmc nesli
obraz zemského, nesmež obraz i nebeského“ (I'.
Kor. 15, 47—49) Totč ohrnz, gegžnese lmnenstn'j,
nese čistota, nese—tineporušená swutost &upřjmost.
Anohrž kdož gsau koli welenj Božjho pamčtliwi,
kdož wedle nábožensth zastáwagj sprawedlnost,
kdož gsau nepohnutelnj u \\“jře, w bázni Božj
pokornj, ke wšj trpeliwosti otuženj, w každém
přjkořj tišj, kmilosrdeustwj oehotnj,k zachowánj

4 *
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mjrn w bratrstwu swornj a gednomyslnj, toř gsau
ti, kteřj nesau ten obraz Božj.

\Va'unř, (» wzaeué panny, gesto Bohu ži—
gete, wan), gesto Panu gste zasnanheny, a wywo—
liwše stranku wet'sj a lepšj, napřed kračjte k nemu,
wz'untč dlužno, plniti a ochotno wykonawati wše
cky předpisy tyto. Z wás, genž gste dospěly we—
kem, staňte se mistryně mladšjeh; \\“y pak,genž
do let weházjte, poučugte swy'eh wrstewnie. Ge
dna druhé srdce dodaweyte, wzágemne se rozne—
eugte, ke cti panensth swého přjkladne oheugte.
Udatne tu dotrweyte, duehowne dospegte, štastnč
k ejli dostihne-te. Tehdáž gediné mčgte nás w
paměti, když pocta panenstwj wašeho swůg za
čátek wezme.

___—

3. varzenj, gali se slowa Boz/' lidu
fwenkowskénm s wše'nwžným prospěchem

hlásali má.
Od

Jakuba Macana,
faráře w Slabcjch.

(vinen gsom mdlým gako lmllý, abych mdle zjsknl. I. Kor. 9, 22.

Před nedawným časem gistý newšednč wsz
laný, ejrkewnjho ducha plný duehownj w dopisu
swém k skladateli tohoto pogednúnj wygádřil tu
snažnau žádost, kdyby nam we weleetenóm Časo
pisu našem od někoho swrehn položené nawrženj
podáno bylo. Powčdom dobře gsa geho k spro
stému lidu wcnkowskómu srdečně. náchylnosti, &
welikau uzm'lwage potřebu, aby , čeho k rozšjřenj
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ctnosti a králowstwj Božjho duch geho zbožný
tak horliwč žádá, milostj Božj a snaženjm našjln
hogne se dosáhlo, brzy gsem se ustanowil na tom,
k práci té přičiniti ruky swe, celým srdcem žáda
ge, aby s hůry požehnána byla, a přehogný užitek
nesla.

Ulohu tuto zde podánám dohonanan, ač ni
koliw wšestranne tak dokonalan, aby se o této
\\čei důležité nemohlo nie důkladnegšjho řjei,
swčtlegšjho a důwtipnčgšjho.

Mnohé zag'isté kninr pastýrske theologie pě—
kná nawrženj, dobrá prawidla i wýstrahy wšeho
uwáženj hodné poskytngj, čeho pastýř cluehownj
bedliwč má šetřiti, aby lid sprostý, nenčený, ne—
wmlelaný z geho kázanj (luehownjho prospěchu
nabyl, a čeho se peeliwč chránitiJ aby snad slyším
nerozmněli') a tak užitku wšeho zhaweni nebyli.

Zatjm pranidla takowá w knihách theologi
ekýeh gen w shrnuté krátkosti se uwoditi mohau;
čeho se tam nedostáwá, opatrnosti pastýrské se
poneeháwá, a pilnčmu skanlnánj povraha smeyšlcnj
stádee sobě swčřeného se poraučj.

Giž z této strany důkladná se naskýtá potře
ha, aby se duehowenstwu zwlášt mladšjmu, na
niniei Páně teprw wyeházegjejmu swětle okázalo,
kterak by s wšemožným prospěchem lidu wenkow—
skému slowo Božj se hlásati melo.

Mnohem wšak che maudrč nawrženj takowé'
za těchto časů se uznati musj za potřebné, an

trauba slona Božjho z posnátnýeh mjst stále znj,

!) IAllk.8,
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ale ne wždyeky, ha 1115thsrdce lidské k bohomy
slnómu žiwotu proniká; an semeno učenj Božjho
bez ustánj se rozsjwa, ale bud' žádného, aneb gen
skrownčho užitku přinašj. A proč?—- Pán Ježjš W
Ewangelium na neděli prwnj po dewjtujku okazu—
ge tři hlawnj překážky, které wšeliký užitek slo
wa Božjho mařj, we wzniku dusj a kazj. Na ty
tři překážky často negedni kazatelé okazugj, po—
sluchačum swým ge předstjragjee, ginu, že po toli
ka kázanjvh se nelepšj, trpce domlauwagjee,ažeby
na zkáze g_regiehžádné winy nonesli, ruce gako
Pilát sohč mygjee.

Owšem se stjžnost a domluwa tato na prawdč
ewangclieké zakládagowšem prawdu tu z neomyl
nýeh úst Božjeh pronešenau zkušenost netoliko
wšeohecnágxýhrž i gednotliwých kazatelů dosu'čd
čuge, gegichžto i ten neyhorliwčgšj a neyproni
kawčgšj hlas slowa Božjho někdy se podobá hlasu
u'olagjejho na paušti, kde se žádného dowolati
nemůže, tak že gako su. Stčpánk Židům, podobně
mnohý kazatel k swým posluchačům zatwrzelým
řjei může: Twrdé šigc, a ncobřc-zrmých srdci
a uši, wy se wždycly Duchu .swnlémn profilo/76.2)

Zatjm newzkládeymež ušeeku winu neužiteč
nosti slowa Božjho pauze a gediné na posluchače
swé, že mysl gegieh wždy gest přjprawy a pozor
nosti prázdná, tělesnými žádostmi naplněná, w
mamonč gako ut0pená, a tak, by slowo Božj k
užitku přigala, nesehOpná: nýbrž sand sprawedli

!) Skal. Ap. 7, 51.
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wý snd'mea), nahljdnemc swčdomj swe, zpytngmc
také přjprawu swau ku kázanj, rozpomeňmc sc,
prosili—li f_[SlllCsnažně Boha za pomoc, od něhož
gakožto od Otce swé'tel každý dur dokonalý
gest,*) aby mím dal to tu hodinu, co bychom
mluwilí: anebo snad se gcdiné na svau umělost
\\šctcčne spolchali; wynaložili—li gsmc wšecku přj—
slušnau péči a praci,a w mysli uspořádali to uče—
nj, kteréž (l_itkámBožjm přednášcti chceme; mln
wili—ligsmc k nim tjm dobrým aumyslcm, abychom
gim byli prosptšni: čili toliko aby se ncřcklo, že
gsmc pronwškali kazanj, a tak gc gen wlažnc k
ospalosti posluchačů snad přednesli. Budeme-li
před saudnau stoliej swedomj swčho z nepřjpran'y,
wlažnosti aneb dokonce z nedbalosti obwincni, že

gsmc při kazanj nehledali polcpšenj, nýbrž pohodlj
swého, na tom, že hodina kazatcdlnj gakž takž
dokonána, přestáwagjce: nesprawedliwj byli by—
chom, a nelaskawj, žchragjcc na osadnjky, že
ncmagjcc žádného nedostatku w kazanj , přcdcc
nepolcpšcnj zůstávagj, že tedy často kazati gina
nic ncprospjva'. Ach! tak “lažnčmu kazatcli

posluchači by řjci mohli: Lékaři ! uzdrnw se
sóma). [Vaří/my, napomjna takowého sw. Jaroljm,
co prospěge učiti, když posluchač nechce či
nili ml.-,gak učím ? Nebo gedenkaždý gen po
dlé přičinění swé/w saucen bude; ly nebudeš—li
mhlwili, on nedbá-Ii tč slyšeli.7) Podobným
kazatclíim nekdy řekne mistr naš nebeský: Sjli

3) Za:-h.. 7, !). 4) Jul: !, 17. &) Mal. 10, 'N). 6) Luk
4, '!3. 7) Na I'Íu'ch. kup. 33.
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gsle mnoho, a wnesli gste málo.") A ačkoliw
mysl posluchačů, ge-li nepřiprawena, roztržita, w
tělesných a swčtských žádostech pohřjžena, wše
cku řeč Božj nekdy činj galowau, neaučinliwau,
neplatnan : předce nepřiprawený, wlažný, o spasenj
osadnjkíi swýeh nedbalý kazatel mnohem méně
prospčge; nebo nemluwč ze srdce také srde přj
tomných nepohne, a hlásage wlažne nenj s to
studených srdej rozhřati !( žiwotu zbožnému. Ano
bez počtu mame přjkladíi, že mnozj posluchači
přišedše na kazanj wšj přjprawy a horliwosti
prázdni, anobrž gen z obyčege, a tudy wlažnč,
ospale ge poslauchagjee, aneb z wšetečné zwčda
wosti, a protož bez dobre'ho aumyslu, bez wůle
užitku spasitedlnčho nabytí, přjtomni gsance, před
ee patřjej přjprawau, dobře opatřeným, Duchem
swatým nadehnutým a horliwosti plným kazatelem
wzdelani, oscheni, proniknutí a tak obměkčeni
a gako ohromeni byli, že doby we dne w noci
pokogné neměli, dokud břemene hřjehii swýeh k
nohaum zpowědlnjka nesložili. Přišli na kázanj co
krkawei černj, a wyšli co labut bjlj; přišli co
Publikáni, a wyšli co osprawedlnčnj, blahoslawiw
še tu hodinu, kde meč slowa Božjho gegich w
hřjšjeh utwrdlé srdce pronikl.

Ale gaký mohau wzjti prospech posluchači,
sie dobré wůle, z kázanj duehownjho řečnjka, ()
němž známo, že nehledá owej,nýbrž wlny gegieh,
že kona auřad swing kazatelský gen mušene, stu
denč, ospale, že káže, ne aby prospěl, nýbrž aby

&) Aggcus 1,6.
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gen odbyl tu hodinu kazatedlnj; který na swau
kazatelskou umělost, wýmlnwnost a hognost slow
cele se spolehage, přjprawy nenj bedliw a 0 po—
moc s hůry neprosj,gešto by wedčti měl, že wše
lika theologieka mnoho—adobromluwnost, umelost
amaudrost zůstáwa galowá, gestli semeno slowa
Božjho rosa milosti Božj nezaljwa, a k wzrustu
nedopomáhá. Takowý i w řeči 1 w přednešenj
obratný a šťastný kazatel )nnžet siee wylauditi
obdiwenj, a ohwz'iln si wynutiti, ale prawého přo—
swčdčenj a zlepšenj srdce, genž má, býti pran
ejl kazatele každého, newypůsobj nikdý, gestli
práce geho s nebo nebude požehuana; a nebude
požehuana, nebř bez Boha byla začata a konána.
A pak konečně s Petrem po nezdařilóm lowu
zwolati musj: Cchm noc pracowawše m'a game
nepopadlí,9) tolikrát gseni kázal, a ani gedné
hřjšnó duSe nezjskal.

T akt netoliko lid poslauehagjcj,nýbrž nekdy
—-—6 by gen ne wjee! -—-kazatelé sami na překaž
ce býwagj, že slowo Božj k srdci neprostupuge a
užitku hogného nenese. A k gakému to wodj
konci? Když slepý slepého wade, zdaž oba
do g(ímy nepadagj? 10) A když wlažny' kazatel
Wla'zného posluchače wcde, zdnž ho nemwede
do ganly slepoty, nedbalosti, zatwrzelosti a za—

liynutj, gešto ho z širokého moře wezdegšjlm
pokušenj plného sweta wywčsti měl k břehu po
koge a spasan wečnóho?

Dokonaw toto předběžné uvgádřeni, pewnč

9) Llčk. 5) 6. Luk. G, 39
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se držjm té nadčge, že welehný čtenář nikoliw
mu zlý, nelaskawý, osob se dotýkagjej aumysl
nepodstrčj; odstup to ode mne, abych někoho
mel w anřade ;„rehokazatelskémsauditi; nebt wjm,
že každý Pif-nuswému sing/' noh pndň,“) který
zpytuge srdce a lcd-mj. 1*) Také wšak wjm, že
žádný z nás na wreh dokonalého kazatelsth
gesto newystaupil; nebo geden gest dokonalý, Bůh
gediný na weky.

Giž tedy položjm prospěšná prawidla a na
wrženj, kterale řečnjk wšeekn sjln na to wyna—
ložiti mel, aby se kazatelska práce geho Pánu
neywyššjmu tak zaljhila, aby potřebného wzru
stn udělil, a požehnanjm obdařil. Nebo tenl má
býti prwnj a poslednj ejl každého řečnjka Božj—
ho, neyprw aby čest a sláwn Božj rozmnožil, a
potom, aby mlnwil k duehownjlnu prOSpeehu tee-h,
genz ho uslyšj. tháhne-lí tebe,hratře wKristu,
tento ohled na mjsto poswatné, ncrozpalnge-li
srdce twého,nerozhorluge—li gazyka tweho, nesmč
řuge-li wšeeka řeč twá pauze a gediné k tomuto
ejli; ale gdeš—li snad kázat, aby se zaljhil, aby
ehwálen byl, aby powesti kazatele \\“ýhorného do
šel, aneh káže pohode swého hledáš, na to, za
ehntná-li poslanehagjejm kázanj twé, (čiligieh omrzj,
nie nedhage: než, že tě zahanhngj slowa weh
kého apoštola twrdjcjho: „Kdybych se gošlé
lidem zal/Yuta chtě/, služebníkem byc/o Kristo—
wým nebyl, 13) a také s njm w prawde i'jei nv
nmžeš: Mněpak to :ancymcnšj gest, abych (nf

11) Řjm. 14, 11. 12) Žalm 7, 10. 13) (Jul. 1, 10.
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wás souzen bylm) Ano ipohanský řečnjk Pláto
tebe přewyšuge, genž o sobě prawj: Ga' řečí swé
nečiní-m, abych se libil : w řečníclwi swém ne
hledám , co gest neypřigcmněgšiho, nýbrž
co ncyprospčšněgšjho 15); ty newoláš se swa
tým Dawidem: Ne nám Hospodine, ne nám:
ale gménu twému day sláwu. 16) A pak WiZ,
aby snad se na tobě newyplnila přjsná Božj po—
hrůžka tato: Zlořečený, kdož koná dilo Hospo
dinowo lstíwě. 17)

Ty wšak, spoludelnjče na weliké winici ne
beského hospodáře, aby konal dle napomenutj
sw. Puwla dil'o kazatele "), aby hledal sláwu
Božj & spasenj (lušj Kristowých, & tak w úřadě
swém kazatelském wčrný nalezen byl, na tom se
pewně ustanow, alpysi njže položených prawidel
před a při každé kazatelské práci swé pečliwe
šetřil tak, aby u tebe w obyčeg spasitedlný wešly.

Prawidlo ])rwnj.
Neyprw &přede Wšjm, aby na práci twau, ka—

zateli Božj! nebeský Pán wylil poželmánj swé,
aby řeč z úst twýeh wycházegjej byla žiwá a
mocná, a pronikawé'gš'j nad wšeliký meč na
obě strany ostrý 19), nil—dý nensta'wey Boha
wzýwali na pomoc, a od něho hlásanému slo—
wu moci a požehnání wyžádati.

Nelze mi tagiti tuto skormaueenj swéllo, že
w nowegšjoh spisech gcdnagjejeh o řečnietwj (lu—

1“ 1" A“"- '1) 3- 15) ln Dial. (im-y. 16) Žalm 113, H
17) Jl'n'm. 1%, 10 m z. 'rmwm. 4.. 5. 19) ZM. 4, u.
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chownjm toto neypřcduegšj a ncyhlawučgšj pra—
widlo nikdcž mjsta nenaleza! gakoby bez pomoci
& oschcnj s hůry kazatel učenostj toliko a wý
mluwnostj swau w srdejeh posluchacu wše wypů
sobiti mohl, a gimi, gak a kamby chtěl,hýbati.—
1 co, taži sc Wás, zkušenj a duchem Božjm we
dcnj řečnjci poswátnj, co prospěgj wšccka i tu
neywýborncgšj prawidla a nawržcnj, kterak by se
prawého řečnicth duehownjho dosjei lllolnlo,gest
li se dřjwc kazatel nepokořj před Bohem, rady
od něho nebéřc, a za potřebné dary Ducha swa
tého upřjmne ncprosj, toliko na swau zbchlost,
umělost a hoguost slow bezpečně se spolehagc?
nebýwá—li řeč geho i ta neyumclcgšj a ncystro—
gcnčgšj učiněna galia-měď zwučicj anebo zwe—
nec z-né'gjci ? 20) Owšem někdy pohnutj srdce
způsobiti muže, ano i slzy wylauditi: ale tato
š'tawa očj brzy wysychá, a srdce—_ tak gak by
lo, twrdé zustawá; spjšc si kazatel bez modlitby
obdiwcnj a chwálu pomjgcgjcj připrawj, nežli
prawé a stálé polcpšenjposlauchagjcjeh, lcčhy se.
nad nektcrau dušj Pan sam smilowal, který roz
děluge gcdnonmkaždénm, gnírž clzccf') Ach
ty 'ponjžený, za nchoduého služebnjka Božjho se
pokladagjcj, za wysocc učenými muži tam zadu
postawcný a galao opowržcný řečnjku Božj! twá
pobožna modlitba, ktcrau sc ku každému kazanj
připrawugcš, twá, duwerua modlitba, s ktcrau na
poswátné mjsto wstupugeš, wywozugc gako mod
litba Eliášowa oheň milosti Božj, ktcrau twogi

ao) 1 Huť. 13, 1. 21) 1 Kor. 12, 11.
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posluchači a byl gon něktořj, k milowánj Boha a ctno—
sti rozpálcnihýwagj, an zatjm kazatel, gchož mne“
nj nadýma', '") ale modlitba uoposilugo, rozum
sice otwjrá a Wzdčla'nva., alo srdoc neproniká.
a gjm nehýhe. Ano přjkladů množsth mámo,
že mnohý řečnjk duchoan zo swé práce přo—
hogný užitek, alo spolu i ohwálu si wšoohocnau
připowjdal, a s Chrysostomom o zúwod hčžcti si
traufal: a hle! nic strogonau řočj su'au newy
wedl, nic wyložonau maudrostj swau newystawil.
Proč? doufal w sobe gako wýborný řečnjk, k
Bohu pak wšclilfé milosti'm) ani očj ani mysli
swé nepozdwihl; kázal, ale bez užitku, nebi ho
sám od sebe wydati chtěl,nouwážiw, že bez Bo—
ha nic učiniti nemůžeme. “) Zatjm ten, který
méně darů kazatelských přigal, ale k tomu, kto
rý otwj-rá wisi-anébných, a gazyl'y nemluwňat
čin/' wýmluwné, 23) bez ustánj důwěruč wo
lá, aby mu seslal Ducha swého swatého s wý
sosti,26) tout sjt swau kazatelskou štastne rozpro
stjrá. a hřjšnjky zahrnugo. Komu zde na mysl
ncgdau slowa božského Mistra našeho: Chwá/im
tě Otče, Pane nebo i země“, že gsi tyto wě'ci
skryl před maudrými aopalrnýmz', a ::gewíls
ge maličký-m. 27)

Protož, 'bratřj mogi přcžádaucj, abychom sj
mč slowa Božjho s užitkem hogným rozsjwali,
() tut gon Ducha sw., gonž gest studnice nowy
Wážitodlna wšcoh daru a. milostj, a nowystižitodl—

___—E_—
92) 1 Kor. 8, 1. 99) 1 Petr 5, 10. 94) Jan 14, 5.

25) Maud. 10, 21.. 96) Maud. 9, 17. 27) Luk. 10, 91.
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na hlubina moudrostí, prositi ncpřcstz'twcymc skr—
zc wraqu & ponjžcnan modlitbu. VVŽlhl pak
čtclnc o ncyslowútněgšjln chrámownj hudby zwe
lchitcli Haydcnowi, že wšecky swc' prácc, které
pro kostel ncholi k uctcnj ncyswětcgšjho Boha
konal, wždy s modlitbau pokornau počjnal. Po
modlcnj růženec ——tot byla obljhcna gcho pij
prawa. „Když,“ tak ]ljšc důwčrnč gctlnomn přj—
tcli swému, „když sem a tam chodč sc modljm
růženec, myšlónky mi sc samy hrnau.“29) Čjm
chc my hlasatelé slowa Božjho k Bohu se u—
teci & o pomoc ]u'ositi máme, aby prácc naše
nžitky ncsmrtctllné přinesla. Napomcnutj sw. .la—
kuha budiž tedy od nás ncpomigitcdlnc zacho
wáno: Gcstlížc lrdo : wás pollřcbuge mandra—
sti, žrídeyž gi od Boha, kterýž dáwá wšech—
něm hogně. 25) Žz'ulcymc, aby wygasnil zatmčlý
rozum náš swctlcnl swé milosti, a gazyk náš
rozwázal, a wložil naň co chce, a užil ho k čc
mu chce; posluchačům pak našim udělil srdcc k
naučcnj (lychtiwó, a k činčnj hotowé. Modlcmu
sc každého dne onu krasnau modlitbu cjrhcwnj
za schc s lnalan proměnan, gcnž takto znj:

Omnipotcns ct miscricors Deus, hnmilitatis
mcac prcccs llcnignns intcndc, ct mc famnlum
tnum, qncm nullis sullragantilms mcritis, scd
inuncnsa clcmcntiac tuac largitatc coclcstibus my
stcriis scrvirc tribnisti: dignum mc in pracdican
clo vcrho tuo lac ministrmn, ut quod \'occ mea

28) Magememer Steligionů : unb £írdjezlfrrlxt1b von ?anťett. 1837
III. beft. G. 336. 29) 1M- 1, 5.
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dopromitur, tna sanctilicationo lirmctur. Per
Dominum nostrum Josum Christum ctc.

Chystagjco se k wypracowánj kázanj wžily
se (lřjwo před Pánem pokoí'mo, a s angelským
učiteli-m, '.l“omášcmAquinským takto wzdochnčmc:

Creator inc—llahilis, qui vorus fous luminis

ct sapiontiao (licoris, atquo supm'cmincns princi—
pium: infunilero (ligncris super intvlloctus moi
tenohras tnao radium claritatis, dupplicos, inqui
hus natus sum, a me romovens tonohras, pecca
tum scilicot, ot ignorantiam. Tu, qui linguas
infantium favis osso disertas, linguam meam eru—
ilias, atque in lahiis gratiam tuae honcdictionis
infundas.

Da mihi intolligondi acumcn , retinomli

capacitatmn, intm'protandi suhtilitatcm, addi—
scondi facilitatvm, ot loqucndi gratiam copiosam.
Amen.—Da mihi Domino sodium tuarum assistri—

ccm sapiomiams mitto illam (lo voolis sanctis
tuis, et a sodc magnitudinís tuao, ut mocum sit
ct mocnin lahorot, ut soiam, quid accoptum sit
apud to Domino ])ous mcus. Amon.

Nopohrdcymež tanto přjprawnj modlitbau,
nebo dle starobylého kazatelského přjslowj do
bře se pomodlí/i, gest polowíoi ods/udownlz'.

Kráčcgjco giž na kazatcdlnici hluhooo geštč
wzdochnčnmž :

Munda ('Ol' moum ct lahia mea, ut sanctum
evangelium tuum digno valoam annu-ntiarv. A(lth
quoqut— vol-his virtutmn ot officaoiam, ut omnes
tuac \'m'itatis auditoros cordv ('ompunctos, ot i—
gm- tui amoris acconsos, ml to convm'toro, otmo
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nm offieíum, ad quod tna gratia me voensti,per
fieere ad nmjorem glorizun tuam possim. Amen.

Dokonzmše kázanj w přjhodném okamženj
tuto modlitbu wykoneyme.

Confier hoc Deus, quod operatus es in
nobis, & templo snneto tuo, quod est in Jerusa
lem. Gloria Patri ete.

Omnipotens et miserieors Deus, qui me ver
bi tui sancti eonstituisti seminutorem: te sup—
plex rogo, ut gratiae tuae 1'01'edigneris figure
et benedieere, quod modo in agro tuo seminavi;
da inerementum, ut adferat fructum eentuplum.
l'laeeut tibi sanetn Trinitas llOC memu tibi obla—

tum servitilun; et si in quo defeci, snppleat mi
serieordia tna, et meritu anmntissimi Filií tui,
et ita per ipsum digneris me plenius esse tibi
aeeeptum. Amen.

Divinum auxiliuln maneut semper nobiseum.
Amen.

Takowau wmucj, skraušenau & ponjženau
modlitbau opatřenj, připrawenj aposilnenj řeč
njvi duehownj lnohau to daufánj mjti w Kristu,
že wyprawownli bude welikó wěci Boz/', 30)
že práce gegieh bude požehnána s hůry, & učinj
prospěch, gaký se ]jbiti bude Pánu, třebas gim
skrytý zůstal.

Prawilllo druhé.
Poněwadž ale modlitba sama požehnánj Bo

“z'Jhonewypusobj, lec gest s lll'lClllllWOStJ sgedno

30) Syr. 36. 2„
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een-á, & od nj gako nerozluůitedlná, třebu't krom
důwčruó & stálé modlitby také bedliwého pře—
mcyš'lenj (: sbírán/' potřebných wě'ci ku kfízani.

Pi'ieliázj k tobě, hlasateli Božj! křesťan,
prose o radu, co by mel činiti, aby se radowal
z požehnánj Božjho. „Modli se apracug,“ gest
bez odporu odpowčd' thí. A w prawdč, pro
spěšnegšj rady, & bezpečnčgšjho gemu & zkuše—
něgšjho prostředku uděliti nemůžeš. Nuž, co
chceš, aspoň radjš, aby činili ginj, gdi & čiň téz;
aby na twé práce kazatelské poželinánj s nebo
sstaupilo, modlí se před kázanjm, & pracug na
kázanj.

Rozličnj rozličné na kázanj praeugj; gedni
se na kázanj připrmvugj, nmgjee hnedle wystau
pití. Tuteprw zběžně přemeyšlegj, co by přednesli.
Ba neprawjm neprawdu, twrdč, že gsem znal ka
zatele negedny i widel, kteřj teprw w zákristii
do kuiliyEwangelium nahlédli, &mezipjsnj: „Otče
náš milý Pane,“ na to, co by měli kázati, myslili.
Ale čjm pak předee tuto “álmwost swau ospra
wedlňugj? Žel Bohu! slowy Krista Pána u sw.
Lukáše: Složte (o w srdcích swých, abyste na—
před nemyslili, kterak byste odpowidnli mohli:
g(íí zagislé wám dám ústní maudrost, kteréž
to nebudau moci odolati mu“ odmlauwali wši—

okně prolíwniei wnši. 3') Než, neodpowjdá-li tu
kowy'm drahý Pán: Psáno gest: Nebudeš po—
kaušeti Pána Boha swé/co? 32) Tohoto druhu
kazatelé wšetečnč se spolelragjee na swau ume—

31) Luk. 21, 13, 14. 39) Mar. 4. 7.

(\ilsupís pro katol. illlcll. Xl- 1. J
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lost u wýmlnwnost posluchače swé pokládngj za
nehodné, aby aim k \\"ůli & ljbosti měli si hlawu
lz'nnnti & dostatečný čas k přjpmwtě na kázanj wy—
nnklůdnti; lnagjcc za to, že tomu lidu spl'osténlu,
necht se řekne, co řekne., agnkžkoliw řekne, wšo
dobré gest, ani“ káznnj posanditi nomnj, a si bez
toho nic nopmnatngc. Ach! mohnu—li puk tito s
sladkan ůtčchau &pokogným swčdomjm k osadnj
kům swým slowy apoštola wolati: Bral-ři magi
nvymílogši (: přvžcídrmci, radosti má (: Imm—
na má 133) Kiew; gosl nnš'cnnde'gc, neb rmlnsl,
neb Ímrmm slámy? Zdali ncwy před l)(ínpqn
našim Ježíšem Kris/cm gsle (: bude/c w při
šli geho? Nebo wy gsm sla'wn naše i ru—
dos! ! 3*) být owčičky Kristowy l'ndostj byly

00
otěchto ]lastýl 1: přjprmva. bedliwá kn kázanj také

by mdostj gegich byla, & onyno byly by tznnto na
nebosjch gcgich koruna, gegich sla'uwn.-—

Ginj si před kázanjm howěti a pomoci nměg'
tak, že ?: pokladu umčnj swé/m nic ani smrélm
ani nowlílm wynňš'cli mmhtjco 33) vizjt'h \mu-j kn—
zntvlských nstnwičnč užjwngj, opět a opět gc
nnhlodagjcc, čjtagjce, w pamět nkla'ulngzjco, & tak
ne swé, nýbrž (rizj zbožj wýklfulngjcc. Gnknu
tuto wlnžnnst, at nodjm, nedbalost w přjprawc ku
kázanj progowugc nn lunzntoli horliwost o spasenj
swývh owčičck, nt sundj wšowčdnnvj nad hwčzdn—
mi. Zo pak mnndrčho nžjwz'tnj f_i—inýchkazatelů

nozmnjtz'un,hnch ukázáno bude.
\'Vy, bmtřj w hristu! dobře—.n na přjklad

38) Fil. 4, 1. 3+) 1- 'l'vss. 2, 19. 20. 35) Muf. 13, 52.
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plným praengete na kázanj, kteřjžto wždy djlo
swé kazatelské wzy'wánjm Ducha sw. počjnáte, u.
zzz oswjeenj mysli pobožnč & důwčrně prosjte;
kteřj po bedliwém přemyšlowánj na tom se pcw
nč ustánowugete, & to za předmět ku kázanj wo—

ljte, co duehownjm potřebám swýeh owčiček zu
neyprospešnčgšj uznáwáte; kteřj podlé přjkládu
stáwitelů, genž k stuwenj kumenj, cihly, pjsek,
wápno, dřjo swážegj, podobně k wytknutémn
ejli swému kazatelskému duwody, podobenstwj,
Wýstmhy, naučenj, texty, přjklady z pjsem swa—
týeh, z spisů sw. Otců, z letopisů cjrkewnjeh i
swčtskýeh, z theologiekýeh knih, hai z ginýeh
kazatelů sbjráte, :: potom podlé Způsobu pilné
wčely wšeeko to do swého aule kazatelského wná—
šjte, ukládáte, urownáwáte, & tak slowo Božj
sladší nad med :: nad slred připrawugete. 86)

Na přjklad & ku powzbuzenj pilnosti kázn—
telské uweden budiž Způsob strogenj se kn káza—
nj w Pánu giž odpočjwagjejho, zásluh plného čest—
ného děkana na Zy'kowei, Jánu Benetky (1—30.
Zářj 1831.) Dle wlástnjho \\fyznánj geho, a dle
nawrženj na počátku mého kněžsth mně od něho
uděleného, hned po kázanj při ijwzmé mši sw.
mezi Gloria &Kredo pl'OSjW'dlDucha. SW.0 oswjee—
nj mysli, & přemeyšlel, eoby přjštj neděli neb swá—
tek mel hlásati. Rozgjmánj tomuto mnoho, mno
ho času wčnowal, u ustánowené mysli neměl, už
— ne gákýž takýž, nýbrž \vždy přiměřený, &

osadě swé potřebný předmět wynulezl. S wywo

na) Žalm 18, u.
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leným tjmlo pin—dunetmn se nnpotom celý týden

Olnjrnl; neyprw důwody hlean u \\fynúšel ze swé—
lm pokladu, rozgjmnge & přemeyšlege, (to by se
k weci hodilo; důwody wždy ntwrditi hleděl pj—
smmn swntým, kteréž celý rok “ neho bylo otewře—
no, aut w čjtdnj gelm swůg kuždodennj pokrm
dnehownj hledal, swf-deetwjmi sw. Otců, znlášř
pak pi'jklady, neda !. 43 letá kazatelské zkušeno—
sti, že kúzunj bez přjkludů w paměti sprostóho
wenkowskeho lidu se neznkořenj & srdce málo
olnnekej. Poslez tepl'w z pokladu ('izjho, to gest,
7. giných kazutelu, co w nieh pěkného nalezl, &
k předmětu swómn pijhodnóho a, prospěšného, še—
trně shjral a hledal; pak“ tuto. kazutelskau záso—
bu si w mysli dobře & umele uspořádal & nrow
nul. Tak se. připruwownl, tak pracowal Benetka
na, každém káznnj; proto slowo Božj z úst geho
nemndlenýeh \vyeln'tzeg'_'|ejtak hogný, zwláši' zu
lnlndšjeh let gebo, přinášelo užitek, preto wšecky
d'uehownj řeči gebo w rukopisu se nucln'lzegjej, 37)
kdyby z nich ne lmlj, nýbrž Obšjrnj mzwrhowé
učinění byli, za wýborný wzor by gistč uznány
byl), kterak se lidu sprostelnn s prospěchem
hlásati má.

0 wy nšiekni ln'atřj w Kristu milj, kteřj k
swým pracem kazatelským s podobnan pilnostj &
lmrliwostj se připrawngete, ny gste oni prawj
delnjci ewangeličtj, genžto ne gednn &to posled
nj hodinu před kázunjm, nýbrž eeÍy' den, celý

37) Bohatý tento sklad kazatelskí- dčdiřnč se dostal do ru
kan důstogného p'un faráře w Čisté, Jana Stadlera.
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týden pracngete, nc sice břimě dne i hor/m ne
saucc, “) ale wšemi schopnostmi ducha swého k
tomu usilugjee,ahy djlo waše bylo zdárné, uzde—
lawatedlne, Bohu pi*jgemnó a dušjm prospěšné:
důwčřte sc Bohu, waše práce Bohem začata a

pro Boha konaná od Boha též dle swaté wůle
geho požehnana bude zde, tamto pak odplatau
hognau korunowana. Protož \Vy čerstwj, dobrý—
lni aumysly naplnenj, a na uiniei Páně wycháze

mladj hratřj w Kristu, nau'ykeyte, prosjm
horliwě, hned na počátku takowémuto neyweys
užitečnému přemyšlouánj , pilnčmu shjránj a
nennawenému praeowa'lnj wlastnjch kazanj; gednak
proto, že wlastnjm dobře připl'zmeny'm kazanjm
srdečnegi se mluwj k lidu a s požehnanegšjm
užitkem se kaze: gednák proto, že, čehož wlast—
nj wyznánj negednčch w horliwosti na čas ochab
ly'eh kazatelů doswedčuge, snadne kazatelleniwosti
11aw>kne, ale ne tak brzy, leč s mnohým úsiljm
a přenu'tln'tnjm zase hedliwosti přiwykne.

K pilnosti kazatelské necht nás též pobodne
smeyšlenj cjrkeu'njeh swaty'eh Otců, kteřjžto ge
dnohlasnč slouo Božj připodohňugj pokrmu du
chou'njnm; dokladagjee, že kazanj nemagjcj přj
prawy pi*jslušné, posluchačům tak málo býwa
prospěšné, gako gjdlo nedowařené a neslané
'l'heoloigů starých přjslowj hylot: Qui aseendit
cathedram sine lahore, descendit sine honore.
Ach! oušem sstnpuge beze cti, neho káže bez
pijprawy, bez snažnosti, aby prospel, káže tim
samým bez horliwosti, káže, cokoli“ mu dá.

30) Mal. 20, 12.
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mysl, a gakkoliw to gazyk geho pronese. Po—
sluchač znamenage, že ho kazatel slowem Božjm
;:akž takž odhýwa, a tak gjm pohrdá, také po—
tom kazatelem zhrzj.

Owšem, eož tato gen přjležitč bud' praweno,
kazatel nikdý nemá cti a eh 'aly lidské chtiw
býti, leč by si odplatu n'ečnau zmrhati chtel;
nit-méně zcela gi potupiti nesmj, a to za welmi
dukladnau přjčinau, protože kazatel beze cti
neybjdnčgšj gest nástrog k naprauenj a obrácenj
padlého lidu. W tomto ohledu nám ejrkewnj
sw. Oteowó, Augustin a Chrysostom, wýhorné
prawidlo pozůstawili. Přednj zagiste'takto pjše“):
„Pozorowati musj lid, že nehledá kazatel té 'až—
nosti a chwalořeči, která se mu činj. Proto Wšak
gi zcela nezamjtey; nebo w prawde malo by po—
sluchačům prospělo, kdyby kazatel gegieh nebyl
wážen. Toliko ne sobě, nýbrž Bohu at wšeeku
elmálu wzdawa, w srdci pak wšecky sandy lid—
ské zamjtáf“ \'V tentýž smysl mluwj druhý o
tcem): „Cln'álenli gest kazatel od lidu,at nezhrzj
ehwalau tan. Odpjrz't-li se mu, at neslušnčne
hledat a proto se nermantjfč

Než čj swčdeetwj může silnegšj hýti 11díl—
kladněgšj k věci mě, že kázanj s wšemožnau
piluostj magj býti \\')'|H'2lCO\\'álm.,gako práwč ny
ni sehnaleného kazatele w Konstantinopoli, z
gehož list praud řeči Božj hogne se wyléwakkte—
rý, ač wšemi dary a schopnostmi kazatelskými
bohate nadán byl, předce bez mnohé přjprawy

9) Hpísl. 4-1 ml Aurelimuun. 40) Libra 6. do smcrdolio.
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a pilnosti ne,-kázal, nýbrž swau hřiwnau kazatel—
skau tak lDCílllWčlichijal, že od cjrkwc Božj
čestným gméncm Z/alnn'slý poctčngcst. Nuž ten
to zlatoústý kazatel žádá snažnč a llOl'llWČ, “)
aby každý hlasatel slova Božiho welikau a bod—
liwau praci wynaložil na duchownj řeč-Liswé,pr0
tože na tom spascnj lllllOllýcll se. zakládá. D0
bře, () dolu-ý sw. Cln'ysostmnc! nas učjš, nebo
Duch swatýr gistj, že wsnlé slowo nmžc spasili
duše naše. 42) Tuto swatau prawdu, bratřj acy
milcgšj, si před každau pracj kazatelskau žiwc
připomeňme, a sami k sobě rccmc: \'Vc gménu
Páně počnu pravi, která lyratřjm mým k spascnj
dopomoci může a má; ochotně gi počnčmc, pil
ně w nj trwcymc, a horliwě gi dokoneymc, Pan
gistč gi požehná.

Ncnjt mac tag'no, že ucgodní z našiuců wy'-
hornými nadaní gsau schopnostmi, zwlz'tštč pamětj
dolu-au, která, cizj kazanj gako hanba wodu,lch
co přigjmá a pak horliwě ge wydz'm'á. Ú šřastný
bratře, tobčžto s hůry (lán gest (lať kazatelský,
dar wýmluwnosti! Proto wšak od připl'11wm\'a|1_'|
pilného ku kazanj nikdy" wymluwcn ncgsi, ano
pomnjti máš na slowa Kristowa: Knždánvqkomuž
gcsl' umo/m dáno, unum/zo bude od me"/m po—
žádáno; a Iamm/' mno/m poručí/i, uy'cei po—
žádngj od wělmfň Odstup tedy od toho., aby
proto, že gsi lnlawa dobrá, k leniwosti se, neu—

(:llýlll & se odal,lcč by ortel lcniaého služeb—
njka w Ewangelium solné přislrogiti chtěl. Ale

41) Libra 5. dv .wru'o'dulio. 42) Jak. |. 'N. +3) it!/f. „. l'
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wšj silou toho pilen buď, aby hřiwnou swnu ka
zatelskou hogně těžil. Ta hřiwna twá, podobá se
poli aurodnómu, kteréž stý užitek nese, wšak
gen tenkráte, když se wzdéláwá bedliwě.

Než eo medle kázanjm swým prospčti může
ten, genž prostřednjmi toliko nadán gsa schop
nostmi, s prostřednj také pilnostj se připrmvugc
ku kázanj? Ach! gestli ty bratře přičinliwý ně
kdy neprospjwáš,'wáhaw'gaké diwy obráeeuj způ
sobj? Knjže řečnjků řeckých, Demosthenes, gi
stě si uskrowniti mohl pilnosti na, wypraeovánj
swýeh řečj, mů geg přjroda znmnenitými dušew—
njmi dary obmyslila, &předee neoblewilpřipra—
witi se náležitě, & naučiti se řeči swé. A byw tá—

zán od swého přjtele, proč by řečem swy'm tolik
času a práce wčnownl, pronesl každého řečnjka
křesíanského hodnou odpoweď: „Hanbiti bych se
musil, chtěgc před tak četným zástupem nepři
prawený wystaupiti, gešto bych potom, eokoliw by
mi napadlo, přednosti musil.“ “) Protož řečnjku
Božj, ge—li upřjmný úmysl twhg, abys s požehna—
ným užitkem kázal, nehroz se, nešetří, nelitug
práce, pilně wyhledz'nvcy, co by se k spasenj po
slauehagjcjeh předuesti mohlo & melo. \Vlustnj
tato práce s wčtšj ehutj se přednášj,s wetšj (lu
wčrnostj, s wetšj srdečnostj, tudy i moenčgi k
srdcjm se béře, nežli cizj kazetelská práce.

Negsem ten, abych užjwánj cizjch kazatel—
ských praej zowrhowal; sic k gnkómu (*in by se
nám tištěné předkládaly? Ano sehwalugi ge &za

„) Plutarohus dc Oral.
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prospěšné uznawdm, gen když kazatel cí:/' práci
se naučj učiniti sumu; aneb když o tom, čemu
učiti mjnj, sám neyprw přemeyšlj,důwody z pj—
sma sw., z rozumu, z letopisu, ze zkušenosti, %
ginýeh knih hedliwe shjrá, & co do každé část—
ky kázanj patřj, pořadně poznamená. Až pak,
když rozum a pamet geho lnlčj, když mu niče—
ho che, co by k předmětu geho poslaužilo, ne—
připomjnagj: tak teprw necht nahledne do eizjeh
kazatelů, z nichž snad z některého pěkný a po
třebný předmět si wywolil, a ohohatj a doplnj
swau prz'teipeknými gegieh myšlenkami. Takowá—
to prace, lgsaue dokonána, tešj,a s ehutj se před
našj. Protož toho činiti nenj dobře, aby du—
ehownj gakékoliw eizj kazanj chytil, a gemu se
zhežne naučil; gednak proto, že kazatel nepra
eowitý, na swaa nmelost pauze se Spolehagjej o
prospěch swogjeh nedbá, & gedno mu, wezmauli
si řeč ýeho k srdci čili nie; gednak progewuge,
že ohledu nehe'ře na duehownj potřeby, smeyšle
nj a powah)r swýeh osadnjků, čehož předee kaž—
dý, komu spasenj owčiček Kristowýeh stále k
srdci gde, werne a nepřetrženě šetřiti powineu gest.

(Pokračowáuj.)

4. Cwičenj zasnaubencůw.
Od

J. \volýpk y,
duehownjho pastýře w Popowicjch.

\!

C_jtage častěgšj stjžnosti nad tjm, že prý
časopis naš wjee praktiekýeh pogednánj mel by
w sehe pogjmati: toto owšem dočista praktické
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podawam; domýšlege se, mi, co npřjmnč podaá
no, byť ne wesměs, nc wšude, a zwlašt ne Wšem
Wšudy, předee některak alespoň poslanžiti a n
znano býti by mohlo.

Čehož gsem se inapřed giž (lomnjwal, gest:
žel každičký duchoan pastýř, zlmsohu swému
prinleřenau cestu nastaupiw, we wěei, o njž tuto
se gedna, snadno učinj, čeho třeba.

Než, (lwč mne Wahin přjčiny, abych práci
tuto, na nic se neohlédage, podal, totiž: že se

pozornost na wee nad mjru důlcžímu (:
wšeobecně pnlřebnmz zostřj; a za druhé, že
promluwenj -- osobam z lidu, gakýž náš gest,
zcela přiměřené, wí'lhee sehopitedlnó, ——u znu
telú skutečne che ceny naleza, než gakékoli
krásne wyšnořene propowjdky, giehž kráčegfjcj dle
sweta osoby owšem sice požadngj a sohč lihnuíi',
leč ku swčlnu toliko strestanj takowých málo
sobe vážj a následugi.

Dřjwe wsak, než takowé předložjm, třeba
mi připomenauti:

a) Že wedle rubrik missalnjch každý oda
watcl takořka wazan,ncřku-li powlnen gest: aby
nastawagjejm manželům powinností gich nowé na
srdce wložil a w nich npewnil, —-Takt znj přetl—
pis cjrkewnj: „Moneat illos sermone gravil“
Moudré zagisté nařjzenj takowé z toho gcdiné
pošle, že se s temi, gichž práwč se týká, až k
předůltůitéma okamženj sňatku gegich, nedá o
\\;eceeh tech aniž tak hrabe mnoho, aniž tak (lů
lažnč nlluwiti, ani gich w tom dostatečně poučili.
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Poučenj wšsz toto při odawkáeh, ——gestli
samogediné, — témeř nestačj: gelikož se ani
náležitě pl'odlaužiti, & tudy wšecky strany obe
gmauti nemůže; & ba i mnohdykráte, gsau—li duše
zasnanljeneůw eitliwčgšj, _—pro nápad citů wře
legšjeh ——délšjm rozpakowánjm ni aučinků žá
dauejeh nabytí nelze.

Z čehož nmjm zagisté, že fřeč takowtí pa
rainetickrí, ——dokonce p'řipogi—li sc gen lu —
(: -ni/.'dý gindy — i cjrkewni newě'slinné pože
hnání, ——dobře hod/' se (ulespoňza časůw našieh?)
l.“uyznfmomnínj Sňlllln'ů osob clných a zacho—
walých: aby totiž aleslyoň některaký rozd'jl
mezi počestnými & kleslými k mohutném vzde—
lánj & wůbee k osla“an zaehowaného panieth
učiněn byl. 1)

Poučen/' wŠN/ť()swa'l-osli slnwu manželského
a o powinnoslech, gež na.sebe před oltářem Božjm
--- (ginét uzawřenj sňatku manželského, wygma
potřebu newyhnutedlnnu,gen tem odkazugi,gichž
to Pánem Bohem břicho gest,) ——-béře strana
ohoe'j, přál hyeh tuze & tuze, aby den před tím,
kdy hu snátostem přjprawnjm přistnpugj, stá—
wnlo se, ——a tu gcdině se domnjwám, že na
„snem mjstč stogj, kdež otec duchownj snimi,
snad w prwnjm to & poslednim,nárnmne přjhod
něm, a snad i bez snadu gediné platném oha—

1) Zdaliie wče práwě tak zhola zbytečná, každy rozsuudj;
dokonce, kdo uchowal na paměti onu nedámw pi'edložennu
otázku: Bylo-lihy lépe, aby některé dřewnčgšj lehké tresty na
eSohy padlé opet llyly zuwedeny, čili nic '!

(Zdažhy neměly, když wčdomo, .xpjše, :! dwog-trognásobnč
nu swwudce obráceny byti? Redaktor,)
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mženj —-o weeeoh tech wážnč,a sám, gakož gin!
w teehto mjstech sotwa lze, w budoucnost gieh
prohlednge, dutkliwč, bez ohledu na gine snad
nedospělé atd. rozmlnuwá.

&) Nižz'tdnému duehownjmn neradil bych, aby
takoweto ewičenj_den tedy před sňatkem :) _
buď si ukoho bud'! opomjgel, & aby gen gedin—
krz'tte na. to spolehl, že snad giž dobře we wčei
te' opatření gsau zasnoubenei.

Nehl, co mne ze zkušenosti gedenáetileté
dostihlo, gest:

a) Zm'un duehownjho, genž mage swátostj
stwrditi nz'unluwy manželské ——--mezi wdoweem

a swobodnau,——wdowci ewičenj o s ".ltOSll stawn
nmnželského,zewnitřnostj geho dadn se oklaunnti,
prominnl3): hnedle \však,as po půl lete, slyše o

2) Wysoce neprozřetelně te.er gest, (gak toho mnohan
zkušenost mn.-n), když zusnaubenoowé teprw w tu ehwjli před
oduwanjln k swute zpowčdi Wolúni býwugj; když tu pílh swu—
tebnj hoste w kostele w stoliejch tak dlouho čekuti nmscgj, ::
často w neyvozpustilegšj roztržitosti čekagj, až ženich a ne
wčsta od zpowčdi ze zakristie pl'igdau ? —— Tu se tedy pro
uwarowij pohoršenj & pro spěch wšecko rozhřeši, cožhy as
pon tak lehce o. tak brzo rozhřeSeno h_štl nemělo. -- To
nenj pastyrstwo dle srdce Božjho :: smyslu cjrkewojho: ale gen
nugemnichvo bez swčdomj a bez hz'nznčBoij, které klatbu od
Boha na se \\cde. —— O ubohý lidu: lnrni, kde se tebou tak
nakládá.

Redaktor.
a) Znám kraginu, kde se to cwičenj i swobodným, neqen

se wšj deOí'ilostj promjgj, ale mjsto katechismu geštč doce
la k poclmutkann se pozwau, & zdwořilý duchownj pán takowé
cwičenj Spolu sl chutnati nechá. * Ano lid na I." wlnžnost
giž. to!. n.mwyklý gest, toho dnchownjho za nezdwořilého &
newzdelnnóho drlj, když se wšj zdwořllostj hned nedarnge
katechismus.

iadahlor.
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gieh různiei, slyše o gieh stjžností, prominntj
takowého težee opyan.

(i) Pokud wedomosti mé stačj,-—-—gedineho
newjm přjpndu, kdež hy manželé, gsanee nadre
čeny'm způsobem k powáženj důležitosti swátosti
sedmé nawedeni & o poninnosteeh snýeh ])oewi
čení, neřku snad se docela rozrůznili, nýbrž gen
“ hjdnč neswornosti, zkrátka -—W nehlahn swó
wolne zprowinilčm žiwi byli: gesto naopak na
zwjee pouhé nepoewiecnj gieh, -— newčdomost
tedy, duchownjm pnstýřem zprowinild, blahu gieh
se přjčj.

y) Že't neswornost manželstew katolických
aniž tak hrubě z giných přjčin, gakkoli rozliené
býti mohauigsau, nepreyštj; leč nazwjee z nedo—
statku powáženj & z Oponlinutj dokonalého po
cwičeni o důležitosti stawu toho se rodj: toho
gest důkazem přesilným, že různiee manželská ukro—
titi & dokonce pak s kořenem wyrwati se nedá;
leč zewrnhným poučenjm o swátosti té we smyslu
čistě katolickém. Nepsal bych, & nesměl bych
něm 5 takowan gistotan psáti: ale -— “ee ta
se mi giž skutečne častčgi udála, a \\“lnstnči
temto řádkům přjležitosti zawdala.

(*) Nelze opominnuti, žet i čas ten, pro
každého zasnoubenee,1ná-1i gen maličko citu ná—
boženského, giž gaksi přjkřegšj gest, & srdce
geho dogenmčgšj činj; že krok ten & takowý,
nenh'ulne—li při něm třeštiwost &.ta sama,gedno—
mu i druhému stegne silným hlndiwem na srdce
tluče ——že't i to mjsto ——dům to dnehownjho

e _ i gieh třeba! i gínostrnnnan lehko-
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myslnost silnčgi pantů & srážj; žel i osobu., otec
to (luehownjho, dokonce w rmřednim-li rane/m
tu stag/', — každému slowu, každé i propončdi
wčtšj váhy dodáwá; ——ano žct při takowčm
ewičenj, možná i samým giž wzezřenjm i (lodn—
nau samému hlasu wážnostj,1n110ho ——mnoho k
aučelu žádaucjnm přispcti.

Z čehož ze wšeho lze nzawřjti, žet opo—
mjg'cti wěe tu, buď si z gakékoliwek přjčiny,
nenj & nemůže také gináče slauti, než lehkowáž—
nostj w anřadu. _—

Kterčžto wyřčenj byc-h che ohradil, musjm
geštč doložiti, žet kn cwičenj takowómu netřeba
ni tak hrubé přjpl'awy, duchu leniwémn hrozné,
— ni tak mnoho knih (\ zběhlosti wšegjnmwé:
lec hodinky ——blahu dwan, & náhodzpli tomu
chce i tř', čtyř i pěti osob, — ohled-li pak na
potomstwo wczmcš, blahu ichc owčičck snů—ře
ných & i tobě na srdce položených, -—-wěrně

V' v v I
a up?/mne obelowrmc. -—

cht duehomnjmn pastýři we \\čei té mlu—
witi srdečně, wážne a, dutkliwč as takto: ——

(aneb, chtěl—]iby mim kdosi ze zkušeněgšjvh & dů
myslnčgšjch we wčei tě na. mnoha stranách ne—
důtkliwé a, w prnwde předůlcžite m'umd prospěš

pcdnti,d/c námodugro/w.)
R 0 z mi lj!

Dřjwc nežli krok, gegž gste sobe ohmy—v
slili, učinjtc; potřebí gest, abych s námi o we
ci ta'! nad mjru důležité, npřjmuě proml'uwil, a
poučil wás, cože na sebe berete. Nebot, cohncd
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napřed wz'un napowčdjti mnsjm, gest, že chcete
učiniti krok, na němž celé waše štěstj— aneb
i také neštěstí, celý wáš spokogený &ntě'šcný,
——aneb i také nespokogcný, & welmi, welmi
trapliwý žszot záležj. Ano chcete učiniti krok
do stawu, w němž sobe buďto krásných, wzdc—
ných, zásluh budete moci dobýwoti pro weVčnost:
w němž ale také stegnau mjmu mohlo by se
wám státi, žebyste den co den střádati mohli
sobe sku/kú zlých, da-rcmnýclz pro zawrženj
swé na neky. A protož hleďte, abyste některé
to slowo, co s wz'uni o těchto wčceeb, wás ge
diné se týkagjejeh, snad poneyprw & naposled
promlnwjm, bedliwe poslechli, ——u zachovali
sobě.

Neyprwé tedy rozložte sobe, COŽgest swá—
tost stawu manželského, kterouž ze_gjtřegšjbo dne
přigmauti máte:

Swatbu gste widčli chekráte. Než eo pi"
nj pozorugete? —- Dwč křesťanské osoby, ——
swobodne, to chce řjei, že nesměgj se žádnou
ginau osobou záwazky mjti, 4) —— sobe tu rum—,

podáwagj, u zaslibugj sobě, předně, že ebtegj
pospolu až do smrti setrwuti: & gnkžto slušj
ginz'tče na křesťany, aby trvali wespoleb? _
tedy ——že ('btčgj spolu už do swu'li lm/m/mgně
SPtl'Witti; ——a za, druhé, že Clltčgj djtky, které.
gim Pán žíwom i smrti do rukou sneřj, ml.:

4) Vocem bano, m tali casu semper fore czulem solum ra
liom- (*ircmnsvribemhun, idque oh causes milith saverdoti (:(-rtu
in plano positus, vulde opinor.
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wychowáwati, aby z nich řádnj, dokonalj křesla—
nó \\zrostli; — čili ginače, že ge ehtčgj Írfře—
sin-na-Íry wyehowavati. Když pak se tak geden
druhému zaslibuge, řjkame, že se spolu oda'wa—
gi; a proto, že se to zanplna podlé nstanowenj
l'. Ježjše Krista tn stawa, gak on to w ejrkwi
sne uřjdil, řjka se, že se fřrídné' odawagj; ne—
bot wjte, kdyby se dwe osoby gen samy od se
be sešly, a g_rakomanželé žiwy býti chtěly, žet
toto by nebylo než neřád w ejrkwi Božj. Ko—
nečne, že se při tom odanj k tomu dwogjmu
aučelu geden druhému zawazugj, řjkáme, že činj
ty dne křesťanské osoby mezi sebau sn'azck,
kterýž proto, že geg nie n'jee, žádný wjee, leč
gedinká smrt nemaže rozwa'tzati,nerozwjžiledlný
singe. A takowý' nerozuy'žiledlng'“ swazek chcete
i wy, rozmilj, zegtřegsjho dne mezi sebau učiniti;
a gjm se spolu fř-(ídne'odále k tomu, že chcete
spolu až do smrti boha/:og-ne'seh'walz', a dílky,
které by wtím P(ín swé-řiti ráčil, že chcete
křesf'ansl'y wyehowlíwnli. Swazek pak takowý,
gegž mezi sebau učiniti zameyšljte, gest onen
staw manželský, do kteréhož wstanpiti hodláte!

Než milj, co se wam as zdá, zdaliž hned ta
ln'wnj wee tak snadná, se podwolugete? M)“—
sljte-liž, že setrwati spolu až do smrti, k tomu
setrwati (;ohabogně, beze gest obtjžnosti?
—— kdyby tak lehké bylo, neslýchali bychom
dogista o manželjeh, genž takhle šest nedel ——

]ml leta ——tak tak se snašeli: —- potom pak ge—
den sem druhý tam se odlančill. Manžel zagiste
ma swé chyby, manželka i ta swe nad). Neum-li
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se oheň zegmauti, musj geden gak druhý weliké
opatrnosti užjwati, tu předegjti, tam ustaupiti, &
toto nenj tak lehké, gakby se wám snad nyujčko
zdálo. Ted' owšem wául težko, ty weei rozklz'ulati,
— ale po roce giž lepe byste mi na otázku tu
odpowedjti mohli! -— A gestliž pak prwnj tu
wee, k njž se zawázati hodláte, drsnntá wjee nežli
lehká: čehož tedy nad mjru potřeba Vám k to
mu & takowómu setru'áuj? Pán prawil: „Beze
mne nie nemůžete učiniti. 5) Pomoci, pomoci
tedy Božj, ———-gebo swalé silic/' milosti ——-—té

wz'uu giž k prwn/ té wčei nad lujru třeba gestit
& bude.

Druhů wee, kterauž na sebe wezmete, wyeho
wáwánj totiž djtek, mnohem gest gešte težšj. Co
otce, eo matka s dětmi a pro deti zkusj _sxendo—
kud se obstaránj gieh tela týká, k tomu si z ro
dičů wušieh wlastnjeh, neb i z ginýeh přjklad
wemte. Což w obstaráuj duše? Negsau—li tu ro
dičowe bedliwj & oputruj dosti, wjte, co to s se
buu nese? — I když kosti rodičů w hrobě tlegj,
z djtek zanedbaných aneb špatne wyehowanýeh
wine nu hrob gegieh padá! _ A což wám zkrát—
ka řjei musjm o wčei té, gest: Gzílťstí-nb, ;;ukž
koli gsem se po hezky dluuhý čas k wedenj djtek
\\e škole připmwowal, & mnoho o tom přemýšleti
musel: předee časem báti se musjm,byeh nepro
zřetedlnč uepoelqbil. Gukž tedy wám lehko
bude, w té \\eei ničeho ueopmuiumnti & zdárně,

_gýukna swetlomj mím uu'dza'tuo bude, w nj pokra

5) Joh. 153 5.

l'lullns int) lulul. clIl—lxn X1. 1 h
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(*ounti, gesto posud tolik se w tom neznáte, aniž
znáti. mužete? —— Ú! gestliž nám i k prwujmu
\Hlšťlllll míč-clu :whíšhu' (milosli, obzwh'tstnj po—
sily Božj třeba: mu wíce gj ]: (nwm/0 druhé-nm
potrebugete, abyste snad mugjee z djteh řádné
křesíímy wywz'ldeti, sanui zkázy gíeh nebyli pij
čiuau.

O toto puk posilnčnj, () (uto & tnhownu mi—
lost Pána Bohu prositi budete sami, řhuuce: „K
tomu mi doponn'uhey Bůh Otec, Syn aDueh snu
tý“: il mlčí gi obdržeti máte u obduzjlc \\ tOlll
OlúlllIŽPllj,když po slibu obnpolnč složeném, kněz
štolnu ruce naše ouine & “)řhllť: „Pán Bůh
\\šcnlohnuej račiž nás spogiti, & gá pak z mého
kněžského nnřndu potwrzngi nás \\ tom manžel—
stuj ue gmenu Boha Otce, iSyna i Ducha swatého
Amen.“ “) ——Gen pak wás giž napřed oteowsky
napomjnám, ab) wlnhn milosti té, posily nebeské
srdce \\nše hognč mohla nnwlnžiti: hled'te, byste
srdce sne giž dnes bcdlíwé, dokonale wodau
smítosti pohúnj očistili; ——přigmete horliwě
Pána sucho “ srdce sué, b_\'Oll ])řClllOCllýduše
wnše občerstuil & uprawil tak, by zjtru milost tn
nebeská hognč w nich se mohla rozlití. Sami pak
se i dnes i zjtra \\šelíkýeh marnostj, dokonce
pak každé nenálcžitosti zdržte, abyste zcela čísti,
nc w lehkomyslnosti, ale horliwe, se swatnn ža
lnyšlcnostj & s wrauenostj přistuupili k oltáři Pá—
ně: a tak sedmou tn swátost Krista Pána našeho

řádně, hodně, & tudy spasitedlne ])řigali.

___—_— __ _____—._—

6) Agenda Art-híd. Prag.
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Když pak gsem wz'un rozložil, co zjtra při
gmauti máte: učte se giž důležitost kroku toho,
a atmazků, kterými spogeni budete, sami po—
sunditi.

O přjsaze gste zagisté slyšeli giž. Když se
totiž gedná o něgakau wče weli-ee důležitou, &
prawdy se ginák dovpjditi nelze: wystawj se kru—
eil'ix, dwe swjee podlé nebo se rozžhau, & člo..
wok, který o weei té dobrou powedomost má,
])oložj dwa prsty na sw. Ewangelium, aneb ge
wzhůru pozdwibne, a Pána Boha přeswatéllo za.
swčdka sobe bóře, že každé to slowo, kteréž mlu
wil, swat-ti prawdn gest; sám pak při tom na sebe
wolá, aby Bůh wečná pramda & we swé swatosti

hrozný pomstil, kdyby on křiwé slowo byl pro—
řekl. Gindy zrow'na tak také se zawazugj lidé,
že ebtčgj, k čemu se upowinili, swatoswatč spl—
niti. — Mel-lili) se člowčk opomážiti na. wee, kte—
ráž prnwdn nenj, aneb kterou splniti nemjnj,Bo
ha swého neyswčtěgšjbo tak se dowoláwati, &
křiwč snad přisábati: wjte, kterak se obyčegnč
řjká? _— že do dne do roka nedočkrí! Slown
tuto negsau sice slowa zgewenj Božjbo, ——ale
gak se dá gináče smeyšleti, než, že Bůh we wo
hkomoenostl & swatosti swe, čerwjku pozemské—
mu, gakýž gest člowčk přisáhagjej, s welebnostj

_ , . . ok ln \"sxxau žertowatl 111 o [ ne( a, . .

A hle! _— 1 wy rozmllj! zegtřegšjho dne
, . o l..

skludutl budete slib, kteryz, abych slowem po
wedel, nie neni ginélno nežli pi*jsalm— & to
mnohem slawnegšj nežli kterákoli giná. Bude

tet gi skládati netoliko w něgakěm auřednjm do—
6 *
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mě, ——nýbrž w samé swutyni Bohu welikomoe
ného: ——netoliko před obrazem ukřižo 'nuého
Palmu, -——ale před oltářem Páně, ns gako před
samým trůnem VVelebnosti gebo: ne před něko—
liku lidmi toliko, ——nýbrž w twář eeló ejrkwe

Božj, nu mjste gegjmž tu státi bude kněz, a. wc
gmenu ejrhwe g_riclo rukou swýeh přigme; dále

i před celou obej křeslnnshuu, we gménu gegjmž
(lwa.sweth po boku mjti budete.

Pročež i llllNl se domyslíte, eo byste ei
nili, kdy byste slib ten, kterýž tedy zjtru před
Bohem swým ueinjte, neměli den. co den.-_- guk
O(l oltáře odstaupjte, už clo posleduj hodiny wu
šj —- wčruč a l)(lllllWč plniti! I'řjsa/m. swnu

byste rušili — lrřiwopřjscžnjÁ-y byste byli před
Bohem i před swčtem, ——-—u křiwopřjsežnjk ne
nalezá milosti u Bohu.: nýbrž, kolik 'z'itkoli slib
ten učiněný rušj, tolikrát se přetežkého hřjehu
dopanštj; un, gak i z katechismu o (lruhém při—
kázanj wjte, rušenjm slibu swého gme'no Božj
zlehčuge & na gewo (lzlwz'i,že mu na Pánu Bohu

hrozně maličko zz'tležj, ——a takto zlořeeenj na
sebe uwalugel

Na druhé straně poehopte, co o swátosti
té Apoštol Páně sw. Puwel tlj: 7) Tagemslwi
toto zvoli/ré gas/, ale gti prnwjfm w Kris/n (: w
Chi.—wi. Nebo muž gest lilawa ženy: gnko
Kristus gest hlnwrz cjr/rwc. -— (fm/„, cirhťw
poddrína gest Kristu: ((z/.“išcny mužů-mswým
at gsau podil-Jiny wc wšem. __ [nimž/' „ng/„gm
MNNŽCUWswé) g(l/což i Kristus ani/own! (,'/'r

7) Eph. 5.
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Imm. Slowům těm gelu) tak roznunegte, lnilj!
Od toho času, co od oltáře odstatu manželo—
we křestztnštj, nesan na sobě wznešený, přewzz'te
ný obraz spogenj l'. Ježíše Krista sejrkwj ehotj
gelm. Ano manžel gest obraz Kristůw ——mun
želkz obraz cjrkwe. Gakož gest Kristus spo—
gen s ejrkwj swnu, gnko ona přeswatá hlawa
ejrkew za swé telo powažnge, gi miluge, elu-(mj,
zasta'twá, žiwj, podpornge, tesj & o ni we wšem
wšudy se stará: —tuk1nnsj i manžel hledčti, aby
obstaral manželku swun! Gináče -—-zle, zlehyz
dj obraz, gegž na sobě nese! _—— _. A gako
t-jrkew gest spogena s dralmu hlnwnu swau, s
Kristem Pánem, — gnko ona Pánu swého wc
wšem neustupnč se držj, gakož f_reg we wšem
posluuehá, we wšem po zuljbenj geho taužj, ge
mu se zaehownti hledj, na žádného giného ni
nepohledne; ano grankoona hledj, aby Pán na nj
nie duremnóho neshledal, sobě gi zoškliwiti ne
musel, nic na nj neshlédl, eožhy mu proti“an býti
musilo; gzukož i ('jrkew Pánu swčmn swé důle
žitosti upřjmnč předkládá, ale na swé wůli ur—
putně nestogj, nýbrž .; golu) Wůlj se spokoguge:
e_vhle, takt i manželka křesřunská elu—lige 5 man

želem swým! A nečinj-li pru'wé (nl.—: () i ona ——
obě tedy strany zle, zle spínj obraz ten swatý,
gvgž na sebe nesan. Robi newyhljžj to gináče,
než gnko by weřegnč progewewuti chtěli oba,
že ;;nk dnremnč (mi spolu obeugj: tak že as
cos tnkowéhe mjstn má i mezi Krislcm a gcko
swnlrm. (,'/'r/rwj! ——

() tedy, dr:le pomnř—tv, pmnnetn dobře!
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co na se wezmete. Meli—li byste kdy, w OSIulč

této, w njž slib swňg — přjsnhu swan ——we—

řegnč složjte, práwem snzul ebn-'inčni býti, že
obraz ten, gegž gste na se wznli, byzdjte genom
n prznjte: npřjmnč podle mě pnsty'rskč péče ()
wás pranjm m'un, žeby každe to slowo tnkowé,
každé lmntj nebylo giné, než gako kdybyste před
křjž Pána. swébo geden neb druhý se postnwili
a. před njln weřegne, gemu zde očj, řjei se opo—
wážili: „Pane! Ty gsi ejrkew swan tolik milo
wnl, ona pak wšemožnnu láskan Tebe se (lržj.
I gn, wjm, že 5 man mnnželkan zrownn tak spo—
gen gsem, gnko Ty s ejrkwj ! VVth tolike'ž, že
w ejrkwi Twé nesmjm gináče zaeházeti 5 man—
želkan swan, než gnko Ty s ('jrkwj. Ano i přj—
snbnn k tomu gsem se znwázal! A však co mne
po tobe i po ejrkwi i po přjsnze! lllnwn swnn
mám, a té se držeti ellci!!“ ——-Snesete—liž tako—

wého ra'nlu'tnj? —- A hle! Wy, wy gste to,
geden gnko druhý, genž byste se mnln'tnj takene'
110w stawn swem manželském lebnnnko (lOpllStlti
mohli: kdybyste totiž bud' gednn neb (lr'nln'tstra—

na proti sobě powstnti, &ginák, než se zasljbjte,
wespolek zaeházeti meli! ! ——

A protož, za druhé, wizte, kterak byste zí—
by srdee swá srownnli, aby onen obraz wzáený
nebyl od nás hyzden, abyste Pánu swému se
neranlmli, & tak sobe skutku nenastřádali k
poslednj hodine swé, giehž byste puk těžce, ba
přetčžee pykati museli! ——Nebot sami reete,
nenj-liž to s pomyšlennn,časlégi, f_rnkežk tomu
w stnwu manželském (lost-i pijležitostj gest, snad
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i každý den, snad i wicc/cra'le za den pi*jsahu
před Bohem složenau rušil-i, obraz ten slawný
poskwrnílzi, a tak Bohu swému skutečně se
ranlmh'. O! manžele tak nešlastnj, —tak m'unga,
genž častegi mám s urn_]ragje_i1nieo činiti, zrowna
řjvi musjm, pal.,—og)chzemřjti— zhola nemo/mu ! !
proto, že se takowéto weei na smrtedlné posteli
gednan slzičkau, aneb nekterau modlithan na—
prawiti nedagj.

Nynj pak tepraykdyž gste auwazky seznali,
které mezi vámi nastaupj, a was ode zegtřka
pautati hudau, čas gest, abych nam wčei ty
ohlásil, kn kterými se tedy gedno přjsahau
swau, a za druhé obrazem tjm přewznešeny'm a
swatoswatým zawažete. A wčru nemohu, gako
snad i mím samým připadne, nemohu ginače,
než was ku (ln-'ognásohné nynj pozornosti na
weei ty powhuzowati.

Pokud se to wašeho společného setrwanj až
do smrti týká„ obsahugj powinnosti 'aše slowa
ona, gež y.jtra před oltářem ]n'onašeti budete.
Takt zagisté zasljhj ženich: Ga atd. a newěsta:
Ga atd. '—-9)

Ta slowa vážne sobě rozeheřte, a matet w
níeh wšecky powinnosti swé z prwnj té stranky.

\Vezmeme napřed, což poehopitedlnegšjho
w tom gest.

vaazugete se totiž: že gedcn druhé/zo až
do smrti che wz.copnsi/lo.Nynj totiž gosti: swo

6) Ayequ Archíd. ".
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bodno gest nám, gednonm sem, druhému tam gjti.
Gak mile wšsz od oltáře odstuupjte, přestane to.
Spolu do poslednjbo deehnutj býti, spolu trwntí,
spolu i zůstáwnti musite, chcete—li naplniti přj
sabn swnu. _- Proto us'lyšjte, že. se wás hned
zlu—nutáznti bude kněz před P. Bobem na vaše
dobré swedomj: zdaliže spolu až do smrti žiwi
býti a, zůslównli mjnjte? Proto uslyšjte, dřjwe
nežli swnzek wáš we gmenu, t. dle zi'jzenj,
ustnnowenj, nn mjstč Boba Otce i Syna iDuebn
sw. potwrdj, že ns gnko na wýslralm lll'OIlPSO
nad wámi slowa ta Pánnnnšebo JežjšeKristn, gimiž
zarnzilŽidy smeyšlegjej, žeby se.swnzek mnnželský
mobl rozlnučiti, totiž: Což Bůh spogil, človek
nerozlučug! _- VVjee netřeba Wz'un o tom mlu—
witi. \Ve nást gd neebei nni tobo pobledúnnti,
žeby wám možno bylo, byste tak bezbožně proti
]lřjsnze swé se ]n'obřešili, n galli ze. slow teeb

Páně poznám'lte, skutečnými nrputnými buřiči
proti samému Božjmu řjz-enj se stali, & snad po
nčgakém čase odegjti od sebe sobe zamjnili.
Gen to přiddwám: nni pomyšlení takowómu ])řj
stnpu do srdce nedowolugte, —- ani slowa tn—
kowého newážnč, bn nni w žertu z úst nenypnu
štěgte \\jee; nebol“ s wěej tak wclikau llellj eo
žertonnti, n že i myš/enim břjebu se. dopnuštj
me„ wjte! Pl'wnjm krokem od oltáře gstet gedno
lělo, aneb obu. w tele gednom: gmina bud'tež
ted)r i mysl, gcdno i srdce! Takt gsnu manželé
křesinnšlj !

Druhé, co na sebe. beřele, toto gest: že
chcete spolu dobré i zlé a proluunó už do smrti
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swé snášeti (: trpěli. Dobré i protiwné od P.
Šoha důwčrnč a. s djkůčinčnjln přigjmati, krásná
gestiř ctnost každičkého hřesiíana. Wais ale i
přjsaha waše i obraz onen geště zwlašř bude
wázati, abyste wy oboge spolu přigjmali. T.

eo tčšj manžela, )nnsjt i za'u'oweň potěšiti
manželku ——co holj, trapj manželku, mnsjti
zaboleti manžela; a beda, lnčli-liby snad mezi
seban řjei, slowo to rozpustileům obyčegnó: E!
dobře tak!

Dále, dobré weci lehce sice se snášegj, a
node—li se manželnln dobře, nestawá se, lcdw
mezi bohaspnstlými, aby daremnosti nekteré mezi
ni: se \vpletly. Leč, wy zasljbjte se i zlé a pro
tiwné wčci snášeti, eož chce řjei, a což sobe
dobře na pozor wezměte: Byť připadlo na wás
('okolin'čh, ——byř nanze, ——byř opowrženj, ——

nařknnti, ——byř i mnrzačenj, ——byř inemoc,
_Lťilthli snad zošhliwugjej, gakkoli dlanho trwa—
gjvj: milj! na to na wšeeko giž zegtřegšjho dne
se oddwátc. Dobré že eheete spolu přigjlnati:
ale i zlé až do snn'ti rownau mjran snášeti, k
tomu že gste odhodlanj doeela, slibem swýln přj—
sežnjln před iwdřj Boha swého zjtra po—
twl'djte. Zkratka, bud'eo bud', -- přigd' co přigd'
-— staň se co staň! : ničeho nebude wa'un

xbýwati wjee, než spolu přiglnanti, spolu deliti,
spolu snášeti, aneb hřiwopřjsežnjhy, swéwolnými
buřiči proti ustanowenjln, proti zřjzenj Božjmu
býti—,čehož wšak was sam Pan Buh \velihomoený
račiž uvhowati! _—

Za ti'etj pak zaslibugete sobe wespolek



90

wiru manželé—Žim;zachowati. —-—ÍÍ/jru ! kratičké
to slon-'o, ale gnk mnoho ohnášj !?

Neyprw, rcetc mi, milj! čjm to hýwd mezi
nmnžely, že manžel před manželkou neco stranj,
aby newideln —--ona zase na swau stranu neco
odkládat, aby on newedel, & tak geden druhého
oklmndwd? Čjmž giným, než že sobe ncweřj?
On myslj, kdož wj, gnk _hy to bylo? —- ona.
zase, kdo wj, zdali by mi toho přál? -— A nepo

' , _v . . „,. _r ., _
znnwatc g_uz,gnk t_lm pl'Otl prjsaze swe hre.—], zm

takto Seredne špatnau wjrn mezi sebou lnagj? —
Dále, co to gest? Manžel promluwj s gl

nan osobou wljdnč: -——1nnnželkn giž muj, kdo
W.; COŽC 50 nleIg'c? —— Manželka se na gi

ného usmegc: manžel giž gcko sršeň! A \\“u
bec, pohleda'm'd—li manžel manželku swau w neu—
přjmnosti, w zaha'tlčiwosti, & gakčkoli gine špat
nosti, třeba by gedineho platného dukaz“ nemel:
domeyšlj—li se manželka do manželu, swčho třeba
ize slow: gen, neb dle zdánj gakýchkoli da—
renmostj, tak že se k posledn ani hrubě ne—
wj gak znchownti: což to wše gest, než že ge
dnn stranu druhé newčřj', po čemž swjmu gieh,
tudy i s přjsuhnun. dokonce pak s obrazem onjm
wzncšeným zle & potupně to wyhljžj! _

Pozna'th'tte-li giž, rozmilj! kterak se w
manželstwn proti wjře hřesj? A poznáwáteli,
tedy o sobě znzuneneyte, gnk zjtra geden dru—
hému to slowo „wjru“ pronesete: že ljm samým
přisdlu'tte, gedno, že nic nechcete mjti mezi
sehen pokuntnóho, dokonce snad proti wůli drn
hého; & druhe, že nikoli nechcete ;„reden druhé—

ho w ničem dzu'emnčm pohledz'nvnti, pokud byste,
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neprawjm patrných, ale mnl'mvých důkazů k to—
mu neměli.

Gcště pak i třetj wěe (lržj w sobě wjra
manželská. O Wěcitépowěděll'án takto: Každý,
kdož/))" pohledu? na. ženu Ím požádán/' gi, giž
zcizoložil s nj we srdci SlU(;9)t.fc) Tato slowa
o wjře aneb ginak o wěrnosti manželské na sebe
obratte takto: Od té doby, co od oltáře odstan—
pjte, musjte býti gedcn s druhým na čisto spoko
geni. Ginýcb sehuzek, ginýeb spolků, giných
známosti lllcděti, bylo by tolik, gako cbtjti wjra
tu spřisáhanau nohama šlapati, ——Abyste snad
skutečně gedna neb druhá strana časem swým po
giné které osobě Sljtlitl chtěli, snad i skutečně
(lo gakýebsi ginýeb spolku se zapletli, tobo wás
Bůh na wěky uchowey! Neboř by toto nebylo, než
swówolně, mermomoej ebtjti sobě zatracenj na
blawu přitalmauti. \'Vjtet gakožto křesťané, galia
šerednost gest smilstwo w stawu swobodném: což
tcprw eizoložstwo mezi manžely! K(ložkoli tak
nešlastuý byl, že we wěci té se probřešil, k
swčmu posledujmu loži strašidel sobě nastawěl;
která gjm tak lomcowala, že potěšiti _ 6! o
tom ani zmjnky! ——ale ani některak upokogiti
(luebownj gcg nemohl. Giž gsem ]n'awil, gak w té
\věci mi wěřiti můžete ! Než tobo my nechme,
takowa bezbožnost se wás netkne! _— ŘVy zase
raděgi pamatugte, že i poh/oděni i pomyšlení
w srdci wašem mohlo by was (lle slow Spasite—
lowýcb těžce poskwrniti. Protož pozor na oči,

9) Math. ".
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aby nás \'s'šetečnost gegieh šeredne snud nepo
půlilu!

Aby wšak wjru tu, ku které se Pánu Bohu
swómu upowinjte wespolek, neporušem't mezi
váma obstála tak, guk to swa'ttost ta. wznešená
s sebou nese — uno miljl aby se mezi námi! Wj
ru manželská we společné unii.-nasli gťdllOl'O k
druhému, w ouplně & srdečné wěrnoslí nu wždy—
eky progewowuln: slyšte gukuuto radu \yům dám.

Neyprwz jl'espaušlěglc .se krásně, člowčku
až k angelmn powznz'tšegjej st-dlíwosli! Nemy—
slete, dokonee puk wy newčsto, když se za sebe
dostanete, že nenj wa'uu \s'jee třeba, tolik na to
gjti, abyste wždy náležitě zukryti byli u zkrátka
we wšem sobe stydliWč poííjnali. Nestydutost
gestit všude, tedyt i mezi manžely, dokonce puk
mezi křestnny olmwná nepruwost. Z nj nepogde
munželum než to, že i krom polnoršenj ztruengj
nážnost netoliko před ginými, nýbrž neywjre
sumimezi selmu! A stalo-li se toto: ny! puk
k rozličným mrzutostem, ba i k odwra'wenj se od
sebe dwóře otewřené st.ij dokořán! \Vče tu
nebudu tak obšjrnč rozkládnti, duufuge, že něco
i nu mé slowo dáte; dokonce chcete-li se dowtj—
piti, že bych se s wfunuuniž tak dluuho nezdržowul,
kdybych s m'mmupřjmnč & dobře nemyslil.

Zu druhé radjm wz'un: Nebuď/až mezi se
bau w ničem wz.cmjrnj! Nemyslete, že nám wše—
eko dowoleno, gen když gste se za sebe dostali.
Pumutugte, co di & wšeelmem su'ým přikazuge
Pán: Tai gest :ngísléwůle B()i1/'——poswě0('nj
wašc — aby mm)! gedcnkažclý ;: wás nádo—
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(mu sumu !. g. tělem swým wllídntauli w
pnswě'ccnj a cli -— nc w mí—ružiwostitělesné
zfiíclosh', gril.-0 :“pohané, l.“leřjž.Boha neznagj."')
Neelltegtež tedy býti galxo pohané, aneb dočista
gako nerozumná, llowádka, abyste se snad teles—
ným žádostem za otroky žapl'odali! _— Čistotal',
kteranž na každém křestanu nekdy Sandee swa
toswatý -—Ježjš neyčistegšj - pollledáwati bude.,
gest dwogj. Gedna w swohodném stawn: gakanž
gste až potud zachowáwati meli,a g_rakse do was
důweřngi, i zaehowali. Druha wšak gest i w
stawn manželském, anaž to nese s sehan, aby
manželé w myšlenj, w řečech swýcll, i we wšem,
gali gsem g_rižnapowčdel, stydliwj gsance, a wěr—
nost sobe swatoswate zaehowáwagjce, i sami mezi
Sťlbilll, eožkeliwek činj, nečinili proti rozumu,
g_rakoslepě azliowadile, ale wždyeky & při wšem,
Imd' co bud', pamatowali na Boha! ——Mnozjt
manželé, když na čistotu tuto manželskau byli
zapomneli, opálili se, bych wám w podobensth
powčdel, tak, g_rakočlowek, genž nádobu silného
napog'e w domě měl, a mysle, že geg wšeehen
nagednan zhltiti mnsj, gak dlanho žádost neskro
eena táhla, pil: hnedle wšak škodnó následky
nemjrnosti swé bjdné ])oejtil; gesto kdyby byl
llO mjrne užil, nikoli by byl nenškodil, ale w
čas i prospěl. —-——[ wy tedy we wšem dle roz

nmn, we wšem wšndy ne gako z wlastnj gen
wille swe, ale gako od Boha k tomu sanzeni se
držte, častčgi wzpomjnagjce, eo angel Rafael

1O) 'l'hcssul. IV.
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mlndšjmn Tobiášowi o sedmi mnžjeh Snřiných,
kteřjž wšiekni hned prn'nj 1100 po swatthe žá
ehwáeeni byli, W)“llOWČdčl: Ti :agislč, l.“leřjž
w manželslwi (ul.“wcházegj, že Boha od sebe
i od swé mysli odluengj, & swé chlípnoszi (ul.
Íaowěgj, galia Íiiu'l. (: meze/f, w nic/tilt) není
rozumu: nad talmwýmíčďábelsle má moc.")

Konecne geštč pro zachowánj \'z \\“ážnosti
gednoho k druhému, kterážto gest gáko základ a
podpora, bez njž wjm manželská nemuže se udr
žeti, i tuto rádnže srdce otcowskyupřjmného Vám
podáwfun: Abposlrmcheyte žádné/w nady—nmčv,
genia by mám s anlisnýnl lichocenjm owšcm, o
druhé strane" začal cosi powjdulí, což by wrís
w nj snnd zmeyliti, proti ní popudili, a tak
podezí'enj :! nednwčrnost u nás zploditi mohlo.
Chodjl, bohužel! i mezi křeslány negeden ?.tako
wýeh lidj, kteřj widnuce, gák manželé pekne,
dnwčrne spolu si ohcngj, nad tjln práwč as gnko
dáhel se mržj, á zrowná řjei, ns gzlko z řeme
slu geho \wšeliké pletiehy, wšeliké propowjdky
strogiti nmčgj, aby \\"jru tu lnanželsknu hnd' n
gednč, hud“ u druhé strany owiklnli -— ke
nšemu wšudy ani swedomj sobe z toho nede—
lngjee. A lmhnžel,že i mezi přjbuznými n koli
kráte i mezi neyhližšjmi dosti tákonýeh ktomu
hýwá. — Každého tnkowého nepozorngtem kdyby
se wáln gak chtel npřjmným liehotil, nie gináee,
než gnko onoho nepiřjtele w E\vnngelinm, genž
kde si hospodář nosil dobrého semene na poli
swčm, w noci puding/' přišel, a kánkolo mu

117) 'I'ob. „. 11.
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rozesil. Aby was hauholem nedůwernosti nena
sadil, hnedky geg s oprmvdowostj tjm slowem
odbudte: S takowau, negsi—Íinepřjlclcm mým,
mi nepříchrízeg! ——na bndanenost pak se ho w
této \\čei straňte! Nebot nehodlá takowý nesmy—
slnee, než hada nednwčrnosti nám do prsan
zasaditi, waši \\“jrn podkopati, nás k zrnšenj přj
sally wašj přinésti, a proto že gakby se was
nedůwčrnost dotekla, i hned byste na každé
slowo, na každé hnntj gako skrz breyle kaukali,
a wše ginač wykládali, než opran du gest, — nemjnj
než wás tanto eestau potutedlnýln způsobem swým
o spohogenost naši připrawiti. W kteréžto neci
tak mnsjte opatrní a nenstupni býti, že pro wše—
eko \\“šudy, gakkoli wás čtwrtého přikázanj do
neyddšj smrti nie nesprostj, i na to pamato *ati
mnsjte, .eo mluwj Bůh, řka: Opusti člowe'k
olee swé/w i matku, a přjdržeti se bude man—
želky swé: a budau dwa w těle gednom! 12)
při čemž owš'em prozřetedlně a n'elmi opatrne
;:ednati mnsjte, abyste snad chtčgjee se trnj n)“
hnauti do bodláčj nenpadli.

A ohradjte-li pak, neymilegšj, \\ažnost mezi se.
ban temito \\“čClni čtyřmi, uehowáte—li gi geden k

druhému wespolek: (»pak se owjru Waši nebogjm
njee, ani o zrnšenj anwazků wašieh u weei té;
nebot \\ažnost gednoho k druhému gest nudí.-a
aneb zál.-Ind; z nj pak se rodj, se podpornge
a krásně romnaha n'jra manželská.

(Dokončean

12) Gen. ". Math. XIX.
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5. 0 přjsazef)
Od

“"a'uclawa M. Pešiny,
h_šwnlého faráře w Blucinč na Morawč, nynj k::novvnjku \!

sw. \\jtu na hradě Pražském a českého kazatele.

Amen, Amen, pracuju: wám. Jan X VI. 23.

Pán & Spasitel náš, Ježjs Kristus, přišel k
mím na swčt, aby sufdcotwj wydul prawdč, & nu—

učil nás prawdě, prawdč, wcdaucj nás k spascnj.
Chtěgc pak některou hlmmčgšj prawdu obzwláštně
posluclmčům nasrdco wložiti, mjwal obyčog, slowa
ně ohlašouati, že to, což předklz'ulzí, w skutku
swntau gest pmwduu. Za, touto pi*jčinau často
užjwnl slow, w ducšnjm sw. ownngolium obsaže—
ných: „Aman,Amcn, pmwjm wz'unf“Slowa tato w
knihách Mogžjšowých \\ynošoná, & od proroků
začasté užjwuná, za swatz't gmjnn byla od lidu
židowskčho, & protož užjm'mj slow těchto bylo
gako pcčot,ktcrnuž se každé wyřčonjprawdiwčgšjm,
gistčgšjm, bezpečnčgšjm &tjm samými dogjnumčašjm
činilo. Ncmůž mím tedy býti s podiwonjm, že i
učitel božské promly, Jožjš Kristus, řeči swé čn
sto ])Ot“l'Z0\\1l|, řka: Amcn,Amon, ]n'uwjm mím.

MluwilPán pm“ du,&potorzownlproudu,
& tjm samým w tom gest \wulc gcho, abychom i
my stáli \\ pmwdč , proudu drželi , prawd'u
wyznz'ns'ali, p'zmdč swčdoctwj dáwnli. I'rmvdi

:) l'rohntika, k obdrženj kunmwnichwju sw. tha na
hradě pražském, w Loretánském chrámu Pánů na Hradčanech
dní! 27. Mágv 19332 držfum.
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wost čili mluwcnj prawdy každý rozumný & po
wážliwý za. gcdnu z přcdnjch á hláwnjch ctnostj
pokládá, á sice za negednjm důwodcm. Na člo—
wcku práwdomluwnóm obraz Stwořitele čistý &
ncmnařcný se spatřuge, poncwadži Bůh gest
swutoswutá,neskonálá práwdá. Práwdomluwenstwj
základem gest společné důwcrnosti, bez kteréž
štěstj &blaho lidské státi nemůže. Lžiwýt gest
swět, &.protož nešlástný ; w tom ale swětč, práwdy
& důwcry prázdném, člowek prmvdomluwný nad
giné se slawne wznášj, & wšudc gest wzáeny'm,
wšudc drahym. Upřjmé mluwenj prandy držj
manžely, přjlmžnč, přátcly & sousedy w trwanli—
we srdečné lásce, dáwá prospech wšeliky'm
obchodům, wymáhá spráwedlnost w saudech á
práwnjch rochřcch, Společné obeowánj činj roz—
košné á utěšené, a gest gcko ten hlahorodný
swuzek, htcrýž krále s národem, národ s králem
spoguge,

Při—ušlechtilá ctnost gest mluwenj prawdy, &
protož k nj Jcžjš Kristus i slowem i přjkládem
moene wzbužuge. Djt sám o sobě: „Gá gsem
01“Stil,|)1'fl\\'dilitži\\'0t.“ A opčtřekl: „Přišel gsem
ná swet, abych SWčdCthj wydál práwděf“ Že
Pán Jcžjš nade wšecko milonal práwdu, to i ]stiwj
nepřátelé gcho wyználi, řháuec : „Mistře, wjme, že
pruwdomluwný gsi, á ceste Božj Wprawde učjš.“
když se modlil k nebeskómu Otci swómu žá
učedlnjlxy swé, řekl mezi giným: „Otčc, poswčt
ge w pl'lleČ.“ Protož i (rjrkwi sné přisljhil
Duchu przmd), kterýž b) gi učil \\"šeliké prmnřč.
Nás pak wšechny zawazuge k usti-jh!qu proudy,

('usopis pro katol. duch. XI.
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rka: „Řeč wošc bud': Ano, ono, ——ne, ne.“ A
skrze, apoštola Poula nás napomjná, řko: „Složjoe
lež,1nhn\te proudu gedonkaždý sbližnjm swýln.“

I'rzmdu tedy, rozmin wKristu přátelé, praw
dn mogjmluwiti ústa naše.—Alo nastogto,hřjel|em
Adaunouým lež přišlo na swčt, & lež, ohyzdnou,
záhubnun lež zlý su'ět sobě obljhil. Protož wehni
težko gest no sliby, ubezpečowánj o sučdectwj
giných se spolélmti; težko gest lež \\“šeliguk wy
ljeenau & přístí—enouod proudy rozeznuti. Tau
přjčínau spra'meon'ě obej k dowčdčnj & k domu
ka'xnj se proudy neobyčegnóllo & ohzwh'nštnjho
prostředku nalezli, & wšndo ho swatoswntč zn—
(zhowz'm'ngj. Hlownj' tento prostředek, kterýž
“rchnosti k wyšotřenj proudy pozust:'nvá, gest
elhsmn.——Přisaháme puk, když žiwýnl siBohn
přodstowenjm k wyřčcnj proud)“ hým'une. wzhuzeni;
přisoln'une, když Boha “zýuz'nne za snedkn že.
proudu mlnwjme; přisnln'une, když se, stuwjlne
před soudnou stolici Božj, & wšewčdnnejmu :)
ušesprowedliwěnm soudei goko w oči slowno prmvj—
me., aby nás potrestal, a zotrntil nás, nelnhlelne
li pl'mvdy. Přjsaho po wšeeky časy zo wčc wehni
swaton, & za weliký skutek m'nhožcnstwj gmjno
bylo, ogistotnč pod žádnou dokonce u'ýnrinkou
dowolcno nenj, křiu'č :! falešně přisohutí. Ale.
uostogte, mnohý w m'n'mnné slepotč o hřjšnosti
swé předee. falešně přísahá. Ncu'idjme-li někdy
na oko, kterak manžel swé manželce, ouřednjk
swé wrelmosti, wogjn swému lnoenáři, poddonj
swčlnu králi rušj učiněnou přjsullu? N(!\\'i(ljmc_]i,
že křiwopř_'|seže|1stwj zde onde gest goko “ oby—
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cegi? Newidjme-li, že dlužnjk křiwč přísahá proti
swemu wčřiteli, newdččnjk proti dobrodinci, přjbuz—
ný proti přjbuznčmu,křcshm proti křestzmu? Z to—
ho widjmc, o čem potřebj gest, bych gednal w dnešnj
řeči swé. Slubýt gsem sice nástrog w rukou Páně;
poncwadž ale Buh w slabých se ukuzuge mohauejm,
pokusjm se dnes mluwiti

o DULEŽLTOSTI PŘJSAHY,

nadčge se, že bohabognj posluchači mogi ochot—
ne a wolnč přigmau řeč mnu.

Dokážit pak důležitost přjsahy
I. : wnílřnj gag/' pownhy (: wluslnosti, a
II. : hrozných následku břímě/wpřisnháni.

Králowno nebes, Marin, *) wy swatj ceštj
putronowé, oszáštue ty ostřihateli swatč pečeti
zpowednj, Jenc Nepomucký, gakož i wy apoštolowé
Čechů & Morawzmů, Crho & Strnehoto, orodugte
za nás, a wyproste nám 11Boha tu milost, bychom
lež \\“ždy meli u welike nem'uvisti, & přjsahuu swa
tau nic nepotwrzowali, leč gedinč swatuu prawdu.

I.
Kdyby wšiekni lidé dobrou toho měli wčdo

_, „o ' ... Í .
most, w ccm prysuhn zalezy, agaku gest wlastny po—
waha gcgj: wedeli by také-,že přjsaha gest gedna
z ncydůležitčgšjch wecj, & protož by i w skutku
skrze přjsahy swé welebiliBoha, & nikdý by se ge—
mu křiwopřjscžcnstwjm nemuhali. Swatoswatý cin
gest přjsaha, což abychom cele poznali, w bedliwé
uwážcnj wezmeme: při kom se přísahá, & na

' Í , V. ,
gaffa-mzakladu, s gakau zastawau se przsalm.

*) Chrám Páně w Loretc gest, obrazem na welkém oltáři,

zaswřcen Rodičce Božj Ježjšku se klančgjcj. *'7
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1. Nuže, při Írom pal.“ přisahdmc?
Ne,—lipři Bohu? Kdo wčřj w Boha, tomu trne

duše w těle; předstmruge—li si na, mysli, že přísahu
a'e na Boha se. odwolz'm'ťr,Bohu takořku ruku po
dá,wá., Boha s \rysokého nebe dolů wolá znswed
kn swého. Přisulmgjee Boha bereme. za, swedka,
že. prawdiwz'tl gsm: slowa naše,:ttnBolm hey-swe
tčgšjho, Boha wšmvčdzmejho, Boha. neysprmxedlL
wčgšjho,Bolm wšemohzulejho, Boha troggedinčho.
——Přísnhn'me při Bohu Heyswé'lógšjon, Lteryž
dj W knize chitikus: „S“—at:.budte, galaož i gin
svatý gsemf“ Při Bohu neymvětěgšjm pi*isnln'une,
kterýž dle wýpowčdi korunowanólm žalmisty „ne..
náwidj wšeeh, genž (*.in neprawost, :! lelllIhj
wšecky, genž milugj lež.“ l'řisnháme we f_lmenu
Neymvětěgšjho, gcnždj: „Nebudeš křiwč přisnlmti
we gmenu mám.“ ——Přím/uhne pal.“ při Balm
wšewědaucjm, kterýž gsu veškerosti stwořitelem,
wcškerost prohljžj. Přisaháme při Bohu wše
wčdaue_'pn,kterýž Stwoři! srdce gednoho každého,
n zná wšecky skutky naše-, znít \\“šeeky weei,
minulé, přjtomuó a budn'uej. Přisuhz'une při Bn
lnl wšcwčdauejm, před kterýmž se nikdo, s ni—

iějm, nikde, nikdý a, nikam ukrytí nennlže. _—
Přisnluíonc lež při Bohu ncysprnwedliuěg'šjfm,
kterýž tresec ito neymenšj žló,nnd to \\jce, ne—
pmwdu a, falešnwcřegnč n slawne. před \\rchnostj
wyncšenau, wynešenuu na škodu hližnjho, wyn —
šelmu před obrazem hristu na křjži rozpiutčho.
Přisahámc při Bohu neysprmredliwčgšjm, kte

d'| Skrze proroku Mnlzlehiáše: „Přistnupjm
k wz'nn, |l("/.l)0Žllj, s pmnstnu, :! lmdu .cnndeem
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sprmwdliwým kři“epřjsežnjkůru.“ ——Přisnluíwm
(M10 při Balm. wš'mnohune/rm, w ;:ehežto rukau
gszul \\Seeky necim k geltežto 810ml sxxetomí po
wstz'nvagj u sučteeépomjgegj. lí'řisnlu'unepi*iBohu
\\“ŠOIIIOIIZIllC-jlll,kterýž pernuej \\etrum & meri, by

se utišili, a. utišugj se; kterýž žutřásá horami,
tak že se propudagj w prohlubně, amčstu s e»
hywateli swy'mi řjtj se w prepusti. Přisnln'une
před Bohem wšcmolmueiim, před gehožte \\ele|>»
nestj Cheruhim & Serufim žu'krýxng twdři swé7
před kterýmž se hluboko kořj promíredy zeme,
kterčmuž se klnnj nebesa, a z gehožto silné
ruky nás nie \\'_\'trhnzu|ti nemůže. ———-Přisuhagjee

před prfmem u saudeem, přisnháme před obra—
zem uki'ižewameho, peždwihugjee tři prsty pru—
m1 ruk) k nebi, na, dukaz, že přísahámc „při
Holm. w (mgíei gediném.“ gegž nás Kristus u
křižmxnný gukežto Boha Otce, Syna :! Duelm
swutóho znáti naučil. Přisnlmgl'lee béřeme za SWČd—
ka Balm 0100, kterýž nás k obrazu swčmu stwe—

řil, & tjm samým w nesnn'tedlnuu duši naši “tiskl,
& guke ohn'my'm perem napsal \\čkestálý zákon:
Mluw pramdu, gnkož i gat przmdu milugi, gá Otee
tmlg. l'řisulmgjee be'řeme za suedku BohaS-y
na, kterýž proto přišel na swčt, aby nás naučil
przmdč, n režpůlil nás k mhmenj prawdy, u u
“zinču byw člmxčkem, swčdeetej dal pramde, a,

protož na křjži \\ krwmxau se dal občt. Přisa
hngjee za.swčdku bóřeme Boha Duelmswalé/w nei —
tele przmdy, kterýžnůs giž na křtu seatemžu ehrz'lm
swug' posuň-til, nhyehmn elmdili w pravdě, a “
muntem biřmom'mj sedmero daru swýell na nás
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wylil, abychom i w krutém bogi & polsušenj wčrni
byli prawdč, & prawdu wyznánali ústy &n'eške
rým žiwotem swým. Křiwopřjsežnjk štjtj se smr—

telných lidj, znl'djwá se před známými, před moej
lidskou strachem až tme, nicméně před Pánem
nebe a země se IIClei'L & netřese, & wolá s ne

wýmlnwnan smčlostj: Gakož Bull gest na nebi,
tak gsau sprawedliwá slowa. má!——Hrozno't gest,
Neymilegšj, na tuto slepotu, bezbožnost a opo—
wážliwost lidskou ipomysliti. _

A \\"šakponažme také, oč přisalmgjejmn wlnst
ně bčžj, ana gnke'mzákladuse přísahá, geká zástn.
wa se skrze přjsnliu činj.

?. Základem a ztíslmvau přisahy naši
gest wezdcgšj a wevčnčnaše Spascnj.

Každý přisnlmgjcj wšello milého zde ina onom
swčtč se odčjtá, nemlnwj-li prawdy. \'Volzít zngisté :
„Sprawedliny' Pane nebe azemč,odegmi mne sta—
tek, odegmi mnč čest a dobré gméno, wezmi mně
zdmwj, wezmi mne žiwot, zatrnř na wčk) wekn ne—
smrtedlnnu duši mnn': negduu-li od srdce slow
má, nemysljm-li tnk,gnkž mhmjm,nenj-li to swa
tá ]ll'íHHlíl,což gsem wyřkl před wrebnostj Swan a
před soudcem swy'm.“ Blaze tomu, kterýž při
saliage, swedeetnj da'má pl'awdě. Ten &tnkowý
w dobré mjře ustawnge wčei swé, & prime se stn—
1'á o dobré swé. \'Vj, eo klade w zůstanu; nj
ale také, že ze WŠCCllzastawenýeli dobrých nevj
i gedné neztralj. VVjeel si wážj drnllé duse swé,
nežli pomjgegjejbo statku, & nežli ztráty pi'jznř—
důstognýcli & mocných tohoto sweta. Clowela. prá—
ne přísahalng dowozuge, Zc- mn milost Bozj u
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&nebeské blulloslmxenstwj gest nude wšeeko; do—
Lazuge, že mu prmvdu-dmžšj gest než žiwot. :: že
hotow gest, tuk gako Kristus pro prawdu žiwot
nudsaditi. Clowčk, práwě přisuhugjej, cele gest
tjm ugištčn, že kdo zde pro prumiu trutj duši
swuu, na “ččnosti gi nalezú. Clmwčk ])ráwe při—
sulmgjej wyznánjm przmdy dobrořečjBelm, mlumj
gnzykem angelsky'm, pčge Bohu pjsnč swatýelu,
známo einj gméno swé w nebesjell, &gednau tmn
uwjtán bude, gakožto wčrný služelmjk, wellázegjej
do radosti pánu smšho. Clowčk práwe a. náležitě,
přimlmgjej, mnoho siee dáwá w zástan\11,ale 7.11-
stmxau tautoi toho neymenšjho uetmtj, auobrž
odplaty hodna se činj zde i na onom S\\čte. —
Obrařme se ale také ku.křiwopřjscžnjkn, &\\“lzme,
(o ten ztratiti se ueolug'e, čeho se odřjka'n.,co za—
lmzuge u guko nollumu šlape. Nešlustnjk ten, uell,
nnsazuge a, W zástnwč neeluhu't wšeeko, což při
gel od Boha; falešným slowem \\šeeko i to ney
\\záenegšj potrutiti wolj, zmobrž inehe samého
se O(lřjlu't.Dobroxmlne wšecky dobré a milé wčei,
\\šeeko, po (čemž tuužj srdce lidské gulgo na, hru
maulu klade, a dj: „To wšecko mně bud' odgato,
odgato na wždycky, nenj—li to prawda, což gsem

před suudeem rozmyslnč vyřkl, a.čehož mi sám
Bůh gest swedkem. Nechat gsem proklet, zloře—
čen, trestán, zatmeen \vec-ne, nepmvčdčl-li gsem
prle) !“ ——O weldůležitá, lnnohowáženz'n,swatá
gesta“ přjsulm! Neb mnoho, m'u'zunnč mnoho, ano—
ln'ž \\šeeko, až hned 1 wečuč blaho smí w zástamu
důwá ten, kdož přísahá.

Zduž ale to, eož člowek lnřisululgiei zustan—
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wnge, wskutkn trntj, falešně-Ii přísahá; zdnž kři—
wopřjseženstwj oprauvdn smutno, hrozno gest w
následejeh n nnčinvjeh swýeh: o tom w djlu druhém.

II.
\Vedlé neznlenítedlného pořádku, gegž Bůh

we swčtč ustunowil, ze wšeho, což se koli (logo,
nčeo následnge. ijto wěčným zákonem se
stáwn, že na křiwnn přjsnhu, gelikož gest h—roz
nan neprnwostj, i hrozné, strašliwe' wěei násle—
dngj. KříwoPřisežvnstwj hřjehem gest náramně
škodným & zz'thnbným, ponewndž křiwopřjsežnjk
předně na zkázu gest bližním smy-m;
a i sebe samé/w w pře/)j'dný staw mualngc.

!. Křiwopřjsežnik na zkázu gest blíž-nim
swým. Neštustné činj ty, kteréž králowským
přikázanjm, přikázanjm lásky guko sehe samého
dlužen gest milownti. ——-Tu hyne celá rodina,

tu hčduge otce, tu kwjlj matka„ tu nuřjkngj djt—
ky: neb křiwá přjsnhn zlořečenóho, hohnprnz—
dnóhomnže o Wšeeko gmčnj, o wšeeken statek ge
připrnwiln. Nemůže otce wyehownti .we druhé
djtky, nemnž gim zaneehnti dedictwj, nýhrž w
nedostatku & w ehndobe gemusj ostnwiti. 'l'o geg
W: dne iw noei trzípj, to mu zžjrz't žiwohytj, to ho
nwrhnge w chladný hrob. ——Zde. wcdnn člo

weha, w zločinu. postiženého. Proč se spustilBo
ha,proč učiněn swndeem, klanmřem, krzhležujkem?
Ach,křiwopřjsežnjk hopřiwedl nn mizinn,kři\\'o
přjsežnjk ho v zanl'nlstwj uwrhl. --—-Tn|nzdwihnpj
otee, kterýž znhil sám sebe, tnm hledngj ntopennn
manželku, tzun křjsj dceru w tekžýeh mdloha'u'h
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pohřjženuu. Dostali zprz'twu, že křiwopřjsežnjk
Wibrál sand, že dobrý otec, že dobrý manžel
musj g]ti do učmenj. — Tu celý národ buuřliwč
powstziwá proti posweeenemu králi sněmu, &
nutj ho uteei z \\“lustnj zeme swé. Proč? Ne
kteřj zpupnjei, zapomenuwše na Boha u přjsuhu
swau, zproueweřili se , u poddané zgitřili u po—
pudili nu S|n'uwedlinóho puuownjku g'egieh. -— Guk
mnohý šlechetný muž přišel o žiwot, gsz mnohý
dobrý dlunhá létu sedeti musel w temném žaláři
gedinó proto, že nekteřj nešleehetnj u zlj křiwč
proti nemu wyluli S\\'ČdC('t\\'j,1l swedeetwj toto
přjsahuu potwrdili! _- Žaidný pl'z'twnj Saud sko
min u k mjstu přiweden býti nemůže, žádný
suudee nenj w stuwu, sprawedlixmu učiniti wýpo—
wed, pokud ne wznikle rozepři pruwdu nenj wy—
šetřena, pokud se gistotne nen'j, co se stalo, akte
ruk. (iiž puk w negedne přjpudnosti nižz-idným
spůsobem pruwdu se wyhleduti nemůže, leč gedinó
přjsubuu. Přjsubu poslednj gest prostředek k wy—
skuumánj prmvdy. G-estliže tedy lide, Bohu se
nebogjee, falešní;- přisuhugj, tedy zlehčugj praiwn.,
u u přjčinč gsau, že i neylepšj, ueywýbornegšj
sundee, ač by wellni raid obln'lgil newinu, sprn
wedliwýni býti nemůže. -—-Křiwoprjsežnjk negen
1idem,nýbrž iBobuuestydutč lže w oči, abych tuk
řeki,s Bohem přeopowážliwuu hříčku prowožnge.
Ki'in'Opřjsežujk weřegne Boba potupuge, Behem
pohrdá, Pánu nebo u země se runbzi, u zřegme
ukazuge, že nemá swčdomj, gest nu urchu
zloby lidské. Tuu přjčiunu bližnjm swým mi
raunnč dde pohoršenj, u bázeň Božj, \\“jru &
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ctnost násilně rwe u trh-ft z duše gegieh. — Při—
šla-li pak, gakž se welmi často stáním, falešná přj—
sahat na gewo: tedy ten, kterýž se gi nebál učiniti,
na hroznau potupu & hanbu gest manželce, djtkz'un,
rodičum, hrntřjtn &sestrám, přjhnzným & přa'tte'lum
swým, náramný gim činj zármutek, & negednan w
chudobu, nauzi, bjdu & záhubu ge uwrhuge.

?. Hroznot gest kři\\'0přjseženstwj w ná—
sledejeh swých i také proto, ponewndž kříwo—
přisežnik sám sebe w přebjd ný samu uwozugc.
Přjsahau swau () mnoho se založil, a, mnoho dal
w zástnwu: o to wšeeko přiehz'tzj. Bůh by přestal
býti sprmredliwým, kdyby křiwopřjsežnjkn (tesne
i wččne netrestul. Zn swčdkn here ki"iw0pi"_'|sež
njk neyswčtčgšjho, \\'še\\'eda.uejll(), sprawedlimího,
wšemohnuejho Boha: proto tentýž Buh, od něho
urnženy', těžkými také tresty k nemu přikročuge.
——Ií'řinpz'íjscžni/c se sám wylučngc : řádu lidi
poctiwých; nebo žádnému směle do očj pohledeti,
k žádnému se důwčrne skloniti nemuže. lářiwťt

přjsuha geho gest zngisté gnko čerw hryzuuej n
oheň páljej vnitřnosti geho ;n gakož mu ustamične
wlnstnj zlobu & hnnebnost geho gako w zrcadle
ukazugge:tnk mu též sta'tle přinozuge na pamet, že
wšiekni lide lepši gsau nežli 011,11,on že nenj
ani hoden, hy žiw byl u prostřed nich. Znamena
gj-li ginj lidé, že křiwč přisz'thl ., gakož puk nie
nenj tak tngnč kutého, eo by od ginýeh pozorowá
110 nebylo: tedy si ho žádný nem'tžj, ano ho
nenáwidj, zdnlekn se ho štjtj, & se mu wyhýhá.
Nižádný poetiný se k němu neehee ]llásiti ,
žádný neehee s lljlll spolu býti gmenowa'ur, žádný



107

neehee býti geho towaryšem a společnjkem, žá—
dný se mu ani w tom neymenšjm neehee swe-řiti.—
Křiwop'řjsežnjk w ustawičnč (m'zni h'áwiti fmu—
si žiwobylj swé. Auzkomu gest,:t swjra'mse stra—
ehem srdee geho, kdykoli zpomjna, že předce
snad gednau na swčtlo přigde nešleehetnost geho.
Chce—li pak ntagiti zlobu Swan: tedy 111qu každé
slowo swoge bedliwe wúžiti, musj pilně šetřiti
každého hnutj swého,při každém kroku se musj
mjti na pozoru. By se neprozradil, bogj se ně
kam wygjti; by se w něčem nepodřekl; bogj se s
ginými u'esely'm býti. Lekati se musj dokonce
isníi swých, aby snad ze spanj lnlnwe nebyl
wlastnjm zrádcem suým. —- Člowek, kterýž fa
lešnau přjsahau Boha a lidi urazil, a poskwrnil
swedomj swé, i proto w ustawičnóm strachu žth
musj, pončwadž ho ginj lidé ustawičnč pozorugj,
bystře hledj na \\šeeky činy geho, a přjsne ho
také posuzugj. Magj na ne;;r pilný pozor negen
ti, kteřjž křiwau přjsahau geho skráceni byli,
ale iti, kterýmž přjsaha geho k žádné škodě
nebyla. Bati se musj křiwopřjsežnjk, pončwadž
i swetštj ůřednjeigeg pozorugj, a za každým proti
němu wyskytlým důwodem pohnati ho mohau před
prímo swé a snadnou stolici svau. _- Nenj-li
ale možná, by učiněna křiwopřjsaha geho přišla
na swětlo? Nemůže—li i dosti malau, nepatrnau
\\“čej propuknauti, že falešně přisáhl? Gestliže
ale zločinstwj geho se odhaluge, na gewč-li gest,
že se nebal křiwě přisahati: tu nagednau wšeeka
hruza zděšeného swčdomj na něg přioházj, tu
nagednau pi—eukrutna blýskanj a hromohitj ““dusi
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geho powstáwá. Snjrá se duel| geho, WŠUCt'k
bledne n schne, & nuzkostj n hrůznu llewj, eo
sobe počjti. Da'twagj mu ])nuta nn nohy n nn
ruce, wedau ho do wezenj, stnnj ho weřegne
nn odiw, neeháwagj ho mnoho let w těžkém
žaláři. Každý mhle o hnnbe geho, a žádný ne—
litnge zlopowčstnjkn že mu k nahrazeni učiněné
škody Wšeeko bylo poln'áno, a že swetské prá
wopřjsnč k nemu přikročilo. —- Deyne ale tomu
nljsto, že zločin křiVVOllřjSCŽllijl po \\eškeren
':ns w skryte zůstámí: zdnliž proto žiw býti
může w pokogi & w radosti? Možná—li mn
blaze žjti bez dobreho swědomj? Nemusí-li se
báti ]idj: zdnž mu tnkó možná, gest, Behn se
nebáti? Možná-li mu gest, pokognýln srdcem nn
Bohnpornysliti? Muže—li snaul Ino tešiti stntek,

křiwopřjsnhnn n:1b_x_tý?—-Uwšecky nesprnwedliwe
penjze geho gsnu w rnknu gelu) gnlmřeřnwó uhlj,
při wšeeh nucených weselosteeh gelu) nemilosrdně
ho pnlj, gsnn gnko štjrowo žjlnullo,;znlm Spičnté 0—
strnhy n bodce w duši neho. Ach. hjdný, přehjd—
ný n. přežnlostný gest giž zde stnw každého člo—
wčkn, kterýž se nebál .křin'e přisnhnti.

A i Í.')"'£LUOpř'/Ís_?žn/'/cgcdwm "msi mnř/Ii,i
gemn přiehz'uzjgednnn posledni hodina. Kdo by si
ale žn,an býti nn mjste ;;“CIIO,nn se nn snn'tetllnem

loži swjrn, bolestj? Smrt—Lihýwn lmždemu strnšli—
mí n hrozná: ki'“iwopi"_'|sež|1jkoni mnsj býti ney»
strnšliwegšj & lleyln'O'lnlegšj. i\eb co zde dosáhl
křiwnn přjsnhnn, to nn \\ždyeky potrnenge; co ale
zn hroby nn neho čeká, gest nkrntná, newýslowna't
mnkn. — Přieln'mj nn onen swet, nlv přieln'mj tnm
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chudý, poskwrnený &zohawený neprawostmi swý
mi. Hroznot gest, pi*igjti w ruce wšewědmu-jho
saudee & \\“šemoenčho trestntcle: on ale w ně

\\ skutku přiehz'lzj.—-Zapřel zde Boha Otce, st\\0—
řitele suelm, rmllmwau lsřiwopřjsalmu; pyšně. ho
gnko wyzwnl na sebe, by na sobě zkusil sand ge—
ho; pohrdal shmvjwánjm geho, zustnw nekagjejm
až do smrti swe: tentýž Bůh nebude se moci nad
njm smilownti, nýbrž gen sprnwedliwým se k ne
mu ulu'zže.-- Nedbal zde na wtelenóho Syna Bo—
Zjlm, Ježjše Krista., newšjmal si geho učenj, a
('izil se zatwrdilým srdcem swuté ejrkwe gelm:
nebude se tam přimlmmati za nebo u Otec, ne
bude se k tomu znáti, kterýž ho zde před křjžem
geho lnanelme znpřel.— Odřekl se také zde Balm
Ducha swulčlm, toho utesitele kagjejch hřjšnjkíl,
hřmým přisálmutjm zmxrhl gebo milost, &.neka
gjejm setrwul až do konce: nenj možná, by týž
swutý Dnu-h s njm se spogil, s njm zustahral nu
onom swete. — Z toho wšelm se \\"idj, že člowek,
genž se opowážil křiwau přjsnlmuhřešiti, nerozum—
ným gest člmxekem & bláznem neštnstným. Chce
se mu zde statku, genž eo pára pomjgj: tam ale
nee—ného ])11!]IOS]11\\CllSt\\j se zbmruge; zde peč.—

l'nxe ukrýval hřjeh suůg & nepravost swnu: tam
ale se \\šj hzmclmostj swu'u znám bude nebi 11pe
klu. \\ ystuupj gednuu s ustrnšeným swedmnjm
ze swčtu toho, & zanechá, zde wšeeko: ale winu

gebo, hrozná winn, wiun.křiwopřjseženstwj půgde
s njm na wečnost, newýmllnmč strašliwnu. Naplnjt
se na nem ])l'£l\\di\\é ono přjslmxj: „G:lký žiwnt,
tatknm't smrt; gnkú smrt, tukowá wečnustf“
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Nechť lcd-y každý wymlcasmeyšlj ()př/sazc :
a kdyby gcdnau powolau byl od zřjzcné wrchnosti
ku slawnému přisahfmj, nechř přísahá gakož na.
maudrčho a šlechetného člowčka, gakož na kře—

stana slušj , necht přísahá prawč, necht přísahá »
roznahau a s náboženstwjm, nechř přísahá k slz'm'c
a ke cti Božj a ku spasenj duše swé. -— \'Vtězmcž
ale, že kdykoli něco slíbugeme Bohu, kdykoli
Boha za sučdka bčřeme dobrých úmyslu a přcd—
sewzetj swýeh: wždy poněkud aspoň přjsahau
gemu se zawazugeme. Tak gsme giž na křtu
swatém přjsahau se zawa'tzaliBohu troggcdinemu,
že chceme státi u wjře, a tuto wjru swau že
chceme ukazowati čistotau, laskau a sprawedliwostj
we weškcrčm žiwobytj swóm. ——\'Včl'llč tedy

stugme k slibu swémn akpřjsaze swé; aby skrze
nás oslawen byl Buh, abychom bližnjm swy'm
byli ku prospěchu, a pogistili Spasan a blaho
wlastnj duše swé. S pomocj Neywyššjho wše—
ekoř nam gest možna. Buďme tedy wernj Bohu,
wernj cjrkwi, \\“ernj wlasti a králi, k němuž gsmc
po weškeró panowanj gclno,Wpokogi a wc wogne,
“ šťastných a nešřastných přjhodach statné wěr
nosti dokazali. Buďme lide milugjcj prawdu, &
prawdu \wyzna'm'agjcj ústy, skutky a skrze přj
sahu: abychom byli prawj synowé laskawóho
Otce w nebesjeh, a naplnilo se na nás milost—
né zasljbcnj Pána našeho Jcžjše Krista: „A
1nen, Amen, pra“qu wz'un, budete-li zač
prositi Otce we gménu mém, dát nam.“ Amon.
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(i. „' e l i k 3) m u až.
Od

\V.chncrla,
kaplana w Budini.

Wolkost negon w zlatostkwancjm Iúnu,
Anal) na. bogišti spatřiti,

Nogon králů na přomocném trůnu
Možno čelo sláwau \rčnčiti:

\Vc swatém i chránm pěkných ctnostj
Občan nižšj často wyniká,

Skutky plodj prawé hrdinnosti,
An bog proti \ra'ršnjm podniká.

\Volkýč— swých kdo w powinnostcch stogj,
Gcgž nic s prawé cesty nostrlmo;

S přjsným práwom antlý cit kdo pogj,
Křiwost každou hrdě zawrhne ;

Bohu, králi, “lasti kdo gest oddán,
K blahu obccenstwa aučinný;

Swčdomj wždy něžnému kdo poddán:
Ton mi prawoslmvný, hrdinný.

\Vcliký—kdož proti smyslnostcm
Statně ze Wšj sjly bog'ugc,

Proti mrzkč zlobyr šálcnostom
Moudro w austřcty se hotnge;

Z gehož ljcj chrabrost ducha \Včge
K ohlažcnj swogj dědiny,

Před njmž bjdnjk sám se w strachu clrwěgo:
Ten muž gest mi wclký, hrdinný!
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\Vclkýi, —kdo gen pruwdu skmmu't, hledá,
Milcrád gi hratřjm zgewuge;

Pak-li ncbcs'tancc té lež šedá
Skrytč černé pilxlc osnugo;

Statky, sláwu, žiwot za. ni dziwz'n,
Gcgjm swčtlcm hlutlu tonminy

Plnsj, slabšjch hl'otřj ln'lgj príma:
ch muž gistč wclký, hrdinný!

\'Vclkým ——zowu lidster dobrodince,
Gchož za'uučr —' slzy sušiti,

Nutné twářc gasnit utrz'uponcc,
Září naděgc mu twořiti;

Srdce boh-m rozcdruué hogiř,
Záštituu být slabé ncwiny,

Opuštčných kdo zná wjruu kogít:
Gistč muž gest velký, hrdinný.

\Vclký, ——kdo so. autlé luskawosti
Žádnou pekel snahou nczhostj;

Kdo se pýchou, zradou, nmvdččnostj
Bohomilých citů nosprostj;

Huny, potupy kdo aušklvh zočj,
A tam měrou splácet ncmjnj,

Tiše k (=in krát—Jj, & ncsočj:
Muž ton mjrnostj swau hrdinný.

\Vclký -— kdo při swogj činu sláwč
l'okoru gon w srdci stanowj;

Chwnlných mruwíl prospěchem sc hawč
Nizké sobětnosti nchowj;

\'Včncú čestných nehodou. sc cjtj,
Muj, že byl to činit powinný:

]lwi—ztlo \\“ččné slz'm) gusuč swjtj
Muži, gonž tak wolký, hrdinný.
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7. Pjsen popeleč-ni.
Od

Karla \ 'inařickélm,
faráře na Kowani.

lJ staň hudho & plcsz'mj,
Dnešek hudj k rozgjmánj;

Na čclc to znamcnj
Zapudj wšc mámcnj:

Sc wšjm, co mi chwjlc krátj,
Tělo mě se w prach obrátj.

Kdo gon po rozkošjch taužj,
Křinqu kdo chudého saužj,

Mamon komu snu ncdá,
Kdo cti chc wždy hledá:

Hrozná toho smrt uchwátj,
Nchlažcn sc W prach ohrátj.

Zlato, rozkoš, čest & s]a'rwa
Duši sta'mj ncpodz'th't,

Swčta zhožj bud' mogc,
ij nczjsha'uupohogc;

\Všc sc w okamžcnj ztratj,
Když se tělo W prach ohrátj.

Na swctě, co kwctc, wmlnc,
Uvudlé ku zcmi padnc;

Twářc blcdnc puncnshá,
Sila mřc lnládcnccldt.

Starec, djtč smrt zachwátj,
Z prachu \\zatý w prach sc wrát_i_

('nqnpíc pro katol. 11urhow. XI. 1.



\Vsnté sjme w zemi tljwů.,
Gako mrtwó odpoňjwá:

Co Wšilkzinu zehlaulj,
Gero nowe omlzulj.

Kam se Páně (lech nmvra'ttj,
Tam se w žiwot smrt obrůtj.

Tele zwuli kdož odpjrz't,
Swetn \\“a'tbenjmlunjrá,

A sxďlg nesu tiše křjž,
Kráčj kam ehee Páll Jťžjšť

Ten swau duši nezatratj,
Hospodin mu gi nawrátj.

Přede kdo p'awdu bráni
A utištčného ehrz'mj,

Kdo nuznému sdeluge,
Čjm ho Bůh nzulelugez

Ten swau duši nezutmtj,
Hospodin mu gi nuwrátj.

Božj ])mwdč, ctnosti \\“črm'z,
Ač gi tiskla, zlobu černá,

Duše láskuu žiwena,
Nzulěgj ulaogfenn,

S telem spolu se neztmtj;
Pán žiwot no-wýwrůtj.

\era W Božj panowánj,
Lásky se občtowánj,

Po wečnosti tuuženj
Nenj smyslů bluuzenj.

Z prachu telo w prach se wrútj,
Baše k nebi má se hráti,



Ozna mowatel.

A) LITERATURA.

'1. Vademecum fůr Katholiken, welche ihre Au
gen zum Selten gebrauehen wollen. Mit son—
derliehemFleisse znsannnengetragen vom Bru—
der Thomas lkonoklastes, einem Vetter des
Jater Gerundio von Conopaees und Hofpredi

gel“ Sr. M. des Kaisers Gargantua. Utopia
im Jahre 1991. (Zurich, Orell, Fiissli und
Comp. 1834) 267 S. 8.

OZ'm'mlgOmc spis tento, ne proto aby si honěkdo kau—
l'llallýhl'Ž aby 110nekupowal, a peněz marně newyllodil.
l'lx ungne lconem; giž pauhý nápis ukaznge, že z péra
autorowa nie čtenj hodného wygjti nemohlo. Měl—li ně—
gaké důležité Pl'iIWdY,kteréžnám lcatoljknm wážiti fest
potřela; mohlř- nam ge owšem předložiti, & učinili. by
nám t_jm ndek. Zdá se ale, že on na žádné nás po—
"čc'll ""'"YSma nýbrž že se nám gen smáli a hořkost
swělto srdce proti papeži a dworu geho wyliti měl au—
mysl. Sam plotostantský llěgalqý [ccensent spis „31,10
Řillllýlll & urážliwým we \\šeell stránkách gebo gule—
“"ššl'a a ili? tomu gest rád, že autor na papeže a kurii
gt—Itose lměwá a žalnge, nicméně spis“ 101.0 „ikon „e
ehwalj, a tento sand oněm wynášj: „Skladatel wálřj
Pro“ lilmui ač W "Čklůl'ýtťll SÍPŠLHlšítChptali B_imu, gn—
lx'yž byl za minulých stoleti. Mnohé wěei, kteréž zde
I“"li Rim“ & Í'jlnské katolické cjrkwi přinoznge, by
měly w dewatenáetém stoleti ginák předkládány býti, nežli
on to einj.'* (Repertorium der gesammten Literatur
'lSll-l, 6. IIel't S. 486)

GakOŽ wnhee zname gm, „„ „j,-kw; našj (].-al..,ě
nespokogcllýdl SC Tilla, ktci-jž na stolici papežskau,
"“ sPl'fU'V“ "yněgšjeh biskupů, na zmnedlu'twánj sy—

81k
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nod, na latinskau řeč pli službách Božjoh, na bre—
wiař, na kněžské bezženstwj a na podobné wčei welmi
newražj. Ti alelakurputněa hrděsobě počjnagí, atakowa
náružiwost péra gegieh wede, Že i to dobré, což pjši,
gako do wčtru gest mluweno, a Žádného uwítženj nagjti
nemůže. W gegieh Spiseeh se che marného křik-u
nežli důwodnosti, che žluči nežli prawdy narházj.
Rádi by mnohé wěci, od dawných rasů w rjrkwi býwalč
a wěkostj swau Wtflt'llllé, dokonce přewríttili: _:reštot
zgewné gest, že se ginu k rel'ormowanj negen \\llpll a
theologiekého utněnj, ale i pobožného srdce, mjrnosti
a pokory nedostawá. Těm a takowým by se řjci mohlo,
což swrehu dotčený protestantský recensent o onom
pohoršliwém Vade met-„um na konci posanzenjswěho
napsal: „Takowj Spisoné při wzniklém bogi nic ne—
prospjwagj, nýbrž thrau rjrkwe násilně hýbagjce, to,
rož geclnan ustaweno gest, píjjllš podkOpáwagj:geštoby
k npokogenj žádosti některýrh zwlítštč, a wšechněehwn—
bee. leij uěgakan cestu ukazowati měli.“

'l' line. Z ((ÍU'ULÍN_jk.

?. G—egenwžirtigcr Bestand der romiM-h-katholi
sehen Kirche auf dem ganzen Erdkreise. \'on
Dr. Julius V. lIoeninghaus. Asehal'l'enlnn'g,
Verlag von Theodor Pergay. 1836. 8. S. 328.

Aby Buh ejrkew swau a králonstnj swýeh milo—
stj rozlnohl, žíulíune po každé, kdykoliwčk drnhau pros—
bu modlitby Páně se modljme; že pak nebeský Pán
této prosby nnšJ meoslýchfl, nýbrž milosliwě k nj ušj
swýrh skloňuge, doswědčugj nám časté zpríiwy zíunor—
ských missionái'ů, doswědifuge nám i nadřeřená, z wě
rohodnýeh pramenů wažená kniha. Pan Dr. Hoening
hans, lnnž w literatní'e německé welmi dobře. powčstný,
skladatel knihy: „Das Resultat meiner Wanderung'en
durch das Gebiet der protestantischen Literatur“ ete.,
knihy wellni sehwítlené, a redaktor řaSOpisu: „Ratho—
]isuhes Museum i'iir die gobildete LeseweltMi) obdarowal

*) Od letošnjho roku nowého Č1l50[)lSll,pod gmenem: Kn.—
thOlische Kirchenzeitnng. Frankfurt. am Main: který schwa
lngelne, & vikariátnj knihowny k gebo odhjrímj 7.\\('m(*..Det"
Hoeningshaus přestoupil z cwnngelické kn kntnlieké ('ÍI'th, a
pro geho záslužné hág'enj (:jrkwe. katol. w spisech swjeh po
rten gest od .anteho Otce. rzidem zlaté ostruhy.
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německé čtenárstwo doteenau knihou, z kteréž zřegino
:: patrno, že téměřnenj we swětě kraginy, kamžhy pra.
wé swětlo swatého Ewangelimn nebylo paprsků swýeh
rozprostřelo. [ nemít-li se wěrný, cjrkwi swé upřímně:
oddaný katolík z toho 'adowati, wida, an Bůh kralow—
stwj swé zde na zemi pořad ch a che rozšiřuge? Ne—
slaužj—li to gednomu každému wěrnému synu e_irkwe
katolické !( ohzwlaístnjmu utěšenj, gistoty-li nahýwa, Že
to cjrkew geho neustále roste a se rozmáhá, a wětwemi
swýini blahočinnýnii i ty neyzazšj swěta kraginy přistjm
rá? Z této knjžky páně ['Itininghausa se práwě znáti
učíme rozsedlost, rozlehlost a wšeohecnost cjrkwe kato—
lit-ké. Předešlj statistikowé podawali nám w aheee—
dnjin pořádku podlé diecesj staw a usedlost ejrkwe
katolické, což owšem přehledu neposkytlo, a s mnohými
nepřigemnostmi pro čtenáře spotreno hylo. Pan Dr. Hoc—
uinghaus sohě ale ginače u prací té poejnal; on podlé
národů a zeinj popisuge nam usedlost cjrkwe katolické..
S Rimeni, inatkau a hlawau wšeeh ostatnjeheirkwi, a
prostředkem godnoty, počjna pan spisowatel. Číně krát—
ke' a wšak gadrné slowo o papežské w cjrkwi přednosti,
pot—_jtaaž do Rehoře XVI. Žili papežů, z niehžto de—
wět wjru Kristowu spečetilo krwj swau, a šedesát a pět
bylo za swaté wyhlíišeno. K rure swatého Otce gest
sednulesítte kardinálů ustanoweno, kterýžto počet ale řa—
sem můž i zwýšen býti, a sít-,e (3 kardinálů biskupů, St)
kard. kněžj, a If! ka'u'd. jáhnů. břadů wysokýeh gest
řtwero. Saerutu olfieium hdj nad čistotau o prawosti
wjry katolické; Congregatio pro ronsultationihus Epi—
st'opOrum el alíorumPraelatorum ohjra se se záležitostmi
hiskupů a řeholnjeh řádů předstawenýeh; Congregatio
ritunm ma pe'ei o liturgii; posléz Congrcgatio do pro
paganda fide stará. se. o rozšjřenj wíry katolické. Pod
tímto posledojin auřadem stogj ono powěstné, weliké
Seminarium de propaganda fide, ono úrodné a hlaho—
děg'né seineništč missionítřů. Zde gsan Amerikáni, Ara—
howe', Egypčané, Sýrowé, Armeni, Peršané, Melchiti,
Maroniti, Bulhaři, Sweyeaři, Němci, Skotowé, Irowé,
Rekowé a mnoha :;iných národů sehowanei, genž se zde
k lnissionúrskému auřadu připrawngj. Zde i tiskárna,
w kteréž so knjžky w neyrozmanitmších gazycjch ti
sknan. _ Wšech biskupských i ai—eihislmpskýeh stolir.
na celém swčtě gross. 671. Risknpowé w krag'ini'u-h
wnowě ohrácenýrh, kteřjž až posud pewných a sta'tlýrh
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stolie nemagj, slowau Viearii Apostoliei. Počet pak WŠOClI
katolíků po wšj zemi udílwít pan autor na 150 lnillionů.
Toto ndítnj se zn.-unenitě nerůznj od onoho, kteréž nám
poskytnge náš český >„Zeměpis podlé Balhihoň' Tam
na stránce 71. we swazečku 1. počítá se wšeehněeh
katolíků l39 millionů, kterýžto počet se owšem prawdě
wjee približuge, než udánj mnoha. giných církewnjoh
statistiků. A pokud prawdiwé gsau ty zpráwy, kteréž
nás ustawičně z ginýcll djlů země & zwláště z Ameriky
docházegj, gistau naděgj se kogíti můžeme, že tentýž
počet brzo se zwýšj & zweliřj. Než bud' gak bud', r_ír—
kew katolická až posud gest rozšjřenýgšj & četněgšj
wšcek ostatních eírkwj křesťanských. lieoká e_írkew se
všemi odrody toliko 62 millionů, & protestantstwo se
wšemi oddíly genom 59 lnillionů počítá, :! protož obě
t_y dwč ojrkwe s nesčitedlnými swými odrody :! oddíly i
;tulirnkenl wzaty nedosalmgí předee počtu a innožstnj
katolíků, noln'ž o 29 lnillionů méně poííítngí. — W
EWI'OPČ poi'jtít pan autor QIÍ millionů duší; 3! t. mill.
.se přiznáwít k nábožensle krestanskému, ostatnj _trsau
židé, moslemjné & pohané. K:.ttoljků w Ewropč se n-
díiwá 123 milliuny; lit.—ků,Rozkolnjků, Armi-nu 47
millionů; Lutkeranů, Reforinátníkt'i, Anglii-dnů, Armini
z'tnů, gednotnjků, se \yšemi těmi rozmanitými a mnoho—
násobnými odrody počítá se w Ewroíič .lt) milliond.
Dnekownjell katolických osob, wygínmge klz'tšternjky,
gest prý w Ewroíič 'l.5|,700. —— W rakouském moc—
nárstwj se nachází 13 aroihisknpů, & 70 Inisknpů. —
"íeywětšj u neykrnššj nadčge kwete nyní rírkwi katoli—
cké w Anšliřaneeh & w Americe. Rozmalutnj se tam
katolíků gest nprawdu podiwné. Talk ku příkladu w
spogenýeh zemjeh sewernj Ameriky bylo w roce 1789
genom gedno hiskupstwj atoliko JStisíe katolíků; w ro—
ee lRŽ-Q tedy w 3%) letech, počítalo se giž 5íl0,'ltl0, &
v." roce [Hi—33.bylo giž tam 900,000 katolíků. Nyní se
tam gzjižnachází goden million katolíků, & gednn arci
biskupskít & 12 biskupských stolie. Naproti tomu roz—
štjpilo se tam protestantstwo nu lili welikýrh sekt &
bez počtu menšjehňvř) Podobně wzrůstá prentčšenč cír
kew katolická w Anšličaneeh. W Londýně lnlo podlé
„Revue lirittztnique“ w roce kill-l. toliko 79,390 kato—

l ["\wtlelne gmo-nu mnohých \\ lit-kterém pi'jš-tjni „\in/.ku.
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ljků; za nyněgšjt'h časů se gíols tam giž |:oě—jtáasi 180
tisjc. W Londýně tedy ch0 gest katolíků, nežli w prw—
njm městě katolirkčm, w Řjnnč, nšock nulu-Munn uza—
tjch obywnlolů. Z gnkýck poslézo prolnonů řorpnl pan
autor prawývh i také několik noprmxých ndánj řvské
země se týkagjojch, to nám známo nonj. Nož wolirc
powděční bychom tomu byli, kdyby českých panen byl
tak zhusta nozohyzdil. Častokráte těžko gvst k “ypá—
tránj, které mjsto w Čoclu'u'h pan Spisowntcl měl na
mysli swé, tak zpotwořonít gsnu mnohá gménn česká.
Slnšntt gosti to tedy Žádost, tomu aby se při druhém
“ydunj, gohožto se gistotně knjžka páně Ihtníngllnnsn
dočká, wyhowělo.

J. I'. J írsilf.

3. Swatodcnnj pořádek a prnwídln žiwotn nú
božnóho kntoljkn; nnch záklndowé prnwó po
božnosti. Z nčlncck. p. 1). Soli. —-a., přelo
žil Frant. Dobromil Išntnnrjt. Nůklndom Do
dictwj Swatojnnskélm. Čjslo Vl. Str. 33 w.
'1'2. \\ tuhé oln'tlco znš kr. stř. \V Praze 1838.

Pořádek wůhor potřoltný & m-ltni užitečný gest,
p(fí'z'ulok gti—Rt podpomn & prospět—kom \YOŠIN'I'ýt'h pl'at'j,
pořád.—k g_n—st(lnšj \\Št'llO ]oSpodín'štnj, pořátlvk gest
tnnmlrýtn Sprímcmn noškcré lidské Společnosti. Poříulok
zau-honítwá tělesné zdrnwj, prodlnžng'e žiwot, & přinítšj
řlowěku mnoho pokode & radostj. „Pořádek gest prw
njln základem lnlnkn \\oztlt-gšjho. Zo pořádkem toliko
\\št'ťko státi „nůž.-. lpí-vswčdř-nge nás 51374sauna přiroze
lunet, kteráž gost \\zoretn noypěknčgšjllo pořfulkn. lítlož
_uost nlo, ktorýž přirozenost tak pěkně "Spoříulnk lví-.
link noymaudřvgšj '? Proto gest t_ilnpntrnitgšj, že pořád—
kmn \\ŠH'kO stogj7 kwč'to, “Zrůstít, an poříulnk od Boha
pln-ltúzj. ('o 1110ml Boh.-1 pochúzj, to opět k Bohu wo—
(lt'. A protož, nonnůžmno—Ií ginnk docjvi lnlnlm WPZÚPg..
šiho, lvř wo nšoch \\ěťoch pořádek z;u-ho\-\';'uno: smno
Št'lHHl so rozmnj, že i znchona'u'inn toliko dnt-hownjho
poříulku (logíti nám 120 =|msoní dušv.

W čom tento poříulvk zítlnžj, :] ;rnk h)“ er zn:—luh
wntl měl, ||Í't'\\')/hm'ně nvj Into knjžkn. Pouknzntu- křt—
st.-unu, coby činiti měl gnk mile- prut-itnv. kdy/“. ostnuil../
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lože odpočinutj swého, když se myg'e, odjwů, prwé než
se chystá. k rannj modlitbě, když se uhjríl. do kostela,
když se připrawuge k práci, když poledne přieházj,
když ke stolu sedá, w dobách odpolednjeh, když wečer
nastnpuge, když se Opět chystá na odpočinutj. Slowem,
nvnj gednoho okalnženj od rána až do wečera, w kte
rémž člowěk hdj, kde by se nenaučil z této knjžky,
gak se dokonalý křesťan zachowati má, aby s sehau sám
spokogen býti a neyswětěgšjmn Bohu zaljhlti se mohl.

Cokoliw se zde radj a předpisuge, wšeťko se. za—
kládá na gasných wýpowě'djch swatého Pjsma, na wy—
gadřenjch swatýehOtvůw, na mnoholoté zkušenosti, ne—
holi na obecných mrawnjch přislonjuh; a protož prů—
pončdi gsan naskrzo k'atké, gádrné, Srdečné, důtkliwé,
a i neySprostšjmu řlowěku gasné apochOpitelné. Slowem,
kdo tnto knjžečku čte, zda se, mu, že prawý duch kre—
sřanské náhožností geg oija: tohoř zagísté w něm
wzlmzuge tato knjžka, k tomu ne;: n'ede.

Zwlaštnč podotknauti třeha nanřenj, gak prawý
křeslan mší swatan slyšeli má; pěkněgšjho a přiměře—
něgšjho ponaučenj nenagdeme ani w mnohých modliteb—
lljch knihach.

Po wyložcnj swatodennjho pořádku nasledugj od
strany ID. prawidla žinota náhožného katolíka, gak
hy se měl zachowati z ohledu wjry, nak hy so ehowati
měl k Bohu, k sobě samému a k hližnjlnn, aby dosáhl
prawé Spokogenosti we \\šech okoliřnostoch žiwotaJ
a tak zde na snětě požjwal duchowni blaženosti.

Konečně následugj prawidla pro dítky, pro mládež
dosluělegšj, pro manžely a rodiče„ pro poddané wzhle—
dem na duchownj a swětské “rehnosti, pro přátely a ty,
genž w nepřátelstnu žiwi gsan.

Mala to knjžeřka, obsahem swým ale wolmí ohšjr—
na & užitečná; může se o nj řjci, že bude w křesťan—
ských rodinách ně:—ným ohlasem školnjho ewitěenj, ka—
zatelského powzhuzowáni, zpowědnického nanřenj a na—
pomenutj. Stálo hnde uníulětl na paměť to, čemu se. wo
škole, w kostele a wc snaté Zpončdi nam-ili, tjmto pa—
matowanjln swlažowáno bude sjmě slona Božího, aby
stý přinášelo užitek. A protož co slawnít Redakci w
níměštj knjžky této zadu na poslednj stránce o knihách
Swatojanskýt'h wůhec prawj,to platj otéto knjžcozwlášl:
„aby nebylo českého města, wesnive, a w nich téměř
ani gednollo píjjhytku, wnělnžhy thjhčla kanltu Sputo—
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innslui, :! srdce rodin gcgjlio nančonj nebylo prázdné.“
ij qlogista ožigc & se zmocnj duch prawé křcsinnské
nnbožnosti, &gjm so dogdc blaha, kteréhož nšickni žíulíunc.

Posléze i toho podotknnuti třeba, že knjžka tato
přeložená toliko gest: to gi nic noškodj, zwláš't an pře—
klaul gest dokonalý; nebot co dobrého gest, nt odkud
koli přicházj, wždyvky s wděi'ným srdcem přigjnn'une.

Překladatel stndngo letos w IV. roce w biskup—
ském semináři w Buděgowicjch.

Ilawrrinek .

4. Oznz'unonj (] fan polských časopisů : Poznaň—
skóho, A1“chi wu 111t (: olo gi (: ', n o, aPřomy—
slskčho, P rz yjn ciel chl'z (:Sci on s kié )“
p 1' n w d y.

Arc/chvatu: teologa-zna. Pod tjmto nápisem wyclu'izj
w Poznani od pot-fittku roku 1836 čtwrtlotnj (';isoliis, Za—
mi'řoný kníihožonskémn oschcnj & \vzdělainj pro dioo—
t'osj nrcihislmpskan linězdnonsko poznníislmu, wytlaiwnnými
tlustogného pana Jalwzynského, kanownjka a kuzatuio
hlownjho chrámu poznaňského. Pošit řili swazok prwnj
téhož časopisu, přml rukou. mámo, ohsahngo na
130 stránkz'u-h [. pogcdminj, & sice '3. o nozmřnitnlnosti
nnhoželistnj Kristown & půsohonj g'olio na oswčtu. 12.
()ln'az dobrého pastýře, z německého pin—ložený. 3. Ži—
wot sw. biskupa a. mniiodlnjlm C_yprinna. 4. Rozdjly
príqu vjrkmvnjho polského ode príma cjrkownjho wše—
ohncného. 5. Krátká historická. Zprz'twa o pohřbech za.
prwnich křestnnstwu w'cků. _

Pak ÍÍ. misimlngj wčcí, týlmgici se zwlóšt arci—
diovcesv lm *:.dncnslm' ipoznaňslsé, &sice g_g'monowitěsněm
qirkr—wnj dioocesálnj poznaňský od roku ISG-'t, tloszlwmi
gcště tiskem neolilášmiý 11do slowa z orišiináln wyln'nný.
Měl tento sněm pražskému sněmu téhož řasu podobný
nučc—l, totiž nwcdcnj opraw, & nařjzenj sněmu tri—
th,—nultého.

Ill. stoaj literatura theologícká, ::)n'riwy domácj
i zahraničné a rozmanitostí. Pozorn hodno gest,_žc
wc \\ilně roku l835 wyšcl Katechismus pro katol.)ky
w gnzyku ličloruském.

Oznmnngo se též stawonj památnjků ke cti prwnjm
ki'ťbtnlisixjm pol.—kýmkrálnm, Nlcčisiun'uni a Bolesla
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wowi Chraln'éum, za gcgichžto pauowanj země polska
swčtlo sw. Ewangelium přigala. My pak zde dokladu
me, žeby se mělo při této přilCŽlÍOSll Lyonu.—nami tež
na kralownu Dubrawku, dceru české-ho Boloslawa ll.,
kterážto přjčinau hyla uwodcnj wjry křostanské na trůn
polsky. -— Zlnjnka se zde činj o proměna/wh, gonž se
daly w soluiuaíjch hnčzdnonském a poznaíiském gali z
ohledu učitelů tak i wuitřujho gogioh zíjzvnj. Tato učo
by zaslaužila ohšjrného a dukladného wypsanj celého
minulého stanu a zakladu těch semínařj, nakož i přjřin
& naslodků dobrých noh zlých oněch uwedcných proměn.
Na ten čas budiž zdo tolik připomenuto, že na mjsto
shoru kněžj tak uazwaných missionařů, gcnž pru'é u
slau'y ty'to h)“li řjdili a učili, nynj nastaupili duchowuj
na akademiích pausth pruského w Nčtuoíťh wycwiřoní
& wywetlcui. Strany \vnitřnjho zí'jzonj gest. znamenité
to, že se tyto t'lstau'y dělí na lhooretžcký a praktický.
'llhoorotioké oddeleni gest w Poznani, praktické w ]Iučz
(luě. W smuinaři tomto praktickém (lawagi nauky (lwa
pani kauowuíci hlawnjho chrfuuu. Fundaco ohau dwau
těchto ustauu zůstaly nn-tlotknuté. lí usnadnčnj naložitého
\vycwiřeui katolické mlíuložo, gouž hy Spolu též chtěla
stawu duchownjnlu so od.-Iti, hudo u'o u'yzdwižvnéln
hlaštorc Bormmlinůw i'ili ',llinorituw zlým-u konu'ikt pro
65) Žako, ktví'j zustau'ag'jcc pod dohledu,-m duchownjho
předstau'ouého, nauštčwowati hudau nauky na zdogsjnl
gymnasium sw. Mín—j\lagclalouy.

Dima se u“ tmu Arrhiu'u l(_'0l()_'_'_'.i zprawa o zalo—
žoni Hodic/uji sw. .ÍHHH„Vo/mmucho/m w Pro:-o. Zakla—
(latol děclirtuj nazýwa no tam omyloln Stanikýř, gonž se
Oi'l'ilwtlll glnouou'al Iluuíkýř.

Przy/'Mívl cln'svšcíml.vhítfy prmuly, rořnjk pátý.
Toho ;:iž w i'asopisu uašoln ozuíuuoného c'usoplsu kato—
lickčho, \\ytlawančho “ l'řmnysli otl t.tnnůgšjho noulu—
slognlžgšjho |.. biskupu, su'aZc—k,í'ili 51-531 prwuj, potlaua
naslmlugjoj noci.

1. () říz.“vnj Božím u'c swótff mornlnjm, čili
mrawojm. Dfnx'otlt', ktorýuni tato doložila prawda se
ztwmugo, žo luh nvgt'n o nu'awnj potře-h) ('e-lého lltlŠÍWíl,
nýhrž i každého ř-lou'čka zwlašt péci luft, _:gsauhraně
:: rozumu a pimna.

3. () míchy/[mm]! ]. piji/H:.m/m ()a/r .'\'(' lfm't.
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I.: pří/)ttzným swg/'n; zac/'cowati má, a co gest Ncpotls—
mus. thwlzištnj náklonnost k pijhuzným zakládá sc

na přirozenosti, přirozenost lidská giž tu náchylnost
způsolmgc. lí tomn přičiuingo dále i zwla'tštnj zawúza—
nost, gako gost k rodičům at. d. Pak i láska k hliž
njmu totéž požadngo. Nomolmuo totiž pro nedostateč—
nost woškcremn lidn prokazowati lásku, proknzowati ui
powinni gsmc nnyprwé tem, ktcřj noyhljžo nás stogj (\
krwj :: námi spog'oni gsan. Zwláštnj náklonnost k swým
přjlmzným (*howoti slušj tudy na každého í'lowěkn wů—
hoc, & pak i na duchownjho pastýře zwláš't. Wšnk za—
wržliwái gost přjlišnn nau-hylnost k swým přjlmzným,
pro nižto Sol.-\nodhítwagji a pomjgogj wyššjdnchownj po—
winnosti, a nozýwa'tso Ncpotísmus.

'I'ohoto _u'ost duchownj pustýr wínon: (() když mi—
lng'o smí pí'jhuzné na ngan sohě swě'rených dušj. I))
když dowolng'e dnchownj pastýř příbuzným wc swčnl
domě přílišnému wlíulu, 7.0 i got; samého onanugj, na
g_n-ho:mřndowanj nonítlcžitě půsohj, a do wčcj k nim no—
pmlíicjch sc mjsj etc. eto. c) Iionoí'nč, když duchownj
pustyř, _uak 2:1 'ziwa, tak i poslední wůli pokron'ni swé
přátele ohohntiti hlodj náhytkmn z důchodů cjrlurwnirh
nnshrotniužd(eným, nohora ohlodn tlzL potřeby vln-Imm Bo—
;"cjho& chudého lidu. Ačkoliw prímo swčtské duchow—
njmu nohrani Lgakkoliw dle wnlo s nathytkom swým na—
ložiti, hrdníti mu přodco má, virkownj prim-'o & swčdomj.

3 [Vo/doré prawa/ímé připmhmsti při zaopatřo—
wánj nemocných oto. Polu—ořowímj.

lýkazng'v se zde, no wždycky nmnocný sám, ale
nice wůkol něho gsanoj ——lékař, nnmžolkn a t. d. hý—
wagj na odpor, by se nmnocný k smrti připrm-viti usmí—
tostmi zaopatřití dal, za tam piji-.html, žohy so tjm no
moony uloknnuti :! pohon-šití mohl. Proi'ož se ndfm'ft
Zil mundi-é w přjpmlnosti tokooé srdoo si dodoti n krom
wnlo těch doma/to_jchhranitclú k nemocnému slušně a
wljdně přistoupiti. „

4. Zpráva 0 šíwolu. u spisech sw. Ito/wi? wol—
lu'lw, Papeže.

Wyznmnonáwá se zde zwlítštn'i lnhotlnost, s _:mlxnnří
tonto swatý papež s newčrt'i, kutth is odpadlťla ('"-'
.šisnmtiky naklíulnl, n nnklíuloti wolol. _ ,

5. Slartmítnustí (jr/.*cztmi o statrohylčm už.!n'n—
nj obrazů w ojrluvi, o štzutjt-h & pn'otzossjoh, o lltzunu'll.

Litanio gun wčtšj u nlcnSj. \\Cts'j (Illiljoťtfs) 551W;
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které se odbýwaly w lijme na den sw. Marka tjin Způ—
sobem, že co duchownj ijwali, totéž lid za nimi opa—
kowal, k. p. Pator de coelis Deus, misorcrc nobis, lid
totéž. Podobně se odbýwagj litanie whlawnjui chrámu Pilně,
pražském na bjlau sobotu, w průwodu po kostele po
skončeném swěcenj iii—ticjwody,a sice se litanie no god—
nau ale třikrát Opakugj. 3*)Pontifikant s assistcntyzařjna k.
||. Pau—.rde coolis Deus, nliserere nobis. Totéž opakngo
ostatnj kůr kněžstwa po druhé, a pak Zpěwaci swělsti
na mjstě wšoho lidu po třetí. Monšj — minores litanie
so odbýwaly na hřjžowé dni, tak gali u nás wůbec G_
byčeg gest, že lid duchownjmu gon odpowjda; k. p. pa—
ter de coolis Deus, R. miscrere nobis.

(i. Swate'lco Janu Zlatoustc'lw o Inf'žstwí, kniha
třctj na polský gazyk přeloženíuiw)

7. Literatura domácj i cizí. Z donn'ugíliteratury
oznamuge se obšjrně Archiwnm tlmolog—icznopoznaňské;
z cizj pak se vhwítlj francanzský Časopis wyohazogjcj w
Paříži od ledna roku 1.830, pod nazwom: Univnrsita kato—
lická, sklad iřili tnaggacjn wěvj nz'tbožonskýuh, i'ilosol'ivhývh,
wědcckýcli i litorfwnjch, kteréžto učené a důwodné dílo
se wydíu'ft na odpor bezbožným knihfun wo Francauzirb
i Něnlojch na swětlo wyohítngjojin, na zkázu lit—toliko
wíry a i každého dobrého obyčogca domíu'j Spokognnosti.
\\"ydawatolé té university gsau prawowč'í'jcj i důkladne
uřoni mužowé.

9. Rozmrmiloxlí a 9. Zpráva 0 slawu farní/m
chrámu w nať-stě Kromě, noobsahugj pro nás nic
znanu—nite'ho a pozoru hodného.

Musi to ale býti nám Čechům k nemalé radosti a
též 'i cti, Že mezi wšmni Slowany noyprwé gsme si w
řeči matm'ské Způsobili (.ltlt'llOWllj, katolický Časopis.
VVycliazj totiž časopis naš giž od roku 1928. Přt'mySl
ský začal s rokem ISBB, a Poznaňská Archiwum s
1936. Zda se tedy, gakobyv ostatni Slowané šli za na—
šjm příkladem. Gsmoř my Cechowé owšom od pradíu-ma
ostatnim katolickým Slowanům gako w čelo posmwmi; od
nás poněkud swětlo křoslanské ] dalo se rozširilo; doyž
tedy Bůh, bychom se hodni zachowali ostatnjm slonan—

fr) W obsahu se od litanie ke wšem swatým něco ljsj
l'rastarý tento způsob má do sebe mnoho pohnutolného. le.

**) Nám gi pi'ohlí'ula w. p. Jan N01). Desolda, kapitulou“
tcplský. Také giž třetj knihu w rukau iii-(uno. Rod.
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Siiýlll bratřjm i učenostj, pmwowěrnoslj i iiřosiftnskan doko—
nalosti pijkladně předl-házeli & swjtiti. Zdá se, že i
toho skutečná potřeba gest, poněwadž oni djlem od prote—
stantů, gmcnowitě w Prusjcli, djlcm od šismatiků zwlášř
w Rusjch ohldjčqni & snad i t_jsnění gsau. Gest tedy
radno, aby se w Gitsopísu našem na záležitosti cjrkew—
nj ostatnjch slomtnských kattoijků. wětsj bral ohled.

J. Krbec.
___—_—.

B) ROZLIČNOSTI.

Modus profi (;andi
apud

sacrnm niilitarcm ordincm Crncigcrorum cum ru
bcn stcllnPraguc, in hosliituli s, Frnncisci, ud pc—

dcni Pontis, nsitntus.

Ilubz'la ca))i'tuhu'í de Novite'o m! Professíouem
mlmíttmulo approbatioue, ipsiusve novitií, express“
libera *na/malate,quod profitorí velit, fi'a'h'es, prag..
jilm u Generali magna ]Uagíslro hora, in sam—ástí“
pal!/'nií cunvmu'imt, ))raesentibus Genem/is (pl. tit.)
roclwllo, vi stolu. indutus crucem benedicít.

Bcnediciio Crucís.
V. Ailjutorium nostrum etc.

R. Qui fi-cit coulum etc.
V. Dominus voliiscum

lí. Et cum Spiritu tuo.
Oremus.

Omnipotcns selnpitcrne Deus, qui crucis Signum
pretioso Filií tui sanguine consecrasti, el per oandem
('l'llttt'lll Filií tui Domini nostri Jesu Christi lllUlHillm re—
dimcre voluisti, ac per virtntem ejusdem venomhilis
vrut-is lmmanum genus ahantiqno liostis cliirographo li—
homsti: Te Domino suppliciter oxoramus, ut digneris
li.-mc.crucem (si plures, dicenda dicantur ln numero
;)lm'ah') paterna pictate tu.-t benc-l-diccre, coelcstemque
ci virtutem, et gratiam impertiri, ut quicunquc cam in
passiOnis, ct crucis nnigeniti tui Signum nd tutelam rm“—
poris, ct unimac gestaverit, coclcstis gratiae plenitudi—
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nem, et muuimcu tune heumlictiouís in on valem acci
pere, atqun; quemadmodum virgam Aurou ad rcbellium
pcrl'iclizuu repollcudum beucdixisli: im hoc Signum tun
dcxlcra bcue-j-diccre, ct contra. omucs diaholicas fruudcs
virtulom tuuo defeusíouis eidem impeudere digncris; nt
perlami illud nuiume pariler, ol ('Ol'pOl'iS proaperilatem
confcrm sululurclu, ct spiritualia iu co dona multiplirel.
Per cumlcm clo. Ii. Amen.

Peruc-Ia crucis benade'ciionc, General/'s magnus
Flag/Btw cruilur Tac/activ. v'ndm'tur insigníbus Gc—
um'alis DIagíslerie'; ac |. paludamcntum, 2. balic
um, 15. auscm, 4. pal/Zum cum syrmatc, quod sini—
stra brac/u'o círcumzmlvií, gale'rum seu pilou/um
Umara/is Hlagisferii neci/Jít, ac appam't, ('t lla ín—
dulus ])ra(.-ccdeulíbusjarla. ardímnn Profession/'s suuc
[raní/ms, ubi inter duos swu'orcs Pro/"itens incedit,
Genem/is ad lucum pro/bssíonís procedil, qui facm
sauc'líssinw Eucharistiac sacranzeuio, dum í/lud h'ausíf,
pro/'unda rave-ranila, quam ctít/m Talu/ui ]acíunt, ad
]žllclz'sloréum].n'qgreditm';pro/ifcns vera ad lacmn sí—
be' ante altarc L(cslgnalmn sc cau/brtgquo facto G0—
neralís in jaldíslariu amis-(ans,galvrn dcpasítu, supm
scabc/lum praoparalum __(jmmllaclms (()mncs símul
gama/'lecluni) incipil orare anh'p/mmmz Yeni Sum-te
Spiritus etc., quam Talu/už omnes prase!/vnmlur.

Ant/planina.
Veni snuríu Spiritus, rople hmrum corda l'íclclium,

et tui muoris iu vis igurxu ucreuclr, qui por dirm'sílutcm
liuguurulu cuurlurum genu-,s iu uuilule fidei congrcgasli.
V. Emilie Špil'illlln luulu otc.

R. lil rcuovuhis otc.
()remus.

Deus qui corda fíclcliulu sancti Spiritus illuslrnlíoue
doruísli, alu nobis quuesumus iu sodu—mSpiritu rootu su—
pore, 01 de rjusdmu semper rousnlulioue gaudero, por
Christum Dmuiuum uoslrmu. If. Amon.

["/„im .lutip/wme cum sua oral/mw profi/(ws Zu.
laco suo (mara causualo) 30 pruslvruil, [mtr/bus rv
líapzix f/rclvuf/bus a! rrslumMaul/bus (imeem/a' maf/na
Nat/isifa pramraulí [,i/(mus "(a omnibus sauclis
ad na:,jorcm popu/í uadí/Ycaťiouam.

L E l (: u i a v.

Kyrie cl'oígou,
(“hrixtc cluisou.
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Kyrie eleisou, vic. ele.
U omnibus benefuelorilms nostris sempilerna bona

I'eiriliuas,
l'l animus HOSil'ílS,fran-um, proliínguorum, et hene—

fzietorum noslrorum nb nelerna damuatione
eripms,

[[ fruelus lei-rno dare, et eonservnre digneris,
Lt omnibus fidelilins defunetis requiem aeternam

deiiare (ligneris,
Surgít, et super pro/ílcniem (Heil.
L7thunc famulum qum (vel hos i'umulos (nos) bc

ne-l-dicere, el sanelii'iearc digneris,
Ut nos exaudire digneris,
Fili Dei,
Agnus Dei, qui tollis peca-ala mundi; pnl—eenobis Do—

mine ele. ele.
Christo audi nos,
Christo exaudi nos.
Kyrie eleisou, Clu-iste eleisou.
Kyrie eleisou, Paler nosler otc.
V. E! ne nos indncus ete. P. Sed libera nos & malo.
V. Sulvnm filCservum lunm, I?. Deus mens slim-autem ete.
V. Nihil profieiul inimicns in eo, li. Et l'ilins iniquiínlis ete.
V. Mille ei Domíue uuxilium de suneto. B. Et (le Sion

tuei'e eum.
V. EsloeiDominefnrris for(iluilinis, I'.. A i'm—ieinimíei.
V. Domino exaudi oralionem memu, R. EI elumor meus

nd le veniut.
V. Dominus vohiseuin, R. Et cnm Spiritu Ino.

'souipnuSUUIUBOJoL

\

».

_"—

Oremns.
Domine sauele Puler mnnipolens aeterue Deus re

spieere dignm'e super huuc famulum quiu, quem (le
mundi hujus naiuf—ngiis eruis, et ad (nam grminm vo 11—
re (lig—nm'is,eoneeile prepitins, nt m'etnm, et anguslnm
vimu, qua devota mente qunii-il, jugiter delígul, toneat,
:iíque seelelur; qualenns ad aeternam, quam in Ie perse
vei'nntihus dignaíus es promiilere,glorizim ppl-venirc m0_
realur. Per Dominum nosti-um. I?. Amen.

Sequens orafío super pro/Henlein dícifnr:
Gromus.

Da quaesnmus omnipotens Deus, nt ]iie fumuius
tungqni pro spe relriliuíiunis aeterune tunelu relinqnere,
el l'umululu perpeluo se líbí Domino Deo (ii'Šithl'flÍ ex—
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hihero, piana fide, ct anímo perfecto in sanclo pr0posi|o
permanent; ln cum omnipotens Deus bene—Hicere, ct in
Inn-pclunm conservarc digneris. Trihue oi lienignitnlem,
caslilalem, oliedicntiam, cliarilatem, ct omníum honorum
opcrum perfectioncm. Da. oi quaesumus Domino pro
open-ibus Irnnsiloriis gloríaun aelcrnmn, pro pudiuitin
sancliízucm,ut ad praemium reinuncrntionis aeternam vn—
lent porvenire. Per Christum Dominum nosírum. B.Amen.

Dieta oratz'onc Gcnc-ralís magnus ]llagz'stcr se
ponít ad sel/am in. jkl/distorío praoparatan'z; pro/'i—
tcns vero sm'gens, facta Generali ]llagístro consm'fa
revercntia ad supremum altaris gradam flat-ions,
Pro/čssíonom fídci alta, Clara, dz'ste'ncta, (si ))hm's
fucrint) consona voce cmiilit.

Professío fídcz'.
(Vide Ritnalc Pragonsm)

Porada fidcí )n'o/bssíone pro/Viana Genem/cm
magnum DIayish'nm in jillclz'st01'e'aapposíto galcro
scdcntcm acccdit ca: parte doxtra, ac floxís gcnibus
duos digitos more solito sapra sancia Evangelia po
nít, et ex cleírograp/w jan:!a subjcctam formu/am,
diem ct annam contíncntcm, emittil .so/emncm Pro—
fesse'onvm.

Formula Pro/cssíum's.
Gmu'ra/Ě magna ]Uayisiro cam (arc/pivním
Ego N. spondeo, voveo, zu: profituor Doo omni—

potenli, Iicalissimae Mariae Virgini genilrici Dei, sine
lubo oonceplae, ac omnibus sanctis mc, ex nnnc usqne
ali finem vitae mene in sacro mililm'i ordine, ao religio—
nc Crucigerornm cum ruhca slolla permansurum: voveo
castilatem, paupcrtatem, et ohedienliam voliis, Reveren—
dissimo, IIIush-issimo, ac Amplissimo Domino Domino
N. N praefnti ordinis Militaris Generali, ao magno Mn—
gistro; vcsnrisquc legitimis successorihns, ac avobis, ot
ipsis substituiis supm-iorílius jnxla regulam sancti Augu—
slini, ol Stamm ordinis, ac convenlus lmius pragensis
po)-polnmn: sic me Deus adjuvet, et Imec sancla ejus
evangelia.

Pro/assionc emissa profitcns oscnlatar Evange—
lia, íradit Generali magna Magix-fra professionís
syngrapham oscnfafa cjns de.)fh'a, Genom/is (tit. pl.)
vam aroma/(> lash'al, qua Iush'ala ('racmn v'nar
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gcnťeo disco dísposa'tam accip'v't, eamque Zateri car
dis neaprofessi applicando dícít:

lnduat te Dominus novum homincm; qui secundum
Deum croatus es in justitia ctsanctitnte; morque cru
cem more consueto a/fi'gendo subjzmgít :

Et accipe Signum Crucis in figurant Crucis, passi—
onis et mórlis Domini nostri Jesu Christi ad tui cor—
poris et animae defensioncm, ut sis fidciis servus ot
prndens,custmliens mandata Dei nostri, in nomine Patris
ot Filií et Spiritus Sancti; respondct neo—m'ofcssns :
Amen.

Grace am.-ra neo—professus ad lac-um 31mm vadit,
((C genu/lewis décz't (si (adem plurcs fuerint, omnes
simul, absoluta sua professíoue, gemtflewa' dicunt)
ut sequíiur.

Regnum mundi et omne ornamentum sat-vuli con
tmnpsi prapter amorom Domini nostri Jesu Christi, quem
vidi, quem amavi, in quom credidi, quom dilexiř) Eruc
tavit cor meum verbum honum, dico ego opora mea Begi
Domine suscipe me, ut cum fratrihus mois sim, cum
quibus veniens visitasti me," aperi mihi januam vitae ot
pel—duc me ad convivium epularum tuarum; tu cs enim
Christus filins Dei vivi, qui praet'oplo Patris mundum
salvasti; Tihi gratias ret'erimus per inl'inita sacculorum
saocuia. Amen.

Interim assignahts Offícitms cum lcviiís ct mi
m'sh'is ad sacristíam se con/črt, sacra purameuta pro
solemm' „Te dcw'mIaudamus“infommdo, cappesstn'us.

Gcneralís magnus ]Wagistcr vero sm'git, et slcms in
faldistarío, deposito galcro, ad alíarc conversusdz'cit.
V- Confirma hoc Deus, quod Opcratus es in nobis,

If. A templo sancto tuo etc.
()rcmus.

Famulum tuum (rcl tnos) qunosnmus Domine mu—
niat custodia tuae pietatis, ut religionis sanclae proposi—
tum, quod te inSpirante SUSCPliiÍ, te conservante invio—
lntum semper valem custodire.

Oremus.
Deus, qui per coaeternum tihi Ver-bum cuuctn cre

nsti, qui mundum pet—Calisinvoteratum per mysterium lu—
tzn—nationisejus renovare dignatus os: Te suppliciler

*) Slowa s'w. Auczky.
('asopšs pro k'ltnl. duu-how. XI. |.
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exoramns, nt ejnsd'em Domini nostri gratia super hune
(gel hos) t'amulum tuum alu-enuntiationem saecnli profi—
tentem elementer respicere (iigneris, per quam in spiri
lu mentis snae renovatns veterclu liominein cum suis
actihus exuat, et novum, qui secundum Deum creatns
est, induere mereatur; per eundemDominum Jesum Chri—
stnm t'ilium tnum, qui tecum vivit, et regnat. in unitate
Spiritus Sancti Deus per omnia saeeula saeeulornm. lí.
Amen.

Oremus.
Demine Jesu C]iriste, qui es via, sine qua nemo

venit ad Patroni, quaesumus Iienignissimam clementiam
tnam, ut hunc (vel hos) famulum tuum carnalibus de—
sideriis abstrarinm per iterdisciplinae reguiaris dedueas:
et qui peccatores voeare dignatns es , dicens: venite ad
lne omnes, qui laboratiS, et onerati estis, ego reficiam
vos: praesta, ut liaeo vox invitationís tnae ita in eo con—
valescat, quatenus peecatorum onera (lepnnens, et quam
dulois es, gnstans, tua refectione sustentari mereatur.
Et sicut (le tuis ovibus attestari clignatns es, agnosce
euni inter oves tuas, et ipso te. agnoseat, ntalienum non
sequatur, sed te; neque andiat vorem aliornm, sed tuam
qua tiiUiSI qui mihi ministrat, nie sequatnr; qui cum
Deo Patre et Spiritu saneto \'ivis et regnas in saeeula
saeenlornm. B. Amen.

Oremus.
Sant-te, Spiiitus, qui tc Dominum ae Deum revelare

dignatns es mortalibus, immensam honitatis tuac gratiain
postnlamns, nt sieut, nhi vis, spiras, sic ct liuic (vu]
his) t'amulo tuo aíi'ectnni devotionis indulgeas; et quoni—
am tua sapientia est eonditns, tua prudentia quo
que gnbernetnr, quem per eonsuetam tilii gratiam innnr
tio tna do omnibus qimque docent, per interoessionem
Sanctissimae Dei Genitricis Mariae, quam praccipuam
]injus sanetae Institutionis 'liegistatricem dedisti, nec non
aliOrum sanrtorum, ad qnornm nomina petitionem facit,
eum a vanitate saccnli veraciter ronverte, et sicut es omninm
peccatornm reinissio, deprimontes impietatis oblígationes in
co dissolve, et ad ohservationem sancti hnjus propositi fac
eum eertatim ferrere, ut in trihnlationibus tna indefirienti
oonsolatione valeat respirare, et pie acjuste per veram tunni—
litatem atque obedientiam iu fraterna cliaritate t'uudatus feliei
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pen-severnntiu compliant, quod Te donante promisit; quod
]pse praosthe digneris, qui cum Deo Patre sanctoque
Filio ojus Domino uostro Jesu Christo vivis, et regnas
Deus per omnia snecula saeculoruni. R. Amen.

Dictís oratione'bus Genem/is magnus A'Iaqv'ster
apponit gulcnm, ct neoprofessnm aqua benedicia
aspergvndo dicit :

Benedictio Dei omnipotcutis Patris et Filii et Spí-
ritus sancti descendat super te, et mancat semper.
lí. Amon.

Interim ollícíans sacrz's paramenh'sz'ndutns cum
lmv'tis, et minisiris procedit ad altm'e, ct solennz'ter
intonai Te Deum laudumus, quod a chora perfz'cžtur.
Dum (t'MÍCNlhymnus dccaniatur, neo mrofessus Gene—
rali magna magistra, Priori, snppríori mannm dear-
teram dcoscnlatnr, caeteros vero suo ordine ad
laevam amplectitnr. Omnibus amplexatz's ad locnm
SNN-mrodit, stando žn codem, donec omnia fíniantm'.
Fínz'to'PnDcum laudamus oficiatnm more solito dz'cz't:
I'. Benedivamus Patrem etc.,

H. Laudenius, ct super. etc.
Oremns.

Deus cujus miserirordiac non est numerus, el.bo—
nitatis iut'initus est thesaurus, piissimae Majestati tuae
pro collatis donis gratius agimus; tuam semper clemen—
liam exoruutes, ut qui petenlihus postuluta conccdis,
eosdem non desercns ud praemia futura diSpOiias, per
Dominum nostrum Jesum Chrislum filiqu tuum, qui to—
culu vivit, ct rrgnat in unitate Spiritus sancti Deus, per
omnia saerulu suerulorum. R. Amen.

Divinum nuxilium muneat semper noliiscum. R. Amr
Uníbns poractz's omnes ordinv suo ad sacrístí—

(nn rcdcnnt.

ÍÍ/oleni a instalowánj kanownjkůw u swatéko
„"i/a w Praze.

Když powýšcnjm neb aumrtjm kapitolnjho probošta
nrh děkana, aneb některého z ostatnjch dcsjti ka—
nowujknw na hradě Pražském u sw. Wita pořet. neau—
plný g_n-sl, wypsnn hýwíi konkurs po celém králowstwi

českém, a. wšorhněm doktorům sw. pjsum,*119.b usnou
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kandidátům uměnj bohoslownjho z cjrkewnjho duchowen—
etwa, kteřjž deset let geau w kněžstwu, a zwlaši w
hodnosti samostatných duchownjch pastýrůw, (lowoleno
gest přihlásili se. -— Kapitolnj děkan ustanowj každému
neděli, kdeby sclmpnosti swé „kazatelské ne'regně dal na
gen-'o. Tato kázanj, tak nazwané probatiky, odhýwagí
se w kostele u Matky Božj loretánská, na Hradčanech,
odpolednj hodinu čtwrtau; nebo též, wětš_j—|ipočet kan—
didatůw se sešel,wkostcle St 'aliowském,.rano w hodinu
desatau.

Po wšech probatikách, (nenj—li wolenj kanownjka
králowského, canonicus regius, gakowj gsau dwa w ka—
pitole, a kteréž wolj sám král a císař ze třj od kapi
toly sobě předstawcny'ch,) —-—ustanowj děkan den wo—
lenj. W určenan hodinu scgde se kapitola w domě ka—
pitolnjho děkana; kterýž po wzýwíuij Ducha swalého,
žádosti s pí'jlohami wšech kandidatů čte, a to učiniw
napomjaít, by wolenci nestranně wolili. — Před wolenjm
ustanowugj se losem dwa ski-utatorowe'z prostred kanow—
njkůw, a zawazugj se, gakož i syndikus, pi'jsahau k
mlčeliwosti a k pořádnému zaznamenan a udanj. Načež
se wolencům rozdagj listy, na nichž gme'na nšerh kan—
didatůw zaznamenána gsau. Když každý ze swého li—
stu gméno toho wyňal, gemuž hlas dali se za prané
držj: wygdau skrutalorowé od stolu, na; němž stogj kru—
3il'ix mezi dwěma hořjcjlna snjcema, a shjragj hlasy do
kalicha, palenau příkrytého. Na to se wyšetřuge, srow
mawa—li se počet hlasůw s počtem wolencůw, Když se
srownana, rozwinuge staršj skrutator cedulky, a w ti—
chosti ije _:rmčna hlasem poctčnych, a podána godnu
po druhé mladšjmn skrutatorowi, a ten syndikusowi, a
cha také pjšj, komu hlas dan byl. Stane-li se, že hned
w prwnjm hlasowanj neb. skrutinium,gednumu se dostalo
přes polowičku hlasůw, wygewugi slu-ntatorowé, že se
wolenj stalo, a s powolcnjm kapitolnjho děkana ohla—
šuggi gméno zwoleného kanownjka. - Po spalenj ce
dnlck pošlj se dwa neymladšj kanownjci s tjm ohlá—
šením ke knjžeti arcibiskupowi, sljhiwše, žena cestě
ničehož newyzradj. Když se nawratj od knjžele.arri—
hisknpa, a ten s wolenjm gest Spokogen, otewí'e syndikus
na pokynutj děkanono sjii, a nowč zwoleného kanon—
njka lidu ohlásj. ——Gcstliže pak w prwnjm Sltl'llllllllllll
neschodné byly hlasy, přistanpj sc kdruhému,a geslližc
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i w tom se wětšj počet wolencůw nesrownáná, přistanpj
se i k třotjmu wolenj.

(S malým rozdjlom děge se wolenj kapitolnjho dě—
kana a probošta, —- (jm totiž, že se to stáwít w kostele
sw. tha s welikau sláwau. — Mimo ski-utatory z ka—
nowujkůw, ustanoweni gsau dwa komissaři arciliiskupštj,
a dwa komissaři cjsarštj. Stalo—li se wolenj, ohlásj so
prwé od komissarůw ze stawu prélátskéholmjžeti arcibi
skupowi, a ode dwau kapilolujch wyslancůw komissarům
cjaarským', a když neuj, rohy se proti témuž wolenj
namjtlo, prolilásj se lidu. — Wolenj děkana stáwá se
w kapli sw. Wogtěcha; a vsolenj probošta w kapli sw.
Wáclawa, a na to hned nwelkélio oltáře installaej.)

Když nowě zwolený kanownjk se dostawj, ustano
uj se mu neděle, kterouž uweden anebo installowán býti
má. W sobotu před tjm odešle se mu pectorale nelmv
liž Swatojanský. W neděli po U. hodině wynog'do
se w sakristii. Po skončeném kázanj a ohyčegném pro—
cessí, při„aSperges me“, gde wešlceré duchowenstwo me
Ít'OpOllÍállSltČ k welkému oltáři; kanownjci gen w kap—.
páeln a bireteeli, kapitolnj Děkan ale gde pod infulj,
kandidát pak toliko w roclietě následugo. Kapitulárowé
poqadj se na swé. lnjsta, a děkan sedne “ prostřed ol—
tai'e, a před njm, w středu presbyterium stogj kandidát,
prose, by installowím byl.

Klademe zde na přjklad řeč w. d. kanownjka Pe—
tra Kr egčj li o , hýwalěho děkana Turnowského, kte—
rau posledně, dne 12. ListOpadu m. r. při swé installaoj
držel. '

ALLOCUTIO
m sommm ACTU [NSTALLATIONIS, Donumm XVI.

POST PENTECOSTEN.

Ic'ca'crcnzlíssimum,Illuslržssínmm ac Amplissínmm sem
pcrque fidcle Capitulum !

Domini , Domini Gratiosissfml!

Docursum vitae mene hurnsquo avtae obiter so
lunnnodo menterecolens, ductulullivinihuminis benignis—

\
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simi variis in circumstuntiis Singular-em conSpieio lucu—
lenter, adoroque profumlissime.

Pauperihus etenim parentibus oriundus, tempore,
quo lineris operam navavi, incendio hina vice ad ineilas
redactis,ideoque omni fere eorumdem auxilio suhleva»
tioneque destitutus, non mediocrihus iu sludiis continu—
andis dimicaudum liahui difficullalihus. Ast ex omnibus
eripuit me, qui potens est, Dominus. Studiis nimirum hu—
mauiorihusiu Gymnasia Neoholeslaviensi, ae philosophieis
iu hujate alma antiquissimaque Universitate felieitcr ah—
solulis, desiderio, quo & pueris flagravi, eonformiter mao
ardenlissimo, in so:—temDomini voeutus, iu SeminariumEpis—
copuie Litomerieense aiumnus suscepfus,ihidem presbyter
fui ordiuatus.

Quo ex lempore iu vineam Domini ad operandum
missus, per lraclum octodecim anuorum non interrupte
eurmu gessi muiumrum;annis equidem septem qua capel
lauus iu civitute Turnovieusi, adminislralis dein henefi—
ciis sueeessive Irihus, et quaenpellanus localis Magno—
Skalae annisiusimul vix duohus usque dum & Perillustri
Domino Aioysio Lexa Equite ah Aehrenlhal, viro mullis
nominihus sune insigni, quo qua patrona nuperrime meo
]nocee etiam loeo lieeat gioriari mihi, pro heuefieio de—
canali Turnoviensi praesenlulus. ne & Revereudissimo,
Eximio ac Amplissimo Episeopaii Litomericeusi Consi—
storio canoniee confirmalus decimum in annum Turnovii
animarum egi pastorem, semper aduisus, ut epiíulante gra
ÍiadiVillítQífiCiiSmuueris pastoralis mihi eoueredili ad amus—
sim faeerem sutis, vitam viveus conlentissimmn, mnore con
fidentinque eurae mene eoncreditorum gavísusuon vulgari.

Hodierna ast die iu oonsPeelu sacerrimi ae glorio—
sissimi Collegii Veslri, Domini, Domini Ohservandissimi,
et inSaerosancla hueeeEcclesia Metropoliluua reverenfer
compareus, Iremehundus ao ohslupefaclus intimo coralis
aii'eclu cum magna gentium Apostola cogor exciamare:
Quam incomprehensihilia sunt judieia Dei, et investiga—
bilcs viae Ejus! ——

Quod sine metu piaeuli nuperrime adhue ne somniuns
quidem Spe coneipere fuer—nmausus, evenil. Nou meis elenim
meritis, sed Veslris Revereudissimi ao Ampiissimi Domini
ausliieiis gratiosissimis, Dominus hujus Saerae Ecclesiae
Metropolitauue Canonieum me eiigi,Veslroque Collegio gio—
riosissimo voluil.uggregari. O quanla mihi gratia, quantus
honor, ae quam gloriosa dies hodierna, quam mihi fecit
Dominus!
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lustnllmnlus consislo in all—loccleherrimac Ecclesiae,
qnac (\ nongcnlls fore annis iu sancm n'evitbcumlíctionc:
Ecclesiae, quae & Divo Wenceslao fundala, & Boleslav
Pio in Calhedrulcm cvccla, & leulislao ac Ollocarls
chibus maximis gratiis, privilegiis ac liberímilms mu—
nila, & Carola lV. unice mnam, idcoqne sacris et. pro
l'anis opibus munificcntissíme cxornam, el quod ci sum
mae est gloriac, in Mctropolilanam sublimala, & Ferdi
nando II. (: potcslnle lmerelicorum cropla, lilmrlallquc
prislinae restitula, Ecclesiav, practiosissimis rcl'ulgonlis
llmsauris, Reliquiis scilicet sacris, quibus Romana unicu
inferior, paucissimis aoquipm'anda, rcliquis verum omni—
bus longe exislit sum-rim.

A(ljungendus consislo Capilulo, multis prol'ecto 110-—
miuibus celelmrrimo, (ul (unlisque privilogiis, jurihus ac
pl'i'lel'OgílllVlSadm-nam, cuj us membrorum nescío,mn celeln'cm
constanlimn, ac in pen-fm'mulis anima ínvicllssimo perse
qllllthllllHlS, cxiliis, carcorihus suppliciisqne firmitalcm
;ulamanlinnm; ——an inlogrimtem inconlaminatam, qua
nec exemplo unlislilis :lposlalzlc, zu,-c promissis amplissi—
mis, nec apcrla clanculariaquc largiliono, nec precilms,
nec astu l'rauclcquc poluore pcrcclli ac pcrlurbari; au
circumspoclalm 00mm prudcntlauu vigilnntimnque, qua
semper, ac prawa—.immtempor-e summae pel-Iurlmlionis ad
('011scr\-'m|clmn religione-m OFÍlIOdOXiUIIllSlsungprincipihur
Sedi Apostolicac nil dcmgm'i passi; qua in Specie pro
vidclmnl, ne lennporc íllo luneslissimn, quo Sanctomu
imagines, lpSílqllGCln'isli,e cruce pmulcnlis, non una omgiee
in frusla counninula ac comlmsla; :ll'ill? in luu'ca Sacra
Ecclesia Melrolmlilana ovc—rszm,Sanclorum Regni Patro—
norum, Vili, VVenrc-slní, A(lallmrli, Sigisnmndi COI'pOI'iI.
aholl'renalis ell'mlurnnlur \'lolill't'llllll'qllP, \'igilnnlium in—
quam, qua |n'ne|)ecliolmnt, ne snlium Archiepíscolmln
ccnlum el quadmginla annis continuo means, Rokycnna
aut illi consconderet Similis, aut pmlum paslownlc mmm
leneret vol momcnloganzclum fervomissimmn amoremquc
scionliarum camlidissinmm, quo (Invii Fortlinamlum procillus
"r_u'cnlilms non intermissis co pormovvre sun! ('nnull, ut
Universilatem Prageumn nnliquissinmm lol lamlimguo pri—
vilegiorum innnunilalibus lilucrlulllnusque, per clu-istianls—
simum annnm'um lmpm-alormn, llolmnorumquc nominis
immorlalis Rogelli, Cm'oium IV., adm-nalmn in prlstinmn
restitucret clccus ac onmmmnlum;——-an, llcnique silontín
|||—actermissis virlulilms C:\pilnluríun: singulm'ilaus aliis,
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illam enconiis elevem admirandam, qua rcliquis im—
ponitnr quasi co:-ona, [i(le-litatem, qua nimirnm ro
rum religionisque dislu'rhio mocslissimo orthodoxiae
tenacissimi , erga Seilem Apostolicam, Pontilicesqne
Romanos, cen Supremo—i in lerris_Sai—,rorum Modera—
toros, ac legitimm Divi l.)eiri, Apostolornm Principia,
Snccossoros, nec non erga Reges suos legitimos inte—
gerrilnum nnllo non tempore prohavere obscquium l'i—
Lllšllllllle constanlissimam, ila, nt vacillantihns imo jam
ruentihus plnrimis in Bohemia religionis orlhodoxae co—
lumnis, nc nnicus qnidem corum, quantum periclilari
fas est, fidei, quam Christo ejusqne Sponsae Ecclesiae
(leden-at, immemor, ad caslra transient haerelicorum, imo
muri Dci vcri inslar inconcnssi semper, inlrcpiili ac in
legerrimi pcrsistentes, in exilinm agi, per varia (liSpei-gi,
casihus ac infortnniis, lristissiniiSque vicissitudinihus
jactari, egcntes vagiqnc iniserias ingenleslolerare ac vitam
ipsam impcndere malucrint; quo facinm, quod Capilnlnm
inclytnm a Regihns, lmperalorihns l'onhl'icilinsqno Ro—
mania tilulo singulari inšignirclnr, ac jure ac merilo in—
signiatnr hodiednm: Capital/um semper fide/c.

Conptanilns consile in atrio hoc sarro=anclo gremio
Spectahili viror-nn gravissimornm (le Ecclesia Sancla
Dei ac rcpnhlica optima meritorum, clarissima doclrinae
fauna ac virlnlihns singularihns consiiicnnrnm.

() quanla mihi gratia, quantns honor, ili—rumilin-unique
exclamo, quam gloriosa (lies hodiorna, quam mihi l'ccit
Dominus! Quidni f_v'audeam, exullalmndnSque canlum:
Magnificat anima mea Dominum, quia l'ecít mihi magna,
qui potens est!

Ast quas quaeso alqne ohleslor, roll—ramgrales'l'ow
liis, Domini, Domini Graliosissimi, pro singulari, qua ine
amplexi estis, lienevoleniia? Qui me roililam dignnm l'a—
vore Vostro mihi inopinalo, quo me in coelnm \'estrnm
gloriosiasimnm susciporc, honorean tam suhlimi deco—
rarc (lignamini “.?

O, nlinain mihi in dignilale canonirali, ad quam
hmlie insiallationo soleiani sum olevandus, contingal, in
Vestram Reveronilissimi ac Amplissimi Domini conso—
lationcm. in Ecclesiae Sanclae Caiholicac incrementum,
ac in hujus S-acrao Metropolitanao ]cclcsiae honorem
proficerel Et cum principalo mihi incnmhet ollimnm,
praedicandi verhnm (livinnln, e cathedra illa gloriosis—
sima, e qua tanto temporis decarsu lol tanlitiuc viri e
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minontes, quos inter sideris primi mdinis instar Sanctus
rot'ulajot Joaunes Nepomucenus, doctrinam Domini nostri
Jesu Christi illihatam pramlicarunt, ntinam in hacce vo—
rationo sancta ad salntem fidclium mcamquo proficiam
propriam! Utinam oíliciis omnigonis meis ad amussim
l'aciam satis, votisquc ac. exsliectationihus Vestris de me
concoptis respondeatn !

l—Iaeetenim sunt precos meac ardcntissimae, ham:
sancta desideria firmaque preposita, adjnvanto gratia
divina, in sartcta conversatione Doo pie devoteth sor—
viendo placcre, pam—mscrvarc cum omnibus, praovenire
humanitatc ac reverentia quemqno, i'idcli pOIIlIlOfieri n—
tilem maximeque proficuum, atquo sanctc servare omnia
ot singula, quae vnl Superiorum auctoritas, vol Reve—
rondissimi, Illustrissimi ac Amplissimi semperth fidolis
Capituli statuta consuctndo et ohservantía provida statn
vrint cliSpositiono, firma fide credens, Dominum mo de—
hilom rohoraturum viresque additurum ad perficiendnm,
qui ad vclle gratiam largiri ost dignatus.

Jam igitur his grati animi sensis ac affectionihus
dcvotissime adapm-tis ad To, Reveremlissimc, Eximio,
Magnitťive, Porillustris nc Amplissime Domino, Domino
Dot-.ann (',apitularis! humillimam converm orationcm mc—
am, rovorvntor enixoque ro;;ans, ut pro Tna eminonti,
ad quam confidcntia COHt'Bii lmjus gloriosissimi suhli—
matus os nnporrimo, dignitato, pro Toa singulari, quam
oxpm-tus sum o;:o, uXPeriunturque omnes, comitate affa
hili hennvolmttiaqno insigni, ad installatiouis meac ao—
tum gravissimum gratiosissimc prooedcrc, quao porro mihi
agenda ohsorvandaque Sint, SÍIICOI'Osignificare, meun
qua Canonicum Sacrae Metropolitanae Ecclesiae , ac
Reverendissimi, Illustrissimi ac Amplissimi smnperque fi—
dt-Iis Capituli henignissime inaugurare ac installarc di
g.;ncris. —— Dixi.

Když kandidat swau prosbu skolu—j: odpowj gemu
ltitpilnlllj děkan we zwláštnj reci.

Klademe zde opet pijiklad řeči, kterauz w též pi"—
lvzitosti měl wysoce důstoyný kapilolni [)a/san, p. t.
P. a p. "Tác/(tw "fi/jm lVržc/awičck, doktor sw.
Písmu, cis. král. gubcrieióligi rada, a tof/coz času
n-h'tor mayní/ž'cus university Pražské.
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01111110,
quaA.R.D.

Petri KregčJ.
Decani Turnoviensis, electi S. M. E. Pragensis Cmmnici, die

12. Novembris &.1837. inaugurundi, alloquio rcspomlelur.

Quam disortis Splendidisque honoris et gloriae en
comiis antiquissimam hnne Divi Viti melropolilnnam Ec—
clesiam, cl Roverendissimum coleln'averis semper l'idelc
Capilulum noslrum, A. R. D. Candidate, lnudnm lumen
numernm Te haudquaquam absolvisse fawiie dabis re—
miniscens, his rite conoinnandis latissimum patosem-e
campum; quippe, quum al) illius Origine prima ml no—
stra usque (empora novem saocula exaem evenluum
faelorumque sunuucun immensnm olfernnt vereeundn me—
moria pel—lustrundam. Al recle commemomsli Singula—
ris fidei utque constnnliae Specimina, quibus Cunonioo—
rum in caslro Pragensi eollegium iegilimis suis Princi—
pibus, iisdemque fundatorihus ae henefacloribus suis,
ecclesiae ac Doo se inviolahililer devinctum nullo non
tempore prolmvit, quae paucis confirmare & re alienum
hand esse videlur.

Jam Přemyslio-Libušina principum familia cum
rage Wenceslao 111. (a. ]306-) exstinctn, alque genu.—a
Lueemburgicum Přemysliam post gentem regni nostri
diademale polilum eximio semper Singularian studio
íidem a Capilulo uostro inlemerate silni exhiliitam agno—
vit; in quibus magnus ille patu—inepater, Carolus Il/Í,
ecclesiam suam Pragenam, quae enndem ob oausam ejns
muuil'ieenliam mirum quantum experta, est, gzrutiis, pri—
vilegiis, iihcrmlibus et indultis sane maximis donulam,
aecedente summi Pontifíeis, Clementís VI. (a. lišil.)
consensu in ]Wetropolítanam evexit, ejusque Praelatis
et Canonicis in rcgni cliaotis seu comitiis loci ct su/Ii'a—
gíe' fcrendi jns et facuitatem est importilus.

Qui vero masculne regum serieilmie exstinetae sue
eessit ]Vlade'slaus ". Jagellonqu de gente, mugis se
eurum tutioremque vitae suae facullalumque locmn re
periit nusPiam, nisi medios inter Canonicos in cash-o S.
Wenceslai. Quibus omnibus augustissinm domus Hab
spurgioa- Austriaea nullalenus ccssit; \'ivunt gratis in
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poelorilms llUSlI'lS nomlna Caroli IV., Ferdirmndi I.,
.l"(,>rdínamlír/ue II., quem, licet eleelum et coronallnu
Bohemiae regem, lmeresis lom liorribili peliil sedítione,
nt omnis, qui Pscntlo- regi Friderico Polalrino se snliji—
core gonna flcxa renneret, |)I'OSCI'lpllOIllSalque adeo
vilae pericnlnm snbiverit. Ast metlios inter hos poh—ine
Iumullus periculosos Regi sno fidele pcrstitit Capilu
lum, genorosa l'orlilndine deslniciens honornm redilnum—
que jacínram,ipsamqnemortem nihil exPavcscens. Qnam
Irislis vero et tloploranda Prnelntornm nlque Canonivo—
rum Mctropolitonae ecclesiae Pragensis iis lemporihus
l'uerit conditio, vel inde apparet, quod Reveromlissimi
ae Amplissinii Prneposilns el Decnnus, Simon Brosíns
Horstoyníus, et ('aspmws Amenius Radbuza join quae—
l'llflljůllllll' & Calvinistis, nl equnlci lon-menlis excrncia—
renlnr, qnae Dni solum anxilio prolegenlc evilavernnt.

Halen ol nlia plum, in quilnns nnnales nostri ex
sulmnl, l'olicissinme recordaI-ionis ]IllpPl'ílÍOl'Plllnv Regen.
Carolnm VI. (a. ITIÍL) indnxerunl, nl Capitnlum no—
strnm hac inlmneram fidelilate nnllo non lempore con—
spicnnm poslou-iš commemlnlnrns lionoril'ioentissimo [ilu—
lo, Capíhl/i svmyn'r fide/is, al) omnibus magistralibns
ol oll'ittiis pnlilicis in omne [0man Slalnerit apellnri.

Qnilnns OlllllllHIS si jure nmriíonne glorimnnr po—
sleri, Iantnmqne honorem nosIris uliqne virlnlibns pro—
mereri alqne Ineri salagimus; omnino venerahundi prae—
elm'a suscipimns illa, qnne idem Capilnlnm Doo, qnne
Ecclesiae, qnae Sedi Apostolicae non llllllOl'l oonstanlia
ao flílOlllRlP.prnestilil. Fnlgcl illnstre sidns (: Capituli
nostri sinn orlnm, inlegerrilnns sigilli snerne poenilen—
line vnstns el mnrlyr, S. Joamms Noponmccnus, enjus
miru filťlíl. glor-ioanne merita nniversns decanlol catho
livus orliis: fulgent sequentilius lelnporilms, TunneSIissi—
mo praeserlim Zižlgianae rahiei aevo, quo roli;—ioca—
lliolim in rogno mille modis in discrimen \'ocalmlnr;
l'nlgent viri singulari eonstanlin et foriitndinn in sei—van—
cln tnendaqne aviln fide insignes, quos divinn providen—
lin iinperlerritos mllxolicae fidoi allilelas concilavil, nl
savrnm fidei i;:nem inlememlmn onslodíront. Ilos inter
Irinmplmnles Capilnli nostri annales rel'ernnt Praelalos
et Canonicos ecclesiae Illequmlilanae, qui eíns eapilo
nllra centnm et quadrnginlo annos orliali, inviclum go
nerosi animi spírilnln rclinenles, el inter l'm'ruln l'lmnr
nmsque Deo el Ecclesiae fitlelcs persistenles, per cun—
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eta rerum pericula et infeslals'ones manus continuo vic
trices forliter pretenderunt. Nemiui inde mirum vide—
bilur, quod ecclesia et capilulum metropolilanum, ul
Regula et Imperalomm, ita sulmnorum quoque Pontiíi—
cum benelieenlia el liberalilate, alque eximiis privilegiis
oondecoralum illustratumque sit.

Quas deníque ingenii et virtulum, doclrinae et pie—
lalis merilorum laudes ex eo tempore sine inlermissione
sihi collegerit Reverendissimum semperque fldele Capi
Iulum nostrum, longiori conlexere filo supervacaneum
videlur.

Cum vero honos el gloria omnis .Majorum virtule,
merilis, atque praeclare geslis parta vana sit cl inanis,
nisi posterorum animi ad elficicnda Similia, eorumque
laudilius digna incilentur et inflammentnr: Te, A. H. |).
Candidate, quem vitae inlegrum, ingenio pollenlem, stu
dio mullo, doclrína sana, veritalis amore, alque inde—
fvsso amplificandae reipnhlíeae oliristianae ardore prae—
(lilum esse cognovimus, commemorala Majorum noslro—
rum vesligia, semitas nimirum scienliarum atque virtu
tum,quihns tanlas promn'l'ucre laudes, non nosse solum,
sed Consuanli zelo tenere oporlere memineris.

Sed omnium, quot quanlisque (um summorum er.—
clesiae Pastorum, tum augustissimormn llnperalorum Be—
grnmque favore Amplissimum nosírum Collegium Splen—
dot ornamenlis, nullum omnino cura magis vigili et a—
rriori studio per CllllťtůS rerum vicissitndines sibi luen—
dum eustodiendumque censuil, quam quod SS. Religionis
nosti-ae veritalihus morumque praeceptis de suggestu
san—o docendis et exponendis, mnnere suo pergralo et
lmeredilario, est consecutum. Haeo est gloria aposte—
liea, quam nullo unqnam aevo sihi praeripi aut dimi
nui passum est antiquae religioni, verae Christi eccle
siae, legiiimisque Regihus semper íidele Capilulnm!
Ono.-infa hnne saerum suggeslnm sive calhedram, quae
esl Canonicalus _íanua, Tihi, admodum Reverende et
perqnam dileťle Fraler, prae celer-is olliciis a sacrae
MelroPolitanae Ecclesiae Canonicis servandis, quae simul
studiose implere oonaheris, ilerum ilerumque commendo.

Saerornm sermonnm Tuorum argumenla, ut solis
radií, conourranl el confluant in unam omnis religionis
scientiae summam., quae est: rlígnz'tas dlužné Magistrí,
el dech?/me, quam e sinu Patris aclcrni (errae genti—
lms intulít, ;)raestanlía divina.
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Jesum Christum praedica, nou liominem quiilem in
closer—toesurienlem, sed coeli tvrz-neque Dominum uliquot
panibus millia homínum salurantem nunlia et repraesen
Ia. Siquidem talia ac Ianla, quanla religionem Chri
stianam eifeeisse miramur, sine ulla duhilalione nunquam
offecissef, si ilignilate magislri vero diviui, si auctoritale
ipsius Filii Dei incnrnati deslil—ula, ex humani lanlmn
doetoris, ulut sapieutissimi et praestantissimi ore ema—
nasset.

Jesum praedica, scílicet Verbum, quod erat žn
princi/Mo, erat apud Deum, erat ípse Deus, et cara
factmn est. (Juanu. Cap. l.) Jesuni praeiliea, ejusquo
doelrinam docc l'icleles, non practicam Soluni, sed theo—
nqiimm quoque. MOralia enim praecepla promngat eli—
aln synagoga, Wilteherga et Genova; Roma vero i. e.
ecclesia Petro—aposlolica pol)qu Christiano revelalionís
divinae verilales proponil omnes, non morum lanlum
sed el fiilei nonnas, probe gnara, e dogmatihus ficlei
veram scaturire animorum quieleln, iis solis l'iifniuin et
neeessarium constílui praeceplorum moralium fundamen—
tum, liorumque adeo contineri argumenla movenlia, ul
íis poslhaliilis lex omnis languescat,.et effi'acia careat
omni. Hei-is ilaque exhorlalionilius elhicis papulum no—
Sh'um ad meliora dirigere, alque ad virtutem vilaeque
sanelilmem formal-e fruslra eonnilinmr.

Pari autoru eura sollicíla, pai'i studio et diligemin
cave allerum aevi nostri errorem ionge laleque grassan—
lem, quo ea tanlum dogmata gregi preliosissimo Domini
sanguine redemlo prolnoni solení, quue sola rationc hu—
mana. inveniunlur, concipiunlur et declaranlur. Elením
non suinus vom—aliet lllÍSSi ab antiquis recenlioribusve
Philosophis, ut naluralismum dissemiuemus: \'eruln \'o—
cali Sumus et missi ab ipso Sal'alore, et ejus Eccle—
sia, ut verbum revelalum alque Dei mysleria populís
annunliemus ad olilinonilum salulem aeternam; prohilien—
les, ne aut.solius ralíonis nunquam sat-isfacienlis, pas—
simque philaulíae dictamiua sequentis: aut solíus sensu-—
alitalis, quae oorporis, non spiritus lex esl, lurbine sus
ileque verlanlur, cadanlque in ohsvnrum.

Him-e monitis morem gerens, charissinie in Clirislo
Fralei', Ecclesiaslís muneri neque sancto ac inagnif'i'o
salisfacies. Dei enim, rerinnquo divinarum alque proximi
amore accensus hac ratione sulilimes el alias menlihus
audioutium inseres cogilaliones, pielalisque homines ad
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coelestia clevantis sensns excitahís; mysteria revelahis
eoelo delapsa, anintosque piorum elfowuans imagines Dei,
sanetae fidei dogmata confirmabis; verae sapientiae prae—
cepta trades, ct oíl'icia Deo, Sibi et proxitno, imprimis
legitimo Principi, magni gentium Apostoli ex tnente prae—
standa doeehis; bona commendabis opera, venustam de—
pinges virtutntn dignitatem, atque defortnem peccatorum
tnrpitudinetn, quo deterreas magis insontes, lucreris per-—
vicaees; mereedis ao praetníi laborum spent praeliehis,
libidinosis metum injicies, sortem utramquc, electornm
qnidem pl'OSpel'l'lmalll, l'epl'ODOI'ulll autem miserrimam
funestissimamque repraesentando: piis proliisqne altera
manu lmjus vitae salntem, alten—aaevi sempiterni otl'cres
lieatitndinem; gaudia humana geminabis, ealamitates
ac dolores lenies, rigida flectes, aspera complanabis,
dm'a mollies, horrifica placahis; quin et dirae morti ad
imes arma, trislem vitae terminum in placídntn novae
sortis melioris exordium eonnnutando, ipsantque mou-tis
eompellationem de medio tollendo. Haec autem si sancte
ac religiose praestas, non modo fidelilins, sed el Tibi—
met ipsi Optime eonsulis; llill)el)lS enim, quae animum
sive senectnte, sive mot-ho, sive aerumnis fractum a teť-
venis caduc-is avocant, ad t-oelestia dirignnt, regni Dei
felicitatem docent, sedes Beatou-um ostendunt, veramquo
Tihl Tuisqno glet-iam parant imtnortaletn.

His pt—zentissisTe jam Collegio noslro Amplissimo,
Eeelesioeqne linie. ll'IetrOpolitanae, veneranda? Matvi no—
stra—e,jnngere, legitime adscribere, et solenniter tlespon
sare non cnnetalior, quam primum ea, qnae ad ltunc of—
fieii et dignitatis gradum capessendum sacris canonibus
et slatnlis nostriSpraeseripta sunt,rite proestiteris.— Dixi.

Načež kandidát klekne před kapitolnjtn dekanem
a skládá \vyznánj \vjry dle předpisu sněmu Tridentské—
ho, a přísaha na wšeclsa statuta kapitolnj. Po skončené
přjsaze pt'oltlasj děkan, že Znolený gest přigat do počtu
kanownjknw, olilítři lio kanoxvniekan kappan, podáwá mu
prsten na znameni zasnanhenj _Q't'lIOs chrámem Páně a
ivždy wěrnau lcapitolau, a stawj na lilawn biret, na zna
menj powinnosti kazatelské; a wede lIO, sám pod infqu
& s lierlan, na mjsto getnn \v')lu'tzatié, kde mu nděluge
prawa sedčti; při čemž cela kapitola stogj.

Na to ijwá děkan eln-valozpěw sw. mnm-07,9, a
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skončj celou slawnost poutifikálujm pozohnánjm. Po
tomto požehnánj kouagj so teprwa hlawnj služby BOŽJ.

Po wykouauých službách Božjch w'eclau dw_a_ncy—
mludšj kanownjci nowě uwcdcného ke 15113206arcublshu—
powi, by geg předstawili; on.ale žádat o boilehnauJ, a.
0 rozšířené užjwímj po-nlifikaliJ také po arcxdnoeCCSJ. .

Druhý den na to předslawuge mladšj kanowan
nowě uwedeného wšechněm wysocc důslog. présidentům
v_js. král. ůradůw.

VObraz Ukřizowaného Spasitele na Pražském
mostě.

Giž za starodáu'na pražský mosl, toto mistrně djlo
umčnj slawitolsliého,obrazem Ukřižowmlého byl ozdoben.
Půwodvom nábožná této ozdoby sám bobomysluý Karel
IV. býli se pokládá. Obraz lon byl gen dřewěný,
putřjrjbo wšuk naň křesťana, gakož obyčegně, nábožuo
slj zaujuml, wzbuzngjc k wzýwánj Toho, gcuž krwj swalé
smluuwy druhé smjřeuj naše na křjži wykonal.

Lodu-u že král Wáclaw IV. na druhý su—ětse ode—
bral, zbnui'ouíl. luza, noobáwagjc se žádného giž lrestu,
golu se wšelilcých ohuwnoslj páchali. Wečcrnjm sau
mrukcm, ua don úmrlj králowa (Il; neb 17.Srpna1419.)
přeplawilo so pIacháSbeřm, zonodoslalhcm lodj, na prít—
mjch z i\owého Měsla na Maqu Sll'anu; & wybrawši
lx'm'luziz'mský klášter na Augozdě, brala se, při plápolu—
gjcjm klášteře,s krwawau kořistí: w ljle'm burácenj přes
most domů, & bauřonj gcšlě nonabažená obraz ukřižo—
waného Spasitele do Wllawy srazila.

Tuk byl na dlouhý čas most této nábožná ozdoby
zbnwcn, spolu i lc'resřanská duše polěšiledlného pohled-
nutí na swého Spusílele, u něhož za. smutných dnů se
modljc,wzdycháwala, & potěšch nabywši odcházela.

“jo než půl druhého slolelj minulo, než se Slam——
městská rada na tom usnesla, aby podlé obyčogc halo
lické vjrkwo k wzbuzenj pobožného aumyslu na témž
mjslě opět hi'fjž swulý byl poslnwen. Wšak zle se dálo
] s l_imlo swalým obrazem. Golc mile zimnj král, Frid
rich Falc/rý, do Čoch byl wyzwán, ohol-ili se nepřátelé
lmlolicle na ollářo, obrazy, křjže :! hrobky, lak že pod
gogiuh kladiwy, háky a hořicjmi lláslrogi swalé sjně se
rozljhaíy, & otřásagjve se 'lylo obmzornšitele zděsily.
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Tvbdaž wyšcl také králowský rozkaz, aby i křjž sw. na
mostě byl swržen, předkladage gakausi cbaulostiwosl aneb
žilnj slabost kralowny Alžběty, které prý se wnit'rnosti ko—
rmautj, když na toho nabébo kaupai—e pOpatřj. *) Ale
rada rozgitřena gsauc giž prwněgajmi uražkami, upa
matowala přiwábcnébo krále na gebo zawazek, wcdlé
něhož we wěrccb týkagjcjcb se núbožensle ničcltož zme—
niti se nemělo; a negen tomqu neslušnému nařjzonj
se protiwila, nýbrž i stráž u krjže poslawila, k uwaa
rowanj lstiwébo a násilného počjnánj.

Za osudnýcb dnů šwedskébo obleženj, kdežto oby—
walclé,zwlítště pak akademicka mládež nesmjrné důkazy
udalnosti wydáwagjcr, wěrnau oddanost krakauské wladě
swau a swýrh djtek krwj chčotili, obraz len ne—
přatelskau střelbau sražen padl i se socbau Hodit-ky
Boží na most; socha pak sw. Jana Ewangelisty do Ío—
ky so Skácela.

Slawné paměti Ferdinand lll., kterýž rekowstwj
obywatelům králowsky odplatil , dal nowý křjž poslawiti;
obraz pak Spasitele w Hamburcc z kowu ulit a silně
pozlaren byl.

Když pak tento postawen byl, osmělil se žid (lljtlti)
weřcgně 'ka'rižowanému se raubati.

Aby se gomu i ostalnjm synům lsraelským k obra
zu tomu uctiwost wštjpila, byl od kralowské appollařnj
rady k peněžité pokutě odsauzen. Tato obratila se na
zhotowcnj bcbrogskébo napisu, gcnž až podnos okolo
křjžo se Spali-11350. PlNDŠ .".th 17113 z.;-"nj :).—„3 |_
Swatý, Swatý, Swalý Pán Bůh wšebomjra (mmm), gak
ginj člau)

rrcnlo rozsuko králOWSké appellarj ZWČČ'Ílllgj [101]
křjžpm položené nápisy, U pl'OSlÍ'etl: Trčsagímn ('lll'li—
sti (B'nai/3.11 Ilonort', (r.):mulcta in sanctam crucem
Wasp/cumiJndace' posítttm a Regio Tribuna/i Appel—
Iatt'omtm, ANNODomini JUDCXCVI.

lerawo: TrogmžsobnéStudy; Swaty', btcutý ke
cti Krista U/sřižowane'lw:. pokuty proti swatúnmhijú
rau/oagjcj/w sc žida od slawné/wlwa/owslsé/wtribimíln
appel/atiomnn založeno. Léta Páně 1696dne l-L.Záij.

*) \nno Domini l'illl. 27. Dec. emanavit ad senatnm Pra
gensem drcretum, quo jubetur statua Crucihxi iu ponte erecta
deiici, eo quod regina Elisabeth . . . denudati istlus Bulneato—
ris . . . praesentitun nequcat amplius tolerart'. llanunerscluntú
Prodr. Glor. Prag. |). 599. Byla rodem Angličanka, kulwmskebo
wyznanj.
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W lewo: ..Dreíma/t/e'ges Ilcílig, Iležlig, IIežl_íg2m
Eltron Christi des (he/freuzigien, aus dem Sira/_qelde
eines wider das heilige KTle scltmá/tenden Juden,
von Ilocltló'blíc/ten konat/t. Appellatz'ons—Tribunal (mf—
gorie/zici, ím Jahre 1.696 den lít. Tag zm Herbst-—
mount.

Časem wzal Opět křjž ten zkázu, až gag koneí'nč
násilný & Iiauřliwý wjlr srazil. Rapolom gest ulit liřjž
z kowu, a na ně;; obraz Spasitele i s liehregským mít—
pisem přibil, gakž napis pod orlem oswědčuge: „Re
novatum Ml)CCVll.“ Sochy matkyBožj a sw. Jana podlé
'křjže, z olowa gsau ulity, a gako božské & nebeským
snaulijee krásné wyolirazenj půsolij.

Wěřné swetlo u sw. kříže na mostě, gakož i každo
dennj ohe't mše. swaté w kapli sw. Wáclawa w lilawnjm
chrámě sw. tha nadal Karel Adam swobedný pán z
Řiíian. Tak oswědřuge nasledugjt—j napis, kterýž Jan
Fridrich hrabě z \\raldšteyna, arcibiskup Pražský, na
podstawku nedlé znaku wryti dal:

Carole Adamo Baroni de lizirzan, qui perpetuum
1100 lumen el sat-rum perpetuum in Metropolitano saeello
Divi Wenceslai fundavit, legato Bono Launowitz sedi
AreltiepiSCOpali, Joannes Friderieus Arelliepisropus Pra—
gensis hoc monutnentum posuit A. D. M.DLXXXL

J. (Ím-ný.

Chróm Páně hrobu Boi/71,0 w Jaru-směrem?
Od Wáclawa Pešiny, redaktora.

Že Zprawy o tomto swatém městě do ČaSOpisu na—
šeho zwláště přináležogi, přiswědřj mi ze wzíu'nýeh
čtenářů našich, gak doufam, každý, a každý žádostiw
bude , dot—jsti se zde zagjmawýeli wědomostj. Ma—
ge před rukama popsánj Woldřit-lia Prel'ítta z Wlka—
nowa, od roku 1.54(5,Haranta zPolZie, od roku 1598, a
francauzského trapisty, Geramba, od r. 1831,1832, 1833
nemel bych nedostatku w zásobách, z nichž liyeli galso
z pokladu wynášeti mohl noru et vetera: mně ale samému
nedostáwase času,aliyrli to uriniti mohli, schází mi po—
nioenjkt'iw, kteří by k práci té ruku podali, & nedostanu se
] mjsta, gelikož gsmt- olnnezeni naswuzky lOti areliowé.
Rozmnožený peče: odlijralelt't gra—sl;gediuó s to, každým
su'azkem i počet art—kurozmnožitiJ an dosawade náklad učt

'10Časapis pro k:.tul. tllH'llU\\'. XÍ. l.
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gest, nežlipřjgcm. Protož bud' gon skrowný wýg-imok
tuto mile prigat , genž záložj wo Zpříwjvh , ktoré
pnulnjri s welebnými Frmuíškfmyů) “ Sxmlélm hrnlm, po
swulýrh mjslcch ijwagj. Z těch tedy w každém IvtoSnjm
swnzku něco poda'une. '.

We swnzku prilonmémstůgtež hymny ijwnni w cim/'
muBo'Žj/mhrobu. L' godnolm wýlslunlm \\o zdi vhrímwué
w kapli Rodič-lkylšožj, (_g'enž amet asi w lu stranu ga—
kn w chra'unu sw. lea w Praze, sakristie w ktoré-m
za husím: zclmmu mí'jŽj s okéulu—m, p'red n'r'l. wčřnů
lampa hol—j,založen 205! kus, l'rj pjdj („nultý, kmnonélm
slnnpu, při němž. Kristus Pán mrshán byl, zpjwiuse
míslcdugzjvj hymnus podlé Into \\yšitu'néhn náp'ewu:
__ _ -; „% __ A :— ,__ ___- - .-;2; 3;—:_D,;=';-H ***—3___.— , - - — __ **. ——-—-—
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:. Qui lmennm Prímí crimínis Dolom- Í'hrislí llřmif),

Dolet \'iguro mlnpuinis: Fla-_:vllís tantís lungniali?
Ihmc ad colunmmu ncritcr u. Jam orans fudit snuguinom.

(Hut-dit Pilatus ])ossímo. (\)ui poluil sul'licore :

:t. ('ur sic, o crm'ivlissinw, Num guttn lmjus sanguims
Flugollís cum porculís, Thesaurus fuit omnium.

A quo \'itnm accupcrns, ?. Nos ('n-go, qui diligimns

\'ilam (tomu-is rapu-c? lIunc flagcllutum Dominum,
4. ('um tu (“ulmmm solvoro Roy,-mmm, ut criminibns

Tunc noluísti Dominum, Suis ignoscnt mvritis.
(šum to truck-los militos H. Gloria tihi Domino

]lígasscnl ojus snnguinc? Pro tanto l'uso sanguino,
Cur non frogisli illico, Et nlupnrum (opia.
Tum: le (folmmm impi-a, \'ullui snem rigillal. Amen.

*) (šich pater Quardinn má prímo hmm-, [perlí—,u swátost
birunnu'mj udi-hnuti.
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Antiplwna.
Apprehmzdít Jesum Pilatus, ct ad (,'olunmam ligatmn fortitcr

M_qcllnvít.
V. Vere languores ipse tulit.
R. Et dolores nostros ipse portavit.

()remns.
Adesto nobis Christe Salvator per tuam poenuiem flagella

tionem, et per tuum stillantem, et aspersum_saugumem praetio
sum: ut omnia peccata nostra deleas, nobisque tnam gratiam
trihuas; ab omni periculo, et adversitate protegas, et ad vitae
aeternue gaudiu nos perducas. Qui vivis, et regnas cum Deo
Patre. Il.

Asi 37 kroků od mjsta siaupu, w okresu dále, (tak
'asi gako w Praze u sw. leaNosticlxá kapie,neb kaple
sw. Anny,) gest we skále wytesauý wýklcnck, w kterém. ., ' „... l ' 
Kristus Pán pred swg/mukrezowmgm drzán byl. Tu
se ijwá hymnus -'
1. Qui iuccm dcdit pzltl'ihlla, 5. Sufi'cccmt jam tradere.

Cum illos ab his tcnebris Cum Judas illc voluít

Eduxit, et coclestihus Dcnariisquc vcndcre,
Ornavit (louis glorinc. Pro tali brcvi numero.

2. Qui ost saivntor seculi, 6. Solve tu Jesu animas

Ac vitam preptcr homíncm A criminum contngiis,
Morti paratus tradcrc, Quac pietalc corporis
Ohacuro datur carccri. Tui sacri deficiunt.

3. O dolorosa. vincula, 7. Oh peccatores talia.

(,)uae Dei patria filium Tulisti in tc Domine
Tenclis velut pcssiumm, Ut tuam lucrifau'iant
l't mortcm (letis corpori. Et mcreantur gratiam.

4. Dímillitc hunc, solvitc 8. Inguosce nobis Domino,
A Judaeorum vínculis, Qui peccatorum ponderc,
Qui (lelictorum \'incula Gravamur hic quotidic,

“ Solvit amorc mortequc. Ut dctur libi gloria. Amen.

Aniiphona.
Eyo le cduwi dc caplivitatc Acgypri, domcrso Pharaunc iu

mara“rubra: ct m mc trndistí carccrí obscura.
'. Dirupisti Domine \'inmla mea.

R. Tibi sucrificubo hostizun laudis.
Oremus.

Domine Jesu Cliriste,Angeiorum decor, gaudium, et libertas
animurmn) qui pro redemptione mundi oupi, ligari, carcerari,
alupis coedi, flagellariz et conSpui \'oluisti : fac nos quaesunms.
indiguos fmnulos tuos poenus et contumeiius pro (ui nominis glo—
ria laetanter suscipere: ut ud tune pietatis consorlium mereumur
feliciter pervenire. Qui vivis, et reguus cum Duo Patre in uni—
tate Spiritus sancti Deus, per omnia szu'cula snccuiurum. Amen.

l()"'
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() několik kroků dále, (co gest u swatéllo ij
kaple hrabat Kinských, ss. Crlny a Str.—tokem)gest mjsto,
kde dali Kristu Pánu ?. hanby woetč omočené pjti. —
Zde se nezniwá, ale dále 65 kroků od kaple C(trccrt's
Domini, (tak galia bych řekl 11sw. tha kaple swntčlm
Jana Křtitele,) ktle Krista Pána zrauclmswélfli, (t (»
odčw gelu; mohli/' los, kterýžto oděn“ prý se gešte celk
stwý nacházj w Triem, kam ho sw. Helena, matka rj—
snře Konstantina Welikého, matrona b'Otiletít, 7. Triem
rozená, přinesla. Tu se zpjwů:

| (*.:ummus modo cnutícum

Atl salvntoría gloriam,
Suis privatur tunieís,
Sicqun nudus relinquitur.

Dicnunlsque injurimn. 7. Qui \'estís \'ulntilin,
Qunm passus est ab impiis. Divernísqnc eolorilnus:

'0 A patre qui est genitus, J\C urnnt ngrns rnseís',

A quo semper-que gignitur, Ipse prix-ntur \'eslilms.
Sed idem in essenlia s. () ! guns íniqua pessima.

Patris alque pnrneliti. (_)nís to (lítavit Mimino,

ft Qui & eoelorum setlibus l't son-tem in hns panel-es
])escemlit huc obc-diem, \'estes. ntque (livirloren.

In habituque hominis : !l Hic super mnel-utissimax

Propriemte mnriens. \'estes miscrunt mililes
.g_ Qui enclos implet lumine, Dantesque sortea omnihux,

()mntnque sitleríllus, l't unus-quisque raperet.
Et quem mlornnt Angeli, 10 llic ]orns est stmclíssinms,
\'estitu prix-aut milites. llhi ]);n'id ornculum

f.. (_)ui \'itnm (ledit mortuis, ('ompletum est in sortilms,
])onatque stmelit-' glorinm. ])e ('Iu-lsti sncris \'estihus.
Amore motus fet-vidu, ll l'recmnur ergo cel-nul,
Et charitute opere.

t. (,)ui vimim fnmlil \ineis,

Fructusquc (lnt nrlmrilms,

Te crenturt-m sneculi,

Jam sic privnlus \'t-stihus,
Nos intlue \irtulibux. Amen.

Anti/Jitona.
Milítcs pus/quam vraci/ía't't'unt .Ít'SItllt, ttcecpertmt vt'stt'mcum

sua, dantcs unit,-níqnc maltu pm'tcm.
]. Dhlsm'unt Sibi \'vstilnentn Inca.
i. Et super vestmn memu miserunt seltem.

()t'vmus.
Beniane Jesu Christe, qui pro nostru redempúone, ab indi

pnis poct-nttn'um numibus, nun solum in
et mori \'olulsti, seal etimn tun san-rntlssuna \estuuenta

crucc llllllllS SllSpťlltll
purhti.

et donutí permisisti, (*oneede: ut spnliuu \\tus, \'lrtuhlmsqtu
adm—nutí,tilnilhto \'i\o,et. \'et'u lnCuult'sll gloria pnwsenturl me
FCR!llllll'. Qui \'n'is, ot regnns cum Deo .l'ulrc etc.
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IV.
() šosl kroků dále (gako u sw. lea Borkowskí

kaple, proli oltáři sw. Wim) dogclo se k welikým dwe—
řjm, kde wlcwo gdau široké, wo skále wytesané schody,
30 stupňů magjojs těmi sepřšggclc do proslranné, lampami
oswěllenékaplc, kaple sw. I—Iolonynnzwané. Přes ni
se nčinj ll. kroků & přigdo se ke schodům 11 stupni:
magjcim, a po nich do giné w skále wylosané kaple, u
které w středu oltářjřck slog', okolo kloréhož se chodili
11113710..Z lewé strany Spalřuge so řjmsau uzawřoný wý—
slupek lampami oswolloný, mz Íffcra'm mjsič SNL
Ile/ena kříž Krista Pánu s nápisemualezlu. Tu se
ijwá hymnus:
1. IN Crucin locnm porgoro 5. llacc llla est altísslma

Dchcnms et hanc quaerore, Scala, quam jam sanctlnsimus
Vclnt gossonlnt lnartyron, ďacol) \'iclít in somnio,

(_)ua moruornnt gloriam. Par quam porgolvant Angeli.
'$. 0 crux miranda, gloriac 6. () ('rnx sic arlrnirahills,

Scala, ml coclos elm-ans. (lrnata ('llrísli sanguine,

.l'cr quam asccmlít Dominus (_)nao cnm sanclorum agmino
In 0:1 fuso sanguíno. Mumlmn illustraa lumlm'.

3. () vrux arhor dignissima, 7. O ('nnc arbor rlnlcísxíma,

(_)ua mcclíanle nnímao (_)uao morlia (las mystorium

.lsccmlunt ad coolcslia Christi, of. nobis prolium
Et lvcntorum praomía. Donu.—ilialquc gaudinm.

4. O trux scala cxcolsior 9. () ('rnx ovc spon union,
(lunclis allis arhorilms, Im'ontu hic. al) Ilolcna,

Anljuva nos ah infimis l'Pr to síc nolwís gratia.

A(l coclos usquc scaurlcrc. Dolur, ct aursum gloria! An..

Anlíp/uma.
();-aha! .lu lm- dkťns: Deus, Deus mms osrcndc ma'/n' Hmmm

Suna—hw();-mais, ozonu/nc asccmlissct dc laco, pcrrc'wit ad hama lo
cmn, 'ubi jacclmt sancm crnaf.
V. Hoc Signum crucis oriL in coolo.
h'. Cum Dominus zul jndivnmlum veneril.

()rcmus.
Deus, qui hic, in praoolarn salutiferao crnois invontiono, pas

MOIIIS (nam nnrucnla snscitasti: concedu, ut vl'talis ligni pl'ctio
nou—macVltac sullruglu. consequmnur. Qui vivis ot rognas otc.

(Pokrm-owfmj hud.)

Ecce lígnmn- orucís cln. na wcliký páte/.“.
71 - ' ' \'.\l n .
lolo lu-Ičnl swnloho kl'JZO wzalo swug pamatek w

.lornsalcmě ph wynulozonj téhož sw. křjžc skrze matku
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císaře Konstantina Welihěho, Swatau Helenu, r. 426
po Kr. P. tehdaž giž'97 let starau. (Přjběh wynale—
zenj gest z breviaře známý.) -- Když po nítramném
namáhánj, mjsto hrobu sw. a pak něco opodál, hlaub w
zemi, i ty třikřjže, s hřeby, anápis křjže nalezen, akdyž
byla nábožná cjsařowna, plynauo w radosti, s p't'jtomnými
nevwřelegi ho uctila, odeslala rychle geden djl z k'rjže
Krista Pána do Konstantinopole, ejsa'ri, synu sněmu,
druhý djl pak dala. wložiti do střjbrné skříně, a o
dewzdala sw. Makariusowí, tehdegšjmu biskupu Jerusa—
lemskěmu, by po wšecky časy na welilcý patek lidu 11—
kazowan a od weškerých wraucně uctěn byl. —— Od
toho času počalo se uctěij sw. křjže, kde biskup, na
weliký pátek před shromážděnými nábožnými ski-jni tu
otewřel, a gim ten předrahý pozůstatek okazowal a
wolal: „Ecce lig/mm crucis, žn quo salns mundi pe—
pendít, voníte, adoremus“ a padna na kolena, klonil
se před sw. křížem, ljbal ho, po něm weškeré dnehowen—
etwo, a pak ostatni lid ; až tento lnábožný Způsob sw. cjrkew
do swého obřadu na welilcý pátek přigala. a po celé
cjrkwi powědoméuctěnj sw. křjžezawedla. —-(Nynjseto w
.lerusalemě skrze tamnjho P. Quardiana stitwa.)-— Od
toho času zapowěděl cjsa'ř Konstantin Wo zlo'cincu che
ukřižowánjm utráceti.

Kapitola Mawnjho chrámu Páně" sw. 777W to
v I '

Praze za casu swate/w Jana [Vepmnuckcha
Od Wáclawa Pešiny.

Uwedenj w známost. wšech mužů, kteřj se swatým
Janem Nepomuchým w pražské kapitole byli, giste
wšem ctitelům Swatojanským nemálo bude wjtané; ano
může se řjei, že každý nad tjm potěšen bude dozwě
děw se gmen těch, kterým osud přál s swatým patronem
našim w kanowniekém spolku býti.

Wypsal gsem wědomost tuto ze wzácného rukopisu
Jan-a Michala Wa-rlicha z Bubny, hýwalého kancljře &
nrehiwáře wysoce důstogné wždy wčrné kapitoly, pak
děkana a generálního vikáře, který 1789 kustosem nel)
strážným chrámu Páně sw. ij učiněn,gak z rukOpisůw
wzácného kapitolnjho archiwn, gegž zcela byl usporádal,
tak též z mnoha tiskem na swetlo wydaných lměh,w'seeh
biskupů, arribiskupů a kanownjliů, od času prwnjho
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pražského biskupa Ditmara, r. 973, w nop'rvtržené
poslaupnosti, až do wěku swého sestawil. Rukopis
tun woulenaslodngícj nápis: ("anon, sen cai/ealogas, aut
album Fap/"mh Ecclesiae primam col/egz'afae, dem/am
catlwdra/is, postremam Dich-apolitanae Pragensis
cunm'ríptmn Almo 1789.

l'oužil pak gscm spolu také Balbinowa spisu Vita
Arnosti, Weleslawjna, Pilpl'Ot'iíéilO, Pešiny, Puliiřky,
pak Hammcrsclnnitla, Beckowského & St'ilůiiel'íl, a několika
rulmpisů rodiny swoliodných pánů Malowcůw.

A7. do řasu Karla IV., do roku I346 zíiložela kapi—
tola pražská obyčcgně _:„ronz probošta, děkana, arcija—
luna, Skolastika a (lwau ,'.:"ošlěkanon-„jiní. Karel IV. gi
ale na 36 rozmnožil, ktořj ale nikdý wšickni resi-—
:lcntnjmi nebyli, nýbrž na skutečné, neb při chrámu
Páně w Praze oliýwagjcj, pak praohomlútnj, na farách
chte žigjrj, na poloproliemlatnj, na kanownjky cum spo
olitinomlac |ll'ilPi,l(9llt|:LP,& na čestné kanownjky bez wšj
pranhcmlv,(kteij snad sončmi cum Spo praobondac gcdni
a titjž byli,)se dělili.

Uwadjm poslaiipnost wševli 40, pi'ikládage i rok
wstaupunj _!l't“_££i(“]ldo kapitoly, a pak rok gicli ůmrtj.
Mei tu pozorowati musjmc, “švch těch 40 se
swatým „iam-in nagmlnau nežilo: nýbrž, že se girl) od
_LU'IIOwywoienj až do „gcko swatomuřodInit—ké smrti (tc
-I|_Yod roku 1375 až do roku 1383, během 8mi let,) co
gicli z gcko Spolnkanownjlu'i wymřclo, & na gicli mjsto
zase nastanpilo, 40 pořjtíb.

])řiwe ale, nežli kapitolu tu uwodnhza slušně a řádné
uznáwam, abych také těch t'rj ai'ciliisknpů gluonowal,
pod kterými swatý Jan, na kněžstwj |in wyswěcen, do
kapitoly wywolon, a mnřodlnivtnjm oslawmi.

Krátký žiwotOpis gie-li gest následugjcj:- ___.-—

l. Arnošt z Pardubic a ze Sl.-dry, puku—emu“
suoliodných panůw Malawi-ů,poghazvlzurozených rodičů
shwl'é POWĚS'ia „Mým 11135310Ceský Brod, a od něho
s Kuněticktm horau, až ka Glackn mnoho statků. p'riná..
it'Ž('|0. Otec golio, milařok pri dimi-o krále“-ském Karla
iv., učiněn byl nvynyššjm ředitelem w (nm-1m, kterýžto,
w'k Bami" "“Mia “ SW- wjlil w Praze zakristii a
mys po sobe. i-ti'ri kaple na snůgj naklad wyslawěl, „
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protož in ()ísaře u welike' milosti stál. Kde se príuvě Arnoš
narodil, nen'j se gistě ; nekteri saudj, n Ceskeho Brodu
w zínnku Ilostjně, nel) na zámku Slh'll'OCllhljže Hostina,
ginšj Že něco dále od Brodu w zámku Chotůnském,
(w kterém mjste i swatý Prokop se narodil,) a to sice
ke konci třináctého stoleti. Byltě prý zrůstn wysokého
a přewclmi Spanilého; mrawů wysoce wzdelaných, pře—
ut'sleohtilýeh', Ijhezný, a we wšem pol-jnánj lnilostiwý'.
Od mladosti neywýš pobožný :! zwlz'tštnj ctitel Ředičky
Šožj. Prwnj liternj (*wlřženjměl we škole Česko—hrodské.

Malé latinské školy Stndowal w Glacku, dale “ Bene
diktinn w Ilraunowě, pak wysoké škon w Praze. K
wyššjlnu wzdělánj odebral se do Wlaoh, a tam d'rjwe
w Bononii, pak w Padui wysoké školy nawštěwowal;
posléze i do Říma se odebral. Po několikráte při pa
pežském,dworn w Aviňonu, we Francanzjeh se zdržuge,
přigal tak lepé mrawy, že se gak u papežského dwora,
tak u dwora králowskčho w Praze milz'u'kem stal. Od
Jana IV. pána ?. Dražic, hisknpa pražského, na kněž—
stwj pOSWČCEIt,brzy za kanownjka zwolen. Co kazatel, byl
nad mjrn wýtnluwný, a proto od krale i od lídn ney—
wýš milowaný. Wl Se, že před Karlem IV. kázal o
těchto wěeech ((.)„Gak Bůh dobré krále cln-(mj, zlé pak
pomstj. b) ](rálonslnj že Bůh rozdíuvá. zase ale i také
odejmá. (,') Že Bůh krale i nesnázmni zkanšj.“

Brzo h_yl za lšžllllÍOlllleO děkana wywolen, a glž
r. l343. na žádost Karla lV. " papežského dworn w Avi—
imnu, na lliskupstwj poswěeen', rolí pak na to od [.:-ha—
na V. dle žádosti králowy, zaprwnjho arcibiskupa Praž—
ského nmenowan. “: den swé arcibiskupské inlronízat'j
položil s vjsnřem & králem Janem Lnemnhurským.. a sy—
nem u'eho markhrahim morawským, brzy na to ejsa—
Tem římským a králem českým Karlem IV., zakladnj
kámen nyněgšj nádherné stawhy ohrfunn Panč- sw. \\rjta,
kn kterémnž 9000 marek stí'jhra příSpč-l; |:ro kte—
réžto zásluhy Karel IV. w klenutj chodby před kap—
li sw. Anny, na wčřnan památku znak Pardubickým—h
aMalowen,půl hjlého koně w modrém poli. powýšíti dal,
a gemu nad wše, město Příbram 9 rlšwesníeemi k nžjwánj
wykázal , kdež Arnošt hornietwj wellce pozdwjhl.
Držel sněm na zlepšenj praw a mrawů Dnohowenstwa,
dal swé kapitole pražské mandra statuta, & kázal W
13 knihách sepsali liln'os erectionmn wšeeh kostelůw,
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kla'ištcrůw, for & oltářůw w Čechách, které knihy na ney—
weyšgsau důležité, wzíicné, apředknždým práwom wšeoku
wjru nm;.:j. ])čkann Cosmasa kroniku českou dal něko—
likríttc liedliwě opsali; ktomu kapitola 1.783 tiskem
wydnlu.

W Glacku založil probošstwj', gak milé kosml sw.
Gilgf uDominikfmů w Praze dostuwěl, olmowilna Sud—
ské, w Jaroměři, w Rokycanech a w Glaoku kláštery.
W Českém Brodě, w Přjln'ami, w Libáni špitíiiy pro
chudé zřídil. Na sw. Hoře, r. 1198 od Pánů Malowoů
ke cti Hadičky Božj wystnwený kostcljček u wcliký
chrám Páně přcstnwčl. Tnmnj malá zázračná socha od
něho prý gest řezaná. Založil arcibiskupskall knihownu.
Městu swn, Český Brod, Roudnici :! Teyn Horšůw zdmi
obvhnul. Denně 12 chudým oběd poskytownl. U Pa—
peže wyg'odnnl,hy Karel IV. za císaře zwolen, pak zakrále
českého potwrzcu byl. Obdržel práwo ojsaře & krále
korunowati.

Na univorsj, Karlem zřízenou, přomnoho OiJĚÍOWfll,
proto pro swou osobn kuncljí'mn a och 'áncom studii od
něho zwolon n titulem knižecjm poctěn byl. Pro chudé
studenty platil zwiúštnj učiteli,—,nač statek Zlatnjk liljžo
Pruhy odkázal. Scklunn-sknčů zwlztsti wypndil; muřid!o,
(žhuwým kotljřkom zkoušeli nowinnost olnžalowanéllo, což
Břetislowl. r. 10—10zavedl,) za Karla IV. zrušil. Pánwici tu
wo zdi kaple sw. Wáclawa dosawáde widěli gest. Pokuty
na vhudé vohrocol. anozil znsnnuhcnjm Karla [V. s
Alžhíetnn Stětínsknu ln'ozjvj krutou wálku. R. 1338
do Litwy, na obrácení tmnního lidu na wjru křu—
stnnsknu, so odoln'ul. W čas moru 1.459 0 lid swůg' lni—
lostně počuwalasc postaral. To zpčwni Bonita, které se po
králowéhradni-ké, djlom i litoměřické & hnděgowivké (liao-
Cosi po 500 int držj, w Prnze ale před několika 'I50ti lety
oclmhovuti počalo, (než game ale lonského adventu w
litlpii sw. Wogtěcha zase o|mowili,) puk itaké Salve Rc—
ghm w řvském gozyku, g'ak [(i-a'iiowéhmdm-kýbiskupský ko—
stvlgodosawítdo ijwá, Arnošt. w Praze zawodl; :! tak
se i ohljlmná p_isoň: „Swan/' l-l'óclawc, patrona české
zemu“ _u'mnupřipicngo: o. inčw „Narodil se Kristus
P(ín“, pak „Irska/i gest této chuti/c“ z řasu gebo po—
chází. Sopsul krásnou pobožnost k Rodiřvo I.ložj, ]iím'ialc
nozwnnnu, která se w knihownč národnjho Museum za.
\vysoknu wzficnost vhowú. Pod gcko rukama. stal se zázmk
s hl.-mnu sw. Wait—Iowa. [ dnohcm prorockým nada! ho
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Haapodin. Obdržel důslog'nosl prímasa kra'dowstwj,pak i za
kardinála zwolen byl. Při wolenj Innocence II. za pape—
že, malem on by byl zwolen. O něm šlo u dwora rimskeho
přjslowj: Non nabere tutam Eco/asian: Dci talcnz
Praelatum, qui conservaret logem Excelsž. Muž plný
čisté pokory, který z té samé p'rjčiny i arCibiskupsle složiti
chtěl. Roknato, roku wěku gebo G4,když byl před dwo—
rem Karla IV. překrásné německé kazanj držel, zimnicj
zaehwáccn , w Raudnici, w zamku swém , w poaěsli
muže swatébo zemřel,.a dle poslednj wůle swé w Glacku
pocbowan byl; wysoee slawaě wedeného arcibiskupstwj 'Ll
'“ POÍŽimge- W kšaflu gešlě 1000 marek slí'. na kostel
odporuril. Slawný Balbín tento ln'obnj napis mu napsal:

Marie deuOfissimus venclšubilis ArncSlns,
PriMus Archív,)íscOpus [*Ruyunsis EcclcSuw)
Sam.-HusCarOli anlčli MiniSler,
PríMus BOIwnu'm',PRincrps, CurdinahS,
Sani P(bnlíf'icnlus Ronmc Cn'ndirlnluS.
Omnibus ính'mh's neminu MONTIS habcl.
Annu Domino 1384 nlu'nm nu'nsis Jamit" morluus rsr.

Tenlo muž Boij sw. Jana Nepomuckého na.
hne-$sle puswčtíl.

11. Jan Očko, swobodny pán :; ll./anima, byl
stařem Karlem IV. zwolený nástupce Arnošlůw. l'an
učený, maudrý, opatrný, borliaý, wysoce wzdelaný, na—
božný i dobročinný.

Karel „IV. wzal Jana co ginocba k sobě za prů—
wodřjbo na ceslowanj swa; gmenowal bo swým tag:—m—
njkcm a rádcem. Z děkana pak a probošta “ V\Srcb
Swarýrb w Praze byl r. lid-33 od Arnošla za biskupa
olomaarkčho poswčcen, při lom od Karla H. 2 o
lomouckých biskupů prwnj, hrabětem české kaple. u
VVšecb Swalýrb gmonowan; gsa Spolukanownjkem \\ ra—
tislawským. Po smrti Arnošlowě wywolila bo kapitola
pražská 1313|: gednoblasně za nástupce gebo w arci—
bislmpsle; načež od Urbana \. r. 1378 za kardinabl
zwolen, a nad ljislmpslelni,_ Pražským, Ololnaurkým,
Lilmnyšlským, Bamberským, liezcnským a M_jšcnským,
prawem pro nástupnjky ushm'iřným, papežským wysian—
cem llŠÍčllH)Wcll;pí'i čemž od 1:rb:ln:l V. skrze ruce Karla
IV. pozlacený slrjbrný krjž, gaký se před arcibiskupem
mesi obdržel.

Kapli sw. Erbarda a Olilív, prmi hrobu sw, .lt/na,
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nynj také Swalqianshau nazwan'au, gcslě gako biskup
olomaucký na swůg náklad wystawěti dal; kamž aby
po smrti swé uložen byl, nstanowil..

Byl wcliký ctitel swatého Wáclawa, kterému ke cti
we Slezka a Mjšni zwláštnj pobožnost fesli (lnplicis
wymohl a zaweill. W řas moru r. 1369 okíizal se owor—
kíun arciilioccesj swé hýti prawým otcem. Od něho
poohíizj w meerpolifnjin koslcle, po každý den o Tiné
hodině, ke cti llmliřky—B'ožjzpjwana mše swalá ]llafura
nazwaná. Na Hradčanech, n sw. Antonjna, pro chnrawé
kněžj špitál, takž i druhý uAlžhětinck pod Wyšehradmn
pro chudézaložil. Wyswčtil r. 1.365 ollař stiía, též
i r. 1365 kostel karšteynský. Wymohl kapitole nžjwaii
infnl hjlývh, a pak ill'Cll)lSl(llp0Wl, hy po celé (lioooos—j,
wždy (lwa kanowuici w infuljch assislowali. Zemřel as:!
77 let. slár, r. l380, w powčsli blahoslaweného, & w kapli
od něho wystawěné, w nákladné mramorowé hrohcc
pochowán.

Za ně“/w sw. Jan Nepomucký za lranownjlm
zwolcn.

Ill. Jan 7.Genzmcšteynu, třelj arcibiskup pražský,
byl O(l V\farlawa IV. (gsa hisknp Mjšenslcýď r.
1379 zwolon, & od Urhana leotwrznn. Byl píln nábož—
ný, šlědrý, w powolánj swéin horliwý, práw oirkwe,
práw swýrh a (lm-howcnslwa hedliwý; a že gich proti
'VVíu'lawn lV. stali—řně hágil, proto od něho w noníiwist
vzal a pronásleilowán, ano i ukrutně Zlclllllell a zleyrán
hyl. Mimo tělesné trýznění, poškozeni swé na 560,000
zl. na sl'r. pořjlal. Pro ohhúgonj práw a zlopšcnj mrawů
(luchowenstwa, r. 1.331, 133.1- a 1392 oirkownj sněm
držel. Dostawěný kostel sw. lea. r. 1.385 wyswělil,
při které slawnosli 600 chudých ohčilom ohřerstwil. Ne—
moha ukrnlensle Wáclawowa snosti,od něho giž něko
likráte z Prahy i_n'ypowězcnhyw, do Supj hory se ulckl,
pak i l39-Í do Bjma se odebral, tam aulořišlě, zastánj
a ulehřonj hlodage.— Nemoha ale, i po nawrz'iconj
S\\'ěiii,iiáfisl<i'iwche snésli, poděkowal so, po l7 letech
(k prospěchu seslřonce V'Volfraina zo Slni'orco, děka
na, n sw. Apolináře w Praze, hýwalého kancljřo
JunazHořo'lii-o) zarrihisknpslvvj, a znšo do ija sv ode—
hral, O(l Bonmlikla. IK. titul palriurt-hy Alexamlrinského
olnlrži-w1 lulrž r. IÍH'lO “ w_elilié rhmlohě zemin-,I.

Za niz/w sw. Jun [Veponmc/iy' nzuócn, a níopcn
.br/l.
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Nynj následuge kapitqu nebolíž. soudruzi 10 'smww—

!.

'2.

3.

4.

U!

\!

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

19.

. Kanownjci.

nh:le se sw. Janem Nepomuckým.

Petr z erowic, (auřednjk :wcibiskupského kance
láře, r. 13:38 kanownjkem učiněn, 1379 za probošta
zwolen, 1397 zemřel.

Pž'ibyslmu z I'ořesína, syn Markwarda, maršalka
Wáclawa IV., 1380 zwolen, 1386 děkansle soodrokl.

Arcijahen. l'nwcl z Jnnowic, Doktor, žil od roku 1378 do
138

Probošt.

Děkan.

Skolastik. H'oglč'ch Rmzkonžs : Emiči-n-y, studowal na wyso
kých školách w Pařjži, tam Doktorem pjsma nřinř—n,
muž wysoce učený a kazatel vsýhorn'y, (ul Karla IV.
wážený. Mnoho knčh sepsal, gož klášteru brow
nowskému darowal. Užjwal prohendu Wysoi-anskau a
Nedwčzy u Prahy. Žil w kapitole od r. 1378 do
1388.

Přibyslnw, b_š'walý arcijahen w Hořowicjch, od
r. 13:13 do 1387.
anvš Krabice z "'i'ihnilc', arcijalwn Žatecký ml 1'.
1355. Dohljžitel při slawčnj nynčgšjho kostela sw.
Wita. Muž wysoco wzdčlaný, Spisowatol znalm—nllj',
w (lllřílllč swém horliwý'. Zil w kapitole od r. 1340
do 1384; lcžj před kaplj sw. Wáclawa.

Machek ; Mutiny, doktor, arcijahcn litoměřickým—lr.
137.0. —- 1.484.

()ndřag Konk, od r. 137“ (lollljžotel nad slawčnjm
kostela, puk vicedčkan od r. "Š'/9 do 1386.
Ulrich, zc Sulzbachn, doktor, děkan u Wšech Swatjch,
od r. 1373 do 13-18.
"fil : Černčic, dktr., arcijahcn Bělinskj', od r. 1378
(ln 1383.
Frídmmm z Usk, dktr. swoh. nm. & bakalár; arcija
hon Bčlinský', kanownjk u Vlšech Swatgch a \\ sw.
Christofora Týnského. Žil w kapitole od r. 1378
do 1389.
Jan. urozený ?. Gcřmz,
EWH nln 1339. _
Wáclaw :. lecc, bakalář, arcijahen Rozenský, arci

jahon lloleslawsks', (lčkan u sw. Apolináře, kuslos,
(lohljžitol při stawčnj kos—telasw. tha, po art-ibi
skupquynkowi administrator arcibiskupsth od r.
1379 do 1381).
Beneš z (,'/whoh'c, od r. 1374 do 1384.
lťácmw z M'ornwec, farář 7. Benošowa, od r, 1328 do
1389.
Heřman :; Morown, ginúk z U_qrzdcv,larář z llnst0pečo
u Mikulowa na Morawř, od r. 1380 do HRU.
Oldrich, Hložek : llložowa, kaplan a pruwodi'j \\ aula
wa IV., farář Srbický w Praze, ml r. 1379 do 1385'.
hm. arcijalu—n llrmlicki, od r. 1380 do 1394.
,'mknlás, farář z Wrbčšan, altarista u sw. Anny od r.
1380 do 1383.

bakalář, farář w Mašowč._—
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20. —- Mikuláš, farář u sw. Wogtčcha w Podslcalj, od r.
1380 do 1384.

21. — ÍÍ'UQIĚGÍL:. ()Haslnwíc, lcanownjk Olomoucký, od r.
1380 do 1384.

22. — Kuneš:. 'l'řcbuwlc, doktor, 1364 kanownjkem učiněn,
puk Custosem, :: Generálnjm vikářem, od r. 1380
do 1395.

23. —— Hawai, neb Haška z Knífžíc, farář z Chodčgíc, dč
kun u sw. Apolináře, 1380 do 1388.

2-1. —— Jan H'ácluw, z Prahy, bakalář, :! doktor swob. umčnj.
Žil w kapitole od r. 1380 do 1389.

25. — Oldřich Model:, farář z Augezdn w arcidioccosj, od
r. 1381 (lo 1389.

2G- — Jan Hasšl :, Nepomuk-u, doktor cjrkewnjch
prim. 1375 za, killlOWlljliazwolcn, 1331, 24.
Mágo přišel do porcj. Alda kapitoluth ar—
rhiwu uwáděgj ho člyřikrálc. 4. Mágc, na
sw. Gottharda, wc swntwc'cer před na nebe
wslauponjm Páně, 1'.1.383, cd\\ráolmm lV. pro
mlčeliwosl Zpowědnickau s mostu do Wltawy
shozen & uIOpcn.

27. —- H'ircl: :.(Ílcrncic, probošt u sw. Gilgj w Praze, od r.
1381 do 1389.

28. —— Martín Fridolín, z Olomouce, od r. 1381 do 1387.
29. —— Murlz'n Bor, Spuňhel nazwaný, od r. 13—81do 1389.
30. —— Petr z "Errol/, dlatr. swol). umčnj, arcijuhen Hořo

wiclas, spolu kanowujk Wrutislawsllý', Olomoucký &
Vl'yšchradský, od r. 1381 do 1408.

31. — Berthold ::. Homole, farář z Hlohowa w arcidioecesj,
od r. 1382 do 1389.

3'2. —— Míknlás Collcclu, od r. _1882 do 1387.
33. -—— ()mlřcq : Usk, farář z (lílsluwi, od r. 1383 do 1389.
34. —- "'áclaw, probošt od sw. Kristol'om w Týně, od r.

1383 do 1387.
35. _ Mutčg, dlltr. probošt Olomoucký od r. 1382 do

1396.
36. — Mikuláš, ginák Jen/co, z Nowčllo Kolína, \'iccdčkan

1352 do 1357.
37. —— Kuneš z " ilic, byl w kapitole 1383.
38. — H'áclnw z Knoblocluo, probošt Mjšenslaš, od r. 1383

do 1389.
39. -— I'Vollb-mnz Prahy, byl w kapitole r. 1383.
40. — "bytů,-h zwuný Hcriug, byl w kapitole od r. 1383

do 1381.
Wire se o poslednjcll newí.
Na chodbě kostelu, kolkolmn, nachúzegjse poprsnj wypuklá

wyohrazenj , gali zde uwmlonSch li'j arcibislmpů, tak též i

lillllOWI'lljlšl'l,liÍCřj při slupi—nj koslvln lllllfltl (lohljžonj za—slam-'a !.



„'Dědíclzwisw. Jana Nepomuckého přistanpili:

\/i C! ', * .

W lnčsjcjchListopadu:) Prosinci1837.
P. 'l'. P. a. p. * " ' '$ "

* __—i=-———l
iJnn Johánek, for. wRadešicjch,Bndčg. dioeces. ' m m 1
*\l'áclnw Štulc, arcibiskupský alnlnn. w 3. roce. 10 111 _1
Karel Buljk, wrchno. pjsuř w Němč. Bud. dioec. „\ 111 1
Matouš Kregej, poklas.wNčmč. Bud.dioecesj. „, H[ 1
Škola městu Hořic, p. AloysemHanlem Děkan. 20 H[ .
Jos. Hřebnčka, koop. w KrusenskuJJrnčnske dic. „» 111 1
Frant. Malik, farář w Gilowé, Bnděg. dioecesj. 10 H[ -|
'l'adiúš Scheller, kaplan w Budčgowiejch. . lo III 1
I*“1*untHnnke,chalup. w Rochowč, w Litm. dicec. 10 H] 1
Martin Pilro aRozulie manž. kupec w Rudmom. 10 111 1
Frant. Nausch,školnj učitel w Getišowě. . . 10 H[ 1
Marin Kom, roz. Natalie, mčšřankn w Praze. 10 In |
Matěg Giinner, měštan :: woskář' w (klidně.: 10 III 1

„Ian Gruss, kaplan w Pernei, w arcidiecesy „) ln 1
.Jan Záweski', kap. w Charwatci, w téz" . . „) 111 1
iMatěg Srb, kaplan we Wraném w též. . . 10 m 1

Tomáš Zrzuwý, kaplan w Nedwčdicjch. . . 10 H[ 1
|'Školu w Nedwědicjch, w Brnenské diécesj. . 20 111 1

iJan Křeček, bohoslowec w Krúlowé Hradci. 10 111 1
Frant. Bndešinský, far. \\ Tčchonic. Bud. dloec. 1u 1" |

Vlšeho . 220 20 20

| z prwučgšjch 10ti mčsjců. . . |323i100 „4

[ Ce15 přirostek w roce 1837 . . ||543j|201134

la tento plgspčwck s přiloženým strženjm zn wypra—
dané knihy, wydulo se tiskem:

:'iboženstwj w rozmlmvách, od Wrůny, po 24 kr. 4000 \\Slisk.
.odina Bohowčrných, od Pohořelého, po 30 ——4000 ——
wutodennj pořádek, od Kamal-Sta, po 5 —- 4000 —

P-řipom (!nul/'.
Wšeeh p. p. spoluandůw Dědictwj Svante—Janského

íulíune, by 16110 Máge !. r., statut úslawn našeho
amětliwi gsauce, duc/wienj w ohěli mše swalé, swůtštj
r modlšlhíich swýeh, na blaho panugjvjho domu Rakou—
kého, na milost Božj pro wšecky žiwé nudy, & na Spa—
enj wšech giž w Pánu zemřelých spoluandů wraueně
anmtownli; což též redaktor sám o Gté hodině rmmj,
“ri hrohu swatého Jana Nepomuckého \vraueně uřínj.

Žádáme, by dle možnosti oni páni Spolnaudowé,
leřj Casopis držj, lem, klel'j ho nedržj, laskawě při
onneuulj (olo sdělili sohč nezljžili.
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Plat/ili důwod zatížený : přistattpenj k gislé
wjlřc, kde gest silné'gšj?

Že w těchto poslcdnjeh letech mezi ginými inč
kteřj z katolických kněžj zapreli njrn swnn, :! stali se.
nekatoljky, nese katolická strana bolestným srdcem, pro
pohoršenj, kteréž tjtn wzniklo mezi práwowčřjejm lidem;
ti ale, k nimž se odpádlci tito pouchýlili, rádugj se gn—
ko z'něgakého wjtězstwj nade s 'átán ejrkwj Páně. Že
se ale rádug—j, to gest wěc (.lUl'Clálpřirozená, neboť se i
my rndngetne, když bud' Israelitá poznal Spasitele swé—
lto hriste Ježjše, bud' ll'l'nltmnedán se odřekl bludu swé—
ho, butl' nekatolik do lůná swnté erkwe se nnwrátil.
Genom ten gest rozdil mezi námi &strnnan nekatoliekau,
že se my rndugetne proto, že uowč obrácmq) zjská,bu
de—li swčtlomilě žiw podlé wjry, kterouž pí'ígnl & wy
znnl: strona pak nekatolická, dobře-li roznmjme gregi—
mu poijnánj, že se radnge proto, g'nlao by sama nowým
proselitnu bylá čeltos zjsknln. stkálá—li čeho, přegeme

npi'jjtnným srdcem, wědanoe, že gsme ziskem gegjm
nit-eho neztratili. Trpj—li nie. ená kdy gekon ztrátu nn
Wráeenjm nndůw swýcb do lůna. erkne katolické, ne—
rádngeme se z žalosti gegj, nědnuee, že gsme t_imni—
čehož nezjsknli; zjskaltě toliko, kterýž se nawrátil, &
protož genom z duchownjlto zisku (jeho se rádugeme.
Tolik aspoň gisto & bezpečno, že pouhým toliko při—
stuptm'ánjm k wj're & odstupowánjm od nj, bud' si sebe
četněgšjm á čnstěgšjm, práwost gedné a nepráwost giné
wjrý áni w tom neymenšm nemůže býti dokázána. Dalo
by se tím co dokázali, kdyby we wšeeb gednotliwýelt prj—
padnostech patrno bylo, že proselita z žádného přinu—
cetljs z žádných řasnýeb prOSpecln'lw, z žádných g_rinýeb
nešljřných t'nnyslůw, nébrž gediné z úplného přeswčd—
čenj o praxi-dě, wjru, w kteréž se zrodil, Opouštj, & gi—
nau příe'jmá. Wšnk wygmá přinucenj, kteréž také někdy
skryto býti může, komu _ejest powčdom proselitůw úmysl,
lei-' tomu, kterýž lednj & srdce lidské skanmá? Nikdo
neřekne o sobě, že !. nečistých a nehezkých anmyslůw
wjrn swau Opouštj, & kdo se w přetwořowánj zná, lehko
podwede &oklame _:riného í-loněká. A protož nezapjráme,
že se ntnobý katolíkem stál, ponewndž tim gistýeh pro—
Spotlit'tw dogjti obmeyšlel, což pozdčgi teprwa na geno
přišlo; následonně stegným prám-nt dokládnti můžeme,
že se nestali wšickni protestanty z pranélzo pí'esn'ědřenj.
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Wšak erkew katolická může si dáti před Bohem i před
swětem to swědeotwj, že nikoho nepřigala do počtu wě—
řjrjch, kterýž bud' nesljřný swůg aumysl snm dal na
gewo, neb 0 kom důwodně poebybowala, že upřjmným
a bezelstným srdcem k nj přiebítžj. Zdaž i protestanti
se tak zneho 'awagj w přigjmfmj swýeb proselitúw, ne—
wjme, aniž toho pi'jliš gsme žádostiwi. Neboť gestliže
z upřímné/w gednítnj gegicb nám žádná. Skoda nepo
eltázj, tjm méně z ne?.lpifjmuélw. Kdyby se tedy i mno—
žil počet nběhlcůw, a na gegiob mjsto se nikdo newra—
cel do lůna swaté erkwe našj (ae nás každorořnj zku—
šenou pi'edo oginem přeswědřnge)*): nikdý prede ne—
budeme pocltybowati o prawosti wjry swé, aniž se bn—
deme báli, že snad kdy klesne katolická C_jrkew, wzdě—
lnná gsanrj na pewné skala, tak že ani pekelné brány
ej nepřemohau: aniž se rozlanííime s tau nadeg-j, že Pan
Ježiš, dobrý pastý'r i tyto owce, kteréž z tohoto ow—
ífinee negsau, časem swým do něho přiwede, 0 Ze i oni
slyšeti budau hlas gebo, a že bude gedeu owčinec a
geden pastýř.

Že ale tento nebeský pastýřskutečně gest při swém
stádu, a že čas odřasn z oněch ginýelt owrj wždyeky
něgakau pí'iwádj do owí'inee swébo, toho gest Snčdkem
každoročnj zkušenost; a že“ mezi těmito do erkwe ka—
tolické nawraoenými též mnozj gsau, kteréž si wywolil
Kristus Ježjš, kteřjžby na způsob sw.['awla nosili gmé
na gebo před pohany a králi a syny lsraelskymi, a tak
se negenom starali o „spasenj dušj swýeh, nebrž i zna
menité zásluhy sobě ziskali o sw. C_jrkew: widjme na
mnohých slawnýeh & dnt—bemprawémaudrosti oswjeenýeb
mužjeh, kteřjž se katoljky stali, a toho, kterýž ge o
brátil, welelljme, Ježjše lx'rista.

Ostatně al wšeeko giné pustij stranau: stane-ti
se katolirký kněz protestantem, anebo "nekatolický nizitei
wjry katoljkem, a dot-ela i knězem: 0 kom se wětšjm
prítwem í'jci může: „Každý, kdož opustj dům neb bra—
try, neb sestry, neb ole-e, neb matku, nel) nunržcllm,
neb syny, neb pole pro gméno mé, stokrát wjoe wezme,
a žiwotem wěčným wladnauti bude,“ Mat. IE), 2%). H
„Chce—li kde přiejti za mnau, zapřiž sebe sam, awezmi
křjž swfg a následn; mne,“ Mat 10,21. -— net—bat
každý sám nestranně saudj.

) \l'iz přiložennn tabuli.



161

Co ale pohuulo ty kněze, ktořjž wystaupili kdy z
katolické erkwe, zapřeli wjru swau před swětem, o ge—
gjžto prawosti nemohli býti nepřeswědčoni, & stali se
nepřately matky swé, kteraž go porodila, a pěstowala
opi-jmnau laskau, eo ge pohnulo k takowé newě'rnosti a
zríule, neehcmue wyšetřowati, poněwadž by se mohlo í'jci
o nás, hythychom toliko prawdu powjdali, že gim křiw—
du řinjme; wšak Pau gednau přiwede na gewo wšeeka
myšlenj, & Z;1_'€Wjrady srdce; a w něho swau důwěru
sklíuláme.—— lídyhy se wšalc někdo na tyto odštěpence
odwoláwal, a z newěrnosti gegich na nepodstatnost ka—
tolického nábožensth zawjrati chtěl: toho steguým dů—
wodem o giuém přeswědřjme, uwodjce g:;emu neyslawnčušj
muže protestantské, kteřjž se nawríitili do lůna erkwe
Kl.ismwy_ A1-porowna gieh množstwj, gegieh wzdělanost
& bezauhonný žiwot, kterýmž slyuuli před swým ohráee—
njm i po obracenj, s pot-tem a slowůtnostj oněch newer—
ných katolických kněžj, a napotom net-ht“sprawmlliwě saudj.

Berauce wšalc toliko ohled na kněze katolické,
kteřjž se stali nekatoljky, uwetleme naproti tomu gen
kazatele, pastory a (lnchownj Spráwce wyznánj nekato—
lického, a to gen ty ueyznamenitčgšj, ktei'jž se do lůna
erkwe katolické nawrátili, ostatnjeh lnlčenjtn zde po—
mjgegjce.-—— Gsau't tedy:

Giřj H'icclíus, kazatel w Nčmejch, nowratil se roku 1531.
Dr. Jm: Krotus, professor wýehodujch gazykůw & rektor w Er—

furtu, muoholetý pritel samého Luthera, nawrátil se r. 1531.
"fit Anunerbm:h, professor bohoslowj w Ingolstatu, nawrátil se.

mezi rokem 1533 o 1540.
Štěpán Agrikoln, lutherauslcý kazatel w Naumbnrku; wtčchže letech.
Theobald 'I'lmnwr, professor bohoslowj aluth. pastor w Marburku,

nawr. se 1549.
Bedi-ich Slnl'ylns, neyslawučgši professor bohoslowj w Králowcia

nawr. se 1553.
Dr. Marlin Eisengrítn, vicekancljř university lngolstadské, r. 1560.
Stanislaw ()i'cchowsky, polsky historik a bohomluwec, neynS-bor

nčgšj kazatel snelio wtku, nawr. se 1561.
Jacques David (lu, Pcrron, geden z neyslawnčgšjch (loktorůw

protestantských,roku1578. Stal se pozdčgi biskupem a kar—
dinálem we Francii.

Richard Stunyhursl, irsky boltoslowec, historik, filosof, filoloiz',
kazatel, hasnjk :) Spisowatel, r. 1578

Edwm—dKampíon, anglický jáhen> doktor w hohoslowj, r. 1578.
Jan Aakolls z Haltssm, kazatel protest. r. 1539.
Timoteus Lmohenbcmer, lutheranskš' kazatel w Reutlin'qu, r. 1583.
"tllinm ltm'nolfls neb (lz/ford, luther. pastor, důkladný filosof &

disputator, 1590.
Jan Zehemlner, dworskj“ kazatel w Markrabsth bádenském r. 1591.

(';lsupis pro k'ttnl. alu.-hnu- XÍ. !- l l
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Jan Herrmann, kazatel \\ Anlwnrpř, rok. 1501.
Petr l'aíkfnr l'ulnm-Uuyrfl, 70 11-13kuhsinshj kumtvl u přitomnosti

univerxity l):lřjžsluĚ, rok. 1595.
Viklur & Pclr Le Noir, hran—ja kulwinšti kazatelowč 1596.
Armmt 7. Gen/'n. kazatel knlwinský, rok. 1600.
Stěpán Fanart/ua, kazatel kulwinský', rok. 1601.
Téhož času Dolet :: ().mda, rownčž kaznt. kalw.
Jm: I'lunhwil dv ln l'uusc, Innuu. kam. ruk. 1604.
Gíři Sh'ibl, lnth. kaznt. We \\irlvnlwrsku s (:(-lnu rodinnu r. 1611.
.h'rvmiúš l-'c'ric'r. kalu. Inf/. :. prul' I-uhmél. \\ NiSnn-su r. 1615.
Filip ('m'snr. kalu. kami. “ tl\\nl'2l \\úmnlv Jznm A.!nll'n z

|lull—H'in—(ánH-n'pn. l'uL. [("-H.
Jmlu 'l'lm-l. II.)/]i'rvr, mwnnnilirk) '\illillťl. rul.. 11:14.
Murau/m dv I'rus, knlwinskj Imzuh'l, ml.. Mis \\ Hmmm.
'l'nbiúš Mahmx, anglika arcibiskup w \m-Lu. okolo téhož řasu.
Í'o'h' "rr/ius, |.rul'. Mm. .: rt-klur kollegium llwul. \\ Loyalenn l'. 1629.
J. Pelé! ?. Gun/u, Mikuláš l'iyrícr :. [Hm.—'.J. ('olclit'r :: Nis

nwsn. knhxinšti Lil'/.nlclowé. r."k. 1625.
Maurin Gudmms, luth. squrintomlent, a Inf/.at. \\ Alm-nulu, I'. 1630.
lp'm'lolmnůg; Nzgrhms, lanlw. knzat. w Dansku.
.lulmb Shirley, kuzul. angl. w Londýna-'.
Dawid Martin, 70 letý kalw. l;nzal. \\ lic-umu, rok. 1639.
Okolo roku 1640 Simon Kruzvl, Jun ('hulio'm Jo.—v;Rudolph,

""z'ljm Gaston—(m,Gmulvnr: l'aguninus, laulwinšti kumlclnm'n
'l'lu'u/"il Brnem-( (Ic Míllc'lz'órť, staršj godndy lauhúnské “ Pa—

i'jii. ruk. UTM.
.hm Arnold ('ort'ín, lulh. kuznt. w .*\lhsh'l'mlůlnř', ruLn lofw.
hl.-v_i rnlwm llv'fu) :| nutno |l0\\i'l kazatelna“ clilc-m lullwrimlech,

tljlvm L.:!winskýclc, (lih'm nngliůunskSch k erlmi katol. Sl:
nam-Milo.

W nínlvdugjqich desjli letech byln gích šest.
Mv'li l'nlwln 11:70 :. 1030 z pěti giných pnmřti neyhodnřgši gest

'l'unm'quil IV erv. l—tvrjk 35:1 :m lu! lavinu-lvu. prnllwlnm
„kým. knncim'- vanu.-mj \\jl'_\ mínil.

“. Mn-vi ruka—mtmm :: mm |lí'isllnlpiln 18 nekatolických kaza
lulilw k Uirkwi katolické.

Mvzi rokem 1690 :: 1700 bylo g'ich sedm
-— — 1700 a 1710 byh dwa.
—-ff -— 1710 a 1720 byli opřít (lwa.

—— 1790 a 1630 byli Hyí-i.
—- -— 1740 a 1750 byli tri.
— —- 177 :1 1780 byli čtyři.

— 1730 a 1790 byli tri.
Před Ignum—m13. stolte pmlú geštč nnwrácenj se luther. super

inlemlonln ?. Hem—(fu,a kumtelůw Ju-ngkurm u h'nyo'lsť.
Mezi rokem 1810 :| 1820 byli tři.

— —— 1590 :| 1330 bylo ;:irll šest.
Od roku 1830112 do 1337 bylo gich šest.

? ) H).-Imm m-nlutř-žnwnli itvm'nřf—muhými I,:lm'wly, odwolílwa
mv .W na „('Iurum:lu_.;i.c('/n's Lanvin/miss clvr alvnku-n„li,/sm
Rokehrunyt'n vom l'roh'slanlísmus ';.ur kul/v. kin-Iu- \. |). J. \
Honighausen, Ascha/[i'nburg 1837.
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Za tři sta & sedm let nawríttilo se tedy 123 ka—
zatelůw a učitelůw bohoslownjoh do ltina erkwe katoli—
cké, neporjtagrjc tisjce ginýoh, kteřjž gegich přjkladu
na'tsledowali. Paměti hodno, že mnozj z těchto nekato
lických uřitelnw po swém nawríieenj weřegně před ce—
lým swětem aumysl a pohnútku swau we zwláštnjch spi-
soch ozníunili a osprawedlnili, ninon i do tuhých řeholi
wstaupili, a z těch ze wšech ani geden se nestal Opět
nekatoljkem; kdežto mnohý z oněch katolických kněžj,
kteřjž odpadli, když se nahažili swohody nedowolené, u
neywčtšjln srdce skormauceni & s l_jtostj přeholestnau o
pět se nawríitil, od sebe sam přjsné pokánj konal, & co
žiw řjkal, že zkusil na sobě sám, že nemůže mjti Boha
za swčho Otce, kdo nepowažuge sw. erkew za swau
matku. Zdaž ale ti, genž se nenawríuili,úplně Spokogeni
byli po celý čas swého žiwotaa slastni, inqu teprwa býti
dokázáno.

" awrúnck.

Památnost.
Lnthorowi potomci.

Íllozi Zprínvalni Altonaiského Adreskomptoiru čteme
5. Listen. podiiápisein: „Lutherowi potomci“ toto: „Mj——
njniet tjinto nápisem praprawiiuky Lutherowi, gichž .lo
sef Karel Luther, w Erfurtu 'l'J. Listop. 1.792 rozený,
do lůna í'jmské katolické ejrkwe se nawríitil, a s rodi—
nau swau “ Čechách —— w kterém kragi a mjstě? —-—
trpkan nauzi trel. Děti geho našly se w zařazené sjni
i'odieowského bytu co w něgakém hnjzdě stěsněné. Za
nalezenj těchto potomků Lutherowýeh gest skaumánj pana
Reintkalera, předstaweného (|stawu Martinského w Er—
furtě, založeného w Augustinskéln klášteře ku památce
Luthrowě co děkowati, gehožto zamilowanau myšlénkau
to hýwalo, aby ehudohnjr kterýsprut Luthrůw, tutéž od—
počinutí naloznanti, tu radost na slowu Božjm injti, a
starožitné tyto klášternj zdi gen w tom úmyslu opustiti
mohl, aby gako gelio pÍ'Ode', co powolaný služehnjk
Kristůw, Ewangelium zwěstowal. Tak se dostalo giž
G. Kwětna l830. we 325 letech po swém welkěm pra—
dědu, neystaršj z těchto dčtj, Antonjn, nar. w Lednu
1821 do onoho kláštera w Erfnrtě. Laskawým pěsto—
wánjm důstogného předstaweného, zmocnil se w běhu

s. 11 *



Hill

těchto pěti let na tělo. i na duši, & hyw w slmvu Rožjm
podlé uřnnj Lnlhrowa důkladně wyc—Wiřcn,skláulnl () |m—
slmlnjrh wolkmmcjch \vyznánj nwnng'clic'ké wjry. Nmnng'e
ale žádného zdaru k wědocké zítlmwč -——:! h_vl prach—.o
duklmlníé \\'_\'llí'0ll2———za to ale nonhyřcgnnu obratnost w
rukách, ne'-j se nyhj s chnlj truhlál-síwj. "i\Íc-zi ljm se
po smrti otce, 313. liigna 1831. mlnló, n:! proslul „miky
w neywčlši hjclč zůsmwoné, mkv ost.-Hui Myry (l_jtln, :!
sic—.ndwiřrun Marie a Anna, nar. NHL,.lnnlmllnc—r, nur.
192.13..a'l“horesin,nnr. HJM,., na usluw Mm'linský prign
ll./1 w čemž se pi'mhhm'mý Rvinlhnlor w pmnov Unii
a Icřosiunshnn lfmku swývh kraganů Spok-hal. Nc—yslzu'ísj
dně (l_iwhy, g:;cnž přiSc—tlšo clo úslmvu maulu řiqli & elm—ola
niv, psáli neuměly, [Rising-jsakslnwusluželmému; mlad—
ší bratr Jan _'_','I"\\'jsvlmpnosli \\“jc'o, u. hmlj se snad k slu
clijm: m—vmlmlši \\“šuk díře—ko,'l.'I|m-vsío, není gf-Slě k uvo—
nj dospělé. Gulcožto () zwláštnj okolnost: i'inj SW | in
zmjnkn, gahnužo prý l)(NlíllmUSÍlyru w dnwnlém kolmé
z hodni“lmllu—rnwýc'llpovluázvgjci děti s obrazem gvhn ml
Kr.-míva mnlnwuným lnu:.rj, tak že zwlušlě z lu sírany
mlu- wšoch znnh-lů 2:1 cos pamětnolm so pokl.-nhl. l\
lmnulo žiwómu pomnjhu Luthera 90 až potud pi*jspěuhy
toliko z l'imnkl'nrlu lm Hallam-. :1 ?. Lipska sešlyf“

l'mláwnuico Into zlu—(mmml slowa k slow" wymžc—
unu, zrln'anc—nw su každé _u'ínó přísady, aby řtonz'lrstwo
() celé události samo wolně přemýšleli mohlo.

Sláma.

Drobnůsllry :. žiwota pustý-rslróho.
O(I

Dr. M_ichnln S'chíínbccka,
professorn pnslorálhy w Budugowicjch.

])z'wné cesty ])rozřeledlnoslí božské.

Krwawá hitwa u města Llitzen swcdena byla, gak
wůbnc známo, na zařálku mě?.ja Máge r. 1.813., po
kteréž přjmčřj mnzi fchdegšjm francnnzshým vjsaí'em
& Spogonými moc-míří učiněno bylo. ](ÍN'ČŽÍO doby pon
žiwše mnozi wlnšlj wngfurí, & namlndngjcc prJ'hIad hráli.“
neapolského Míirnta, wogsho anolcronnwo m;),"nč Opnu
šlčli :! clo wlasti swé se wmcell. Stalo se, že 'i'! Mág?
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r, HIS., trj takowj \mgaoi, od našeho Spl'OSléllOlidu
tohdaž Taliani nazwauj, až skoro na pomezí Ceské k
straně rahaushó do losa blíže městečka K. w buděgowi—
vličm hragi se dostali, a ohtjoe zde sobě za polodnjho
wudra odporinauti, položili se do hattšlj. Polom wy—
praumvali sobě přjhody swého při—došléhožiwota, těšjce
so. \\“t'SIHDlClina hudaucj swé domů se nawráconj. Godon
z nich, gauč-nom Joan Oubcrtoau, 21th stár, rodič z
města lvt'ť'c w Sawoyshu, wypramngc swýmSpolmlruhůtn,
že daul'a s dwčtna luidory, gež má w spodkíufh zaSilé,
domů se dostati. Otom zwčdéwšo onino dwa, brzo ma—
gjco pi'jležitost, utnluwili so dotřonóho Jana zawražditi
“ sobě ponjzc gvho osobiti. Takt" se i stalo; nohoř gc
den z nich ze wšj sjly w lebku udeřil, druhý pak
gama Iiapvsnjm nožilwm lil'lš podíjjmmnti usilowal. Joan
se bránil, a uchopiw nonk l'llliílll, byl do nj p(JI'tIIIĚII;
poněwadž ale prwnú wrah nvustale holi do hlawy mlátil,
zůstal ubohý Jean brzo polotnrtow & bez sebe, nač
ge; druhý gošté nebezpečně w hrdlo 'illlll. Potom o—
latlpottého hlaub do hauštj zawlékli a prchli, luh-ž on
asi třihodinyuic osobě newčda lože-l.,:t. ili—pochybné by i
byl zahynul, kdyby prozřetodlnost Božská. prostřcdlu-tn
ltm'ozmnnóbo lwora, totiž, slu-zo slepici, igi-g zc slawu
toho žalostného nebyla wytrhla.

(lista tlěWa—čkaz blízkého panskéhodwora wmongji-j
se z l\'., nesla w nůši kwoířnu, kteražto po colý čas
pokogxně w nůši se chowala, až po to tnjslo, kde tte—
daleko w hauštj raněný Jan ležvl. Zde nagodnau ale z
nůšo wyskoř-ila, a do haušlj utíkala; dčwořha chtjc gi
chytili, běží za nj, až prawě k samému tomu mjstu, kdo
'aně'ný wog'ak w ln-wi ložťl, ař goště sebau hýbal. U—

st'ašt-na děwoí'ha Zpět do blízké \\esnice P. pos—[»jrhá,
a co odděl.-1,wypraougc. ()hymttnlé spčvhagj do lesa —
a rychtář k wrťhnostonshtímu úřadu do Mi., aby ozna—
lnil, co se stalo. Spisowatcl těchto řadliůw, byw prawč
u wrclmostunského úředníka, & uslyšow o tom, co so
bylo přihodilo, bez nwšlaímj !; 'anhog—iřom do lesa se
odebral, wozma s sebou vaswčtčgšj swíttost, by,
potřeba—li by se toho wídčla a možnost, i duclmwnjm
Způsobom hu pomoci přispěl.

l'řišvdšo my oba g_riž za Silllllll'íllitl do losa, widěli
gsmo, že přitomnj wvsuiřanó blizko raněného weliký o—
hvn udělali a go; odčwom příIu-yli, (*olxagjco, až b_v
Wrtzlmostonsha homissj přišla, a gali“ by se dále z po
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rnčenj s tim člowěkem naložili mělo, kterýžto giž něco
k sobě přicházeli počínal. Spisowatel přihljžiw se k
.lanowi, ptá se ho : „Přjtcli, mluwjte po wlaskn noh po
francanzslcu'? J. Ohogrj; ale raděgi po francouzsko. b'p.
Gste katolíkem? J. Gsem. -— Sp. Gak gste sem do
tohoto lesa— a k těm ranám přišel '? J. Dwa kamarádi
mne chtěli zawražlliti, ranili mne a polomrlweho sem
do hauštj zawlekli. —-—Sp. the—li pak, g'aliým podiw—
ným Způsobem gste byl nalezen? J. To newjm. ——
Sp.Božská prozřetedlnost přelaskawě nad wami hděla,
& to tak zřídila, že gste skrze slepici nalezen byl. 'I'jln
božským řjzenjm se tedy též stalo, že gsem ga, kaplan
ZK., sem přišel, abych wám negenom sw. ewatostmi po—
slaužil —-—ale i lékaře s sehau přiwedl, aby on
rány waše skaumal, a o hogenj se staral. —— Nnžo žíl
date—li přede Wším sw. swátostmi zaOpatřen býti, d'rjwe
než 'se do blízké wesnice odehéřeme, a pan lékař wše
k wašemu tam (lonešenj zřjdj? J. Za to snažn'e prosjm.

Na to Spise 'atel raněného wyzpowjdal , gemn
swátost Oltařnj per modnni viatici podal, a též Posled—
nj pomazání udělil. Zatim dal p. lekař prosta nosi—
dla připrawiti. na která i'itrpné sedlle swé swrchnj
sukně prostřely, na ne' Jana položili a přikryli, & pak
geg sedláci do neSnice P. w průwodu mem, lc—
kařo & mnohých giných sausedůw, donesli.

W domě rychtářewě na to lékař rány ohlmlal, wy—
myl a ohložil. Zatjm se Spisowatel raněného na wše
cko tázal, a napsal, col oltekáwané wrc—.hnostenskéko—
missj ku wyhotowenj protokolu wěd'eli bylo potrehj. 0—
kolo půlnoci přigjel úřednjk & pjsařem-— nalezna wšak
k otázkám potřebné OthOWČLllhotowé a zapsané, narjllil,
by Jan do K. a do tainěgšj nemocnice priwezen byl;
což se druhého dne ráno stalo. Zde p. úrodnjk proto
kol auplný wyhotowil, při kteréžto praci Spisowalel za
tlumočníka slaužil. Jan ony dwa wrahy, gogich gmé—
na, wlast, a pluk, w kterém slanžili, zrcgmc udal, i byli
tehdáž weřegnýini listy stjháni; zdali wšnk postihli sv,
Spisowateli není powědomo. Spisowatel gsa toho času
w K. kaplanem, měl denně PřleŽllOSl, Jana nnwstiwiti,
kterýž dohrořinnostj ohywatelůw K. za celých desel
neděl byl žinen, od lékaře G. danno 1103911,a od lé—
kárníka B. léky darmo Opatřowán. Propnštencho ko—
nečně z nemocnice ošatili a liogně ohda'rili gsnn nekteri
niěš'tané; kragský pak úřad dal mu průwodnj list, b)
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se zase do swé wlasli nmvrálili mohl. Spisowatel gag.:
před mlchodeln snnžně napomennl, hy nikalý nepustil
z paměti, gnk diwně geg prozřelmllnosl hožshá od zet——
h_vnuIJ ochránila; —- by též se ("'nslěgi npmnaíowal na
hogná (lnln'mlinj, sobě od ohywnlelů K ——shýchprolulzaná.
anrálil-li se šťastně tento .l'nn Onherleau clo swé
wlasli, aneb w oněch-ll witleřnýeh časech kde zahynul,
Spisownleli též nenj powědmno. Wšnk ona prawdn Ijm
])i'jllčllclll gislč se _zlwrdila: že diwné gszlu cesty pro—
Zí'eledlnosli Božj. Iljin. Xl.

(Polcmčowúnj)

Naučení wíry M'cslrmsZÚ obecn/' 0 swn'msli
těla a I.“-rwc P. [V. J. K.,

od kněze Hilux—ia,Litomči'ichéhoděkana, kapituly a kostela Pruž
ského r. 1455 proti Janu Roleycanowi wyduné.

Wierzim, zle Pan Geziš swatosl línla u hwc swe
pod obnogi zlnmsohu pro luynost & ohiol a pmnieli
mit-lenie & \'lnuezenic sweho a “yhnpenie nnšiehe n—
slawil gest, aby hniezie rzizulnij podle hlieznow, rzíaulu
zrzizenien poslnšc-nslwie sn'meho kosleln llzílnshcho swíe—
czeníj pnsnu-czownli a ohielowali zn zin'c & za lnrtwe.

\\'iorzi|n,zielpo poswieezenie lieln n](rwc hnozíe nicz
wicezc n podstaty *) u hyln chleba neznnslnwa, ale chlel)
len u wjno lllOťZl l)OZSl\)'Cll slow wrnlcú kníeze prawelm
podslnlnie sie oln'nczuge & bylnie prawé *") tielo &
krew hnozie.

VVierzim, zie, pod prwnlj zlmoaohn chleba gf vzala
& plna & dohonnln swnlosl k (loslnlceznosli nnšieho
epasenie, & nenie pnol swmosti ale „el“ezela.

_ Wierzim, zle clely. \\ešlurn, plny & dokonaly gt
Kristus buoh & ezlnnivk se \\šy swan lnoezj, swntoslj,
lnilnstj _a prawclú pod gellnú Zpuosohú & pod druhů. lež,
mez Wleez anijhlenie pod gellnú než pod druhů.

Wierzim, zle nšerzhy lnilosli, hlorež O(l swalych
dovlornow prlpisugi se hrwi lmozíe sú pod prwníj zpuc—
sohů gmlnoslnynié n nerozllielnié; noh tn y lu gest ge,—
dl!:l_ krew hozie w byla a. w poezln niez nieeze anij
menu—.

*) "ljulx w rnhuplse: má bezpochyby slzní: 7, podslaly.
) lnh w rukopise, :njslu „\\ pr:me l'ozn. K. \V—ý.
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Wierzím, zie wiorny krziesl'mn prawíe Spasyledlnije
vzilccznin & doslutecznic pod prwni anosohú pio. krew
lmoži ages! gemu tak vžilaczna, Spasyledluaa slmlkn, iako
kniezi poswieczcncmu & przigimagicze—v luz krew bozi
pod Zpllosobú wilm.

Wierzím, zie 2|puosoby wina & chleba. uicz ncczinie
milosti w dušy ale lu nam sú zuostaueny pro naši
krziehkosl & wicry odplaty.

Wierzim, zie przigimati pod ohuogi zpuosohú chle—
hn a wiua lidu krzieslianské—vncnieprzickazanie Imožé,
ale zie czicrliwi swale g't poruczeno, ink ma lidu rozda—l
wano byti.

Wien-zim, zie chwaly plny obyrzieg lidu prziegímam
nie pod gednú zpuosobů ;;ř-z wuole a skutku hozieho
swaleho písma a z przickazaníc czicrkwe swalc & nm
—zazakon drziano byli.

Wien-zim, zie swaloswate przigiumnie pod gcdnů
Zpuosohú gi vzileczne & dokonale w czierkwi swate
hodnie prziginmgiczšm k Spaseni wiocznemu.

Wicrzim, zie zrziezenie wšicch swalostiagích plat
nost yvzitek g't w samé czicrkwi olmcznic krziaslíaunske,
ganz gi Rzimska, kromie níczlo swauosli wšecky y dane
y przigatc nicz negsú Maine k Spasonii wineznomu.

Wierzim,zíe posláchali otcze swatelm papezie, nynie
Pawla a potom geho buduczeho, podle vslanowoníe krzic—
slianskélm zriezenie gt z polrzebnosli Spasenic lidskeho.

Tato-t. g't. wíom krzieslianska, gaz sme sie w vzíern
kwi swate nauczili, w niczto vmrzcti smc holowj )* s
panem lmohem žíui byli.

Wšiak wzdy toto wšieczko našie psanie otci swalc—
mu dawame w oprawu & pochwalenie, co on przigima,
my przigimamo, co on hyzdí a. tupí, my hyzdíme &
tupime.

Z ruk0pisu Wysoce důslov. & W. W. melr0polilnj
kapituly Pražské wěrnč přepsal

Karel l-Vinnřický,
farář na Kowani.

Rorátc.
W III. swazku I. časollisu roku minulého podaii gsme

ollširnau zpráwu 0 Roráty; pobožnosti w Zpěwyzh, lec—
muž dle swedcctwj slowúmého Balbjna, w nábožná I'm—
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ze a po milé wlasti zawedl Arnošt, I. arcibiskup Praž
ský. Wšak ro tato poliožnost wrauenostj předkůw na—
šich se rozšjřila po celé wlasti, počala hyuauti, opět
rozhrognjky husitskými a eizenjm se Čechuw katolického
náhoženstwj; tak že giž Balhjn na rok Iliti—l-wzhledem
pobožnosti této narjka: Utinam, dum nom, neseio cujus
gloriae eupiditate, eonseetamur, vetusta, tot sweulorum
usu prohata nmnilestaque in vulgus utilitate commen—
dala, non negligeremnsl— W P 'aze se držela tato po—
hožnost geštč dlauho po raseeh Balhjnowých, až s po
čátkem osmnáctého stolte onulléwala, a mezi rokem
1780 ———1790 eele zanikla. Gediný Kralowé Hradec
zaehowal tuto pohožnost od prwn'ho zawedeni, a konal
gi s tjm wětšj horliwoslj, když nákladem J. H. l'OSpišila,
impressora, r. ISQS. eclý pořádek techto Zpěwú tiskem
wyšel. Šozléhal se ale odtud nahožný zljčw staroslaw—
ného Roi-ate od dawných let w kraginč Kralowe' llm—
deeké, a odtad přes Kutnau Horn až w Praeixatiejeh,
& na druhé straně přes lVllatlauBoleslaw až w Turnuwě;
ano i na Morawě w Blut-iné l_íhezné tyto hymny hyly
znít-vany. Genom sluchu. Pražan nepotěší! po tu dobu
malebný [zlá/w! tento .' -— A w š a k min u I ažh o
roku zawedena a kon ana byla opět tato
Arnoštowa rorátnj ])obosnost w k a p li s w. Wo 5-—
t e (: h a.

S gakau wděčnostj přigata hyla od lidu nahož—
ného, tjm (losti oswědčeno hud', že se lid scha—
zel sem ze wšeeh čtyř měst Pražských; nedělaj—
ho easu i z dalekého Wyšehradu a okolj Pražského.
Pozůstáwa, aby tato pohožnosl, kteráž po tolika letech
na hradě Pražském ohžiwla, i w ginýeh kosteljeh w Praze,
i kromě Prahy měla pi'jstupu. S překážkami tu zápa—
siti nehude, neho český národ k pobožnosti až posud
gest welmi nakloněn; zwlašř, když se mu ozna'unj, že
to, co se ohnowuge, drahé & wzácné dědictwj gest po
nábožných přede—jeli.

Deyž Bůh, aby tato staroslawná Rorátnj pohožnost
po celém kralowstnj Českém horliwýeh nacházela pod—
porowateluw! ——A day k tomu Hospodin swé mocné
požehnánj !

Pešina.

*) Protláwá se toto Rorátm ne folio, s nápčwy za 2 zl.:
na peknčgšym papyru za 2 zl. 24 kr.; bez núpčwů za 15 kr
na sti'lbřc.
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Roráte w Polště.
")A—..,

W lřctjin swnzkn čaSOpisn tohoto lhat, wo Zprnwě
o „Rorále čili znělých advenlnjcli“ prawj důsl. pull 0—
znmnowalcl pěkně & olišjrně' o krásném lom ohyčogl
zličwného lidu českého, o gcko radosti & naliožné hor
liwosli, s gakaužto Ijbezné rowně g:;nlm wclebné Zpěwy
ony ndvenlujho času wykonáwá. Ale ne pauze po milé
wlasli naši známy & ZRWCdCIlygszm zpěwy tyto. (jsa r.
1834 w Haliči seznal gsmn, že i tam w polském gazyku
Horčic w advenlě se držjwá, kteréž hun nepochybně
OSOdlj čnštj bralřj byli přinesli. Ncwjm ale, zdaliž
s naším čínským se srownáwá. Pmlolknauli ale mnsjm,
že i taměgši welmi nábožný lid na (lrženj „lloríuo“
se tešjwá. *)

J. I'osyjšil.

Pamět—nil; Zah-radnjlm.
Několik pánů dnclmwnjch 7. vikariátu Libereckého

složila se ku |„lí'jSpčVl'kllna pamálnjk hýwnléinn druhému
našemu Spisnwnlcli, křcšinkěmn mai-'. l'incvncuu'í Zu.
hrudigjlrou'í; kturýžlo w sunnnč !) zl. na snjlnc do
rukau rcdaklorowých mlwmll se.

Keř rosmnrinow zc stjnn (i() \wřrgnó zn—
hrndy přcsnzený. O(l Marie Antonie. \\" Praze,
w knjžcrj arcibiskupské lulilitisluirni: 1830. Stran
140. (misto 24 kr. stř.) za 20 kr. stř.

ŽP iontu Spis pnrlnvnly & p(n'mWonj zaslnllngn, giž
Ijm patrno, Že po swéni wygilj wnlnč se ()(lrliJrztl, ač
nebyl téměř uni nítlcžilě olilítšrn. Pri monšjin wydxur) |in
hy znuisle _uiž dínvno rozebrán. Slnlo se wšnk wyllunj
náramně wclikě, neboť se bylo lze (lomnjwnli, 7.0 i sclm
wělši wydánj tohoto sspisn pro golu) mrnqu conu |m—
Slai-nwmi nolnule. Wšnk |||-(mě od Inlmlo i-nsn pnl-nly
podobné Spisy častěgí nn swřllo w_l'l'lialznll: arkoliw ale
gimi lilcraínra w lomln článku swém ulešnnc zkalln,
nicméně nowěgšj SlljSOk staršímu, i méně nžllerny,

") 'l'nk gisli i oni nálmžní Pražané., klm-i g_n—,w minnan
adventí', nn hrmlč w kapli sw. \Vugli—uhn zpjwull. zv. sv. gim
lm i.i-u. stisků, Žuhy uv. rínll l'“ wh rok Z.l\,_|\'.'.|ll,u m:. se na
ní" do prjsljho adventu n;: m-ywjm liči.
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na ugmu býti musel. To stalo se i s „Kořena ras_
marinawýmř“ Ač ale poněkud wzopomonulj přišel, (po—
něwndž každý wyduwatel,kupugjojm knihy, swým nákla—
dem wyduné, nemůžunosohwulowzui uuepornuřcli,) nolratj
při-dv. niřeliož zc swé cony. Předsluwugeř w příběhu
Wolmi dogjnmwém, Že člowčk prudkými wlnumi krutého
osudu zmjlím, konořnč genom wc swatém níilmžensle
prnwé útěchy docliíizj; u byť by neštěstím tohoto swěm
1m liozooslj liřjchu zau-'oden byl, že od zoul'alsIu—j ochrá—
něn hýwíi, golikož so swuližho náliožonsle docela ne—
Spuslil. Mimo to sluužj tuto knihu zu píjklad, ;nkým
způsobem noysníizo u noyliípo lze potěšili znrnmuconém.
Řeč gest nuskrzo řiqlíi, sloh wclmi srdořný & ;:iulrný, u
tjm samým noohsnlmgc nic. lidu nosrozumilelnélio. Žo i
mládeži Spis (onto do rukou dán liýli můžu, ruřj g_riz
smw golio Spisowzuolky. ]llm'íc Antonie byla Mág-fer..
nice sm./Hibůly wPraze; dui—liownj,níthožnápanna nemohla
mii llPíllllťllO\\'llě, nenálmžnč psími; ni: ale ani tak „a_—
zwaným bigi—olismom tento Spisok MPZ-'lllílťllá., otok by2“

snad někdo se domnjwal. Konečně kdo znprawil náklad
téhož wydauij'? ——-Kdyllyf i zámožný knělikupcc to |in
učinil, o. noodprodánjm Spisu ;rnkou škodu měl, dokonalý
křesťan hy nomohl so na to lhostcgnč djwuli, & l_jm mé—
ně ducliownj. Kdo ale přinesl tnlo oličl'? —— (_Í-hudý
alžliělinský klášter w Praze. Welika'i.Io byla oběť, ale
k podporowímj & ušlevhlčnj dobrých mruuů, & z lásky
]; wlusli přodcoi gi přinesl. Proto zusluhngo (jm cho
podpory, zwlášt welclmého duchowonslwn. A pomoc
tato nebude tak neSnadná. PořjIíunc [f)-53 čes/rých škol
w našem králowslwí, w každé škole se držj gednaslnw—
ná zkouška, při každé zkoušce pod.-mít so pilněgšjm djl,—
kám n _:xukáodměna, m záložjwá hikó w mrnwních kniž—
kílcll. '1'0 wšecko když dnslog'nj páni odmčniiclowé pil—
ne'" mludožc u sobe lnsknwč umižj, pogodumu při—snzon
bude „Keř TOSH!c'll'lHOM'Ý“cZO sljnu do weřogné zahrady
mládí—že, aby se ugul w aufiých srdcjch, o. liognýcli u—
žitkůw přinesl.

Knjžka tuto gest k doslímj w AN'ÍlllSlillpŠlié kon—
sistoři, u rodnkťj ČoROpisu pro katol. duc-how., pak i we
wšcch knčlikupeclech.

Scriptorcs i'orum lioliemicormn (unliquissimil, Tomi
duo, IOOll paginorum, nowě wázunj produwogj se po
1 zl. 20 kr. na stř.

Roda/uj.
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Zpráwa
0Casopisu

pro katolické tluclwwenslwo.

K swazku řtwrtému, minulého roku, galcožto po
slodnjmu prwnjho desjtilotj přípogeno gest : (z)poznam-neu“
wšeth 78 Spisowatelů s gich Spisy, htvrymi od zat'otj to—
hoto i“a=opisu,a síce od roku 1,838 až do lt—toSnjho 15137
1'0hu,p0 celých lt) lot, Inskawě gsau k němu prislnjwali;
(*))pak poznaunenánj wšech 327 pogctlnzlnj, dle lutoh noh
nmtcrij swých, z kterých těch 1.0 roi—njhů **usolnisu tohoto
sestímá; na to náslotlugc y) poznzunonamj 1.3 letošnjch
SpiSOWilÍclÚ, J) %připogvným, (Ile (lioocosj u vikariatt't, 115110—
řádanjm 10139 guten lt'toSthh odln-rrutt'lu.

lie ctí \wškorého duvhowvnstwu pozmunnnnti Illusj—
mo, že povat prwněgšjch (534 otlhjrnteh't w ntholihn lo—
tet'h o 436 se rozmnožil; což duhou—m stogj, že ('oshé,
moruwshé :! slots'íu—kéduchowonstwo, ktere glž otlhjrunjm
řotnych nčltmt'lcých časopisu wzdělmmštswnu rozmnožu—
ge, " wřolosti o lásce k gatzyku mutvrskemu pokroi'ilo,a
rozmnožoněu'šjm odohírímíln nozištným spusowatelúm 1m—
"sim oswčdřilo, že zde uložených gitdrných praoj gith
wdeřnč přigjmít & si \\“tlŽj.

Kdo St! 5 *'asolnísom t'jmto sezna'unil :! p'rotlmulkom
pogat ncnj, wyznati musj,žo se, co do wěoi & do slohu,
wětšímu pořtu wenkowshých časolnisů wyrownit: co pak
do :mtlosti, nuprawnosti & láoo, wšechny prewySuge.
Přináší ročně w auprawném wyditnj „vymeni-. 52 archy
čistého tisku s pl'jlohzuni wzúoných rytm, tuhellj & „a
PČWÚ, & potlítwá hognost tuto, w řtworu swuzhú, gen za
2 zl. na str. ——A kdy také gotten noh druhý ročnjk w
aršívh g'oště silněgšj wypmlá, noh nn přjlohy wěíšj náklad
se činí: roi—njcena goho nilulý pl'mlt'c so nczwýtsugo; o
to wtě naděfxí, nznnlé wlustonm'two rozmnožonym oil-
hiráním nříněný wcliký náhlml zaso \vyrownn, a tak rc
ththcj pomůže, hy so lecl hrořtti ncnmsilo.
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Po 7 let newřdčlo ani dosli liljzké cizozemstwo, při
neu-šjinawosti swé literatur)r naši, že u nás g'aký hello
lnlnweek'ý časopis wycházj; nynj ale. giž gen s rliwalau
o nem se zniiňuge,z pokroku gcko se těšj, a wýtahy 7.
něho činili se nezpěřng—o.

] také nasledownjlui má uiž řaSnpis naš, neli n'
]Hllil'kélll Přemysle a prnslmpolskóin Hnězdně Iioliomlu—
weeké řasoliisy w i'eři slownnskě wyeliazegj.

lšntl'lež diky mnudrým a liorliwým zakladatelům řa
sopisn našeho! lšud'lu—ždjky wzorné pilnosti řetnyrh Spi—
sowatelnl lind'lež djky neunawené snaze předešlých re—
daktorů, a wiírnosti Iiog'nýeli odhjrateh'i: llt'll gen na.
zakl.-idu tal-„omi lmrliwosti hylo lze až k desatélnu
roi-niku, ku 1000 odhjratelů, a k tak utěšené powěSIi to
pi'in'esti. . " v . , . ,

A Žil/HŠ i uz tam časopis mm pred gmymz nema
mmm přednost, ::.e mšic/iní spisoufatele gelu) bez Ím—
mn'a'ru prucugj?

Co se pijištjlio rořnjkn, a to sice XÍ. týka, mnoho
připowjdali nebudeme; ale radiígi, když se počet odhj
ratelů neznnenšj, wíce, než se prám-č ořekawíi, pud-Zune.
——Gen to godiné poznamenáno slůg, že pon'olenjm
wysoee důstogné kapitoly, z přeuzíu'né tiililioteky,
k pi*jšljmn l'Ot'lljlill z rukopisu kapitolnjho děkana Hila—
ria 0 přz'gjnužnj pod obogj, proti Roli'ycanowi, od r.
1464 pocliíizegiqj, mnohé n'ýtahy přidáme; a připogonanjm
kratšjeh rukopisů z této přewzacné knihowny dle mož
nosti pokrařowati chceme.

Na rytině kostela sw. Wilo, grakhy wyliljžel, kdy—
by ho Karel IV. b_\l dostawěl, rytec naš hedliuěpra—
engo; ale práce tato, tak aullá,sluneřřnjeh dnů potí—elm—
ge, (\ denně gen dwč neli tři hodiny pracowati dowolueje.
Bude to sliřnost nadewše pomyšlenj, kterau k čIWrtému
swazku gistč připogjme.

Ryrliom na došlých pogednanjeh k wolněinn wytirftnj
dostatcířnau zásobu měli, ;riž w swazkn lll. letošnjlm
časopisu k důstogno—welehnčnm dnrhonenstwu gsme se
obrátili. Kde tolik lásky k cjrkwi, tolik lásky k wlasti,
a tolik lásky k bl'ati'jm sným durliownjnl w srdrjťh wi'e:
ginka se nadin nennižeme, než že z Iiogného ohdarowímj
těšili se budeme.



l '.74

NB. \Yolvdťwíogné víknriálnj nnřndy žíldíuno,by pro
swnzky MISOpisu, vikuriálnjmu duchowonslwu n rodaij
gi). prichysmné, viknria'unj posly swé záhy odosjlnli.

Předplaccnj pro hěžjvj rok hére se, gak w prode—
Šlývh letech, 11m'rihiskupské konsistořo; “ redaktora,
(hljžolmslclnsw.\\Íílnw řjslo JH,)a n prowisom w arci
biskupském semináři. Kdo che \výlisků n snmé rodnle
ohgcdná, na 10 odehraných gedon wýlisk dnrom ohdržj.
Při wětšjm poi'ln žádané wýlísky we zwlnštnjch bodnnch
l'ranco zasjlmi budí-me.

Prígílnú se ale také předplaan we wšcvh ]šllěll—
]mpemwjvh, :_mk w Pl'nzo, tak 1 “ kragjch, na Mo—
rnwč, w Rnknnsjch, i w Uhřjvh.

Kdohy ale: z pánů předplatiloh'l wj'lisk swf:ng následn—
g'jt-jlnlčnldni mjti chtěl, gnk swnzok w Prnzo wygdo: nochn't.
na neylvližšj poště s 3 zl. nn slř. přodplillj, & ohdržo—
wali ho bude každého řlwrtléln jonrnálnj pošlou lrnnco
w tom noykmlšjln řasa.

Nohud' ulo ohljžno žádnému o gménn, slnwn a
ohyde swém gnk 50 W českém piše, nns luhy zprzmili,
by rogslřjk odlbjrnlolů co možná nnplný wyvhnzol. —
Každé pochybení, 3:11; se níun oznaunj, Wpřjšljm swnzkn
o p ram_y m o .

Wděřně přignlj služebnosli nnšj dodá niun sjly k
dalšímu pokračon'ánj.

]Eědicíwj sw. Jama Nely.
k wydáwánj. w leur-ma'ceně, w:;dela'wagjrjclz Ifni/a w
čPS/íélh gum/Ím, oznmnugo: že. pro rok 1837, w Spisn
Rodina [ft)/)()wm'ngjfflz číslo V (0, a pro rok giž 'JÉŠS,
w Spisn Sufalodcnnjpořádeknábožná/ao Kato/jim, řjsio
VHÚ wydnlo ; & wšet'h clihodných pnnu Spolnnudu žádá, by
s přiložonjm ljslku k odepsánj wyíisky swé u redakťj
sohě wyzdwíhli.

() Rodině B(iltoatfčrnylcll, půwodně w němčině wydfmé,
Wším—ky€*nsolui3y celé Ijjšo wyznímwngj, žn nvnj pro lid přimě—
í'ončgzšjho a na wšecky píj'ípndnosli rodin šjřo .ccwzmhugj
vjho Spisn nad touto p'í'jlonmý. —-—Wránowo Náboůcnsiwj
u; mam/model:, & Rodina Bf)/:()NW'ngch mělihy w gedné
každé křosínnské rodině se nzu'lnnzcli. To ;rsnn knihy, gm
kowými slawnč wrclnnosti swé poddané &zwlnší školní mlá
dež“podělownti by měly."f'o gsnn knihy, 211gogíchž wýhor
nost ::iž' to rn'řj, 7.0 se wydíu-vngj rodnle wysovodůslogné
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Ill't'ihíSklllleé knnsislnřo. Knmknliw do rukan přigdau,
gislč mocně u Spasiledlně auřinkowali hudau. *)

I\ nim se wšjm praha-cm řjslo Vl., totiž Swain—
dmmj pořádek se připngugo. -—- [\'njžoífkn to sice gon
skrnwnh, ale plná. spasimlnčho ;g'íulra; která wyuřngp,
;),“nk len, Ich—rý pmllé srdce ]Šnžjho vhco žiw hýlí, od run—
niho powslímj až do \večm'njho ulehnutí (len swůg sli—:l—
wili má, chce—li Bohu k ljlmsti, hližnjnm k prospěchu,
a sobě k slvnsonj grog slráwiíi. ——Spjsnk tento gest pij—
hudný za (lnr mládeži ze škol wysmlmgjcj, i mlíulcncům
11:1rvslnwfmj, (lcorkám do služby se mlohjrngjrjm, & no—
\\'nznsn:mlmm'ům do sluwu manželského wslnpugjvjm. ——
(iq—sl :110 i nad Io wýlmrné Vade lllPHllll i těm „vystar—
šjm, proto, že cestu gislomau k nebi ukazngxo.

i\kílmgvnsiuj w Tozmhm'a'ťle ohsnlmge 4-16 stran,
a prndáwá se po 24 kr. na síi'jjlpřn.

Hodím: Ifa/unmírnýjclz, s obr.-ízkem, ma' 456 Stran,
,'1 prmlfmá se po 30 kr. SIT.

Sualmhémqjler) pořád/m gsau 2 archy, & prodáwá
se po 5 kr. ].)řjSÍHIHIÍI.(only cena i lomu nvycluulšjmu.
Nuk-gome se lxngnélm oclkupowímj; & proto se i léto
lmjžm'ky 4000 tiskla.

Auhrnkom se ulo w lěvh [řm'h IPÍN'II, co úslnw len—
la Irwú, z přislvčwků closmn'ulnich "380 Spoluaudů gebo,
giž 131-0 knčh, w 25,001) \leisvjrh wydnlo.

Pl'ipmnmmuli musime, že “šmrky knihy, gož Dě—
d i v [ w S w al 0 an s k č. \vydímíl, za (luh'onau cenu
giž w tuhé Willhč se pmlítwngj.

\\šccky l_vloknihy gsnu na proda;r tam a s tjmže
nádawkem, gnk gsmo s wrchu při řasopíso podolkli.

Pánů spoluzaklmlalolů awšccln spnlnamlů žádíuno, by
si tam swaínu pnwilmosl hrali, 0 rozšjřvnj Spisů Dědic—
íu'jm Su“(((q;'(mshýnz wydaných laskawč se poslal-mí;
"ohni rmlnkvj gon lonkrále w dalším wydfmánj nowých
SpiSů pokrnřowalí můžo, když se sklad (lřjwc wydaných
kně'h ndlmtlponjm rnzohéře.

Pak se musí také:
n) počet spolnmnlů Swalnjnnských rozmnožowmi,
h) spolumulowé lnusegj z nižšjch lřjd do wyššjch po

stupownli,
v) Wšickni o rozšiřowánj kněh Dědiclwi horliwč se

sim-mí,

) Na důkaz toho giž dwml utčšeušvh dopisů máme.
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ul) w potit/mnich swých nn Dřdíchtj Swaiojauské pa—
nnuowati: by se ]x'llpilítl mkmvý Založili mohl. z gohožto
giž auroků by se budaucně každý rok zwlášlnj Spis
wydáwali mohl.

Wědomo gest, kam až wystanpilo někdcg'šj Dědic—
íngi Sunda —""do/masité? »— Na horliwosli wlaslonské,
na lásce k hližnjmu,a na peřliwosli o swé wlnslnj spa—
sonj záležj, by i !)čdíctwj Swahy'anslaté Ink slnwného
slnpne došlo.— Uchožbychom l_jm chc muljli se měli,
gošlo každý

za přiSpěllj 'lOzl. (gednau pro wždy), [ “ýnsk
za —— 2021. (gcdnnu pro wždy), ') wylisky
za —— 40zl. (gednnu pro wždy), 3 —
za — 'JOOzl. (gcdnnu pro wždy), 4 —

každého wydánj, každé knihy, každý rok, :! lak po celé
Ěiwohyij, bez giného (lulšjho připlawcnj, (lm-em oherugv.
ij se zwlášlě od předněgšjt'h třjd učiněný pI'jSpěwek,
w několika letech zpět. wyplauj.

ŽIF každý nowý spohlaud, u p. který teprw rokem
(183Q přislnpnge, wšomi od počátku l)(řdici-wj wydnnými
knihami podčlon býti nemůže, gak gich prignl Ion, ktorý
giž w roce fi.-535 nel) 1530 přistoupil: to každý dohru
uzná. ——Gen “ spolnznkkulalolů & spolunudn !. ('n-„jíly,
gak daleko wýlisky di'jjx-vnčgšjchwydánj postní-ng, gnk
slnšno, wímjnku řinjnm.

\Tšcm Indy pižišljm rokem do „. aTlI. tridy příslu
pugjcjm kněh Dědirle gen od řjsla \;ho poduwnh mú—
Zl'llll'.

Kdo se o wzrústu, prOSpěchu. proměnách a zwlášl—
njrh ndalostevh ])oclicle_Swatojanslcé/m dowřděh ('hco,
tomu zapotí-eby držeti i Casopis pro katolíci.? duc/m
wcnslwo, kterého za Žzl. na stř. 4 swnzky ročnc wyma
wíuno. „

Giž tak mnoho prospěšného wykwollo wo wlalsli
naši! — Gsme té naděge, že pin lolukn milionech ctilelu
SwalďzoJmmNepomuckého, i lonlo,gméncmgoko ozdo—
bený úslnw ulčšeného zn'lslu & knotu se dočká.

“ Praze ]. Prosince 1.837.
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Obsah prwnj ho swazku.

Wyobrazenj Arnošta, prwnjiio arcibiskupa pražského,
dle Balbínowa „Vita Arnestif“

Pogmlnánj.
Sir

O swatosti Ollařnj, psal . Cnněszarlenb. :
C_Ypl'ič'lllíl,() kázni panenské, Stárek Jan '2.(

(Jak se slowo Božj hlásali má, Macau Jak. 5:
Cwic'cnj zasnaubencúw, Wolýpka Jos. 73
() pijisaze, . Pešina Wácl. SN“
\\ciiliý muž, (báseň) chncrt VV. l'll
i'f—cilpopeleřnj, Winařický K. „5

Oznanmwatcl.

A) Lifcrm'm'a.

\ade mccum l'i'u—Kalholikcn, die schon uollen, Zahradník V. 115
IIiiningxhaus, Bcstaml der kathol. Kirche, .lirsjk Jan V. 116
Ix'amarýta, Swalodonnj pořádek, Ham—(meliFr. 119
Dwa ilOilUSiOWlljřasoPisy w Polště, Krhec Jan I'3|

B) Rozlíčnoslč.

Modus prolitemli Cruciucrorum cum rub. stclla, . 125
V\nlcni a instal. kanownjlu'iw u sw. thaw Praze, Pes-ina 131
Socha Krista Pana na pražském mostě, . Ccrný Jos. 1.43
Chi—aml'aně Božjho hrobu w Jerusalémě, . Pcšina 1.15
Ecce lignum crucis otc. na. wciký patek, . ?, HŠ)
Kapitola pražská za řasu sw. Jana Nep- 17 „')-Q
Staw Dědictwj Swalojanského, „ |58
Duwod z přislaupcnj k gislé wjře, I-Iawránek 159
Potomci Lulhorowy, . Sláma MiB
Cesta prozřetelnosti Boží, . . . Schónbeck iii-1
l_Ýailřonjwjry křesř. obecnj, o sw. těla Páně, Hilarius Hi?
Hon-ate w Praze, . Pešina 1.69
Baram \\“ Polsku, Pospjšil IGO
Památnjk V. Zahradnjkowi, far. Křešickému, 
I_\oi*,i'051ilai'_iiiowý(nařjzcnjm w. d. arcib. konsish) Hawránek —
Zprawa o Casopise a Dělliťle, . . . Redakci I7'3
Staw katol. cjrkwc w rakauské řjši, 1836 . „ Tah
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Svinů-uo

Pogeclnánj doslal, pod názwem:

Kapitola sw. lea w Praze w časech sw. Jana Nep.
O milosrdných sestrách wůhec, & o pražských znlětš't,
O wdawkách na smrtelném loži,

Na den neyswetěgšj Trogice Božj,
Řeč při swěcenj kaple ke cti sw. Jana Nop.
Nálložensle kalnl. na nen-oné Nowémanndlnndn,
O swálosli blřmowánj, .

O horliwosli náboženské,

O pohrdě swčla, . . .

Socha sw. Křjže na pražském mostě,

Kdy přestalo přigjmánj pod obOuj,

Krátký přehled katechismu,
Nawštěwowánj školy od duehow. pastýře,

Gak by se pamálnj knihy zakládali mohly, .

Homilie, držána při wyznánj wjry, (rem—naš)

Na den nawštjwenj bluhosl. Panny "Wax-io, . ,

Popsánj obrazu blaln. Panny Marie w lšolc lan-i, (rec.)

Tři ewangelické rady, .

leukcj "'do'/1114137.Pes—iny,Lanamnjlm nu hrndř- anžskmn.

Pešina
Dichll

Hron

Ondrák

Horáček

Reis

Pohořelý
Stárek
Krhec

Černý
líarlj k
Nowáře

Wotýpk'
Hanau

Přjhonsl
Ondrák.

.lirsj k
Pošína



Salve Regina,
neb

Bbrámagí ftrálonmo. '

mjfeřt

kRoDišn žBoší.

gbráma buť Spanno ma : rt) : a,

oRra' : Io : mno!A
_.le—
...[—__.

551)ghppau : na 11 : ffischti : řd,

o „Quito : mno Sila : tt) a.

l)!ební na náš boIů gnebe, o Étdtomno,
9321)fnagně profóme tebe, o Rrálomno SRM-na!

třg gíl) milofrbxnftmi, o Erdíomno,
Bimot nebefťé flabřofii, :) Érálomno 932mm!

SBobu nan'e náběgc, o Éráíomno,
amd nám ptimluwa přippčge,oÉtálowno Mama!



R toběř moláme faušeni, o Rrátomno ,
?Bpímani fpnomé (šum), o Rtálomno Warm!

R tobě=molámc Ifagíctý, o Ěrálomno,
Slobe gdbáme plačící), o Rrátomno mama!

SJBtomto fí5amém auboli, o Ěválomno,
Steópaun'těg nás ubobp, oÉráIomno s102mm!

5.2)protož, Srobomnice, :) Rtáíomno,
Stáž bjtef fmócb s))Zilomnice,o Étdlomno Marpa

Dbrař míloftbné oči, 0 Érálomno,
QCpřifpěg nám fmau pomoct), o Éráíomno 93mm

na; nám Gpnáčťa fmébo, o Érdíomno,
Spíob gímota přečifřébo, o Ěrálomno Mama!

Spo megbegfíjm putománi, o Rráíomno,
?íř bogbeme fmiloma'nj, o Rtálomno 932mm!

Smatťo melmi mííoířimá, o Erdlomno,
Spřefíabťá a bobrotimd, o .íčtálomno 932mm!

9 fmatá 23031Stebičřo, o Étálomno,
Srobug ga nás Skatíčfo, o Érálomno Marpa

ašpcbom SBogid)čaflibenj, o erlomno,
.Spobni[n)Ii učinění, oÉrálomno Warm!

©ťt5e tmě oroboma'ui, o Rtálomno,
2£ř nafíe progpěmoma'ni, o Érálomno 232mm!

Spřeb tmá't ?Bogfře'melebnofti, o Érálowno,
Spi'igbe, ař bogbem milofti, o Řrálomno 932mm

Sproš ga náš $a b'rjn'né mytí, o Rrálomno,
23bobinu fmrtipofíebnj, o Rrálomno 932mm!

Te'to ljbezně písně, z Roráte Arnoštowa, prwnjhl
arcibiskupa Pražského (r. 13L4 do r. 1.364,) wyhaté, redakt
Dědic! wj Swatojanského lolik tisknauti nechal:
že každému požádánj poslaužiti může.

Přepaušlj se 100 wýtisků za 1 21.40 kr W. (*.
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Ě toběř mnolámefaugenj, o Rrátomno ,
%Iíšnbnanj fpnomé (šum), o Rrálomno 932mm!

&%tobě-wola'me Ifagicr), :) Rrálomno ,
zebe Šábáme plačící), :) Rrálomno Stama!

ŽB tomto fígaroém auboíi, o Rtálomno,
%eópaun'těg náš ubobp, oŠCrcíIomno Marpa!

SDprotož, Srebomnice, o Étáíomno,
máš bjteE fxmjcb SDZiIomnice,o Erálomno mama

Sbtař miloftbné oči, 0 Érálomno,
% přifpěg nám fmau pomocí), 0 Éráíowno 932mm

Maš, nám Gonáčťa fmébo, o Étáíomno ,
Sptob gimota přečifřébo, :) Rtáíomno 932mm!

Spo wegbegffim putománj, o Rtáíomno,
?íť bogbeme ímiloma'nj, o Rrálowno Warm!

mam meími miloftimá, o Řrdlomno ,
Spřeííabťáa bobrotimá, :) erlomno 932mm!

% íwatá 98031Stebičřo, :) Rrálomno,
Srobug ga nás mtatičťo, o Rráíomno 932mm

%!)cbom SBogicbgaijbenj, :) Érátomno,
Sgobni boti učinění, o Érálomno 932mm!

GBrče tmě orobowánj, o Rtálomno,
?tř nan'e progpěmománj, o Rrálomno 932mm!

Spřeb tmáí: 2303ífé melebnoffi, o Érálomno,
Spi'igbe, ař bogbemmiloftí, o Rrálomno 932mm

Sproš ga náš ga b'rjn'né mpnj, o Strálomno,
isbobinu fmrtípofíebni, o Erálomno 932mm?

Této ljbezné písně, z Roráte Arnoštowa, prwnjř
arcibiskupa Pražského (r. 13% do r. 1.3(34,)wyhatě,redak
Dědicle Swatojanského lolik tisknauti nechal
že každému požádáuj poslaužili může.

Přepaušlj se 100 wýtisků za 1 21.40 kr W. ř.
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Knihy W lewnčgšj ceně.

[,f'jčinau wydanc'ho 10110 ročnjka Časopisupro katolické
dan,-howc'nsl-wo, kterým prwnj gebo hlawnj oddjl skočen byl, pro
hlidli gsme zásobu na skladě geštč zbýwagjcjch ročnjků a ostat
njch gemu připogenich knčh, & shledali gsme , že zásoba ležj
tu geštč weliká a w nj náklad mrtwý, nemalý, který ztržen, ny
nčgšjmu nůkladnému wydánj welmi by prospěl ; widanco dále, gak
pri wzrůstagjcjm počtu knčh D č (] i c t wj m S w a t o - J a n
s k 3 m wydaných k šetrnému wšeho ulož'euj giž giž se mjsta
nedostáwá; přitom i uwažugjce, gak pro welebné duchowenstwo
po sobě gdau léta neúrodná, &obzwláštčmladšjmu duchowensth
gak nesnadno na rozšjřenj knihowny wětšj wilohy činiti: spowo
lenjm wysoce důstogné konsistoře , uzawřeli gsme , cenu wšcch
nákladem Časopisu wydaných knčh snjži'ti , a w této giž' snj
žeué ccnč, bezewšeho náwdawku neboli provisj, prodáwatí.

Knihy ty genu následugjcj:

Každý ročnjk Časopisu, od 1. až do X. po 1 zl. na střjb.
Gednotliwé swazky .. - .. po _ 30 kr. _

Sw. Augustina'lknih „O městě Božjm“ po 3 Z[, _
Gednotliwé djly - - - po — 30 kr. —

Soliloquia Sw. Augustina,
() nrúženj, Sw.Chrisosťoma,
O potuponj swčta, sw. C)'pria|1a,\každá po .— 10 kr. -—
() Neys. Swat. Olt. sw. Jaroljma,
Obrana časop. pro kat. dnchow.

Knihy od Dědicle Swntojanského !&doslúnj :

Proč gsmn katoljkcm - - - - za 4 kr. stř.
llohomíl, (gen něco málo geštč \vStisků) -— za 86 kr. stř.
Panna Orleanská - - - - - za 10 kr. stř.
Náboženstwj w rozmluwách - - - za 24 kr. stř.
Rodina Bohowčrných - - — - za 30 kr. stř.
Swalodmmj pořádek . - - - za 5 kr. stř.
Odměna pilným djtkz'un, s 8 nápčwy - — za 10 kr. stř.
Rorálnj zpčwy z časů Karla IV., s napčwy, folio za 2 zlaté stř.
Rorálnj zpčwy, w 8m bez nápčwů - - za 15 kr. stř.
Chrám P. sw. Mikuláše na Starém Městě w Praze za 10 kr. stř.
Wamberowých kázani djly (lwa - -— - za n.l. 12 kr.

R e(lnhcj .



\Vchni duležitý a pozoru hodný spí.—.s!

U J. S ,) u r ne'/: o, lmíhílače'tcle 'wPrazc, w.)csuítwhó
ulicí, w-čjs/e 1:34, 20 býwulóm Sen/bldskóm dumv,
práwč wyšlo a u nohu gahoš—u'e wšech Ímčhlmpcc
tuy'ch k dostání gest.

Po 11če u_i0 put) koralky.
l'odlč německého sepsána, u lmprospčchu m'mrmlu
českoslowunshóho \\“Ucchách, nu Mornwč u ““Uhi'joh

nn swčt'lo wylh'mo.

(Oklav, 92 stránek. Vázaná w obálce 6 kr. w střih,)

Dlálo gest apisů, pro potřebu obecného lhln so'lmnujťl'v
klcíjžhy gednak pro přjgemnost čtenj, gednnk pro uzih-i-nosl nh
suhu swého, \\šeobecné pochwaly lak wysoce zusluhowuli , guko
tento. W něm zngisté, we způsobě krntoclmilnúho wyprawowá—
nj, negen smutnj, zatžasté hroznj náslcdhowé- gmrl 7. lu'ln'jrného
|=in hořulky pro lid obec.—nj“\\yplj'wagj, žiwč pi-ed oči se stuwj:
u_lhr). spolu i na noouqlnó prostředky se p01|l-.azuge,g“imiž ohyz—
dné plynu.—mj, tento pramen lolilwrývh noh-Mj u Iujcl, don-ln zu
mczuuo, Heslý domin—jsluw \\ lvpšj mu,-drn, rozkoš n |)lšlLťllubl
“ límč rodin ruzmnužvnu, :: n:qu \\šcrlm nurmumsl, lc—nlugwli
ný pewný základ pozemského štěstj , mezi lldvm 7.\\_ššm|;\ h_šti
může. Z té přjčiny můžeme. směle spis tento godumnu každému
pul-:mí-mi, gumu-l \\luslnj (mohu spulmlhínm'u poho prmpčch nn
„wh-i lvžj, piv.—"\\í-clí'cnigsznu-c, Že. rozšií'mu'mjm grho |ol't'mlmhn
dobrého půsoheno bude. Přegeme srdci—nt:1 by hnjžcčka lulu,
pi'ičinčnjm Oprmwdowýoh přátel lidu, do wšech , i těch ncychuu
šich ohyde milého národu našeho w Čechách, w Mormxč :! \\
uherském Sluwonshu se dostala, což tjm snáze slúli .u- mír“/.v.
ponřwmlž' šlechetný nan nahladnLel, z clmalitclmé lásky k Obec—
nému dobrému a mth ohled na neyclnulši řa'nstlmlidu, cenugc—
pj za našich časů hczpřihludnč njzlmu, (oliito 6 hr. ““ rglř. za
šestinrchownu, čistě n na dobrém papiru tištěnau Lojzhu, ustn
nowil, zu kteroužto conu ona, gol; u nakladatele samého. tak lez
i w giných wcí'ogních Lnihlmpcclech w Čechách 5 w Momw -|
W Uhřjch dostali se můžu.

(*) Dědic-mai .S'u-azoinnskč hod/ulo mm knížku lislwm u_i/
"'"/Ř " ,'IÍŠ' sť )Úft'pťllťlvvllni pro náš lid zapučuln; „nky/smc scnlc
" NiMh-ném tvy/Muj dum-deli, rada/z gsmc od našeho wydúui
nshmpíli.
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Luskuwým čtenářům přjtoumého časopisu
dňwéme tjmto na wedomj,že se Neyswrehowaneg
šjmu liospodiuu zaljhilo, Geho kujžeej Milost,
ueyllůstoguegš_'|l|o & wysoee urozeného Pánu., pana
(hulit—ge Aloysin Hraběte Skal—beka
Ankwiče z Poslawice, z Božj &Apoštolské
stolice lllilOSti Knížata -Á—reibiskupaPražské/w,
Primusu českého hrálmxstwj, w Baulherské, Míšou
ské & Rezněuské dioeeesj dotčené stolice wyslance
rozeuého, Geho ejs. král. apošt. Milosti skuteč—
ného tug'ného radu, mngitele welikého křjže ejs.
rakouského řádu sw. LeOpolda., sluwné kapitoly
Olomoucké kanowujka, doktora hohoslowj, stalého
kaneljře cjs. král. Kurlo—Ferdinaudské univer—
sity Pražské, protektora studij , geduoty ku
zweleheuj kostclnj hudby, a. pri 'átnjho ústawu k
wyehowáuj & léčenj slepých djtek &t. d. (111026.
Března 1'. |). po druhé odpoleduj hodině w 61.
roku geho žlwota.7. ponnjgitelnostl této na wěčnost
pawo/ali.



Umřel-te následkem mrtwiee, kteráž geg
třikráte ranila. \'Vrellnj pastýrskau spráwu užilo
posledni eliwjle wedl; byltč geštt—dne 22. Března
konsistornjmu sněmu přjtmnen, dne 23. t. m.
praeowal až do osmé rannj hodiny, a dokonáw
ránnj swau práci, o půl dewáté sklesnul dotče
ným llC(lllllOlll.

Dne 29. slawný byl držán pohřebnj průwod, u
ostatkowé gebo zntjm ebowáni gsnn w kapli neysw.
Trogiee, než s cjs. král. pewolenjm pohřbeni
budnu w arcibiskupské kryptě u sw. W'jtá. Sláwné
Ollieium držáno bylo 27. Březná, Exequie pal
dne 30. a 31. Března a 2. Dubná.

Narodil se w Krakowč, dle arcib. archivu
Lwowského dne 23. Čerwná 1775; dle areib.
direktáře Olomauekého ale 1777. W roku

1804 dostudownl lilosolii & roku 1806 theologii
we \'deni; dne 2. Zářj 1810 byl na, kněžstwj,
a roku 1815 na biskupsth poswčeen, kdežto
spráwowal ál'eidioeeesj Lwowskáu až do roku
1833. Po smrti slawne' pameti Aloysia hraběte
lšelowrntá Krukowske'llo, 31. Kwčtná 1833,
byl od ejs. král. Mst. gmenowán & 30. Zářj
od SWíllOSti Papežské potwrzen za arcibiskupa
Pražského. Dne 5. Února 1834 přigel do
Prahy, za dne 16. t. m. a 1'. dosednul ná stolici
m'eibiskupskáu.

Budiž w nábožná paměti welebnčbo duebo
xxx.-imma;á wččný pokeg á mjr bud' duši gebo!©MM
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KNJ'ZECJ ARCIBISKUPSKÉ PRAŽSKÉ

KONSHSTGŘE.

(QIBDEWÁGÉPÝ mém: 13131510

Swazek čtwrtý.

WVPraze, 1838.

W knjžecj arcibiskupské knihtiskárnč, u Wáclawa Špinky.



Non enim ductus fabulas secuti- notam fecimus \'obis Domini

nostri Jesu Christi virtutem et praesentiam: sed Speculatores facti
illins magnitudinis. a, Pet. 1, 16.



.IILASOVVÉ DUCI—IOWENSTWA

!( smwmímu DOSEDNUTJ

NA STOLEC ARCIBISKUPSKÝ

U sw. WJTA WPRAZE

GEI—IOKNJŽECJ MILOSTI

NFYDÚSTOGNĚGŠJHO A WYSOCE UROZENÉHO

PÁNA, PAN/l

SWOBODNÉHO PÁNA SCHRENKA z' NOTZINGU,

4133332933941 9341123353310,
w KRÁLOWSTWJ ČESKÉM, GAKOŽI w DIÉCESJCH, BAM

BERSKÉ, MIŠENSKÉ A ŘEZENSKÉ,

*r3335-31 awammlauw;

PRIMASA KRÁLOWSTWJ ČESKÉHO,

venom BOHOSLOWJ, ARCIBISEUPSBÉHOCHRÁMUPÁNF: onommcnúuu

mwowmm, UNIVERSITY PRAŽSKÉ USTAWIČNÉHO KANCLJŘE A STU

nu ocunáucg; PÁNA NA BŘEŽANECH, DOBŘEGOWICJCH, w LAUNowr—

won, w ČERWENÉ Řgčm, w NOWÉM RYCHNOWĚ, w TEYNĚ NAD

WLTAWAU,w RožmTÁLu, WE šWAcu A wrmšowč

u t. d. a t. d..

za den sw. Karla Boromegshélm, 4. Listopadu 1838.,

wěnowz'mi

od

Redakci Časopisu pro kat. duchowenstwo.



Lucem redde TU E, DUX BONE! pntriac ;

Instar vcris enim \'ultus ubi TUUS

Aífulsít, populo gratior it dies,

Et solcs melius nilent! —

Hic ames dici Princeps utque Pater!

Hor. L. IV. (Me 5. ct L. !. Ode ?.



Pražské »S-wélske'duchowenstwo.

Za'ařjmilostnou so stkwj dnes Praha,
„Radost kym; zbožným Pražanům,

Lihy' \\':\|n_\','|n městem plc.—;so zonální,

Udo Toyna už tam k Hradčaunun;
Hrad se plnj, lid sc hrne wšady,

Antifa mlz'ul',i lunet i duchowoj;
Unii sc w krásném Siku wogsko řadj,

Hlahol zwonu wclchlasnč znj !

A3“Kněz [V?ywyš'š'j náš w chrám wstupugc
S srdcem k Bohu wraucnč zdwi'žcným;

S vjrlmj, cholj Swan, se dnes snuhugo,
Ola-m wdččnzul láskou zohnčným;

(inků wljdnost, galu't citu žiwost,
Stlmj 50 W Gelco gasnom pohledu!

Takto Arnoštowa milostiwost

Okouzlilu srdce prmlcdul

\\yshšclř Pain wrong naše přz'mj,
l'osluw 0/00 milostné/w k nám;

Nonstydnc Gelco milowfmj,
\Vždyí gest _— z čzskó krwc zplozen sám,

Gara wčtcw kmene wzncšcného,
Gohož gmóno wlast si romnilá,

.K zdoln'un hluwnjm urozcnstwa ctnóho,
Port-m domunúnxým wyrylu!



IV

Tabun, -— tak wšceh ústa wčrných Čechů
Mile prorokugj, Kníže nás", -—

chau nowy'ch wzniků, wolnýell dechů,
\'Vlast si naše wydobude zas;

Pod Twým wljdny'm, )njruplným okem,
Um swé hogné kwety romvige ;

Gazyk český lihomvučným tokem
Lásku k wlasti w srdejeh rozlige;

Vij valem zkwete, řád se zmůže,
Prelme lest, i klam i neswora;

Mládež we etnýeh mrawjell se rozmůže,
Pomine wšj zloty nestwmw;

Gaké nadčge kwet neljčený,
VVynik-á nám z přjtonmosti Twé!

O gak duch náš plesem allogený,
Tebau očekáwá blaho swé!

Přigmi, Otče, sliby lásky wrauej,
Neoblomné našj wernosti;

Buď Ti slzu z očj wšeeh se stkwauej,
Rukog'mjm gieh citů blílllOSti;

' . ' '
P(mug Íflzdfntí,panug drtí/mu lem,

Uwediž Swé w skutek aučely;
Zchneyž skutky Twoge twůrce swěta,

By se we'čně w cjrkwi :.astlswěly! !

Wogtěch Procházka,
čestný kanownjk Wyšehradský,

farář u sw. Wogtčcha.



Pražské Behem/' duchowenstwo.

Musa.

Proč truehlj sestra Čechie milostné,
Proč slzj oko rodné Momwy?

(Je zwčstugj ty tóny přežalostné,
Genž, gako žele matky bezradostné,

Se rozlily kol oslawy? —
Rei, máti s]awuá! či rozenei twogi
\'Ve válce padli, w eizokragnčm bogi?

Či mčnj w krew se toky Gililawy?

Morawa.

Giž palma šjrú nade mnau se klene,
Oljwy mjru \\"ůkol mne se pneu:,

Wšuk nowau ránu W g_rjzwyzaeelenó
Mi zaryl osud w dobe utěšené, —

Miláček mng' opauštj llluwu mnu!
Tam, kde se srdce sestryr mé ukrýwá,
Kde \Vltawa swýeh slzj praud wyljm't,

Pedá Mu erkew čaekau ruku swau.

Čcchia.

A)) dCOI'y mě ——rusalky Labe mého!

Sypeyte kwjtj wzáené po dráze;
_IÍ . .
(nn Syna \\'_|t:'1mdo králow'stwj swčllo, —
Přineste weuee 7, listj myrtowéhe,



'\Vltawské wjly, Gcmu lm P 'azc.
On přiohz'mzj, -— & muška s očj lllcsz' !

On přicházj, _— u.každé srdce plesů!
On přicházj — wšem Swogim k obloze..

Praha.
\Vygasni čelo, erkwi owdowdá!

Owčnči spz'mky, swat-fl nowčsto!
. _ „ v _ _ _v ,Hle, Zamo/z twug, ta hwczdo nulostlmcln,

Na nižto s láskou družka twogc zřcln —
Twůg „Írwolmrý \\gjždj wo mesto!

Nuž, pčgtc „fl-vel“ komu hlasy dány;
551050th zwony, — otcwři swé hrány

rww „! _-I P,“ .! '-\ '&) clnamuw moglcn mmm mujcsto,

Stráhou .
'lcscym zwony — znwzni wnrlmn zwuluu!

\ldyššíitc %\\čžc hjly' praporce;
„Eloszmna !“ zpjwcy bolostný můg pluku ——
l na te wztálmc blnžjcj swau ruku:

To On! to On! tou erlfwc Snmlbcncc!
Gil, slunce druhé % Olouu'u'c \\“jtz'nn,

Gil Gimli—lehu, ——Sionu gitro, ——čjlz'un;

Buď oboum i můg lmct 1m.wčnoc!

Genius řeholnictwa.

Illc-l (ljllq má též, na bljzku i w dalli,
So před tobau, o' Pane! sklánbgj.

Kill! prapory poswátnj \\“jry mily,
Rytjřilm křjžc po boku ti stáli,

Ti pěstugj swé wlnsti mulěgi:
Ti zaslopcnoů modly rozdrtili,
Pro spásu bratři kulich strasti pili,

Ti \\“Ztlyvlmgjnjun rány sl-a'mgogj.



VH

Památky gsau to zbožné minulosti,
Gichž času Pán potomstwu zachowal!

[ ač gc krng odčw rozličnosti,
l'řcdc wc wšech gcdné znj hlas powinnosti,

Auf gcdnomu se každý cjli wzdul:
Z nich wšcliký, ——-opustiw otce, nmtku,
\Vzuw na se křjž, i odřeknuw sc statku, _.

i\orauhwi Krista wernost přísahal.

(.)! wzczřiž wljdnč na ty djtky, Pane!
Gcnž swčřcny Twé mocné ochraně;

| W gag—ichíu'uhvcch láska k Tobě plane,
] w nich též taulm. wřjti ncustunc:

Žjt Tobě ke cti, erkwi k obraně!
()! přuhlužcn, kdož mužu sobě řjci:
„fl/iig duc/z, se s láslmu wzntíš'j' nďd tisíci, —

Zlínětluče na sm srdci oddaně/“

Eugen Tupý,
norik na Slráhowč, w Praze.



VIH

Swělske' duchowenslwo :: arc-ídie'cesj.

lm seweru.

Stogjt skála w diwoprmulném moří,
Kol nj wjr šumj rozpčnčný;

Na nj chrám se stkwj we zlaté zoři
Rukau wšemohauej stawený.

Přes welcbné, wečné geho čelo
Mnoho dáwnýeh weku přeletěla,

thuřne wetry chrámem wiklaly, ——
Geho základy wšak trwaly.

Tot hle ejrkew Pánem založená,
Genž sljbil wečnau ochranu,

Nepřáter wůkol obkljčená
\V Nem nalezla, wcždy obranu.

Darmoř bogowali proti skále; —
On gi hágil, On při nj byl stále;

Geho slowo, geho přispěnj,
Chránilo gi od poblauzenj.

„Neneelu'unt wás sirotků !“ tak zněla
Slowa Páně při rozlaučenj,

A co láska. swýln připowčdela,
Slawneho též došlo splnčnj;

Pednes stádei, stálému we wjře
Datwa'twerné, laskawé pastýře,

Pednes kwete wečne zelený
Very strom od něho wštjpený! -—

llle i k nám nuklenilu se Geho

Láska za nebeská dobrotu,



IX

Šyehom wůdee meli wznešenebo
Na obtjžné dráze žiwota:

Á/oysia dal nám k našj slasti,
Syna wýtečnébo české wlasti,

Gi by zářil k spáse, oslawě,
Geko dřjwe družné Morawe.

l'řigmiž tedy, Pane milowtmý!
Borlu —- to pastýrské znamenj,

S kterau druhdy ÍVogté'ch swé kragany
\Vcdl šíastne k zdrogi spasenj.

Tam, kde Arnošt zbožný w swatém stanu,
Zu lid český se modljwal k Pánu,

Twn', nechť obcí z lůna swatynč
\Vzbůru wane k nebes wýšiné,

\V této wážne', zasweecué době
llled' na, kněžstwo, ——wčrné syny Swé

Každý z nich se s; láskou wine k Tobě,
Každý Tebe otcem, wůdeem zwe,

Swuzek lásky, genž nás k Tobě wjže,
Nám polebčj břemena. i tjže,

Trud i strasti mile osladj,
\"ršecky ztráty hognč nabradj.

Protož plesný hlas znj dedinami,
„Blaho Twé, o' Pane! wě'čně' kwěí,

Mno/užléta panugž tu nad námi,
Gil/i() hwevzda mím na dráhu swět'Š'

Hospodin na Twoge počínání,
[[ogně'rač wyljti požehnání !

Pakt i nám se blaha dostane,
A k nebesům djka powane.

Jan Gindříck Marek,
farář w Kozogedecb.



011 gihu.

Aitu! Pán u Otec, Kněz wýborný,
Rjšo Primus wclcdustogný',

Knjžc Arcibiskup, Pastýř wzornj,
An se k stádu bóřc pokogný.

Schrcnk : Nolziwzg'tl, králem mjrožz'ulným
Oln'z'm z wnlc \'Vla'tdoc wládoů Wšcvh

Spráwoom apoštolským Čechů řádným,
Umí: ač (:izj, rodný předoo Čech.

Krásný Morawa Mu wčnco plctln,
Íi'lodnú kwjtj niwa postila,

Slaíwa Rudoll'own kdo gost kwčtln,
Tann Ho sláwnn s]z'twy doom wčnčilu.

\Vlnstonco wsuk túhau k hrntřjm plano,
(lvžto mátcř gcdna kogilu,

Duch kdt- W godno srdce godcn mm,
\V godcn národ nuit gc spogiln.

Bodom slnwný Syn wrncj sc wlnsti,
\'Vlast Ho \\“jtz'mw stkwostné brány swé.,

Český k zpčwn lid wc zbožné slasti
„lIospodim, pomilugr n_\!“ zwc.

Proto hlučno w ozářené Praze.,
Městnnn sv k nebi wnlj ples,

\Vo wlnsti so oln'ážj třikrát „I)lnzol“
Siruu ohot že ohgzťl Ženich dnes.



XI

Zelmey, Otče! s VVogtěchowo trůnu
Ceské zemi rukou swecenau,

Berlau wjry k Swatých sídel lůnu,
Prowod' Bohem stáď Ti- swčřenau.

Krnsolepá kwčtiž wesna Tobě,
Tivhuunhý Tě mínek uljhey,

Zdrzmj zhwjteyž i na ljeech Tobě,
Ceský duch Tě sladce oijey.

\V tiché eo ohčti oheň zňatý,
Na perutjeh žhouej zbožnosti,

l'h'lpolz't modlitby wýlew swatý
R hwčzdowýši z srdce hluhosti.

Twilree! 1mPastýře shledni etného,
ll'odcnř lidu, & lid hoden Ho;

Guranu wylj w čilá prsa Gelco

Sjlu z zdroge ráge wččného.

Buď Mn štjtem na, osudné dráze,
Swat-au by obhágil wjru twau,

Spusnč neřesti položil hráze,
\Vyrwal hhqu kořist welehnau;

\V času bouři na Petrowč skále

\V \\“lnfuth neutonul za'thuby,
l'ameznu by hřjže tobě k ehwále

každý odrazil šjp nehody,

Pult ač žigc [\'eslorowa léta,
Klidne" plyne žil/' Geha běh,

„7 člunu lwé miloin wwřc-msměla
Bře/m s stádem Ho dosíci- nech!

Wáclaw Alcar. Palmu,
farář w Pořičj nad Sůzawau.



XII

Řeholnj duchowenstwo : arcidiécesj.

Krásně wjtčzný na čele hrdinskěm
\'Véwody stkwj se slaweného wjnek,
Když mečem strážným znřiwých nepřátel

Bauři rozehnal.

Krásně odmčnný na prsech šlechetných
Řád se státnjku wznešenému leskne,
Když duchem maudrým pcčowal o prospěch

\'Vlasti & krále.

Krásnegi wšak se w zlatolesku zářj
Berle, poswátná we rukan wclclmých,
Giž nosj zbožný swčřenóho stáda

Ku blahu pastýř.

Zář gcgj ccstau wedc stádo gistau
Ke zdrawým pastwám na niwách kwčtanejch,
Tam kde se prýštj pramenem potůček

Prawdy nebeské.

Zhlaudilým gasnan ona gesti hwězdan,
W tcmnn když nočnjm zmatených na, cestách
Upegj, wljtlným kyne gim paprskem

Z blankytu wýše.
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\'Vlasti ku Wččné kyno od pozemských
Wzdálcné strastj, kde nenj omylné
\Vášnč, ni swodná w okochh ncwláčj

Otrokyr rozkoš.

Tobe" neywyššj tuto bcrlu Pán dal,
[(n/"zc Náš ! AŽ.10 Twé ruce stkwi se dlauho !
Laskawým rač swých lcraganů Pastýřem

Býti a Otcem.

Dkt. Josef Smetana,
kapitulár Tepelský, professor w Plzni.
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Ilias od mezi olčíny.

Požehnaný, genž se z i'jše Swatopluka,
Čechii kde wzešla záře křesťanstwj,

\V gmónu Pane héřeš we wlast Nepomuka,
\V drahé, Swatowaelawskó to dedietwj!

Limo této Bohem požehnané země
Gest i Twrí kolébka, gest Twá mila wlast!

Onat mezi wlastnj počíta Te" plčmč,
A že takóho ma Syna, cjtj slast!

Po-nmznný Páně ! Ty se k nam giž hljžjš;
K Ceehum bratřjm wčrna sestra Morawa

Tebe posjla; a kamkoli pohljžjš,
\'Všude rad-ost ]llOllj Twá k nam wýprawa;

Kralowska Te" giž w swé lano Praha \\“jta
Na stolici flruoSla a ÍÍfroglě'cíut,

Slawnč zwony znegj od swateho 77/70,
\'V každém oblíeegi sthwj se útěcha!

Giž swé hrany otwjra Ti ehrz'un panu'ltny',
Pomnjh Karla wzneSený a oslawa!

Primasuw a kraluw náln'olmjk pnswatný,
Stkwostna "popelniceJana, \leawa!

A co Libušino město progewuge,
To se. s plesem w tisjeerém ohlase

Po šestnácti wlasti kragjeh opi—tagze:
„Zdl'ťíw (Rui-' ÍÍ'ÍUymí-mó zóosný Primasc.t



Tak to znj i tu, kde Rožmitálskó losy
Před wljdnuu sc rozkládngj Březníf-j,

Radostné se wůkol rozlélmgj plesy,
Slnwnč, guko hlasy zwonů znčgjrj.

Od úst k ústínn 'l'wae gde tu gméno,
Stkwčlc, gako na obloze dennicc!

S nepvraumčgšj wšak tu láska“ wyslon'cno,
Rozprostřcny kde gsnu tiché ZÚCNÍCC'!*)

K čvsko—slowanskómn tft \volngj swčtn
S wytržcnjm, s (thlnnbun, s rozkosj:

„My gsmc lla, co (1le \\ ncyl'n.l(—.g.=á_'|mněhu,

l'čston'nly na tělci na. duši!“

„Zde. co nnmlnwňátko na nmtořském kljnn
leml 110, a opět l_ilml lásky rot;

Wein—m, mnudrustj ]n'ospjwal w nnšcm sljnu,
MYgsmc Gťho Betlém, Geko Nazaretl“

Proto my tu WůkOl w swatém radowánj
„Hospodine, pomilug ny !“ zpjna'uno,

(Fu-dno ('.IIÍLjCOod Tebe — Twč poželuuínj!
[flv/(Hmi ruku !—-žc/mcy ! ——my gi: I.“/clia,?le !

František ll'acvk,
zámecký kaplan w Březnici.

*) ()tčína Ncydůstognčgšjho knjž'ete, w Prachenském Lrngi,
dwč mjlc pm! l'í'jbrmnj.
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Knjžeq' arcibiskupský al-unmdl.

Pán Pánůw ])okynul: chrám osiřel, k němuž
Zbožný Cech zraky swé, swau mysl obraej;

Pán kynul \'Všemohauej :
W české ejrkwi nenj hlawy.

Tu zrak mák milená z úwalu nářekůw

K těm wečným pramenům swetla obrátila,
Kdež we shiwč nehaslé

VVládne Pán osudem swetílw.

Náš hlas s Matky swaté w proud se geden spogil
Prosba“ lásky plnou; djtky za.Mateřj

K Tobě, Otče nebeský,
Pospol prosby zusjluly:

„Dey nám, dey ho synům swým,sze! genžby nás
Cestou k Tobě wodil, wjře učil swató;

Zažhni swjei na swjenu,
\'Včrný lásky žiwé obraz!

„Rozswěř swčtlo nohaum w mrákote cest našich,
Dey náměstka Čechům, genž by, weden duchem

T wé swatosti a lásky
Láskou lásku budil swatau !“

Sešleř, sešle ho nám, — takt gsme my doufali, -
Ten, genž swčt milowal, když swčty we tmawé

Odpočjwaly geštč
Tůni mlhy &mrákoty;
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Sešle't, sešle ho nám, Pán Spasitel drahý,
Genž wččné sliby swé swau zpečetil krwj,

Genž Beránek od Otce,
Sjlu, sláwu & moe přigal.

A ble! teš se milá lnatko i národe!

Twůg hlas, wůni milan Otci nebes, w zlaté
! ' ,

Bum zastnpy nesly
Angolské k nebesům nebes.

Plesch ! giz Ho tu máš! giž lla (lušj čilau
\Vjtzí kněžstwe i lid zbožně zanjeený :,

Slzy (ljku, radosti
Starcům, mládí z očj kannu.

OnSyn wlnsti milé, nebe nz'undelo;
'v ,v '

Tu twur lásky plná„ zrak ten ozureny
Nzulšenjm, gnkowýmžto

Arnošt, Weg/čelo &Jan plannl.

l'lesey wlasti milá.! — teť!se i Kníže náš!
Gegi wěrným udělil Buh —Spasitel Čechům;

A hle! snlee npřjmná
\'V obě—i"Tobe" nesau

Znáš ge, znáš Čechy sám, Knjžc a. wůdce náš!
Gsnnt to krew z krwe, genž w srdci eswjecném,

\'V srdci Twčm bige wrauejm,
Krew, z njž Wáclaw i Jan swatj.

l'rigmi, přig'mi Ty nás w stjn péče laskawó!
Twých úst nás wyučug prawth nebes gezyk,

% , !Skutky l'wé poweclnu nes
Cestnu, Spasitel welel. ')
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Twúg přjklad naučj cjrkcw &wlast druha“
I'oswátným milowat lásky Božj citem;

„VVšccko býwati wšcchnčm“
Twé to skutky budau učit.

S tau pcwnuu nadčgj, Otče nebem daný!
Djtky Twé se winauk Twým přemilýmnohaum,

Djtky, gež powolá Páu
K djlu swému rukau Twogj.

Přigmi srdce čilá —- wíce nedalte" Pán
Díl/c(ím Twým, — (: inám srdce nachyl .swogc

Otče! w lásce sc nakloň
K mím, gež ]: Tobě pag/' nebe!

"Wc/mv Slulc,
nlmnnus Lnjž. arc. semináře.
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Vale, e Moravia.

AIAÚHSIO
lemo BARONIA SCHRENKln xorzlsn, PRINCIPI, ARCHÍPRAESVLÍ

PRAGENSÍ, LAETANTES CVNCTA FAVSTA PRECANTVR MomVl.

Jaun triumplmli strcpitant sonorc
Ferm carpcnti propiantis illuc,
Zwittavac qua. amnis sinuato cursu

Alluit arva,

Atquc gcrmanos cclcln'cs Mincrvac
Arte victorcs, idcoquc nomen
Gloriac nactos, sccat iu Bohcmos

Ac Mnralmnos;

Jmn ferox saxum sonipcs ncc unguc
Acrco tangcns volitat, superbc
Sinciput tollcns ob (mus benignum

Et vcncrandum.

Ast gcmens illic oculo matlcutc
Excubut vates pin, gcsticndo
Pracsulis grati mamihus sacrutis

Oscula fcrrc,

Sicquc supremum Moravac patcrnac
In viccs votum tcnero profuri
Gordis all'cutu rcgionis amplac

Sacra chcnti. _—
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Plaudc longaewun populo refertnm
Limcn*) ct prisco cnpitoliu acdcs
Principi! Grande viduuta Viti

Sponsa vcnusta!

Mox enim Sponso pictatc plano
Anulum gcmmis nitidis onnstum
Porrigcs, dulcem Putriao Parcntmn

Lacta videbis;

Pracsidcm jam mox hilaris vctusta
Urbs suum ccrncs oculis decorc

Nuptio ornatum, lituoquc fultum
Mugmllcentl ;

Mox ovans fcstum rutilantc faucc

Cum tibi divam pcnctmhit acdcm,
Concincs carmen modulzmtc turba:

„Ecce Sacerdos“ —

Ecquidcm rugac facicm scnilcs,
Cundidi frontcm paritcr capilli
(Pracsidis summi dccus ac honos) nunc

Usquc nec orant,

Attamcn Virtus in Eo vircsccns,
Pcrspicax ct mcns animi fidclis,
Quuc decet Patrcm lituum tcnentcm,

Considct omnis.

Id rcfcrt Gmundum, mcmorant Ponatcs
Agminis Modřic, cclebrat pcracvum
Mocnium Julii, **) sua quam rcgclmt

Gonsaga templu.
*) Liman : Práh, ——umlc Prang nomen l'nbulutur. **) Juli

uw wrch w ()lmnuci.



Ipsc Parnassi roscus fatctur
l'racscs, ac ipsac rcsonant Camocnac,
Cordc quam gcstat documenta, musac,

lliccc Sacerdos.

Justus llacc acqua trutinans bilance
Caesar, actcrno Supcrum favorc,
'l'racsulcm dignum vitluis Pragorum

Dat Sacramentis. —

Nos quidcm moesto prcmimur dolore
Sic, vclut quondam gravitcr Milcti
Audicns plcbs: Vix rcdamata Pauli

Ora videbis- *)

Attamcn cuncti, titulus quod almis
Fulgcas, Te nunc modcrantcm habcnas
Agminis magni decoramus hoccc

Carmine lacti:

Numen acternum Moderator orbis

Te bonis cunctis cumulct, suoquc
Protcgat faustum studio discrti

Nestoris acvo!

[Vcscíat Ohiron larium Tnorum
Team, sed sospcs sine nube tetra
live divormn, populique sne-rue

Utilitaii !

]Watlc ias Paw lowsk ý,
Capellanus Boscovicensis,
dioeceseos Olomucensis.

*) A424..20, 38.
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llla. :: duchowenstwa Olomaucké arcidie
cesj.

Nehněwey zmilená sestro na sestru se,
Twůg—li nadwzuešený k nám Aloysius
Časteg' tauhyplným zpět se ohljžeti

S stolec swého okem bude.

K ehůwě swé zmilitek z matčina m'u'učj
Odbjhá, nade čjmž matka se nemručj.
Od matky Zóeničan !( pestee Morawii

Nekdy, přeg, by si zaměřil. »—

VV půli swého žitj žel domowem počal
Dljí', růst, kwósti “ nás, w přjzni Rudolfowč *)
Silný pusté kořen, k wšem w hierarchii

Stupůům dráhu si oswogil;

Dwan že inful okms Praesuly zde dwema,
Giehž miláček obrán, w odměnu dáno Mu;
Žet tu w lůně našem špjži i slňwn Swan

Powždy w mjře našel plné,

Toť w gemné duši Mu tkwjt bude; z ůplna
On, co w srdce, či list psáno ge zákonem, —
Zbožný ——wezdy konaw, tež slowu dostogj:

„Aron, w srdei nosiž gmě giChI“
*) Kurdinulu arcibiskupa, arciknjžete Rudolfu.
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Štěstj twého přcgmn, scstro, ncwčsto ti,
thaužjc 1m osud, gjmž bylo určeno:
„Zudost mjti 111qu0110ka Morawia,

Zornj swit že gi oblažil:

Slunce wšak wysokč má roditclkyni
Nálcžcř, s dokladem, oswotyžc blahé
l'uprskům wclcno scmto dorážcti,

\'sz'tgcm by přetržcn nebyl.“

O! dráhau tedy beř Swau, Pane ! slawne" se,
Zdráw s!ůg,w paměti měg tu ctitelů wřelých,

v ' ' ' V ' v .
Gc: kag/ nadege: w střed zplozen ze gsz,

' ,
Krtílowslm spona dwau malíček!

Jan Nap. Tutta,
krag. děkan, konsist. rada,

farář w Opatowicjch.
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Hlas :: duelwwenstwa (lie'cesj Brnenslie'.

\'Večná, láska % milostného nebe

“" twuu Te" prowod' milowanau Mast!
Tam, kde čeká swatý úřad Tebe,

A Při mnohé péči welká slast;
Kde úrodné pole wykázalo

Twé činnosti milost králowa,
By se Tabun wůkol rozmáhaln

ij, ctnost & Božj oslnwu.

S želem siee Tebe propouštjme,
Au Te" wyššj osud odňal mím:

A wšak s plesem Tebe prowz'tzjme
\V duchu W starožitný W'ilůw chrám-,

Sestra musj sestře štestj přáti,
Když se ženich Sličný snaubj g';

Slušno bratrům s bratry zaplesutí,
Když ze zisku ti se radugj.

Te' wčhlosuá powest předcházela
K nám giž od gezera Žmundského; *)

Po Morawe kolkol roznášelo

Kwěty duelm Twého garého.
Od D'Iodřieky'eh **) lučin k Olomouci

\'Vznášela Tě hodnost wýš & wyš,

*) Gmůnd w Rukuusjch, kde byl kragskjm děkanem ::
konsistornjm radim.

**) Tu byl, bljže Brna, Reghradu :: Blučiny posledně
kragským děkanem.
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flž Twrí prsa wljdná, bohowrzmcj,
Zdohil mimo hwčzdu gcštc křjž.

Nowa“ s]áwau opět ozářený,
Bčřcš ted' se k hřelmm \Vltawy,

A co Arcibiskup oso-jconý,
Dobrý Pastýř, Otce luskawý!

Tam kde krng nvhcnosná bání:
Drahé českých Swatých klenoty,

Tum ',"gř'wcdnu ti s.lúhowč Páně

K stolci 'Pwčmu, plni hluhoty.

chhowcy Te" do ncydclšjch časů
Hospodin wc zdruwj bugarčm!

Abys konal & wzdčláwal spásu
Gabo lidu w duchu Kristowčm.

Kdyz T—wrírar/fa (mda žclmríwati
Od olHí-řc (Šacham Zaskuwě', ——

Pane ! ——rue žehnagc zpomjnali
] na nás sóratřené w ]lforawě!

Jos cf Ilolásck,
farář na Blansku,

patronátu arcibiskupsth Olomouckého.



Pogednánj.

1. 0 domnělé náboženské šjlenosli swa
Ig'ch Apoštola.

(Proti neysilněgšjm winilclům časůw neynowčgšjch.)

Od

Jakuba Beera,
čestného kommendatora řádu křižownického & cjs. král. pro

lessora dogmatiky.

Cj srdcc giž gcdnau mocné útěchy pocjtilo,
kteráž lcžj w těch slochh: „\Vij, žc Spasitel
mug' žiw gest,“ uwdžj také hlubokou bolest, kte
ruuz odpi'rrcowaó z mrtwých wstánj VVykupitclowa
srlntrulými pochybami & llz'unjtkami auskočnými
pi'iprmrugj dušcm Wčřjťjlll. A přodcct shlcdáwala
ne).—;lzmnčgšjtato udalost w pozemském obcovánj
Synu Božjho, totiz: „nowč ožiwcnóho z hrobu
sc 11mrr1'wcnj,“ wc \ršcch wckách ncysilnčgšjho
odporu. Nic méně ncnaskytnul sc od času po
hanského mudrce , powčstného Celso, &šjlcného
zakladatele Islamu &\Volfcubiitclského fragmen
tisty smclcgšj odpůrce základnj této křcsianské
prznrdy, nu kteréž wšccku nnšc nndčgc spočjvá,
nužli ncylmwiěgšj oncn Tubin-ský falešný cwangcli—

Sta, kterýž ““ nmhczpcčnřn'špn ugišimxánj očitých'I“

(".nsopís pro katol. duch. XT. 1
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swedků: SW. Petra (I. Pet. 1, B.), sw. Jano, (l.
Jan 1, 1. B.), sw. Mantnuše (28) &ginýeh nie gi..
ného neshledáwá, než \\“ýgz'ulřenj pohlzuulilych
Weston & řeči matné šjlenen náboženských. Sta—
kownntio wýčithnn ncnšetřil nni onoho apoštola.,
g_rehožtomran'nj krásnu tuk spanilý žiwot od oha
mženj, když na \\jrn se obrátil, gnko nepřetržitým
se hýii widj řadem tlůwodůw podiwnčho z mrt—
wy'eh wsta'nnj Bohu-Cloweku, neušeti'il ani učitele
národnw, kterýž znngjnn't wšeehn naši pozornost,
nechat hledjme hnď nn. (lůwtipnnn rozwázliwost
geho rozumu nebo na \\znešenost geho 1n_\šlének,
buď na setrwnlost geho wnle nebo nn nrnnenost
gcho lásky, buď na zpnsobnost _gjeho“ obeowz'lnj
s rozličným lidem nebo na Spanilost geho myslí,
na geho srdnntost w nehezpečenstwjeh nneho na
různost \\“ýmlnwnosti geho. Dle nowého zgewenj
Dra. Strausse wšiehni n.poštolowe n učmllnfp-i &

prwnj wyznnwnči. l.)-.in“—pognti byli hauzlem stegné
šjlenosti, ewnngelielu't \\')'p1'1t\\'0\\'a'ln_'|o wzkř'lšeném
mistru giného prý negsnn nie, než plodem žiwé oh
raznosti němých stnnpenenw g_vjeho,hteřjž, prý,
wznešeného mněetllnjhn pro prnn'dn (\ ctnost nignk
si přcilstnwiti nemohli, nežli že u“ f_rnlgómsistanu
promčnčnj žige, & tak předstnwenóllo mrtweho že
prý skutečne ožiwcného před sehnn \\"itleti se do—

mnjwnli, & gnk se (iomnjwnli, že giným opet wy
prawowali. *)

\Vzhřjšenj Páně nie hy te (lygineho nehylo,než
li ničemný \\“ýtnor obraznosti, gjmž se nyznnwnči

) l'orow. Dr. Strauss Leben Jesu l. Kap. 3 Ahschnitt.
€. 131.
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uhi'ižownného bzmili osmnácté set let, kterýž ale
nn mocné slowo Tubinského doktoru opět do stjnu
bárek scstuupil. Ach, tedy by křestnnský swet
spočjwnl posud w na'u'učj dlouhého půlnočnjho
snu, posudby lichými přeludy byl mámou, kdyby
mnndrý uížedlnjk dewutenáctého učku vzdělanosti
slunce už k polednjmu nebi byl newywedl, nby

pnlůiwými paprsky gebo uspnnce konečné zbudil;
posud by tisjee pošetile-hw hledali mrtwého mezi
žiu'ými, kdyby nowý onen ewungelista učedlnjky
Páni—„,htcřjž prwnj bági tuto zu pi'nwdu udáwuli,

;cn ohlumuné fnntnsty & dobromyslné šjlenee byl
neprohldsil. . . Nepochybně se domnjwal W hr—
dosti swé spisowntel neynowegšjho žiwotn Páně,
htm'yž w nadšeném poehopenj wzkřjšenj Kristowa
přežwylmwnl wlustnč po ehlektiku Celsowi, po od
ští-petici Juli-.inowi, po pnntheistském Spinozowi,
po nenáwistnjlm lgřestnnstwn \Voolstonowi, po
protiLřeslnnshém Edelmnnnowi &po německém šj—
lem-i Dnnieli Mullerowi, domnjwnl se, že snuwč
him lidem se \\elmi znwdččj propůgčenjm téhož
mého swetla; nebot on gest sobe swedom,1nnol|o—
h inu-nosti mu na to wynnložiti bylo, prwé než
se mu z hlubin litel'nrnjho zpytowánj zablesknul
onen welihý nález, že mezi miliony sauwčkýeb
hřesmnnw on gediný sám gusného, aneb aSpoů
::my'vh _L'jllSllČgŠjllOzraku požjwá. Což tedy diwu,

že \wlilxy' sboretihodnýeh hngitelůw swatynč Ho—
spodinowy k swatému zápasu powstal proti témuž
ocluz'tžliwému buřiči, & že přes pul stn. swedli
puteh, aby porazili téhož domnělého welikánu.
Zdržuge—li ho posud duch. twrdošjgnosti, aby zbru—

'li
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ně k nohám moončgšjch popůrcůw složil, aneb u
chopil se opět meče &kopj proti swým \\“jtčzům,
aby seknutj & lmdnutj, gnk mile ucjtj _g'ť'hOránu,
stcgnnu měrnu spláccl: nicméně ncpoohybugc no
stranný swčdck téhož zápasu, že přepiatý rok tou
to na hluwu gest poražen.

Spismvutol tw'hto 'í":'ulků\.\'nozmncyslj se píší
pogiti k ctihodnónm sboru \\jlčzoslzl\v1|jclu apolo.
gotílw, nchnř se nvdá giž snad k (hmodum gcgivh
nic znaunenitčh() nmvého přiduti, aniž zwla'uštnj
duwody ohgnsniú hodlá, % nichž ('lz'nwnozupmnv

nuté mímjtky obnmwny, & nnrknutj, kteráž pro—
nesli ncyn'uhlmvnířgšj nopřa'ltolč gmónn. i\í'w—sínnskó

ho, od křoslunínv odrodilývh opět uwnzcuu byla.
Zdržj se i proto apologie tukowó, an bezpečně
gest přcswčdčcn, žc _pl'mxoxwěrlló(*Lonúrstwo téhož

časopisu nemů potí“oi>j. \\"_\'š(:l.í"iti chce tedy
genom: pru'we-m-li npošlohwó P(th : Nábo
žonské Šilmmsii 'wr'nó'ni. býti fm-Ohml? Náležitn
odpowěď na tuto otázku lníslodowuti. bude. sama
schzm, když se prwč llShlllUWjZ čim wzniknnuli
mohlo podezření, že swufj ((pošta/mvt? Ulennsň
Snad, podlé/cali, &napotmn, M_\ž se nyšotřj, čjm
se od skutečných Šjlcncnw.

].

Pomozj, gjmž se (Ičlj šlechetnú horliwost od
])ošctiló třcštčnosti, tak někdy s_plýwů, že “ po
suuzenj gich i ten noyrozuunnčgšj filmu—k\\“ omyl
ubčhnuuti mužu. Poněwndž tedy sw. apoštolowé,
gcnž wžiwoti: smím noukogc—nčhorlili pro sprnwc
dlnost, pro dobra? &prnmlu, nvgmhmn 1an bljzlm
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dostnupíli k pomczjm náboženské šjlcnosti, že gim
nelze bylo wyhuuuti sc podezřcnj téhož duchowuú
ho ncdulm : za. skutečné Sjlcnco byli gsau pokládáni.

|. Mohli tjm w podczřcnj tukowé 'upaul—
nzmtí, „ze we swém powoltíni swrchowanan gc—
míli lzorliwost. I w žiwotč šjleucomč ulgnzugo
54: (205podobného. Zamilowul—li si kdy gnký pře—

iml, lmwj so g_imduše gcho duem inocj, swrcho—
mnou ho pěstugc m'u'užiwostj, nomyslj, nečinj gi—
nóho nic, než co by k témuž přcludu směřowulo.
011 \\la'ulnc cclc gcho Sl'(lC('lll,1I lmldi co ginóho

muy-sl). swými pogjnn't, shromz'tždj toliko, aby swé

:"ch občt přinésti mohl. To plutj o šjlouosti w
lúsw, w pobožnosti & giuých náružhvostcch. —
Slcgnnu. ]mrlhvostj plálí sw. apoštolowé pro před
mbt swóho milomínj; w něm toliko & proň
(chteli žiwi býti, a, předmět tento byl ——ukřižo—

\\:mý Jcžjš. Pro něho zunjccn dj přch celým
H!!l_'()llli'l2(=ůlljmžidowskč rudy swntó kuji \ apoštol—

ské: „Ncnmžcmc ucmluwiti toho, co gsmc 'widčlia
shšcli. Noujř w žádném ginóm spnscnj; nebot
ncnj giného ;:méuu pod nebem dáno lidem, skrze
'\tťl'ó'z bychom spasení býti měli.“ (Skot. 4, 120.
M.) S srdcem \\“1'uucjm, s srdcem plným čisté
n upřjnmó lásky k Jožjsi Kristu napsal sw. Jam
gvštů “ šedém stůřj: „\'Vidoli gsmc sláwu gcllo,
slz'm'u ;;“nkožto godnorozcného od Otce, plné mi—

losti & prmwdys“ (Jam 1, HL.) Téhož duclmpln
\\oiz'z učitel národuw Lu křostanum ijským:
„Kdo nás odlaučj od lásky Kristowy? uni smrt,
uni žiwot, uni nustz'n'ugfjt-j wiíci ani lnulnuoj, ani

\\')$()l\0$li, uni hlubilmg“ (b', 35.) u, křoslunům w
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G-alaeii piše : „Ode mne puk odstup, abych se w
(čem ehlnhil, gediné w kí'jži Pána našeho Ježjše
Kristu, skrze lítOl'óllOŽ swet mi ukřižowán gest,
& gti snem.“ (6, Ul.) _- Byli snad proto sw.
upoStolone slultečnj šjlenei, že tak mlnwili? Míl
žet hýti srdce gistun weej zanjeeno, muže se mysl
přede wšjm han'iti, u horliwost muže zcela sme
řowati k wywcdenj gegjmu, & nemusj při tom
třestití. I prawč nadšenj zanjeeno gest swým
předmětem, an ale se wolnč pohybuge, wysoho
nad obyčegnau drahou, nezaslnhnget proto gmóna
šjlenosti, w kteréž gi chladná, sohětnost stjhz't.

2. Mohlol podezřenj toto proti apoštolnm
Páně i tjm wzniknauti, ze pro předmět nadšen/'
swé/1.0 neméně gako prawj šjlenei wšecko obě/0
wnfi holowi byli. hdo šjlenstwj w slohem toliko
nástinu zná, nemohl toho přehlódlmnti, jak po—
din'né stálosti w trápenfb gali lí wolnómu nasazo
n'ánj wšeho gmenj sweho ano i žiwota schopni
gsan taken-"j lidé, kteřjž \\'I't()('llll gnhnus šjlene
zznnilownli. Otewřeme-li genom letopisy wlnsten—
she patnáctého stoletj, ay widjme, mnoho-li tež
kosti lidé tenkrát pro míhoženstwj podstupowali
& nehod snášeli, mnoho—li trpeli, & guhýeh sunže
nj si ani newšjnmli; g“sz ensto kwopili ih tem
neynkrntnegšjm makám, plni gsauee nepodngné swó
lnlnnosti, an opogeni šjlenstwjm genmegšjeh po—
zbyli eitnw, & w h(msmyslnó pitomosti k „lichým
se lnmli záměrům. Netoliko pmwda, nóhrž i lež
& blnd se doelmli swýeh lnučetllnjlmw. Události
této hleděli použiti sehytrnlj nepřátele gmónnkře—
stnnshóho, aby prwnjm hřestanshým mnčedlnjlulm
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mohli odep'rjti slowné zásluhy hrdinsth rozwážli—
mm, u, wyhlásiti ge za šjlence, pončwadž hoto—
wi l;)li, i _:gmčnji žiwot swíig ohětowati, kde toho
oidnlgenj prmvdy & wjtčzstwj křestmlstwu požado—
mio. A kdož by poehybowal, že i swatj apošto—
lowč zmužilostj tukowun nadání byli? Sw. Pawel
duchem swázán předzwjdol, galia-'tsuuženj w Jeru
mame ho očekáwugj, protož řekl stmfšjln Efeslié
(fuji-luxe:„Ale nic se těch weej nehogjln, aniž
činjln duši Swan dražšj nežli sebe, gen abych boh
swug a. přislnhowánj slowa Božjho wykonal, lite—
réž gsem přigul od Pána Ježjše.“ Slint. 20, 22
—- Žil-. Ze pak i ostatnj sw. Apoštolowé s njm
w tom souhlasili, oswčdčngj pahorky, ostrowy &
mesta, zasweccná, prolitou ln'wj gegich, & mučidla
oslnwem'i wolným se \\fzdánjm gegich do wůle
Božj & wjtěznnn setrwulostj.

3. Prwč než ale občtownli žiwot swůg, mo
hlili proto zlowolnýln šjlenými se widčti, poně
wml: nespokogcni s tim, co bylo, s neuna
wmmu horliwoslj wšude hleděli nowýchzis/Šta
ii uvalila/'kůw nowého nábožensky/'. Tuli po
čjnz'i sobě i šjlcnost. \V stálém nepokogi semo
tumo teliá &rotystanpeneůw sha'mj. Nese to s
sebou, z dumy & marnosti nade wšjm, co gest,
hož náležitého wyšetřenj nelibost u. newůli pro
hlušuge, že na mjsto weej skutečných swogje, w
žimnienj přepiutosti \\'yt\\'oi"enč domněnky & po
litické ideály a proniknué naiwrhy lm zdohonalenj
——uncho spjše lšll přewrácenj celého swčta, u—

mix-ti vhce, a po ničem snužnčgi netnužj, než aby
smm pi'elmlným ideálum, gimž swreliowamlu při—
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pisuge cenu, na wšeeh mjsteeh horliwýeh netoliko,
néln'ž i aučinliwýeh zjsknla stanpeneůw. Stegnau
snahu widčti i w žiwotč sw. apoštolůw, kteráž hy—
la gim iuložená božským powolánjm. Nihdý a
nikde nemohli přestz'twati natom, co bylo, a gak
to bylo. Nemohli spokogeni býti se zaslepenostj
národu Israelského, s hugnostj wysjlenóho Íijma,
a s rozšjřeným wůhee ]mnox'a'mjm, kteréhož si
uehwzitila telesnost. Gakož sami se powzuesli
od nižšjho k Wyšsjmu, od toho co gest, k tomu,
gak by to dle gegieh přeswedeenj hýti mělo; &
gokož sami pogali celou dušj swau s hůry sobe
daný prwotnj a wzornj přjklad prowé dokonalosti
pro wšecky přjpodnosti žiooto: tak se přičinili,
aby lidi sauwčké přiwedli k pohledu na wččnau
krásu & dobro, & pohledem na ně, aby ge eelau
dusj zmnilownli: wšem a každému kladli na srdce
gakožto swutau powinnost,hledati eo swrehu gest,
ohlóei nowóho člowčka, kterýž gest podlé Boha
stwořen we sprmvedlnosti a, svatosti prawdy. Efes.
4, 23. 24. Kol. 3, '1. Ahy králowstwj Božj se
na zemi stále rozšiřowulo, aby každé horčičné
zrnko Božjho slowa, wysetó na posuátnčm poli
Judskem, w kmenouý \\zriistalo strom, & rozloži
tými wetwemi weškerou zemi zastiňowol, & we—

šhera't poholenj lidská aby se pod klenutjm geho
símčiln w gedinuu rodinu. Božj — za to se denně
modlili, tomu ohetownli wšeeken čas? & 5le &
žiwot. W'šeehuem wšeeho se chtěli státi, aby wšu
do některé aspoň králmvstej Božjmu zjshali. 1.
Kor. 9, 22.

Gesto ale sw. upoštoloxxó w důležitých techto
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wčeeeh se šjlenei náboženskými se srownz'nvegj:
odkud to předce, že se od těchto s neljhostj odwrn
vjme, n oneeh ale tak rz'ulí trwz'une? že tito po
mech a, newřenj způsohngj, onino inn nepřáte—
ljvh wynn'rhngj sobe netiwost &vážnost?- že pro
tiwenstwj, učedlnjkům Páně učiněné nepoznnlnn
pruwdu do gnsnegšjho uwozugje swetla, kdežto
neypřjmliwegšj šjlcnosti prospěch ]n'awdn (šinj 'prz'r
we podezřelnu? -——Odpoweď na tyto otázky ležj
“ gednoduehé ])řjčinč, že se lišjsw.:1poštolowe
prímo w podstatných wěceeh od skutečných
leneůw.

Hl.

'1. Prwnj znameni, gjlnž se práwč nadšcnj
lidé, následowne i sw. apoštotowé od šjleneů dě
Ij, gest gasnost (: fi'ádnos! míle/edu, sklorýmš
swe powohínj a (mčcl gcko poznávali. Patr—
nnn tnto \\“čdomost & díiwodnnn přeswčdčenost,
kterunž se (1te oswjeenee od šjlenee, shleth'm'z'une
nesmes “ apoštolu Páně.

Co giln neydražšjho bylo, ohčtowali tomu, co
neywznešenčgšjho gest, pončwndž dustogenstwj n
.swntost powoh'mj swóho gnsne poznáwnli, n s pře
swědčenostj tanto pjše učitel národůw sw. Pawel
Timotheowi: „\\-"jim komu gsenr nwčřil, a gist
gsem, že lnoeen gest sklnd můg zaehownti do 0
noho dne. Měj; pi*jklnd zdrnwýeh slow, kteráž
_Q'Siode mne slyšel u wjře a w milowánj w Kristu
]ežjši. Dobrého sklnd ostřjhey skrze Dnehuswn—
teho, kterýž w nás přehýwz'r.“ 2. Tím. |, 12 —-1.4.

\V témž duchu dj we swénl :|, we gmenn ostatnjeh
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apoštolů miláček Páně sw. Jan: „Což bylo od
po tátku, což gsme slyšeli, což gsme očima swýma
\\“ideli, & což _ujsmepilně spátřili, & (čehož se ruce

naše dotýkaly, o slou'u žiwotu zwčstugeme wám,
abyste i wy s námi obecensth měli.“ 1. Jan 1,
'l.. 3. Z postučitelnýeh. důwodůw wšiekni () tom
přeswedčeni gsuu, že gim eo učitelům národů ulo
ženo gest, pro učenou práwdn hogowati mečem
duchu &mocj přjkladu proti špatnosti &nieemnosti
\i'cku swého, & gisti gsnu \thČZSlLlell, kterehož do—
bude s_prostnost sunEu-"angeliuni nád w_\'š1“iořenými
sunstawmni pohanských mudreuu'7 &zbožná gcgieh
mysl & přísnost mrawů nad welikáu pokuženostj
lidského pokolenj', a. proto se wygadřugj s šle
chetnnu ]n'ostosrdečnostj pou'ážliweho duehá před
wysokán rndáu \\“ Jerusaleme: „Gestli to spra
wedliwó před ohljčegem Božjm, abychom vás
wjee posláni-báli, nezliBohá, sud'tc.“ Shut. 4,19.

Gnk docela ginák to \\“3hljzj w hláwc šjlen—
eowe! I gcho ducha zmocnilo se sice hluwnj gá
kási myšlenku, ale myšlenku táto, kterouž wý
hrádnč weden &puzen býwá, neohstogj před swet
lem rozumu á zgewenj; sám slepý &neschopen
;mkého ponaučenj stane se wůdeem slepých; anz
kostliwe se skládali uučetz prawosli swýeh
myšlenek á zámerůw, ano se i uraženým, do
meyšlj-li se kdo o něm, že se zodpowjdá. \Vzlllc
dem ná wysšj důwody nikdý mu negsau gasné
myšlenky g_i—eho,gimiž přede se hláwnč sprawugc,
á má-li kdy gusné zřenj w lnulnuenost, nelze, a
by se l_nudunenosti této dočekal. K čemu přiro
zenost kolik stoleti požaduge, ehcet on, aby do—



510

zrnlo za čas geho žiwohytj. Proto hýwá. 1)oč_'|n'.'m_'|
who netoliko prudké, néhrž i zhoubné gíemu i
gšnxm, podohno oněm horauejm wetrům gižnjeh
krngin, giehž nánjm wšeeko práhne.

12. \Všnk práwč to nás wede k druhému roz
djln, kterýmž patrno, že sw. apoštolnw se netý
ká předln'tzkn šjlenosti. An šjlenoi obyčegnč CO
na—sm'lšeliwjpronásledownjei strach a hrůgu 2m—
.s-nbj, hled/' sw. apoštolowé pokognými pro
.su'f'ed/cy,duc/wwnjmi zbraněmi toliko rozšířili
,'.rálowslwi prmuzly a. clnosli. anilowané (lo—
mnisnky šjleneowy osohngj si welmi lehko gaký—
5í tngný w člowekn soud, a na čem se we swé,

znnli nstnnonil, k tomu nnpotom rozum, (:htčg
nechte—g,w mlhowóm swetle důwodn hleduti mu

si, a to tjm horliwegi, (*jm wjee se o ceně swýeh
(lomnenek a zálnerůw domeyšlj, & čjm násilnegi
k mlok—njhrzo nmrnostj, hrzo ginými pohn'útkmni
pohfmen hýwá. Newede—li se mu to pokogným
prostředkem, nnskytlm'j-li se mu w geho prosely
ton'ůnj neočekáwnnč přelu'lžky se strany těch,
klerj neehtj dle geho Způsohu smeyšleti & snjti:
\\elmí. lehko polnulj geg- \\-'ysokomysh|ost; & wzdor
——ohyčegnj společnjei šjíenosti náboženské —
aby násilnými prostředky wynntil, čehož mjrneg
šjm způsobem dogjti nemohl, a být by i proudy
krwe lidské mu bylo prolewnti, & stunpati po
nnln'ommlenýeh mrtwoláeh k cjli swýeh zámčrůw:
potkaij každe hnntj uutrpnosti, & nkrntným stane
s“ tyranem, gedná-Ii se o to, aby (lomnčlómn
nanlšenj swómu mezi zaslepeným snnwčkým li—

dem wjry wymohl. . . . Komu zde negíle na mysl
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pošetilý onen prorok z Mekky, komu nepřipadá
luwwožjzniwý krnlowrull mocného ostrowj, omno

ginj politietj n náboženštj šjlenei starého wě—
ku, kteřjž pod pláštěm oheeneho blahu nebo mi
lmžeustwj hranice zupolowalli, mučjrny stoweli,
u hrůzou na ginýeh \vymoei toho usilowuli, seč
toliko lásko býti může?

Tulaowý dueh byl opoStolům Páně & prawým
gieh w uuřzule nástupmí'un po wšecky weky tloeela

ne'/známý. Nebylit nilulý pl'Olll'LSlC(lOWllei,nóbrž

pronásledm'onj, &čemuž ginó učili, prwnj muse
li znehowati -—-—lásku i k nepiúítelům. Nů'božen
ské lllostegnosti gokož i krutého prom'tsledowůnj
stegnuu memu se ehowngjee, prouknzowali při
Wšem, sebe horliwegšjm hlásász souEwnngelium
w smeyšleuj i gednánj tu neywetšj wljtlnost, přj
wetiwost u, (loln'omysluost, kteráž i za Nel'ouy s
nežnau swetlomitostj se modlij 1. Pet. 2, 17.
u 111111611 wjře bez ln'ulek 0 myšleuj přig'jmuti

rozkazuge. lijm. 14, 1.
3. A gokož na swatýeh npoštoleeln šjlené

w promísletlowa'mj zuřiwosti pohřeSugeme, neshle
da'uva'uue na nich ani te 11(_-.3nu-.|1$_'|stopypyšné/w

duc/m, g_imž se (lomnenl-gowitj šjlenci mulýmogj,
ano naopak tu neyčistšj pol.—0m & skromnost.
Šjieuee ohyčegne muj, že Z\x'láštnj přjznč nebes
požjwá. Čehož rozum neyrozumuegšjho newidj,
O tom se domeyšlj, že to ““ hrdé přepiutosti sué
pogul; čeho mu obrazotwornost w peřestém zá
lluluóm swetle přetlstowila, k tomu ehee nutkati;
ale každý odpor, kterellož při tom zakoušj, pocl—
něeuge w nem zůdumčiwnu m3šlénku, že wysolio
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nad chátrau státi mnsj, kteráž mandrosti geho po
('lmpiti nemůže; a pnkli kde i pokoru na odiw
stnnj, i ta ginóho nenj, než skrytá, pýcha., kte
rnnz giné 0 swé beznnlmnnosti přemluwiti chce.
Při tom ale geho smeyšlenj náramně odpjrz'l,cho
wz'mj:) ;rednánj gello. Setřjš-li geho řeči, nmjti
Inulvš, celá gelu) hytnost k nebi toliko gest o
brácena, & že se nad ]mezdzuni wznášj, že geho
mysl smeřnge k tomu genom, eo prawóho, krás
ného a dobrého gest: on se ale bawj předee
genmn pnnhými wrtoehami, & eo zntjm ostatně
pronedbáu na zemi lpj, & z bjdné polowičnosti
nyhiřednnnti nemuže, nedostúnů se mu stegným
čnsmn. i chuti i sjl), aby swé sny krásné usku
teúnil.

\V gnk welelmč slzíwč puk stogj naproti
těmto lidem pran upoštolštj kazatelé křesínn
sine! (30 se od pameti lidské nendz'do, to do
vedlo dwnnáete chudých Galilegsliýeh. Deehem
gegieh úst němčgrj pohanská oráknla, madly kle
snuj w prach, tisjeery mizj předsudky. Guli
nekdy mnnč ocel & kámen pokogne s_piřejkřij
giskrn, & neočekáwnný dech wetrn w plamen
gi rezdmyehnge: tak žiwé slewo gegivh wdeeh
nntč Duchem Božjm tisjce za hodinu w mysli
rozneenge, w málo letech slglz'mčgj tři djly swe—
tn kolena, swá před gegieh nmndrosti, & nekterá,
mesta etj sumu osobu gegieh co bohy podobné
lidem. Shut. 14, 10. Blnhýln lmsobenjm gegieh
s]nnj omindlč člowččenstwe gzn'nj sn'zítek dn

\
__(honniho nowčho zrozenj. _Me gnky' ('it se a

ni \\ srdvi aeg—íle po \\šech tin-Mo hej.—„jela& Wj
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tex.—ztwjell& neysláwnegšjelr triumfech? Byla to
snad pýcha? Nikoli; w neyhlulnšj pokoře & s
wedomjm, že doeelá zán'islj gsnu od Bozjho po
žehnánj, gednosworným n'šiekni prnwj hlasem:
„Bílilostj Božj gsme, což gsme, a milost geho
nebyla, w nás (larennmfc 1. Kor. 16, 10.

A tak se nám wtjrá neodolatelná přeswčd—
čenost, že apoStolon'e Páně genom tenkráte z
náboženské šjlenosti \\“inčni býti molláu, gestliže
týmž glnčnem se názýn'á wznešená nadšenost
pro swatáu wee Božj žin'á, eo skála nepolmu
telná \\“jrá, prawá welkodnšnost & nepřemožitel
ná mysli. rekonnost. Pro žin'ot ale n'yplýwá z
přjtomnčllo wýklzulu zwlášl ona duležitá prán'dá,
kteréž neywjee ti nepozm'm'ngj, genž BOllClll na
dšené učedlnjky Páně z náboženské šjlenosti wi
niti se osmčlngj: „Clowe—k, kterýž hlnwnu toli—
ko býti ('llee, práwe tákowáu gest networnu, gr.
ko ten, kterýž srdcem toliko si býti olllilmge;
dokoná zdrán'ý členek gest obe'. Swetlo at to

plo mjti musjme, chceme—li se powznósti k Ney—
(lokonálegšjmnř

2. O nečistých wěcech: proč se _(jmenu
gj (&gsau nečisté?

Od

1"ranní.—SkaHawráunlga.

kři Zownj ku..

Gsnu nevi, kteráž sauny sebáu gsan zlé;
a gsan \\“čei, kteráž nátlnžjwánjm toliko zlými se
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stan-nej, anot nenj neci tak dobré, aby se pře
u'ra'teenostj lidskau a neslušným užjwánjm zlau
nemohla stati. Takt i ony \rčci, kteréž nečistý
mi a smilnými slowau, samy w sobě negsau neči
sté a smilné; nečisté a smilné gsan genom ten
krat, když gieh užjwanjm se rušj pořádek, kte—
réhož Buh ustanouil, a na ten způsob člowčlc
sné i ginéllo zdrawj hule, swéi ginélio vcasnéi
\teňué blaho podkopawa. Ze tyto u'eei, o nichž
zde _g'etlnati olnneyšljme, samy sehau negsau ne.—

f-isté a smilné, wideti gest z Božjho ustanowenj,
z lxrístowa potwrzenj a powýšcnj, z poalobenstwj,
g_n-hožswatý Pawel llŽjWi't, a konečně z aučelu,
k nemuž ustanoweny gsau.

Swrehon'aníš swatý Hospodin řekl: „Opnstj
elouí-k otce, swého i matku a přitlržj se manžel—
kr sué; a lmdau (lwa w tele gednom.“ A pože
lunluage prwnj manželský sňatek řekl: „Rosttež
a množte se, a naplňte zemi.“ 1. Mogž. 2, 24.
11,128. Co tedy ne)-swetegšj Bůh ustanowil a při
kázal, nemůže býti nečisté a smilné. Kristus Je.
ziš, uwa'ulčge (lokonalegšj zákon lasky potwrdil
netoliko manželský sňatek, rka: „A takt ne—
g'sau (lwa, ale geclno telo. Což Bůh spogil, toho
elou'ek nerozlučug,“ Mat. 19, G.; néln'ž i swáto—
stj powýšil a zaswčtil: „Člhgemstwj to wcliké
(suatost) gest, \\ Kristu a w erk\\'i.“ Eí'es. 5,
32. Protož mluwj su'atý Pawel s takowau neti
nostj o manželském sňatku, a přilnnloliíiuge ho
k onomu sňatku, kterýž uzauřel Kristus s
Clrkuj swatau, a. dj: „Muž gest ]llawa ženy, ga.—
ko lxrístus gest lilawa erkwe: out Spasitel tela
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gegjho. Ale gnko erkew poddánn. gest Kristu,
tak i ženy mužům swým we wšeeh w'ceeeln. Muži
milngte manželky swéJ gnkož i Kristus miloqu
erkew, & sebe samého wydal za ni, aby gi po
swčtil, očistiw olnnytjm wody skrze slowo žiwo—
tn, aby sám sobě učinil slawnan le'kew, nema—

ani poskwrny ani wrásky, anebo eo tako—
wóllo, ale aby svatá byla &neposkwrnčná.“ Efes.
5, 123 —- 2'7. Důstogen—li manželský sňatek, aby
připodolmčn byl swatémn spogenj Synu Božjke

chotj geho erkwj swntnu: dogista sám také gest
swntým. A posléze, gnký gest uučel sňatku
manželského? Prwnj & hluwnj gest zplozenj a
\\“3'eholwa'mjčloveka, twora k obrazu Božjmn; ža
ehowz'mj lidského pokolenj, rozmnoženj Slllll
Páně, rozmnoženj Kristonjeh nčmll|1_'|kínv, roz
množenj mešlnnstwn nebeského. Nenj-liž to nučel
weledůstogný n swntý? (šnkož nle nynj nemůže
wyplýnnti čistá nodu z pl'mnene nečistého, & zly
strom nenmže dobreho owoce wydaíwnti: nn gewě
každenm gest, '"e nnnželský sňatek swntý gest,
pončwudž má swutý aučel.

Kdo tedy dle przm'idel zdramčho rozumu,
dle nstunowenj Božjlno, dle přikáznnj Kristowa
poslušen gsa spolu zákonůw ejrkewnjch imtštun
ských __- kteróž olnneyslj genom blaho obecen
stnn _- wstnpnge w nmnželský sňatek, s podno
lnge se býti nz'nstrogem w ruce Božj k dosažan

oněch důstognýek u swntýell nnčelůw: nenj 11ne
může býti nečistým.

Rečistjin n smilným gest toliko ten, kterýž
se neohližege nn ustnnowenj lložj n dotčené žá



555

koný, wee tuto samu .w sobe důstognau & swa
tán pOWážuge za předmět rozpustilého á nestand
neho wyráženj, anebo za prostředek k ukogenj
nezřjzených pauze tělesných žádostj, anebo ko—
nečne ten, kterýž přewraenge & přestnpuge wše
cken netoliko zgewený, nébrž i přirozený zákon.
Nečistým gest tedy, pončwadž wee čistau poskwr
huge, smilným gest, ponewadž wee důstognán sni
žuge; hřjšným gest, poněwadž wee swatau zlehču
ge á hanobj; & to se může státi bud' w myšlen
kách, žádostech, řečeeh, ánebo w skutejeh; skut
k) tyto gsan opet dwoge: bud' odporugj zákonům
nstánoneným, anebo spolu zákonům přirozeným.
Abychom se přeswedčili, že wšeeká nečistotá po—
eházj toliko z přewráeenosti lidské, o každém
gednnti dlužno.

!. () nečistých lnyšlénkaich, Žádlostech
a řeč-ech.

Geden z neysilnegšjeh pudůw, kteréž Stwo
ritel do lidského srdce wštjpil, dogistá gest pud
pohláwnj. Geden z ne'ysilnegšjeh gest, aby se
podwolil člowek býti zá nástrog Wruce Hospodi
nowe k zachowánj á rozmnoženj lidske'ho pokolenj,
&nlchčeno bylo gemn wcliké břjme powinnostj,
kteréž na sebe co manžela otce přigjmá. Poně
nádž ale tak silný gest, počjná w člowekn proci
lowáti, když přicházj djte do let mládeneckýeh
& panenských. Aby ale tento pud mezj nepřekro—

ůil, opatřil geg Buh dwi—mástrážeenm: stydliwo—

St) 11. swedomjm, tak sice, že čjm ch se onen
zmáhá, tjm \\joe i tyto ('itelnosti nabýwagj &sjly.

('n'—'npíspro katol. (luchow. XI. 4. 2
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Stydliwost nkazuge, co se protiwj swatémn usta
nowenj Božjmu, & swedomj zhraňuge. aby se ne
stalo nic, čjm by rušen byl &mařen stanowený
od Boha pořádek. Genom tenkrdte se nerdj styd
liwost, a swedomj powoluge hlasu přirozenosti,
když pozná vá rozum w zdrawém u ráženj, že člo
wčk gest s to, ])řigjti na sebe weškeré powinno
sti, kteréž ukládá, ukogeni téhož pudu, a že s to
gest, naplniti božský i ejrkewnj i lněšínnský
zákon.

Kdo wzdnlnge tyto strážce od pudu pohlaw—
njho, _ násilně hasj swatý oheň stydliwosti, ho—
negšj & (:hh'teho'lj swedomj swog'e: ——dopanštj
tomu, aby si onen pud ljbowolne & hezuzdnč
počjnal. Odstraněna pak býwá stydliwost & swe
domj nkonegšeno, když se newmsnč ohjrů člo
wek myšlenkami, kteréž uwzídj mu na srdce po
hlawnj pud, s znljbenjm se u nich zdržuge, žádá
si gieh uskutečnili, tnkowých řeč-j poslnuehá, (—
neho ge mlnwj. Nelzet ginák, než aby w člowe
ku potlačeno a udušenn byla na ten zpusob wše
eka stydliwost, pončwadž častým pamatovánjm,
poslauehzínjm & mluwenjm tato, sama sebou díl
stogná wee zwšednj, & wšj wážnosti pozbude.
Kdyby se geštč o ni mluwilo, gasz skutečně gest,
& k čemu gi swrehownný Hospodin nstnnowil: u
držela. by se déle aspoň we swé dnstogností, &
důstognost by tomu nedala, aby se lidé k nj
neetně meli; wšak mluijá se o nj, gakohy we
lemaudrý Bůh při nj nemel žádných zámerůw,
gakohy nálezem & hračkou byla přewrhlé bngnosti.
Powážime—li mimo to, že tnkowým tlachánjm se
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pokuzj \\šeeka obrazotwornost, tak že napotom
(:lowek i neyswětčgšj wčei widj w hanebném
swetle, & neydůstognčgšj wčei w neetném oděné
raut—hn,že i neyeudněgšjm řečem neeudně rozn

mj, ba ani pokognč modliti se nemůže, aby ne—
slusnými obrazy nebyl wytrkowán: zdaž neslugj
prdnout myšlenj & žádosti a řeči takowé neči-
stými? \'Vče sama sebou nenj nečistá, když ale
zlým užjwánjm zbawuge se wsj důstognosti: pro
nečistotu lidskou nečistá gest. l'ozorugeme-li
zewnitřnj ostatnj chowánj lidu, zwlášt we wyš—
šjvh stnwjeb, myslili bychom, že w takowých ře—
čvcb nikdo si nebude libowati; nebot bledj na
to, aby 1"qu & obljčeg byly umyty, odčw bez po—
sknrn), pijbytek stkwauej, weškeró nádoby, ga
kož i pokrm & nápog, slowenl wšeeko aby bylo
\whni čisté. Z toho bychom zawjmli, že w či—
stote wůbee sobe libugj; wšak po břjehu! práwe
nnopuk, mně se wšeeko leskne čistotou, & ne—
stnudný howor neom3lným gest důkazem, že w
snb-jeli sedmerá nečistotu ubnjzdčna gest. () ta—
kon_wh lidech dogistn plutj, co řekl Kristus Je—
zis o furisegjcba zákonjcjeh: „Čistjte komxiee &
mjsy, podobní gste hrobům zbjleným, kteřjž
se zdagj lidem zewnitř krásnj: ale wnitř gste
plni nečistoty.“ Mat. 23, 125 -——327.

Ti\amjtne mi ale nekdo: „naturalin non sunt
turpin.“ Tomu nikdo neodporuge, ano 5 wrchu
esem podotknul, že tu wee, o kteréž zde mluwj
me, wzbledcm na swůg aučel důstogná gest, ano
lswatá; wšnk práwe proto, že se nehledj na
fíoa'j aučel, & přirozenost se odgjmá, stáwá

o *
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se hanebnou. Naturulio equidcm non sunt tur
pin, verum si natura, oxuuntur, turpin cvndunt.
Gsani i giné přirozené wčci, kteréž prúwč proto
ncgsnu hanebné; u přodco nvnj, kdo by o nich
m]uwil, leč toho gest nmv_\'hnut01nč potřohj, & i
tonkráte ho žádný rz'ul nqmslmu—hít, n. mjlo mu

ncnj, mai—lio tom slow hýti šjřono; n. p. mln
Vci—lise o stinkách, & t. |). Nrgsnu to učinili:).

nchnó, ani gich muže. byti zlohčono, mhuvj—li se
o nich bez potřeby, pončwmlz nepatrné gsnu u.
nodůstogné; zdržngwli se ale každy těchto řcčj,
když f_vich nonj třeba, & i w čus potřeby se gich

pomláločj toliko dotýká, & slow nkrncugo: tjm
'njcc by se toho mělo šotřiti \\“zhlcdcm na wcc
])řjtolnnml, aby gi nepotřebným wyprzmowánjm
nebylo zlohčono. Naturana non sunt turpía, vc
l'lllll tnl'pc ost, do hujusmodi nnturnlilms nhsqnc
neocssi'gotc loqui. A přodcct po hřjvhn! gsm: tyto
wčci,w přemnohých společnostech noyohljlvcnůgšjm
]loworom, gnkohy nnswcto o ničmn ;;;inčmpočestněgi
mlnwili se nedalo; i taun gsm:.obljhcnó, luch to ne)“
ménč přjslnšj. *)

Hancbno zLhi'js'no gest, mluwj—li se tak me

zi doslyčlými, noh dj sw. Pawel: „Smilstwo puk

") Dicitur qnidam mcndícns cm'cns in via ([uosdmn praeter
euntes quondam his \'erlyis vlecmosynmn rogasse : „Venernbiles
dominí, Spurgito stipem mem.“ Obstnpcf'm-li illi sviscitnhunlm
ex co: „Undo nosti, nos (esse \'cnPl'nbilt-'S dominos, quum sis
czlecus ?“ At _illc: 7.AQnmn primuln ptlÍSHJ'C'Vos andicrmn, norl

duhitnlmtn,.lmml procnl VOSnhesso nl) ecclesia“ ldque :ul cup
tamlzun benevolentimn (lixisso perhilwtnr. —- Si omnes, qui Imv
nomine vocantur, itn Cognoscendř, imo ot Vom—randí('ssvnt, pro
fecloexclanmndnm i'm-ot: ,.Qnmlsi sal ovnnnerit, in quo salicLurW
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„ nšelikd nečistotn aniž gmenom'tnn bud' „mezi
námi, gnko slnšj na svaté,“ Efes. 5, 3.: tjlll
horš'! pak gest, když i nenínnd mládež má býti
swedkenl howoru téhož nestzmdného. (Šebož sn—

nm ze sebe nepoznzhvá,ponewudž nedospčlá gest,
l'.l'll()Žwedeti nepotřebuge, ponewudž to skrý
nd. sumu přirozenost, tomu se něj před časem,
aby připrnweno b3lo nebezpečenstwj k tělesné
i duehownj zkáze. Posinnebánjm oplzlýeh řečj
proeituge w djteti před časem poblawnj pud, &
nvn'čusné proeitnutj toto lllll gest neynebezpeč—
negšjm, pončwndž tu nenj postačitelného rozumu,
Mel-jz by ho na. uzdn pogjmnl. '\-*Vsrdei gebo se
uewj gakdsi tnnbn, o kteréž sice newj, k čemu
gr \\lnstne wede; donmjwá se wšak, žeby uko—
:wnj gegj pijgmnné bylo, amet z řeči dospělých
\mozumjwulo, že se “ tom rozkošnebo eos (ílo
nhkn nuskytnge. Prnwda s ]n'oeítnutjm pebl-aw
njbo pudu procitne stydliwost & swčdonlj; wšnk
poslalucllzlti—libude djteti dele řečj takowýeh, u—
<t_\dll0konečne stydliwost, & swedomj se nkolébá.
Stydliwost neneslušně muže býti připodobnčna uhlu.
'1'\'eroz|mln;geš-li uhel, zuehowáš ho; budeš—li ho
ale rozpnlowati & rozdmyebownti: w krátkém se
ti rozpndne w pýr & popel. Zardčnost stydliwýeb
tndřj wzdy wjee bude oelmbow'nti, čjln čnstčgi
se rdjti bude, už posleze o'pnnuge člow'eka ne—
standnost. A kdo gednnu studu pozbyl, zbnwj Se,
[L'th i swedomj, ponewndž se domnjwá, Že do—
\\olenč gest, při čem se giž netřeba rdjti. Kdo
tedy nestnudným mlnwenjm w mládeži zbudil před
en.—em.poblnwnj pud, anebo dokonn lio zbnwil
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gebo strážců: ——stydliwosti & swědomj, neřistý
gest, ponewadž newinnýeh zmwádj k nečistotě, a
bedn gemn, kterýž pohoršuge gednoho : malič—
kých, genž weřj w Krista Ježjše, lépe by gemn
bylo, aby powešen byl žernow osličj na hrdlo qe
ho, a on pohřjžen byl do hlubokosti morské. Mat.
18, 6. Nebo že poslauehánjm nestaudnýeh řečj
mládež neydřjwe k skutkům protizákonným swe
denn býwů., smutná dokazuge zkušenost. JŠ'Všnki
u dospelýeh nepřestáwá se. na myšlenj & řečeeh,
nebot dogistn se nebude straehowati, sebe ohaw
něgšjbo se dopustiti skutku ten, kterýž lm mno—
homnožstwjkráte smčšnnn mnličkostj genom býti
pokládal, & w mjnenj swém od ginýeh, snad i u
čeněgšjeh, & tech, genž dokonalegšj magj známost
Božjho zákona„ byl potwrzen.

zau() nečistých skutťjch.

Onen skutek tělesného spogenj dowolený
gest, při kterémž se znehowáwá netoliko přiro
zený n Božj, nébrž i ejl'ken-nj & mčštnnský zákon,
nebot genom tenkrát se dogjti může oněch wzne
šenýeh nučelu, kteréž Bůh témuž spogenj wytknnl,
& ktei'ýehž swzttá erkew a. mčštnnskzi společnost
očekáwú. Přestupngre-li se ale geden nebo dru
hý zákon, giž se tjm nmřj spasitelný pořádek, a
že to k dobrému wésti nemůže, tjm se rozmnj,
že nepo"ádek nemůže býti základem prawé blaže
nosti. Pončwadž se ale přewrlllý člowěk neysnzi
ze protin zákonům nstnnoweným, mage zato,
že giného negsnu, než zbytečné olnnezenjswobody :
náležité gest, prwé gednati o nečistých skute-jeli,
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kteréž se protiwj zákonům ustanoweným, & potom
nkdzuti, w čem zítležj nečistota skutkílw proti pij
:'odnjeh.

'l. Clowčk, kterýž samostatne může a mít
prneon—uti () dosuženj aučelu swého, kterýž mu
n'ytknnl Bůh neyswětěgšj, nemůže býti powu
žowz'tnza pouhý nástrog k dosaženj lehkomyslne
wolenýeh uučelůw giného. Tělo člowčkn gest
ndstrog duše nesmrtedlné k poznánj pruwdy a k
nykom'mj skutkůw sprawedlnosti: služ tedy telu
duši, duše puk toliko na to hled; aby ná—
strog, pokud možná, pornšennelnl nzkažen. Pro—
tož dj sw. )awel: „Bratřj, dlužnjcinegsme telu,
abychompodle těla žiwi byli.“ Řjm.8,12. Kdo
se telesne spoguge s osobou druhého pohlawj
proti zákonům, kteréž Bůh zgewiti ráčil, proti
nstulmwenjm swute' erkwe, & proti nstuwenjm
nrehnostj prnn-omoeny'eh, powažnge swatý man—
želský snntek genom za prostředek k nkogenj
pauze tělesných žddostj, dopanštj, aby duše otro
člln telu, aby si podrnhyně osobila hospodynim
prímo. Ponewudž prwnj & hlawnj aučel manžel
ského sňatku zplozenj u wyehowánj člowekn gest,
nikdo si osobiti nemůže nmnželského prz'twa, leč
s to gest, manželským i oteowskýmpowinnostem
zadost učiniti, & lee slztwne se zawáže před Bo—

hem n, před obljčegem swaté erkwe, že powin
nosti tyto na sebe přigjmz't, u zadost gim učinj„
l'řewrácenjm a přestaupenjm téhož spasitelného
pořádku zlehčuge se wčc swatá, &skutek, gjmž
se tukowe zleheenj stalo, guk nebude nečistým?

Nešleehetný u nečistý unmysl tnkowýeh skut—
hil t'pn putrnegi se nknznge, nunžugeme-li wšeeko
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zwlášř. &) WC,—hladem na možnost podrobíti
se powinnostem manželským (: oleowslcým.
Nemůže—likdo temto powinnostem učiniti zadost,
anebo nesmj-li ge na sebe přigjti, an prawomoe
ný zakon mu W tom zbraňuge: s gakým swedo
mjm přjčinau se stáwa, aby gieh bylo potřebj?
Newymlauwey se nikdo, že se držeti nemohl:
zdržeti se nemohl, protože se zdržeti nechtěl,
protože se lehkomyslnč sam wydawal w nebezpe
čenstwj, protože se domnjwal, že do kljna skryge
oheň, aniž raueha nepOpan. Přjsl. 7, 127. Praw
dat pohlau'nj pud welmi silně se ozýwa w člowčx
ku, z toho pak nenásleduge, žeby mu žadnau me
rau nemohl odolati. I geho žádost ma býti pod
moej lidskau, a člou'ek ma panowati nad njm. 1.
Mogž. 4, 7. Zwlášt an mame ugištenj, že neza—
(rhwátj nás pokušenj, __qedinólidska, a že wěrný
gest Buh, kterýž nedopustj nas pokaušeti nad
to, co můžeme, ale učinj s pokušenjm také pro—
spěch, abychom snésti mohli. 1 Kor. 10, 13. Kdy—
by odpjral hned pl'wnjm myšlenkám a žádostem,
kdyby poslauchanjm a mluwenjm nečistých řečj
studu a swedomj neodstraňowal, kdyby nehledal
přjležitosti, a nebezpečj se pilně stranil, kdyby
se varowal zahalky a nestřjdmosti, kdyby bdč o
to pečowal, co Pane gest, kterak by se ljbil Bo—
hu, 1. Kor. 7, 32: zdržel by se owšem. Pud
žiwota zachowánj onoho daleko silnčgšj gest, a
nie méně ho rozumný člowěk přemaha. Bud' si
sebe wětšj hlad a sebe wětšj žjzeň: otrawone'ho
pokrmu a gedem napuštěného napog'e předeet se
netkne rozumný člowěk. Toby platilo i zde,kdy
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by se člowčk wlastnj winan studu u swčdomj, u
suobodue wiile prwé nezbawil: tak ale z pi'jčiny
liřjšnó sprawedliwý nemůže nastuupiti aučinek.
_— Může-li ale dotčeným powinnostem učiniti
zadost: proč newstaupil řádně podle WŠCCllzákm
nil u' mauželstwj? N'enjcli to suntokra'tdež, oso
bití si práwa, & wybýbati se důstogným, s njm
sliogeným pouinnostem? Nepočjná-li si, gako u
lu'utný, wášniwý tymu, kterýž genom príma si
priulnstňuge, ale žádných powinnostj neuznáwá?
žwlášt když gest swůdeem newinnosti? Guli při—
eluizj k tomu ubohá osoba, že se má státi mal.-—

lulu zneetčnau, pohnnčnnu, opuštěnou, lidem zu
]!0řl'lúlle, nemugeej, kdo l)_\_'se o ni a o
plod postaral? Guk přieln'izj k tomu *ubobé ne
mluwnč, kteréž nežádulo na swet, gak přieliázj
l\ tomu, že lelnkomyslnj rodičowé bud' geden bud'
obu ge opauštegj bez ošetřenj a. wyeliowánj?
\l'ždyt i nemá, twář má s plodem swým wětšj
milosrdenstwj! Dey Bohu čest člowěk takowý:
zduli by delxowal swým rodičum, kdyby s njm
byli naložili tak, gulxož on se swým djtetem nu
kládú? Sám se z toho, že mu rodičowó zu—
eliou'uli l'owné nudy, že ho naučili znáti Bohu,
a že ho přiwedli k mjstu, aby zaopatřenj došel.:
n gemn to negde k srdci, že gebo djtč \vydáno
gest w nebezpečenstwj, na těle i na duši sehro
menu býti? Pakli sám z nepočestnéllo lože po+
šel, mít-li tjm gůlxéllO práwa stegnýeh se dolinu-f
šteti nešleelietnostj? Byl-li kdo okraden, nabý—
\\i'l—li tjm gakéllo práwu, aby ginč okrádnl? —
lšožjm-li gest přikážunjm, aby se znaly djtlvg k
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swým rodičům, dogista prwé gest přikázáno, aby
se rodiče znali k swým djtkám.

Odpowj-li kdo na to, že se i kromě stawu
manželského zná k swčmu djtčti, a že se o ně
stará, gako manželský otec a matka: může se
gim řjei: nenj-li ohtjžno wám, starali se o swé
djtč saukromj,pr06 gste newstanpili w manželský
sňatek, abyste se 0 ne w počestné weřegnosti
starati mohli? „Kdo počestne gedná, gde ke
swetla, aby zgeweni hyli skutkowó geho, že w
Bohu nčinčni gsauf“ Jan 3, 21. Co ale den
njho swetla se štjtj, nečisté, hanebné a hřjšné

est. —— Aniž kdo řjkey, žeby w manželstwj
yl wstaupil, kdyby w tom nebyla překážka. Te

mel prwč odstraniti, mohla-li I))ti odstraněna:

(T
*O

|)

na žádný způsob ale neměl se wkrádali do swa
tyně, an mu k tomu žádný powolenj nedal. A
zdá—li se komn pro nestegnost slawu manželstwj
neetné: smilstwo—ližgest počestnegšj?

Konečne eo djme tem, kteřjž před zasweeenjm
manželského sňatku dowolugj si nžjwati práwa, kte
réhož nedosáhli? ])jme: zaehowali gste wě
nee newinnosti až do námlnw, proč ho tedilámete,
kde by wás před oltářem Páně neystkwělegi zdo
hiti mel? Kde máte upsáno, že se oba dočkáte
swatehnjho dne? umře-li ženich, nebude.—liwy
dána newčsta w pohanenj? Negsme gisti dnem
ani hodinou. Anebo newznikne-li w ženiehn po
swathe ta pochybnost, že swé newěsty w newine
shledal? Swolila genia, swolila—tč snad i ginémn.
Kdo sám ehyhil, stihá giného we wetšj chybe.
Zdaž tjm napolzom nehyne manželská swornost?
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Stupugete w manželský sňatek, kde wzim poule-„_
('i Božj bude wjee potřebj, než před tjm: proč
tedy lmdjte proti sobě swntý hnew Páně? gaké—
ho dogdete poželinánj? /

Tentýž nešleelietný & nečistý aumysl nku
zug'e se l)) wzhlcdcm na osobu, s kterf—(užse
fifth) nedoruolcne" schází. Bud“ geden bud' olm
snv'ohodnj gsau, anebo w stan-'n manželském, ane—

Im owdowelj. Swobodnj: gsnu bud' geden bud'
olm n' počestnosti zneliowalj, anebo mimo to zaswe—
euni Bohu; anebo ztratili olmprwotnj newinnost.
(mam-li obu, w počestuosti znelion'alj: pr 53se
xlmn'ugjlehkomyslne? Nenj-li bezbožným takowy
skutek, dogista lelikoniyslným gest; neymčne
nšuk láskou slauti může. Tělesná toliko náchyl
nost, kteráž gest následkem zpčnené krwe, do—
u-lu neco ginóho gest, než lll'aWi'l.láska k bliž
upnu. Prawá láska. olnneyšlj přispeti k časné
1nu i wečnému blahu bližnjlio. Kdo ale obtěžu—
ge swé wlastnj swčdonnj, zhawuge se nenahradi
tvlnelio, dueliownjlio pokladu, ——kratinkuu, ne—
don'olenau rozkoš za dlouholetý sobe zakupuge
zármutek; kdo společniei swau zlmwnge panen—
skéllo wenee, i rodičům gegjm hoře půsohj,
n' pohuu'enj gi wyda'mai, & snad i překážku
klade, aby etnélio došla, zaopatřenj: zda miluge
sebe, a zde miluge tu osobu, s kteranž se ne
don'olene sešel? ij wetšj rozpustilost ale ge—
nj se tjm, gestliže gi lichými přjpowěd'mi omá
mil, anebo dokona učinil gj gakého násilj. An
se ale z toho před lidmi lmnbj: zdaž daleko
h::nehnřgšj to nebyl skutek před neyswetegšjm
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obljčegem Páně? Nečistý ale gest to skutek
proto, že gjm hyne čistotu uewinnýeh srdej. _—
Nečisté gest, neporušenosti ginómu odgjmati: ale
tjm se gewj mnohem wetšj nečistota, spogowuti
se s nečistnu osobou. Křesťan gest uudem swa
té ejrkwe, audem swuteho tela, gehož newiditelnau
llluwau gednorozený Syn Božj gest, Kristus Jr

mz'tgednuu býti audem lnešttmstwa nebeské
ho: ztluž se nezbawuge téhož důstogenstwj, un
se stáwá audem osoby nestuudue u epowržené?
Shledáwú—li se z obou stran stegua't porušenost,su—
mo sebuu se rozumj, že.nečistotu gest t_imlmnebuegšj,
gesto se nečistota, nečistotnu tjm \\jeeposkwrůuge.

Dotýkuti se toho, kterýž se Bohu žusu'čtil:
zdnž to neni uegenom llečistotu,llóln'ž i swutolu'a'ulež?

Cizoložstwj gest proto nečistšj u obuwnegsj
wee, než pouhé smilstwo, že cizoložnjk si ne
genom proti zákonům osobuge prímo, které
llož sobů nedobyl, 'nébrž se i dotýká: eižjho
prítwu, swatuu rušj _přjsahu, kterouž se manželé
žuwážuli geden druhému před oltářem l'áne, u
ginýeh se dopouštj nespruwedlnostj.

Smilnj-li omlowelá osobu, stegným se po
slnvríiuge břjebem, guko swobodná; leč tjm geg'
nečistotu sta'th't se bunebnčgšj, (k'mz't-li tjm spolu
pohoršenj swým djtkz'un, anebo mrllz't—ligegiek stu
tek, aby howela břjšnému telu.

Krwosmilstwj tjm nečistšj u hunelmčgsjgest,
protože Bůh z neyswetčgšjeh přjčin zakázal, aby
pokrewné a přjbuzné osoby newstupowuly ani w
manželský sňatek,:t protože se tim gewj inuolwm
olmwnčgšj porušenost mruwů.
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An se ale we wšeell těch wěcccll muřj we—

Ienmudl'ý & swalý aumysl Páně, kteréhož cele
:1nnpině doujti lze genom w manželském stnwu,
nn se w nieh. přewrnenge swat-ý od Boha, usta—
nowený pořádek, & čiowek, kterýž gest mučelem
sobe sám, aby swnlým byl & blahoslaweným,
;n-osti'(_=dke|nse stáwá k ukogjenj nezřjzenýeh tč
h-xnýeh žádosti, a. hanebným otrokem llřjehu:
„('(Í'ísló gsnu, poněvadž se gimi \vec čistá po—
skwrnuge; smí/nó gsnn, ponewadž se gimi wee
dnstoe'nzi snižnge; ln'ý'šné gsnn, ponewadž se gi
mi nee swat-í zlehčnge & ]mnobj. Keřjkey ni—
kdo, že tyto věci tak zlé negson: kdqu spra
n'edlin'ó byly, nikdo by byl pro ne geštč nezan
ínl, n ginýeh hřjehn se nedopustil, u p. wrnždy.
„dni se kdo wylnlnnwey, že to gsnn ohyby genom
slnhosti lidské: kdyby to byla panhz't slabost:
byl by swrehownne sprnwedliwý Bnlr wc sta—
rem i nowem Zákoně pod trestem tak přjsnýni
ne'/,nlu'tznl. Odloženj studu u potlačenj řwonejho
snedomj nestane se. gedinýln okamženjm,— le č—
ln“ člowek w opilosti smyslnw byl zlmwen, ai
tenkrát nemuže býti osprawedlnen hřjeh giným
Iuřiehem, aspoň u toho ne, kterýž l))l přjeinun
prwnjho hřjehu, aby tjm bezpečnčgi druhého se
dopustil; _— :1 co mohl elowek delšj čas u sebe
rozwůžiti, kann to grep; wede, n. gaký toho bude

na'rsledek: newjm, zdali to slabosti genom nazý
nnti možná. Při'pnnštjm, že. nakažený člowek w
_e'edinčmneštostnóm okmnženj klesne; neporušený
ale nn mysli a na těle w ]n'wnjm pokušenj zneho—
Wa'tse gnko egyptský Josef & Susanna boltahog
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na. Kdo se ale wšeeh zbranj zbawil, slabý
gest owšcm; ale giž tato slabota počtena mu
gest k hřjehu.

An ale dokázáno gest, že dotčené wčei ne—
čisté gsan, ponewadž odporng zgewenému doko
nalegšjmn zákona, & pončwadž guni hyne ej!—
kewnj a mčštanský pořádek: tjm patrnčgšj bude,
že každá wee tjln hanebnčgšj, přestupngc—li se
skrze ni i přirozený .íkon.

2. Hřjchowé proti přirozenosti gsau: mek—
kost, hřjeh němý, a howadnost. Nečistoty dwan
poslednjch nebudu wykládati, ponewadž se před
nimi lidská mysl giž dčsj, pončwadž se gieh
muže dopustiti toliko ten, kterýž člowčkem té
meř býti přestal, a ponewadž stogj we sw.
l'jsmč, že o pomstu do nebe wolagj. 1. Mogž.
18, '20.

Snáze se poskwrňuge člowek lnekkostj, a
to buď z nerozumu, buď z lehké mysli, bud'gsa
od giných zaweden, bud“ z žádosti chlípné; gsau
těž, kteřjž w nerozumu swém měkkostj smil—
stwu odporowati se domýšlegj. Že itento hřjeh
čloweka welmi posluvrňuge, a tjm samým straš
liwau gesti nečistotau, wideti z toho, že ta sjla,
kterauž propůgčil Bůh k důstogným & swatým
aučelům, ohawně se mařj & mrhd. Trwa-li to
dclšj čas, člowek na těle i na duši chřadne, k
mnohým, zwlášt dušewnjm pracem neschopen
gest, nezpůsoben k stawa manželskčmu, klesá.
před časem do hrobu, a —newymllmj—li aeg nezá
winna't newčdomost, & ta geg wclmi težko wymlu—

„j, .— k tomu ke wšemu se \\ylučuge od krá
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Iowstwj nebeského. Gal. 5, 19. 21. Při tom
welmi těžko budau odpowjdati před Bohem ti,
kteřjž nestaudnými řečmi zbawili mládež swaté
stydliwosti, a rodičowé, genž si w té \\čei docela
newšimali swýeh djtek. Mohlot se kolikrát pře—
clegjti tomu hřjehu, anebo aspoň z počátku mohl
býti naprawen: kde ted' dlauholetý náwyk po—
lepšenj welmi ztěžuge, anebo dokonce nemož—
né činj. _- Podrygj-li .. kořeny stromu: u—
sekne a zahyne; otrhá-li se z gara \\"Seeken
list: sebéře snad poslednj sjlu, a odčge se li
stem nowým; nezahyne-li wsak při tom hned,
na wšeehen Způsob tjm welmi sesla'nhne; otrhá-li
se z gara wšeeken kwet: gakého wydá owoce?
Stromnlitugeme: a člowčk,twor k obrazu Božjmu,
llyna mekkosti hřjehem, nenj—li wjee k polito—
núnj? l'řipogj-li se k tomu newčasné nedowo—
lené oheowánj s druhým pohlawjm: widjm před
sellan strom, kterýž se násilně žene před garem,
aby pučel a kwčtl. Ach, gaký to list? gaký to
hwc—t?a gaké owoce z kwetu newčasného? Ko
nečný pak wšeho následek ten, že takowémn
namoženim wysjlene'mu stromu w krátkém čase
usehnauti gest &zahynauti.

Ach otmvřjny budte oči zaslepenémn, ukolé
lmné prolmzeno hnd'swčdomj, a wyehladlá styd—
liwost rozpálena ohnčm swatým! Čistý wyšel
člowčk z rukau Božjch, poskwrnčn hyw hřjehem
růgským, očištěn byl wodau žiwota na křtu swa
tém; powolz'tn gest, aby w neyswčtčgšj čistotě,
w Bohu, hlahoslau'enstwj hledal a nacházel: ach
proč si lilmge w nečistotč, proč se činj nešlast—
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ným zde i na wččnosti. Nebot tak gako nečisté
& hnusné ptactwo, kteréž genom w nočnjeh mrá
kotách ze swýeh dčr u shnlin nalzmpež W'yljzá,
gasné záře wyeházegjejho slunce nemuže snésti,
a rozplašeno geho bleskem we tmách hledá swé—
ho útočištč; gešto se wšeeken giný twor raduge
z tlennjho swetla: tak žádná duše, posluvrnčnn
gsaue nečistoty hřjehem nesnese gasnóho blesku
swrehowanč welebnosti Božj; práwč ten gj bude
pi*jčinan wččného smulu, gesto bude čistým (lušjm
přjčinuu wččného blnhoslzuvenstwj. Pozney, že
nečisté gest, co prwotnj newinnosti O(lgjnn't, že
smilné gest, eo snižnge lidské (lnstogenstwj, že
hřjšné gest, co se protiwj swatým aučelnm Páně.
Burl“ střjdmý w gjdle, zwlášt w požjnánj horkých
na'upogu, střjdmý we spmlj, zwlášt neprodljwey ani
ohnmženj na swčm lůžku bdč, prncowitý buď,
choneý se pilnč samoty, zwlášt w hodinu poku
šenj, & wymženj hledey, bys nu ginč myšlenj
přišel; ale strun se lidj nestuudnýeh, na uzdu
gjmey zewnitřnj smysly, často se posilug mod
litbou & swátostmi: & sešle Bůh angelzt swého,
kterýž by tě na, \\"šech cestách opntrownl, bys
ani nečistým myšlenjm, ani žádosti, ani slowem,
a tjm menč skutkem se prohřešil, nóbrž vždy
cky neposkwrnčným tčlem Bohu sloužil, &čistým
srdcem gemn se zaljhil.
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3. Reč o blahoeinne'm působeni katoli
ckého kněžskou,

konána na slnwnost swaté Trogice Božj, léta Páně 1838; při

pí-jlež'itosti, když welebn'y a dwogj cti hodn'y Pán,

_ ! "v - ..p. Ignue fateleig
na faru Cerhowickau dosazen, & tzunnj nowý weliký oltář

swě'ceu byl.

Od

Jana Valeriana Jirsjka,
faráře w Minicjch.

„(hlaucc, učte wšecky národy, křljcc gc we gménu Otce, i Syna,
i Ducha swalého : nc'jcc ge zachowáwnri wšceko, což gscm
koli prikázal wám.“ Mal. 28, 19 —-—90.

Plesá. & roduge se každé eitedlné srdce,
au w den Páně wěrnj & iu'ibožuj křesřané u we
likých zástupjeh do domu Božjho pospjehagj, by
Bohu wzduli čest powinowauau. Radugj se z
toho i angelé w nebi, když wčrnj etitelowé Božj
w stánku Bohu zasweccném na kolenou swýeh
wruucj modlitby k trůnu nebeského Pána zasjla—
a', zde swé potřeby, swé bjdy a strasti gcmu
přednášegj, a W hluboké pokoře se gemu klančv

Gakbyeh tedy i gd se dnes neradowal, wida
před sebou zástup tak mnohočetný wěrnýoh &
nábožnýeh křesťanů? Gukbych i gá radostj ne
plesal, wide před sebou zástup žádostiwý chleba
slowa Božjho, kterýž gá z obzwláštnj mne pro
kázoué přjzuě a přátelské náklonnosti dues lzi
mati & wám podáwati mám? Co wás sem ale,
mogi Neymilegšj, dnes w tak bogném počtu po

3('nsopís pro katol. duchow. XI. 4.
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wolálo? Nic nepochyhngi, že dnešnj weliká cjr
kewnj slawnost wás sem přiwedlá; že slawnost
neyswčtčgšj Trogice Božj nábožnau osudu Cerho
wiokau shromáždila dnes w tomto stánku Božjm.
Neb to owšem den weliký a přesnntý; den,w
kterýžto nám swatá ejrkew to hluboké tagemstwj

. . : : "Q. . " ily 'tloggedmcho Boh.). pupomJna, & ktCIYLtO každy
wčrný křestan s \\“dččnym srdcem & npřjmným
plesánjm slawj. Než co to? -— \'Vidim zde

' 7 . , v. .
mnoho sztcnych osob, genž nenalezl k osadě
Cerhowické '

7

Páně, ozdobených stknostnými rouehy ejrkewnj
widjm zde mnoho pomazaných knčzj

mi; mnoho w auřndeeh powýšenýeh weleváže
ných mužů, a mnoho giných wzácnýeh & etčných
hostů i ?. daleka přišlýeh. Medle co to zname—

ná? -— Proč se ptám? Radostj zářjej oči wa—
še mi odpowjdagj řečj dosti srozumitedlnml. S
potěšenjm totiž odpočjwá oko waše tam na tom
krásném nowčm oltáři, kterýž ted'pra'twč službe
Božj byl poswčecn, & genž se stal nowau & wc
likau tohoto chránm wašeho ohrusau. S potěše
njm odpočjwá ted' oko mše tam na tom welebnčm
dwogj cti hodném muži, gehož ohstupuge drahný
počet duchownjeh brotřj geho; gehož wám Bůh
dal za wčrného pastýře dnšj wašieh, & gehož dnes
wysoee důstogný & welectený pan náměstek arci
biskupský a školnj dozorce Vikariátu beraunské
ho s dowolenjm VVysoee Dnstogné &slawné kon
sistoře pražské sem do tohoto chrámu Páně u
“edl, by weřegným &slawným spůsobem na rame
na geho wložil břjmě pastýrského auřadu w osa»
dě této, & wám ho gakožto práwč powolaného a
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zřjzcného pastýře wašeho předstawil. K této
poletlllj slawnosti nemohl ale žádný přiměřenčg

(len wywolen býti, nad tento dnešnj, gesto c—
nangelické čtcnj nám dnes připomjna rozkaz Pá
nč učedlnjkům daný, aby se rozešli ku wšechnčm
národnm zcmč,aby wšecky lidi znáti učili p 'awé_
ho Boha wc třech osobách gcdiného, aby ge we
gménn té neyswčtčgšj Trogicc Božj křtili, a kn
konánj wšeho toho zbuzowali, což gest koli při
kázal gim. „Gdauce,“ prawil Spasitel, „učte
wšecky národy, Ísřtjce ge we gménu Otce, i
Syna, i Ducha swalé/w: zač/ce ge zachowá
wrdi wšecko, což. gsem koli přikázal wánmfc
Temito slowy, mogi Ncymilcgšj! ustanowil Pan
Ježjš staw a anřatl kněžský; nebo slowa ta wzta
hun—jse negcn na swaté apoštoly, nýbrž i na ge—

gieh nastupnjky a nalnčstky. Zdaž ale tjm náš
Pan a Spasitel zbytečného cos učinil? Ú mohl-li
wcrné stz'ulečko swé bez pastýřů zůstawiti? Bylo
liby se sjmč swatého učcnj gcho po wšem swčtč
rozšjřilo, kdyby nebyl tčehto rozséwačů ahlasatc—
lu gebo Zřjtlll a ustanowil? A gak mnoho (lo—
hrého tito od Pána wyslanj mnžowé we swčtč způ
sobili? Gak mnoho dobrého až podnes působj
i gegieh námčstkowé a nastupuje-i, gcnž gsau bi—
skupowé a knčžj w cjrkwi katolické? Než ach,
nepoznává toho swet! Gsau mnozj za těchto
nasich časů, genž pohrdawým okem patřj na staw
a auřad knčžský,a geg za cos zbytečného pokla
dagj. Tomu polmlánj stawem kněžským abych
aspoň ponekud wstřjc wkročil, a ukázal, že w

3%
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skutku lidem nesmjrné prokozuge služby staw a
ouřad kněžský, dowolte mi dnes mluwiti
0 blahočinném působenj katolické/m kněžstwa.

Chci wám totiž, mogi Neymilegšj, mjstnčgi
dokázati, že
katoličtí kněží welmi spasitedlne" a blahodat

ně' na směřcné sobě duše působí.
O tom abychom se přeswedčili, pozorowati

ge budeme
'l. gakožto učitele neypotřebněgšjeh a. ne)“

swetegšjeb prawd;

2. gnkožto rozdawače neywětšjeb darů a
milostj;

3. gukožto konatele neydůstognegšj služby
Božj.

Nehrozte se, přatelé rozmilj, techto třj djlů!
Krátce se wygádřjm, & dlaubo wás zdržowuti ne
budu. Než ale pokračownti budu dále, musjm
mím řjei, že ne proto, ponewadž sz'ungsem knez,
tento předmět kázunj gsem sobě obral. ty můg
Pane nu wysosteeb, ty znáš břjšné srdce me' &
\\jš, že slz'twy swé newyhleda'uva'un. Ale weške
ren ten stuw &ouřad kněžský, kterýž gsi t) Pn
ne sám ku blahu & spasenj swýeh weřjejeh zřjdil,
žádá ode mne, bych čest gebo před swčtem hágil,
& swetu ukázatl,g_vakweliké dobrodinj wšem lidem
týmž od tebe zřjzeným kněžstwem prokazugeš.
Ty tedy, genž gsi swetlo neumelýeh, naplň mne
dary swými, abych ku wzdetánj & potěšeni wšeeh
zde přjtomnýeh mluwiti mohl dále we gmónu
twém.



Pán Jcžjš řekl k učedlujkům swým: „Gdau
ce učte wšecky národy.“ I šli ti milj učodl—
ujal goho, šli do wcškcrého swěta, a stali se
hluhočinnými učiteli wšcch národů. Kam přišli
koli, tmu přišla zuz'nuost ncyswčtčgšj Trogicc Bo—
žj, tom přišlo wcškoro učonj Kristowo. Oltářo
u'é bludného modlárstwj byli =qsuu wywráccni,
clmímowé smyšlcuých bůžků sc w zřjvoniny sesu—
li, & službu prawého, troggcdinóho Boha wšu—
dy wynikla. Gako slunce w 'annj době na
obloze blankytně wydu'mogjcj zlatostkwuucjmi pa
prsky swými zapuzugo tomuosti nočnj, & oswě
(fugutwář zcmskuu: rowu'c tak, mogi Ncymilegšj,
u'yučowa'mj swatých apoštolů zapudilo mrákoty
u tcmuosti bludu a ncwčry, oswjtilo rozum lid—
ský, & zahřálo & rozpálilo srdce k swaté ctnosti
u šlechetnosti. Nebo to učcnj, kteréž swčtu hlá
sali & zwčstowali, bylo učcnj Jcžjšcm s nebo
přiucšcnč, učcnj nebeské, učcnj ncyswčtčgšj. A
to učcuj až posud se wc swčtč zachowalo, už
posud sc hlásá & zwčstuge čisté & neporušené.
Tuk, galaž z úst Božjch wyšlo, gakž od swatýcll
hlásáuo bylo apoštolu, kůže se už posud wšech
učm, ktořjž gc slyšcti chtčgj. Než ale skrze ko
ho se to dčgc, mogi Ncymilcgšj? Skrze ty, gouž
k tomu stegným ode Pána nadání byli pluomoccu—
stwjm, & gimžto zárowcň řekl gest Pán Jcžjš:
„Gá gsem wás wywolil, (: postmuil gsem wás
abyste s'h', a užila/.“ přínosu, (: "žilek wášaby
zásluh“ Jun 15, 16. Kučžj ojrku'c katolické
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to gsau, genž w nepřetrženó poslaupnosti tento
auřad swatý zastawagj, nebo ač giž wjee gaho
pran hlasatelé swatóho Ewangelium swětem ne
putugj, gsauee giž po wšech zemjeh usedlj, a ma—
gjee gistý počet wčřjcjoh pod swau sprawau swe
řený, a wšak až posud i oni lidj wyučugj, wyučug'
prawda'un noypotřelmčgšjm, prawdám neyswčtegšjm,
prawdam Bohem zgeweným. A zdali giž tjmto
wyučowanjm swčtu eo neyplatnčgineslaužj? Zda
li giž tjm prawe welmi Spasitedlne a blahodatnč
nepůsobj na duše sohč swčřené? O žádné uměnj
lidské, a by sebe bylo užitečněgšj, nenj tak po
třebné, gako známost a umčnj swató wjry Kristo
wy. Toto umčuj přewyšuge daleko wšeeku uče
nost lidskau; W nem toliko muže člowčk nagjti
prawóho oswjeenj ducha, prawé moudrosti & ú
plného upokog'enj mysli a srdce swého. A pro
tož nie by ti () člowčče lleprospčlo, h)“si byl
sebe učenčgšjm, kdybys w tom, což se spasenj
twého týká, byl neumelým. Nie by ti platno ne
bylo,hy hlawa twá plna byla rozumu a učenosti,
kdyby srdce twoge prazdno bylo wjry a swatého
náhoženstwj. kdehy se oetnul swet tento, kdy
by gednau umlkla ústa kazatelska? Kam by se
podčla wjra swatá, kam by lidé zablaudili, kdyby
přestal Pán nebeský skrze ústa swýeh wyslaneů
mluwiti? Ach Bože můg na wysosteeh, před ta
kowým neštěstqu mě ty sám nás chrániti! l
neni—li to tedy milost welika pro eelau lidskau
Společnost, že Bůh posjlz't a posjlati nepře
stziwá ty a takowó,genž swým wyučowánjm we
šhen lid ke ctnosti a šlechetuosti wzdčlawagj, a



577

li Bohu a k Ježjši Kristu wedan? Že to ale
w skutku činj katoličtj kněžj, doswčdčuge to ta—
to kazatelna, doswedčnge to každá zpowedniee,
swědčj o tom wšiekni eln'ániowé Božj. Aneb
gali kde které kazatelny, z njžto by se nikdý
llCl'OlellIll lilas wolagjejho a napomjnagjejho kn
pokanj, k nawráeenj se k Bohu, k činčnj do
brých skutků, kn pokoře, lasce a čistotě? Ge—li
kde které '.powedniee, z kteréž by katolický kněz
antrpuým hlasem newolal nikdý k llřjšnjkí'un:
„Pogdlež. ke mně wš'ickní, kteříž. pracugele (:
obi/žení gsle, (: gd wn'm odpočínuij dáml“
() galeobyeh ge \ridel, gakobych ge slyšel ty wer
né nyslance Kristony, an nie na zimu, nie na
horko nedbagjee innolionaete hodin giž medolj—
beznan řečj, giž zase přjsným sandn a trestů Bo—
žjch \\'_\'li|'0ž0\ra'mj|n llřjšnjkům domlanwagj, aby
se kali, aby powstali z kalnžin llřjelln, učiněné
škody naprawili, a k Bohu se obrátili. A gak
mnozj zatwrzolj hřjšnjei giž se obrátili, a činili
owoce pokánj, olnnčkčeni bywše wěrným _ahor
liwýln zpowednjkem? Aneb lnlnwjm snad nepraw—
dn? — 0 což tn nikdo nenj, geštoby mně to
oswědčil? Což zde w tomto stánku BOŽjIllžádný
z nás geste nikdy' nebyl wzdelan, poučen, potě—
šen? A kdo to byl medle, genž wa'un zde útěchu
a radost lil do srdce, a wás posilowal k ])ntowanj
na wěčnost? Nestalo-li se to prac-j a přičiněnjln
katolických knežj, genž nám zde slowo Božj wy—
klz'ulali,a milosrdensth a lásku Božj zwěstowali?

A wšak negen w elu-amu Pánč nčj katoličtj
knežj tem neypotřclměgsjm a neyswetČgšjm praw—
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dám, nobrž i krome chrámu, wšady při každé
dobré přjležitosti, kteráž se ginu udá, plynau z
úst gegieh slona, kteráž k Bohu wedau, a ke
etnému i šleelletnému žiwotu budj, sjlj, rozpalu

Gdete, mogi Neymilegšj! gdete genom do
školy, do te naděgeplné, kwetauej štepniee, kdo
tam medle mlékem \\“jry swató drahých djtek
wašieh autlá srdee ku ctnosti a nábožnosti \\vzdě

law-á,? Negsau-li to knežj katoličtj, genž milé
djtky waše swatému nábožensth wyučugj, genž
ge nej, was etjti, milowati, poslauehati? Stogj
giell to sice mnollau praci, mnohau krnpegi potu;
neb ehtjee sobe gegiell lásky adůwery zjskati,
musegj se k nim skloniti, a takořka sami se
dětmi státi. Než ale oni to radi činj, činj to pro
čest a slawu Božj, a činj to i proto, abyste se, wy
drazj rodičowó, geduau radosti a pot'ešenj na nich
dočekali. O wy wšiekni, genž wjte, gak mnoho
na bedliwém wyučowánj djtek zaležj, a že záhy
se 111qupole wzdelz'twati, )na-li dáti aurodné žně,
wy mne giste přiswedčjte, že giž z toho ohledu
kněz katolický, kterýž autla srdee dětská, k etno—

sti a šleehetnosti wzdelawa, dobrodineem gest
neywetšjm lidského pokolenj. Co pak konečně
katolické duchowenstwo pro školy a whbee pro
wzdělánj lidu giž gest učinilo, a až posud činj,
wyprawugj letopisowé wšeeh narodil. Řeknu to
liko, že z lůna katolické ejrkwe wyšly wšecky
wy'sšj i nižšj školy, a katolickým duehowenstwem

že gsau byly wy'hradne a gsau až posud aspoň z
částky ellowdny, wadeláwány, pěstowány. A tak
se naplnilo, eož Duch swatý skrze ústa proroka
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řekl: „Rtowé kněze ostří/mh: budma umění, a
lidé hledali budau zákona z úst geha“ Ma
lacb. ?, '7.

A tak blabodatne swým wyučowánjm působj
na wás a působiti bude i tento důstogný kněz Pá
ně, gebož Bůh powolal za wašebo ducbownjbo
pastýře. On negcn lidskan maudrost žiwota, ale
umudrost s nebe na zem přišlau, swatoswaté slo
wo Božj wám bude zwestowati a w mysl wkláda—
ti. On wás swaté wjře učiti bude weřegně i sau
kromne, w chrámu a wc škole, w zpowedniei a
w donu'urjnl přjbytku, učiti wás bude tak, abyste
u'šickni negen weřili, což weřj cjrkew Kristowa,
uobrž abyste pewne a nepobnute weřili, a weřjee
spasení byli. On powcde mládež waši, drahé djt—
Lv wašo, na pastwy žiwota, a na cesty, kteréž do
nebe wedau. A ponewadž spasitedlné wyučowánj
se spasitedlnau kazuj musj býti spogeno, protož ta
ké tento wáš milý a laskawý pastýř i o křestan
skau kázeň mezi wámi pečowati bude. On se
bude o to starati, abyste wůli Božj plnili, abyste
žiwi byli wedlé učenj Kristowa, aby se wšecko
mezi wámi slušně a poctiwč (15110,a tau přjčinau
bude negen wašjm učitelem, rádcem a wůdccm,
nobrž i pečliwým dozorcem wašjm,inapomjna—
telem, i karateleln, zkrátka prawým ducbownjln
otcem wašjm. K tomu negen mu swaté powolánj
gebo práwo dáwá, nobrž k tomu ho i ty wýtečné
dary a milosti ducha a srdce, genž gsau mu dá
ny od Boha, schopna činj. Že on prawý gest
knězPáně, kněz obzwláštnjlni schopnostmi awlast—
uostmi od Boha obdařený, wj to osada Wzducbo—
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měřic-ká, *) ktcrauž drahu-á léta sprawowal; wj
to weškcn Vikariát slánský, kdo posud w dobré
žige památce; wj to slawuá a welebna Konsistoř
pražská, kteráž ho pro gebo znamenité zásluhy
gcštč na lokalii gsauojbo k hodnosti farárské po
wýšila; wj to poslózi slawné řjzenj zemské, genž
bo wjekráte pochwalau swau gest poctilo. Než
widjm,že se twář waše, welcbný pane bratře můg,
rdj a ruměncem pokrýsz S nelibostj snad po
sloucháte řeč man. Znám waši skromnost, znami
wáš antlý cit. Protož, ačbyeh- mnoho geštc mo
bl řjci k slušné pochwale wašj , raděgi poml
cjm. K tobe se ale obracugi, nábožná osado
Cerbowická, za štastuau tebe prohlašuge, že
máš opět pastýře wčrného, Zaradugte se tedy
w srdcjeh swých, nlin farnjci zdegšj, že wam
Bůh opet dal takowóllo učitele, genž blahoděg
nau swatau wjru Kristowu vám bude zwčstowati,
že mím Bůh dal opet takowóho pastýře, genž
swým wyučo 'a'mjm wz'un k ':asné-mu i wečnému

blahu a spasenj bude slaužiti. Ale co prawjm?
— Gen swým wyučowanjm bude wz'un k spasellj
sloužiti? —- mogi Neymilegšj! negen swým
wyučowz'mjm, ale i rozdawánjm těch neywčtšjeh
darů a milostj blahočimlým se wám prokáže. A
w tom drahý ode mne uwcdený důwodblaboóinné
bo pusobenj katolických kn-čžjzaležj, že gsau totiž
rozdawaei neywetšjcb darů a milostj,o čemž w djlu

*) Vůbec se pjše: Tuchoměřice. Mám ale za to, že se tak
neprawč ije. Jirsik.

Gsau stará gména muž. Tuchom, 'l'uchomjr, Tuchomysi
etc.. :: odtud dobre 'l'uchomerice; leč by se giuák historickou
ceslam ukázalo. Pozn. kodak.
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II.

Kristus, wtčlený Syn Božj, učinil swé uče
dlnjky negen učiteli wšech národu, nohrž i roz
duwnči těch darů & milostj, kteréž w ejrkwi swé
složiti ráčil. Tau přjčinau řekl k nim netoliko:
„Gduucc, učte wšecky národy,“ nóbl-ž i také:
„KH/ce ge we gměnn Otce, i Syna i Ducha
sumó/w.“ I šli učedlnjei geho, šli do weškeré—
ho swčta, & negen učili, noln'ži křtili také wše—
(:qu lidi we gme'nu troggediného Boha, & giné ge—
ste Božj milosti gim rozdáwali, k gichžto rozdá—
wánj od Pána swóho byli splnomoeněni. Z ohle
du toho napsal apoštol Páně swatý Pawel w listu
ke Korintům: „Tak O nás smeyšleg člowělf,
g(l/ťO0 služebních/z Kristowých, a rozdawačjch
ingcmslwi Božích“ 1. Kor. 4, 1. Tyto pak
milosti Ježjšem s mullnvčzduého nebe na. zem
pi*islé & w cjrkwi katolické složené gsau tak
lung—nó,že nemolmu nikdý \\yprázdnčny býti. Ze
zdroge newywáženého pr—ýštj se ustawične pra
men gegiell, & ačkoli bez přestánj z něho se
wz'užj& héře, přede nikdý newysychá. Pro kaž
duu potřebu žiwota našeho, pro každou strast
u bjdu pozůstawil nám zde ten nebeský Pán ne—
gukau milost, kteráž wšecky poklady tohoto
smí—tadaleko přesáhá a přewyš-uge. A nás knežj
učinil hlídači těchto swýoll pokladů; nz'un kno—
žjm přikázal wám ty poklady otwjrati, &z nich
mím rozdáwati, cožhyste sami chteli. I prime—li
gsi tedy neřekl ty swatý Vineeuei Ferrarský ()
lxnežjchkatolických: ze gsm: galia rowy anebo
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stran/ay, Merýmiž ]: lidem milost Božj při
chází.“ Serm. 1. in festo Corp. Christi.

Tam clitčg'j dwa celý žiwot pospolu stráwiti,
clitegj i radosti i žalosti tohoto žiwota spolu
děliti, chtčgj gcdcn druhému srdce, lásku a ži—
wot až do smrti wenowati. I kdo mcdlc tcd'lá

sku těch dwau milugjcjch sebe srdcj poswěcuge,
kdo gc dáwa w řádné manželstwj, mi,že swazkem
neromvjžitedlným, a gim s ncbc milost a požehna
nj wyprošugc? Ncnj—li to kněz katolický, geuž
žehná manželské swazky waSc? _- S ]lOlllllltýlll
srdcem bčřc dobrý manžel do náručj swčlio ne
mluwňátko, kteréž mu porodila wčrna manželka
gelio. City newymluwné progjmagj duši gelio,
a okem slzau zmokřcným a k nebi pozdwižcuým
prawj: „O djte rozmilé budiž štastno, a kéž se
ti zdc dobřc wcdc, a nebe tě wczmc do ochrany
swč.“ Kdo ale gest ten, gcuž prwin zaklad k
štěstj a blahu djtetc tolio stawj, genž gc Obmý
wa wodau a D uchem swatým, genž mu brai
nu do cjrkwe Božj otwjl'a, a ge audem gegjmi
dědicem králowstwj Božjlm činj? Ncnj-li to
kucz katolický, genž swátost křtu swatého roz
dáwá? _— Drsnató gsan cesty žiwota tohoto.
Ach, gak snadno člowck přicln'tzj na nich k au
razn! VVždyt sc Wšech stran lu'ozj nebezpečen—
stwj, swjl'a a doléhá, pokušeuj, láká a dráždj k
liřjchu takořka wšecko, nač polilcdjmc. Negsme—
li ozbrogcni štjtem wjry a pancéřem milosti Bo
žj, acli gak snadno klcsz'unc, padáme, proti Bohu
sc proliřcšugemc, a milosti Božj na křtu swatém
nabyté zbaweni býwamc. To ab) se nestalo, opět
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kristils poraučj služebnjkům swým, aby otewřeli
poklnd gebo, & kněz katolický, we wyššj ejrkew
nj hodnosti, w důstognosti biskupské postawený
udeluge wám swátost swatého hiřmowánj. kéž
hyste eele & uplně poznáwali, g_ruknestjhlé milosti
tehdáž mím byly udeleny, když biskupské ruee
nn hlawáell našich odpočjwnly. — Ale nie ne
hylo plutno, ny gste se přede Bohu, spustili, s
hřiwunu wám udelenun nanic gste hospodařili, a.
]Šohn hřjehy swými gste rozlmčwnli. Beda, aeli
hcdu nám, kdyby Binh twář swuu na wždyeky od
nás odwrátil! Beda. wám, kdyby wás Bůh ne
chal w hřjšjeh wašieh zahynouti! Nez ale, () gakó
to milosrdenstle Bůh k vám posjlá werného
Saunuritnnn, posjlá ho k w'uu s eelau a. plnou
moej, hy rány duše wušj ohledal, obwázal, wymyl,
zhogil, uzdrawil, — od hřjehů wás rozwázal.
Nm.—hotpřigdnu moenj & powýšenj tohoto sweta;
gnkkoli weliká gest gegiell moe, wšak okowy
hijvhu nemílž přede žádný z nich roztrhati. Ne—
vhnt stuupj sem na zem duehowé nebeštj; weliká,
gest. sic gegiell sláwn, & wšak ani newinnost swe-.
lých panen neudělá wás čistčgšjmi, ani krew swe—
týeh mučedlnjků "fis neobmyge, ani nmudrost
proroků nám z okowů hřjchu nepomůže, ani sjln
Cherubjnů &Serafjnů z vás kletbu hřjehu nesetře,
:mi Mario, neyswetegšj králownu nebes wás ne—
rozhřešj. Bude ona, budau wšiekni ti Swatj za
nás se před bělostkwauejm trůnem Božjm při—
mlnuwnti, wám orodowánjm swým pomáhali, ale
wyswoboditi nás od hřjehu nemohou. To mohnu
genom ti, ku kterýmž řečeno bylo: „Kterým/ž
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odpuslilc hřjchy, oclpauštěgjtv se gim: (: l'lc
rýmz': ge zad-rifle, gsnn :adržáml“ Jan 20,
23. _— A gaké milosti rozdává teprw kněz ka
tolieký, an posluhuge swátostj oltářnj, an duše
waše krmj tjm chlebem angelským, o němž sám
Kristus řekl: „Bude—li kdo gisli ten dalé/„zim
Ímdc 7m wé'ky.“ Jan 6, 51. Můž—li na tomto
swetč ponušleno býti co (lražšjho nad tento still
Páně? W'záená & rozkošná byla ta mamm, kte
muž th lid Israelský žiwil na puušti, ale da
leko wzz'tenegšj a rozkošnegšj gest swátost ol
tářnj. „Nad tyto hody,“ dle učenj swatého
otec Tomáše Aquinskčho, „m'a nen/' wza'cnevb.
šjho.“ Brev. rom. í'esto Corp. Christi. Chléb ten
angelský gest dle učenj swatýeh otců „prawy
po/crm dušo, :a'wda-wck žiwom wéČnč/zo,ruli0
gemsuvj naš/' nesmrledlností, (: prawé božské
lékarij proti smrti duše.“ A kdo gest ten,
gešto wám ten nebeský pokrm roztláwá? Nenj—li
to kněz katolický? —— Posléz negen za zdra—

wých dnů, ale i w čas těžké nemoci, w čas při
hližugjcj se smrti bluhočinným se mim prokazuge
kněz katolický. Ach w tom hrozném okamžeuj,
když krew w žilách stydne, oko hasne, (lech se
krátj & tratj, sjla tělo opouštj, smyslowó pomj
gegj, & srdce wadne & chřadne, --— když smrt se
giž giž hljžj, ach gak tu shormaueen bývá mno
hý! Za, sehau widj žiwot negednjm hřjchem zka

lený, před sebau wěčnost -— wečnost negistall
& saudee neuprositedlného. Strach se zmoeňuge
duše geho, a. wšecky hrůzy pekelné ho oheha'tzegj.

Než tu přieházj kněz katolický, přicházj co po
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sel swotčho pokoge k lůžku unnjrogiejho. On se
lli('. ueštjtj toho smutného o žolostne'ho diwodlo,

;zeuž se mu zde často před oči stowj; nic se ne—
In'ozj nebezpečenstwj gedowotého nokoženj, před
ujmž druhdy i wlostnj o pokrewnj přátelé utjkogj.
Přicházj o pozdrowuge umjrogjcjho přeslodkým
gméuem Ježjš, tčšj ho, pozdwihuge ho, zbuzuge
ho k wyznánj hřjehíiw, k ljtosti, pokoře, důwěře,
ulode se s njm, rozhřešuge ho, swotým olegem
muže telo gebo, o s Bohem i lidmi smjřeného po—
s]lá ho konečne no wččnost před soudce milosti—
uóho! —— Ú wy pomozonj knčžj Páně, gok blo
hodotné o spositedlné gest pusobenj woše no Wše—
oky duše vám sweřoné! Gok nesmjrné milosti
l'án nebeský lidem. skrze wás prokozuge!
negstc—li tedy práwč goko z těch, 0 niehžto
psánogest, „že gsau služební duchowé, poslá
ní k službe" pro ;ty, Maříž obdržj dé'dz'ctwi
spasení.“ Žid. l, 14. \Vy nie no horko nie
no zimu nedháte, wy očjm swým odpočinutj ne
přegjete, kdykoli nekdo služby wošj má potřebj.
We dne w noei no pran powolánj pospjeháte
ku pomoci dušj wám sweřenýeh, o byste i žiwot
ztrotiti meli. kdo sečte wšecky ty werné
kučžj Páně, genž rozžžoti neyplomenněgšj láskou
k lidem u wykonávánj swotého ouřodu swého o
žiwot přišli? A ge-li ginó které strasti o bjdy,
w kteréž by se s toutéž láskou o oehotnostj
lidem nepropůgčowoli? zogisté nie nemůže
čloweko potkoti, by pro to kotoličtj kněžj ne
meli negoké útěchy o pomoci. A protož ne
kněz, ale eden oschený muž stowu swětského".

U
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wyřkl to znamenité slowo: „Kde prý něgnkrž
bída, kde něgaká strrzst lidská gest : tam i
kněz katolický, by slz/adí! gel“ *)

A takowéllo rozdawače darů a milostj Bo—
žjell máte i wy pobožnj osadnjci zdegšj. Eyllle
pečliwý alaskawý pastýř wáš, gehož poslal wám
Bůh, aby wam rozdáwal z pokladu w ejrkwi
složeného. 1 bude wíun rozdáwati dary draho
cenné, dary WŠCCllpokladů sweta daleko wzne
šenegšj a wzáenegšj. On bude manželské swaz
ky waše želmati, djtky od Boha wám udělené
křtem swatým do cjrkwe Božj uwede, w zpo
wedniei hřjšnjkům bránu milosrdensth Božjho
bude otwjrati, bude lcrmiti nesmrtedlné duše wa
še pokrmem angelským, i poslednjm swatým po—
mazánjm wás na cestu na onen swčt sjliti bude.
Od kolébky wašj až k branám hrobowým, až k
smrti was eo werný rozdawač darů a milostj
Božjeh bude doprowázeti. Gcho působenj w tě
to osade s pomon Božj bude na neyweyš blaho
degné, a přinese wz'un milost a požehnanj nebe
ské. Giž to by mělo postačowati, byste netiwost,
lásku a wdččnost k němu ejtili w srdejeh swýeh;
než na tom nenj geště dosti, on i ginače geštč
platně wám slaužiti bude, on za was neydůstog

a Bolm neymilegšjslužbu konati bude, o
čemž w djlu

III.
Slowy napřed ode mne uwedenými přikázal

konečně Pán Ježjš učedlnjkínn swým, aby lidi k

*) Chateaubriand.



587

\vernému plnčnj swatoswaté wůlo troggediného
Bohuochotně činili, řka: „Učicč gc zachowá
wuli wš'cc/m, což. gscm koli přikázal mám.“
(ředno pak z neypředněgšjeh přikázanj gest to,
abychom Boha etili, gemu se klaneli, gemu slun
žili. „Pánu Balm swému,“ pmwil Kristus Pán,
„Hanči-i se budeš, (: gama samé-mu slrmžili
budeš“ Malt. 4, 10. Iiozličnými spůsoby hle
děli lidé Bohu Stwořitele swého & neywyššjho
Pánu a. dárce wšeho dobrého poctjwatí. \'ije, že
Abel, Noe, Abraham & Mclehiscdceh občtowali
Bohu zwjřa'ltka & požitky země, a že Pán nebeský
se zaljbenjm se na tyto oběti (ljwal. Než wšecky
tyto oběti genom proto ljbily se Ncywyššjmu,
pončwadž předobrnžowaly onu ncyďílstoguěgšj, a.
atomuneymilegšj obet, kterouž po čase gednoro—
zený Syn geho na (lřewě křjže měl wykonuti.
Iwykonal Syn Božj tuto předmlmu oběť, du se
wtelil, a; skrie smrt swqu na kř'jži nás wykaupil
&slmsiL Abychom ale to nikdý nezapomjnali,
což pro spascnj naše učinil, & meli negcn památ
ku lásky &přehoř'ké smrti gebo, nýbrž i zaučusten
5th wšeeh těch zásluh, giehžto Swan smrtj lm křj—
ži nám wyzjskal, ustunowil náš přelaskawý Páll
&Spasitel při paslednj wečeři obet nekrwnwau, :).
poručil swým učcdlnjkům, aby totéž činili we
gmčnugebo, řku: „To čiňlc na man pa'mu'h'ml“
Luk. 122, 19. A to činj katoličtj knč'zj, činj to
posud, občtugjee neyswětčgšj obět mše swutó. „O
gti/ré to tagemsle,“ wolz'tzde blahoslmveuý To
máš Kcm-p'enský, .ia gule meli/rým (lúslogvn—
slzu/m pac—tění gsau Imevž', gimž dríno gest,

Časopis pro katol. duch. XI. 4. 4
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což angolúm nenjpop'řa'nof“ De imitat. Christi
]ih. 4. ('. 5.

Teď bych sobě žádal mjti wýmluwnost ně
kterého Seruíjua & gazyk smrtého Jana Zlatoústé—
ho, hyeh dostogne mluwíti mohl o této neydražšj
obeti. Úmůž—li co swetegšjho, welehnegšjho &Bo
hu milegšjho pomyšleno býti nad tuto oheř, kte
ráz se den co den na oltářjeh našich skrze ruce
kněžské aege? Gestli se služha Ahelowa, Noe
mowu, Abrahamowa, Melehisedeehowu & ginýeh
néhožnýeh ]idj Pánu Bohu ]jhila: čjm vrjee mu

býti Buh poctěn, oslowen & zwelcbeu ohčtj
telu & krwe Synu swého? Obetj tou, w kteréž
se sám Syn Otci swému ohčtuge; oběti tou, kte
ráž se mu, gakž prorok giž dáwno gest předpo
wedel, na každém mjstč a W každém čase obětu
ge? Maluch. 1, 11. Ohet tato wšecky služby,
wšecky ehwulozpčwy angelů a swntýeh přewyšuge;
nebot ungelé & swutj gsnu genom Božj služehnjei,
Kristus Pán ale, gcnž se zde způsobem nekrwa
wým skrze ruce knežské Otci swému ohetuge,gest
syn Božj sám. On sstupuge s nebo dolu na 01

tář swotý, & zde sohč stánek twořj, ahy zgeweno
bylo, že „ro:/ms gebo gas/, býti 3 syny lidský
mi.“ Prjsl. 8. Mogžjš učinil, že mannn s nebo
padala, u wešken lid se tomu diwil. Eliáš uči
nil, že oheň sstnupil s nebo, u rownež se tomu
dinili wširkni. I zde to nezasluhuge mnohem
\retšjho podiwenj, že sám Kristus Pán na s]owo
katolického kněze sstupuge s nebo dolů na hřjš
nan zemi tuto? „O to!. gest zázrak Ím podium,
wolá pi*jčinau té \veei swatý otec Efrém, „to
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gest ncwymluwná moc , a hr zne' ((:gemsle
kněžské/zo rm-řaclnl“ De sacerdotio.

A tam, mogi Neymilegšj, tam gest to mjsto
plné milostj! Tam gest ten swatý oltář, na němž—
to se každý den toto weliké tngemstwj koná.. S
podiwenjm & radostj putřjm ná neg, nebot pře
krásně gste geg obnowili &ozdobili. To mi wašj
náhožnosti gest dukazem. A dobře gste tak uči
nili. Nebo Buh stwořil zlato & střjbro, on zá
rodnil Wnitřnosti země druhým kumenjm, out
gest pánem wšeho, a nám ty ueylepšj dary dáw".
Deyme mu tedy i my, což neylepšjho máme.
had to nade wšceko pl'ýštj se vám z tohoto
wašeho oltáře newywážený pramen těch neydrnž
šjeh milosti. Chcete—li totiž památku přehořkého
utrpeanKristowa sláwiti; chcete-li áučástnými se
státi tech zásluh a milostj, kterýehž wám Pán &
Spasitel wáš na křjži wyzjskal; aučastnymi se
státi tam samuu měrou, gákobyste byli tehdáž na
hoře KillWlll'SkČ s Mátij, předraháu matkou geho,
pod hřjžem stáli; chcete-li Bohu neymilegšj služ—
lnl \\'_\'|\Ollllti, za obdržená doln'odinj se podeko—
wnti, a nowýeh milostj od něho sobe wyprositi,
sem -——sem do tohoto chrámu Páně wstupte;
nebo zde welebný pastýř wáš eo splnomoenený
služelmjk Kristůw den co den w poswátném rau—
elm kněžském stogj u oltáře Neywyššjho, & koná
tu neydrážšj obet. A gáko se Mogžjš modlil na
]mušti za lid Israelský, gako Jeremiáš prorok
Bežj se modlil za lid & weškero swaté město,
gnko sám Kristus Pán na hoře OliWetskč za celé

lidské pokolenj wzdeehl k Otei nebeskómu: row
4 **
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uč tak, nmgiNeymilegšj! i tento důstogný pastýř
wás každý den při oltáři Božjm mís WŠCClldo

modliteb swýcli zawjrá. Ú gukobyeh llO \\“idel,
an se srdcem neyhlubšj pokorou, žiwau \\“jrau,
neywřelegšj nábožnostj ]n'ogatým wstupuge wzhůru

k oltáři swatému, & zde ruce swé k nebi spjná,
by sobě i wám \\“ypl'osil milosti & slitowánj Bo
žjlio. Gakobyeli llO \\“idel, an den ('o den při tom
to swatém oltáři se mode & ohetuge za. eelau
zdegšj osadu, za, žiwé i mrtwé, za přátele i ne—
přátele, za wlast milou i eelnu ejrkew swatau.

Ú důstogný, druliodrullý bratře w Kristu! aby
se tim stlm'elegi blaliočinnost swatélio anřadn
wušelio \\“šem zde přjtomným obgewila, učiňte
to i dnes, učiňte to ted' hned. Přibližte se k to—

mu stkwmiejmu trůnu milosti Božj, a na důkaz,
že ldltOllClšó kněžstwo Bohu neymilegšj & neydů
stognčgšj službu prokazuge, čiňte i W) dnes, což
Pán Ježjš při poslednj wečeři gest činil. Pro.
mente chléb & \\“jlio w tělo & lil'CW Sina Božjho,
:) to obé Otci nebeskčmu za liřjelly celého sweta
obetugte. Při této puk neydružšj obeti wiproste
nebeské požehnánj swntčmu Otci našemu Řehoři
K\L Proste Boha, aby swé liognč poželmáuj,
sumu nebes-kun milost wylil i na našeho neymilo
sthwegšjho a neygusnčgšjlio l'a'um & krále Ferdi
'numla V. Zpomeňte též při této neyswetčgšj
olfeti na swau milostiwau wrclmost duehownj, na
wšecky dueliownj, bratry zdegšjho i slunského Vi
i\íll'látll, na wšecky swé přátele a wšecky zde přj
tomuó wzůenč u weleetené hosti. Obzwláště ale
swuu miluu o'—-.:—.du('erhowielmu zawřete do mo
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llilby swé, & wyproste na Bohu swutuu milost,
»cln'zmu& požehnánj. I na ty, genž giž w Pánu
_samzesnulí, neebtčgte zapomeneuti, uobrž wy
cfuleytegim na Bohu pokog a lehké odpočinutj.
šmpn-li pak konečne, wás prositi, byste i mne
.uwřel dnes do modlitby swé? —— Připogte i mě
;tem, za kteréž gste dnes swé prosby, swé mo—
.litby wylčwuti umjuil. A nechat Bůh wyslyšj
všecky prosby woše, a wylige na. nás wšecky
ale přjtomné milost a poželmz'mj swoge, bychom
mmmli o se úplně přeswedčili, že modlitba od
mtoliekčllo kněze zasláno 5 oltáře k trůnu nebe

llénm sluužj k časném“ i wečnému blobu a SpilSC—

j, a že Bohu neymilegšj gest tn. služba, kteráž
e zde na swatém oltáři gebo koná.

(Již ale čas gest, bych skonal řeč swnn. _
šlyšeligste, mog'i Neymilegšj,gak SpliSltCtllnóoblu
mlntnó gest pnsobenj katolických knčžj, :! gali
esmjrue služby swčtu proknzugj. Oni. tem uey
otřebnegšjpn, těm neyswčtčgšjm pruwdz'un wyuišu

romlůwagj ty neywetšj dary a milosti, & kono
jsluzbu neytlůstogučgšj & Bohu neylnilejfšj. ——[
fz'mi,rozmin zilegšj furnjeil (lol Bůh tukowólio
něze, gebož působeij na wa'ts bude na, neyweyš
pilís'ltmllllčn bleboalčgné. () učiňte se tedy tobo
pěsti lioduými, u megte tohoto swélio pastýře w
ovliwosti, wažte si ho, milugte ho, a buďte mu
nleeni. Ulebčugte mu tČŽdOStl stnwu gebo, aby

rmlostj u wás konal auřml swůg, ne ale :; stý—
lxzinjml Žlll. l3, '17. —— —- -— () g“:ll<(>b_\“h
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četl W srdejeh wušieh, že chcete býti radostj a
potěšenjm gebo, že chcete ochotně rozum a srdce swé
wyučowánj geho otwjruti, že chcete? býti wčrné
owce, owee dobré, owee, genž slyšj hlas pastýře
SWéllO, & následugj ho.

Nuže tedy milowaný pane bratře můg!
potčs'te se i wy dnes z tohoto stádcčka swé:
ho we'rnóho & proste Boha, aby žclmal wšo.

cky apoštolské prz'ufe walše. Popřegž wám
neyswetěgšj Trogice Božj zdrawj a dlnuhe'ho wc
ku, byste mnoho dobrého mohl wykonati. Dcyž
nám troggediný Bůh na přjmluwu swate'ho Mar-..

tina, patrona chrámu tohoto, mím i owečkám wa
šim, byste se wšickni gednau před twářj Jcžjše
Krista zase shledali, wečně wekínv se radowalil
a Pána Boha požjwali. Amen,

4. O některých cjrkewnjch starobylostech
w Čechách,

Od

Dr. RI. Mlllnura,
c. k. professora pastorúlky w Praze,

Mezi králowskými ozdobami korunowačnj
mi wynikagj negen oprawdowó či wlastnj insig—
nie, k nimž wůbee známý meč sw. \Váelawa,
bez mála, 500 let stará krůlowská koruna, žezlo,
řjšské gablko náležegj, při korunowánj králů“
eo starobylosti wlnstenské, nýbrž i koruna kuj
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mj :: berla opatská. při koruuowáuj kráioweu
užjwam't,co wlastcuocké ojrkewuj sturobylosti.

Techto dwau poslednjch užjwz'nvaly ubutiše
hýwulčho,wy'woduuBolcsluwem ll., přikouq
ci 10. stolctj založeného benediktinského klá
šteru geptišck u sw. Giřj na hradě Pražském,
kteréžto bywšc od krále Karlu IV. 1. kwetuu
1348 wc stuw kujžecj powýšeuy, wýsndau nadá
ny gsuu, při koruuowáuj králowcu českých (leu—
stcustwj bráti. (Buroucs, qui corouam susteu—
tzmt, dcducuut cum — Regiumu -—-ud solium,
uhi scde pracpuruta collocutur; ussociaute ipsum
\'cncrubili Ahutissa mouustcrii S. Georgii iu cu—
stro Pragensi, ordiuis S. Benedicti: quue prop»
tor sui dignitutcm, \'ocntu ct rogutu, corouutioui
lieg'iuuc dehet semper intcrcssc.) Proto také čte—
me w popsa'tuj konané dne 25. únoru 1527 sluw
nosti lun'uuouučnj: _Alsbuld ist ein Ebtissin, so
('in Crou auf ihrcm Haupt gctrugcu, zu dou Stul
kummcn; und die K(iuigiu wicdcrum fur dcu
„'\ltur gcl'uln't wordcu; und sich auf die linie,
und mit dem Augcsicht uuhcud zu der Erdeu
gelusscu: duhcy dic gcmclt Ehtissiu, und Ihr
lwu. Muj. Hofmeistcriu gestuudcu“ u. s. w. (S.
\'crlmudl. (ler Gcsellschft des \'uterl. Museums

in ]Šďilnucu. Prag 1824- 2. Hft. S. 124 u. 139)
Od té doby, co wyzdwižeu gest klášter u sw.
Giřj při konci minulého stolctj, koná se dle
ncw'yššjho rozkazu \\“ýsuduj obřad tento užily
gszmcj toho “šusu puuj uhutišj Theresianského
ústuwu pro dámy na hradě Pražském, před ujž

\.
,.sue nim insignie při této sluwuosti uosjwugrj, (I'.“
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1x02 se to stnlo 12. Zářj 1836 při korunowůnj
Gcgjho c. k. Magcstůtu nušj ncymilostiwěgšj,
ncyoschcnčgšj Panj aMntky země, Marie Anny,
za přjčinau onoho náměstnictwj G-cgz'jkrál. \Vý
sosti, nrciwéwodkyně Marie Thcrcsic (od ledna
1837 králowny siciliánshě), načež obě tyto wěci
dotčenénm o. k. ůstnwu pro da'uny k opatrmvánj
byly odcwzde'lny, gsuuce giž od úmrtj poslcdnj
skutečné předstnwenó na děkunstwj hlnwujho
chrámu Páně w Praze uschowány.

Co se bylo s počátcčnj pro prwnj okněže
nan abatiši Aneškn w 17. stolctj zhotowcnau
korunou stalo -- ncnj nám známo.

Nynčgšj zlatá mnohými drahými kameny 0—
zdobená korunu obsnhngo nwnitř nápis tento:—
„Virgo Ludmžlla (: šlyiyw, A'mlissa me fc
cít MDLHL“ kde slowa „mc fccíl“ gistč nic
giného znumonati ncmngj, než mnohem obyčcg—
nčgšj mc fim'ífecil.

Swčho ústawn až do léta p. 156-2! předsta
wcnau gsunc,staraln se tuto opnth'nč horliwostj
(:lnvalitchnzm .o opětné wystawcnj goho po po—
slodnjm ohni, a W tnmnj k'npitnlz'n'nj hnplici po
chowána gest, kdež gcgj hrohnj kámen už posud
pod oltářem sw. \'Vawřincc sc nacházj.

Mnohem pmnčtihodnčgšj gest opatská bcrlui
swým stářjm ——počjtůt giž 450 let ——i pro osoby

7. krnlngjcjho lunan Přemyslowcůw pošlě, giuhž se
týká; g(rstil, pokud nám wčdomo, :wčlxoli('N-hy
mnohých starých opntstwj čitngj, tuto nuystnršj w
celé zvmi n spolu idnr od hrálo \Tdvlnwn ll.
„051 učiněný srstřc—swé Kuniflnndis, tetě nmth
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vjsuřo Karla IV., genž byla abntišj dotčeného
kláštora pancnskčho u sw.Giřj, kterou dle gcgjho
\\“lnstnjho pjscmnjho wyznz'mjwraucnč milownl &bo
]liltČ podporowal. Srme, cum Sereniss. D. D
Íířnooslaus, Boh. cl Pol. Rex: Germanos na—
slm' v/uu'issímns: allendens ('t considerans,
nos non possc secundmn status nostri decen—
(in-m,dc monasteríi ípsíus p'roventibus commo
do .euslcnfm'i: nobis in suslentnlxionis nostrae
subsidimn, cim'lalcm sunm Gcwícžlmm in Mo
ravia sítmn, cum villís, ot nlíis ejus pertínen—
His um'versis, nd vime nosíme tcmpora con—
mlissvt otc. w Hnmmeršmidowč historii toho

to kláštora, str. 41. Ačkoli střjhrný ploch
okolo dřowčné hcrly snad giž kolikrát byl obno—
wowůn, ('o se také djlcm pražským zlatnjkcm p.
Josofmn Fridrichem ]. P. 1836 opět stalo: gc—
stit ])řcdcc wrohnj djl i čtworo dolcgšioh gothi
cky'mi nápisy wyznačcných kroužků berly této
půwodnj w noynžšjm smyslu.

U wrchnjm djlu stogj sw. Giřj bez komo—
nč, ktoréhož 'připrawiti prostora ncdopustila,
ozln'ogon gsn způsobem tak zwláštnjm, gonž by,
g_znkse zdá, mnohým se studiemi rytjrskčho kro

utí“-onoho času se objragjcjm novnn látku po
slqtnnl; ]cwicj podopřon o štjt na zemi spočj—
nnoij & ozdobený křjžmn na to za krátký čas
wyzdwižcnóho řádu tmnplářůw; prawicj mctngo
oštěp do široce rozškloboné tlamy před sebou
St<'>f.:_jnjhohrozného & ukrutného draka.

Dolcgšj olo obwyklým spůsobem tehdogšjch
čnsůw wyznnčoné a skrácené nápisy znj, & sice
\Hdý wo dwau řňdc-jvli, takto:
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W l.kruhu: Anno Domini MCCCIII. lame ba—

cnlum ]íeri facit Ífenceslaus.
W II. -—- II. Bohemiae ct Poloniae Rex. et

dedit germrmi (sie) sune.
W III. -- Dominae Cunigundne, Abba/issue

monusleríi St. Georgii.
W IV. —-—In cas/ro Pragensi : (mno pri

mo benediclionis sune.
Pončwadž ale tuto kněžničkn k osobam lze

připočjsti, o kterých historic \vlastenska posud
nižádné dostatečné zpráwy neposkytnge, budiž
mně popřano při důležitčgšjeh gewjho žiwota
přjpadnosteeh déle prodljti.

Dle našich (w Dinzenhqfrowých genealogi
ckých deskách w Praze 1805 str. 131. uwede
ných) ehronistů adčgepiseů narodila prý se dec
rau krále Přemysla Ottokarn II. :) nuanžellgyige—
ho Kunhuty léta 1265. R. 1278 staupila se čtr
nácti ginými šlechtickými pannami do pražského,
011 IllilhOShnvcnč Anežky založeného kláštera
klarinského, který powolenjm papežským ]. P.
1290 opustiwši, přinucena od swého bratra krále
řÍ/(íclawu k uhagenj práwa gebo na králowstwj
polské za gakéhosi wéwodu Mazowského, gmé—
nem Boleslnwa, se prowdati, po gehožto smrti
ale prý do ústawu panen u sw. Giřj se ode
brawši, w něm konečně ]. 1305 ollatlaynj se stala,
až w roce pak 1321 zemřela. \Wšak giž čas ge
gjho narozenj gest negistý, an se rok 1265 gen
na prworozonau dceru tohoto krale wztalmge,
bez určitého ndánj, zdali to byla knežničku Kun.
hum čili gegj sestra Anežka. K prawdč po
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dobnčgšj než wstaupcnj gegj do kláštera sw. Klá..
ry 1278, ted)r giž w dwanactčm roce swéllo stá
řj, mohla by se domněnka položiti, že po osudné
smrti kralowského swého otce na poli Moraw—
ském 26. Srpna 1278 od markrabj Oltona
Braniborského co poručnjka dotčenému klá—
šteru gen k wychowánj byla odewzdana, poně—
wadž si králowna w gednč listině dané w Lednu
1279 (W Bodmnnowe" kodexu p. IOS.) wýslow
uč na odegmutj swých (Ijtck tjmto stěžugc: post
nmicos truc/alus, et ordinnliones habitus hinc
inde; ol; iuramcnlz's, ct lillcrís confi-ronatns;
ad civí/alan Pragensem se conlulilř; libcms
nnsh'os illush'es, universa exenía nostra; ci—
vímlem et castrum, in saam lemere redigens
polos/(dom etc.

O papežském dowolcnj k zasnaubcnj gegjmu,
uakož i o něm samém a gegjm, gakž sc udáwá,
choti Boleslawu ncnj mimo swrchu uwedené wčci
nic wčdomo. Mezi chronisty, ktcřj se 0 po
slodnjch těchto událostech, gakož i pozdnčgšj
Balbín ani nczmiňugj, nazwal gi pražský kanow
njk BcnešKrabicc z \Vcitmiile, gcnž nc dlauho po
tétoopatkynižiw byl, ne gak obyčegnč Domina, Hý—
In'župřjmoVirgo vancrnbilis cl davam. Vid. Sor.
rouboh. Tom. 2.p. 211-1.Wstaupcnjwšak gegj do
pancnského kláštera. belwdiktinského “ sw. Giřj,
galaož gegj tamnj wolenj za opatkyni nepřipa—
dlo teprwé roku 1305, gak se obecně udá
wů, nýbrž gak nápis na swrclm dotčené berle,
mezi 1.10dncm a 1. řjgncm zhotowené, slowy

. .
„anno primo benediciionis sune“ ukazugo, mz
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W roce 1302, což následugjcj geštč určitčgšj tulá—
nj potwrzugj.

A. Listina ascetická wenmvaná, w praž
ské král. knihownč se nalezagjej, kde (lle origi—
nálu takto znj: „Jam lransacto bimun'o, opus—
culmn laborís i'rídmnu' de slrcmm mihla Ve—

sh'ís pulsnlus peh'fínníbus composm', muze V.—
.sh-is postulrzfionibus stimulatus, opus de onan—
sionibus cocicstibns, quodmn In'cuíloqnio, htf-rn
bíduum compílnví. Illud A. D. MCCCXIÍ. 6.
Cal. Sch cdidí: ismd (mno cjusdem Domi-ni
IWCCCIV., bcncdíctíonís vero Ves/rm: anno
XIII., (ne gak to znj w Dolmer. Mon. h. B.
zgewným omylem, an rok 1314 i s 1'. 1302 za tři
náctý od poswěcenj, nasletlownč takétento posled—
nj co rok samého poswčeenj sám se gewj.

B. Staré zaznamenath praebeml w řešeném
klášteře u sw. Giřj, kdež se spolu swatek sw.
Mařj Magdaleny ('2'2. (:erwenee), g_rahožto (len
\\'staupen_'| nadřečenč kněžničky do této (lm-hownj

společnosti lulawa. (Et per Abbntíssmn Cunc
gnndom, quue T'CPEPUhubí/rum monasticum A.
D. IWCCCII.die Marine Íl/IugdulcnavJ

C. Posléze sauweká listina zhihliotéky hý
walého kláštera sw. Jana w Skalách, kde se wy'
slownč ]n'aw', že hned na to w quatemhru ney—
prwé přišlém, tedy w listopadu 1302 opatkynj
onoho pauenského l'lstawu se stala (1. 11160611.
XT. Cal. Ang. Cz:-nígnndis, soror Regis Í'Í'en
ccslm' Il. roligionem suscepit apud S. Georgi—
um in casi-ro Pragensí: qunhmr succcdenlibus
tmnporibus Abbatíssrt facla, monaslerio multi!
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mnam/.) Práwe podotkl tedy Dolmer S. 373.
při tomto poslednjm mjstč: Erravit igitur Ham—
merschmídius, et cum eo doctiss. Pubilschlm,
(pli prinumb A. 1303 Abbrllissam eleclam fuis—
se (ldSh'U.'I;L')'0.

Pijčinau ale tohoto omylu byla asi okolnost
ta, že prwuj & neystaršj listina abatiše této te—
prw roku 1305 přináležj, (gest giž Hammeršmi
dem podána, & originál geg' nalezá se mimo dwa
podobné diplomy gegj dané roku 1320 a 1321,
od '1. února 1812, we wjdenskě e. k. tagné stát.
nj) dwornj &dom;-'tejlistownč) Cunignndis, Abba
h'ssn, cum consensu Regis ÍÍ/enceslm', permutat
rum provido víra Calda bona monasterii Za—
bor; et „,'rbe'n 1305.

Ale i dwé wýše podotkuutýell k rozkazu
gegjmuzhotowenýeh, & wčnowanýell ascetiekýeh
pjsemnostj de sh'enuo milite (: de mrmsionibus
voe/eslibus, náležj k cjrkewnjm památkám České
země z oněch časůw. Dolmer ge na str. 328 au
plne wypsal, a sicei s gegicll obrazy, ze kterých titul
listiny p'.'\\=11ep;šjobsul|1|gewyobrazenj této, pod ko
runuu ode dwau angelůw drženou, w řeholnjm rau
še, “ lewč ruce s pastýrskau llolj, sedjej opatkyne
se slowy: Cunegundis, Abbalissa monasterii S.
Georgii z'n caslro Pragensiá Se-rmissimi Boe—
míue Regis, D. Ullocm'i ÍL Filia, potom wyob
ruzenj w prawo “ nj kleejcjllo, & práci swnu
olaetugjejllo spisowzttele, puk slowa : Fruta-r Calda,
lec/or de S. Clemente, ordim's fral-rum prae
dicularmn-: egregius diclalor Ímjus libri, kte

w témže spjsleu se pi'iZlu'nw't, že w palác"
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gegjho kra'tlowskěho bratra ondy mnohé cti amnoa
hy'ch dobrodinj obdržel, & gj se Spiscm také lj
stck podáwá, znčgjcj: Suscipe dictum, dc Be—
gum sanguine nula ! Ad Inudcm Christi quae
me dic-(arc fecístí, de sponso plura, sub mili
tís aptafígnra; ———-wyobrazenj pjsaře se scpia
týma rukama za njm klcčjcjho se slowy: Benes—
sius, canonicus S. Georgii, scriptor cjnsdem li
bri, —- posléze w lcwo wyobruzcnj přcworky s
konventem. *)

Že ale abatišc Kunhuta w latinské řeči

zběhlá, gakož i čjtánj sw. Pjsma wclmi oddána
byla, & swým práwč nábožným smeyšlenjm &ged
nánjm se wyznamcnala, wyswjtá z přiwlastnčnj
prwnjho z dotčených dwau wzdelawatclných spisů
& z předmluwy druhého s auplnau gistotau. Oba
dle gich auplllého obsahu giž Dobncr str. 368 a
371 oznámil.

Četná & těžká byla gsau utrpcnj, gakýmiž
gi prozřetedlnost božská zkaušela. Zwláštč pak ale
dálo se to častými & nenadálými aumrtjmi ncya

*) O té pruwil Dobner: In prima trium sancfimonidlílun
ordinc posh'emum locum obtincl, Bodum mmmslico vcslim imlum,
fíliola Cuncgundís Abbatissnc, 0mDuceMas
sovicnsí, oui ante fnupfu erat, snscc'ptn: varosímil
lime pro more illíus svcnli, obhdac Iocmn moment/tu: in monaste
ria oblinous, a cujús fcrgo (oyunlar verim: 1) o m i u a B cr 0 ha
ta, DominacAban issac, fíliae chís,ynal
ta. "nec Burchm, Cttm'qtnulis filia, milnthan i_qnoramfait:
nec alia post/mc illíus mcnwrin. —— Ale proto , že se po
přjsněgšim zkaušenj nalezlo, že w originalu samém ne „mam,
misto gnata, nýbrž docela zi'egmč _qnmtn misto _qnava stag),
gakí'ln snílsobem onuno Burm nancyweyš Slecnau abntišinnn bj"—
ti mohla: odpadá nynj sám sebau tento Dabnrrmn učiněný :: od
Dinzt'nhofaru přígntý nález.
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předněgšjch audů rodiny králowské, ano i alupl—
ným wyllynutjm mužské ratolesti starého ctihod—
neho pnnugjejho kmene předkůw gegjcli zawrnž
denjm synoweo gegjho, krále Ífa'clawa III. W
Holomauci ]. 1306, -- nýbrž i odtud přirozeně
nzniklými wšeobeenými strastmi, kterými wlast
lll'Nll'illli'Lsaužena byla, u které i na ni i na klá
šter gegj spráwe sweřený naneywy'š škodne &bo
lestně ])ůSOl)lti musely.

Zesnnlat usi w 56. roce woku swéllo, ne
\\“šnk gnk mnozj doswčdčugj 13. února, néhrž,
(pončwndž \\“ýročnj slnwnost gegjho aumrtj, dle
dotčeného sepsánj praeliend, V. Cal. Decembris
se konala, 5 č.jmž ikronika snuwěkéllo opata.
zln-nsluwskčlio Petra ze Žitawy docela se srowná—

ná), 27. listopadu 1321. \'Ve zwláštnjm diplomu
(Da/um Prague A. D. MCCCXXI. XIII. Cal.
Doc.), udělila swómu ůstawu mimo mnohé & bo
lmté dan-y, giž dřjwe učiněné, bez udánj něgaké
nemoei nebo poslednj wůle, tři znamenité statky.
Zatim se w něm 0 wýročnj sluwnosti aumrtj
mlnwj, ačkoli gen we Wšeobecném rozkaze, by se
lin: spnsobem konala, gako w druhých klášteřjell
tohoto opatstwj: Ilam in mmíversm'io nosím-—
omnia tam in (?]/"ida divina, quam in rqfeclí
(mí/ms,_[ímzt solemníler; sicut in mmiversarío
fundulormn nostri monasterii jíeri consuevil.
Za tan přičinau se tento diplom brzy na to gegj
poslednj wíilj nazýwzíwal. „Prímum quidem, post
fundalorcm ut in anemm-ia 0.51;praesenlíum
lumu'nmn: D. Cunegundis, filia Regis Prze—
mysl pracdicm, ultra ca bonn, por qune arms
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succesores, Abbntissas, et Sibi subdilas mania
Ies, sanctac conversalíonís et rcligiom's exem—
plo, et (empora sterilium mmorum elf giver-ra—
rum, provisionc sustanlaiionís víl-ac dc bom's
rcgalibus propriac dolís, ac liÍn'm-mn, .smzclu
nriorum , tabulm'mn, cý'enodíorum, sacrurum
vestimn, ac passessíonum, capíosa !(n'gílione
ditavit: cush'icis, et quae serva! mensalía, et
plumínacíns pro inn'mís, ef, si drz/ur, came—
rm'íae (Wein impinqunvit. Crmonícis vero du—
as rqfeclíones, et bibiliones vespertínas, ut su—
pra dicitur de bonís supradictis, ct in lillcrís
testamenti expressum est, instituít jřcri per—
pemis temporibus duralu-Ns clo. Fragen. Praci).
u Dobncra str. 355.

Pochowána byla w kapli sw. Anny w křižo
wé chodbě kláštera swého, nc wšak, gako Balbín
& Hmmne-ršmid prawili, w kapli blahoslawcné
panny Marie., pončwadž tam žádné tohoto gméua
nebylo ani ncnj.

O náhrobku gcgjm prawj oba, že zálcžclz
wysokóho králowského Mausolcum, kterého wšak
snad giž nestáwalo, an Šnllcr pominuw posta
wy gen nacházcgjcj se na něm nápis uwedl: Cu
negundis, Abba/law: Iulius monaslcrii S. Geor—
gii, Serenissimi Bocmiae Regis Ollocm—iIl. fí
lia 1321.

Od roku 1675, (kdež seu přenešcnj blaho
slawcné kněžničky &pran abatišc Mlady na pra
wé straně hlawnjho oltáře oné kaple postawil),
zálcžj gen z čcrweného w lcwo u wchodu lcžjcjho
mramorowého kamene, který w sWé dolegšj půli
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horlu s knjžccj korunou nahoře český nie gen
_, ' I [ . o u , . .wsoobccuč znume udalosti opakugjcl napis oh

sulmgo. Gcst obehnán železnou djlom pozla
v'v' ' .

(:ruzm mrsz na ktere se stranou ke zdi pod
králowskau korunou & oběma znaky zeme čo—
skó. wýšo uwcdoný nápis latině spatřugo. Do
tčené památce lásky králowského bratra, ktorou
onu 18 let co symbol swé duchowuj diistoguo
nosti užjwula, u ktoré také i gegj nástupuioo
che než čtyři sta let k témuž samému účelu užij—
wnly, posud so prokazugo tu čest, že se rownau
nctiwostj k půwodu gcgjmu, gakož i k gegj sta
rohylosti spůsobom na hoře podotknutým u
pijlvžitosti ncywyššj politické i náboženské slow
nosti, totiž při koruuowánj & zo gména při ko

, . ' v ' o ' 
ruuowamj kralowny ceske, užjwu;

5. () založený arcibiskupstwj Poznaňská-'
ho a Hnězdnenskélw; *)

oa
Jana Kn'bcc.

rektora u sw. Giřj;

Historicko - politické listy, pro katolické
německé země od G. Phillipsa &G. Górrosa w Mui

chowo Wyd'iwaué, ukla'uiogj w swazcčku 5. 1). r.

(:láuok (XXVI.) o založcuj arcibiskupsth Po—
znuíiskélio &llnčzdnonskélio, kterýžto článok tuto,

přida'mogjco některé wlustuj pommnem'mj na
česko wykládámo.

";-) pos.:ll „ (,;„esen w pruskom Polsku.

('anis prn it:—(nl.ihlchnw. \"L 4.
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W' gedno spogenů arcibiskupsth Poznaň—
ská aHnezdnenské dosáhla za neynowegšjho času
nenadále znamenitosti, a. tedy nebude našim čte—
nářnm nemile něčeho 0 gegieh založenj uslyšeti.

Dle ndůnj pozdnčgšjnh polských spisowatelů
padlo by založenj nmldotčenýeh biskupstnj okolo
roku 965, a. sice se to prý následonne důlo.
„Polmnský Wénoda Mečislaw ucházel Se 0 ruku
nábožná kněžny Duhrowky (roznmeg Duln'nwky,)
dcery českého wéwody Boleslawa I., řečeného
ukrutnčho.

Tato pak ženiehowi podala ruku s tan wý
lnjnkan, aby s lidem swým k ejrkwi Kristowe
se obrátil. Mečislnw k tomu swoliw, dal se pr
WČ než byl s Duln'awkau w mnnželstwj wešel,
pokřtiti, & wylan na to zákon, by do roka celá
gelu) země křestnnskč náboženstnj přignla, při
kz'uzzlw dále, aby wšecky madly rozkotány & do
wmly wházeny byly; založil spolu dne arcibi
slmpstnj, mezi nimiž Hnězdnenskč, a sedm biskup
stn'j, k nimž Poznaňská náleželo. Papežský le
gát (wyslnnee), __qmónemEgidius byl w nrownz'mj
této záležitosti ]mmoenjkem, & taktéž i sami
n'lnštj knežj nn, biskupské stolice w Polště po
n'ýšeni byli.“ ——-Bylo by oponůžliwé neweřiti,
že božské zgewenj Ježjše Krista. zázračně za
krátký čas, tedy i za rok od celého dosawáde
“ pulmnsl.w_'|žinzuu-jho národa přignto l.))lo, ne

ho? u Bohu. nie nenj nemožného: ale. žprúwy 0
obrácenj Polák" nn, křestnnstnj &.() ustnnowenj
bisknpstnj w gegíeli zemí, které nám (lz'maej gi—
ni a g_istotnegsj spisowntele, nežli gsm: onino,
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z nichž zprwu položená powčsř \vyňata gest, nc
dopauštčgj žadné pochybnosti, že se to s obráce—
u'pn l'olaku na wjru Kristowu a s založcnjm
lllíilšllllstllj “ zmnigvgich dokonca gináčo (lzílo. “ --—

My pak se (lomnjwa'unc, se to s oběma w
l'olšatlb docela tak dále, gako u nás w Cechach.

A síce lllmlij—li zwlašt na obraccuj na wjru
aaluíhokoliw naroda, nepoíalo se ono nikdcž od
hora dolů, totiž od panownjka k národu, nýbrž
naopak, když giž chudým se bylo cwangolium
začstowalo, a scmotam mnozj w l'ulu, nižšjho i
\\')'šš_'||10stawu giž uwčříli, a buď přjlcžitostnč w
(:izjch zcmjoh, nn'cb (loula, od cizjcll zc sausml—
stwapřišlýcll slažclmjků slowa Božjllo křest přigali,
a tak znenáhla téměř celý národ k obrůconj při—

prawcn byl, alespoň ucywčtšj překážky sc ml—
stranily: tu teprw přišel řad na panugjjcj hlawu,
kterýž pak chc nel) méně připrawcný národ po
sobě talma, též zákony, a kde se gcštč dcl
twnlý odpor,- i ínooj oln'accnj celé wlasti na
nowau.wjru zaplnil a dokonal.

Podobně se to dalo u nas W Čechách; nel)
Cvclnowč nwzowali a stýkali se z gcdné strany
s křestanskými Němci, z druhé pak s křestan
skými giz Slowany na Morawa Tot owšcm
byla dobrá přjprawa, gclikož tjm se mjrnila O(l—
pornost proti nowómu cizjmu nábožmlstwj.

Nůmcčtj knčžj bez pochyby nclcnowali po—
llaušcti se o oln'accnj Čechů, alespoň po ln'ani
(tich, atak zagisté sem a tam některé sjmč slo
WaBozjho se wtrausilo a wzník štastnč \\zalo.

Mame pak glstan zprawu, žo wiž léta 8-13_V'á

, I
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čtrnáete českých pánů so swým lidem w Řezně
pokřtěno bylo, a od té doby se nepochybně Wj
m Kristowa w Čechách, ač geduotliwe, wjee ugj
mnti a dále rozšiřownti počnlu, až konečně r.
871 u přiležitosti wdz'twánj české kněžny za
Morawského krále, u'ówodu český, Bořiwog, od
sw. Methodia (Strachoty) na \Velehrnde pokřtěn
byl, &nato i manželku geho Ludmilu wjru přignla.

Neginák i “" Polště se as dz'tlo. Sjmč Kri
stou'a náboženstu'j nepochybně od sausednjeh kře
stanů l'ozsjwaué i do polské země padši se u
gnlo, & některý getlnotliwý užitek giž přinášelo,
prwe než Mečisluw naši Dubrawku (965) za man
želku byl pogul, u s nj křestunstwj i na polský
stolee (lOSOtllO, & brzo i eeluu zemi bluhoděgnč

zustjnilo, tak že Mečisiuw, buďto (nak polštj
spisowateló zwla'tšt Mnrtinus Gallus ——z prwnj
polowice (lwunáetého stoletj sui—dej,) že přigetj
u_jry křestanské giž před sňatkem u'ýmjnkau bylo
a se wykonnlo, aneb, (gnk eizj zwlz'tšt nemečtj
kronikáři, mezi nimiž má přednj mjsto Ditmar
Meziborský — 1018, gistj,) už po sňatku ln
skuwým gednúnjm & muudrými slowy křestnnskč
munželky k tomu přiweden gsn, křest swutý ml

českého kněze sz'uu přignl, u i wetšj djl swóbo
lidu po sobe k přigetj wjry pottihl. Poučwmlž
puk prwuj kněžj, genž s knežnun Dnbruwkuu (lo
Polsku přišli, wjru kz'nzuli :] křtili, gegj kuplnno—
we byli, tak se stalo, že Polz'tei kněze wubee kap
lnny, staw & řád knežský řa'ulem kuplunským nn
yuuli aulosau'a'ul nanzy'ungj. _

„Mezi wšemi onenli bislmpstwimi (Wyprn
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“ugo so w německém článku dále) ncyprw toliko
i'oznnn tukowé stářj (od roku 965) osobiti si
muže; gcnž owšom za onoho času, nikoliw ale

ml wéwody Močislawn, nýbrž od cjsaře Otty I.
wclikoho, založeno bylo. Žoby přitom založonj
;:nký papežský legát či wyslnnoc byl, non gisto:
(NSC-Illulo ncpochyhno, že Duhrowlut (Dolu-nwm)
po sňatku s Mcčisluwom noyprw k obrz'wcnj swóe
ho manželu, puk též k rozšjřonj křostunstwa n
l'olz'tkn wůhoo hytnč gest příspeln. Bylut gest
Bohu nástrogom, gnko druhdy Burgundská krá,—
lmnm, dcerka Chlotildis, gonžto napomohla k
y,;aložonj('jrkwo mezi Franky, & guko této wnučkn
.Bvrtn, doom Clmmihortmva, ktorá so \vdnln zu,
Antholo, bratra krále Kentského na ostrowč Brit
sluím, n swan horliwostj i lasknwostj podporowuln
iljlo onoho Augustina, gonž od sw. Rohořo k An
iulosusům poslán b_\l. Tjžiln gest winn rod „l)n—
hramčin, giz ona byla nrčnnn shliuliti. 'l'óž u
(“.—„lmsv bylo křostnustnj notlz'twno ugnlo. Swntý

knfim- \Va'u-Iuw podstoupil rukou wlustnjho hrn—
h'n, Duln'mvoinu. otce, Boloslnwn, mnčmllnioknn
smrt.: gumu ke cti založen byl chrám w Krnkowčň“

„Ohlwlnaumo se do starých (login, widjmo,
_u'ukpotlíwné gsuu cesty, gilniž Bnh zgowonj swé
\\ rozličná národy gest uwcdl. Rudo nábožných
pani, Moran (Jhlotildis začjná, dullo ::oští: Sithů.;
"("-l;?. lůna ['rnnolxé krůlowskó dvory Berty WYšlil

Anthollnu'g,která zaso slu-7.0nmnžolstwj s králem
Edwinem křosiunské nz'lhožonstwj do zomč north
humlmrské přinesla. Potom puk no Frankowč,
gukhy se byl mohl člowok (lomnjwnti, olo mvh'uštnj
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Apoštolé, \\)"šlj z ostrowů Britských, z částky
lrowé, ž čůstkyAnglosasowé gsan pozdwihli zna
nienj sw. křjže mezi ostatnjini Nenu-i, kromě Sasů.“

Mame za to, že. to byla nellni štastná bodu
na llČlleí'lió národy, že se “ té swate' záležitosti,
gakéž gest obra'u'enj na s_pasitedlnan njrn, nikoli
sansednj bratřj Frankowé, nýbrž cizj pokognj mu—
žoné 0 ne ugali, Nebo gako každý člon'čknn't
sn'au nlastnj powabn, dle kteréž k té neb oné,
nikoliw ale kn každé weei se. hodí, ano k mno,
kóma powolanj k. p, ničitelskelnn dokonce nescho
pen gest: taktéž i každý národ swau znlaštnj po—
wabn mage k některým wCeein malo spůsobným
se widi. 1Národ německý se zda býti od přiroze

nj hrrdšjm nad ginó národy, tak gako gebo půl—
nočnj (.lanbrawy, w nieliž wyrostl, nad f_rinélesinr.
Obyčegnegšj "III byl krwan'ý bog, \\alečný lupa
lesnj low, nežli gina poklidná zamestluianj. Z
toho Illll snadno zrostla nrputnz'i hrdost, wyat
šugj se nad giné národy a powrlnlgjej gimi, kteráž
pak wždy byla botowegšj národy znepokogowati,
\\')l)()_'_"0\\'2lti,podnianiti, potlačiti i zničiti, nežli ge
pífiwetin'e oehl'aniti, a k sobě přiwinanti &pončiti;
znlašte pak, když po dosaženj řjlnskó. ejsarske
kornny zdědil též řjinskan domněnku, že na nem
gest, wšecky, zwlašt tak řečená barbarské |Hl
1'od), swé nioei podrobiti a na wjru obrůtiti. Ne
mage tedy brnbe trpířliwosti, by mohl snósti eizjeh
nirann a obyčeg'ů, k tomu gsa méně spůsoben ei
Zjinu gazykn se při'neiti a k eizjnl narodnjm \\last
nosteln se skloniti, 'i když dobromyslne o obrace
ni sansedstna se pokusil, nemohl se dokonce zdr
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ZcLiutlačowánj, laupcžc aplcnčaj (loun'chh nároiL
nich wčcj, a opánj na to mjsto cizjoh, uoljhých, no
m'iwidčuých; a tak mjsto štěpowáuj zakročilo sc
h Wywrzwowánj wšcho starého a k szizonj no
ačho, a protož nemohlo se to powésti hoz ru
scnj pokogo & bez mnohóho krwcprolitj, ano i
s wyhuhcnjm celých národu se ta nábožná prace
skončila. Toto potkalo mnohé slowanské ua
rody na Labi, ono gsau zakusili w plné mjřo
nemoctj bratřj Sasowč. Proto gsmc prawili, že
nčmcčtj narodowó, kromě Sasa, s štostjm so po—
thali, magjco za apoštoly cizince, a ne swé hra
try Franky. Sice by se gim hcz pochyby wšem
bylo dalo tak, gako Sasum a pomeznjm Slowa—
nam, žchy, gsauco moče-m přosačdčcni, dřjwc hr
aj nežli woalau byli pokřtěni.

Gak wolnč naopak přigali Krista Morawa—
nó, Čcchowó a Poláci, i ostatnj wýchodni a po
hahnj Slowanó, kde sami sobě zhstawoni gsaaoc,
pohognč dobrali WCG ohlcdati, a. dohrowohlč si

usmysliti mohli. A důl—li se kdo nčgalgý odpor,
zagisté toliko pošcl z lásky k swé od otců zdi:
llcsnónárodnosti azucnziwisti k ('izjm plcuitclům
a zhauhným potlačitelům. Gálii pozděgi Saso—

wó. při ohracm'ánj na wjru pmnoznjvh Slowanii
suht- počjnali, swC—dčjAdamus Brom. hist. Ecel.
]. Hl. c. 23.: „Audivi, cum veracisximas rex
])anorum scrmocinamio replicarct, papalos Sla
woram jam dudam procul dubio i'acilc comorti
possc ad christianitatmn, nisi Saxouum ohstitis
set avaritia; quibus, inquit, mcus pronior est aal
pcnsiouos \'cctigalium, quam ad convorsimwm
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gcntilinm. Nec attendunt lniscri, quantum sune
cnpiditutis luant pcriculnm, qui ohristinnitntcm in
Slavonin. primo por avaritiam tnrlnwcrnnt, doin
dc pcl' crndclitntcm snhjcctos :ul rchcllzmdum
cocgcrnnt, ct nnnc sulntcm corum, qui crcdcrc
vcllcnt, pccnninm solmn cnigcndo7 contcnmnnt.

Nepochybně i to powolné lyřigctj nowého
hřcsianshóho náhožcnstwj mezi Slownny wůhec
w Cechách & u Poláků zwla'tšt přičjtuti se může
té wlastnosti Slowunů, že wcsmcs ncgsau urput—
llj„11ý|)1'ž doln'omyslnj, rádi přiginmgjcc ('i'/„j dobré
wcci: toliko ncnstupnj hýwagj tom, kde se chce
na nich dřjwc, než se přcswcdčili, lllOl'IllOmocj ně—

co wynutiti, __ Kurc! \Vclký založil cjrhcw u
Sasů; on dal Eghcrtowi za manželku snnn přj—
buznan, wnnišku Karlu Martclln, sw. Ithn, & dal
mu wéwodstwj w Sasjch. Z toho rodu pošel
Otto \Vcliký, gcnž se stal Slowzmnm, čjnl ondy
byl Karel Snsnn; (přjsným totiž na wjru ohrnf
cowutclcm).

Dzůcko kolem a kolem sc giž rozšjřila Ot
towa králmvslu't mocnost; ndatnc gcho ra'unč &

meč n'crnóho Mnrkhmhj Gerona (Slowanu) wše—
cky gcho ncpi'fz'ttcly porazil, a kde ]n'wó pohané
lnodlz'un sc klunčli, tu ])owstnl oltář, na němž Kri—
stowo tělo & krcw k smjvcnj lidského pokolcnj
sc ohětowaly— \'Všndc wc wlastcch Srhských,
\Vcndických, chclských & Ratnrských powstá—
wuln hislulpstwj, & gcko gest h)“l Otto od počát
hu swého punowz'lnj na to hlcdcl, aby hrálowsknu
powinnost: Cír/avi Hoz/' přispěli, swědolnitě wy
plnil; zwh'lšt pak od té dohy, co w Řjmc cjsur
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ské koruny gest došel, celau swau pozornost na
to obracel, by i wzdalenčgšjm národům dobrodinj
Kristowa nábožensth se dostalo.

Též Poláci na břehu \'Visly uznali Ottu za
swého wrcllnjbo pana (Oberhcrr), a tak se mohlo
skrze ncg snadno státi, že když wéwoda sám křest
su'atý byl přigal, prwnj biskupstwj w Poznani za—
lnžcno bylo. Ač ne za gedcn rok, zagisté wšak
rychle se stalo na wjru obrácenj Poláků, ktcřjž
puk po wšecka následugjcj 'stoletj pewnc a wčrne
k cjrkwi drželi. Giž (prý) tehdáž u nich powstal
ohyčcg,že šlecliticowé, tak gako w německé
vjsuřowé, při mši, an se čtlo ewangelíum wytasili
meče, doknzugjco tjm swan ocbotnost, Kristowo
slmm i zbožjm i krwj zasta'nvati.“ _—

Naše zdánj strany založenj biskupstwj w
l'olštč, totiž Poznaňskéllo gest, že se wče ta dála
neginék, nežli o něco pozdě—gipři založcnj bi
skupsth Pražského. Země Polska nezawisela od
Německé řjse ch, než zeme Česká., a gako se
nemuže řjci, že Otto založil biskupsthPražské,
luk též se nemůže řjei, že gest byl zakladatelem
biskupsth Polského Poznaňského. Gako ale
v_jsuřwelmi pomoccn byl k tomu, aby české ze

me swé wlastnj biskupstwj měla, tak též owšem
mohl wclmi k tomu dopomoci, by Polsko nowč
na wjrn obrácené wlastnj biskupskau sprfnvuu
(časněopatřeno bylo, gsaue od Německých biskup—
„lu-j přjliš wzdálcno, a geště k žádnému takowé—
mu biskupstwj ncpřiwtclcno, což se prawě proto
ij šlastnčgi podařilo; an naopak český wéwoda
Boleslaw, ač i cjsaře i papeže na sawé strane
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měl, nesnadno toho dobyl, gesto Čechy k Rezenské
dioecesj náležegjce z nj teprw wykaupiti se lnu
sely, což se za biskupské sprawy sw. W'olfg'anga
konečně stastne podařilo. Že snad Otto bisku
pa Poznaňskébo dle tebdegšjlio spůsobu iuwesto—
wal a geg wyswetiti kázal, a že Pozn:.iňská stolice
Moliutskému metropolitowi podrobena byla, z toho
se nedá gešte wywoditi, že Otto wlastnomoenjm
zakladatelem a ustanowitelem onoho biskupstwj
gest byl, gešto i Pražské biskupsth k Mobutskó
metropoli náleželo, & Čeeliowó swélio samozwole
ného biskupa též k ejsaři odeslali, prosjce, by ginu
lio wyswčtiti dal. „0 gloriosissime Imperator ct
eliristianae religionis maxime cultor, suseipe no
stras elemens et totius eleri atque populi preees,
et bune \'irum per ,'omnia approbatum, nemine
Dietmarum, qnem nobis in Pastorem eligimus,
restra sanctissima collaudatione et jussione ut or
dinetur in Episeopum, supplieiter exoramus. Cos
mas l'ragcns. lib. 1. 967. Takowóto pokorné
uelizizenj wyplýwalo patrně z wdečnosti, že na
\\“jru obracenj narodowč za učně a dlužnjky ne
mecke řjše se považowali, djlem z potřeby, že
sami wlastnjho metropolity nemeli, a w duehownj
spráwč docela od Nemeu záwiseli; při kteréžto
přjležitosti ejsařowé snadno wšeeko to, co ?:wetšj—
bo djlu dobrowolnó bylo, a z ejrkewnjho ohledu
se stawalo, pod gmčno prawa wrebnjbo nad těmi
národy pansth skladati & pak w rukau držeti“
wždy llotowi byli.

„Newe biskupsth Poznaňskč, f_vjebožprwnjm
sprz'uveem byl Jordan, bylo podřjzeno neyprwe
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metropolitowí M0lmtskému,“ (bez pochyby proto,
Že on tehdáž ten godiný w Němcjchbyl); „pak
w roce 970 arcibiskupsth Dčwjnskému, též od
císaře Otty wzdčlanémn, a bylo to biskupsth u—
rčeno pro celé Polsko. T0er w roku 1000
zwolono bylo l-Inčzdno od Otty III. netoliko k
ronné, alébrž i k wyššj důstognosti. Nábožnost
a nvtiwost k sw. \'Vogtčoha přitáhla mladého ale
nelikými dary nadaného ('.jsaře do oněch kragin.

Sw. \'Vogtčoh wra horliwostj kázati Poha
nmn swaté cwangclium, odebral se k Prnšanínn,
Esa prowazon od několika wěrných spolcčnjků,
mezi nimiž noymladšj a ncrozdjlný gcho bratr
(Šandcntins (Radim.)

Když se mu bylo podařilo slowo spásyr w
mnohých srdvjch wštjpiti, došel milosti nmřjti za
toho, gcnmž zcela ižiw byl. Gako swatého Bo—
nil'avia, tak i geg gsau (r. 977) zabili ti, k gegichžto
oswobozcnj od \\“ččné smrti gest přišel. I za po
zdnc—gšjvhčasů gesto bylo ono nljsto, kde apoštol
Prnšanu usmrcen byl, u \vdččné poctiwosti. Na—
hožný rytíř Ludwig; zlgansc, maršálek německého
i'ddn, založil ta roku 14-22 kapln a ustanowil, aby
4 kněžj w cln-anno tom zpčwonr a službami Božj—

mi poslnhowali, a aby po celý rok zpjwany byly
hodinky k blahoslawoné Panně Marii a slanžcna
mstr ráno o 4. hodině. l'ozdíigi takaplo srhndla;
nh-gnštč godnan napadla wolnnistra Pruského, Al
hrcvhta Braniborského (z Bramlenbnrlul) ta my—
slénka: „„Staré nadanj sw. nebeského knjžctc
\\ogtécha zwolohiti.““ Wšak to ndbožné usmy—

sl.—njbylo Přckažcno tjln, že týž wchnistr odpadl
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od ejrkwe; kapla se hljžila swémn pádu, nn
roku 1669 náramná hnnře gi doeeln žřjtilu, n
_ucště gest poznntl na břehu lnorske'm pozůstalé
zřjceniny.

Po mnohá stoleti podrželo Prusko w paměti
snčho apoštolu. Swnté geho telo prodali poha—
né Boleslawowi, (synu onoho Mečislavn, genž
ge počestne složil we swéln sjdle w Hnčzdnč.)

stař Otto Ill., gcmuž “rogtčvh osobně byl
znám, slyšel pohnutý zpráwu o geho smrti. Na
wrátiw se ze \'Vlach do Němec, pntowal k wýcho
du a západu až do končin swé i"_'|še—-—k hrobu

sw. \Vogtčcha, & k mjstn, kde odpočjwnl Karel
neliký, genž gcšte neporušený na swóm ejsarském
stolci sedel, drže meč we swé prawici. Bylo to
roku 1000, když Otto do Poznane přigel; gsa
od nénody slnwnč přigat pntowal pak 7 mil dále
pěšky do l'lnčzdna, kdež kosti sw. \'Vog'tčeha od
počjwaly. Na geho hrobě prolčwal cjsarsky' mlá
denec nábožná slzy, n wyzdwihl to mjsto ke cti
sw. \Vogtčeha nn arcihiskupstwj; Rndimowi (Gau
dentíus) bratru sw. mučcdlnjkn bylo arcibiskup
stwj swěřeno. „Kéž by se to bylo zcela bez ne
práwj stalo,“ poznamenal goden spisowntel toho
času; což se na hisknpstnj Poznaňská wztuhnge,
ku kterémuž dosanáde Hnčždno patřilo.

Tehdegšj biskup Unger protiwil se takowó
lnu nstanowenj, u dioeoesj znstnln gešte až do I').
stoletj pod arcihiskupstwjm l)“ewjnským (Magde
lmrským), až pak, gak přirozenost \\“čei kz'uzaln,
Hnězdnenskčnm podřjžcnnhyla. Po wjre než osmi
stoletjch byla iPoznan hnllau sw. otec, genž se
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začjm't: De salute animarum (16. Úcrwcnce 1821)
na arcibiskupstwj pozdwižena & spogoná s Hněz
(hlcnským gcdnonm arcibiskupu k spráwč ode-—
wzdánaf“

My dokládz'unc, že arcibiskup má 5wé sjdlo
\\ Poznani; w Hnězdně má, toliko swého general
nihoolliciála, gmčnem Brodziszcwski; arcibiskup
puk gmcnugc se ]) u n i n. Oba se za poslcdnjho
(aus-uwyznamcnali přjsnau & swědomitau ]n'awowčr

nostj, zwlášt strany smjšenýcll manželstwj.

(i. () působenj domowa na (girl/fewnj
pra-womocnost.

Od

Dra. Josefa llelferta,
c.k. professorn cjrkewnjho práwn w Praze, :: arcibiskupského

konsistornjho rady, atd.

(Dokončenj.)

Zn mimořádnj, nebo wcdlé našeho názwo
slmvj za prozatímní domow (quasi (lomicilinm)
prohlušugc se zákony gmcnowitč přcltýwánj stu
duarjojch na učilišti. 1) WVcdlé základu téhož zá
konu muž tukowýto domow přiwlastnčn býti také
wšmn, kdož k Willi wcdcnj pře aneb wygcdufm'á
ni "Makó" zwláštnj přjlcžitosti u některého nu

1) Fr. 5. 5. D. de inj-m-íis (17. "I.)
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řadu, delšj & neurčitý čas tam se zdržugj, kdež
se gegieh záležitosti wygedm'nragj; čeledjnům,
genž za strawu, neb za mzdu aneb za obě slaužj;
dělnjkům, kteřj se na delšj čas, k, p. na celé
léto někam do práce odeberau, a pročež čas od
času do swého domowa se nawraeugj; ředitelům
djlen, řemeslnickým towaryšům a pomahačům,
fabrikantům, obehodnjkům a umelcum; nagenmp
kům hospod, dworu a p_x; nemocným a negakým
tělesným neduhem skljčeným, kteřjž pro wyho
genj swé dlauhotrwagjej nemoci neb tělesné wa
dy, gako gest slepota, hluchota, nemota, aneb
pro podstaupcnj negaké nebezpečné operaej bud
do nemocnice neb gineho lečiejho ůstawu, aneb
za lékařem na delšj čas se odeberau; osobám,
kteréž bud' skrze wognu, neb ze strachu před
morem a ginau nakazau, aneb že gim, gegieh oby
dlj Wyhořelo, na giném bezpečném neb ginak
gim přjstognóm mjste na tak dlauho se usadí,
pokud nebezpečenstwj neminulo, aneb gegieh 0
bydlj wystaweno nenj. Naproti tomu nemnž za
prozatimnj domow pou-'ažowaino býti zdržowanj se
\vozatagů a lodnjků na onom nljste', kde gsau
swingnáklad naklz'ulali aneb skládali; poštowskýell
konduktorů na _poštowské staej aneb kam gsau
poštowský u'uz doprmrodili; a tjm me'ne zdržo
wz'mj se kupců w negakém městě: na trhu, pokud
trh trwzi.

Co do opodstatneuj ejrkewnj prawomoeno
sti, má prozatimní domow se skutečným stegne
působenj. To se s ejrkemr'pn nstano'wenjm za
giste dobře snz'usj. Nebot 'ln'mromoenost biskupu
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u farářů wztuhuge se na wčtšjm djle gen na ty we

í-jcj,kteřj w gegich dioeeesj aneb osadě skutečne
pi*jtomuj gsnu; aby se tedy nesčjslným obtjžjm,
zdržowa'mjm & giným nesuázjm wyhnulo, mqu
n'ždy bydliště za. pruwidlo sloužiti, být i domo—
\Hřlllnebylo. Pr může prozatjmnjmu domow
uiku wšemi cjl'kewujmi pi*jslubumi, ani ohlášky
& oddnwky newygjumgje, toliko farář gebo pro
szpuujho domenu posloužiti, gakož i pauze 0
nen. biskup, w gehož dioecesj se tento prozatjm
nj domow nueházj, geg od cjrkewnjeh ustunowe
ni dispeusowati, & “ ejrkewnjeh rozepřjeh &
pro ejrkewnj přestupky geg sauditi. Toliko wy
swetiti nesmj biskup nižůdného prozatjmnjbo do
nunvnjlm, pouewudž, gakž gsme giž swrchu byli
powedeli, při zmčnčučm bydlišti biskup, rutione
domieilii k udelowánj sweeenj tehdáž teprw wlast—
u'pu biskupem se stáva', když ordinaudus přisá—
há,že napořád w dioecesj přebýwnti hodlá; geko
n'uuž přjsahu prozatjmnj domowujk nikoliw slo
ziti nemůže.

Tuto posud nwedená působené domoWn tr
n'ugj tuk dluubo, pokud domow trwá; gnk mile
tento přestane, zaniknou i onuno. Kterak domow
přesníwá, wyswita'tz toho, co gsme byli ogeho o
podstutučuj řekli. Gukož k opodstatnčuj domo
uu dwogjho kouáuj gest třeba, telesnjho totiž o
dllt'i10\\llji102 nápodobuč sc opodstatněný domow
dwogjm onomu na odpor čeljejm gednáujm rušj;
domowujk musj se totiž z mjstu swčho posnwád
njho obýwz'mj s tim určitým úmyslem odebruti,
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že tam giž přebýwati nebude. 2) Kdož se bez
tukowého úmyslu z mjsto swóho obýwánj odehé,
ře, netratj domow, ;) a powažuge se toliko za
nepřjtomnčho. *) Taktéž netratj domow, kdož
sice úmysl má se přestehowati, :: geo; třehai
austne aneb pjsemně pronesl, posuwodnj wšnk
swůg domow potud neopustil, nýbrž skuteeně
se W nem geště naeházj. Oba trwagj napořád
pod toutéž posawadnj ejrkewnj ])1'awornoenostj,a
posawadnj biskup a farář wykonz'twagj gi nad
obema we wšeeh stránkách. Gak mile ale obě

nadzmjne'né wýmjnlqr se sllodugj: lnizj i lmed
gegieh ejrkewnj prawom0cnost —- leč že gim
zákonem geštč nekteré ejrkewnj kona'mj powe
leno gest, gako n.p. když odstehowaný osad
njk na. místě swélno nowéllo přebýwánj před n
plynutjm šest-i týehdnů oddán býti má, že gegi
farář geho dřewnčgšjho domowa olllásiti musj,
& prawomoenost faráře toho mjsta, kde se byl
přestehowanec usadil, započne s prwnjm oka
mžcnj-m tohoto usazenj se.- S tjm se dobře sná
šer rakouské zákony, kteréž zmenu domowai
tehdáž ])řipnnštčgj, když poddaný, nezgednaw so
bě prwó od swé dosawadnj wrelnnosti řádného
wyhostenj, giné místo za stálé swé bydliště zwe
lj ; (mt w ejrkewn-jm ohledu nenj giž prwnčg

nýbrž nynčgšj swé duellownj wrehnosti pod
roben. Sumo sebou se roznmj, že se to pau

2) Fr. 20. D. ml nutnícz'pnl. 3) Fr. ÍS). 2. D. dc judi
cíís (5. l.). 4) Fr. 173. 1. fr. 199. pr. l). do V. 5. (50
1H.) const. 7. C. dc inmlís. 5) Dworsky' deka—vlode dne 25. Mil-
gr 1832. (H'ngners Juni-Hell. 1832. S. QSL)
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ze osob wčřjcjcb týká, gcnž gsan swůg domow
měnili; na wčei se to nikoliw newztobnge. Pro
čež netrpj práwo desátků & ginýeh poplatkůw z
polnostj & domů i při změnčnčm domown nižá
dnó ngmy, & t_udjž, hledjme—li zároweň na osobu

n na weei, mínž gediný weřjcj wjee biskupů a
farářů mjti.

Doeelwginák nařizngj pranidln oblášek n,
odduwek we wéwodstwj Soso - Altenburskóm, co
se tkne mjsta ohlášek takto nstanowngjce: že
zasnoubenei negen na swé faře, nýbrž i na faře
swýcb. rodičů aneb oněch hlaw rodin, bez ge
t:irbž přiwolenj ohlášky se státi nemohou, oblá—
šoni býti musegj; & sice že 0) po smrti oteowe
narozené, pak nemanželské & neupráwnčnó deti,
kteréž wlnstnj swing domow magj, na faře mat—
řine aneb dčdowč, byt giž i mnohá léta odtam—
tud wzdálcny byly, pnhli gen rodiče aneb gegieh
náměstnjei před rokem gson nezemřeli; b) mimo
manželsth zplozenj, pokud gsau někde swůg
wlnstnj domow nezorazili, bez ohledu na čas
swébo wzdálenj, mnsegj na faře mjsta swébo
nnrozenj ohlášení býti, pakli swými rodiči ginó
bo domowo gsm! nedosáhli. 0) Na faře newlast-
njch rodičů nedčgj se nikdýr ohlášky. d) Zdr
žuge—li se otec zasnoubeneůw w službě aneb W
giných záležitostech no ginóm mjstč, kmnž zo—
snanbenec nikdý nepřišel: konngj se ohlášky w
nmtčinč bydlišti, kdež byl wychowán. c) Osoby,
kteréž se mimo swé zákonem opodstatněné by—
dliště, nebo mimo domow swýcb rodičů neb ge
gieh námestnjků k wůli studijni, neb gukožto

Časopis pro katol. dur—bow.XT. 4. ()



řemeslničtj towaryšowó, wegjnowó, žandarmowé
& t. d. na gednom mjstč, at i u swýcll přjhuz—
ných, celý rok zdržugj, nabywše tjln p'dwa o—
Sillllljlel, musegj na této faře, i na faře swýeh ro
dičů ohlášení býti. f) Společné bydlenj zasnou
beneůw před oddtuvkmni, grallšožto zákony zaká—
zaný ])olieegnj přestupek, nečinj z ohledu fary
nizúdné zmeny. g) Na mjsto nurozenj nebere
se ohledu, když rodičowó znsnnnhemzu přes rok

odtamtud se odebrali, & ginde sobě domow zřj—
dili, aneb když zasnanbcnec po smrti rodičů po—
slednj rok před oddawkemi se tam nezdržoval.
-— Uhh'tšky owdowelýeh aneb rozwedenýoll dě

se na faře rodičů, gelikož tito k tomu swé
suolenj dugj, i na, oné faře., kde gsnu za swóho
předešhíluo manželsle žiwi. byli; pukli gseu se
nie odtud wystehowuli, mnsegj se zde gen tch
dz'r'i,ohlásiti, gestli čas smutku newypršel. ")

Gc—li kdo k zmeně sweho bydliště bud' záko
nem, hud wrehnostj wdzdn: dosazuge geho úmysl
bud' titliOWýtO zákon, hud" wrehnost změnu tuto

poruuňegjej. Tak nstonowuge wrehnost bydliště
odsouzeným zločincům u wypowezeneům, zákon
puk lluulžellu'un. Co se manželek zwlášte týče,
ony gsau gíž munželstwjm, genž gest eonsortinm
omnis vitae, zmvázdny, numželn do geho přjbytku
následowati; & nad to ]. zákon to wy'slowne při
kaznge. 7) \'Vygimkzt se stz'nu't toliko při odsun
zcnei, kdež trestnj zz'nlaonodz'u'stwjspolečné obý

6) H'éwodský 'rťskrl'pl w Susa- Aln'nbm'ku ode dne 10. sóřfí
1830. 16. 7) Cau. 3. Cuus. XIII. (1. 2. Kniha mřsfskýdz zd
fmuů 92:
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wfmjzamezugo, gako WRakausku,kdeži segitj se
a společné romnlanwánj, tjm' wjee pak obeowz'znj
s odsauzeneem zakázáno gest a); pak, když gest
cizozemee, & žena to při zasnanbenj newčdčla. 0)
\V Rakanskn nesmj ani osoba, kteráž se s wčdo
mjm a s wrelmostenským ponolenjm za cizozem—
ce prowdala, tohoto swého manžela do cižjeh zc—
mj následowati, pokud nebyla 0 znláštnj dowo
lcnj k wystehonánj zakročila a ge obdržela. 10)
Ge-li manžel newybnutelnými okoličnostmi nucen,
do eizj zeme prelmauti, a manželka geg nechce
nasledowati: nemůž k tomu přidržena býti. ") W
Rakanskn nesmj manželka manžela také tenkráte
IlllSlOllOVllti,když on se bez dowolenj do eizj ze—
me wystellowal, gelikož takowóto lihonolné wy
stehonanj zakázano gest, a tudjž by manželka,
kd_\žhy gag. m'usledowala, s njm zárowcň zákon
piTstaupila, k čemuž gi eonsortinm omnis vitae
nikoli newjže, Ani nenj manželka nucena man
žela nasledovati, když se byl tento gakožto cizo—
zemee w Rakauskn usadil, napotom ale pro ewa.
přečinenj ze země wypowčzen byl; nebol ge'li
ona w rakauskýeh žemjcll narozena, stawj se
zakaz \\“ystěllowánjna odpor; pakli ale cízokragan
ka gest, muže pro přeeiněnj manželowo orozwedenj
od stolu a lože nastupowati. 13) Byl—li manžel to
liko z některého mjsta wypowězen, aneb do giné
prowineie poukázala: tenkrate nenj manželka té

H) Kniha freslnjeh zákonů 1. díl. 12 ——14. ".djl.
12, o) An). mu. 4. mus. XXXIV. rl. 1?- "pp. 10) Dworsky'
drkm'! mh' dne 22. prosince IR! L 11) Cau. 4. cans. XXXIV. 0.
l_ L'. 19) Knihu mi'slstjeh zálohu. 109.

641
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powinnosti prosta, gag do gebo nowéllo domowa
následownti. Bon'než nesnnj w Rnknnsku nižádná
zn wogjna nn dowolenó se naeln'tzegjejho auch
zn invalidn ]n'on'danz't osobn muže sn'óllo následo
wati, když onen k swémn pluku, tento pak k re—
servnj divisj, aneb k nčgnke giné wogenské službě
ponolán gest; ano každá newčstn tukowého do
wolenec nebo wyslnnžilee, mnsj se napřed zwláštč
upsati, že doma. zůstane, kdyby manžel na
službu powolán byl.*3) Bylo-li swatebnjlni smlnu—
wmni nstnnoweno, že manžel tmn obýwati bude,
kde manželka domowem gest: předee má man
želka domow tam, kde manželpřebýwá,gellkož
do bydliště mnnželčinn ženjej se muž w tom Inj—
stč nowý domow stanowuge pauze moej swé o—
soby, & nikoli lnon lnnnželčiny osoby, :) tnde
domow manželčin nepřigjnn't. Aniž gest mu to
na překážku, když napotom z důležitých příčin
tento domow zmenil, když na pi*jklnd něj:—akýau—

řud obdržel. I tehdáž, kdyby manžel bez přjčiny
tento dolnow opustil, & nowý nn tnkowčln lnjstč
si zřjdil, kdeby žiwotn, ždl'nwj & Swobodě man
želčine nebezpečenstwj hrozilo, mnsj onn žn njm
gjti. Sklaunnná smlnuwa, ba ani ln'ozjej toto nc—
bezpečenstwj nernšj powinnost společného obco
wánj, poněwndž manželka, sljbiln, že s manželem
n'šeeko, budto dobré anebo zlé, &protiwné až do
smrti swé snášeti n trpěti bude, & pončwadž kano—

13) Nařjzcnj ode dm! 29. ::.ál'j 1777. 9., ode dne 20. u
nora 1780. 20., ode dne 3. dubnu 1781., 15. mugo 1785., 1 4.
zúřj (: 26. Iislollmfu 1796., 10. čerwna 1812. 9. 35. lít. a. d.
š. 38.



623

nické pra'two ani to nesebwaluge,pakli manželka
iy, přimnšenj utjkagjejho manžela do cizj zeme
nrnůslvdugc. ")

Usadj—li se kdo, niž domowem opatřený, na
negakóm ginčm mjstč, mage úmysl tam zůstalo-ati
a neebtěge se prwnjbo swébo domowa zbostiti,
opotlstntfmge druhý domow. To se lnůž takto
stáli: bnd'to, když gednu částku roku w gednom,
drnban pak w druhém domowu se zdržuge; nebo,
když gakožto magitcl statkn we dwan státech,
nfs-dle wůle swýeh zelnčpánů rok anebo částku
roku w gednom, druhý pak rok aneb částku roku
w druhém přebýwá; nebo když polowiee gebo
rodiny w gednom, druhá. pak“ w druhém se na
cházi; anebo konečne když na oban mjsteeb ku—
lm-twj aneb llospoda'u'stwj má, k wůli čemuž dnes
zde zegtra onde se naeln'tzj, na obau pak mjsteell
donu'ufnost zřjzenau mage. 15) Kupci wšak, genž
na nektcrčm mjstč bud' stálý krám aneb djlnn
mag'j, nemagj tam giž proto swůg domow. -—
Muž se i státi, že osoby, kteréž práwnj nntnj
thIIIOW magj, mimo ten i giný skutečný do
mow míti lnobau. Tak se wogjnům přihz'mj—

na, Kdo totiz do wogenskébo stawu nuceně
\\stanpj, dosáhne prawnj nntnj domow, a netratj
swóboposawadnjbo domown, ebceli geg po wystau
pnnjz wogenskóho stan-*upodržeti. Tento domow tr...
wa wedle wogenského dounowa neustale; což se

14) Can. 4. (mus. XXXIV. q. ] '2. 15) Fr. 5. fr. G. 2.
l"- '4'7. 2. I). (ul numícipul.
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tim patrně genj, že wogjn weškern swan mobowi
tost w prwnjm swém domowu ponecháno, nedago
gl wogenským nnřndům w Opatrowánj, & že se
tam wždy na dowolenan odebjrz't. I kdož dobro—

wolne do wogenskóbo stnwu wstnpnge, mnže swůg
skutečný domowlrodržeti, iná—litnm nčgnknn used,
lost, &nehodlá.—li při wogšte napořád žnstnti, nýbrž
opět do ob?anskébo žiwotn k swémn předešlému
znmčstkndnj nnwrátiti se žzuneýšlj. Toliko otom
se muže pokládati, že úplne k n'ogenstwj nůležj,
kdož nemage nižádné usedlosti, sám se za zz'tndn
wek nn. wognn dá. S tjm se i zákon sna'tšj. '") _—

Dle wýslownjbo zákonnjbo nařjženj ") mngj mi
mo prz'twnj nutný domow skutečný domow také
wčzňowó, pakli gsnn gnký před swým uwčžnčnjm
meli; oni _g'eg podržngj, protože úmysl magj,
nekdy po swčmoswobozenj na to mjsto nnwrátiti se,
kde gsnn b_\li guti; & pročež trwá tam nstawične
:regieb domow kde se "'eszieb (rmčn' nnebáz .
. „. 7 Č“ \, :“ .) .I

S wčtšjm geštů prz'twem přináležj druhý do
mow, skutečný &wlnstnj totiž, oněm osobám, kdož
_:zsnn někde prožntimnj domow opodstntnili. Ne—
boť při prozatinmjm domown ebybj :unnysl, na Inj
stč tom napořád setrwnti; nýbrž každý prozatim
nj domownjk ebowz't to předsewzetj, že swým čn
sem, po skončenóm pořjženj nneb po dosaženém
nneeln s toho mjsto se odebere, a do swóbo prwnjbo
bydliště se wrz'ttj. \Výmjnka mnž platiti toliko u
služebných osob, řemeslnických towm'yšů u u lidí

16) Fr. 23. 1. emi. 17) Fr. '23. 3. Fr. 27. 3
cod



625

podobného druhu, p'nkli giž I'OtllČOWSliémoci ne-
podléhagj, a pakli nižáduó magetnosti nemagj, &
tndyž se domnjwati nelze, žeby úmysl meli, nekdy
do swóho předešlého domowa se nawrátiti. Ode
herau—lise takowé osoby w tótéž wlastnosti stawn

swóho s mjsta swého prozatimnjho domowa: opod—
statnugj na nowém mjste opet gen prozatímnj do
mow, a hylhy to i mjsto gegieh prwnčgšjho ohýwá—
nj, aneh mjsto gieh narozenj bylo.

Tážeme-li se, které _dnchownj prawomoo—
nosti magitel dwogjho domowa přináležj, mnsjme
ní—galaýrozdjl činiti. Kdo má dwogj dobrowolný
dolnow, podléhá dwogj dnehownj prawomocnosti;
každý farář a biskup přislnhuge w oněch cjrkow
ujel! \\ýkoneeh, kteréž se byli za čas zdržowánj
se tohoto dwogjho domonnjka w gegieh osadí: u—
dál_\', a gegiehž ančineli se pauze na tuto osadu
wztahuge. Pročež greg může každý biskup k. p.,
od rjrkewnjho přikázanj postu dispensowati, leč
toliko pro svau diecesj; díspensj w manželsth
má gen tehdáž platnost, uzmrjra'r-li sc w dieccsj di
spmrsngjejhobiskupa; nzawjrá—li sc w druhém, w gi—
„a (lleeesj položeném domowuz tratj tato dispensj
\u'šl-mrn platnost. Tak tež magj ohláškyr pauze we
lnářowir osade platnost, gsau wšak postačitedlnó,
když dwogj domownjk w osade té, kde se ohláš—
hy staly, šest týehdnů přehýwal. Ohlašugjoj farář
tal—gdoddáwá, zdržuge—li se ohlášený za času swýeh

oaldfuwk geštč na geho l'arnj osadě. Odehrál—li se
do druhého domowa: nemagj w prwnjnn dolnown
nčíntrm'-ohlášky nižádné platností; aby tam mohl
oddán hýti, mqu tam také ohlášen býti. Áln »u
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oddawky na negakém třetjm mjstč státi mo
hl), k tomu Zplnoniocňuge onen farář, w gc
hož osadě ženieh tu dobu bydlj, kdy se,
oddowky státi mngj. Zplnomoenčnj z gedné těch
to dwuu farnjeh osad do druhé, gest gen tenkráte
třeba, když se oddnwky bez opukowánj w gedně
larnj osadě prošlých ohlášek w druhe osadě státi
magj. Pročež může ten, kdož se ohyčegnč toliko
w zime w nieste, w létě pak na wenku zdržuge,
beze wšeeh překážek také w létě ne nieste ohlášen
& oddán býti;nniž snij farář, w gehož osadě oby
čegne léto trůn-j, negoký odpor činiti. Oddawky
tnkowého dwogjho domownjka wtáhnou se do ma
triky onč farnj osady, kde se stoly, & niko
liw také zároweíi do matriky druhé wlastnj
fnrnj osady. K ordinaej posléze nemá každý
z obou biskupů ratione domieilii prdwa, nobrž
pouze ten, geniuž ordinundus přisz'thne, že w gcko
dieeesj napořád přebýwati hodlá.

VVše to má i tehdáž injsto, když sobě ně
kdo prozatimnj dounow opodstatnj, & při tom přede
wlastnj swůg domow podržj. Že w Rakousku,
týkagje se ohla'tšek, mjsto prozatiinnjho domowa
zu ono nijsto se pokládá, kde se ohlášky djti
nmgj, wyswitít ze srownánj slow, této wčei se tý
kagrjejeh paragrafu knihy městských zákonů, 8
oneini, kteráž saudnj ouřad wyznočugj, při kte
rčinž se wzniklý spor w manželsth wěsti, a od
kteróhož se prohlášenj zn mrtwóho onoho choti
státi má, o kteréniž giž dnwný čas nižádné známo
sti nenj. ")

18) Kniha mestskýehzáhonu 70 —-72., sruwm'y s.
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Má—li wogjn aneb Wčzeň mimo práwnj nutný
domowgeštč skutečný domow: přestáwá prozatjm
vjrkewnj prawomocnost skutečného domowa, a
nnstupuge pauze pruwomocnost práwnjho nutného
(lomown. To se též wztahuge na ohlášky & od
(luwký wezňů, pokud we swé wa,sz do stawu
nnmželského wstuupiti smčg'; gukož w Rakousku
wikzňum prwnj třjdy skutečne dowoleno gest. 19)
Ohlášky & odduwky přináležegj mjstnjmu duchow—

njmuspráwci kriminálnjbo práwa, & toliko ohláš
ky ulusng se také na mjstč skutečného domowa
tululáž státi, když se wčzeň geštč šest týchdnů

před oddawkami w mjste kriminálnjho práwa ne—
nucbúzj.

Zhostj-li se nekdo swého posawadnjho do
mmm, neopodstntniw žádného nowého: stane se
pol-ulowačem (Vagabundus) Tak se nazýwá w
pruunjm slohu, kdož domowa nemá. 20) Pomlo—
wač ncnj tolik guko mlač neboli tulák; nebot
toto pogmenowánj značj w opowrženém smyslu
tukouého čloweka, kterýž se beze wšeho zaměst
nánj po zemi tuulá, sobe pouze hanbu plodů a
občanské společnosti nebezpečenstwjm & škoduu
broze: un potulowuč (w smyslu od nás ])řigutém)
také pořádným & dobře zaehowulým mužem býti

nmže' mimo to muž nekdo domow mjti, & před—7

ve tulučcm býti, an potulowač nikdý domowu ne

)? u. 112. M'íz. Schuster-'s (hear. praci. Comment. zum b. G. B.
"m!/. tRIS. S. 367. lit. I). 19) Kniha trestních zákonů !. dil.

23. lit. 6. K. m. z. 61. '20) Fr. 27. 2. 1). ml tlumicí
;al. fr. 4. 5. 5. I). do danmo infeclo (39. Q.).
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má. Tan memu nenj 'potnlownč tolik co zde"/t
(Deserteur) &uběhl/'A“(Flíichtling) Zbčbem gest
onen, kdož byl swan korauhew křiwopřjsežne o
pustil; nbčhljkem ale, kdož před mocným ramc
nem sprawedlnosti ubjhť ; oba link mohou wbrzce
po swóm wzdálenj, snad giž před prelnmtjm sobě
potagmu wywolený domow opodstatniti. Potnlo
vuči stnnan se teprw tenkrátc, když žádnóhodm
mown nemagj, nýbrž když domow wyhledáwagjcc
po zemi se potulugj. Ron—než nenj tolik co
.swě'loběžnjl.: (Umberlaufer), kterýž mnge pewný
domow beze wšeho určitého smeru, pouze po tě
lesné rozkoší & po ničemnostech swetem behá., a
co :almlcč, kterýž powinowanč práce gíž gn—
ko ze zwykn znnedln'ma't, při tom wšak stálý do
mow má., nn žntjm potulowač bez domown za swým
ustanoweným ('jlem se žene, gak toho gebopráee
])ožndnge, aby se wyžiwil, &občanské společnosti
užitečným stal, Ba nni nepobudrm(Unstetter), no,
můžeme potnlownče nnzwnti; nebot ])otulowač gest
gen tenkráte nepobudnn, když se skutečně potu
luge; což se ale n'ždy nestáw', gelikož mnohdy
nekolik let na gednom mjste pobýwá, neněiniw gc
sobě domowem ; an naproti tomu mnozj lidé stálý
domnw mngjee, předee wchni nestálý žiwot we
dnn, gnko k, p. kupci, krmnáři, cestngjej hudeb
njei, kteřjž zn swým obchodem & wýd'elkem
gdnnce, skutečně se potnhlgj, to gest, oni gsznl
dnes zde, zegtrn ginde, & mngj předee stálý do
mow.

Nnd potulovva neprjstogj řádným zpnsobem
nižůdnónm faráři n biskupu prnwomoenost, gelikož
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mm pauze gcndomowupodstatňugc. Pončwadž ale
potulowuči, pokudž gsau audy cjrkwc,rownčž du—
vhownj prawomocnosti podléhagj, 21) & následow
ně boze wšj duchownj prawomocnosti býti nc
mohzul: smčgj gi aspoň mimořádně některé du
vhownj wrclmosti prowozowati. Týkang sc bi
skupu, w gchož diccesj se potulugj, zde ncnj
mnoho zporu; neboť guk militnč z dicccsj, kdež
gsnu sc byli narodili, aneb kdež dřjwc přcbýwali,
\x'xln'očili, wykročili zárowcň z prawomocnosti
tnnnL—gsjhobiskupa., 22) a wšcdšc do nowó diccc—

si, \\“cšli též w prawomocnost nowéllo biskupa.
S t'pn se snásj llcgcn ta okoličnost, že nižádný
biskup žádný przmomocný wýkon w cizj dic—

(-v.sjpředscwzjti ncsmj 23): nýbrž i to, že záko—

nmvé stanowugjcj způsob prz'uvnjlm pokračom'mj
apokuty za přečinčnj, i na ty se wztubugj, kdož sc
w misto-choněch, kdež zákonowé tito platnost mngj,
krutinký čus, třclm gon gnko pocestnj zdržugj, 2*)
a pak že z ohledu manželsth sněm Tridentský
tuto pmwomocnost biskupům wýslownč přiřkl, 25)
i\tnk molmu potulowači biskupské prawomocnosti
podlélmti, ncgsnucc nikde osadau, protože den co
den osudu mčnjce nižádnému faráři podrobeni
býti ncmohau. Potřchugj-li tedy potulowači nč
gukóho wýkonu biskupské prmvomocnosti, ncsmj
;jvg wygjmagc' ordium-j žádný giný, leč biskup

"m.) C(mc. Tl'id. 3058. 14. cap. 2. do Sucr, pocnit. 29) Cup.
2. dv ('nnsfíl. in ". (1. ') 98) Cau. 7 ——9. cans. IX. q. 2_
mu. 2. (rune. cnd. q. 3. cap. un. dc foru (fonoch in Ch'm. (2. L).).
9%) (,'up. 14. de fora cm:qu (2. 2.) cap. 1. 3. vod. in G.
('2. ?.) 25) (,'onc. 'l'ricl. 8083. 24. mp. 7. dc ref. muh'.



630

tétež dieeesj wykonati. Chce-li se potulowač že
niti, a potřebuge-li nčgakau dispensj, musj o ni
u toho biskupa prosebné zakročiti, w geliož dic
cesj se práwe zdržuge a žeuiti hodlá. Obdrže
ná dispensj tratj ale platnost, pakli před swat
bau do giné diecesj přegde. Nebot biskup ne
lnůž ničeliož ustauowiti, eob)r w giné diccesj
platnost mělo; a protož gest platnost udělené
dispensj gen na gebo dieeesj obmezena, a přestá
wá wginé diecesj. VVrátj-li se potulowač nazpá—
tek, nabýwá obdržená dispequ opet úplné plat
nosti, být by giž onen biskup, genž byl udělil,
neuládl, nýbrž giný na gebo mjstč byl; protože
.wšickni cjrkeu'uj \\“ýkonoué nikoli od osoby, ný
brž od auřadu, dispensj pak obzwlášte nikoli od
biskupa, nýbrž od ordinariátu poeliázegj, kterýž
teprw po zrušeni biskupské stolice spolu zanikne. —

Co se týóe obyčeguýeli farárskýeli přjslull,
takowými přisluhuge potulowači onen farář, wgc
liož osadě se práwe naeliázj. Nebot gelikož staw
potulowačský žádným ejrkewnjm přestupkem nenj,
& tudjž potulowači z podjlu duchownjeli statků
cjrkwe wymrštčni negsau: musj gim každau prj—
sluliau poslauženo býti, kteréž potřebugj. Že ale
takowé přjsluliy w každé osadě s práwem gen
farář osadě té předstaweuý wykonáwá, a potu
lowač žádného wlastnjlio faráře nemá:.může mu
gimi onen farář poslaužiti, w gellož osadě se práwt
nacliázj.2") Toliko při oliláškáeli a oddawkácli gest
farář poněkud obmezen, nemolia ge dřjwc předsewzj

96) Cup. 5. dc purochiis (3. 29.).
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11,pokud se na hližšj okoličnosti potnlo 'ačowy pilně
nebyl wyptal, a. po odeslané o tom Zpráwč k or
dinariátu, od tohoto powolenj k tomu nebyl ob
držel. 27) l'oněwadž totiž hližšj okoličnosti po—
tulowaeů méně powčdonly hýwagj, než řádných
osadnjků: mnsj se wšemožne hledčti tomu nehez—

prčcnstwj nnjti, aby se takowý potulowač neod—
cláwal,kterýž giž oddán gest, a od žiaého posud
t'hoti odešel. Zanedhánj této prozřetedlnosti ne
rušj sice platnost lnanželstwj, nebyl-li ginák po—
tulowač giž ženatý, anebo nebylo-li nižádné giné
platné překážky: leč dnehownj spráwee, kterýž
gw“takto překvapeně oddávz', (5in se welmi tro
stn hodným. Mjnj—li potnlowač s domngjej oso
han w sňatek wegjti: musegj se ohlášky we farnj
osadě, w kteréž se potulowač práwč nacházj,i
we i'arnj osadě domngjcjho zasnanhence státi; od—
dáwati smj ale gen tento, gelikož pauze on gest
řádným wlastnjm duehownjln sp'áweem dollnugj
vjhozasnauhenee, kterýž wedle 'l'ridentského sně—
mu oddán-ati má; potnlowačowi gest geho mjstnj
duehownj Spráwee gen gako z nauze dán, kterážto
nauze zanikne, gak mile se zde giný duchownj
sprz'mcese swým práweln naehážj. Nacházj-Ii se
donmgjej zasnaubcnee u potnlovače, a nechtel-li
by se pro ušetřenj wýloh do swé řádné osady o—
dcbrati: tehdáž lllllSj "ádný dnchownj spráwce fa
ráře potnlowačowa k oddawkám zplnomoeniti. —
W Rakausku musng akatoljei, kteřjž žádného
určitého domowa nemagj, w neybližšj modlitebniei

97) Cone. 'l'ríd. sess. 24. cap. 8. Je reform.
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swého WyZnanj, a w katolickém l'arnjm chrámu,

kdež se prawe nachazegj, ohlášení býti. 29) W
Prusku se ohlášky takowé osoby,—ktel'áž byla
domow swýeh rodičuw opustila, nezwoliwši niža

dný giný, we faře, ku kteréž gegj rodičowé při
“teleni gsau.3")

Co se působenj nzawřeného manželského
sňatku potulowačovt'a na domow dotýče, tušjm, že
lze bezwýmjnečnč twrditi, že manželka potulowa—
ča na každé mjsto, kamkoli se tento odebere, na
sledowati powinna gest. Nebol- pokud před už.—
\\řenjm sňatku manželského potulowačský stan-'
swého ženicha znala: zwolila též spolu pro
sebe, a giž geg gako napřed na sebe přigala. 31)
Neznala—li greg, nemůže se owšem wýčjtka či
niti, žeby žiwota způsob swého manžela giž 11514

před byla sehwalowala. Že wšak gegj blud, byl
i zaumyslně byl nastražen býwal, toliko nepatrné
wlastnosti se týká, gelikož potulowačský staw
žádnau wýmjnkan není, kteráž by manželstwj
rušila, ba ani sprawedliwé přjčiny k rozwedeuj
od stolu a od lože neposkytuge: gest manželka
k powlnnému nasledowanj manžela tjm wjee zaa
wazana, an manželsth w společném snášenj wše
ho dobrého i zlého záležj.- VVšeeka téměř po
chybnost mizj, že gest manželka zawázána, mana
žela nasledowati, měl—li manžel za času swého

zasnaubenj domow, napotom pak geg opustil, neu

'23) Dworský dekret ode dne 1. srpna 1831. 29') Knihu 11158!
ských záhonů 7l. 30) A. 11.R. II. Thi. ll. :'ll)
Fr. 13. 10. I). mf Leg. Juliam da adult. (48. b.) fr. 9.
1. D. de (!(/unplnem aremul. (39.
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nyhlcdawsobě giného. erkoan přikázanj, aby
žonn muže do gcko domowa náslcdowala, nowy
lnčngo onu přjpadnost, žc gcg i t-enkra'ttc nás|o—
downti mnsj, když žádného domena nemá. Gc—
stii to pouhý wýslodok z pončtj :! bytosti stown
lllitllžťlSkóllO. Ncbot bytost lnanžclstnj předpo
kládá k dosnžcnj ,swýoh nučolú nstaničné společ
né ohcowdnj, kteréž w potulowačském stawn, &
w nstnwičnčni s 1njsto na mjsto tčkánj, přodco
gps-ti)možné, při oddělonj pak manželu pouhá
nemožnost gest.

Co gsnm tuto prowili, plntj o wšech potuloo
nať-jek, bez rozdjln, zdnž gimi gsa'u, že si ni
žádný don1ow zřjditi nochtj, aneb že sobí: domow
hlodngjco swotmn pntngj. W prwnj pi'jpadnosti
1111anngse cikáni, zdrowj žebráci, costngjcj ko—
nn,!diunti,kcykljři, prowazolozci &wšivkni ti, kdož
zn,snnn žiwnostj , prmvozowánjn1 rozličných her,
zpusobilosti, aneb okazowánjm z11a1ncnity'1—l1znjřat

n t. d, s 111jstona mjsto gdan; w druhé pak od

nino, kdož swing do111ow opustili, nonstunowiwšc

sobě napřed nowý, wypowčzcnj ze 701116,zhěho
m':n pobčhljci. Ano itcn, kdož si nústo swého
bndnncjho obýwánj žwolil, tcprw wšnk na (:o—
sti: gest, prwé než přjštj domow swůg dostihne,
podléhá. [,I-1111111111111potulownčů so týkagjojcln W

tnkowém stnwn povnžngc se za pauhoho potulo
wnčv, protože gest bez domowo; nebot k opod—
statut—njdomoxm nepostnčngc pouhý nnmysl, nýbrž
gfrstit i skutečného usazeni nowylmutcdlnč třobn.
Brdwd si: on.—30.111někdy \\ůlo zn skutek, goko k. p.

pri slilmch, při dnrom'tnjch kn kostelu n p.; Ivě
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tyto přjpatlnosti gsan paulnč wýmjnky, a tlllljž co
si gednoduellóho, což nižz'ulnélro potahu na giné
přjpadnosti netu-pj. Kdo se na cestě k swénm
nstanowenénm (lomowu nacbázj, nemůže sc, pokud
k (lomowu IlOthSpčl, w prawomocnosti ejrkewnjch
předstawenýeh ani býwalého, ani nowe zwolenélm
swého bydliste naeln'tzeti; potřebnge-li tedy nega—
ké ejrkcwnj přjsluhy, poslaužj se mu na takowý
způsob, gako gsme byli () potnlowačjch prawili. ...
Docela gina přjpatlnost gest, když osoby we weli
kých mestech z gedné osady clo druhé se oilstelm

; oni wyniknau z prawomocnosti starého a webů
zegj w prawomocncst nowe'llo faráře na den stě
llowánj, gak mile buď oni aneb nekdo z gegieh
rodiny do nowéllo přjbytkn s tjm úmyslem wkro
čil, že se giž do starého bytu ncnawrátj; necht giž
ostatnj tlomáej nálntek buďto zpolowiee, anebo
docela přestellonán gest. Otl tollo okamženj no.
smj gim býwalý gich farář nižz'ulným ejrkcwnjm
wýkonem přislnllowati; a chce—linekterý and rodi—

ny w manželský staW Wstaupiti, nesmj geg ani bý
walý farář, kterýž giž gebo farářem býti pře
stal, ani nowý, kterýž geg geštč neoblásil, O(ltlílll;
aniž smj býwalý farář nowého k tomu zplnomoc
niti, gelikož gebo prawomoenost giž zanikla. -
Aniž platj, co gsme o potulowačjeh powčdeli, ()
lidech, genž neprawidelný a tckawý žiwot sice
wedau, (lomow wšak magj, o tuláejell, (lomowem
opatřených, o zbězjell a ])Ol)Člllj('jr'll, gak mile gsau
se na wywoleném mjstě usadili, o tekačjch & zaba
lečjell, cestugjejcll Ol)CllO(lllj(.'jCll,kramářjcll apo
tulugjejeli sc hudebnjejeln.
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Ostatne sem ani nepatřj, miiž ale přede po
dotknuto býti, že k některým ejrkewnjm wýkonum,
při kterýehž (lomow nieehož nepůsobj, potulowači
tak ;,ruko domownjei připuštěni být-i m'obau. Oni

mohou při křtu kmotry býti, gelikož toto mjsto i
nepřjtomnj zastupowati mobau, & při oddawkáeb

swedky; tak guko duebownj potulownči ejrkewnj
:mřzulobdržetimobau, odřeknau-li se swébo potu
lmvnčskébožiwobytj, aebtčgj-li nnmjstč sobě swe—
řenčbo auřadu na wždy setrwuti, gnkož se událo
s \\-'y|)uzenými na wýebodč biskupy, kteřjž se na.
západě ebornjmi biskupy a biskupskými pontifi—
kz'tlujmivikáři stali. “) Naproti tomu přiebázj du
ehownj potulowač o swé beneíieium ;gelikož o ně
každý giž tenkráte přieba'tzj, kdo ge opustj aneb
neznstáwa't, a po obdrženém powolz'mj nazpět se
newmej. 33)

\Vznikne-li pochybnost, ge-Ii kdo potulowa—
čcm,nemflž o' tom"ani wliibee twrdecj ani záporná do—

mněnka wyřčena býti; nobrž, gelikož změnila opu—
štčnjdomovu skuteenaumlálostj gest, o skutečných
puk událostech ničebož se domujwati nenj, zítwisj
sand o tom toliko od okolično'stj. Opustj-li nekan
swugjdomow bez progewenj swého úmyslu, nemuže
proto, byt i žádnou nmgetnost nemel, za potulowuče
pownžowán býti; & kdož get: za potulowače udá
wá, mqu toho o něm dokázati. \Vyzná-li pak
nekdo sám, že giž dáwuý čas s mjsta na lnjsto se

3—2)(,'unc. 'l'rid. sess. 14. cap. 2. Je ref. 35) (Jan. !|
eans. I'll. q. 1. cap. 2. 8. 10. ll. 17. d:! der. non rcsid. (3. !)
('un('.'l'rí(l. suss. 23. cap. luďa ref. Vai-bu: Quodsc'.

„__ 7(Hunpís pro kul-!|. l|"""'“'- Yr
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potuluge, musj za potulowače powažowán býti, ne
dokáže-li, že se byl někdo usadil. Totéž platj i o
onom, genž rozprodaw swůg nábytek a w gádřiw
se, že donlow opnstj, skutečne odegde; i on mu
sj dokázati, že si giný domow ustanowil. Ode
šel-li nekdo ze snébo domowa,zanecbaw tam swau
mobowitost a ustanowiw spráwee nad nj: kdo
takowého za potulowače udáwágnusj to dokázati,
protože byt izakaupenj usedlosti, a uloženj lnaget
nosti, samy o sobě domow neopodstatňowaly, mo
hau přede aspoň nabyté práwo zaebowati. Zdr—
žuge-li se potnlowač na gednom mjstě 10 let, ne
můž giž za potulowače pokládán býti; nýbrž ne
problásj-li se on sám opak, musj toto mjsto za
gebo domow powažowáno býti.

6. Posloupnost probošta! při neystarožit
něyšym kollegiáhy'm kostele SS. Kosmy a

„Damiana ze Staré Boleslawi.
Od

Jos. Prokopa Horčica,
kanownjka w Staré Boleslawi.

Kapitola Staroboleslawská ne bez přjčiny
gménem neystarožitnčgšjbo kostela kollegiátnjbo
od prwnjell časů gebo založenj až na naše dny se
nazýwá. Neb dle swedeetwj mnohých wlasten
ských letopiseů, Neplacba, Hágka, Balbina, Rob
na a Zimmermanna, giž VVratislaw I., wogjewoda
český, při brade swém w Staré Boleslawi r. 915
wystawel kostel ke cti SS. Crby a Strachoty,
čtyři knčžj, a sice probošta, děkana a dna ka
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nownjky tu posadil, tak že se při tomto kostele
začalo weliké náboženstwj, odtud se po celém
okolj wjee a wjee rozšiřugje. Gestli kostel sw.
Giřj na Hradčanech od téhož \'Vratislawa založe—
ný, dle neynowčgšjeh našich tlogcpiseů kolegiátnjm
byl: proč hyehom za prawdupřigjti nemeli, že i
kostel Staroboleslawský gméno kollegiatnjho de
sáhl, gešto po celé české zemi kostelu nenalezá
me, genž hy taký způsob starožitnosti až po dneš—
nj (lehu zaehowali, gako ti (lwa pannitnj chrámowé,
totiž sw. Giřj na hradě Pražském, a kostel Bo—
leslawský swatýeh Kosmy & Damiana. Po smrti
Wratislawa knjžete českého Drahomjra kázala ko
stel od swého manžela w Staré Boleslawi wy
stawčný zbořili, a knežj zahnati; sw. \'Váelaw
wsak geg opet pozdwihl, a prostranněgšj učiniw
mjsto gména SS. Crhy a Strachoty, ke cti SS.
Kosmy a Damiana geg poswětiti dal, kteréžto gmé—
no také až na naše dny ten kostel zachowal. --
Zdalo se sice, že pozdegi w zapomenutj přichá—
zel, nowz'tale a wetšj slava než dřjwe geg očeká
wala. llrdinský Břetislaw z Polska s mnohými
kořistmi se nawrátiw, a u papeže Beneše IX. pro
to obžalowán gsa, k naprawenj swého skutku u
stanowil kostel boleslawský rozšjřiti, milostmi a
poetiwostmi geg dostatečně mulati, a osobami du
ehownjmi k rozmnoženj ehwály Božj geg opatřiti.
Což také od 1'. 1039 -- 104-6 w skutek uwedl, &
kostel (lostawený biskupem pražským Šebjřcm *)
dne 19. mage r. 1046 ke cti sw. Wáclawa Slaw

'-=)Ležj w Praze, w arcib. kostele, před oltářem sw. Wim,
mezi čtrnácti tn pořadem položenými biskupy, prwnj. Red.

,7*
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ne poswčtiti dal. Protož také w starých rukopi
sceh naleza'une, že. tento kostel brzy swatýeh Kos—

my a Damiána, brzy swatého \Vaíelawa se nazýwá.
Byl pak ten kollegiatnj chrám gcclen z neybohat—
šjeh a neyslawnčgšjch w celém českém knjžetstwj,
czakz listu nadánj Břetislawowa widčti gest. Mno—
hé statky a wesnice, kteréž nynj patřj k Bran
deyskémn, Liskómn &Košatskčmu panstwj, ke ka
pitole .. taroholeslzmslui přináležcly, ano ona mě—
la swé důehody i na Morawě. Některá pansth
a města w kl'i'thWSth českém až po tu dobu gi
stau činži, komornj nazwanan, ke kapitole SS.
hosmy a Damiana odwf'ulčg'. Přjgmy tohoto ko
stela ])ozdčgi wšelikými dohrodinei rozmnoženy
hyly. Pro tuto Sláwn tento kollegiátnj chram za
některý čas ku kapitole, hlawnjho kostela sw. \'ij—
ta na hradě. Pražském |in přiwtčlcn, kde měl dle
Balbinowa swetlcetwj prawo kstallum a swé prze—
senee; ano i arcibiskupu Pražskému desátky ml
wadčl. — Co se počtu. kanownjků při tom ko
stele týka, nyni gmenowaný ]CtOl)iSCC'udáwá, že.
gieh mimo probošta a kap. děkana bylo dwadcct
ano che. Krom kanownjků bylo tu kc stu o—
statnjeh dnchownjeh, gak gscm w starých kni
hách nalezl, a sice vikaristíi, mansionařů, kně

choralnjch a oltářnjků, tak že služby Božj
se tu we dne w nori welmi slawným způsobem
daly. — Na otázku, niž mnohý za nynčgšjeh časů
činj, k čemuž tolik durhowenstwa? za odpowčď
buď, že w Staré Boleslani byl) památné školy, a
sice w _:„redenáetemstoletj takořha t) newí'ednčg
s; w české zemi. Učenost ze Staré Boleslawi
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H) numj záře wycházcgjcj swými paprsky oswC'co
wuln naši miqu wlust i celé okolj. Záoi nogcn
L (IllullOWIljlllllstzmu byli připrawowáni, alci w
ostutnjch umčnjch cwiconi. Kanownjci Starobo
lc—sluwsmjstkwizli sc swuu učenole mul ginó. Od

<ual nasi prwnj lnistorikowé pošli. Protož také
náš Dalimil kroniku Bolcsluwskuu o poslzmpnosti
knjžut & krám českých u lumownjka Bolcsinw—
ského nalezenou, za základ swé práce položil;
kroniku pražská, Ew_všclu'zulská & opatowská mu
nestačily. -— \V tétosláwc & přednosti pozůstá
\\íll tou kostel až do začátku stolctj patnáctého,
l\d\Ž husitské l'ůznicc \\ypukly. 'l'cluláž kollegi—
átnj kostel byl pobořen, Lzmownjci a nižšj knL—Lj
ginumsc \\ystchowuli, noychodo Žitnwy. R. 14-34
se sice mnon mmrátili, ale že se strany krále
(liřjho z Poděbrad přjdržoti nechteli, opět wy—
hnáni byli, rozprchšc se. do Rakous, Uher, Slez—
sku, Mommy u Lužice. Mnozj z nich do Plzně
a do Budčg'owio swé útočiště wmli. Tchdáž sta.—

mžitná kapitolu Bolcslnwská téměř o wšecky smí
statky a mohmvitosti přišla. — Ferdinand !.
chtolsioc kostel kollegiátnyi mula'mjmročnjho platu
HM) kop, a školy Bolcsluwské umlzínjm 50 kop
opět pomlwihnuuti & zwclohiti, ale za Marani/i(!—
mc ll. l))lofwšc odwoláno, proto že prý pcčcí krá—
lnwská připogcna nebyla. l'řodvo “šak knp„
do.le Ondřeg P(fš'ín, pomon nmohých dobro—
dimtů mvůg kollošiátnj kostel wystan 1'. 1593,
mk to až podnos nápis swetlňj. Než (Haulin
pokogc Lou kostel mepožjwul, nel) w třidcctšlofč

arím-o, roku zwlási 16759. ucsmjrnč trpěl, Huga—n
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že Šwédowé wčže pobořiwše, své děla na něm
postawili, ale i roku následugjejho 1640 shořel
a popelem lehl. Tehdáž Boleslaw, někdy tak
slawné město kralowské, w niweč uwedena, a
takořka w malau szku obrácena byla. Chrám
zůstal deset let nepřikrytý. R. 1630 na obec
ném sněmu od stawů českých w Praze drženém
bylo uzawřjno, by se 3000 zl. ze zemské ko—
mory na stawenj téhož kostela wzalo, a opět
stawčti počalo; w tom pak způsobu gak tehdáž
wystawěn byl, ten kostel našeho milého sw. \'Váe
lawa, stáwa až na pi*jtonmé časy. -- Co pak
se kapitoly při tomto kollegiátnjm chrámu za
nowegšjch časů, když se náboženské bauřky “"
našj drahé wlasti utišily, týka, p. kapitolnjnm
dekann nekteré statky zbýwalé slawy Boleslaw—
ské pozůstaly, p. proboštowi geden statek, „Znaim—
čiee“ nazwaný. Kanownjků sjdelnjch po nawrá—
cenj se blahého pokoge k nám, tu nebylo, neb
nemeli ani platu k wyžiwenj swému, ani mjsta,
kdeby přebýwali. Toliko česlni kanownjci byli
gmenowáni, giehžto w sedmnáctém stoletj bylo
osm, w osmnáctém za Jana Maurice Gustawa,
arcibiskupa pražského dwantícl, kterýž počet
až ku konci téhož stoletj se udržel. Aby pak
památka tak slawné a bohaté nekdy kapitoly ne
přestala, a to mjsto Boleslawské, kde před časy
druhorozený syn knjžete Pražského přebýwal,
kde český Abel, sw. \'Vz'tclaw totiž, krew swau
wylil, a kde po tolik stolctj milostný obraz Pan
ny Marie se ctj, zwelcheno bylo, ze začatkuth
temného stoletj osmm'ictého, usrozumenjm Řjmské
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stolice & ejs. dwora z solnj tak nazwané kassy
30,000 zlatých k obnowenj kapitoly Boleslawské
bylo wykázáno, a sice 20000 k nadánj probošta
a 10000 k nadánj gednoho sídelní/w kanownj—
ka, k čemuž Mic/mel, hrabe Aldanu, kardinal
sw. řjmské ejrkwe, a probošt Staroboleslawský
nemalo přispěl. Pan Anton/'n IVO/saun, sull'ra
granPražský nápodobnč auroky z položených 10000
zl. k opatřenj druhé/co sjdelnjho kanownjka
Staroboleslawskeho wykázal. Z počátku bežjej
bo stoletj & sice r. 1807 pan Jan Jawurek, za—
slaužilý farář w Kruté, na českých panstwjeh
Liebtensteinsky'eh, welikomyslným nadánjm 17694
zl. 30 kr., třetí pracbendu kanowniekau při
tomto kollegiátnjm kostele založil, sám gi na—
potom co kanownjk Boleslawský až do 1822 po
žjwng'e. Nebodami času nowegšjeb meli zde ka
nownjei sjdelnj platu ročnjho toliko po 400 Wj
thllSkéllO čjsla; za našich dnů (lwa magj po 400
zl. na střjbře, třetj toliko 153 zl. 54- 1/5kr. střjbra.
Krom probošta a děkana kapitolnjho gsau při
této starožitné kapitole w tuto dobu třj sjdelnj
kanownjei, a pět čestných neb tiluhžrnich. Pa—
meti hodno gest, že tato kapitola až do r. 1783
měla práwo, čestné kanownjky sobe zwolílí, do
kteróhožto času také swobodne wolila. —— Co

se proboštů a děkanů při té kapitole týče, byli
mužowé slawnj, o cjrkew a wlast welmi zaslan
žilj. Pocházeli z neypřednegšjcb rodů českých,
z Kolowratského , VVartenberskébo, Hasen
burského, \Vratislawského, Waldšteinského, a
býwali powýšeni k neypřednegšjm dílstogcnstwjm
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(:jrken'njm i statnjm. Proboštowé SOlli'HVíIlina
sněmu zemském mezi proboštem Mělnickým a
Litoniěřieky'm; pozdegi na osmém mjstč po 0
patowi sw. Jana a sw. Mikuláše na starém ine
ste Pražském, wšak před prelz'ity Teplským, O
see—kým,Karlowským,Emanským a alekanem Wy..
šehrailským. Z probošta a (lekann boleslanskýeh
byli hisknpowé, areibisknpowé,kartlinalowč, rally,
kancljři, ano i mjstorlržjej rjsaříi a králů če
ských. Že tomu tak gest, nasledngjej poslaup
nost týchž prohoštů a děkanů Staroholeslawskýeh
patrně dokáže.

1. Bohuslaw, byl prwnjm proboštem při
kanowniekém ehrz'unnSS. Crhy a Strachoty, w Staré
Boleslani, od \Vratislawa I. tn r. 915 založeném.

2. Main/und, probošt kapitoly Boleslaw
ské při druhém nad-(mj gegjm od Břetis/uwa [.
L 1054.

3. Hcřmmz, prohoštowal w Staré Boleslani
1079. Rodič byl z Trajektn w Belgii. Dřjwe
byl dwornjm kaplanem knjžete \Vratislawa, při
(lworn geho chowan, a napotom učiněn kanownjk
pražský. R. 1099, 28. února ohm—nýmhlasem
kněžstwa i lidu z prohoštstwj Boleslawského pro
swau učenost a přjkladnost žiwota po Kosmaso
wi za Pražského biskupa zwolen byw, sprawo
wal swé biskupstwj až do r. 1122.

4. Zhai/.ro Kolmo-mt, Heřmana ('o probošt
nasledowal r. 1099. Před tjm byl při pražském
kostele kanownjkem. W Boleslawi wystawel kapli
sw. Giřj, kteráž se pozdegi sw. Klementa nazý—
wala, a až podnes stogj. Den smrti gebo se sice
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newj, ale wýročnj památka za nčg w hlawnjm
chrámu sw. \'Vjta se konala 29. dubna.

5. Zl'laínhm'dt Il., nemec, rodilý z Bam
berka, byl dle poslaupnosti biskupů pražských
(od M. A. Přibila), dřjwe proboštem w Bole
slawi, potom i biskupem pražským.

6. He-ř'nmn II. byl tu proboštem r. 1194.
Břetislrlw, také Gind'řir—hnazwaný, biskup a wě
woda český, byl naň welmi laskaw.

7. Balm/:o, neb gak geg Berghauer gmenu
ge, Bogulo, důstogenstwjm probošta Boleslaw
ského se stkwčl od roku 1222 až do r. 1234.

Podpis gebo se naeházj na listu Ottokara I. a
Wáclawa IV.

8. Kuno, po Bogutowi byl zde proboštem.
W rozepři mezi Diwjšem, proboštem VVyšehrad
ským, a kapitulau téhož gména r.1'252 od krále
Vl'áelawa IV. za smjree byl ustanowen, kteréžto
rozepře také upokogil.

9. Heřman IlÍ. : Wartenberlm, Wčtwe
Miehalowieíl, známostj prawa cjrkewnjho na wy—
sokýeh školách pařjžskýeh slynul. 'l' 1257.

10. Pm'd, z šlechtického rodu oněch, genž
se Herec:—fi nazýnali. Naleza se podepsaný
na mnohých weřegnýeh listech od r. 1282 —-—

1289; byl bezpochyby také kanownjkem při kow
stele Pražském, alespoň se tu wýročnj památka
za něj.; 19. prosince koná.

'11. Petr I. z milosti Božj kostela Bole
shmslxóho probošt: tak geho podpis Balbín na
mnohých pametnjeh listech od r. 1351 a 1354
nalezl. \V ten čas proboštowé wyšehradštj wše
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eky králowské prebendy, i proboštsth Starobole
slawské osazowali.

12. Zríwíš ; Rači'nawsi, neb gak ginj pjšj,
z Nrcči'nfzwsi, byl spolukanownjkem na hradě
Pražském r. 1362. Památka za něg se tu swčtj
13. čerwence.

13. Mikuláš : Kromevžiře (Nicolaus de
Cremsir). R. 1362 geštč gest podepsán: areija
hen kostela Boleslawskeho, a ejsaře pána Karla
IV. neywyššj pjsař neb kaneljř (protonotarius).
Pešiua geg připomjná mezi probošty Boleslaw
sky'mi, protož i zde mjsta meg.

14. Petr II., swobodný pán z Janowie, eo
probošt Staroboleslawský podepsal weřegný list
proboštsth Mělnického se týkagjej r. 1371, 6.
března, a giné r. 1377. L. P. 1379 wywolen
byl za probošta na hradě Pražském.

15. Bark/mrd :: Kolowrnt, proboštem byl
w Staré Boleslawi od r. 1379. Negen sám ko
stelům Boleslawským dobře činil, ale i k zwe
lebenj gieh a kapitoly k nim přináležegjej (lo
bročinnost slawného domu Kolowratského užil.

Byl také kanownjkem při kostele Pražském. Za
geho proboštowánj powstaly rozepře mezi kapi
tolau boleslawskau a nižšjmi duehownjmi při té
kapitole, strany platu we žnjeh a o senáeh.
Rozhodnutj se stalo k dobrému vikaristů Bo
leslawskýeh. Prawde podobno, že umřelBurkhard r.
1384, w pátém roce po swém dosednutj na sto
lici probošta Boleslawského.

16. Jan, swobodný pán z Janowie, rodu w
ty časy urozeného neb šlechtického, byl probo
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štem w Staré Boleslawi po Burkhardowi, r. 1384.
(Je probošt prodal dwůr Malcšow, k proboštsth
kostela Bolcslawského patřjcj, p. Alešowi Berko
ní z Dubé, ale toliko do času žiwota tohoto pana.
Tuto smlauwu Jan arcibiskup Pražský 14. máge
r. 1384 potwrdil.

17. ÍÍ/ilé-m, swobodný pán z' Hascnburku.
(30 byl proboštem w Boleslawi, weyš připome—
nnté rozepře mezi kapitulau a vikaristy opet
wypuklý, za něg ale opět utišeny neb urownány
byly r. 1398, 8. ledna. Den smrti gebo se ne
wj, wýročnj pamět wšak w metropolitnjm chrá
mu Pane w Praze se koná 10. čerwcnee.

18- Wlan/zímko ; Weil-mile, z probošta
Litmnčřiekého učiněn proboštem Boleslawským.
Prodal swůg dům na Hradčanech wedlé kostela
sw. Benedikta panj Kateřině wdowtí po Konrá
dowi 7. Kapleřů; kterýžto prodeg Wolfram ze
Skworce, arcibiskup Pražský, *) r. 1400, 6.
řjgna pogistil.

19. František ; Bcncšowa z skolastikaBo
h-slawského stal se proboštem při témž kostele.
Byl také kanownjkem Pražským, a Zikmunda
rjsaře a krále českého kaneljř, gegž také na
wšech cestach doprowazel. Mnohé králowské
listy wyhotowené a dané na Horách Kntnýeh,
w Litoměřicjeh a w Cáslawi podepsal, gak ze
starých rukopisů patrno gest. Týž probošt sta—
tek Podíehus w Beehynském kragi bljž Netolic,
kterýž do eizjeh swětskýeh rnkau přišel, za sto

") Leží w Praze u sw. tha w Hasenburské kapli, pod
uřížj. Red.
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kop grošů Pražských wykaupil, a opet ke kapi
tole připogil; čjmž dokázal, že byl borliwým
zastupitelem swčho kostela.

20. Michael :: Pnccsl, kanownjk Pražský
& spolu probošt Staroboleslawský. Byl také kan
eljřem ejsaře a krále Zigmnnda, a w tomto (ln
stogenstwj postawený podepsal list w mestellez—
ne' r. 1421, stawnm českým w Čáslawi sln'onn't
ždčným zaslaný. R. 1423 naelnízj se gebo pod
pis na listu w Presburku na den sw. Antonjna
(lomu swobodnýell pánu Heniggrů z Eberkn daný
takto: Ad mandatum Regis Michael ppts. Bo
leslawenz.

21- Pclr III. :e SIrnÍconic, co probošt Bo
leslawský r. 1482 poslednjbo nníge podepsal
přátelské porownz'mj mezi prelz'tty a kanownjky
Boleslawskými a mezi l'anj Annan z llradiš'tka.

22.. „Víc/aw l—Itígc/r z Libočan, wnbec
známý letopisee český. Že byl proboštem \\
Staré Boleslan'i, nelze poebybowati, neb to sta
řj i nowj zpytatele wlastenske historie (loklzídagj.
R. 1534- byl llllCllOWlljlll pastýřem na Tetjnč
bljže Berauna, kde mnohá, leta. farařowal, potom
kazatelem u sw. Tonn'tše w Praze. Zz'ulost gelu),
W kapitolu Staroboleslawskau přigatn býti, teprw
roku 154-7 se wyplnila, (lřjwe prý třikrát O(l
lnršten byl, Za to ale wšecky stupne pí“i ka
pitole prošel, byw (lrjwe kanownjkem; napotom
děkanem a konečně proboštem učiněn. Mimo kroni
ku psal mnohé glue neví; i latinské knih) nm
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terským našjm gazykem wyložil, ano i eizj pra—
ve % nowa wydal. Co se gebo kroniky týče,
neda se owšem zapřjti, že tam mnohé elqby
nklauzly ; které pak wšak djlo lidské gest dokonalé?
Zuby pak byl zúmyslne poeliybil, ebtčge ginó
podn-esti, gali se nmozj z nowěgšjeh doninjwagj,
zda se předee gen twrdý úsudek býti. Negen
čerpal z ujee než třideeti spisovatelů, do kte
rých tehdáž nalilednanti možné bylo, ale i dsk)r
mus-ké mu byl) otewřeny, a ejsař Ferdinand
sšnn tři eensory gebo knihy ustanowil, ab) na
té kronice s pilnostj posedčli, gi bedliwe pře—
lllt'ďlll, a což by ni ni nepořz'ulnéllo našli,to pře

trhli a Wynnažalifc Dosavade pozorně gi čtanej
tusj, kde slowa eižjell skladatelů mim připomjná,
z ginýeh gazyků překládá, aneb konečně sam
nyprawuge, tak že alespoň tu zásluhu má., že
ndln prace ginýeli (legepisců zacllowal. To wšak
pametillodno gest, že žádná kronika česká, ani
ze staršjeh ani z nowčgšjell časů tak populárně
psána nenj, gako gebo, a za tan přjčinau také
žádná po tolik set let u národu českého w také
wážnosti a libosti se neudržela, gako kronika
česká, \Vaelawa Hagka z Libočan; protož také
od wdččnýeh Čechů bude po wšecky časy co
práce prwnj welikosti powažowána. Umřel spi—
sowatel tento a probošt Staroboleslawský r. 15,53,
19. Března, a odpočju'd. w Praze w kostele sw.
\V'l'ran'řinee,w býwaléln klášteře sw. Anny.

33. „Wc—law Fran/n byl proboštem w Sta—
ré Boleslawi r. 1572, ku konci 1'. 1580, neb
na. začátku r. 1.581 Z žiwota tohoto wystaupil.
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Byl spolu swetjej biskup Pražský, a sice Sull'm
granAntonjna %Mohelnice, arcibiskupa Pražského.
Které wšak stolice in partibns infulelium bisku
pem byl, přiznána se Balbín, že nenalezl.

24. Pel-r IV ., přjgmenjm Pešin :: Horšo—

wa Týna, (lřjwe byl děkanem kollegiátnjho ko
stela Boleslawskčho, po smrti W'áelawa Franty,
poslednj dwe léta swého zde přebýwánj b)“li
proboštem Staroboleslawským, gak swedčj list
Martina Me(leka, arcibiskupa Pražského od r.
1581, 9. listopadu. *) Ležj poehowfnn w Staré
Boleslawi wkostele sw.VVáclawa, nápis na hro
be posawade čitedlný gest, titul Wšak probošta

se tu nenalezá.**) "
25. Benes" : ClayžÍr-y (: ze Spicberku, ka—

nownjk sw. VVjta, dekan u VVšech Svatých, pro
boštstwj Boleslawské dosáhl r. 1589. B. 1593
stal se i proboštem wyšehradským. Stkwěl se
za swy'eh dnů nčenostj a wýmluwnostj. Zesnul
w Pánu r. 1595, '28. ledna w hodinu (lruhans
půlnoci, a poehowan gest w hlawnjm kostele
Pražském.

26. 7 fn'claw Albin : Helfcnbm-Řu, kanon
njk a arcijáhen při kostele na hradě Pražském,
a od r. 1601 probošt Boleslawský. Za gebo
(lůstogenstwj kaple sw. Klámenta w Staré Bo
leslawi, giž giž sešla, stkwostnč oprawena byla.

*) Antonjn, který byl řečnjkem Čechů na sněmu Trident
ském, a Martin ležj u sw. tha w Praze, w kapli sw. Jana
křtitele, za nelkým oltářem. Red.

***—')Celý ten nápis hrobowý w popsáni kollegiátnjho kostel!
Bolcslanského w brzce bohdá na swčtlo wygde.
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Tento p. probošt byl w nemalé milosti “ Stawů
(:(-ských !

27. Jan Krištof Kilirm byl proboštem w
Staré Boleslawi od r. 1617 ——1626. Za ně..

lm poWstal překrásný ehrz'un Panny Marie w
Staré Bolcslawi, ku kterémužto stawenj tjm při
spěl, že od města Brandeýsa za 65 kop kaupil
kus skály w tu stranu k Zápům ležjej, kterážto
skála až potlul se při kostele a kapitole Bole
slnwské nacházj. Byl také proboštem na Wyšc
hradě, a negen tamnj kapitoly stal se dobrodin
cem, že od Ferdinanda II. obdržel pro sebe &
swé nástupnjký statek Žitcnice, ale i kostel wy—
šohrzulský zwelebil, kde také po úmrtj swčm r.
1626 před hlawnjm oltářem na straně Ewange
lium odpočjwá.

28. Jan Ctibor Kotwa z Ti'eyfcldu, byl pro
boštem w Staré Boleslawi od r. 1626 — 1630.

Dřjwe byl Brnenským, potom Olomauckým, a
napotom i Pražským kanownjkem. R. 1615
byl také prý na Smečne děkanem. Po smrti
Jana Sixta z Lcrehenfelsu dosáhl i proboštstwj
Litonnčřického. Wýřečnostj, swými spisy a ged—
nánjm we wšelikých záležitostech byl za swýeh
časů welmi slowútný muž, a toho sobe zaslaužil,
že wogewoda zFridlandu, Albrecht VValdštein,mu
byl welmi nakloněn. Čechům, gak Balbín prawj,
prwnj ukázal, gak řeč česká skládanjm rozličných
slow zbohatnauti může. Pro swau wýmluwnost
wůbee český Cicero nazwán byl.

29. Felix : C(tncellm'iís, dwornj kaplan,
rada, učiněn byl proboštem Staroboleslaw
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ským r. 1630. Od papeže Urbana VIII. wv;
mohl pro sebe a swé nástupnjky, probošty B;)
lcslawskč práwo poutihkalij, aneb užjwauj berle
a biskupské čepiee při službách Bež-jeh. O stal'au
Boleslaw také tu sobě zásluhu zjskal, že když
milostný obraz blahoslawené panny Marie Sta
roboleslawské \? rukau Šwédských se nacházel,
o wymoženj gebo z moci nepřátelské skrze cjl
saře pána 1'. 1632 gednal.

30. Buday“ Roder : Feldbm'l'n, byl pro:
boštemBoleslawským léta 1651— 1657, a spo=
lu děkanem kapitolnjm. O zweleben'j kapitoly,
kostelu Boleslauských a celé Boleslawi byl wcl.
mi pečliwý. R. 1648 se wyznamenal, když Šwéa
(Iowě starého a uowého mesta Pražského násilně

dobýwali. Neb se čte 0 uem,2e ('o Giřj Plachý,
jesuita, studenty Pražské proti nepí'jteli weall,
naš p. probošt s proboštem Zaleraským, Don
Cremona, duehoweustwu klášternj proti Šwčtlum
sprawowali. Gak zaslaužilj to býuali tehdáž
muži 0 ejrkew a Wlast! _—

31. „ Daniel [Vaslmrpz'l:. Ši/H'nborku.
doktor pjsem sw., farář w Teyne, pak kauowujk
na hradě Pražském a probošt w Staré Bolesla
wi. B. 1665 byl za su-l—l'ragz'mapražského zwe

len, od Alexandra VII, za biskupa Konstantin
skébo nstanowen, a od Arnošta Il., arcibiskupa
Pražského na den neyswčtegšj 'l'rogice Božj co
biskup sweeeu. Nepauowal \\“Sak (lluuho, neb

téhož roku 1665 zemřel. \V swé poslecluj
wínli ke kostelu Staroboleslauskóluu sw. \'Váela-w

wa sto (lokalit. a polouiei ram-ba sweho biskup
ského kauo\\||_'|ku|u Bolesla\\'sk_\'m, druha“ polo
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nivi Jesnitům k řjzenj gcgieh domáej kaple w
Sture Boleslawi odkázal.

39. Martin František Komfi/c (ich), doktor
pjsem swatýeh, protonotář apoštolský, kanownjk
\\yšehrzldský, & konečne dekan a. probošt Sta—
roboleslmvský. Arnošt H., arcibiskup Pražský
zn sweho sull'rngřann zwolil, & Alexander
VII. papež řjmský potwrdil. Stkwčl se učeno—
stj & žiwotn swntostj ; zemřel pak 1'. 1667.

33. Giř/ ffogtevelt Aster, byl dřjwe farářem
w Kladna: o w Beznč, potom rektorem arcibi—
skupského semináře se stal, r. wšnk'1660 z rek
torntu semináře Pražského do Teynn za duebow—
ního pastýře přesnzen byl. B_yl.i protonotářem
apoštolským & e. k. rudou. R. 1667 byl učiněn
(leknnem n proboštem Boleslawským, & nemalé
zásluhy w Staré Boleslawi si položil. Práwo &
hlas probošta Boleslnwskebo při snčmn zemském
stnwii českých borliwč bágil. K děkanstwj Bo
leslzuvskenm statek Popowice bljž Brundeysn při
kimpil. Ostatne byl učený, přjwčtiwý & lusknwý,
& pro swé ostntnj ctnosti wůbee welmi wážený,
_L'jilkBnibin, genž greg: osobne znal, w swé kro—

nice Bolesluwské wyprawíige. Zesnul w Pánu
1'. 1681, 30. prosince.

34. Jan, Aleš Čapek, rodič z wysokébo.
Meytu, byl dřjwe nrcijnhnemPlzenským, r. 1682
po smrti Giřjbo Astru nustnupil eo dekan Bole—
slnwšký, 18. dubnu téhož roku i co probošt při

te?/, kapitole, byw od (*jsnře Leopolda I. k této
poslednj hodnosti zwolen. Ze nebo proboštský

8



statek „Zn:ruučiw“ prodán, u giuý „Kluk“ w
lsruui Mlzulolmlcsthlu?ul pi'iluquu byl. Knihy
pmučtuj () učtu mvt—děj, že l))l \\'(—.lilunu)shlý do
hrodiucc chrámů Bolvsluwskych 11341113011ůstuwín

doln'nčinuých. Pu. 169'2 í'uudau'j učinil pro chu
dčho studentu. \\ Louwiklzu sw. .Šau'lnlomčgv. \\

Hime dul |)le pm:sz ke cti panny Marie. u sw.
W'a'uzlmm.. (Bohu paci-j max-iu i\ilj'llúl () Staré Bo

lvslzmi pod gun—nvm: MuuuulcVotcmlmlvsluvivn—
Sis port—grilu 1.638. Dohyw suht— tulik zásluh
o Bolvsinw r. 1,095, 32. un'ngv sučt opustil. *)

35. Frn-nliš'ťlr Ferdinand Hume/! si?/WW!
še,7faldrm (: Hložšhu'nu, biskup '.I'iuivuský, v.
k. nulu, \Vrutislmvský školustik u probošt., a.
pak w Staré Boluslmvi dčLuu u prolmst. Loto
pisowé llolcsluuštj () uším Imzuuuwuuli- že kostc—
lům Boleslmvskýln poslal pekný žlutý kulich
druhými kameny \vylxlz'uluuý. Byl potom bisku

pmuchleuskym, & sice duu:ulmulvátjlu,uposled
njm kujžctcm biskupem tmuujm. 1716. **)

30. Jan „Trans/(uv : Milrowic, na hraně
Pražském killlOWlljk, u \\ Staré ]Šoloslzmi pro

*) Podiuné mi bylu, pzuuřti lšulcsluwslcé [Wohližvgjvimu, Ž..
naši hislm-ikowé, Holm, Schullvr, tohoto zasluuZih'Jm vimu ani
mezi prolmsty uni mrzí (líílumy Imleslmvskýuni m-pi-ipmnjuugj.
A předev. žádný ?. probošta :: (lřlxuuů zdvgšjch tolik "opsal 0
Boleslnwi ('n on= nvlp posuwudo w děkanském :u'chiwu (I“č wol,
kč knih; \w- I'uliu l):unútuustj Boleslausleýťh Licho ruLuu psu
m': se nulezugj. Budiž w lmnlu našem časopisu tu [\ř'iwdn nn
prawcnu.

dřgťllllSCOWČ (“0(lčknnn:. Probošt" nUla-Rh“
ského ucznugj.
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lmšt, r. 1709 proboštem wyšehrndským učiněn
byl. Zn gcho proboštowúnj w Boleslnwi pole a
tanky clčknnské od proboštský-h odděleny byly.
]i. ITM) lnyi gmcnon'z'm biskupem Krnlowéln'n—

(h?(flxýlll,u. r. 1722 Litonnčřickýnl. (tisnř Karel
Vl. gap; powýšil, za arcibiskupu Pražského, wšak
brzy nn, to '2. čcrwnn r. 17.33 \\iěčnnn odměnu

přígul.
37. Mini:/ml lf'ridrichhrahč Allium, 010—

mnnvký n\'Vrntislnwský lmnownjk, 11od r. 1709
probošt kostelu Kosmy & Dauniánn w Staré
Boioslam'i. Dřjwo gcštč než slnwil swé kněžské
prnotiny wo \deni, byl w Staré Bolt—staniod
i);lnicto Josefu Hnycrn % May—rn, probošta na
hrudí—,Pražském n přjtolnností wýš gmcnowanč—

ho Jnnn Adama \'Vrntislnwn ?: Mitrowic, probo—
šatu,wyšchrzutského, slnwnč nnljstčn noh installa
nfm. Druhý don na to sn'olz'tnn bylo kapitola
Bohrslnwnkfx, n šest článků k zwclcbcnj gcgjmn
!;on nznwřcno. Horiiný n přičinliný tento p.
probošt zač-.nl stnwčti w Staré Boloslnwi w pek—

nóm spůsolm sjdlo noh rosidvncj pro probošta,
unk qi podnos ncdostmvonnn spntřngmnc. Pozdě
_=_ribyl učiněn luu'dina'Lh—m sw. (t_jrkwc řjinsko— kn—

tošie-Ló. Zo ijn postal nn nočním památku 0
stnttw Koruny n. H);miinnn do ."turé Bolestn—
\\'i. Pro Swan zbčhiost w rozličném řjzcnj &
gvdnzlnj byl lnjstoki'ůlmn w Neapoli ustnnowcn.
tmřvt ('o biskup ““nuon'slxý w „hřích 1'. 1734
:lno 24). (šorwnn.

ÍŽ—ÍŠ.zh'M().-;.:'bratu?:Hm-rm'Ím nižuřameut—

nov-;n'lía panamský u sohmhl':\ds!\ý„ (js. nuditor
8%
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při stolici papež.—ško, od Kurlo \ E. dne '28. li
stopudu r. 1734 gluououůu b_\l proboštem bolo
slznvskjm. Nupotom byl učiněn biskupuul Nitrůu
ským w 'Ubí'job. *)

39. Jun Rudolf hru/m“ Spor/.“, :u'cijubcu
při obrz'uuu l'a'tnč sw. leu w l'ruzu, apoštolské
bo trůnu prelát u ussistous, & probošt Sturobo—
loslmwský. .!Šyl i sull'rugguumu Pražským, od pu.

pvžc Benedikta \lll. zu biskupu Adrutskóbo
prohlášen gsu. Nogou su'ým urozouým stuwmn
& swýlui hodnostmi, ulo i ctnoshui, zu-lz'tštč uv.—

ljčcuuu lu'ubožuostj sv stkubl. .Při \\)hlúšouj su.
Jamu Nopomuvkčbo byl co goduutcl \\ jijluč s
děkanem stau'obolcsluwským ]uuom Frikq-m, kdež

bo pro gebo šlm-Inotuost andi—lulu české zonu:

(angolquBobcmim) uuzýwuli. Posloduj létu swé
bo žiwotu osb—pl. Zosnuw w 'l'z'tuu ?l. lednu r.
1739 na starém městě. Pražském u sw. Mikuláše,
odpočij u sw. V\jm.

40. Emmanuel ÁI'NOŠÍ,hru/WV: „ffi/((Sicynu,
školustik uu „hrudi-,Pražském, (i. vjs. Mil. rudu,
doktor pjsom sw. nu wgsokýcb Skola'u-b řjmskýob,

u probošt i (ii,-kun Sturobolcsluuský. li. 1760
byl sull'ruguuoul .l'ružskýlu & od řjmskó stolice
zu biskupu Alnilxlouskóbo prohlášen. B,. I'. 1760
na biskupskou stolici Litoumřickuu b)! powýšcn.
Učenostj suuu stul sc \\chui wýtočuým uučouým

") [ (Oho "il-fi bísíorikowé W Postluhuosli Droboštů Holu
slzmskwh wyuucbull.
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nmžům našj wlusti prospěšným; znmncnituu swuu
lmibownu k biskupstwj Litoměřickému odkázal.
Umřel w lllawnjm sjtllc swóbo biskupsth dno

prosince 1781.

41. Jas/us ffi/(5m Íu'abzfz Prmš'my, \\.er—
l.i.<l:n\'ský kunmrnjk, knjžoto biskupa, \Vratislawa
SbCllO vikář gcncrnlrú :] úřednlj, u w Staré Bo
lrslnwi probošt ml 19. čorwoncc 1'. 1759 až do
r. l79)3, a sice 25. dubna, na kterýžto clen zc—

mřol. \'Vosmčs tmly šest a třitloot let byl pro—

bošlmn mlrgšjm; go.—xt.ulo. pmliwno u politowúnj

hmlno, že skrze tuk dlouhý čas p. probošt ani
vlnu: clo Sture Boleslnwi ncpmljwul se!

433. Joa—(jfswobodný pán : Maš-('n, řestny
r_xlji" řa'nlu lllýullozsluřko, (i. (*js. M. rzuln, probo—

šla-.nl lŠolcslznwským ll_\_'l.8. dubnu, r. I79li gmo
nom'm. Mnohá létu w :mřmlu llť'ltclsličlll str-ČL—

uil, b_\\\-'i. wycllowutvlom prinru. l'rolmštsl;w_'|
slul—oholcslmvské chtel r. BT)-8 (loslmvčli, a. k

lomu gill f_giž mistry Sl.zm'itt-lslu': lx \\')'š(_—.l;ř0njpo—

slnl. Škoda, že to stuwonj krásně, kteréž kur
clinnl Mtlmn počal, u. touto pán (lostnwířti obmý

*ilrl,žz'ulný ku koncinrpřiwůllj; bylo! bylo k osln
uč wlusti &náboženstoj. -— Skonnl r. 1807.

43. Josqf Chrysoslonb P(mm', čestný ka
nownik při kostele sw. llypollta, direktor wogcn—
slu? konsistořc & \'ikz'tr apoštolský,l (l_ne ?. mz'ugc

r. 1808 nnproboštstoj Starobolcslzmskó l))l muj
slifn nub insl'nllmn'ur. R. 1815 stal so knnownj—

kmn w OStřCllOlllČ w Ubřjrb, & r. 1823 gmcnowán

byl biskupem caw.H)“ppolíln w Rulunmjrb. Umš'rl
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wo \'deni 19. prosince r. 1820, mugo woku
swčho '70 let.

44. .l'osqf Aloys ; Jéistlu, narozen w Li—
tolučřicjch 7. uuoru r. 1765, Muž i gyuluasiulnj
studiu od r. 1774 1780 odlql. Filosofii &
theologii slyšvl w Praze od r. 1780 —-a-1787. R.

1783 byl mistrem [Hosoíio no!) lihouuuh'ctwj uči—
ncu. Co posluchač bohoslouj byl do semináře
gonorulujho přigmt. R. 1788, 10. srpnu byl na.
kněžstwj w Lítoulífřiujvh swčceu, a tam kateche
tuu při škoio méstsíač uižšuiru- R. 17891131d0
pražského g(morulujho scmiuurium optat powoláu,
kde prefektem stuuij učiní,-u, mrmvouku s ulumny
opnkowul, u 1'. 17110 hohomluwco w poslcdujm
roce zpusobu kutcvlnisowfuyi mládeže \\y'učownl.
R. 1790, 2'2. (šel-wm doktorem pjsvm sw. na 11
]lÍVťl'Sjpražské byl učiněn. Téhož 1'. 1790 stal
se prol'vssorom mramoučouj, & pozděgi i učcnj
pastýrskóho w Hrzuh'i w Štýrsku. Tzuul r. 1795
21. 10111121kuzatcimu uisauh—„mivkýlu, u r. 17*_)ř—Š,11.

listopadu, hihiiotoka'mřom při iycoum učiněn, ouřad

profossorský při tom zustz'm'ugo. R. 1803, 2-1.
prosinec byl gulmrniulujm rudnu duchmvujch záleži
tostj w Štýrsku učiněn, & spolu děkanem kupi
tolujm w Sokowč, & pozdě-g_ii proboštem r. 1805
gmouowán. R. 1814 byl w ilxrií s hrabětem z

Suumu k uspořz'ulz'n.u_'|duchowujch wčoj, studij &

fu'udut'j tamnjoh. R. 1815, 15. čorwun byl za
(lwol'uj radu při sgoduoconé dworské kanceláři

*) Ohšjrnřígšj žiuotopis „Lu—„hohmln pl'j' w topografii od pana
kolnownjka Stellmunnru \\1- \'(Ju'ní u_ydún.
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mi (i. M. powýšcn, (h'jno wšnk Lombardii n
'l'iroly nzmštjwil k wyšctřonj stnwu t.zunnjoh zů
lvžitontj (lm-hon-nioh. R. 1816, 18. i'jglm dosáhl
proboštstwj Artooského (Artnccnscm ||l'2ll'p.)wdioo
wsj snuliypo'litn. li. 1817 s mimořádným \\yslnn—
vomknjžctmn z Kannio do ija se odebral, luh:
(Inn mčsjcc pobyl h \\“ygcdnz'mjgistých zzíložito
-<t._ipři Sw. stolici. li. 1818, 24. zářj g_romuu

.h-Ionobylo prolmštstwj Stnroholcslnwskč. li. 1829,
ZŠ,čvrwonco stal se státnjm & honlloromínjm rudou
r_isnrstnjirnlmnshého. R. '1835 Opustiw prohoštstnj
išoltrslnwshé, byl prohoštmn při h(lll('__'_"iiltlljlllchrá—

nm SS. Apoštoln Potro. nl'nwln na \Vyšchrzulf:
\\ Prnzo učiněn. —-—Mimo to nost tento hýwnlý

„, probošt Boleslnwský nogcn w tak wznošc—nývh
.!nstogonstwjoh postnwon, ulo ispoln pro swé zw
.—;Inhyo stát & v_irhow od r. ISIO rytjř řádu 5\\_

Lvopoldn w Rnhnnsjch, n, (Hl r. 183.3 |“)Ljř řa'uln

nmšlnnshóho w Bim'ořjvh, gnkož i mnohých W):n)
hýrh škol a učených spoločnostj and. H. 1838
II. Srpna dosáhl h pndosátiioté památná swoho
imbžstnj, kterouž '15. srpnu téhož roku no “já-
ni honnl, homnmmlcrský hijž i'z'uln Lvopohlonn.

45. Karel hrabě zCoudo-nhmm, nzu'ozvn dm—

/. lednu, r. 1777 w Czuthz'wh (Anilo—n.) Utoo

who, [šiř] ].nuleh, byl generálem w Mohu—
„ke... knjžotstwj. i\nrcl syn stndownl w [\'Iohuci,
Jone, Gottinku; r. 1796 byl učiněn dwornjm raulnn
\'Volonoo Mohnohčho a. r. 1802 oženil sc. ——li.

!Hlíi odchrnl so clo l'inhoun, lulu po smrti. SWU
nmnžolhy r. 1919 dal so nn hm.-žsle poswčtití.
H. 1821 wstnnpil do řádu Rollomtoristíi, % něhož
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wšak opet wystaupil. VR. 1824- stul se kanownj
kem při kostele sw. Stepána we Wjdni, r. 1831
předstaweným milosrdných sester, kterýžto *ád
W hlawnjm městě moenárstwj Rakouského s ne.
malým přičinenjm založil, a r. 1832 proboštem
Staroboleslawským. *) Umřel 30. dubnu 1838,

___—__—

") Doufám, že mi nebude za zle poklndáno, že tuto po
Bluupnost sem tam neauplnn gest. Přjčina toho patrná, nebot
w archivu kap. w Boleslawi žádná knihu o posloupnosti probo—
štu, děkanů (\ kunownjků Bolesluwský'ch k nalezeni nebyla, ::
tudy gsem prínucen byl, mimo nulllednutj do knih historickych w
palnčtnjch knihách Boleslawskjch po ruzna gmena proboštu ::
děkanů hledali. Že gsem'obšjrněgšjch žiwotopisú nepodal,stnlo se
proto, Že pp. proboštowé 7. wčtšj eáslky w Staré Boleslawi
nesjdlj. K wyhotowenj této posloupnosti psal gsem do Wjdnč,
odkud mi laskawostj dust. ||. lgnace ]š'eigerle, direktora ústawu
sw. Augustina, :: professora pnstorálky na \\jxlvnske univvrsj,
potřebné zpráwy wzhledem několika pp. prohoštu duny byly,
zatčež tuto weřvgné dj'lcy \\z'laívnúm.
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Bůh a pi'jroda.

1.

Příroda! gjž od počátku wane
Diu-olnm'ný duch mol—něhoBoha,

'l'y _:zsivln-fun, w němž, kam pokroi', nohu

Smrlujk žasvm překonaný slane.

Sapky oltář gsnn. kde oběť plane
Twer-cí, g_n-hožsjdlo gest obloha,

Nám \\šnk, g'c—žlošleehtj božsle wlolm,
Djkml neskonřonmn slzu kane. i

Chrámu strap —--gest nehes Hanky! dalný,
Zlatá ozdoha—gsan slunce gusné blesky,

Swětlo geho — hwězd lo počet walný.

Choral w něm _ gest sauzwuk lworů krásný,
Sumot hyslřín, ln'omu temné II'esky,

A Z|lčw milionů ]idstwn llla'lSllý.

2.

\Vywznes se na slawné Alpů wýšm
Kde se orel ohněm slunce kogj,
Kde powčřný lworstwa [neznjlc stag—j,
Děle zemskau od nebeské řjše;

W doly sstup, kde lidslwo slasti dýše,
Kde se lew S čerwjřkcm k plesu pogj,
W Slug; kroč, příroda kde lnuřj se u dwugj,
A rozdůwá dary z hogné tiše;
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Uli na nix-n': w rnrulu'umnóm mag.-„i,

Kde se na té wonný lnu-l usmjm't,

Aneb Chládek hredey w Zpříwnóm lulgi;

(_)clni so, kde ]nrozj mo're p_islm,

Alu-h dclfjn :: wolrylmu přchýwá,
Wše Io Št'pcc li: „(šest Bůh na hlszmB“

3.

Nvž. Wším mju—muwěitnít změnu \\ludnc,

Léto wcsnu, zimu mam—iisljlm,

vač žjly ;:iný tok prolnjhzl,
Znšlý Iuor w podobě nowó mlzlduv.

(insoíl wznřklý za hory zapadne.—,
Ilwězd :! luny lusk se w králen mjlm,
liwiluk clnwjli gun kuljšvk zdmdm,

Pak __ pilmítlky po něm ncnj Žudnó.

Cyp'ríš, gonž nad hrobky k Iohě \\čgu,
Někdy s půdu“ swau !wó nudy slmgj,
Á ly snad co --—list gogj se wmljš.

Tuk so swět ro pmnnjk slkwěgv,
Na němž prstem Božjm psáno Sloggi:
„Z prachu gsí, & w prach se zas vln-aliji\
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GÉNAMÉWÉTÉL.

A) l;,ITERATURA.

!, Konzolvortriigo von Eduard Herzog. Als cin
Hrbmlngslnu'hfiir christlivhc anilion, in cinem
lnhrgnngo von .H'rodigtvn, gvhnltvn in dorDmn
.PŠíll'E'hil'ťIH'zn Gross—Glogau. [. Thcil. Glognu
!n—šNmnming. 8. S. X. 444.

l')' límhns l'ví'í l_wo wšochny ctnosti do SPIN! měly,
ní:-méně logická gasnosl, Ill-čilost & vran-1m!rozwrhowánj
unu so nodosnln'á. Což se ale slu-(mým lidnm mlqu,
1101)Ian i-lonj pndúwfl, to nikdy dosli zřolodlno, & aby
Simlu ] w [D:lllluíi wílzlo, niluly dosti uSpcň-(ulfmo býti
m-nnšžo. WcN—„o kloréž lxílzanj godnnli ('llcv, ponně se
(lm-li musi, tak, aby z každé strímlxygvho pnprsllum'a—
In, n volnu í-s-řj _:mko ;:odinít hlawnj žjln se táhla. Po
slnvhnřř něděli musí, () čem \\“laslnč l;nznlol xnhmj, &
lnnzzili sn w smycl g_n-ho n'prnwífí, potřvhj gaz—u,nhy gim
Inn mnvsl snůg gnsnč :! přirozeným pořádkom přvdklá—
dnl. \'(šfmn dokonce lcazalolům i proto logicky lnluwilí
nnlnžj, nlny so lid od nich „og—on křosi'nnqu oči"-ili, 110-—
ln'ž i zdrmxíř myslilí učil. Pončwfulž eklndmc'l řeči,
snrvlm _:z'lllelro\\'.'lln)"v|:,ml zákonv lnyslilolslwí žádného
InŽxnn-š"zin-ní nmná: protož se práce goho ho?. urážky
prnwdy rhwftlili nelnúžo.

Vinc. Žulamdnjk.

?. Nodolni káznnj Vinconoia Za.ln'ndll_'|kn, fzn'ářc
\\“E(řvšiojvh. \V Praze 1838. \'v' knižwj :n'oi
hískupské knihtiska'wnč, řjzcnjna &„(\Llilíh'lll "WZ
Spinky. Swazok ]. str. 277. Sw. „. sir. 25.0.
()(—naobou swazků 1 zl. stř.

Dfmno ;z'iž odpoi'jwím drahý ann-mlnjk ...-1.5-w Iom
nu studeného hrobu, n wšak už poSud HIS—'.nd í-ncn zdm
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nými plody pilně :! wčhlusnó hl.-\wy lé hjuůmu "ln-aulu
wíuli. Máma—tlnlížlnlmolnlo přjlmnnó „npus |m=Ilmnmm,“
kh-réž péřj & nákladem panu Wan-.lmm Spinky „„
swňtlo wyšlo, i gošlě několik ginýrh golu) rulwllisů,genž
swým časem těž \\ycláni lnudnu, & pmnulku gvlm lnu—zi
námi olmowj. Zaljm potěšmc se na čnsljmln pi'jlomným
dílem, :! wděi'ni lmd'mo cl.-wu lnlm, lxlvrýž “ l'atnu zp—
1nh-lý náš Zanln'mlujk Inkuí'ku z onoho suřln, po Rmrll
swé nám potlímít- Gusli to ;mslvdnj _au—lmhomilvlltká
právo., & nižíulných wjvc káznnj ml ně!-.o |“in m—lnulvnw.
(l.-nky“wšak duch wůlu-c \\e V\Šut'h golu) kuznnjvh wanu,
co se o llll'll snmyšlcli mít,: gzlkhy sv. ,'.Ill'll pulí'vlnnwaui
mělo, gsom 1m giném místě lolmlo Časopis-u, & ;mk
se (lmnnjkžun, dosli zřoglní— i pr.—'mčukázal. Pliilnlllllýťll
káznnj :lln lll'll'lžllil.ml (lluulm posummllí: at-tlnuk prom,
punčwzulž glclx lcnlýž duch Zuhrmlnjkuw mvjwu, klvrj'mž
přmlvšlú ;:vlm kúznnj nach-hnula ;rsnu; gc-clnnk i proto,
pnnčwmlž zwčřnělý gcgívh sklaulah-l \\“ lll'l'íll'Slílllé pi'ml—
mlnwě sfun swft kůl.-mj dal na nůžky kritické, :! planý
i lnu-strunný (» nich pronesl snml, snucl luknwý , LI:-r))
sv ("-lo & (uplně snáší :| srmxnfm'á s t_im mým puszmzv
ním, kteréž gen-m gf na ro:-uT/ey _qv/m w Przm- ISZíl)
u Ncnrculrn wytlnné, ucínil. Milla gps! S||l$ll\$ílll'lů, gc
šloluy mk přjsnř, mk m-slrm-mč solve posnmwnli . _:mkož
zwčvnčlý Zuln'ndnjk posuzowul swng'o prát-.v. lls'lknzmm
Ze lm sobů—kú láska llPllnílll'lllil n sl.-palmu nmwmřlnval
;:vlm wln—lnj IDOSilÍlZNljpřilomnjvh kímnnj. .Prnwj roli?.
w lpí—mlmluuč nn snům—0. Vl. “ In slmxu: „\\ .šq-mkum—
nim mým se zwlflšlč lé l'lllOSll nmlnslfmů, ktorúž „ln-nz
nosl posluurhngjc'jvh zngímá, :! Indy mysl Imdj , & ro;;
liřnýrh cílů Zplozugo. Nunjř mi (lánu býti í'n-i—njkq-mw
nvywlustnřgšjm smyslu slowa lolm. Noi; rv:-njk mlnkj
ilo-mlíko zi'vlvlnč, (lízwmlnč a W slušném. pui'Íulku , lmln'Ž
mluwi lalkó žiwč & prnnllumřu & nvgvn S\\ťlln, nýbržl
olmin wnúšj cln duše posluchačů swývh; prnný í'l-řxllli
mlqu w pěkných nln'nzjvh & IDOIlUlbcllbÍH'jťll, :: skrm'
přiklle & gví'iwozowítnj wšvvln pi'jvín u okolků každe
wěci wšt-t'ko luk swělló učinili muj, že so každý Int-7.
namáhánj lnlnwy w rozum i'w—řígc-lmwgwnwíli muž.-; |ll'il
ný duchowni Í'uřnlk kúzrmj swómu clílwít zwlílštnj l_ilwz
host, & posluchulvlslwu swogu w uliřšvném _:mkóms roz
njvvnj my.—"liZill'Žllg'P. (2:1 ale 7, wčlšjlm (ljlu Inllkn h“
rozumu mluwjm; :! poněwmlž mluvi/.n, |mclnlwmlwi ;! gl—
nšvll i't-í—nickýrll nku—ais"rjdku lajna/un, proluž lnkó my?—ll
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pumu:Hang—jelen ;;;en nudit—ko mudryongif“ A2 potud w
l'unu zemřelý. Ziwost, lujrná't.ohniuost, lihu důraznost
“ pronilmnost gsnu onšetn ulustnosti, gimíž každé do—
Iue knznnj nm býti ohdni'ono; ulo krásné ton wčoi ney—
np-t- pot-hozeg' ze srdce, a gsuu onom-m toho předne—
„št-nizim.—sobu,kterýmž rernjk cinj kítzunj Swogo. Protož
se n.m.-1, Že gedno a totéž kázunj od dwuu kazatelů
n'rwlnnisemšnestegnnu měrou půsohj nu posluuchugirj.
ti.-den temitež slony, toutéž wůrj mysl \\šcrh suýrh po—
Slliťllítí'ů roznčunge, druhý t.čmitéž slowy u wěomi srdcj
poslourhn;:jrjrh nit-„nepronilu't, neproujmít, m-zuchycuge.
'I_';Lrlnost ledy, kteráž ohruznost posluucllugjojch zag'j—
„m, u kteréž w l).-lnu zemřelý autor prost u pruzden
||_\;lise wyznímít, gest owšeln něco krásného a přežít—
duurjho : & ušnk neni nikolivsěk Suunnau \vsvho toho,což
kazatele prnn'ýzu durlunvnjnt i'eřnjkom i'inj. Neboť ká—
znnj sebe ohninčgši krátký genom rus uuřinkuge , ne—
lnlnnjli Spolu kuzutel ZÍ'eledlnč , důwodně & w slušném
poradku. A protož minn za to, že kázanj důu'odné u
L'ndrnonždy lepšj gest onoho, kteréž sice obraznosf ])0—
st'our/tuajtjtflt 241_quan ulo rozumu _:regirh nezarhyeuge
u neprt-soedruge. J\eht) , míuuoli gen dohruu (lÍS|)()SÍl'j,
dolu-ýnýklud, pruuó důuody, a pognli-di gsme (hemu
Iren-dino u duši swnu„ snadno puk nše ostutnj z po—
kladu srdce swčho doplnjme. Ze to nir- nenj nemožné
lm, prokázal síuu nu sobe pruwč náš zwčřnčlý Zullrud—
njk; u protož pjše dále: „na síuu káznnj swýeh nikoli
tuk sucho n tok chladno nepřednílšjm, gnkož ge psáti
nn'un ohyreg', a, protož se gich nikoli slowo k slowune—
llt'jlll, nýbrž dosti mugo nu soustamě & pořádku wčej,
snolluduýln hlásímjln powiunosti duolmwnjho í'eřnjkn za—
dost činiti se snužjun“ Ne tak snadno díl se ale no—
ptnwíti kflzauj, chto síc „Oheň wnušj do duše poslu—
citam,“ g_n—mužse ale mrdostfmú pruwdy u důwodnosti,
u kterčž ;;íž w základu gukož i u weškcrém sestuwonj
mm kulhít a wndj. Kdo tedy podohrém llČ_11':\kétllthmna,
po dolu-é disposicj, pruwýrh wj-klnderh u gístýrh důwo—
derh se ollljžjš, kdo máš rád předměty se ušccll stran
ohlednnč, zewruhnč rozohrune' a dobře opodstatněné, Sít—
hni směle ku kázanjm těmto: neho gistč nalezneš w llit'll
lmg'ný poklad látky w náležitý pořádek nwedený. Wy
štnt puk gsnu tuto kítznnj pod štjlem o praporem slow
neho a núbeo wírženóho gmčna, nebot gsau Wysoee
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(lůslogučmu Pítuu,_ panu Vl'áel. '\T. Poš;„0“;_ hmmwému
reduktoru tohoto (Šusoplsu, od gieh sklad.-Mole ptipsmm

J . V. J Ersjk.

.“.. Ein Versuch zur Erleiehtcruug des iuuern Go.
helhs, theils zumBetruehteu, theils zum Lesen.
You (lem Frln'u. Clemens Droste zu \isehe
ring, Bisehol' vou Column, \Veihhisehol' und
Doluhupitulur zu Míiuster. 25111'ehuw.8. Nm.
ster 1833.

Gellliož modlitha gesloln'fu'euj mysli k Bahnama-.ch“
Z\Vlflšllllťll šjí'lli (lůwmlůw, Že.modlullnl wždycky mat swúg
zíthlzul \\e \nnll'uj pobožnosti. Tělo "vlny;/„navy“Bohu;
ponewmlž oi'iluu Suýlllu ueslyšj hlasu geho, ueejlj golu)
swellé přitomnosti. (iediué duch může pozuuwali Boha,
pončwzulž k obrazu a hu potlUanSle šuzjmu Sum—1.0“
gusl; násl.—(lowuě genom duch se může k Bohu „(m-zna
šeti, k Bohu se přihliZowali, s Bohem ohcowuli, __ gumu
se kluueli, shlíulaui w neho wšem—huswuu (1.".\„č,.„0sl, f_m
mu se modlili. Protož i'ehl Spasitel nas: „angj ch;
íele Irlunčtí se (mc/(m (Hei u“ duc/m u prawde." Jan
1, 223.

Pouěwmlž ale (lueh gest palnou) II;-lu swého, síuuse
modle, pogjmít ho Za'u—owohw službu Boží. Chce lomu,
aby se tělo lioí'ilo s njn: před SW)"IHSluorilolem, uhy
tuhé clínmlo nu gewo, Ze we wšem—hweoech od Boha zu
msj. To se slímu lill'letll_'ílll, hnjm w prsa, sp'lm'umn
rulmuJ oln-Meuim oej k uolwsúm. Posléze i'jmž SHlen
plno gest, ljluř i (xsm sln'ýwugrj: Inhř se sumu, ke co
duel| na mysli přemjlít, rozgjmu u nulla/Une uwažugxe,
to Spolu slowy prouzkšj. Na ten Spí/isull sumu sewuiw
u_i lll()lllllll.'l Spolu zewullřuj, hleruž opět „„miwlnč pu
sohi netoliko nu _:riué litli, _ueuzmmlljelmu prjmlnmgsun,
néln'ž i nu (oho, geuž síuu Se luoulli, auut g“th rozuj—
cenosl ljm wíce rozuěeuge, In—ímj,uhy se. nestal roztrži—
tým, & _u'ulcnusimu posliyluge posulu, aby w rozgjuuluj
swém ueuuullel, u déle sen-wu! we swé pnlmznosli.

(šošlo ulo zownilřuj modlitba genom leuhrále má do
SHW !"MW'" ("“llll, lulx'ž lpezlvoslřetlujm gest huslecllu-m
wuílřuj pohožuosli: widčli gest, že warm-Jm zalezi „;;
“"lm'l "“l'lllll'l'“ llťlll'klllšw ledy užiwauue hswýlu mo—
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tllštbz'un,giného noui, než pomůcka, "bychom nawodcni
b\li |: wnití'nj modlitbě.

\\zorom wšovli tulumýt'lt náwrhůw k wnitl'nj pobož
nnqti nn, wisky ;:ost. modlitbu Pilně: (HL—"(enáš; nebot,
g't'lltilll\\tčloný Bůh nám noylépo zgowiti mohl, gali Bůh
l'lťll a wzýwím býti má. Poněwndž ale zde w málo
slum-cl. wšocko obsaženo gest. co & gali se modlili mít
mr: nomožnogost, by si každý (flowěk \\“ždyoltyawc wšoch
ch)/(ThpotřvbnoStovll lišili—žitě oswědomil, to by zwláši
_'/,toto modlitby l'ozgjllloli, :! Zili'lly zwlíiši prosili měl.
7, této príčiny poustetly wjt'e méně obšjrné wýkludy mo—
dlitby Pilně, zijjzone' dle rozličných potřu-bnostj každého
t'ltHlČlill, neboli, Slowem modlitebnj knihy.

Z toho se noopak dít. poszulditi wnitřnj conu & do—
konalost modlitolnyjoh lmčh. C_im ktorá wěrněgšim :t. ga—
Htu-gšjtn wýklatlcm modlitby Páně., a, čjm lobčcgi uwíuli
t'ltmčlštt k wnití'nj modlitbě: tim dokonalogšj gest, apro—
lo/, i tím užiteřněgšj.

kdo se w rolf—"„Ínn'inja přotm'šlowánj noowiřil,totou
:m-i těžko gt-st, aby se od sebe sám w modlitbě k Bohu
pvanžašc-I: & protož tukowémo noylépc gt'SÍ,illlV llog'iný
\\ nabožoývh oěoet'b zbčltlogši tnyslitt-l, bych tak řt'lšl,
!.:l roku ogrul, do swntyuě Božj bo uuíulě'l, & tom každé.
slmw na guzyk mu kl.-idl. rozum ulo w rozgjmítnj
n pin-myšlottúnj oblomoněgšj u \u'tftxit'c-očg5j geot, ten
potí-obi lic-oui tulxouývb wodjtok, ZIŠIDOÍÍnc- \\“Žll)'t'l\)",llt.'y—
nuinii tolikrát, když prázdt—n wošlwrélto \\'_t't|'l|owíu|j po—
kngné olnvile požjwú. Tukowý duch potřebngo toliko
f_n-dinonúpowčdi; :| giž se mu hrnou myšlénky sowšoch
strun; polřobugo toliko wosla; :! giž Salm lodj Sln'uwn—
2m f_fižsám so pousti do šlirého ovoz'um swatélto ro
nuinj; potřobuge toliko ;g'odiuégislcry, —-——agižse w něm
nim.-1 poswátný olioři SlliWillltfjlll plaipolcmturywmuvněgšj
pobožnosti.

'l'nk může ale _:ronom ton powznfišoti gioébo, kto—
I')Ž sám so misto powzndšol lPlt'lll zkušvnýtn ke Slunci
WPlPllllOŠllPáně: tilkouéllo \voslo lnůžo _:Lt'lmlll Ion pti—
duti g_n—inótnn,Ictorýž sám oo mistrný |ll1lWPt'. muj se wy
lllltltlll \\šolikému úskalí a \\“jrům roztržitosti, & sám w
dnu.-budoplnul už ku hr.—an wěřným; toliowau gíslu-u
můžo gvnom ton wložiti do srdťo _a'inébo, ;:vhož'lo srdro
“V-"lt'vuo g't-st. ollllčln antým ;: ollaií'o HOSIHNÍÍIHHVQŠÍH"
unum modlitbu bellum-věděti može ;rt-nom ten , ktorý), \\
=ltit'ltn t:)u'tm si_všol slowa, _L'itni? bl.-iltoslmvt—nj tlm'hmw
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oslawugj Boha na wýsostoch. Takowým učitelem decc-„L
sm gmjn býti žaslubugc Wysoce důstoguý a Neyoswj_
ceuěgšj Pau Spison'atel dotčené knihy, muž prítwě apo.
štolsl—ý.

Kdokoliw rozbjrati bude stranky knihy této , bude
se mu zdali., že tagnau mocj přenesteu gest gebo duch
z pomjgegieuosti této do řjše dueliowuj; křosřanslia
pmwda mu bude gasněgšj, zřetelučgšj, pocltOpitelněgšj;
ctnost sku-člegšj, spanilegšj, bodněgšj lasky gebo; po_
zna, že llůb mu bližšj gest, nežli se nadal, uvjtj w srdci
swém, gali blaze tomu, kterýž s Bobem se Spoguge, a
Že w uit-em a nikde pokoge není, dokud nesgiočiue duch
VH)swóm Stn'oí'ito-li: protož ucjtj se mot—něpowzbuzena,
aby |freth wšjm a neywjee po Bohu taužtl , k němu se
wždy uji-e přibližowal, učil se ho wždy che milowati,
až by linkou 5 ujm byl doeelaslmgeu, asliogcnjm tjmta
blalioslawen.

W knize této spolu widěti gest, že prawda, &
Zulašli Mestanska prawda sama sebou krasna gest, Že

netreba stlmostnóllo dlužiti se mnoha a giné okrasy,
aby se wnadnau stala. Gsau zde paulié toliko nastiny
Sestaueuy, ;rak by í-lowěk modlili se měl: a gali i ná—
stiny tyto dogjmagjl

Abychom pi'jít'bylnčmu řtenarstwu poskytli něgaliý
nahled do této knihy, gen tolik zde podotkneme, že co
koliw wysoee důstog'ný P. spisowatel k rozgjmáuj si
ob_ira, p'rede wšqu wylcláda smysl, kterýž každa uču
s sebau nese, a to gest smysl, kterébož se drželaa
držj swata matka (“jrlxew. Když wyložil, co každá wěc
w sobě obsalluu'e, p'riebazj k důwodům 7. swatélio Pjsma.
a k wýpowědě'm swatýrli Ott'ůw. Dniwmly z sw, Pjsunt
uwatli w lakowé bognosti, Že téměř wšeeko gest nywa
ženo. A wšak i z wýpox-vědj sw. Oteůw wybjra ueyga
druěgšj a tolik, co se gieli potřebí widj.

lllau'nj články, kteréž poslcytugj zaklad k na
božnému rozgjmanj, neboli k wnitřnj modlitbě, _:xsautyto:
]. O obcowanj před BOllQIll, a obcowanj s Bohem, l'
Gednobo gest potřebj. 3. O přátelstwj. 4. O modlitbě
Písně 5: O umučení Kristowě. 6. O Neyswětěgšj obě“
a swatosti oltal'nj. 7. () osmeru blaboslawenstwj. 8. Do
sti :!est uředlnjlul, aby byl, gako mistr gebo. 9. Bez—
g:_imí1njna každý den celého měsjce; a tu wybrany gsm!
neydůležitěuši clanky lšl't?SlílllSl(é wjiy a k'resřauskýrlt
mnvinnostj. |O. l'obožnmt ranuj. 'l'l.. Pobožnost ke míti
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swaté, a zwlášlnj rozgjmanj na každý den w témdni;
„ 12. wečernj pobožnost.

Hodj se pak Ialo kniha netoliko k wlaslnjmu roz—
pjmanj,1mlnoli k modlitbě, néhrž ilaké přjhodnau se
hýli widi k au'radu ZPO'NědlllCliémll, poněwadž w krát—
kých, gádrných a dogcmných slowocln ohsahuge pěkná
naneunj, n p. sl. 45. „Was mich nicht Gott und (lom
Himmel nalmr bringt, ist i'lher alle Begriíl'e nnwiclllígr.
Was mich Goll und (lom Himmol cnlfernt, ist uber alle
])pgrille scllá'ullícln. Was mich Goll und (lem Himmel
nnhvr Irringl, ist 'lilm'r alle Begriífe heilsam. Nur Eins
isl Willig—.“ Pozorugemo—li lano slowa něco šelrněgi:
muj-li w nich zaklad celého lcázanj? Takowých roz—
\nhů gest zde wolilsá lnognost. A protož slaužiti může
lalo kniha netoliko co rukowě'tÍ k modlenj, nébrž l co
rnkowčř do Zpowědnice, a co rnkowěř k wypracowánj
řeřj pastýrskýcll.

Hawránek.

B) ROZLIČNOSTI.

. ,
O cln—tímu„ZVarozen; Páně“ wBellemč.

Od "'áclawn Pešiny, redaktora.

Dolconířiwše wo swazlm Ill. popsáni mjst swalýcl!
w chrámnPúně Božj/w Ía'robuwJerusalómč, a přšrownánj
gich lm kapljm a k nús—lůmlllawnjlno kostela Pražské—
lno sw. lea, a pi'ihližngjco se časmn adventnjm k p're—
zadostné wýročnj slawnosti Narozenj Písně, za slušně
uzním'íunppodali zde geště Zpráwu o chrámu Na r o z e nj
Pán ě w Betlémě, galc gsme gi z Prefáta z Wlkanovya
l'- 1546, pak Haranta z Polčíc, r. 1598, a z Trilppl—
Sl)r Goramlm r. I833 wyláhli. _ _ „_

Wzdalj Betléma od Jerusaléma pořJtag) něklerj
na (loln'au čoskau mjli, neb dwě malé mjle _pošlowske,a
Silu! k slraně wýclmd0polednj, che POlP-d'Ú S'rmlau k
Egypln. Wyoházj se z Jornsaléma do Betléma hran-'N!
Joppenskau, která leží w prawa, tedy k zapadu: hned

('ampis pm kat. ňuclmw. X1. 4.
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pod zámkem Dawidowým, neholiž horau, ahradem Sion
ským. Uhnauti se třeba, wně města, w lewo,k rybnjku Bersa—
be, p'reshraz geho,k polednjmu, k ho're Gihon, o které židé
saudili, žeby u prostí-ed swěta stala, a na které král
Šalomaun korunowan byl. Z té horygwmlly se wody
do Jerusaléma. Odtud půl mjle od Jerusalema stogi
strom Terehint, o kterém Zpytatelé pí'jrodý gistj, ze 1000
a che let wytrwá,wyššj arozlehlcgšj našich dubů, kwěte
krásně čerweně, a. wydawa welice chutné „, wmmé
hroznowaté owoce, gakého giž patriarcha Jakub Josefowi
do Egypta darem byl poslal. () tomto stromu se gistj,
že prý zde Rodinka Boží, ehodjc z Betléma do Jerusa
léma a zase Zpět, s Ježíškem odpořjwala. Na hljzce
gest, kopeček, o kterém se prawj, že býwal do
mem nábožného Simeona, kterýž Krista Pána na swých
loktech držel. Nekolik honů odtud naleza se studně,
při které prý sw. n—jkralowé, chrnsaléma odchazcgjre,
uzl'cli zase hwězdu swau. Od kteréhožto mjsta něco málo
w prawo, na wršku, kus zdi býwalého kostela, na němž
prý anděl Páně popadl proroka Hahakuka, oběd žencům
nesanrjho, za wrch hlawy, a přenesl ho do Babylona k
proroku Danielowi, dogíuny lwowé. Dale, o něco mm“
w iewo, zase kostoljřrk, kde prý se Eliáš pmmk „m.0_
díl a obýwai. Čtwrt mjle odtud k pr.-mé straně stogi
zase w poli kus zdi staré, okrauhlé mrzi mnohým ru—
mem, kdež někdy dům Patriarchy Jakuba prý hýwal. To
to poie gest welmi neanrodné, a na něm innožstwj „.
krauhiého, nažiutičho kmnenj, hrachu podobného. Pi'asze
tam, že když gednoho řasu Kristus Pan tau cestau _:rdn,
gednoho l—ozséwače se nimi, co by se], a on, posun.,-wage
se, odpowěděl, že kamenj: Kristus Pan wše to semeno 'n'
kamenj obrátil.

Půl mjle k Betlému dogde se w prawa mjsta, na
kterém kostcljk čtwerhrauný se dwěma chocholemi. Na
čtwcru slaupů stogj klenntj, a pod 11qu hrob diauh).
4 stř. wysoký, a z každé strany gcdcn menší. Zde
prý ležj Rachel, gjžto sam Patriarcha Jakub lůžko toto
wystawčl.

Čtu—rt mjie před Betlémem gest audolj, nad kterým
přeswaté mjsto toto strmj. K půlnořnj straně, před
branau Betlémskau nachází se studna Dawidowa, zkteréž
to mu při miramné žjzni, u prostí-ml "opi-(ud Filisml
ských, od třj hrdinských wogjnii \voda k pitj přinesena
byla; kterau ale Dawid, dle [. Paralip. 11kap.Bohn
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oličtowal, zdežuge se, by nepožil nápoge s neheZpečenstwjm
Ziwota od tij šlechetných wogjnů přínešeného.

Betlem, město swaté, kdež gest chrám Narozmj
Páně, gest nynj podohno wjee zíjeeninám. Kostel tento olo—
wěnýmiplechy pokrytý, má 88 kroků délky, a 30 kroků šjí'ky
„ gesthjlýmmramorem dlážděný. Gen kůr pro kněžstwo,
který Bekowé we swé moci držj, gestklenutý,ostatnj ko
stel stogj na 32. slaupeeh po 4 radáeh,a w lodi klenqu
„emag-c, celý krow k přeltljtlnutj okazuge. Stawen
gest nákladné & nádherně od ejsařowny swaté Heleny,
ku poctiwosti Rodič/iy Božj, po které se také kostel
blahoslawené Panny Marie gmenuge. Syn gegj, cjsaí'
koustantiu, geg drahými ealauny aginými dary od zlata
a stíjjhra obohatil.

Při kůru kněžském, neholiž presbyterium při zdi,
gsau dwě otewřené kaple, w prawo a w lewo. Kaple z
prawéstrany gmenug'ese kaple obřezdnj Páně, kde prý se
prwnj prolitj krwe Krista Patta stalo; a druhá, w
lets-o,slowc kapli sw. ifj Itrálu, kde totiž hwězda ge
wedauej se zastawila. Z těch dwau kaplj gde se pod
zem, pod presbyterium do kaple, čili geskynč Narozenj
Pánů.

l)“ri straně půlnoenj gest wystawena dlauhá, wšak
úzká, ginalc dosti wysokým klenutjm opatřená kaple,
zwanít kaple sw. Kateřiny, kde prý se Ktiš—tusPán sw.
hateřinč zgewil, a mučedlniekau smrt gj předpowědjti rá—
('ll. Zde Františkani při oltaři swé „ho r as“ se modljwagj.

Nyní se gde pod zem tlo rozličných, bud' we skále
tesaných, neb do skály westawených kaplic, které tak
||0tl wrclmjm kostelem lilohoslawené Panny Marie se
nacházegj, gako w Praze kaple pod zemj u sw. Giřj,
&w Staré Boleslawi u sw. Wáclawa.

Do prwnj z těch kaplj se po'lókamemtýcltstupnjeh
dolů sstupuge. Gest msokít 3 1/4 lokte, & Z paullé
skály ii)—tesána, za oltářem magjc geskynku, w které
prý mnoho od Herodesa powraždčnýelt nemluwňátek ležj,
a také Lap/e Nemlttwitóick se gmenuge.

Od to na lewo, gako k polednj straně gest šjge w
Skale \tytesaná, " 1.54lokte wysokít, 2 lokte široká a 210
kroků dlauhít, tau se něco k wýc-hodu přichází do kaple
lieyswčtěgšj,kde se Kristus Pánum'oditi ráčil, a kterau
sw. Helena, od cjsai'e Hadriana modlami pohanskými po—_
.slm'rněuau,po ISOletech zwlafštrozšjřitkwyčistiti,a nad 113

kostel wystawěti dala. _— Gest od “ýel;011u k zapadu
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15 kroků dlauhá, 6 kroků široká, okolo 6 loket wy
soká. Klenutj Spoíějwa na trech slanpjch, wše z bjlého
mramoru,djlem mnsirovaným (mosaickým) wykládané, zla—
tem a lazurowau barwau draze ozdobené , z něhož
mnoho lamp wšsj. Kaple , ze skály wytesana, cela
wyložena gest krásným porfyrem, jaspisem, a giným
drahým mramorem. ——W čele, tedy proti wzhledu, gest
w skále malý wýstupek okrauhlý a přepiatý, nad njmz
gest na dřewě malowaný obraz Narozenj Krista Pana,
gak Panna Mariage sn. Josefem a pastýři nad děťátkem kle—

Pod njm zwýšj do pasu, gest kamen z bílého krásně
modře merhowaného mramoru w skálu wsazený, na kte-—
rém se mše swata slaužjwít. Pod oltaí'njm kamenem gest,
na dlážděnj,mramorowý kamen stupni podobný, w středu
magjcj djru okrauhlau do třj prstůzhlaultl, a okolonj gest
wytesaná hwězda, a lot fo mjsto, na kterém se Kristus
Pán z neposlmn'nčné Panny narodil, a proto po stranách
napis : Hic de virgíne fllaría. Jesus Christus nascí (Hyna
tus est. Zde pautnjeí od Quardiana s hoijťjmi swjoemi
těmi kaplemi k tomuto neyswétógšjmu mjstu, ke mši
swaté wedenj, po cestě sem m'tsledngjcj hymnus tjm
samým nápěwem, gako w Jermaleme 7.p_jwag'j,gegžto on
pak před oltářem Narozenj Páně s připogenau zde mod—
litbau koni-j.

1. Nunc ad pracsepc Domini sacratum
Pcrgamus omnes otTerentcs Deo
Ex cordc proces, propter Jesu nomen

Dulce por omne.

ID Omnea amore moli contemplemnr

Pnerum sanctum deitate plenum,

Ut sic ad patrem sua nos perducat
Mon—tccrudeli.

3. All nos pervcnit, piclutc sanctua

Carne indutus, qui a patre Den
Genitns t'uit, ante mundi luccm.

Gignitur tamen.

4. Hoc nato cantat Angelorum cuetUs,

Gloria Deo ac wterno patri
Sit illi semper. atque pax in terra

Omnc per asvum.

Pulchn'or cmlo, \'ultu, mentc, corde,L'!

Jacet cum hrutis, humilis ac plomns,
Crilninn nostra cupíena rigare

Lachrimis suis.



ti. Dum hic dc matre nnucitur, in ca,-lu

Oritur att-lla, mumlnmquc illustrnt,

Qnet medinnte eurruut cito Magi
Christi mnore.

:. Muncra portnnt Aurum, Thun ct Mírrhuln
Dni'crunt nato, puoro juccuti
Ad pcctun sacrum Virginia Beata:

Into in 1000.

8. () Amor tantae pietntin tu:-:.
Qnetn (intentlisti nnncens, hic ale lacru

Mntrc : sed virgo pcrmtmcns iutnctn
Grntin tun.

!). Gloria tiiii gcnitnri Patri.

(_)ui huuc misisti Redemptmem nmtetum.
Ut non nh haste liliemi-et omnes

Sanguine nuo. Amen.

Y. Ilit: "alum fccít Dominus, AHařujn.
li. Salumre suum Allelnja.

Oratío.
Deus perpetune et immensne honitntis, qui aoternum, et

consnhstnutinlom íilium tuum, Spiritus sancti operatione nostra
murtuli carne vestiri vniuísti, et do snem, et intnctn Virgtne
in km“ 1000 nilsci, et & Mngis, ntque pastou—ibus nclornri feelstl:
conu-(le nobis: ut euntlem iilium tuum, queln tota tnente, ac
tntis \'iribus nos (liligere debetnus, emiťlll sucrn et Beatissuna
mutrt'-t-jus intervedente, apud tumn clementissimaln chuntatem,
mvdiutorem lutbcre meremnur. Qui tecum wivit, et regnat m
unitate Spiritus sancti, Deus per omnia saeculasaeculorum,Amen.

Oli mjsta toho, wuě, něco málo w Iewo, gest kaple,
.1w nj stogjwýstupvk í'tworhranný, zdál) řtyř a 25le
tri kroků, zwýšj i—Iy'i'inkvt, zhiauhj 11,4, lokte, s třemi
lumwnnými stupni, imunit-j mrmuorowau tabuli oltuřtu, :!
nad nj na prkně ohruz Sw. třj Králů. A to „trest fo

. u . ' ,

husto, nahlerčm mudrc: od zvychodn Krasin Pan-u se
Hano/£ a dary obětowah.

Naproti tomu oltáři dole při zemi, k straně zapa—

dni, n stěny, gps! gnkési korýtko zo skatly wytosape, wap-t!
cln-nn lokot dlouhé, a I 154 lokte šnroke, & něco pros
': lokte hluboké, geslíčlaty nnzwané. Przle se, že (0
gsnu ty samé, w nichž Kristus Pán položen byl; a. od
kit-rých dil w Hjmě w kostcle Maria Maggiore SO
nacházj, a o WállOt'jt'h náhožnému iitltl ukazuge.

Pak se zde goště navházj ltroh sw. Pauly a Eusta—
t'hi*'>dcery ;.tegj, ze znamenitého rodu íjpnského Cor—
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neliů a Gracllů pocházegiqiell. Gest hrob ten w geskyni
swé od geskyně gesliček k západu, mramorowý, na 2
lokte wysoký, 11/5 lokte široký a 4 lokte dlaulný. Sw.
Paula, hywši na wjru obrácena, obljhila sobě mjsto w
Betlémě, kdež předkem sw. Helena dala kostel wystawě—
ti. Tu dala kn kostelu tomu přistawěti klášter, asice
gedno oddělenj pro mnichy, a troge oddělenj pro ženské,
kteréž sama po 30 let i'jdila. Pochowítna gest w tom
hrobě, gcgž sama sobě wytesati dala, a na němž swatý
Jitroljm nítsledugjcj nahrolmjk napsal.

Nad hrobem.
Scipio quam genutt, Paula: t'udorc parentes
Gracclnorum soboles, Agamemnonis inclyta prolcs,
Hoc jacet in tunmlo, Paulam dixcre priorcs:
Eustachius genitrix: Romani prima senatun,
Paupcriem Christi, & Bethlcmitica rura sequuta.

Nade dweřmi geskynč.
Aspícís augtstum prmcisa rupe sopulcrmn ?
Hospitium Paulae est, cmlestia regna tcncntis.

Fran-em, cognatos, Romam, Patríamqne rclínquens.
])iritias, sobolcm, Bcthlemíti conditur autre,

Hic pracaepe hmm, Christe, atque lnic mystica Magi

Munera portantes, hominique DEOque dedere.

Z té geskyně se gde proti západu do dalšj gíné,
něco prostranněgšj, w njž gest hrob mramorowý, 'l'f-z
lokte zwýšj,tolík iširoký,a 3 “, lokte dlauhý; zde leže
lo tělo sw. Jarolíma, prwé než do ija odwezeno bylo.
-— Od tohoto hrobu na tiř kroky proti wýchodu gest po
dobní hrob sw. Eusebia učedlnjka sw. Jaroljma, který
swatému otci w překladánj a wykládánj biblj nápomocen
byl.

K půlnočth straně gsan odtud malé dwéře a 4
schody do prostrauué kaple, od druhých wně powýšené
a swrclm otewřené, kudy do kaple swětlo pada, s olta
řem. Ta eluge Studiolum S. H[eronymí, kdežto sw.
Jarolím pjsmo sw. wykládal, a mnoho giných spisů
pSal, _aež posud gako wzácný poklad elnowame.

Odtud se chodbami wycházj zase do kaple sw. Ka—
teřiny, a pak won, 7— kdež se také oltljdnautí chce-—
mo,_která wzácná mjsta se w Betlémě geštč dale nachá—
zí?-q— — A sice:
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thrt mjle od Betlcma,audoljm proti wýchodu, pi'-i_
2th se ke wsi pastýřů, a k pozůstatkům na polo zřjceného
m'tklmlnéhokostela, na kterémžto imjstč pastýř—omg?bet
ltíms-Ij(angolské zwčstowánj ()narozeau'Pánč přígali, a
proZpČWOWÍllljgegich : „Sláwa na wýsostech Bohu“ Slxšeli.
__. Zde stáwala wěž pastýřů, přikteré sám někdy patriarcha
Jakub stáda swá. pasáwal.

Gest tu také, před wesnicj, studně pautnjků, z které
Arahowé gim za plat wodu wítžj. mej se, když
u té studně Rodička Božj pjti chtěla, žádný ale wo—
(l_Vwít'ziti nechtěl, že se woda we studni tak zahnala,
že přetýkagjcj ze studně Rodii'ka Božj pohodlně požjti
mohla.

Bljzko odtud, ke straně polednj,as mjli od Jerusa—
lema, nacházj se wrcll, na němž welikanské zřjceniny
Bethsur nazwané, se widj. ——Byla prý to pewná wěž k
ochraně města Jerusaléma wystawená, giž král Boboam
a Gidaš Machahegský silně Zpewnili. Liziáš oblehl
gi nadarmo, Antioch gi Zradau dostal, a Janata Macha—
ltvg'ský gi zase epanowal. Sw. Jaroljm gmenuge gi do—
mem skalnatým.

Nedaleko odtud gest studénka, při njž prý Cambace—
res komornjk manřeninské králowny od učedlnjka Páně,
sw. Filipa pokřtěn ltyl.

Také se tu ukazuge pobořená kaplička, na
kterémžto mjstě prý sw. Josef 5 blahoslawenau Pannan
Marii bydleli, když on we snack od Anděla k antěku
do Egypta probuzen byl.

As sto kroků odtud k polednjmu,'mezi rumem a
kusy zdi, _:xsaudwjřka do gakés njzké a dlaullé uličky,
a tan do gakéhos sklepu tmawého, kdež gest oltář; zde
prý se Rodička Božj s Ježjškem ukryla, když ho He—
rodes zalijti hledal, a odtud do Egypta uprchla. -»

Tanto Zpráwau zawjrám swau přjlohn kČasopisu
„O hrobeBožjm w Jerusale'ínč.“ -— A lauče se s drahými
čtenáři swýlni w Betlémě, přegi, při podánj této pnutí
Betlémské, k bodům Wránočnjm wšem, aby, když roznj
cenj neláme: „Sla'u'ama wýsosiechBoh-u',“ oblažil nás
noworozený Pán, a dal nam, kterého swět dáti nemůže,
nebeský pokoq, lidem dobré zvůle!
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Slawnost dosednutj
na

Arcibiskupskan stolici Pražskou.

Gene lcnjžecj Milost,NeydůsmgněgšjPán, Pan
ALOYSJOSEF, swommsÝ nás SCHRENK
z NOTZINČU, noywyššjm rozhodnutjm Gelco c. [i.]llí—
losií,Fcrdímmda 1. od 20. Čcrwna I'. |). zyvoloný, a dne
21. Srpna od Geha Swatosti Papežské, Relwře XVI.
potwrzenýknjže Arcibiskup pražský, přigel dne
3. Listoluadu,po páté hodině odpoledni, do Prahy; kamž
od wšeho duchowenstwa & woškerého prawowěrného lidu
w celém urcibiskupstwj Pražském, co milostný, hlahoro—
zený wrchnj Pastýř o. laskawý Otec, s ncywětšj tan—
žebnoslj očekáwán byl.

Při wkročenj do pokogů swýcll byl pokorně uwj—
lán od wys. důst.kapitolnjho pannDěkana, grnlnerníálnjho
rady, wtémž roce emerit. rektora university, Wáclnwa W.
Wácluwjčka,gméneln celé p'r'jtomné wždy wěrné kapitoly,
a každý z wysocedůstogných pánů kanownjků od něho Geha
Ímg'z'ccj PIílostž přodstawen; kterýžto wšvoh otcowsky
přigjmage, wšem milostnau náklonnost swau co noy—
laskawěgi pougistil.

Hned druhý den na to, w neděli 4. Listopadu, gakožto
na den památky .sw. Karla Boromcgs/cého, pznronabi
sknpůw, co nnyslawněgi uweden byw do hlawnjho chrámu
Páně n sw. Witz: na hradě Pražském, dosedl na stolici
Acibíslt'ups/rtm.

0 dowáté hodině nbjral se Geha knjžecj ZlÍÍÍOSťze
swé residmwj, we skwostném starobylém woze; genmi
předcházeli arcibisknpštj slnžebnjci, anřodnjci, awoškeré
komonstwo, u prostřed godnoho cjs. král. pluku granát
njkůw, kteřjž we špaljru stáli, do chrámu Páně. U hlaw—
njho přjstupu před kaplj sw. Woměvha, z wozu wy
staupiw, přigat byl w c_jrkownj sláwě ode wždy wčrné
kapitoly metmpolitánské podánjmnspergillum a kadidla;
a. skrze pořztdjkapitoly Wyšehradské, kapiton u Wšecll
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Swatých &Staroboleslawské, pak mnoha zemských p. prélá—
tůw, wšcch pražských farářůw. :! wčtšjho počtu arcibiskup—
ských viluířů,děkanů a farářů wcnkowských do slnwnč ozdo—
bené kaple sw.Wogtěclm wvdell byl, kde Geha Ímjžccj
Milost? wys. důst. knpilolnj děkan, pan VVácl.Wáclnwjřek,
křišlnlem obložvný zlatý kříž, s předrahými prmvými
ostatky umučenj Páně, od c_isnřc Karla IV., slnwné
paměti, dnrowaný, (který se gen při korunowánjkrítlo,
puk králowny & při slnwnosti intronizacj užjwá,) k po—
ljbenj podal.

Zde u hrobu welikého předchůdce swého, wrancně
modlitbu wykonaw, bral so nstawičným pořadjm arci—
biskupskýCll alumnůw, přodrházen od weškerého swčt—
ského i řolmlnjlm duchowenstwa, do kostela samého, &
přrdně do wzácně ozdobené kaple sw. Wáclawn k uctěnj
nrvswělěgšj Swíttosti oltářnj. — Po wykonane' pokorné mo—
dlštbě posadil se na zwlášlně příprnwoný stolec podlé
oltt'tro sw. ostatkůw, kdo w pontifikální rancho oděn byl,
inl'nlo toliko & borly nopřigaw. Odtud sc uhjral, před—
cltítzt—nod wcškorého duvhowonstwn, pořadím wogskn n
:dumnů, mezi proZpěwow-a'utjmantil'onv: Ecce Succrďos
nmgnus, atd. k hlnwnjmu oltáři sw. Wilo.

“ Prosbytoriutn uwjtán byl od p. t. Guberniál—
ního Vice— l'résšclvntn pana Barona Procházky, ga,—
kožto zástupce toho času w Praze anřilomného Ex—
collencj Neywyššjbo pana Purkrabj, a od mnoha ano-hin!
r.k.Gubornin|n, i ostatních noywyššjrh zmnských i wogmn—
ských dl'tstognikl'iw; akdyž napřiprmvenémjsto pokleklťyodť
wys.důst. probošta, panaFrantisknPollnera zwlítšlnj mo
dlitbou inaugurowán gest.

Na druhý stupeň oltáře, .se strany ethgelímn,w-5—
stanpiw četl arcibiskupský podjíthon důst. kanownjk pzm
Pt'lrKrcgřj,l1l:lsllěpater psaní, Gt—hnc. k. Milosti, kterými
sr. nowe'mu knížcfí ,flrcibfskupn goho cjsarskv'. ZWOFMIÍ
& pak papežské prohlášonj nn nrcihlsk. kapitollt,tm we—
Škrré duchowenstwo, & woškerý lid oznámilo.

Po skonřoném řtoní přígal Geko Ímjžccj Milost od?
wysoce důslogného preláta školastika, panu Josef.-1Rom-ho„
pro tuto slawnosl zástupce wysoce důstognébo arcijáhna
& koslclnjho prělála, pana Wáclawa Neumanna, od arci—
biskupskéhojálnm &podjáhna, knnownjků Mjcbala Willrm
Al Petra Kregčjho poslnhowán, arcibiskupské pallium;
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kterými giž předkem od Neydůslognčgšjho knjžete Arci
biskupa Olomauckélm, Maximiliana Swobodného Pána
z Sommerau Beckh, w Kroměžj'ri, prioděn byl; apodímjm
infnle, a. herly, na stolec arcibiskupský wedeli, zde od
wysoce (lůslogného prohošla p. Františka Póllnera násle—
(lugjcj latinskau řeitj pozdrawcn byl.

Beveremlissime ac Celsissime Princelns,
Archipracsunl etnonnine Clennenúissime!

Di/Íicile est sane, Princeps Celsissime ! 0.1“—
primere verbis , t/uan-ta consolatione , quantaque
vol-uptate perfuderit, tum divi Viti ecclesiam Me—
tropolitanam ejusqne Capitularimn collegimn et
Archidioecesim Pragenam , r/uum universnm in—
clyiae Bohemiae regnum, beniynissima Augustissi—
mi Imperatoris et Regis nostri Ferdi/fandi sapien—
iissima volunlas, quae ad commnnem ct civifatis et
ecclesiae salntem conservandam, augendam et pro
movendam pronissima, ponderatis deutraqne meritis,
Te, aetate pariter ac oirtute florenfem, consentiente
Sanclissimo Ecclesiae Romano —Caiholicae Palre ac
Christi in terris Vicario , Gregorio „XVI., Summa
Pauli/"ice, tanta ac tali in ecclesia digniiate conde
corandum designavit.

Ouapropter hodierna die, uno velut omnium ore,
haec iniima guudii et laetitiae sensu Tibi, Celsissi—
me Prince/:s, pa/am signi/icanms , Tet/ne Antisien,
Principem ac Primatem nobis datum cm' (mimo gra.—
tulamurleacce in sacrata aede antiquissima aequ
ac celebratissima, tantra/ne in Am,)lissimorum ac
praeclarissimorum virorum praesentia, tantaqne om
nis generis, com[itionis et ordinis bominum frequen—
tia, (]IlOSTui videndi clesiderio f/agraniium ingens
stipat ciuium numerus, qui Inlronisut'ionis Tune et
Inaugm'ationis solcnnitate adlecli, undique con/'Iu
.z'ere ad venerationis ei amoris sensus depromendas,
qui Tibi adprOpinr/um'e ['estinant, )n'ucidosque Anii
stitis vultus intueri cupiunt, benedictionem Tuam
paternam ardentissime desiderantes.

Et sane, eo magis omnibus nobis gaudendum
est et gratulaudum, iam brevi tempore Antisiiiem
supremum, Deo epiiulante, nobis fuisse concessum:
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quo acerbins nobis doíemlum fuit de inopinato e vi—
rís discessn Itevm'emtissimi ac Celsissimi Pri-neipis
a! dignissimi Arcliipraesnlis Andreae Aloysii, ad
capienda praemia coetestia et gaudia wviterna evocati.

Ast non solis liodiernae diei solennibus, pom
paeq-aemagni/icentia moti,sacratmn aedem cetebranl ;
Majoru sunt et Subtimio-ra, quibus venerabimdi ad—
l'ii-iamlmu Est etenim pro/mzda rerum divimzrum
coanitio; est digan Apostolormn successore virtus,
est praeclara ac excetsa,Arc/iim'aesulis dignitas, est
tenera in. _qreaem fi'detimn Christi Domini Sercato—
ris nostri ;n'et'iosr'ssimo sanguine conspersmn et sancti—
/'icatum, curae Taae modo concreditam, pietas ac
probitas. ——Nam viget, Deo ter ()ptimo Blax-imo
sint lmu'es ! vit/et in patria nostra sacrormn c'ultus;
et ani rebus ili-nin'is, (lili/IHCsacris praesunt, eos sin—
yulari veneratione coli videmus;praesertim, quam et
maneris, quo quis ])mgitur, dignitas accesserit, et
virtatam. qaae sacerdotium ornant, aci/alserit Splendor.

Utrnnupie vero in Te, Princeps Cclsissime !
mmm/((tam, Tiba/ae jam proprium, et suspieimus, et
omni, ([M(tpar est, veneratione, colimus.

()a/'s enim vel adeo ab Institutis nostris alie—
HNS,qui, quae et atlanta in ecclesia CatholicaA-rclii
episcopi, Dietropotitae, Principis ac totius regni
Primatis amplituda et i(ignitas sit, non intelligat,
aut saltem tevissima mentis conjectara non conse
quatur? —- Quis in rerum ordine vel modice ver—
salns, qui i_qnoret, Tibi IMIHCCC'ilignítatis sedem cel
sissimam Divina disponente providentia, per Augus—
tissimi Imperatoris et Regis nostri, nec non et Sanc—
tissimi Pontificis Dlaximi clementiam esse conces—
sam? _

Eve/ti vero poteras, Celsíssime Ant'istes ! eo
gloriosias, tmn Imperatoris nostri benignissimi ae-
que ac instissim'i auctoritate, (Iammsummi ecclesiae
Pastoris Apostolica Sn/fragio ad tantnm in republi—
ea sacra digm'tatis culmen, quod perspectmn explo
ratnmr/ne esset, si Taisunimi facuttatibns, virtutibus
Tii/'s. Ta'isr/ae meritis honor hic amplissimns defor
retar, et ecclesiae et civitati ornamento ati/ne, ati—
litati ]aturum.

A (pio enim Pastore major iu gregem tencritu—
do atacrim'r/uc vigilantiaexpectari poterat, quam abs
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Te, Princeps Celsissime ! qui in hac ipsa terra pri-.
mam hanc suavissimam lucem (ronspewist'ig qui gen.—
tis Bohemieae init()/em moresque cognouisti , qui de—
nique in eius urhilrus, literarum studio deditus, e_q—re—
gia et pietatis et humanitatis seminaria imhihisti. __
()uid mirum itaque, si tanlae spei juvenem , lamque
nabili ae veteri prosapiaoriundum, sacrae Theologiae,
ardentissimo studio oacautem , ipse imperator divne
ae piissimae memoriae, ["r(tnciseus I., in amplissinw
ac nohilissimo collegio ()lomuceno (lomicellarem desig)—
narit Canonicmn ; ——quo quidem honoris _qradu quanto—
pere diqnum deinceps Te praehueris, testes sunt
Bohemia, ,Moravia, Austriaque, quibus in provinciis
saeerdotio ornalus, modo in fideli animarum cura.
modo iu Episeopum consiliis et morum suavitate ju—
dieiique gravitate omnium amorem et venerationem
Tihi coneiliahas. Neque tamen gravissima. haec ne—
gotia euraeque tantae prohihuure, quominus literas
Tibi cha-ras coleres; hiuc Theologieis disciplin/'s pro
be tincto, Doetorisque Theologiae dignitate decorato,
ejusdem studii summum moderamen. ah A?.tgustissimo
Imperatore henignissime est demaudatum, quo in mu
nere ermstit-utus, quae in_qenii specimina edideris,
quamun Singu/a non sol-umTheologicae facullatis, sed
totius Universitatis memhra insiqni dot-trinae, sapien—
tiae, morumque eomilati Tuae laudem afque vene—
rationem tri/):.ierint, inc/_qta.Arc hidioecesis ()lomueena
mmquam non, _qralissima conteslaln'hn'. — ('arum vero
Amplissinzo ae illustrissimo (Tanonieorum Collegio
Olomueeumf Reverendissimus ae (.“-elsism'nmsejusclem
Archipraewl , Print,—eps e Comitihus Chotek de
Choi/soma et "rognin , eujus ohitum praemat-urum
chen! fam sam-a, quam civilis respuhliea usque lu—
get, atleo, fav/'t, ut ad ext-remmn vitae suae halitum
paterua sane henevolentia atq'ue singulari favore Te
prosequeretur.

Possum, si competeret, hoc loco in ampliorem
virtut-um atque meritorum laurlem digrcdi; possem,
si plaeeret, enumerare viros 'i-n orhe Austriaeo cla
rissimos, qui insignis pietatis, ae eximiae Tuae tam
in rehuspuhlieis. q'uum saeris et eeclesiaslieis, pru
dentiae, sapientiae, dexterilatis, humanitatis, vitae—
que prohilatis erstitere aestimatore.s-, ewistuntq-ue
aequissimi: nisi vererer, ne ulteriore laudum Tuarum
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)n'acdicatione auribus Tuis, qaae Tm; est modestia.
o/[iciam potias, quam grati/ieer. Iloc tamen pace
Tau dicam, crescentibns me-ritis creoisse et praemia
ita, ut quam eadem anna cm'rente ()lomncinm Epis—
eapum Sulfi'aganeam oanseeraimn, a Pio/emaide ca—
qnominatum sibi _qrain/alndar: nana Praga, liaec na—
slra B*letropolis,Arc/iipraewlem liiynissinmm Prin—
eipemq-ue Celsissimum _qraln/almnda consal'ntet.

Felices i_qilnr nas omnes, qnibus ialis ac iantus
abliqerit P—raesul! ——Felicem ecclesiam, qnac regi
mine Tao _qandeaf alqu _q/oriefm'! — Felicem gre
gem, qui tenerac Paslaris salertissimi curac sit cam
missus! —

I):nnq-uc igit-ln' cnnetis, tot'i Uimccsi nastrw,
Blaira/mii ecclesiae Praqenae, omnibnsque et singu—
lis, et vel maxima nobis. de iali ac tanto Principe
jlreln'praasvde iterum atqne iterum m'am/amnr, ín—
srrutabilem Dei prooidentiam _qhn'ificanies, ct omni-
patentem rerum omnium moderaiarem piissime pre-—
canles, ut Tibi, (Íelsissime Princesz omma bona,
]žznsta, fortunam, prospera afqne felicia largiri, Te—
qne ad honorem et _qloriamUei, ad salutem et ["elicita—
tem Arc/iidiwceseas Pragenae et acc/osina sanfra
sancta' Romano - Catholieae et Apostolicae quam
dintissime incalumem servare diqnemr, optamus ct
speramus, Tibi, CelsissimePrineeps ! intercedentibus
sanctis ecclesiae at regni nostri Patronis: Cyrilla,
Met/india, Vila, iVences/ao, Adalberta , Sigismunda,
Joanne Nepomucena, Proc-opia, ('asma et Damiana,
Benedicta cum ]ratribus, Norberta, Josep/io atque
Ludmila, et aliis et omnibnsSmmfis, jngnm et ames
regiminis ecolosiastici hnmeris THÍS impositum haud
_qraveet diffícile fore partandnm, quin pot/'ns snaoe
el facilc cum _qandioet animi ccnisolatione sabeundmn;
quad in langiludinem diermn et pl-urimos annas fe—
licissime eveniai, quatidiana commemoratione pia:
„El: Antislile nostro. Aloysio .losepllo“a C(Plesti
omnium bonarum Largiiorc impetrarc non deficiemus.
— Denique, Cclsissime Princ—eps! anime rogamus,
u! gremium nosh'um. semper fide/e Umim/um, se—
natnm Tmam addictissimnm, filios Twos observantis—
simas, qui Te samma venerationis, subjectionis
atqne amoris cultu proseqmmtiu' et ampiectuntur,
omnesque vires et facultates suas Tibi ();/"Grunt va—
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ventqne, quosqnos placnerit in parfem cnrarnm Tim
rum vocare, vel (luwilio sollieitudinis Tnae aci/cibcrc,
in gratiam et favorem paternum benignissime suse-í..
pere, ati/ne indultis noslris, praerogativis et privile_
giis perantiqnis, qnae ab Augnstissimis Imperatori—
bns (ze:/ne ac Saneiissimis snmmis Ponti/"ieibns Ca_
pilnlo nostra semper fide/i cunetisr/ne ejus membris,
]nere coneessa, c/ementissime adn'nere, qninimo an
eim'ifnte Tun, cum omnino Sint et ipsimet sedi Archie
piscopali Tnae deeori et ornamento, conservare et
tneri digneris.

Na toto pozdrawenj Geho Knjžecj Milost následow—
ně mlpowěděti ráčil:

Fralres Venerabiles, Filiique in Jesu
Christo (lileclissim.i!

Dies totins vitae mene gravissimns illmfit, quo
Eeeksiae Pragensi secundum institutionem Eee/esiue
('m/wlieae, intimo nezna eapn/atus, in media Vestrum
com/nimi, mnu/ne lbbisenm sul-ademfide/inm, Arc/n'
dioecesi Pragensi adseripiormn , cnrandum snseepi.
í'ere ine(nnpreloenSibi/iasunt jndicia ])ei, et investi
gabiles viac ejns !

Hujns verimtis novnm specimen il/i eventns
mihi praebnemnt, :lnibus ]2wlnmest, nt, Dea dirigen—
ie, a Clementissimo Principe Ferdinanda primo, lm—
7Jeratm'e ae Rage Nostra, Arc/n'episwpns Pragensis
nominatns, ae, een it:/is, ((Sanctissimo Pupa , Homini;
nosím, Gregorio XVI. visibili Ecclesiae capita, lmic—
ce Arc/i.idioecesi praefectus Inerim, ee tempera, quo
de snb/imi (15130digni'laíe udipiseenda minima cogi—
iaveram. Estiamsi enim inde ab incnnabnlis clzarum
patriam intense, pront par est , proseenius l-nea'i-m
(mimi (l/Ieetione: _qenti tamen cum Bohem/'s multi—
p/ici einen/0 copu/utne vires meas diem'e coeperam;
voeatns seilicet in eonsilinm ac Subsidian ('e/sissimi
Principis Arc/iiepiscepi Olomucensis, cni een Canu—
nicns Capi'tnlaris prinmm, dein qua Sul/higmwns ad
sfare diqnns ]!dbelH'. Sed ecce ! vin/nm mnnera
miki ('n'/lala. a_qgressus, nuntinm parc-cpi, qnidemeu
in, Archie/)iscopum Pragenscm nominuťione certiorem
me fecit. Volnnlulem diuinam in lmc eocaiinne sus
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pipere ralus, adoraci occulla divinae providentiae
consilia, illuc migraturus, quorsum Deus per Supe—
riorcs meos me vocarc decrevcrat. Et revera lmec
sola cogitatio, quod impulsu divina lzaec omnia eve—
uerint, robur adalit vol-uutati, immeusa onera, quibus
Immeros iu/irmos submisi, trementi. Etenim quo
sublimior est louis, iu quo quisque collocatur, eo gra
vius imminet propriae alioramzquecuraudorum salutis
periculum.

Perspicietis exiude, Fratres Venerabiles, Filií
que charissimi, quotcunque ocu/os Vestros ad novum
Autistitem dirigitis, quanta cum con/identia ad Vos
omnes respieiam, euixe desia'ercms, ut Vestra pro
regimiue Ecclesiae sollicitudiue ouera sublevetis,
quibus fereudis singuli cujusvis vires haud su/l'iciimt.
Concordia res parvae crescunt, discordia ma.-rimae
dilabuntmn Iloc (mtilplorum clictcrimn, largissima
(?.I'IH'J'I'CHUGconfirmatum , miki Vobisque omnibus
applico. Si concordes omnes unitis viribus fiuem
nobis prac/i_rum intenderimus , Civitas Ecclesiastica
Pragensis ["/orebit jructusque proferet laetissimos.—
["i/tis autem ille, ad r/uem tcudimus omnes, non est
alius, nisi gloria Dei, gloria Jesu cruci/iafi, honor—
que sponsac lpsius, immaculalae, sauc'lae Ecclesiae
cal/colicae. ]Iuc virium omnium e/]'icaciíatum couver—
(ere, lmicce termino cousequendo diurnis uocluruis
que laboribus incumbere, ad leauc melam gressibus
hand iuhwrumpendis properare oportet. ——Salvalm'
(lie.-.inussemetipsmn vocavit cilem, omnesque discipu—
los suos palmiles, t/ui solummodo citi int-íme copu/ati
m.-eaque succum uivi/icum recipicntes, fiui suo cou
rcnírc valerent. Christo itaq-ue conjuucti esse debe
mus, si vitam spiritualem degerc velimus. DÍancbi—
mus autem Christo associati, si viva esse persevcra—
rcrimus membra Ecclesiae, quae corpus Christi est
muslleum, quamque si quis nou.lzabuerit D'Ial'rem, Deum
non polesí vocare Pairem. Huic columuae ei firma—
mcnio ceritatis iusistentes et ipsi spirit-ualitcr vive—
mus vilami/uo in aliorum auimos dil/ěnzďemus; sicq'ue
]iet, ut omnes unauimiter per Ecclesiam catholicam
ad Deum teudamus, imbuti ]icleoera et cluzrií'atenon
[ic-ta, ac expectautes beatanz spam in saeculo futuro.
(Mam ob causam quisquis Vcstrum in vocatioue, qua
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vocatus est, impigre laborans pro talento sibi con
cesso conferre dehet ad regnum divinumampli/icandmn.

Ilac ratione, concatmzati ad invicem alligatique,
indiuulse petrae apostolicae plaz/aux erimus malo
rum conatibns impenetrabilis, prosternentes quoscvm—
que adcersantimn insultus, zizaniaque sensim sensim
que eve/lemus, quae seminavit 'inimicus, dum homi—
nes dorm'irent; verbo: junctis fraterne uiribus simul
ad patriam coelestem lUNth'UHlS.

Ad quod, prout patu/um est, omnes et singuli
lwminum status et conditioncs con/erre possunt. Sta..
tus clericalis aeternam curat sa/utem laominum, eos
dem inserens arbori vivi/lena Ecclesiae cathoiicae,
ac uutricns marta/es palm/o gratiae coelcstis et aqua
limpidissima doch'inae divinae, ut arbori cohaeren
tes crescant ac fructns ferant pro tempore messis.
Nos lwrtulanorum vice fungimur in paradiso Eccle—
siae, cum jideles, dicente Apostola, sint a_qricultura
])eí.

Partem lmjus agricultm'ae sane insigncm mihi
concredz'tam consp'ic'io; ast invigilarc eidcm lumcl po
tero, nisi Vos omnes me sedu/o adjuveritis.

Nolite, obsecro, Immagium, moe: 'in manus An
tistitis Vcstri deponendmn, cen mcram considcrare
]n'omissionem : sed ceu solemnem subjectionis sponsz'o—
uem, qua Episcopo Vestra, qui nomine Ecclesiae
((:/stat, ministeria Vest-ra ['ia'eliter adimp/cua'a seria
promitlitis. illud ipsum ab omnibus desidero , quot—
quot statu./,' clericali adscripti vel pracsentia sua ho—
dicrnam solemnitatem participant, vel domí 'in cinca
Domini laborant.

Plurima tamen Ecclesiae calde proficua pcrficí
non possunt, nisi et íllimccilium suum nobis suppete—
rent , qui potestatcm suam a Deo repetentes, Dei mini
stri sunt; vindices in iram cis, qui malum agunt; quibus
que subditi esse jubcmur non tantnm propter iram,
sed ctiam propter conscientiam inomnibus, quae tem
poral'is subditorum salutis causa ordinant. Ecclesiae
finis ut plurimum ]n'mnoz'etm', si, qui 'in solio sedent
judicii, clissipant omne malum intuitu judicií sui.
Ono sul) rcSpectu fidentcr spero, fore, ut praesto sž—
tis auctoritate Vest-ru bonis propositis mczs, quotquot
pub/icorum munerum dignilate, natalium splendore,
nuzgistratuum auctoritate en'zinetis. Quamvz's enim
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finis Ecclesiae dive-mas sit ab eo , qui in Vobis est
;n'aestitutns, (ilia enim aeternam intendit fidelimn
salntem, Vos securitatem in hac vita et temporaneam
prosperitatem proeuratis_): tamen, credite mihi, adeo
areta Imac ad invicem necessitadine jungmztur, ut
citra cooperationem nostram fanstos Vobis polliceri
hand possitis successus; credite, quod ille demmn
status pleno gmia'eat robore, in quo sacra et profa
na auctoritas j-unetis viribas, pao'issimaintentione, ad
propositam operandae salutis lmmanae metan: pro—
g)'(!£ÍÍÍ?.(7'.

Sastentate proinde, obseero, pro viribas Vestris
conamina mea, utaminique potestate gradaque Vestra
ad Ecclesiae honorem amplificandum; jugiter recor—
a'antes, qatia Dominus interrogabit opera Vestra ei
cogitationes semtabitar. Vicissim et Ego instabo,
u! orJo clericalis eo vos semper honore et aestima—
iione prosequatnr, quem sibi vindicat gradas, in quo
divina Vos loeavit providentia, qnae omnia disponit
straviter; nnmquam non fidelem populum, a Patre
cuelesti miki commissum, ad omnem Vobis reveren—
Ham obedientiamque exhibendam colwrtatarus sum,
imrnlcaturus severe ílhal religionis nostrae sacro
sanctae praeceptnm, quo jubemar subjecti esse nen
.so/um Re_qiquasi praecellentz', sed et Dneíbus, tam—
quam ab eo missis ad vindictam male/'actorum , lau—
clem vero bonorum. _

Caeternm pia haec vata inde a primo Nomina
tionis meae momentu in peetore concepta, in anteces
sumjam executioni mandata. mente mea conspicio,
ideu praesertim, quod regiminis civilis gnbernacula
in Bohemiae regno amplissimo,ab Augustissimo Im—
perante, Vira commissasunt, qui sicut natalium illu
stritale, ita.ei singnlari pradentia ac rerum agenda—
rmn de.fleritaie conspicuus, atque, de repabliea cm:-—
mie meritns, nil nisi ntrique civitati tam ecclesiasti—
cap.quam oioili salubre cogitat, desiderat, mandat
atq-ne exeguitur; Viro, inquam, qui omnia , qnae in
mana Saa deposita amplectitur sabsidia, eo con/ert.
nt patria dilecta quouis sub respecta floreal ae [e—
liar fanstaque sit. Ejusdem adjntorium in Eccleszae
['inibussalnlaribns promovendis eofidentias praesto/arz
praesumo, quo magis persuasus sum, de Ipsins mlze

10
Casopis pro kat. duchmr. XI. 4.
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clesiam catholicam benigmt propensz'one; eo quoque
natrifa, quod ex Suorum stirpe genitormn Ecclesiae
Olomucensis Antistes enatus fuerit, cujus memoria
in aevum benedicta erit.

Ilaee sunt, quae solemni hoc momento, quo
Archiďioecesis divinitus mihi concreditae guberna—
cula capesso, Vobis Fratres Venerabiles, Filiiqne
dileetissimi, proponendaconslitueram. Succincta szmt
quae protuli. Ast animi qnocunq-uevehemeniiori affec—
tn commoti, mani/estationes breviores esse solent.
Onodsi in quotidianis vitae negotiis hoc evenit, quis
miretur, si me in praesenti hac solemnitate parem
sentiam, qui verbis ea exprimam, quae inlimis .in
praecordiis volutantnrcogitata, sensa ac desiderza,
lactis, si Deo placaerit, comprobanda.

Onae, ut e/fectum consei/aantm', prima vice in
Ecclesiam hIet-ropolilaimm introibo ad altare Dei,
et sacri/icaho Domino hostiam laudis; qui ut. mira—
bilem jaceret gratiam snam, in eum munera sua con—
tnlif, in quo meritormn szz/fragia non invenit. Im—
plorala. intercessione beatissimae ])ei genitricis, Vir
ginis HIariae, Sancloram item Bohemiae Patronorum
*lVenceslai,Joannis N'pozmiceni et Adalberti , porro
Antistitis Caroli Boromaei, cuius ]ěstum hodie ce—
lebrat Ecclesia , rota mea aeterno Deo vivo et vero
reddam, et oraho, nt clementissimus .Pa'ler coelestis
sanclmn Sacri/"ieiam Fili'i sui Unigcniti acceptum
habeat et benedicat, illmlqne salvificam ef/"iciat im—
primis pro Ecclesia sua. sancta catholica, quam pa—
cificare, cnstodire, adunare et regere clignetm' toto
orbe terrarum, pro [amulo suo Papa nostro Gregorio,
pro lmperante ae Rege Nostro Ferdinanda, pro om
nibus orlhodoxis ali/ne caiholicae fidei caltoribas,
pro redemtione animarum nosh'arnm, pro spe salnlis
el incolnmitatis noslrae.

Snppliees ad coelam manns tollam, nt Domin-us,
Res: coeli ct terrae, qui feeit mihi magna, comp/cal
in me, Servo Sao, ministerii Sui sammam, me:/ne coe
lestis nngaenli rore sanctificct; nt ])eus miserieor—
diarmn minisierii mei tempem henigims aspiciat,
illnminel menth meam, del mihi Sodium Suarum
assisiricem, ,S'apien'liam, ac miilat illam de coelis
sanctis suis, et a Sede maynilmlinis Snae, ntmecum
s't et mecan lahorel, sciam, qnid acceptam sit apud
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Dominum. Ent.-násprecious apud dívínam Clementíam
insiabo, ut accendatm' cor meum, att/nc Charitas Dei
in co dz'/lineasít per Spíržtum Sanctmn, qui dalas
csi ma'/tí. Conccdat Dominus, qui ((edit "lí/ti vel/e
secundum immensam bonitatom saam, etz'am per/íce—
i'v, quai: sunt ad. yloríam Sanctíssžmi nominis Sní.
Servabit eos, (iuos deditmi/ei pasceudos, inom sem—
pz'l'crnae saint/'s, sancti/"imbít cos in vcríiate, ut ví—
ium Izabeant ct abzmdantins lmbeant, ut Charitas—Siza
semper sít iu cis, utque, cum apparucržt Pržuceps
Pastomm, omnes ímmarcessíbilem percěpíamus glo
i'z'ae coronam. Amen.

Po skončenj odpowědi Gallo „1510515Íclg'žcte/h'cí—
biskupa, intonowal pan probošt. slawné „Te Deum lau—
d((nms“; kteréž když se ijwalo, weškeré přjtomnédu
t'llOWellSÍWO,dle pořádku důstognosti, ku wzkládánj pom
hory, úcty a poslušnosti, poljhenjm ruky arcibiskupské
přistupowalo; kde ku každému milostně se nakloniw,
prim-ě otcowskau laskawostj každého pod ochranu swau
lnígýnaL

Na to odebral se Ncydůstognčyšj kníže k
hlawnjmu oltáři, kde modlitbu k Swatým českým pa—
tronům konal ; natož měl prwnj ponlil'ikálnj mšiswatau.
l'o skončených službáchBožjeh prohlásil pan prélatško—
lastieus, Josef Rauch, hullu plnomocných odpustkůw w
í-eském i německém gazyku ;naížež Gelcoknjžccj ]lIílost
papežské požehníuij udělili ráčil.

Napotom se Geho lmjžcqj Nlílost ze zakrislie w
též slítwě nawrátil do swé residencj, w gakowéž byl do
chrámu Páně uweden a uwjtán; a ačkoli byla toho dne
powětrnost nepřjzniwít, nic méněnesřjslné zástupy zbož—
ného lidu sešly se na hrad Pražský, žádagjce osobně
poznati nowélio neydůslogněgšjho pastýře swého, gemuž
co wlělené dohroliwosti a prítwě křes'tanské lasce srdce
\\ŠCClIllĚChgiž napřed nakloněna byla, každý žádal do—
gjti od něho poželinánj, a každý se srdečně radowal,
(l_jkywzdítwage Bohu , že tak nábožného , laskawého a
milostného pastýře nám wnť'm dai-owati rítřil.

Gak se pak Neydůstoynegšj kníže Pán do swých
pokogů odebral, přistaupil wysoue důstogný kapitolu)
pan Děkan, a. gménem wcškeré přjtomné, wždy wěrné_
kapilon k slawnosti intronizacj, následugjcj řečj, štěle
přál : lm
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Reveremlissime ac CelsissimePrinceps!
Arcllipraesul Gratiosissilne!

Supremi Numinis sapieutissima et beuiguissima
m'ovideutia, ejusque uutu Augustissimi Imperatoris
dementia, et communis ecclesiae Christianna Patris
fiducia, et proprii iugenii, eruditionis virtutumque
spleudor blaudo conseusu Te, Celsissime Princeps,
sub/ímž solio Archiepiscopa/i Prageusi collocatum
esse, tauta nos omnes, universum clerum et populum
perjuudit laetiiia saucta, ut Te diviuitus missum,
cultu piissimo ac intimo amore dignissimum venera—
buudi suscipiamus.

Ilauc quidcm caudidam meutem, hos sincerissi—
mos pectoris nostri seus-us, seusus uímirum venera—
tionís, obedieutiae, obscquii filialis et de-votionis
Tibi, sedem Arc/eicpiscopalem soleuniritu occupanti,
amplissimus Capii-uli Praeposiíus, auimi nostri in—
terpres, coram ])eo viveute PCI/(lmiestatus est.

Vcrum, ut eadem in praecordiis uostris vigen—
iia, utut jam ea'posífa meni/„'sseusa (.To/situdiuiTuae
i;)simel cerecuude proponamus, singuluri cogimur
pietaiis et amoris studio, quo in Te pectora flagraut,
coqimur gaudio summo et Iaetitia, qua delilmtos nos
reddidit inyressus Tuus iu ecclesiam Tuam Flatro
po/itauam, in qua solium cousceudisti virorum in
ecclesiae et patriae historia summo splendore ful
qeutium; quos inter, post resiaurafam sedem Archi—
episcopalcm,eminet magnus Eruestus, Comes et
Cardinalis ab Harrach, qui de religioue catholica in
patria nostra mirifice mcritus, ac proiude aeterua
memoria dignissinms, iu omeusaue fanstissimum, eo..
dem die, quarto nimirum Novembris, S. Caroli Bo
romaei lzouori dedicato, est uatus, quo Tibi de gu—
beruaculis reipublicae sacrae prausis, uobisque curae
Tuae pateruae ex'inde addictis, laeti cougratulamm'.

Cognitis iíat/ue Tuorum meutibus jam percipe
uuauimem semper fidelis Capituli , totius (Veri ac
populi universi oocem: „Fa.z'it Deus fer Optimus,
Dlaarimus, ut Ecclesiam Suam uuam, sanctam, ea—
tlzolicam, Petro—aposto/icmn ad laudem et gloriam
nominis Sui, et ad saluiem auimarum , qua, civitatis
contiuetur prosperitas, immeusamper annorum seriem
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salvus incolamisr/neregas! lpse gratiarnm Pater Te,
('.IÍ'OPtatissime Prineeps et Arelciprae
sal, ad Opus in vinea Sua ymvissimnm con/vrtat,
roboret et protegat, nt inde ]blimď'anstmn beataeq'ae
aeterniiatis praemio dignissimnm sit Timm lmjns
almae Ai'clcidioeeeseos mode)-amen, perpet-aa Tai no—
minis laus, at:/ne memoria in benediciione, nulla
unquam oblivione delenda !“

Ilis opiatibus jungelar omninm nostrum soler—
tissima cura., qua at filiiad nath optima"Patris pa—
rati,nnilis viribns apostoliccw Time solicitudini snb—
eenire, onera pastoralia levare, et anmncunqne volu—
m'is opem praestare pro virili conabimur, ministe—
rium Hei, in quod vocati snmmusmo feroore implan—
1es, qui Tit-am, Arc/iipraesul Celsissime, Senatum
dec—et.

Talibas artibns titulnm Capiiali Deo, Ecclesiae
et legitimo Principi semper fide/is, ([no olim conde—
corari mernit, ——(lnippe quod Antistite destitutmn
per annos fere centnm et qaadraginta snpremam sa—
crormn administrationem, fauesto lzaereseos tempore,
in fide catholica eonstans et fidele, snstinnit, _Sais
qaoque in m'aecordiis facile tnebimnr; Timm simal
favorem snblimem, gratiamqne paternam l-ucri/aeien—
ies, ([na, ni nos complcctaris, enigve ae verecunde
roqamns.

Ceterum Pairem lnminum nno ore conter/ne pre—
cabimur, ut ea con/irmet, quae operatas est; Celsi
iadinemque Tnam benedicat de Sion, nt videos bona
Jerusalem omnibns dieb-usvitae Taae. Dixi.

Na tuto 'reř ráčil Neydůstognčgšj knjže Pán, pod
trůnem stage, následngjcjmi slowy odpowěděti.

Fratres Venerabiles ac clilectissimi!
Sinceram hana gratulaiionis et submissionissi

gni/icationem semper ficlelis Capituli mei, ea cam
intentione suscipio,1(.t, quod saepins jam promisi, pro
viribns conatnrus sim, omnibus, iisqne gravissimis mu—
neris mei o/ficiis satis/aeere; simal tamen cerfam
spem anima concipio, fore, nt semper ]?dele Capita—
lum meum re et consilio mihi praeslo sit, mileiqne
in omnibus Tebas eeclesiastieis an.-rilium necessarium
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ultra ac líbenter ferat. Vestram exímz'am operam
appa/lo Fratres Vcnerabíles, qui Senatum meum ec—
c/esz'ustíemn eonstz'tužtís. žn íd. ooo-ati, ut Vestra con—
síle'ojudicioque mature Praesth novo occurratis, (]uem
constítnz't Dominus super fžmu'liam saam.

Ego Vos fraterm'tate's et singularís amícitíae
amore amplecte' nami/nam desínmn; :;notz'clíana expe—
riente'a níme'rum probe edoctus, Ecclesiae cutleole'cae
incrementum, cujus mea, plurimi interest, nonnísě
unžta oirímn nostrarum contentione aitgerí ac promo
ve-rz' posse. ——

Po této řeči přistaupil pokorně redaktor Časopisu
Dědictwj Swatojanského, kanownjk Wáclaw M. Pešina,
a Hlasy dueleowenstwa, Ceské/eo a ]lIormoskeko, w
dewatero zagjmawých básnjc/e, co neyuctiwěgi podal;
ty dwa literítl'nj (istawy „časopis pro katolické ducho—
wenstwo,a Dědictwj Swatoíanslsé“ přjzniwé aochraňu—
gjoj milosti Neydůslognčgší/w Ímjšete Pána poraučoge.

Pak přistaopily nys. důstogné kapitoly, Wyšehradská,
Wšooh Swatých a Staro— Boleslawskú, wys. důstognj páni
prélatowé, řeholnjch řadů i arcibiskupského seminaře před
stawenj a pl'tlŽŠlj farařowe', pak wenkowštj wikařowé,
wikariatů tagcmnjci, a ginj wzáonj duchownj pokoru
swau nowému Neyddstogn('gsfjmu Areipastýri sklada—
gjce.— Načež Slawná hostina následowala.

Ally wšak tento přeslawný den spolu anřinliwau
láskau křes'tanskau zaswěccn byl, dal Geho knjžecj Mi
lost 500 zl. stř. rozdali mezi chudé; a tolikéž k špitál
ln Alžliětynskénm.

W autcrý, 6. Listopadu, přigjmal slawně Ne?/mílo—
stíwčyšj [mj-še Arcibiskup z rokan zástupců wys. Slaw
ného anornium, & sice, wysoce urozených, guberniálnjho
rady pana Karla Broinla z Wallorsternn, & pana \Václ.
Wil. Wáclawjřka, kapitolnjho dělmna,gakožto š'mlmrniál—
njho referenta záležitosti duchownjch, wlíulu arcibiskup-—
ských panstwj ;kdo dotčený pan lulicrniálnj rada akapitol—
nj Děkan, řoííj w českém gazyku přcnýhornau wšecky au—
ředniky a rychtáře |)oddanýcll obcj Ge./io Z\Teydustognčgšj
Íug'šeqiMi/ostě předstawonal & porauřcl, tak, že do—
gjmawosti slow wšickni prjtomnj na neywýš |)Olllllllll))'ll.

Sere celý týden přigjžděli noywyšs'janřady, a wyššj
wzácné důstogenstwo \všcch oddělcnj, swé uctiwé uwjtanj
a pokorné štěstj pí'ánj skládati.
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Praha ples-&nad Arclpastýřem tak přelaskawy'm,
který hned při prwnjm dnu srdce wšech zaugal & ta—
koí'ka každý krok swůg, každé počjnánj swé wážnostj,
přjwětiwoslj & dobročinnosj znamená. Kragowé arcidié—
cesj dnpláwánjln se rozljhagj; Praze záwiděgjice, že _:aim
polní—ánonenj lniloslnápaslýřslaá slowa zúst přewelebných
slyšeli & z laslmwého zřcnj otcowskě wljdnosti se těšili.
Po dáwné řasy nebylo mezi olmcenstwem takowého ra
dostného ducha roznjcenj, & lak wřelého přímj, „by mysl
fak zvelebnau nikdy nic nezarmucowalo : ale gasnost
nebeská strogila každý den útěchy ping/', nepřevza
m u nezkalcnčpo přcdlauká léta; ——-by GEMU wŽd-y
blaze bylo mezi námi!
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List pastýrský.

ALÚYSJÚSEF
SVVOBODNÝPÁN SCHRENK z NOTZINGU,

z Božj :! apoštolské Stolice Milosti

knjže Arcibiskup Pražský,
Stolice apoštolské w kr'alowstwj Českém-_ gakož i
w Diécesjch, Bamberské, Mišenskiž a Řezenské,
Legat rozený , Primas králowstwj Ceskěho, arci
biskupského chrámu Páně Olomauckého kanownjk,
Doktor bohoslowj , university Pražské ustawičný

kancljř & studij ochránce atd. atd.

weškere'mu duchowenslwu arcidie'cesj
Pražské

tak g'rkewiy'mu, yak řeholnjmu,
pozdrawenj a požehnání od Pána !

Pán náš, Ježíš Kristus, gednorozený Otce nebe—
ského Syn, když z tohoto swěta chtěl odegjlí, a se na
prawicí Otce swého posadili, nezanechal nás zde sirot—
ků; nohrž chtěgo i budaucně potřebám našim wyhowělí
ráčil dwanácto Apošlolů wywolilí, & gim nebeského učonj
sklad swěřiti, by 110 W llepOI'llŠPIIOSlÍ ostřjhali, danou
sobě mocj skrze hřjch od Boha odwrár-ené lidi k milosti
Božj Zpět zase uawracowali, & g'ich swalau káznj na
ccslách duchowujho žiwola wodili. Poslal ge, g'akož sám
poslán byl od Otce, by gdauce do weškerého swěla zwě—
stowali Ewangelíum wšmnu slwořcnj, uřjco wšecky ná—
rody zachowáwzui wšecko, což gest koli přikázal nebe
ský Pán. By se pak nikdý od prawdy neuchýlíli. při—
sljhil gim, že nvgen síun s nimi bude, nýbrž že gim
pošle i Utěšitclc a Učitule prawdy, Duc/m swatc'ho,
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genžby & nimi byl až do skonánj swěta. A wšak pauhé
toliko učcnj, ač z lůna nebeského Otce bylo pošlo, ne—
bylo geště s to, lidi, skrze hřjcb od Boha odwrítcené,
k poslednjmu cjli žiwota gegieh přiwesti. Wmocitoliko
Božj to bylo, rozwázati swázanýoh, oswjtiti slepých, wy
zdwibnauti zawrženýcb; a protož na wěky Milosrdný
krebké zplnomoenil lidí, by moej gebo obdařenj poswě—
rowali a. obnowowali wnitřnosti srdce lidského, by 2 ne—
Sprawedliwých činili sprawedliwé, z nepřátel přáteiy, a
podlé naděge dědice žiwota wěčnébo. Smrtedlnjky uči
nil neydobrotiwěgšj Bůh, udělenjm Ducha swatého, slu
žebnjky Kristowými a rozdawači tagemstwj Božjch. To
wše by se ale podlé prawého řádu dálo, přidal gim Spa—
sitel moc wázati a rozwazowati na zemi, a přikázal
gim, by pilní byli wšebo stáda, by to, což scházj,na—
prawili, a nabjzeli & trestali s úplnau mocj. Týmž
beha-mswalá Boží cjrkew sgeduocena byla a wzdělána
od Krista Pána w Apoštolalu na swatém Petru, go—
mužto odewzdány byly kljče lcrálowstwj nebeského. Aby
pak až do skonáuj swěta setrwala, zřjdil to wclemaudrý
Bůh tak, by gako se skrze křest wěřjcjcb počet muožj:
rowně tak skrze poswěceuj na biskupsth i swan Apo—
ŠtOlOWéměli swé náměstky a nástupnjky, geštoby sluš
nau swé duehownj moci částku na rozmnoženj blaha
ašech vrčí—jejchnšžšjm zase cjrhwe slnžebnjkům skrze
swěcenj kněžské ndělowali. Toto cjrkewnj stawenj, od
samého Boha zázračně wzdělané, až posnd stogi newy—
wrácené, a státi bude, dokudž nepřigde Pán saudit ži—
wých i mrtwýcb; stogj co (luehownj Kristowo tělo Du—
chem swatým ožiwené, kterýž učj prawdě, a rozlit
gsa w srdcjcb wěrných, ge k Bohu wede, i čiuj, by ži—
wot měli, a hoguěgi měli.

Gižl i gá, ač nebodný, k tomuto cjrkwe řjzenj po—
woh'mgsem od toho, genž „dal některé zagíste' Apa
Slo/y, nekteré pak proroky, _qine'pak ewangelísty,
ginu'pak pastýře a učitele: k dokona'm' swatých, k
dila služeb/mstí, k wzde'lánj těla Kristowaf“ (Efes Zl.)
Nebo Bůh, geuž wšecky kroky lidské, neposližite
dlnau swau prozřetedlnostj tak to učiniti ráčil , bych od
Neygasnčgšjlw Qisaře a Krále naše/zo Ferdinanda I.
za Arcibislmpa gmenowán, a od Neyswčtčgšjho Otce
Helwře XVI. Papeže našeho, předstaweu byl cjrlswz'
Pražské. ij't sice, kteraké a gak mnohé powinnosti,
wkročiw do hlawnjho chrámu swého, gsem na sebe wzal;
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nenj mne tagno, co požaduge ode mne onen strašliwý
auřad, kterýž gsem, od Boha gsa powolán, přigal na
slabá ramena swá', wědomo mi gest , že gednau přjsný
počet 2 wládařstwj swého budu museti Pánu neySpru—
wedliwěgšjmu klásti; chwěgj se wnitřnosti moge,rozbj—
rám-li sobě na mysli wšeeka nebezpečenstwj swého
Wlastnjho i ginýeh lidj Spasenj, kteráž s úřadem tak wy
sokým gsau S|)O_£:'cllfl.„Nebo zlí/tuba, kteráž sezwg
soka stáwá, težsjm se pádem selzázj. Cest bis/mp
slsá gest sic před lídmz' welmž slawná, ale i bolest
gest meli/tá, trpjlz' ona zálmbu; nebot čjm wgšsj gest
stupeň hodnosti biskupské ostatnjele .—tjmzálmbatéž
.š'j,nedbanlíwostj-lí se rozpadá. Nenjt takrozkosno,
na wysolm státi , galso gest kormautlíwo, % wgsolm
padnaute'. Aniž tak coeli/tá sláma po wjtezstwj, ga—
lsowe'ž; zahanbenj po záhubě.“ (Sw. Ambrož in suo
past.) Než ale s druhé strany gest zase, což těšj dn
cha před přewzatéim welikého anřadu se třeseuojho.

Přede wšjm mysl mnu pozdwihuge newywrutitedlná
důwěra, kterauž skládám w pomoc Neywyššjho. Prawda
gest owšem, což pjše swatý Řehoř: „Gsilí ctnostmi
ozdoben, přinucen toliko ls úřadu přícltázeg; práz—
den-li gsě ctnostj, aniž nucen nepřiclzázeg. Nic méně
gak mile Neygasněgšjho staře Pána wůle mně byla
zgewena, mezi radostj & strachem u prostřed postawené—
lnu, útěchau bylo to neklamné přeswědčenj, že Bůh,genž
mne powolal, powolanému tež přísněge, & že ten, genz
we mně způsobil chtěnj, způsobj i také dokonánj podlé
dobré wůle swé. „Nebo na slítowánj Božj“ gakž sw.
Ambrož napomjnít, „negche máme tehdáž spolehatt',
když se lidské pomoci nedostává.“ (In hexam.). Pro
tož také nic se neostýchám, se swatým Bernardem wo—
lati: „Tg gsí, Pane, uaděge má; tg powjš, co činiti,
čeho se wystřjhati, co t—rpe'tz',čeho tádati .- tg Pane
nadčge má; a tos-ech zctstibenj i wšeho mého očeká
wánj gedz'ná příčina. Nec/cat gíng' se honosj zá
sluleau, wyeklaubage se, že nese dne a' horka bfjmč:
mně wšak dobré gest, přidrzetc' se Boha, a na Pána
Boha skládatt' daufrhtj swoge. (Serm. 9. super verb.
qui kabinu.) Poněwadž tedy powolánj moge djlem gest
Božjm, kterýž u wěei té služby gest použil lidské:proč
bych se pewně nedowěřowal, že djla šwěho nenechá ne
dokonaného? On, genž ge započjti ráčil, dokoná ge ta—
ké podlé dobré wůle swé.
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Mimo to nemalou útěchu mi přineslo & duši mou
radostným citem naplnilo to pomyšlenj, že mně práwě
tuto ((t-citliécesj za los padla, kterážto i swau starobylo—
stj i swan rozsáhlosti proslawena gest :! welmi wznešc—
mi, & kterážto se w mileném Českém králowstwj nalezá,
s njmžto mnohými i neyradostněg'šjmi swazky gsem spo—
gen. Neboř we welíkém tomto ]irítlowstwj prwnj Spatřil
esem tohoto žiwota swětlo; "i mogi roditelowé, kteřjžto
umo dle wůle Božj Zplodili, negen w králowstwj tomto
usati žiwi byli, nobrž i ted' w okresu tétéž mně swěře
né m-cidiécesj w Pánu odpoějwagj. Zde gsem tak po—
í-íitku, galcož zrůstu a prospěchu nabyl žiwota i těles—
ného i duchownjho. W Čechách, totiž na slawnýchwy—
sokýrh školách Pražských odbyw uěenj maudrosú swět
skó, oddal gscm se w Hradci Kralowé uměnjm boho—
slowcckým pod Zpráwau ařjzenjmNeydůstogněgšjho tét'éž
diécesj Bishopa, genž se pozděgi zdegšj arcidiécesj stal
nrcipzlstýřem, & gehožto Božjslito 'z'tnj mne ráčilo uci—
niti druhým nástupnjkem iwe gménu i w auřadě. Wpro—
ndč to't mi neysladšj při nastáwagjcjch starostech gest
úlčclmu, že negsem k hlásánj swatého Ewangelium po—
slán k národům wzdáleným a cizjm: nobrž že p'í'ichžtzjm
k Spolnwlnstmieům, kteříž, (gali neydůwěrněgi doufám)
wlastence Bislmpa swého s radostj přigmau. — Naproti
tomu i ;:ít pamětliw gsem slow, kteráž geden ze starých
rekl: „Pončaradž g_sme mše dob-ré od wlastě přigalí,
m'c mím ie'ž nebud težko/eo pro wins—t.“

Posléz srdce moge strachem nastáwagjcjch péěj a
stnrostj zkormaucené potěšuge ito, že to stolice, naktc
muž dosedám, tuhými časnými nadána gest prostředky,
že mimo to, čehož potřebj gest k opatřenj biskupské
důstognosti, pozůstati může igeště něco, cožby se k spa—
sitedlným auěelům cjrkwe i nlasti, galcož ik setřenj
slzj chudých & nuzných mohlo obrátiti. Nacházegj se,
galiž powěst hlásá, w Pražských městách zwlíiště půso—
hcnjm slawné zemské wlcždy mnohé ústawy na ten cjl
a konec zaražená, by osoby bjdué acizj pomoci potřeb-—
né žádaucj nabyly útěchy. Ke wšem těm ůstowům, &
ke wšem gakkoli stjžcným & potřebným lidem obrátim
zraky i srdce swog'e, gali mile prostředků k ulewenj bj—
dy lidské nebudu; dobře nědo, co zákony cjrkewnj hned
od prwnjeh cjrkwe ěasůw u přjěině té wěci ustanowily.
,Ntfl'mfítot biskupa sláwa gest, se o chudé staratl;
html/a ale wšem knížku, chljl'ě (jen swe' wlastnj (zo-—
hutstugí rozmnožowatí. (Sw. Jarolím.)
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To wše přemjtage na mysli, s duchem posilněny'm
i utěšeným přistupugi k anřaulu od Boha mně uloženému,
& k powinnostem, kteréž mám plnili. Wéwodj mezi ní.
mi ona., kteráž přidržuge k neporušenému wíry prané
ost'rjhánj wšech těch, klei'ižkoll powoláni gsan k zpráwě
cjrkwe. K těm wšem wolá swalý Apoštol: „O Timotea,
cožt gest swčřeno, ostří/aeg, waruge se nepobozng'ch
nowy'elc slow.“ (1. Tím. G.) „A co gsí slyšel ode mne
před mnohými swčdk-g, to poruč wěrným lidem, kte—
ifíž. způsobení budem, í gžne' učítíf“ (2. Tím. 2.) A
to přikaznge se wšjm práwcm swalý Pawel. Nebo„wjm
náboženstugj katolické/eo swčtlem gest duše , branou.
žíwota, základem we'c'nékospasenj. l'l'fjra gest lam
pu ; pončwadž gako lampa oswčcuge dům, rowněž tak
mjra duší.“ QSw. Jan Zlnloúslý super. Matlh. c. ŽL)
Protož také swatá cjrkew učjrj, na swatém sněmu Tri—
dentském shromážděné, slawně prohlásila wjru za líd—
ske'ho spasenj počátek, za wšele osprawedlněnj zá
klad a kořen, bez které: nelze se ljbitl Boku apří
gjtí do společenstwj synů geho. (SL-ss. VI. cap. 8.
Decret. de Justif.) —— A w skutku můžli swětla očj
swých zbawený po prawé cestě liráčeli, nepřigdeli do—
broliwý lékař, by slepému zrak nnwra'uil, a uzdrawenélm
tam Spolu prowodíl, kamžby, sobě zůslawený, přigjtine—
mohl! Podobně člowělm hřjšnjka oko duehownj přjčínau
božských & nebeských wěei slepo gest, abjtlně semotmn
blnndj, nepomůželi sám Bůh zaslepenému, & nedáli nm
swělla nebeského,by poznal cjl swůg, galmž i cestu, po
kteréžto se k onomu dostali Ile. „Slowo. kteréž bylo
mz počátku, kteréž bylo u Boha, a gest Bai/z, swetla
prawe' gest, oswčcugjcj každé/:o člowelm přicházegj
cjho na tento swčt.“ (Jan l..). Co gest swěllo očj pro
wěci swětské, tot swětlo wjry pro wěci (lnchownj. „Žá
dne' a sebe wětšj bolmtstugj, žádnj pokladowe', žádná
čest, a žádná sweta tohoto wčc není tak well/tá, ga
kož. gest wjra katolická, kteráž hřjšne' lidí spaseny
činí, slepé oswčcnge, nemocné nzdrawuge, wčřjcj
křtí, we'rne'osprawedlňuge, kagjcj napruwuge, spra
wedllwe' utw'zuge, m:.cčedlnjkg korunuge, parmy ::
wdowg í wdane' w čisté stydle'wosta' zadržuge , žáky
k řádům přípauštj, kněžj pasu—čenge, a u wččném
dědictwj wšeck se swatg'ml umjstugef“ (Sw. Augustin
de verbo Dom.) Tuto Božj wjru, Ink gnlcž se od cjr
kwe katolické, totiž od gcgjho nemylného učilolstwa před
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náš-j, zachowati, rozmáhati a bug.-ití so wšj silau se při-
řínjln, bych žiwým zasloužil býli audem téhož Apošto—
liltn, k němuž prítzden zásluh , pauhy'm lnilosrdenslem
]šožjm byl gsem přiwtělcn; bych žiwau n kwetaucj le—
luroslj zůstal na onom winnémwždy se zelenugjcjm kme—
nu, Ježjši Kristu; od něhožlo odiíiznul býwá., kdo se
kuli opustiw prawau wjru k mrítkotám bludů byl obrátil.
\l'Scn—lměcb,giohžlo mi poskytnvoďad můg, použigi pro-
sli-odků,byc/e ostřjlml w (jr/noi sobě sweřcné čistého
(( m'porušenělw sli/adu učcuj spasitcd/nč/w, & přjsně
budu wslí'jc wychžtzeti těm, genžby pod gakýmkoli zá—
mysleli! nowá a neprawá učenj do srde mých wěrnýcll
\\šlěpowali snad chtěli. Nebo ti & lacj, gešlo se lako—
wýchžlo osmělngj wěcj, sahagj smělau a opowážliwau
fuk.-tuaž i na wěčnésgnasenj swých Spolubližnich, poněwaclž
sumSpalSilel dj: „Kdo wéíjj wSyua, mát žíwot weč
ny: Ado/štpít/a?gest newčfjcj Synu, ucuzfjt žiwuta,
ale Imew Bozj zůstáwá na, něm.“ (Jan 3.) Kdybych
lady lakowých wlků nezalmal od Kristowa owčince: slu
lulu nebylbych Kristowým.

Neučinilbych ale nikoli auřadubiskupském zadost,
kdybych toliko & gediné na zachowánj & rozmnoženj
\\jry gokkoli wšechněm na neywcyš potřebné, ktoí'jž k.
Bohu chlěgj prislaupiti, zřenj swoge měl. Gesti sicowj—
ru lidského Spasenj počátek, gestiř. wšeho OSprawodlněnj
základ a kořen: & wšak přede wjra toliko samačlowě—
ka nemůžo OSprawedlniti. Skrze hřjchy od Boha oddě—
lí'llý (:lowěk ložj w mjslech tmawých, kdežto činj skut—
ky tennnosti. Bůh sice rozněouge w něm swětlo wjry, hy
widěl, koho opustil, a do gaké se propasti bjd & slrastj
pobřjžil. Tuk může z wlastnj wůle swé padlý člowěl:
owšom mdlé & slabé ruce swé wztábnauli k Bohu swr—
chowaně milosrdnému, & wšak sám sebe pozdwibnunti
nemůže—. Bůh toliko sám, slwijagjcj :! milosrdný,
otrowskau gemu ruku podali, & k sobě IíLbnauIi může
toho, gonžto obdržew swůg djl zdědivle otcowského,do
wzdálené šel kraginy, & tam wšvcko utratil žiwotem pro
stopašným. [ w skutku obracuge nás k sobě Bůh hey——
(lobroliwěgšj skrze swátosti & giné gešlě prostředky
vjrkwe katolické, gimižto se nám zásluhy ulrpenj Pána.
našeho Jožjše Krista zdělugj skrze Duchu swalého,kte—
ry'žto lásku Božj rozléwá w Srdcjvh našich, w nás
přebýwá, nás w Ježjše Krista. wšlěpuge & Ziwýmigeho
audy činj. Gestližo w tomto Spagenj tyto neyswětěgšj
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spasenj swého prostředky powažugeme, průwodnoř ztoho
bude i ono, že Apoštolat swaté ejrkne katolické netoli—
ko skladu wjry slřeže, nobrž že i také nebeské poklady
milosti Božj pod swau má. su'ážj, kteréži sám rozdawa,
i rozdawati welj wšem (čin, genž skrze dohro
wolně přigatau milost Božj anel) osprawedlněnj, aneb
w nabytém osprawedlněnj zrůslu dogjli žadagj. Iw skul—
ku uslanowil také drahodrahý Spasitel swé Apoštoly, a
w nich wšecky gegieh nastupnjky, co služebnj/ly swé “
rozdawač'e tagcmstaej Boijch, přikázaw gilmkí—ljliwše
cky navody we gménu Otce, Syna i Ducha swalého; ga
kož i, by činili na geho památku, což on sám byl činil
při poslednj wečeři. Apoštolům a gegieh nastupnjlulm
dal též moe, odpauštčli a zadržowali hI—jehy, a poslal
ge, _(jllÍz'OŠi sám byl poslán. Toliko na samém Apo
šlolálu a'est tedy založena wšecka ta moe, kteráž wěřjej
OSlll'iU-Yudlflugca gegieh sprawedlnost rozmnožuge skrze
ta. widilcdlná znamcnj, gesto milost Božj zve/zname—
míwagj, i skutečné také pusobj. — Gakož gsem lc—
dy pi'isljhil zděděné wjry neohrozeným hýli hagilelem:
rowné tak miloslj Božjeh pokladu opalrným musjm býli
slraŽeem, bych hrozného hněwu saudce nebeského na
sebe neuwalil; eožhy se stalo, kdyby pro mau nepečli—
wost. s swalými Bozjmi wčemi se nehodné zacházelo, (l
tec/z dra/tých. perlí se před swině meta/o. A Iogest,
což ]"Apoštol chtěl zamezili, když swého milého u—
čedlnjka napomjnal, „by natoz/stádu! M.:/mu rychle na
žádné/to.“ (1. Tim. S.)

A wšak w eelosli wjra by se nezaehowala, a wě—
hy ospamodlnčnj dogjli, aniž podlé wjry Zini hýli

nemohli, kdyby w lom zewniti'njm shromážděnj, gakýmž
gest, ejrkew, kázně swaté horlenj nebylo. „Házeň'“ dj
sw. Cyprian (episl. :3. do diseipl. clliabit.vin.) „stráž
cem gest nndegc, skrcyS—jzejry, wildcem spasitcdlné
cesty, ])odnctem a potrawau dobré pawa/ey, učitel/cy—
uj chmsij; kázeň činj, &* w Kristu zusláwáme ((
bez přestání Boh-u žíwi gome, že zas/jbeuoho Hebei
Box",jc/z odměn doc/czizjnws“ Za lan přjčinau newidi
ledlna hlawa cjrkwe katolické swatému Petru plnomo—
censth udělila, pasti owec i berímky, a wazati i roz
wazowati. Prolož také apoštolowé wšem ejrlmjm kněžj
předslawili, a swalý Pawel zwlašlě „procházel Syrii a
Cylěcíí, poiwrsuge cjrlrwj .- přilmzuge ostřj/cate' při
kázmzj Apoštola a Shinya/z.“ (Skul. Apošl. fl5.) A
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]\ přjsněmu sandu potahuge Korinty, (1.1(01'. 5.)onichž—
to se dowěděl, že hanelinélio smilnjka mezi sebau trpj,
u'mlctgctéhož Satana kzalmbcuj tela, aby duck spa—
St'nbyl wden Pána nas-eho Jcžjšc Krista. Tentýž
sand wynesl i proti I-Iymoncowi a Alexandru Tim.
],), aby se učili Haran/mii. Arowně tak cjrkewnj kázně
pilného nalezáme téhož Apoštola i w 1. listu k Timo—
Icowi w kap. 3. Podobně i oslalnj apoštolowé moci té
od Pána giln dané užjwali, gošto negen wšecky nesnáze
“ pI-jčině olií'jzky powstalé (Skot. Apošt. 15.3 hned
odstranili: nobrž, když toho poli'elij bylo, i kárali atre—
slalí. A takowé ředitelské plnomoccnstnj se wšem udě—
luge, kteřjž se koli za biskupy swětj', nebo podáwage
swčtitol swěcenémn bei-lu pastýrskau, w ta slowa k ně—
nmmluwj: „Přigmí berla pastýrskc'lao auřadn, bysž
u; naprawowóm' [nj-ickaw swafým lmowom byl podpá—
lrn, sam! činil bez Ímčwn, rozmáhage ctnosti poslu
r/mřn' duc/ty wzbazowal, a w tiché pfjsností wyšc—
fřowal a Isa-rak“ (Rom. Pontif. de oonsec. elect. in
Epis—c.) Protož i ga pi'iwlělen gsa k žiwému Aposmlá—
In, a gsa w godnotě s líjmským Papežem, widitedlnau
rjrliwo katolické lilawau, budu řjditi a Sprawowati Ojr—
lfcw Prašs/smt, a starali se o to, by tahle důležitá cjr—
liPWlljllOstawonj stránka se nezořjtila aneb škody netr
pěla; anohrž Iny se w prawégasnosti wjoe goštč zastkwě
la w domě Božjm, grenž gost vjrkow Boha žiwého, za
l.“m'aaito Kristus sobe samé/eo toy/dal, aby gi postrč—
a, aby sám sobě gl učinil slawnau, ncmagjqj .S-"la'wr
m; ani words/ry, neb co takowébo, ale aby byla swatá
„ mipoškwrn(má. (Efes. fi.) Předscwzotj tato, duši man
užiwngjcj, l_uí-iwmluk mjstu, pain se Bohu l)“(lf'. ljliiti.
'Neho „nebot/eli Hospodin stawčti doma., nadarmo
pracowaH, kteříž stawogj gag. Ncbmlcli Hospodin
oslní/rail města, nadarmo bdj , kterýž ostřjkú ho.“
(Žalm ms.). Na tuto pomoc Božj Spoleliagc, pílou,
lnu/a wás mše/to stáda, w kterém-ž Duck swaty' u—
slmzowi/mne biskupa, a sprawowatě budu oirkew
Ho,-ij,Ídoréž dobyl kraj swau. (Slcnt. Apošt. 20.)

Tak gsem, gali/Ž se domniwám, wšecky auřadu
swóho powinnosti nastjnil. Co tedy ode mne žádali ačen
Lilli můžete, snadno z přodošlého da se domysliti. S po—
lllOCjBožj skladu nčcnj Božjho oslí—jhíunode wšj bludu
slum-ny; poklme milosti liožj, gicližto rozdawačom mne
li.-0;;_(-„„.(]|„OstBozj učinila, wěrně budu rozdawati; cjr
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kew pak sobě Bwěřenau týmž spůsobem budu Spamo
wati,kterýž přodpisuge sw. Rekoř (l. 19. Moral.), au dj:
„Nechat kázně přjsnost řjdj se wljdnostj, a ml.,/'dnost
at zdobí přísnost; a tak _qednodruhým at se spr“
wage, by přísnost nebyla ulsrutná aniž wljdnost roz
wázánač“ A wšak kdo ze smrtedlujlu'i,— by i milost Bo.

w křehkých panowalo nádobách, wšem těm důležitým
powinnoslem, a zwláště wlak welikém okresu země, ga—
lcýž arcidiécesj Pražská w sohě zawjrá, mohlby sám o
sobě učinili dosti! Wolnmudře tedy od cjrkwe kalolické
zřjzeno gest, by seč gedon nonj, ginj mu pomohli wyko—
nati. A tau pi'jčinau srdce moge welikan se naplňngo
útěchou; wida, gakowýoh & gol: mnoho mám Spolud'el—
njků na winici Páně, gíchžto pomocj opati—on,budu slo,
V! tom pokračowali, což pí'cdkowé magi dle swé mau—
drosti uslmlowili za dobré gsau uznali.

Přede wšjm w Spráwě díécesanské důwěřngi se w
pomoc wšech těch, lcteí'jž powýšeni gsauce k gakému—
koli důstogenstwj gíny'mgsau přodslnweni, ag'íchžto způ—
sobu žiwota wolmi často podi'jjzonj následugj. Nic ne—
pocluybugi, žeby w cjrkwi , rowně gakož w každé giné
společnosti, wše se podlé žádosti dařilo, kdyby předsta
wenj, poslušenstwj gsauce pilní, wšecky swé powinnosli
na wlas plnili. Naproti tomu rowně tak gest gisto, Že
wšecko dege se na Opak & přicházj na zmar, geslliže
ti, 50112 na wrchu Stogj, prawých cest Opouštěgj. Nebo
„wady bíshupůw (což owšom plan i o wšnch giných
předstawenýoh) nemohau ukryty býti před očima, no
br'ž. i malé gegích chyby rychle za zna'most přicháze

Gah'o bogownjh, dokudž doma zastane , a s ža
dným w boa se nepanšlj, muže, by &sebe slabší byl,
w skryte zůstati, w boge' ale nahý/' postawen, hned ob
gewuge, yahy'mby byl : rournň tak i ti, genž domacj,
nemnohy'mz' pracemi zaměstnaný, u'edau žíwot, magi
we swé samotě gahausí zástěru na prowínčnj swá;
wystnpugjce ale na swetlo swle'hagi se z one' tagno—
sti negínóce, než galso %odeuru, a uhazugj talcmeř na
he' duše ocfjm na ně ])(ttiquím.“ (Jan Zlaloústý l. 3.
dial.) Poněwadž tedy nemůž skryto býti město na Wrclill
stogicj, Wy wšiolmi, ;:imžlo ginj gsm) podřjzeni, duchem
& srdcem Wašjm hlod'le býti tak spořádání, bytolno wyš
šjho mjsta, ku klerémuž skrze nasIn-omážděné zásluhy
swé byli gste powy'šeni, hodnými byli gsle gmjui.-——W!
pak zase, geuž gíným gste poddání, úplné swým před—
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stou—enýmprokazqu poslnšmlstwj, wědouce, že ,.nenj
mm.-nostínežli od Balm, (: Božjmu zřízení že se pro—
iingi, a sám sobě od.?auzcnj dobýwó, lrdoby koli mag:—
ností se proiíwílf“ (lijnn. II).) Protož poslušní budte
z/n'áwců swy'c/c, a buďte gím poddání. ()m' zau/isté
bzloqjmrd wúmí, gaer počet magjcc wydatí za duše
wušea (Z d. Ia.) Kdo gioé má sobě podrobené, přjsně
žádá od nich p0=|l1Š1'|l=t\\*j.„fo wšakmuž býtinespra—
wedlíwěyšj/co, než. c/njtí od manšjch mjtí ])oslušcn—
shvj, a nechytí poslance/mii wčtšjc/M“ (Sw. Augustin
de op. monocbi). Prowý cjrko'wnj Zpráwy 'ríul gon teb—
dož můžu obsloli, u'vslližo poddonj wšoch předalawených,
dobré “čci rozkolug—jcjťh, no toliko pro Imčw, uobrž ?
pro swódomj posloncbogi, golikož w koždé společnosti
poslnšcnstwj gogt Swozkmn, ktorýž roztrbnnl— lí býwá, wše—
rko no rub se obrocj, _u'okž nám i lotopiqowé dosu-“ědřu—
p_ř. Poslóz nikdo, znogo gon poněkud pijběby uowěgšjch
čosůw, nezapře, že p'rjbn'é nopomenutj u wčci léto niko—
liuěk zbyteřno nenj.

To wšo co základ colébo řádu cjrkcwnjbo přede—
slow, gižř mi gest přistoupiti zwlošiě k těm, gežlo obci
1"in za. pomocníky w ouřodě lne'm biskupském. K Wám
u-dy pÍ'PdkPlll obrovug'i zroky swogo, Neydůstognčyšj
Páni Prélótí (( lmmncnjcí, gvnž _:rstowalebncuuluzždy
woman lt/awnj/w ma'/w"chrómu Pržno Kapa'mhm. We—
liro to duvbo mého upokogilo, že, ač umon z wás mne
oni nezuoli, bnod gok mile gsm se gmenowánj budourj
lm Wosoho :ll'rilr:l!=l)"řo od Neygasnčgšgílw stuřc a
KrÚ/c uvinčného dončděli, poddouoslí o wšj možné šrlr
nosti důkazy mně obgowíti gslo noopominulí. Wás Indy
i ;:o s bratrskou láskou obgjmám, úplně se důnčřug'o.
žn :nuč přjstupu, kterýž gsle mi loskowě !( srdcjm swýln
odowřeli, nikdý nozowřoív. Waic mom owždy mjli budu
za swaty' swůg Senát, k tomu zíjzoný, by bogněgšj m
dou wšc se dole, což k zpráwě diécosánské zřj & smě—
řugc. VVošo bude powinuost, Bratři Neymíleggj, o
llvytěžšjcb wěcecb rozmoyšlc-li , o se mnou Sprowcdliwč
soudy wyuášoli, gešlo obzwláštnj moudrostj, rod i soudů
zroloslj zřetedlní, gokož i ne méně w zastínvoni o ko—
nánj (*jrkewnjch záležitosti dobře zbčblj gsln. Wy mně
mnsjlo.nápomocni býti n 03537th a ro:,móluíni wíry
prnwč; k čomuž mezi g'mýln wehnoudré gosl. při Iolnlo
blownjm chrámu.“ lně zřjzenj, že nřklořj z Wim k m;.-.
sítnj slowa Božího gsou zowázáni, odkud so přjložitosti

('osnpis pro kot. duc'hmv. XT. %.



700

nabýwá, ze žiwébo v.jrkwe sklqu pmwdy božské wyhj
roli., :: ge wčřjujmu lidu zdělowati. Důstogné služby
Božj konímj o ustawičné c/twctl Božjch prozpěwowíuij
gest gedna z neypředněgšjcb Wnšieb powiunostj. Ne—
cbtěgte tedy k swěta tohoto synům :: mudrákům býti při—
počteni, genž téměř to wšecko za lbostegné & zbytečné
poklíulagj w'čui; na paměti mag-jee, že. se mkdý užiteč
učui xmwynakládít času, než w službacb & cbwalách
Slwořítele, a že Pánu wšock pdm'i bez přestánj osla—
wowati, duše lidské ku pobožnosti rozněcowati, ducha
žiwiti, pro nás smrtetllnjky daleko gest. užiteřněgšj, než
wšecky ty tělesné zisky, gicbžto mnozj toboto swěta sy
noué s nemalým pachtěnjm & wynasnažowánjm wybledt'l
wagj. Tak chwíiljee Boba žalmy,:zpč-wy a. pjsuičkami
budete Mogžjši podobui, na hoře s roztaženýnm rukama
se modljcjmu, on se. na rowině Israeli/é s nepi'átely po—
týkali. ] wěřjeí bogngj s krutými Spasenj swebo neprá
tely bog“ dost těžký, kterýž by se šlustně wybogowal,
třeba Boba ebwžtliti :! wzýwati o pomoc. A to by se od
Wás tjm pobožněgi, borliwěgi. wěrněgi & piln'cgi djti
mělo, řjm wjee se každý z Wás i dary přirozenýmii
nezaslnuženými od zulúštuj Božj prozretedlnosti i zatkla
datelů štědrosti čige býti opatřena. Poslez wšecky po
“innosti swé s tjm neywětšjm prospěchem lmplnjte, gestli—
že wšelikau zřett-dlni gsauce ctnosti \\ýnasnužjte se. býti
Kristowau dobrou unmj, ebowagjce láskunepřrt 'ifrenan
k sobě wespolek a ke wšem lidem, gelikož „konec při
lrrízam' gest láska ze srdce čistého, a swědomj do—
bré/w, (: uy'ry neošemefneí“ (1. Tím. J.). A pouěwatlž,
_smkž i sami dobře. wile , wšebo wěřjcjbo lidu gakož i
kněžstwa diécesímskébo oři na Wás gsan obráceny,pro
tož neobtěgte zapomenanti, že proto na swjoen gste |m
staweni, byste swjtili wšem, genž gsau w domí? cjrkwe.
(Jestliže, tak Spoi'ádími gsouce gednomyslně s Arcipa
stýřem swým budete praeowati, ulelti'j se mu to břjtně,
kteréžto sám nésti slabým se u_jtj. — Podobnou o wě
ci swnté snahu a páří žádám i od Wás, genž gste Isol—
leýiamjclt Kapitol mých důstognicí akanmmjcí. Ga
kož gste si starobylostj ústawů VVašicb & wznešenými,
dlaubým na winiri Páně praeowánjm nasbromážděnými
záslubami úplnou \\šecb dobrých šetrnost zgednuli:row—
ně tak i budaurnč bled'te se gj prjkladným žiwotem &
wěrným swýob powinnostj plněnjm liodnými učiniti. Při—
č'mj-li se každý“ z Wais na swém wyššjm mjslě dle nej
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wětšj s_ílyswé králowstwj Bošj rozmábnti, wšeeka Wa
šeho Arcipastýře wynasnaženj tjm snáze budou k mjstn
pi'iwedena.

Obzwláštnj pak wěrnost u wykonáwánj uložených
powinnostj žádali budu od Wás, genž (mřadem wz'ka'ř—
ským gate poctčni, & ostatnjm představeni netoliko ctj
nobrž i moej, wěda welmi dobře, gak prOSpěšnu může
býti práce Wnše anráwě arcidiécesánské. Gakkolitedy
kanonické Visitacj celé arcidiécesj ku přednjm swým po—
winnostem poejtám: a wšak w mnohých, w přemnobých
záležitostech potřebou budu Wašj snažnosti. Swědomitě
tedy cbtěgte bdjti, by wše, což k službě Božj Zřj, u wnitř
i Zewnití' tak bylo Spořádímo, galcož tobo k rozmnoženj
slámy Božj a k zbuzenj i rozněcenj prawé pobožnosti
_u'estpot't'ebj. Snažte se o to, by wše, což chrámům ná—
lc-žj, w celosti a neskráeené se gim zachowalo; ku pa—
měli sobě přiwozugjce ty zákony, kteřjž wyměřugi, gak
se má se statky tak kostelnjmi gali farskými wliulaí'iti.
Na Wás zwětšjbo djlu to ležj,ducbownj—li, wám podřj—
zené, osoby powinnosti swé bedliwě konagj, pastýrskébo
odřadu wšecky stránky s užitkem Wulělítwag'j, & ('jrkew
ujeli zákonů úplně gsau poslušni, či nic. Nebo Wy
zastávám auřad těcb, giebžto swaty' snem Tridentský
nuzýwá okem biskupů, a genž o to pe'i-i mjti magj, by
mezi ducbownjmi na Winici Páně pmcugjcjmi newynilily
urážky, nobrž aby ouřad pastýřský slušně, řádně a pro
spěšné se konal. 0 toto-li peřowati cpominete, totéž na
Wais přigde, ř.ij swatý Karel Barrem. (in oratione
hobita in concilio provino. ll.) sbromážděným otcům wy
]ll'OžOWíll,řka: „My s onau apoštolskou sia'losij a
ewrmyelícknn sílou, kteréž. nic nenj na. pasfiiřjjchdu—
.šj .s—lmvnčijho,a 7ch gim che poh'ebnčyšjho, beze
strachu a stále cifime, a tudy ídokoneyme, čemu
Ewanyelmm učj, co Kristus eee/j, co rozum porcmčí,
co stáda blaho, co cjrkwe moc a důstognost žádá.
Nebo kdybychom ginóve činí/í, na hrozném onom Bo
žjm soudu, až z dqu péčí uasj sweřeuy'ch počet wy—
dllwatí budeme, uslyšjme wo/u'nj tos-ech,těch, yenž na
nás inlowatí budou, uslyšíme i hořké domlauwóhi
ro:/mewtmého soudce, on takto k nám řekne: Byli—li
qste stróicowe', proč slepí? Gestlz'že pasty'řowe', proč
asie stride sobě sweřené b/andítí nechali? Gestlíže
.wl země, ynky'm Způsobembyli gste zmaření? Gest—

líže _qste byli swetla, proč ysie cre tríeížch :: w stjnn*
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smrtí sodjcím nesaqítili ? Byli-lí ysta Apoštolů, prot?
qstc (muito/„elm;prázdni byli sjly, (IN:/giro fwšeclfo
toliko lidem l.?ljbos'tí? Byli—lí qslc ústa Pána , proč
nt'e'mj'?(Jestliže gstc se toho (mřadn neschopným?býti
citi/í, proč tnlrowé ctí žádostiwí? .Palrlísr/mpní ((.do—
stutoi'ní, proc?—'tak lení-nj o. nodbalj? Nir—lí wámi
prom/.in hlasy, nic Emnngr'lístn „tá/rony, nic A po.-štola
7-);“j)'/.'/(ul_:/,nic pobožnost, nic náboženstngi, nic I.“/vsa—
qjcj (.jjrlfwc Staw, nic ton straší/"mg) sm.qu den , nic
odmúny, nic tresty (! wěčnu' trápení Helm/nudy ?“ To
na mysli swé přemjteyte, byste tjm zhuzeni gsaucc, ne
nctllmle, ne wlažně, nv. hogáonč , nc ljně :! přetwářeně,
nohrž upřjmně & s stálou i swatau lmdlíwostj, k Bohu
samému prohlétlagjco, což auřad :! powinnosti V\Tašeliá—
žj, činili & plnili. Pak-li se tak zachowáte, & řádně,
opatrně, horliwě & s rozwalmu powinnosti swé wykoná
wati hudpto, za dwij cti hodné Wás wždy pokládati,
& ohzwláštnj k Wám \\ždy ohowati budu otcowslmn na..
klonnost.

Gizi ale řas gost. bych i k \Vám, s_t/nowé Neg/—
mí/cgšj w Kristu Ježíši, slowo učinil, k Wám, gošto
w potu twáí'i swé na winicí Páně pracugoto. Wám g_rost
zagisté wcliká pustýrských pr.-mi částka za podjl, mia-
nowoni gszmcn nad národy, aby/ste tvy/plenili a zka—
zili, a rozptýlí/Z (( rozmotolí , (( stoupli štjpilif“
(Jerem. I.). Rolnjci w potu twáři swé pole wzděláwa
gj, čistjce gc od liaukole & neužitečných rostlin; winnc
keře nlnvazngzji, & stromy ořezáwagj, & to opět a opět
dělaszí. hy polo, stawši so g_rvgich pracj dobrým, nPZpust—
lo zaso. Podobně i wěljjcj Bořj gsm:. rolj. (1. Kor.

Pilně tedy & hmlliwěl go wzdčláwoytv; co stromí
opět a opět go ořezáxwyta-, hy so postupugjcjm řasa-m
zase noztmtilo, vož gsm na nich Zleštli; slowom ouřad
Wáš žádá, Itystnustmviřně, bez přestání Šožj rolj wzdč—
láwali. Wy gsfe ty ruce, _qímížswatý Aposto/át dary
sun" It sposcnj učřy'qjc/z ro:;dáwó. Galea wody z hlu—
bokusti hor se prýští, a umčnjm lidským se tam wedau,
kdež gif" WS! potřeba: rowněž tak w Iůnu cirkwckato
lické pokladnu-č prawd & milomj Božjch gsau složení,
odkud wywážoni & skrze Apostolát prostředkem nižší“
služebnjlzů k ostatnjm |idcmhýwagj donášeni, by ge uči
nili Spaseny.

A to se děgc přudně skrze hlásání slowa Božjfm.
kteréž by i nebylo neyhlawněgšj, gest přetlc podstatná“
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nu'rmlu kněžského slránknn. „Oswedčuqi před Bokem
a .ležjšem Kristem, kterýž bude saudílí žíwé i mrt—
wé, w pije/mdo swóm ??králowstzqi swe'm : Koš Slamu.“
'llnk nnpomjná swnlý Apoštol Timolonsnóho (3. Tim. 4)
ňnpomunnlj toho p'rjčinn wyswěllngo (l_ijm. IQ.) násle—
alnziťjm způsobem: „Kai-dý x'(((/isté, kdo:/solí w:.y'wati
bude _qme'noPáně, spasen bude. Kterak tedy budau
zrsýwatí, w kteróbož netvoří/a'? Aneb kterak uwčřj
lomu, lettere'bož,neslyšeli '? Kterak pak uslyšj bez. ka
zalele? Kterak pak kázahf but/au, geslliže nebudau
pos/dní ?“ Poslání gste byli,synowé Neymž/egšj, byw—
So na knězsle poswěcnni a olnlržcwše pn'nwmnocnosl,
g'iZIo i k hlásánj slowa Božího gest potřebj; gošlo,gnlcž
swalý Řehoř Nozianzvn—slíý(oral. 301) pr.-mj, ne každé—
mu přísluší, o Boku a wececk božských. mluw'a'tz'. Giž
z toho gmlinóho wyswilá, že se wo swnlémnnřmlěkaza—
telslaém wždy podlé ojrkcwnjbo nslnnowonj zavhowall málo,
tak sice, byste gen to & lnkým způsobem kázall, co &
gali wclj cjrkcw, wyhýbagjro se pilně wšem slowům no—
wolným, n ničeho nehlásngjc-e, m-Žll ukWšrmauá/ct) Je—
;šjše, bylby íž'idum pohoršenj u po./zam.er (tI—ebai
našim) byl blóznowstwj. Dobře prowil swotý Augustin:
„ll'r učenj má se biskup (galeož i každý g_vinýlcnzalol)
pjsmu swate'ko držeti, a se smoke/rých mnenj zná—
mosfj nebonosití. ijl totiž powhmosi bl.s-lmpowa,řeč—
nieká prawídla wykládatí , aniž nm gest c(owoleno, ebwá—
h; Perunaprozpčwowaiíf“ (Dedoclrinu christiana). Tak
sobě pořjnnsjw, ne?,působjle snml w sm.-jeli poslucha—
l-ů luk welilcébo, & wšak wžlly aneb che aneb méně
snnyslného znlibpnj: znásobilo ole gístě řeřj Swan zil-+
rmutek, kterýž gest podle Boba, a pok'ďnístále' k spa—
saní,-. ('). Kor. 7.) Způsobllo i lo, což Žíulá swalýJoro—
ným, když piše: „Pozorouratísluší, že slowa mamh'ýcb
se „mletý/mai toliko. ani-ž.mok/mu rukou wyluzngi
slzy, nobrz'; že nic/eaaj, a b/mqufm (jm/'n: bolesti“ a
rány kagjcj činí. (Šest/r.“tedy nekoho řeč "epic/už,
nobrž poxlnelmčům:;a/jbenj činí, nenjl řečj maua'rauf“
(Super illn Eccles. Verba: Snpian)

Powinnosli anřmlu kazatelského niřínjlo ale [Ppl'W
lnlulúž zadost, když olnoha swého pilně uxněnjm spu—
sitedlným budete obohacownli, & lin: během poznáte,
„l.r'lel'lí'kolí wč'm' _qsau ]n'awé, kterékoli pocííwe', která—
koli sprmvedlhvé, klerňkolz'swaté, kterékoli míléJrfe—
Hafo/í dob're' ])010čblě.“ (Filip. 4.). Tohoto slrasilmll
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ného uměnj učitelkynj gest ejrkew katolická. Budete-li
mimo tuto cjrkew někde ginde pastew Spasenj & pokrmu
hledali, totéž se wám stano—,cožApoštol (Řím. l.) apo
hanslsých muilrejch dj: „Bím-nj učinění gsan w myšle
m'clc.swy'clt, a zatmjno gest nemaadre' srdcegeg'ich;
nebo praay'ce se býti mandry'mi, blázni ačínenl gsme“
Wystřjbey se tedy každý onoho suchého,galowého acha—
trného způsobu kazatelského, kterýž pouhým rOZumem
se. a zprawuge, a gehož sobě za těchto našich časů
obljhili i mnozj z těch, genž se gménem křesťanských
kazatelů honosj. by ti a tacj dobře powážili, co Sw.
Bernard (serm. 15. super cant.) nabožnau myslj napsal:
„Pjšeš-lí (a to i o žiwé řeči platj), nechutná mí, leč
tam čtu Ježíše. Suchý gest wšelí/uj duše pokrm,
neni-li Olegem tjmto polít, a nechutná, leč tanto solj
gest pes!/pán.“ Ježjše ale. prawého nikde neřtete, leč
w oné knize neýstaršj a wždyoky prawdiwé, kteráž se
ze řeřj ('jrkwe pořad žíwé skládá. Nechtěth tedy giné
školy učedlnjky býti, leč té, we kteréž uřjneomylné uči—
telstwo cjrkwe katolické. Z úst—li této učitelkyně mau
drosti se naučjte, „řeč waše (( krismej nebude w slo—
chh dtiwodnýe/t lidské maadrosti, ale zedokázónj
dne/aa, a moci: a míru naše nebude na. mmcdrosti
llds/re', ale na moci Bošj“ (|.Kor.2."). Tak se uwa—
rugete i toho mylného umění, okterémž Apoštol (l. Kor.
l.) prawj: „Psáno gest: Zabladjm moudrost nata
drýcla, a opatrnost opatrnýrk zocor/ma. Kde _qest
mandrý? Kde zákonní/c? Kde zpytatel tohoto sweta?
Zda/iš Bai/t neučinil bláznlwau maadrost tohoto swé—
ta ? Nebo pončwadž wBoij nzaadrosll nepoznal swčt
skrze moudrost Boha: libilo se Balm skrze bláznow
stag-i lidi-(mj spasem/ činiti zveřiejď“ We škole Krista
Ježíše zh_ireyte tedy látku íoho uřenj, kteréž wěřjcjmu
lidu t'hoete pí-eilnášeti, pak „ží-má bade řeč waše (:
mocan a ýn'onílt'awčgsj nade wšel'íky meč na oběstra
ny ostrý/', a dosu/mojej až do rozdelenj duše, z'd-acha.“
(Žid. Týmž způsobem sobě pol-jpeer , kterýž wy—
měi-il a popsal swatý Řehoř takto: „lieřawy' lww gest
reznicené kázanj, a galia z řeřawe'lwlrowugis/try
taqi, rownč tak ;: ONO/IOplamemcá slowa do uší po—
sluchačů padagj. Dobře se tedy kazatelů slowa gi
skramí nazýaragi, pouewadš tec/z, gie/cite srde do
sta/maj, roztažený/j.“ (lnomil. 3. super EzeehJ.

A wšak pauhé toliko prawd Božských uměnjnepo
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slačuge geště !( úplnému wyplněuj wšecb auřadu kaza—
lelskébo powinnosti: nobrz musj gešlě tabéspogeno býti
nábožná Iagemsle Božjch rozejmánj a přemyšlowánj.
l'mvažte dobře, synnwé Neymilegšj, co Lmlelc z Gra—
muly (in pronemio tract. de oratíone et medu.) přjčinau
věci lé powěclěl. „To mne,“ tak wee-e muž tento lak
pnlmžnoslj gak uměnjm proslawený, „nabitý mluwiti o
této weci, pončwadž. wjm, Že ne_ýpi"edm>_q.šjwšebo
:.le'bo přjóinau gest nedostatek přemýšlowa'ni , gabož
i sám Jeremiáš (v. 1.1) tobe oplakáwá, un dj: Zpu—
štenjm z.pnšte'na gest wšeclm země: nebo nenjžrždný,
Islerýibý srdcem ro:.waáowal. Odtud wyswítá, „že
přjčinau bjd našich neni nedostatek uy'rý, nýbrž. spj—
se to, že swatýeh wjry tagemstaqj nerozgjmríme a
nerozwažugeme. Nebo kdybychom tobože pi/ne'gšj
býli, talcou'au sjlu a moc mč/obý každé, i to neýmen—
si tagemstwj pozorne (: nóbožnč rozwažowané , žeby
stačilo, w uzdu pogmonti žádosti naše , a nám při
speti proti Žiwota tohoto zlobám. Pct/sli tedy nrjry
naš-j tagemstwj, ae tak moc-na gsm:, srdce lidské o—
brátiti ]: dobrému, předee ft)/(0 u mnohých křestmni
nee/'nj, žádné toho giné nenj příčiny, než že lidé
nilsdý toleo nerozwažugj, což; wefj. Nebo _qakož dle
swčdeetwj lólmřu přirozeným prwe' bor/mm rostlina
bogiwá w žalud/m se m:.zsíst-rdwiti, máti prospjwati :
podobne tal; aby tagemstuy' wjrý našj byla nám spa
sited/ná a užitečná, mnsegi prwe' w dns-ich našich
bor/sem pobožnosti a rozýjmdn/ swařena býti, gináls
sic málo nám prospMjf“ An giž wšem, i laikům
labowé časté přemyšlowanj se má sebwalowali, proto Že—
by bez něho, tak _e'akŽpijslušj, tagemstwj wjry nepo—
znali: gistě tim wjee se má osobám duebownjln za po—
winnost ukládali, genž wětšj swalývh wěejznámosljmagj
býti Opatření, než ostalnj. Geslliže, galiž swědřj Gra—
nada, wjry našj (agentsle horkem swalěbo rozgjmanj w
žaludku duše stráw'rti pi'jslušj gakýmkolilidem, by selak
tim žiuili: Ijm che Io pí'jsluši těm, lxleí'jžto Ijm negen
Sebe, nýbrž i giné žiwíti magi. A _ejako matky gjdlem
požiwaným a dobře slraweným djlem swé wlaslnj tělo,
dílem nennluuňálka swa žiwj: rowně tak služeane-i ejr
kwe slowem Božjm skrze rozgímanj slraweným djlem sebe
samých žíwiti, djlem z něho giným dle scbOpnosligedno—
bo každého aneb ducbownj pokrm aneb mléko podáwali
magj. Ci gaká. toho medle pí'jčiun, že přemnozj u wy
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kládánj tagemsle wjry našj a prnwd neyúrodněgšjch luk
tuze hýwagj nc—plodnj,že když gim gest () ních (*i—
níti, solwy několik slow goal slyšeli, :! lo geště wěciluk
weliké málo dostogných'? Zugislé Ioho nonj žádné giné
přjřiny, než rozgjmánjm a premyšlowánjm těch ta—
genlsle & pr:th w duchu swém nestráwilí; neho kdyby
se gimi byli nasylili, snadnohy lo, čnluož srdce plno,
z úst. teklo :! giným se zdělilo. To ledy, synowé Ney—
lnilogšj, každodennj budiž waše práce, rozwažowuli wjry
našj tagemstwj & prawdy mvnngrlické, hyslc guko onvn
domícj hosPOdář z pokladu swého wynášeli nowé i sla—
ré wčci. Naplniž se ljmlo rozgjmánjmdnše Wnše prawd
Božjch sádlo-m & tukem, hy úsla Wašo plesugjcím „Enzy—
kem chwálšla toho, k němuž prnwdy tyto zřj :! směřngí.
Neboť i k Wíun gest řečeno, ro Wcliký onen proroka
píjlel Božj, Mogžjš (Daniel—on.G.) porauřj. řka: „Bu
dau slowa tuto, která: gá příkaz-"gi tobě dnes, w
srdcí twc'm: (( budeš to_c/pr(luv;nf(llí _qe synum swým,
a ye rozgjmatí sedě w dome swe'm, í gdu ccsiau, le—
lmgc í wstáwage. A uuužicš ge galia znumenj na
ruce swé, a budme, a. lwybutí se budau mrzi očima
twýma, a napjšrš ge 7m pra/m, a na dwcřjch dom-u
swé/m.“ Každý den přislllpngrte k stolu, hysle tělu
swému potřebnou potrálu-u podali: i proi'. duch Wáš se
má poslílí & zdrželi od pokrmu „vln—ské przmdy? Tělo
nižádným pokrmem lmořc-l'slwono, nvmůž dolm— naplnili
powolánj swoge: i kterak duch Wáš, uřonj linžjluo po—
krmu zlmwon wšeligaké auřndu paslýrskgho práce, w
každé téměř hodině se naskylugícj, náložilě zustane?
Chceteli ledy slyšeli Pána k srdci Wušcmu mluwjrjho,
pilní Imd'lc swalého rozgjímánj. z nčlnožlo se i nenviěaslo
noysladšj & nryčislšj rozkoše prýštj, tak že se swalým
Zpěwcom můžrlc řjrí: „B/ulws/mvcný muž., gcbož w
zlí/rom? Ilospodinmvě wu/e, (: w zní/com! gebo přemy—
š/ouznti bude dnem a' noci (Žalm l.); bla/wdawenj,
Mei-ji s/ammagf swůdcchoj gebo : celým srdcem wy
ltlcdflwqu hu.“ (Žalm US.)

Přomyšlowáni ni'j, co scházj, modlitba řinj, by
umrházvlo; ono ukazalo—ecestu, Into prowodj; přemyšlo—
wánjm poznžura'une musí.-'nvngjcj & hrozjoj nám nebezpe
ří-nslwf, modlitbou se girl: 5|n—oši'u_-_rome. Tak mcdole
kauci učílel p0pi5uge Io pewné Spogcnj, kteréž gestmezi
n;“remyšlnwímjm a. modlitbou, :; wyswětluge přjkladem
Suumrítítnky (Scala. Clausn'ulis o. l), gjžto řekl Krí-q
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stns: „ij znala. dur Bošj, nkdo gest, kterýž pracuj
tobe: dm; mí pití; t_t/bys snad byla prosila od nulou,
(: by/by tobě dal modu album.“ To když slyšela žena,
prnnj swntý Bernard dále, gnkoby se byla čtonjm pon-—
twin, sama u sebe rozgjmala, Zeby dobré bylo & užiteč—
né, lnjti tuto wodu. Rozžeta tauže žádosti, pozdwilmge
y_ižmysl swau k prosbě, i'kau :: „Pane day mí té wo
dy, at byc/e mifac/'Iu, (mí chodila sem zvážitíú“ Eyhle
slowo Páně & učiněné () něm pi'felnyšlowánj hned zbudilo
Ženu ku prosbě. Aneb byluby snad prosila, kdyby
prwé přemyšluwúnj bylo neroznjtilo? A coby bylo
ni'edclulzegicj pi'mnyšlonánj plutno bylo, kdyby tobo,což
m welnni žádnle wěc poznnla, následngjci modlitba
nebyla wymobla'? Aby ledy rozgimímj či přemyšlowánj
nžiteřno a 'n'OSpěŠIIO bylo„ potřebj. by následowala mo—
dlitba. Cbtjce tedy, synowé Neymílegšj, wšecky powin—
nosti auřadu swélm :: zwláště kazatelského náležitě na—
plniti, s přemyšlowúnjm spogte častou modlitbu. Mau
drostl že blnsntclům slona Božjbo potřebj gest, nikdo
nic nepocbylmge; že si gi ale. modlitbami swýlni odBo
lm můžeme tvy-prosili, rowněž tak gisto gest. ..zl (jakž.
gsemwódél,“ pr.;ij Mnudrý (e. 9. of l).), „ž.ebych gi—
mlče nemohl býti zdrželíwý, lcčby Bůh dal, a to su
mé byla mcmdroshwódeti, (jiby ten (Im-byl .- přistan—
7n'l _qsem lm Pánu, (: prosí! gsem bn, (: řekl (jsem ze
naš-ncl.!vnitřnosti magic/z: Bože oh,—umých (( Pane mí—
toxrdcnstugi. ((m/Li.mí slo/ic swg/cb pi'istoqitj"zam/rast,
sešh'ž. gi snebcs swatýcb swg/'cb, a od stolice zveli—
bomocností swé, aby semmm byla, a semnau praco
u'a/a, abych wade/, coby bylo pifigcmnóbo u tebe.“
Rowně tak i swntý Jakub welj, by se prawá nmudrost u
Boha hledala, an dj: „(Šest/bic pak kdo :. wás potře—
bou/e moudrosti, z'n'deyž gi od Boba,_ktm'_rj;ž dáwá
u:.š-ccbnem bot/ne', a ucmnlauwá : a budet gen-zn dáma.“
(.lnk. J.). 'Mnozj zv swatýcb Olt'ů upřímně gsau se wy—
znalí, že, \\jee modlitbou než učením moudrosti nabyli.
Za tun přjčinan, synowé Neymílogšj, nř'jce se a přemy
šlugjee, modlitby nikdý nezanedbáweytn:, to lré stegny'm
krokem nec-bdí postupne—e,nemáli to ono w srdci wašem
přewnby nabyli, a wšeeh stránek sanzwnčnost zrušiti.
Íířjce se moudrosti, rosnu milostí Božj to učenj zúrod—
njte, k njžto nás smrtelné táhne modlitba mocná, by u—
měnj nenadýnmlo, nýbrž Spiše, s láskau spogeno gsauc,
wzdělalo. Nikdý tedy čtenj & studie waše nechuť ne
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nuimagj wám |Oll0 řasu, kterýž modlitbě náložj; wězle,
že mnohdy welmi pí'jlišné zaměstnánj modlitbě gest na
ugmu, a Že zwláště studie Spekulatiwnj aeg-en často po—
božnosti stogj na odpor, nobrž že. i wšecku sjlu duše
ztenčugj & sežjrauj, i wůli sncbau a. slabou činj, tak že
Boba ani necjtj ani neokaušj. Žádost mnoho wěděti,ne—
Sprawedliwau gest macecbau modlitby, poněwadž žádost
tato i wšeckon čas i celého í-ílowěka chce mjti. To aby
se nestalo, slušj dobře powažiti, že daleko wýborněgšj
gest uměnj božské, než lidské, a protož že se wjoe má
člowěk oddawati tomu, z čehož nabýwá se prwnjbo, než
onomu, i-jmž se thSílllllg't! druhého. Na ten ejl a konec
pobožnau mysli on_almždodemnjmodlitby Waši slowa roz-»
bjreyto: „I?ač i(?(lDuše swaty', geduo s ()teem, Sy
nem gsauej, do naše/zo srdce rychle vyjití“ (Hymn.
ad Tertiam). „Nebo budeš/i moudrost wzy'watí, ana—
Íflonjšli srdce swe'bo k opatrnosti: budeš/£ gj hledati
gako peněz, a gako poklady utykopášlí _qi: tebdy po—
rozuny'š básní Hospodinowč, a ume'nj Božj naydešf“
(Pi'jslowj Q.).

Modljtte se tedy, uřjco se & přemyšlugjce, auřadu
swébo kazatelského powinnosti s pomooj milosti Božj na
plniti s to budete. Ale ušalc negste toliko slowa Božjho
hlasatelowé, nobrž také, což mnohem wjee gest a wr—
obem swatébo powolanj Wašebo, gstc knčžj a tagemstwj
Božích rozdawači. Galíožto lměžj, synowé Neydražšj,
prostředníci gste mezi Bobem a lidem. „ÍÍ/šelíky za—
ge'ste' biskup :: lidj wzatý, za lidi by'wá posta/men w
tec/z we'cecb.,kteréž ysrm Boží, aby občtowal dary, a
obětí za hříchy; kteryfby mola!lítost mjtí nad temi,
kteří:" neznagj, a bloudí: nebo i on sám obklíčen
gest nemoej. A protož má, gako za lid , tak také
iza sebe same'bo obetowatí za ltfje/zy.“ (Žid. ó.).
„Gedera. gest :.ayisfe' Bai/a.,geden íprosiřednjk mezi
Bohem a lidmi člowek Kristus Ježiš: kteryž. dal se
be same'ko na wykaupeni za wšecky (l. Tim. 2.);
tento pak proto, že zůstáwána weky, we'čne'málmčš
stwi; odkudž 'í spasíti muže wečnč ty, kteříž přístu—
pulty: sit.-rzelnčlzov k Bohu .- wždycky gsa žz'w k orodo—
wmg; za nos.“ (Zid. 7.). A wšak to wše nic nezahra
ňuge, by gedcn za drubébo přímlauwal so 11Boba skrze
prostřednjka Ježíše Krista, a tady geden druhého byl
prostřmlnjkem. Což zwláště powiunostj gest. wšecb kně
žj, „by mezi sjnci a oltářem plu/mii awolalě : Odpus-t
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Hospodine, odpust lidu twemu: anedey de'díctszwe'
bo w polmneuj, aby panowalí nad ním/,' mlrodowé.“
(.loel B.). Nebo poněwadž nemohou wšiohni lidé, za—
městnáni gsnnce žiwota tohoto rozličnými pracemi, usta
wiřne na modlitbách trwati, slnšno gest i welmaudí'e, hy
wzati byli ze wšcch někteřj, gonzhy za wšecky tuto po
winnost bez přestánj konali. A protož zijzon gest řítil
kněžský, kterýžto hned za odwráoonj hněwnBožiho, hned
za protninutj hříchů, hned za obdrženj milosti Božj se
nstowíčně k Bohu mode. To i swatj Apoštolowépoklá
dali za swau powinnost, & protož wywolili giné, kteří?
hy přislnhownli t'hmlýtn & wclowám, řkance: „Protož,
bra/ři. wybeřte :; sebe mtcžů, ——my pak modlitby a
poslu/cowánj slowa pilní budeme.“ (Slůlll. Apošt. G.)
l'owinnosti té oslřjhal i Kristus Pán, kněz neywyššj,
wyyda na horu k modlenj, a přes noc trwage na
modlitbě Bošj. (Luk. G.). On wstoupil na horu sám,
aby se modlil (Mat. hl.); on se též, powečeřewsuše-.
(Iloiky swými, odebral na mjsto tiché, & tom se za swé
\,\řt'tlé modlil takto: „Otče swaty', _zaebowey ye we
ome'nu swe'm, klere'ž _qsi mi dal.- at by byli yedno,
_qakoi my; neprosímt abys ge w:;nl zmee'ta, ale abys
ye zaebowal od :;le'bo; poswet'lž. _qlclt u; praurdě; ne—
prosjm pak toliko za uč, ale i za ty, kteříž močfj
we mne skrze slowa yeye'clz, aby wsickní gea'no byli ;
Otce, kteréž ysi mi dal, chci, kdež ysem yá, aby i
omibyli semuaw“ (Jan 'l.7-). Tn powinnost naplnil wý—
horně i swatý Pawel, gakož sám we wšcch téměř listech
swýoh swě'dřj. „Swčdek mí gest zagíste' Bil/(.“, tak
si w listu k ij. |., „že bez přestání zmjnku 0 wás
ríinjm; nepřestrltmlm djkú' čim'tíza wás (El'es I.), při
pomjnage wás na modlitbách swy'clu“ Ana einem opět
in_istěweee: „llvfždycky na wšeclt modlitbách swy'clz,
:.a wás za wšecky, s mdo.st prosbu čio—tě.“(Filip.
l'rotož i Wy, synowé Noymilogzšj, wězte, že to k ney—
zwláštněgšjm auřmlu wnšc-ho powinnostem náležj, za lid
se k Bohu modlili, a pročež pilně. hmlliwě & častonlo
ženě (Hl t-jr'lcwe Wítm modlith wykonáweyle. „Nec/tai
kmnij ne toliko sobě božsky'm swčtlem osugieenj mo
dlitbou z.oypros'wyí, nobrž. nec/zl i za měřicí, péčí swé
stvořené, porgjiene' konayj modlitby, oplalfrdwagjce„qe—
ye'clz.ltřjclui, a nábošuy'm wzdycbo'njm a' pokorny'mz'
prosbami Boba w:;y-wayice, by zapudil bije/tů mlhy,
a de'st a rosn swe' božské milosti a swe'lw milosrden—
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51an u:le mc c(údíclugj za roli qip-Irmastud.“ Tuk sw.
Karel Borrom. nazpmnjlml wšecll lměžj na sněmu Milanu
ském. Nulm stztwu lmězského za tam pi'jířinau stímá,hy
we gméuu ('jrkwe rhualozlrěwy Bohu zlviwul, Bohu po—
wínuowaué tljky wzdímnl, (lnln'oliwosl Božj wzýwnl, ;;
„dosti činil za pruvl'iněni “ŠEťll litlj.

To nln'stu- prospěšnč í'lníli mohli , sami niža'ulnélm
])í—jclluIIPSmllu býti \\ínnl, „aby,“ g:;nltž swutý finlmřule
cura past. p. l.) pjšn, „kdo se Ímůw ultra/ili domnj
wá, sám ze swé w-Íashgj wing; w Immo ll0N-bů/l/.“ Do
hřc totiž gc-st \\“ědunm, že posjlá—li se za přimluwřiho
lvn, gc'šlo se nic HPllle. že se rnzlmčwunélm duch gcštč
“jce poclpnlugu. Kdo tedy posud mvěmkými žíulostmi
gvst upuntán, nvclmř se ('ln-ánj, hy stage na lnjstč po
wýšcném nvmzniníl _:reštč wjm lměwu smulce přjsnélm, :!
se tak |)ňWntlct'm zálmhy pmhjzvnýclx swýcl) nestal. '_Nt-h
takto řekl Bůh k ll'lngzl'šnwi: „Bílinu b' z'lronowi: (Ilo—
wčls :. samou? tetě/m po čeledčcb , Írfft'7'_ď/'ŽÍ)_I/má! pu—
slrwrnn, nebude obi—ioutntí chlebu Balm sa:-mnu, mai
nepřísitmm' b' službě gebo “ (3. Mag-Z. Bl.). A wšnk
nepostuřj k platné přimlnwř, Bullu su lolllu) llmwljlbiti',
néln'ž gps! třvlm, lay ti, genž se za lltl " Boha přimle—
wua'j, w milnin Boží byli post.-uvolní, ani" tak aljm wga
kémsi s Boln-m pí'z'ltt—lmwiZiwi byli. Nclm mužnli tmu,
gešto sám pře-(l nudím-ným vasmn winon byl gest smrti,
a sotwy žv mu bylo mlpuštěno, se huml Osmělití, za giné
u_krith orodnwnti? „Kdyby "Mido přišel,“ prnwj sw.
Rolmř (|. c.), ..a nás prosil, byc/wm se za ně;; pří—
mluwílí ?: některé/m mocné/w filmu?/ra.,gcnž se mmm;
[mém/l. nám wšuk _(jcst ('A—jm(( irv'znažnzýnz, SCM/Í Imm!
neodpowjma, ze se nemůžeme gill přimlmnml, m'—
snaqjcn gebo pawa/'. (( domáci/w oboum/Mj. GPS/fi
tedy; (,*/(mučit" člowčku, w nie/mito "mian/"á , nslýr—luž
se býti přimluwčj'm, ktomu mys/j u [Bo/mpřímf'uuu'frlí
se bude ten, _qvšta nmqi, by :žíwota swv'lw :.rl's/nbamí
byl sobe zyr/echml milosti Who?“ Protož Snažtv se o
to, byste skrze dobrého žíwota swého zásluhy stali se
přáter & tlmne'u-jmi Božjmi: nebot, „obutí bezbožných
obawnc' _qsrm Hospodinu, slibowě sprawvdlz'wýc/e nim—
gítedlnj.“ (Přišlnwí IS.) „Tí/íme pak, že ln'jj.š-'njlrůne—
slyšj , ale gestlí kdo ctitel Boží, a wuti gebo (Fini,
toho wyslyšgj (Jan Q.). Nebo očí Páněna sprawadli'wť',
(: uši gebo k prosbám _chícb: obljóvy puls Páně na
(FíW'qi:Jc' měď.“ (|. Petr
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li onřndn orodownickénm kněžím zwliiště uložené-—
nm náložj dále pilnost & snažnost. lth'llllŽ nn znpřenj &
mrlwvni echo wynaložiti máte. Tože wyrozmnjwit swatý
Apos-lol,když splosánjm pjšo: „Radiu/i se wutrpmljck
pro wás, (( dopiíingi to., čehož. se nedostáwri z. utrpe
ní li'i'istowy't'li, na Nic swóm. za _qc/mtvlo,_qenž. gest
ffi-Imm,got/jí; učiní'n gsem gti služebnjk podlé
mw) Haiti/w, kteréž, chi-nogest mina urásf' (Kolos.
'i'-„týž Apoštol dnwá spolu na man, že _:rnho powolím
lnl lit-istom k části—.ndjln uji-hwc, rowně tak že i powo—
lím ;;“c-st,s njn: částku utrpein pro vjrkcw snášcti, anto
di.- „11500131mori .wuišjm pro wyufolmé, aby i oni
x;)HSl'Hjdos-li, která: _qut zvKristu Ježjs-í , s s/(iumu
„vlies/Hm.“ (3. Timot. ?.). Zo důležito go.—*t,cwií'iti So
w znpjrnnj sebe i proto, by wči'jcj sp.-lsc—njdošli, "opře——
tržc-níi doswědčngo zkušenost. Bylo—li luly některého
su'ntého kněze, goštohy za to byl měl, že tělo nt,—wšolni
Způsohy krotiti & inrtwiti, nohrž S|1jšo gwinn howčti so
mii? Gitkn Apoštol, takiwšickni ti,;xichžto ctnostem ny—
ni so ohdiwugonm,n-yznntimohli: „Že by/i w práci a bj
(IP, w bděnjclz mna/lých. w hladu a i_jzni , w postreh
mnohých, avzimě (: nulmtč.“ (Q. Kor. ll.) „Ginjpak
:..-'.nsi/ipusmjnuhqj (: !)ilj, nad to i wizenj i „žaláře,
I.tmwnoufziui_qsuu, svluini gsm:, polsuušjni gsm:, n-zeóem
mnordowtim' gsau, chodili w lrožjclz mvcfjc/ca kozelčjclt,
chudobu 'Irpjce , ssušowáni a h'ripeni _(jsauce,po pu
stinách blaudjce, po horách a gcslxynjclz , i w dau—
putcc/c země.“ (Žid. M.). A to wše sic řinili & sná—
ša—Iipro swé wlastnj SlttlSl'nj; než zilo mnohdy tahépro
to, hy so rozhnčwnný Bůh lllllOSllWč nalilonil klidu
sněmu, h_v t“le méně oni sami sohě odpanštěgj, tjm Wj—
cv Bůh něrjojm odpouštět, hy za gine pi'jsné kagícnosti
sv oddziwngjvo, od Bahn g_i-imduc-lm zhormanoenj wypro—
sili. Zn tnn přjčinnu hděli, modlili so, a na postech
Wt'ltlll tuhých gsau trwnli. Když synowé Israelštj ucly—
šawšo, ('o učinil I-Iolofornes giným národům, welikým
strachem pogati h_vlí, „oblé/ili se Ííítčžj w :Sjnč a ne
mluwňtillm položili proti hvriři chrómu Primě. (( oltář
Páně při/rryli žinj, (( wolali k Pánu Bohu ]Sťtlťlslió—
mu thcwm/slnd, aby nebyly dány dit/fy _qegic/tw
loupež., (&manžel/pry (legii-lz w rozdeleni, (( městage—
qiclc w zkušený, a swato' wčci got/ich w p(m/a'un'ritmj. a
aby nebyli učinění wpolmmbd národům.“ (Judith zl.).
l'odohně i “"y, synowě Noymilegšj, rozžeti gsauce prn—
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wnu horliwoslj pro dům Páně, sebe mrlwili musjle, by
nepřjteli za kořist nebyli dání synowé cjrkwe katolické,
a města gegj w zkaženj, a swalé gegj wěri w p0_
skwrně'nj, aniž aby ona sama nebyla učiněna w pohané
nj národům. Nebo na zásluze z tuhého mrlwenj wyplý_
wagjcj wšickni údowé c_jrhwe aučnslenstwj mngj, a mi
losrdný Bůh skrze ni odwracuge wěoi zlé, a udělusse
dobré lidu wěrnému. Co tedy holi dobrého & swnlého
od godnoho se koná, to wšechněm náležj, & aby gim „,
prospěšno bylo, láska, kteráž nehledá swého , toho gim
wymáhá. Giž ale, galio dobrý otec pro swoge horkoi
zimu lrpj, nesnáze & nepřjgemné wěci rád snášj: rowně
tak i Wy, genž gsle wšech swých otcowé duchowni, (o
něž činiti musjte, gelikož gste negen swého, nébrž i bla—
ha giných péči wzali na sebe.

Obzwlášlně ale tento orodownický auřad zastáwey—
te, když nekrwawau nowého zákona ohěl honáte, obětu—
gjce beránka neposliwrněného, genž snjmá hříchy swěla,
na oslawenj Boha Otce, obělugjce téhož za lidské Spa
senj; držjce w rukou obět wšech neyswětěgšj aneymoc
něgšj, gjžto konáním smjřny' Buh milost (: dar po—
Ísónj udeluge, (: bije/ey a neprttwosti sebe wetsj od
pcmštj, a kteráž se netoliko za bije/ty, hesly, dosti—
učínčnj a gíne' potřeby na Lžiwěgeštč gsaquo/z wěfj—
oje/z občtuge, nýbrž. dle apoštolského nda'nj i za 10
Pánu zesnulé. (Concil. Trident. sess. 22. c. 2. de sa—
crif. Nissanu) Nenjř dluhu, genžby laulo obělj se nedal
zaplatili; nenj milosti, gjžby se nedalo dosáhnouti; nenj
nednhu, genžby se tudy nedal zléčiti. Když konále no
wého zákona obě—t,sstupngj na waše owečky dary ney—
dražšj, obržwenj, napraweuj, proměnulj, posilněnj awšech
ctnost zdjlenj. V\ěřjcj lid na wás skládá swé modlitby,
poklony, chwály, prosby :! djln'rčiněnj. Wy, skládagice
ge 21159.na onu obě! Weleelrnšnnu, k trůnu Neywyššjho
ge posjlále, nic nepoclnybugice, Že bude Bohu wšeeko
wellni milo, což se holi skrze Syna gebo gednorozeného
obětuge. Tau pi'jřinau následngjce přjkladn swalých
kněží, Ambrože. Karla., Snloského, Xavera :! giných,
pilní buďte haždodenujho obětowáni, lionngice tuto obět
s prawau nábožnostj, láskou a pokorou. Gaho nábožný
Job každodenně obětownl obětí zápalné za hříchy synů
(Job 'l..) : podobně i Wy za lid pěl-i wašj swěřený obě
tugzte, by mu Bůh byl lnilostiw, & udělil mu, čehož po—
lřeben gest. Auřnd orodownický konagjce zpomjneyle
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též při oběti mše swaté na ty, genž nás předešli se zna
menjm wjry, a spj w Pánu a obcowánj magj se swatý
mi. „Nebo swate' uspasítedlné gest myšlenj za mrtwe'
se modlítí, aby od ltifjcltů byli rozwázání.“ (2. Mach.
li.). Pomáhá—lise gim ale modlitban: tjm che
nekrwawau nowébo zákona obětj, kterážto wšecky mo—
dlitby a oběti daleko přesáhá. Gestlile giž almnžna
basj oheň očistcowý: tjm wjee krew neposkwrněnébo be
ránka zemřelé, wšednjeb břjobů skwrnami zkalené , po—
swětj a očisti, tak že se tresty gegieb zmenšj, a oni u—
trpenj zbaweni do nebe, gebož si žádali, Wegdau. Týmž
Způsobem se také stane, že i Wy, tjm pokrmem nebe-—
ským nasycení, působili budete swoge spasenj, a těch
milostj dogdrte, gimiž službu swau prawě a prOSpěšně
konali můžete. K tomuto angelsliému stolu přislnpngjre,
naleznete prostředek, gjmžto od ltí'jebů wšednjch budete
oswobozeni, a od břjcbů smrtedlnýrll urbráněni ; nagdete
prostředek, gjmžto se žádostí waše zmjrnj, a zbanřený
audů wašieb zákon se ntišj; tam obdržjte swětlo ney—
mocněgšj, gjmžto se myslí wašj oči oswjtj; lékařsth
neysilněgšj, gjmžto se ctnosti waše we was posilnj, a.
kterýmžto proti d'aqu ozbrogení, co lwowé řwaucj, hro-—
znými se a strašliwými stanete. A protož také se co
neywjt—ewnrngte, byste nikdý s tjmto wšeeb tagemstwj
myswětěgšjtn nehodnými rukami nezacbázeli, aneb neči—
stým ho srdcem nepí—igímali. „Nebo gestlížef“ tak na
pomjnít sněm Tridentský (sess. 13. e. 7.) ,chslušj m'
ltomu k galry'mlroli swatým pracem přislmlpítz', leč
swate, gistě tjm bedlíwčgí wystřjlmtí se mnsj každý,
by prázden welílce' uctíwosií a swatostí lm pře'gjmánj
(konánj a přislubowánj) nepř'lslupowal , gesto swatost
(: božstwj této swdtostí ležj na gewě , a strašliwá
_qsauona slowa Apoštola řlranejleo: K do gi a píge
nelzodně, odsanzenj sobě gi a pe'ge , nerozsnzuge těla
Páně.“ O gakau srdce řistotau mělby se. každý kněz
stkwjti, anto giž i od těch, genž magi býti za jáhny
poswěceni, bis/mp žádá, by byli prázdni tělesných i
swetslsy'elt.žádosti, bagugjejeh proti dne/m; aby
čísti, zdržel/Čaj byl/', galuž slusi na služební/ry Krí
stowy a. rozdatvače tagemstuj Božjeh; aby poněwudž
gsm.: spolus/užebwdel a spo/udelnjcz' těla a ln'we Páně,
byli wzddlení ode wšelto těla labor-ení; „aa/což.dj pj
smo: ,.Očisite se, kteíjžnosjie nádob/'Ilospodinowaf“
(Pontif. Rom. de ordinat. Diaooni.)
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To zachowagicv, synowé Neymilegšj, dostogně au
lí—azlkněžský zastawati budete, gostližo totiž dlo rádu
kněžského, k němuž poswčoenjm powýšoni gsto , oběh,
wmi budou: Olt-,i wšemohauoímn oběti Smjí'itedlné za
břicby a winy wšoho lidu , a sice přede n'šjm onu z.;
wšech noydůstogněgšj ohět, gižto konali, od biskupa
zwlúštč wyššj mocj byli gste při sněm poswěconj ona
tření, a z kteréžto gediné wšecky wašo píjmluwy s_jly:;
platnosti nabýwagj. S tau neydražšj obětj Spogte ale
i giné ga-štč pi'jmlnwy, kteréž se děg' ustawičnau m0-—
dlitban, mrtwoním se a :_f'ínýminábožnými skutky, kteréž
budete—li plniti, stanete se prawými meziBohem & lidmi
prostí'ednjky, wyprošugjcjllli le'ílťt'llýlll milost, by senn—
wrz'uili, pmlagjcjm, by byli uchránčni, padlým, by wstali,
& aprawedliwým, by soli-wall; dednate sami sobě milo
sti a dary nesčitedlné, gichžto pomocj kráčeti budete
z ctnoin ke ctnosti, až na swatan ho:—uPáně. Týmž
během budete i bogněgšjho owoce wydáwati z wěrněza—
stítwaného auřadn kazatelského; rozsjwa'fjoe netoliko w
Srdcjuh wěřjcjt-h Božího slowa sjmě, nébrž go i swlažu
gjce obětmi, modlitbami a ginými nábožnými skutky. A
tak wíun wykwete i ta naděge, že milostiwý Bůh wšem
pracem wašim dít leik, zrůst i požehnanj swoge. Ko
nečně |)l'_ílllll1w€lllllswými i to Způsobjte, že s hogněgšjm
prospěchem třotj anřadu swého stranku hodně naplnjto,
kterážto přisluhowánj tagmnstwj Božjch w sobě zahrnuge.

Gest to članek wjry, že člowěk sám sobě zůstawen,
wlastnj silan swau do stawn milosti přigjti, a w něm
Sotrwati nemůže. Nobo swatý sněm Tridvntský zlořetíl
wšem těm, Eonžby řekli, že bez přede/uisegjcjbo Du
cha. surattibo u'nubnntj a gebo pomoci (Flon-čl.?gcststo
zvěř/Čti,dan/ati, mílourati (: se Initi tak, by ospra
wcdlňuqicj milostí nabyl. (Sess. ti. 'an. 3. do jnstil'.)
Podobnau pronesl tentýž swatý sněm kletbu i nad těmi,
gonžby řekli, že osprawcdlnčny', aneb bez zavláštnjpo
mocí Boij muže ze nabyté sprawcdhwsti saint-ati,
aneb že s nj nemůže seirwatí. (|. o. can. 22. . Tak
ní-j nemylné učitelstwo swaté cjrkwo () milosti aučiuliwé
či wzbuzugioj, tak i něj o milosti poswěcugicj (can. l.),
gjžto bez pomoci Krista Ježjšo dogjti nelze. Wšecko
tedy na tom záleží, bychom znali ty prostředky, a gich
též dobře nžjwali, lttorýmižto tak poswčcngjoj gakoži
\vzbuzngici milosti dosjci lze. Může se wšak tétéž mi
losti Božj dosálmauti skrze swátosti & ostatnj poswátně
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wěci cjrkwo katolické, gicbžto rozdawači gsau kněžj, i
skrze poswěcenj i skrze prawomocnosti zdjlenj k tomu
zřjzenj. Wim; to tedy přináležj, syuowé Neymilegšj,
byste potrawau žiwola ducbownjbo, totiž milostj Božj
pi'islubowali wěijcjmu lidu, a sice od kolébky až do |)0—
sledujbo žiwota wzdecbnutj, z kterébožto ohledu dobře
otcowé ducbownj těch se nazýwáte, gicbžto péče gest
mím swěřenu.

Kteraké ale k přislulzowáry' swátostmí nowozákon—
njmí potřebjgcst šiwota swutostz', gižř z té swrcbowané
(lůstognosti wyswitá, kteroužto se tito Spasenj našeho
prostředkowé stkwj. Prawda sice gest, co swatý Augu—
stin (in Iib. cent. Donat.) pjše: „U/jmt,že kámen, ač—
koli we wodě smáčen, žádného owoce wydatz' nemůže
-—a woda poranráchdo záhonků probehšž w kamen
né traubč síce žádné plodností nepůsobj, wšak za—
hradu lzogným naph'mge owocem: tak též duc/towni
moc Swa'toste', co čisté swetla přigata býwá od těch,
gcnž oscheni býti magi; než nečisté srdce bez au
c'inlm prochází, aniž sama poslswmčna býzvá;“ praw—
da gest, řku dále , že swátosti samy o sobě, bez oble—
du na hodnost toho, genž gimi přisluhuge, swatost udě
lugj i rozmáhagi: než ale by pí'igjmagjoj lépe byli při
praweni, & bogněgi skrze tyto swátosti poswěceni, nápo—
mocni k tomu musegj býti skutkowéaswatost rozdawačů.
Swalým & newinným má. býti ten, gehožto Bůh co ná
stroge užjwá, by skrze něbo swatost a newinnost udělena
byla těm, genž se swatým křtem obmýwagj; nebo tak
sobě může zgednati tu zásluhu, by ti, kteréž křtj,——-když
giž i d05pěl1,'—v we swé newinnostiod Boha byli zacho—
wítni. Swatým má. býti, a ducha i skutky Kristowy mjti
ten, onto gebo tělo & krew lidem rozdáwá, by tak hod
ným byl, s tělem & krwj Kristowau spolu i ducha &.
skutky Kristowy mezi lidem rozmáhati. A tak podobně
i při rozdáwálij ostatnjcb swátostj neměliby nikdý roz—
dawačowé gegioh opoininauti, by posuěcugice giných
sami sebe ustawiřně poswěcowali; což zwlítště o swáto—
sti swatébo pokánj platj. Památná gsau to slowa, kte——
ráž swalý Karel Borr. k zpowědnjkům řinj, mi di: „Po—
nčwadž nenj pochybnosti, Že do "Owe'ho hřjclm opet
nbj/už, kdo smrtedluým gsa. raněn híjchcm swáiusij
gakaukolí příslu/wege : bedlíwč nechat tedy zpo-avézínici
se na pozoru magj, by sswňdomjm s,;„ou'dlným ler—7“—
chem obtjšeny'm se do zpowedníce neposadíh'. Zpu

Casopis pro kat. duchou'. XI. 1-
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acědnjk ale korl'r'wy' (: spasení dušj dba/y), kterýž, sp
o to snažfj, by duše k ctnostem probudí! a gina tomi
koňskými prostředky přispěl ,. gimížby kogij aneb
křjclm zníknmdí aneb před njn: ntcci mok! ; kterýž;
a' o to se snažj, by podwody ďáblu odkryl, (: kann.-j—
lm ze starého c'lowčka swlckl , w nowoko oblckl, (( n
óíní/ ko dokonalým křesťanem: ncsmj na tom přestá—
zralí, by ])říSÍH/ngt' surátostj pokání nížádnémn snu—_
ted/nému lcífjclm nepadla/ml; nc'brž ponéwadz' na gewi'
Icžj, že sami íaky'mz' býti nmsjmc, yak-owy'mížckccmo
učinili giné, gcst příklady wíce než slou'a ducha
zuzgjmugí, aniž kdo _qr'ny'mclnos'! do duše wljii mn—
Šc, nemá/ě qj prwo' sám do sebe : ]n'oloá u:!astnjko
zdokonálcnj sám ;n—wc'badlíw byl/,' mmj z))owcdiy'k,
a wšcck těch. ctnoslj sobí" přiosobitě, _qimízto se ona
dokonalostí dosahnge.“ To předeslaw, synowé Ney--
milegšj, woh'un giž k wám slowy proroka ]sniášc 'i'-|mu—
ojho: „Očísíte se, kteřjž nosjfnnádobj Ihmpodinmm“

Nebo co mcdlc giného gsm: nowóhozákona swit—
tosti, než galcési so-aloswatč nádoby, w nichžto Jožjšc
Krista krew a zásluhy gsnu. A protož wžcly w Srdrjch
wašich wtisknutn magj býti slowa bislmpowa, kterýmiž
wás při wašom na ]měžstwj swěoonj nopomjnal: ,.Syno—
wé ncymz'legšj, gcnžto od bratří naš-c'chwywolcnr'gstc
Ím pomocí našj (: kn řádu kněžskému , ostřjkcytc o>
Šíwotč swém čistých a swáiýckmrawn; po:.ncylc,což
děláte; následngtc, s čjmž zacházjlc, byste smrti
Páně tagcmshoj stan/joe, (Indy swogc křjcknm a wšeckw
něm nazijzeným iádosfcm nmrtwr'lí sc wynasnaži/L“

Obzwlášlnj pozornost náložj též těm poswáíným
církwe katolické wč'ccm, gcnž sice swíttosmi noo-sum, z
kterýchžto ale předu těm, gronž gich prawě & hodně o—
žjwagi, negeden užitek wyplýwí. Zwlflšlnj pozornost pr' —
wim třeba. obrátili k těmto posmítným wěoem, poněwodž
za těchto našich, prnwé wjí'c tak tuze ncpřjzníwýrh ři!
sůw, mnohdykrátc skrze noumělost, kteráž hříšná gest,
nalozá-li se na kněžjcll, se welmizancdháwagj n takměí'
za nic pokládzwj. PrOIOŽ pilně wyořngtc lid O spasí—
tcdlnčm tom zžunčru & auřeli, k gnlcowémuž tyto poswá-
tné wěci gsnn ust.-mowony, a kterýž djlem w tom ležj,
by služba BoT/„jIrvin rozmnožena, a přislnhowánj swo
tostmi gakož i oběti rose swolé se dostog'něgi, ozdolměai
a slnšněgi dálo: djlmn i w tom, by wěíjiojch prospěch,
genž tudy mnohých i pro tělo i pro duši dobrodinj na—
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hýwagj, byl rozmnožen. Nebo podlé stálého cjrkwe ka..
tolíché konánj a smoyšlenj w gednáwagj tyto poswátně
wěoí prominutj hřjohů wšetlnjch tem, genž skrze swálo—
sti aneb oSprawedlněni aneb w Sprawedlnosti byli roz-—
množení: dále wygednáwagj milost zhuzugíoj í'i předchá—
zcgjej; otlpanštěgj se gim tresty ěasné skrzo hřjohy
znwiněné ', zaháněgi se zlthm-howé, azabraůnge Se gim,
by wěíjqim neškodili; prospěšný gsau posléz wěřjcjm
píjčinau zdrav-j těla & giných časných statků týmže Způ—
sobem, kterýž se prosbami & modlitbou děge; nebot gi
sto gost, že modlitba cjrkwe mocna gest, to wyprositi,
čehož se na Bohu žádá. A wšak pilně musjte též wě—
í-jcj lid wyněowati, že těchto poswútnývh wěrj sjla amoc
neležj w přirozenj těch látek, gichžlo k nim se užjwá;
nobrž že. zawázána gest na půsoln-nj sjly Božj skrze
Iuíjilnlnwuojrkwe. Poněwadž ale Bůh neroztlítwá swých
darů, leč těm, genž gích gsau hodní, protož tahémusjto
wěřjej učili, by nábožně těch wět'j nžjwali, atndy owoce
gegioh dosáhli. Tahým Způsobem sobě poějnagjee, sy
nowé Neymilegšj, zamozjte z strany wěřjt—jcbnšeeko zú—
tnyslnau, neprawau důwěrn, gahož i wšelihan pouěrěi—
nost, (\ s druhé strany nebudete ': wy chtjti, býti man—
dí'egšitni wšeoh těch, genž se i uměnjm i swatostj we
wšeeh cjrkwe časech gsau proslawili , a tyto poswátné
něri schwáliwše do obyřegn lň'íwetlli, důwěřugjce se té
moci, kteranžto cjrkew swntz't skrze pnswěoenj swým u—
dělng'e služebnjkům, auto se nad nimi skrze biskupy swé
modlj takto: ..Raóíž poswetítí, Pane, ruce tyto, skrze
toto pmnazóuj a naše požehuóuj, by co budau holi
želmatí, požehnth bylo.“

Zplnomoeněni bywše přislnhowati sw-ítostmi & gi—
nými poswátnými cjrhwe katolické wěcmi, byli gste také
ustanowcni, byste swatau Lílurgíi konali, kterážto Bohu
powinowanan poctu, službu i pokoru wzdítwá, & „spolu
lidem ]: Boží milosti dopomáhá. Gakožto takowj, t'hoi
obzwláště, byste neyl'tptněgšjho poslušenstoj k ejrkew
ním zákonům ostí'jhali, nic zúmyslně nepřídt'twagjoe, od—
;zjmagjce anebo měnjoe; nébrž we wšem a w každé wěcš
zwlášt tak sobě počjnagjt'e, gakož trest od cjrhwe pře—
depsáno; dobře na paměti magjce, že pos-\nšenstwj gest
swazkent každé Spolei—ností. „Toliko poslušnost,“ pjše
swatý Hehnř (l. 35. Mor.), „kteráž myle oslahqjctno—
sli wštčpuge, u. wštjpcny'ch střeše. gest ctnosti. Lop—

šj poslušenstuy' než obětí; poslušenqígf pra'wc sc_
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staugi před obětí, nebo obe“th eízj tělo, poslušnosti
ale se wiastnj wůle abčtuye.“ A protož aby se wáan
i zdálo, že wc swaté Litm'šii takowého gest ně:-.o, rož
h)" ten onen 7. nowotářů za méně přiměřené wydáwnlz
zapřjee wlnstnj wůli, poslušni qud'to a přeswědčení, že
rjrkt-wnj slnráweowé lépe znagj wěíjojoh potřeby, a ž.;
toliko pÍ'jShlŠj, to zřjditi, což/Lslužbě Boží gcslpro
spěšno, a od nich za takowé uznáno. Než ale poslušni
buďte, synowé Neymilcgšj, ne toliko na oko , nobrž ze
Srdce; ginak síc hylhy swntý Bernard wašjm protiwnj—
kem, w ta slowa (sorm. 21) pjšjt'j: „Na cestě poslu
šeastugi mobau 'le' snad nekteré hurt/é a drsaate' we'eí
potkali. Nekteré při/.fózxmj,ae"spasífedlmí,nicmene
se tě uepijemná byti zdayj. ! poneseš—Zinerád,p0—
ČltCŠ—ÍÍpředstaweného posazowatz', a ze srdcí swe'm
reptaiz': bysi žzwmítř naplnil, což se přikazuge,
netají tobě ctnost trpelíwoSU, nebrž zástera zlosti)—

Totéž plan i o té.wořegné služby Božj částce, kterouž
duehownj we wyššjvh řádech postnwenj naplniti magi,
totiž onalešf'íémhodinekkanonickýchwykouówthy'. Přj
sné, welmi přjsné odpowjdímj očekáwá. wšecky ty, ktvřjž
Boha pí'jčinau této wčci okiamáwugj, pod wšcligakými
zfunysly powinnosl tuto, sduchownjm slawem co neypew—
něgi apogenau, na stranu dáwagjcc. Nad to wy'šeměg
gedenlmždý na paměti, že, pnkliby taoj nedbalci benefi
riáti byli, k nawráecnj užitleůw zákony rjrkewnjmi gsm“
zawázáni.

Tak g'snm, pokudž při této přjležitosli lze gest,
wám, synowé Noymilogšj. wyložil, čehož od wás žádám,
nastiniw spolu krált'e noylnlnwnřgšj úřadu wnšelm powín—
nosti. Aby wšak to wšeeko tjm prosguěšnčgi se dálo, bled—
le se obzwláštnj žíwota swalosij státě „swčtlem, almž—
by sujiilo před líc/mi, by skal/fy waše dobré wídčlí,
a slam-ili (Hee wašelm, genž. gest w nebesích.“ (Mat.
5.): lmd'te wěřjcjm za příklad w slo-wu, w obeowrhaj,
w lásce, w uy'ře, w čistotě U. Tim. ft.), gsmzceačínč
už příkladem stádu z aamyslyň< (1. Petr. S.). Pří—
čína“ toho dobře pmle swotý Rehoř: „Sprówce budiž
dobrým/,' shut/fy zřeledlny', by podřízeným žz'wom ce
stu swy'm ukazoa'al šr'uzotem, a stádo pastýře hlasu a
mrawů 7užsleďa.t_q7'e_;'.spiš-e příklady puzeno než slowy,
Ím předu posiapou—a/of“ (_p.2. our. past. ('. B.). „Nec/tai
skutky twoye uezalmnbng/ řeči Maye/z,“ gsau slowa
swalého Jeronýma (cpist. ad Npeot.), „by w kostele mlad
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„jejmm mlčky každý neodpoveédél: Proč tedy , což
praagiš, ty sám ncčínjš? Prostopášný gest io učitel,
kterýž s 71ným žalud/um 0 postech řeč činí,-nala—
Íannstaqi:želu'aií, to ilanp'žnjls mii-že; ale Krístowa
Múza ústa, mysl a ruce nec/eat ysau gcfhwho a téhož
úmyslu, nec/ti“ ysaa w galium/m.“ S t_jmse též dobře
srnwnáwá, 002 i swntý Robuř Naziun. (in :lpnlog.) píšu:
„()(Fistíti mf.ij pncc'sa'm sebe ten, yes-to giné chce
uče'stítí:, maadrým se prwé státi, a pak tepnu gíué
vím'té mamh'é ; swat/em sc státi, a pak tepnu gina!
uswěco'watí ; k Bultaco—(hnprwé příslaupíií, a pak tu—
prw ge'nc' k Bohu woditi ; sám praní se poswčtíič , a
pak ieprw ginc' swůliti ; rucemjlí spraawdliwé, a pak
teprw potřebným gc poradi.“ Protož také nmnít kněz
toliko na ohyčcgné i u giných lid; se nalozagjcj nábož—
nosti přestáwati, néhrž o wznvšenčgžš imise snažitido—
konalost. Z ohledu toho wnce (u-pist. 20) swntý Am—
brož; ]Uůž—lz'od lata pozurowán být! tan, _qcšloníc'jm
od lidu se neliší? (lemu by samo/zl lídmafubčobdíwo—
trati, ucwídj—lí na, tobě aida/w, čehož/);; sam na sobě
nes/zledržwal? Budiž tedy cesia našimi—Tj, ctnost hog—
m'fgšj, šlcpčgc aš!apanégš_—j, stat./ra prodčlančgšyfc
Dále ne toliko gednmu ctnostj scmúte stkwjli. nýbrž Swj—
titi máte wšem lidem wšemi ctnostmi, gimžto za swětlo,
pi'jlclad :! wzor gste poslan-voní. Předqtawcnj waši od
wás Žádngj, byste dali přjlclml pečliwosti :: Imdliwosti;
tem, genž statky tohoto swětn nplýwngj, máte býti při—
kladem stí-odmosti; od wás neolit se [ukonu—iiii-j, pohr—
dnti liohatstwjm, a pyšnj i ti, genž cti sxxětsképnžjwngj,
polu-zeti sláwau swěta; lásce ale k chudobě & sprostmw
sti noc-hůř se od wás něj chudj n. opowržmrí; wy máte
uřiti s_jle & trpěliwosti w neštěstí; niirnnsti w Štěstí;
křesťanské Opatrnosti u wěcoch , ktvre'ž se činiti magijg
slnwem wšem wšecko se musjte státi, netoliko slum—m,
nýbrž i píjkladem , hystc wšechněch ziskali. Přede
wšjm se ale na pastýři dušj wnlikú tak těla ;:nkož
Srdce žádá čistota, „by nížóduá nečistot“ lulu) m:
poslnm'íwwala, gen-š len wzal na se úřad, sli-away;
ze srdce (jiných lidí seijrati. Nebo čistá mmj
býti ia raka, kteráž; gz'nc'od špjny chce obmytí , by
snad, nač stí/mc, che gcštč neim/sálem, ;)aklě mysl
(zlatem gest pošpz'nčna. (Swatý Řehoř p. 2. eur. pít—t—
n 2. . Ostatně nclmdu tuto pastýře duši powinnostzv—
wrubně wykládati, gešto sami wjtc, co Wám pí'jčinau UŽ"
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wěci zákon guk přirozený tak i zgewmtý, ibožský ilid
ský ukládá, :: eo zwláště zákony ejrkewnj o žiwotě &
počestnosti osob duehmvnjeh předpisugj. To genommn
sjm geště připomenauti, že Bůh mnohdykríite nekonáspa—
senj lidj, leč skrze ty, genž dobrého žiwota zásluhou
mu ponuihagj; ne proto žeby skrze zlé ho konati aneb
nemohl, aneb druhdy také nekonal, nébrž poněwadž ho
skrze ně nekonáwá. Čehož i welmi časté zkušonj do
kazuge. Nebo pi'elnjtíune—li na mysli swé od basů Kri—
sta Pána až do těchto našich časů wšecky ty, gimiž se
ejrkwi Spnsonj stalo: nonagdemo ani gediného, kterýmž
to mnoho dnšj bylo obráceno & Spaseno, anby této we—
liké zásluhy dobrým žiwotem byl sobe nezgednal. Čte
me—li někde o lidu, genž se k Bohu nuwrátil: ohřišnj—
ejeb, genž kn pokánj byli přiwedeni', o mraweeh wkře—
slznnském lidu naprawenýeh; o zbožnosti rozmnoženě:
wždy také se nám dáwá, na rozum, že se tu wče stnln
ski-Ze biskupy, pastýře a muže swaté, aneb nspoíi weli
kan nábožnostj obdnřené. Mimo Kristu Pánu a swaté
gebo Apoštoly wclebjme skutky tuk mnoha biskupů (\
kněží, na přjklad: Athanase, Ambrože, Augustina, Jana
Zlutoůstého, & z hližšjch řas—ů: Karla Boromegskéhn,
Salcskébo, Vincence., _uenž wšickni w cjrkwi od Boha
probuzeni byli, by lidské Spnsenj rozmáhali. A gistč
nenalezneš mezi nimi ani gerlnoho, gehožtoby Bůh well
kau swatostj byl neolulařil, a genžby o spasenj lidské
zásluh sobě byl nezjsknl, A ljbjli .se, zraky obrátiti na
nyněgšj časy, skrze které medle biskupy, pastýře akné.

hi'jšnjei býwagj obrácení, :! wči'jcj k mrawům kře—
síunským & ku pobožnosti přiwnzowáni, neli skrze ty a
takowé, genž dobrým swýnt obrowánjm lidem toto Boží
požehnáth wygednáwngj? Naproti tomu co gest bylo koli
biskupů, pastýřů a kněžj ze wšoeh wěků, nábožností do
sebe llelllngit'jcll & snad i zlým žiwotom poznamenaných,
ani _:redenz nich, tuším, lidj ku pokání, k stálé a prané
pobožnosti, a k wčenému Spnsenj nepřiwodl. „Stówá
se totiž—,“dle swčdectwj swatého Řehoře (|. c.), „že
když pastýř po příkrých mjsfeoh ehodj , stádo k mž
la/y'm a hluboký.-n pódnm swozeno [))/"tvá Protožna—
psal prorok: osr'd/cm pádu lidu ma'/zo_qsmtz.lj lmč'žj.
Protož opět o zlých [máje/: skrze proroka dj Pán :
učinění _qsnu domu [SI'HPÍSIFP'MNw aura:: naprmvosií.
Nikdo loh'ž. wcjrlrmi tu!.: mno/m škod Henan—opi, ga—
Ifoi ten, kdož gmu'nem &Hillem Ic swalým připočten
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(jsa, :.le žíw gest. Nebo tako-tvého wímgika nikdo se
l.“(žratineosmčlj, a bij/cla se tjm wíce rozšířuge , čjm
wetsj cti hřjšnjls pro swaiost úřadu swé/co požíwáč“

Odtud tu mvrtthowaníl pořliwosl, kto-muž měla a
má ejn-km, by žádny/' Issa:;(lly'nzřádům a, k službě
ofr/rozvoj připuštěn, a W nic.-hstu-pen nebyl. Ciujpak to
sv.-nul cjrkow, poněwndž wj, že se wěíjojch szlsenj zlý—
mi pastýři tnc—rozmáhá, něhu-ž zlouřng'o; & proto
nmzuuu snahou dobrých hledá. služelnuků, poněwadž do—
lirc se domnjwá, Že toliko skrze ty Bůh lidské spasenj
konali choo. Tau přjeinuu modšj se také biskup we
gméuu c_jrkwe, an udělugo swúlosí kněžstwj, „by tě,gcnž
magi poswčcení býti, wáš—nosti skal/m a naprmoo—
wánjm šíwota ukázalise co [moí-i, ao tom mnmqjamu—r
oe log/učení, kteréž Pawel toy/stáda! Titowí a Timo—
icowí , by wzálaonč Pane přen-zyšlugjee dnem i nocj,
coby ho./£ čilí, weře'h' ; óemmžby moeře'le', učili : čemuž
by učili, sami te'ž následowali; by spracoedtnost,stá—
lost, milosrdenstwi, sílu a ostatní ctnosti na sobě
ob_qewowalí,přjliladem předcházeli, a sít'-ze nezrnši—
tedlnau lásku w dokonalé/zo muže, 'a; mer plnosti
welm Krístowa, w den sm'awedlíwélzo a we'c'ne'laosau—
cfu Božjlzo, s čistým swedongjm,prawaa wjrau, Ducha
swatélw plní zmrhoy'c/e wstalů“ (F_R. de Ord,Prosb.).

Podlé téhož úmyslu ojrkwe krátce wyložjm, Ice-—
hož žádali budu od wás, gesto w semen."štimémls ši—
wom duclzownimuse pří/n'awagete, chtjce se gednau
službě cjrkcwnj oddali. — Předně se chraňte, byste (|—
myslem neprawým se do slnwu kněžského newkradlí.
W tomto pi'jtomném školnjm ease na nic, zřenj swélm
neobracugto, než předkem nu, uměnj hohoslownj, & tudyz
i na rozšjí'onj sláwy Božj & rozmnožonj hlulm swčho i
blaha giných; swědomilč těch prostředků užjwngicerle
róž so wám poskytugj, dokud se geštč k sumu duvhow—
njmu připrawugete. Prawj swntý Bernard (se|-111.36. iu
rantíc.): „Gsaa, Isleřiš elztčgj mne'uj mjtí, by se o
nich modelu, a to mrzká gest marnost; a _qsauopět,
hlefjž clztčgj mnčnj mjte',by ge )n'odáwali, lm při/sladu
:.a peníze, za. čest, a to mraky gest zisk; než gsau
také, gesto chij umění »?th by „qr'ne'uzdďuli, a to
láska gest; a opět, genž cbtj umčnj míti, by sami
mzdě/ání byli, a to moudrost gest.“ ' 'A velmi gdo,
se toliko ti prawým úmyslmn oddáwag'i umění bohoslo—
wockěmu, gcnž se o to anaišj, by nmudroati Lšon nabyli,
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gjžtoby gnk k swému tak i ;riných lítljwzdělánj a kroz—
nmoženj ln'álowsm'j Božjho užjwoli mohli; agichžlo srdce
rozžela gsau ohněm & plamenem božské & Wei-iné lásky,
h_vhorkem gegjm mohli geclnau oswjlili i ohřin zaslepe
né i studené. A žel Bohu, gnk mnoho zlého přišlo giž
na cjrkew Božj skrze ly, genž ncprowým úmyslem we
deui wzhládánj rukou gsau hledali! O lakowýchžlo w
prawdě s prorokem řjci můžeme: „ Wmtth rohu swcm
nepřjtel na wšecky žádostiwe' wčci geho, nebo widčl
národy wcházegjcj do swatynč swe', o nichž gsi byl
přikázal, aby newcha'zeli do shroma'ždčnj twc'ho.“
(Na“rjla. Jeremiáše —— Prawým úmyslem ožiweni
gsnnce hled'le čistotou Srdce nahyli prawé maudrosll.
„Nebo w zlosinau duši newegde moudrost, aniž by—
dliti bude w tele podmančnc'm hifjchům. Nebo Duch
su'aty kázně uteče před poln-ylcem, (( odnese se od
myšlení, kteráž gsm: bez rozumet.“ (Kniha Maud. 'J..)
Sám pali náš Spasitel neydohroliwěgšj Iěm, genž w něg
nwěřili, cestu ku poznání prawdy wyměřil, í'ka: „Zů
sianeieli wy w řeči me', pra'wč nčedlnici mogi lmde
ie: a poznáte ))rawdu, a prawda wyswohodjwda“
(J.-m S.). Za lou piji—inou wás s swalým Augustinem
(tract. 96. in Joann.) napomjm'un: ,.Ncymilcgšj! pro
spjweyte w lásce, hysle duchem horljce a duchownj
wčci milngjce, dimhownj sufírlloiduchownj hlas, gichž—
to telesnj lidé sne'sti nemohou, poznali mohli wnitř
njm wzczřeigjm i slyšenim. ()hnowle se tedy duchem
mysli swé, (? poroznmčgfe, qalrrlhy byla wařle Božj,
coby dohre' (( dokonalé (: dobroljhezne' bylo, oby/sie w
lásce whořenčni a založeni gsam-c, mohli pochopiti
se wšcmi su'uly'mi , hlerd gest dlouhost , Siro/root, (&
hlubohosl, znáti lake' nad wcdomost wyššj ldslru Kri—
sloml, ahyslc naplneni byli we wšelihau plnost Božj.
Nebo falc zor/'s ])nch su'aiy' učili bude uušji provaz-dě,
(: ro:.ju'oli w srdcích wašich hogncgi a hognegi Iris/m.“
Podohnč tak nnpgmíná tentýž swalý i na mnohých gi—
ných mjslech: „ij mice a wíce se srdce zprrmmge,
fjím chc widj, čehož newidclo. (( tjm wíce ma?žc,če—
hož nemohlo. (in psalm. 77.). Widotí chceš? Blaže—
ni, _ocnžgsuu čistdho srdce._ neho oni na Boha pa
třili hodnu; dřjw tedy hled srdce .wog'e očistilí; 10
mcg na práci, lu tomu .w'm sche z."(mv-olcy,o tom pro-—
eng. Co wideli chceš. (Fisio gest; _qsili tedy nečist:
hlen/h chceš u'idcli? (scrm. 12. de. (liv. mít.). Po za—
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puzeny'ch tmách dýmowity'ch žádosti uwidjte swetla.
(svi—m,& div.). Nepřígde se kpr—mode, leč lúskmu“
(l. 32. cont. Faust. c. 18.). A se wšjm tjm se dobře
srownáwá i to, což nábožný Tomáš Kompcnský (de imit.
Christi l. 2. c. 4.) piše: „Kdy bysz'byl nwnítř dobrým
a. čistým, pakbysi bez překážky wšecko widčl a do—
bře chápu/.“ Této srdce čistoty s pomocj milosti Božj
nabudete, gostliže nábožným čtenjm přewrácené owěcech
myšleni, gimiž se srdce poskwrňnge, od sebe zapudjto,
a prawými, ktcrýmiž se čistj, zabýwati se budete. Co
nám tedy koli zbýwá řasu, na takowé wynaložte ho čte
nj, & s tuhými chtěgte se knihami seznániíti , kteréž od
mužů Duchem swatým plných sepsány byly. Owoce iná-
božného řtenj swntýin rozwažowánjm či přemyšlowánjm,
nt tak djin, w krcw :! tuk obratu; neboť přmuyšlowánj
dle swatého Bernarda, nc toliko mysl čísti, ne'brž gi i
božských a' lidských wčcj wménjm obohacugc. Akdyž
gste rozgjmánjln poznali, co činiti máte., pak se modlit—
bau posilniti musjte; což uříniwše, zmužile ke skutku
přistupte, & konoyte, což před Bohem gest dohroljbczno;
mrtwenjm sebe překonáwagjce útoky wšech nepřátelských
mocnosti. —-- A to wše, chci. byste tak zachowali, gra—
kož od těch se nám bude poraučeti, gimžto swého arci—
biskupského semeniště Zpráwu & ředitelstwo swěřjm &
odewzdám. Ti wám powědj, cobyste měli ciniti,aby Pán
složil na wás Ducha swého, aby wás posnětil , ab)-sto
uměním i clnostj opatření a dobře připraweni gsauce, k
swnté službě cjrkwe přistoupili. To aby se naplnilo,
\whní mnoho i cjrkwi swaté i lidu Božjniu na tom gest
zúležcno. Nebo od wašeho gak w mrawoch tak i w u—
mění prospěchu nvyche záwisj, zdn pastýi'owé nnohná—
_ui'lnnjt'i \\'t'_::tl.'llldo owřinců Božích; zda schopnj, dbali,
moudří :! prímčkatoliřtj posláni hndtlu dělnjci na winic-i
nchcskéhn ()tcc, aneb nesthpnÍ, ljnj, nomandřj aknždnu
ti'tinau uřonj se klátjcj. Tanto přoswědřenostj wodvn na
wás obzwlášlnj swan pozornost obraceli hndn. Dám si
na tom záležeti, by se ani gedinký newlnndil do swaty—
ně cjrkwe katolické, o gohožto wjřo :! žiwota přjklad—
nosti mohlbych poněkud pochyhowati; bych ani na ge
dnoho z wás rukám newložil, o ktorémž, pokud bystrost
lidského oka stařj, bych nowěděl, žedobřo Spořádán gest
w srdci swém, & že oprawdu Boha má za dědictszwogo.
NEÍJOustawiřně rozléhá se w nšjch mých ono slowo sw.
Lwa (ep. nd Ep. Maur. r. Ž.)řkaucjho: „Gakož dob-rč
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ho skutku owoce dochází na toho, genů s rozwalmu a,
po prawe'm tepr—wsoudu wywolugc kněze: rozum? tak
sám sobě škodu clu/stá, genž ke swé důslognosti po—
wýšuge nehodné/m.“ Protož čiíile gisle' powolánj swé;
zkaušegtc srde swýeh, agestliže hystc pozorownli, že se
wíun neošliliwj ly wěei, kteréž gsnu z loholo swěla, a
že si nel'zmláte, gen pro čest a sláwu Božj a Spasenj
hližnjch swýoh žiwu býti: odláhnčte roku swau od plu—
lm, O(lstupte, dokud „:::-šle"“řas gest, hy swaté wčci po—
skwruěny nehny wošjm dechem k wlaslnj waši i giných
zkáze & záhubě. lejleli zde w srdejch swýoh,že Opraw—
du od Boha goto powolžmi k stawu duchownjmu: tedy
wšecko wynasnužonj swoge lom oln'ařle, by we wás se
rozmnožiln náhožnosl, llorliwost, neposkwrnčnú žiwota
čislom, obzwlášlě ale neynulleg'šj & synowský cil k ejr
kwi matce, bez kteréžto Boha za Ole-o mjti nemůžete.
„Tělo (&duší,“ bych slouy swatého Jana Zlaloústěho
k wám promhlwil (homil. 4. ml popul. Antioch), ozdob—
te ctností okrasu-n; :Jn'og spravoval/ností (: nc břichu
sobě připrawtc, wyddwaqice telaswe'bo dudy, a přede
wšjm gasyls, aby sloužili duc/zoij milosti.“ A gost—
liže tak Spořádáni lmdele, s wclikým srdce swého upo—
kogenim rukou biskupských na wás skládali budu , gá,
genž gednuu za duše waše potřel wydám.

Nemalou též čáslku péřj poslýrských i wy nesete,
obe'hopoh/aujosoby řádů duohowqich, genžto se swčto
odřekšc wc swoty'ch sgednotile' gste se ústowech, & sehe
Bohu w obe! přjg'emnau wydali, byste i wlnslnj swoge
Spasenj i spasenj g'illýiťh tjm bezPeřněgi konali mohli.
Trogi pauuge dědičně we. swčlě žádost, „nebo wšecko,
což gest na .swétč, gest žádost těla, a. :ddosi oój, a
pag/cha žiwotu, kteráž není z ()tce, ale zswňla gest.“
(|. Jan 2.). Cwiřiti se w ctnostech, těmto žádostem u
přij na proti slogiejeh, Ioř úloha. žiwola wašeho, w
kterouž gste se uwázoli swazkem sliln'l usmwičné čislo
ly, poslušnosti & chudoby, & klerýohž gesllíže hedlíwi
gste, syny tohoto swěta, genž na wás potí—j,k udatnému
hogi proti wšeliké žádosti wyzýwátog Gift z toho ohle—
du, pi'jčinau totiž swého wznešeného powolánj, gsau ta
kowjžto “rádowé duchownj weliké eli hodní, gešto žiwě
ohgewugj Ducha. Božjho, & gsou proti duchu sweta toho
to. Kdyby se wšecky tyto hrdinské ctností a wyššjho
žiwota důkazy zrušily, zlmwilohy se. lidsképokolollÍWŠí“—
hn toho, což k dnehownjnm zřj žiwolu, :! pohřížilohy s"
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dokona w moře wšeeh tělesných & padůcjcln wčcj, z ně—
hož by sotwy mohlo wybřjsti, & očj swýeh k nebi po—
zdwihnauti. A powážjme—li, gák mnoho dobrého a pro
SpěŠlléllOz těchže ústawů tak na gednotliwce , gnk na
cjrkew i wlast wyplýwá, zagisté nebude nám možno, gin—.h
neschwalowati. Nebo gimi se Bůh bez přestánj chwadj,
welebj a milostiwým k lidem činj, negináče než gala sw.
liqhoí' (lib. 6. op. 25.) o Řjmských geptiškách piše:
„Zítvot gegíck gest tahowy', (&slzami akagicnostj tal.:
naplněny, že máme za to, kdyby gicb nebylo, žeby
nikdo z nás tali/t let na mjstč tomto uprostřed mečů
Ltmy'obardshy'ck obstátí nemohl.“ Nad to wýše tith
ústáwoné i'eholnj poskytugj těm lidem "útočiště, genž
se bigi [; wyššjm wěcem powoláni býti, kdežto se bez
poč-nětágiti, a w křesťanském zdokonalenj bez překážky
ku předu postupowatí mohou. Oni i swčtu žiwé přjklá—
dy swčtěgšjho žiwotá předkládngj,obecenstwu welmiplot—
ně wyučowánjm mládeže slaužj, gakož i přisluhowánjm
nemocným, a ginými geště gali duchownjmi tak tělesný
mi skutky milosrdnými, kteréž wykonáwagj. ObzwláStě
ale wychowáwánj mládeže co neylépe dčge se od těch,
;renž w Spolek řuholnj sgednocení tjm samým k učenj
wjry cjrkwe katolické co neypiíisněgi gsan zawázáni,
gsanoe též w bogi proti hlawnjm hij'chům ustawičně pO—
staweni. Tau přjiíinau i swatý Jeroným, w listu k Letě
učiněném. nvvhowánj, kteréž se od osob k duchownjm
řádům nált-žjcjch děge, na wysost. schwalnge, anto aj
pjše: „Nebeř na sebe břjmč, které/což ne'stz' nemůžeš,
nobrž. když yl (dceru swap) odkogiš, dey gi bábč anebo
tetě. W klášteře nechat se wyclaowó, :: ysaue wzá—
stnpech panen, at 0 swe'tu nezwi, by žlwa byla an
yelsky, w tele byla bez těla, a wšebo poblawj lidí za
.stegne' sobě pouzažowulaf“ To samé platj i o zaopa
třowánj nemocných, k nimžto křesťanskou dobrotiwostj a
láskou wedeny gsance s modlitbou |)OSpjclta_L"jtyto Bohu
zaso-čcene' osoby, & genž proto práwě weliké často mag-j
působenj na nemocné, obzwláště na ty.. giehžto slow du—
ehownj tuze gest pokažen. Protož nic se nediw,žeka—
tolieká cjrkew přjznj swan řádům duohownjnl hned od
gag—ichpočátku byla. & gest nakloněna; nebo gegich znik
a zrůst se w každé zemi co za známenj smyslu nehe—
ského tnm pmmgjcjho powažuge; gákož zase naproti to—
mu z pronásledowánj & rušení glt'll se smysl swětský
dost gistě poznáwá. A protož gá welikau t'jtjm radost,
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nwodě sobě na pamět řebolnj ústawy obého pohlawj,
giebžlo w mé Areidíéeesj slúwít. Než ale snažuě Žíulíun
také, by w tom se nalezali stawu, ganz gest zákonům
cjrkethim, prawidlům & aumyslu zaklmlalelůw přiměřeu,
by gakž swatý Bernard weoe, každý, kdož. gest u'řádn,
dobře byl žiw, spořádaně, společensky a ponjzcnč;
spořádaně sobe',společensky blíž,)pjmu,ponjiene' Boh.-u;
a aby, gakž Euseb chce, řehohajk byl nedbali) pokoge,
utíkal před rozkošemi, nu'loual prácí, w opowrženj
byl trpelíwým, we cti netrpelíwy'm, chudým na penj—
ze, bohatým na swčdomj, poníženy'm w zásluhách,
pyšným protc' bije/albu.“ _— Na ten cjl & konce, wy
wšiekni, genž gsle se žiwotu i'ebolnjmu oddali , o nic
gíného se nesnažte, a nie giného newyblecláweyte, než
rozmnožení králowstijožjho. „t'Í/Íf/střjlwyte se haneb—
ne'ho kupówg'f slova ;:sau swalého Augustina. (in lil).
de op. monach.), kteréžto wážnost wašě ztenčuge, a
slabým gest na urážku, nobrš lidem ukáže, že nehle—
dáfe w zahálce lehké žíwnoste', nobrž (luzkau ate'snau
eestau králowstuj Božjho" Nebo„lan/mínjkem gest,“
dj swalý Jeroným (sup. Mallh. c. 4„)„ a dům Bozj o—
braqj w peleš lotrowskau, _qenž zisku :. náboženstwí
hledá, a gehož služba není tak tuze službou Boží,
_qakožmnohem che příležitosti ke kupčmy'.“-— Dále
bděte eo neywjee, byste ze stawu tobo wysokého, kterýž
gsle sobě pro wětšj swog'e zdokonalenj obrali, s hanbou
Wt-likau newypadli; nebot Ileg'ste prosti wšech bogů &
wšolikého zítpaaenj we swalých pewnoslech swýcb, gešto
pekelný nepřjlel wám štěstj wušebo záwídj, a Indy Ijm
wzteklegšich gebo útoků okaušeti musjle. „Často siste—
Šuqemef“ dj swnlý Rehoř (super Ezeeh. b, Ž.), na ii..:—
urot blížnjch swých, měníme mjsto , wzdaluymne se,
ob_iraqjc—esobě samotu, newědauce totiž. že mjsto nic
nespomáhá, scházjlí duch, Lot w Sodomč swatým
zůstal, na kopci hřešíl. !! že mjsta myslí neupew—
ňqu, sám prwni lidského pokolenj otec doszoedózlqe,
anto iwrágí w hřích uběhl. A to, což prawjme,
wše m?žlogest, nebot kdyby mjsto mohlo spustil, ne
bylby Satan s nebe spad/.“ —_ Přede wšjm se ale po—
korou &.swatým poslušenslem proslawte; neboť bolest—
nŠ by to bylo, kdyby i o gedinkém Z wás musela se
slyšeli slowa swatého Bernarda (bom. fl. sup. Miss-.usesf)
řmurjho: ,.Hrídjm, což; i ne málo mne bolj , un ne.—.
kteří pohrdše sltžwau swélu,we ško/e pokory pás-e se
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che odddwagi, (: wklášteře pod hfjdloma tichého (:
pokorné/w učítete se dale/so mh'lherneyšimž (: netr—
pe/žwčgšjme' stáwagj, nežby snad byli we studie.“ ——
.,li' slibům wašjm náležj, se :, poddrmosiz' (lopow'ž-e—
nesli radowatí, chudoby arg/laleddwatí, (: ne toliko stal
I.'_a/,nobrž [ žádost _qegich ze srdce wykořem'tí. ]Vebo
ničeho uemjti, mnohdy se samo od Sebe přiháZj : m'—
(Fe/:()si ale nežáduti, to gest ctnostjf“ (Caesarius in
Admonil. 25.). Slowem snažte se mkowými býti, galcý—
miž mís cbtěgi mjti ůslawy waše, & ('o hoyu-jee se toho
vln-nine, „byste pod odewem řeholním (Bernard. serm.
MB.)nesh-rýwulí ducha sweishého, a pod barwcmobrá—
eenj ——srdce přewróceného; aniž byste se těm po
dnbnými stali, o níchžlo swntý Prosper (de vila coulom—
plaliva !. l.) lablo mluuj: „(Jsem nehtafj, genž zákon
a řeholi.; na se wsawše od předešlých mrawů neu—
pauštegj, a ode-w,ne ale srdce, šat, ne ale skutky
proměimqj. Těm dosti na tom , an řeči toliko a ne
sl.—„Hmmswetu tvý/tost dal'í, an žíwe' gsmtce podlé swe
lu, hřjchy swoge pod marným lepšího „žr'u'oia slibem
uhrýwayj, a pod pldšij/cem domnělé galse'si udbožuo
sli něco za ctnost držj, což clnosý'nenj; weh'he'wčci
h/(řsagi, avšak gich nečinj; na neprmoostí žehragj, a
přede gie-h ::.“sebe nesli/(ídagj ; u weřegnostc' to i ona
guhoby w ošhle'wosti měli, se slmoj, čehož; wšah shr, —
i(! se ])ředce daptmštěgj; za wclike' rddz'by byli gmj—
ní, ale nic se nepříčíňugj, by se welí/ry'mí stali.“ —
()ddeylc se žiwoiu uniíi'njmu, genž gest skryl s Kristem
w Bohu, byste žádostem :! náružíwoslem wašim zemí—ew—
šc nbělj Žiwan byli (obo, gemuž gsm se 0te poswětili.
Wizlc powolímj swoge; Iař slowa Césaria i _a-„ík wám
pronáším, „na poušť se odebratí, welr'lnžgest dokona
lost, na poušti ale neiráwítí dokonaly/' žíwot, swelí—
kým gest spogeno odsauzmzjm. (70prospěge, mjstolí
gest poll—oyne',uepohoglí ale w srdcí obývá? wpfy'byt—
lac-li ge ticho, a gestlíže w ob_r/wateljehhříchů gest
buuře a wášnj po:.dwížem'? Zewnítř zdržteli se býti
bezpečnými, u wnítř ale bauřeli wás znepohoguge ?“
— Pakli ale dle swého powoláaj dobře kráčeti budete,
pokog Božj přebýwali bude w Srdcjch wašícb, pokogten,
gchož swět ani dáti, ani wzjti nemůže, &;ronž přewýšuge
wšvcken smysl. Pak se waše srdce naplnj swmým Bo—
žjm pokogem, budou—liwe wsceb přikázanjch & spl'awc—
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dlnostcch Páně cimditi bez miliony, Splnij sliby, kteréž
gslc Neywyššjmn učinili; budetelí mjli do sebe Žiwau
wjrn, neijčenau nálmžnosl, prnwan pokoru, plamennau k
hližnjmu lásku; budete—li, gakž lonmApošml (Kolos. $.)
cln-o, „powstawše s Kristem ze smrti swěta , o wčcí,
kteréž swrclm ysau, aue o ty, kteréž gsau na zemi.
pečowati; ulscžže-li se Kristus, žíwot máš; mrth'ti—li
budete (tudy swé, kteříž: gsau na země: smilsiwo,ue
čistotu, clz/jpuost. žádost zlou a lakomsiwj, geuž gest
mod/(im sluužeuj; složíte—li wšeclso, bučw, prchli
wost, ::./ost, mrzlmu řeč z úst swy'cb; oblečetc—lí se,
gali—0510wywoleuj Boi-j, swati (: míli, w střewame'lo—
srdeusiuy', w dobrotiwosi, pokoru, mjruost, trpčlíwosl,
snášet/jee _qeden druhé/io, aodpauštčgjce s'obč wespo—
Iek, máli kdo proti komu žalobu; nad touade toš—ecko,
budete-Hij lásku; slowo-lí Kristowopřebýwatíbude
we u'rís hognč we wšj maudrosti ; učíti-lí a napomj
nutí budete sebe sami žalmy. zpčwy apjsuíčlra—mídu
chowujmí, w milostí zpjwagjce wsrdrjo/cswýclzBo/m;
wšecko-lč poslem, cožkolí čiujte w slowu neb w skut
ku, činiti budete we gme'uu Pána Je-žjše Krista, dě
kugjce Bohu a Otci skrze nebo“ — 'Po čiňte, o to
se snažte, W tom silni buďte; ljm wšech dobrých lidj
zjsk'ále si lásky, Zaznamená se 10 do knihy žiwola. &
tjm wrcliowatěgšj bude gednau odplaty wašj mjm , řjm
wělšj oběti & nesnáze gste podnikali, & řjm častěgi gstc
lidské newděčuosli museli okaušcli.

To wše gsem sobě nmjnil w onen slawný den , w
kterýž 'rjzenj Bohem mi swčřenó diécesj gsem na sebe
wzal, wámřjci,welebuj bratři (: syuowo'ueymílegšj! Pakli
prwnj wašeho Arcipaslýře promiuwa, gaknž se i w Boha
důwěřugi, přjslup nalezla k srdcjm wašim, & wy gste
hlasu gcko uposleehli, nesklame mne naclěgc má, že se
s pomocj milosti Bon cjrkewnjko řjzenj cjle & konce w
arcidiécesj Pražské dosáhne, a že stmoeuj téte'ž qub'we
wzroste w chrám swaty' w Pánu. (Efes. Q.). Coz aby
se stalo, ustawičně Otce wšemohancjho prosili budu, „by
ÍVós we swatyuí swé přísnými a bedlíwýmí nebeské—
ho wogska učinil strážcemž, byste swuty'm oltářum
gebo wěruč příslu/www!, a aby odpočjwul nad wámi
duch maudrosii (! rozumu, duch rady a síly, duck
umčuj a nábožuostí; by wás naplnil duc/zem bázně
swé, a wás w službě Božj utwrdíl, byste vip/uýmpo—
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s/nštmsluzím milosti gelto dosáhli.“ (Pontif. Rom. do
tH'll. Subdiatx). Každý den k Neywyššy'mu pastýři
dušj našich prosby O(lesjlnti budu, by ll'a's nábozným
.s-rdcemyemn slam-žjcj ustmoičnč bránil a ostřjlml;
byste, „mh-mým znepokoyenjm nezabaweni, uto/m? a
swoboclmřwyclw službě molali pracotcati; aby se u'e
tvá-s ro:-leoynila wšecka ctnost, ditstoynost pokorné,
styclliwost stá/ci, uewimtost a čistota a kázně duchu-u"—
nj ostijíkáiij; by se at:-e was—emžiwotč Božj přiká—
:;(lnj slkwola; by příkladem waši čistoty wšeckvn
lid k náaledowánj swaténm byl probuzen; a abyste
muij .s'weclomjswélzo dobré s-wčdcctij, w Kristu
ultorzenj ostri/j setmíuli. (lbitlem de ordin. Dino.).

Ncyposlóze prosjm wás snažnč, byste mm? u Balm
pomáhali modlitbami swými, by ten, gešto působí wnás
chtěni, působil i tlokonimj podlé dobré wůlc swé, :! nám
swau swzuuu pomoq přiqpěl wo wšem tom, což činiti
máme. Por.-ručím se clo wašícb nábožných modliteb,
byc-lt pod ochran.-tu Božj slowom i prikladem těm, gimžto
gsem předstawt-n, prozapjwul, a tak do žiwota wěčnebo
spolu se stitch-m sobě sweřoným gotlnan wvgzjli zasloužil.
Zíulnge ale, byste so. za utne modlili, obci také, galtož
i Apoštol přilmzugo, byste modlitby konali za wšecky,
kleč/'$ ysau w (mňa/cole wysoky'clt postqweni; přede
wšqu ale za i\leyszočtéysjlto P(lMťbHťlŠE/tl)Heltoře XVI.,
gvhož Jožjs Kristus "c_vaššjbo pastýře cjrlcweswé asto-
nowlti ritřil, by s pOIIIOt'jmilosrdensmqj Božjbo lid kře
sÍt-lnský w ctnostech wynřowal, & wěřjcjch srdce. ducbow—
njbo kořenj wunj naplňowal , abychom se tak :: pastý—
ře swatč matky t'jrlnve noywyššjbo & božské welobnosti
milého rmlowuti mohli. ll'lodlte se též i za Neg/milosti—
u:.íýyšjlmjsuře a Krále naše/io Ferdinandu l.„ by
dosáhl od Boha wšecb ctnostj rozmnoženj , & došel duše
i těla Spusonj; by vjrkwe we swatém poliogi ostřjbal, a.
po této řasnosti wěřné obdržol tlětlictwj. -— Modlete se
i ::a wešlwren tlttclwwnj staw, by ode wšechobu, gebož
to duchem se celé tělo cjrkwe poswěcuge :! Zprauuge,
wčrnč sl.-mženo bylo.

Přispčg těmto prosbdm Mým z' Was-im swat:
platnou pijmluwau u Boka neposlarwrnčná rodič/ta
Ijo-ij, pmma lllaria; nec/mt přispčyj i ostatnj nebe
šmne', :: nic/táto mno/ul, swalostj na toy'sost prosla—
nemů Česká zenu,? _Wkošlo swoye nábožná ctj. TO
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Sobě i "rám, welebnj ln'atřj a synowé w Kristu
neymílegšý, ze srdce žádage, otcowslcc'paže/mánj qe_
dnomu každému zwláštč, co záwdawels mše/w dob-ra,
ndčlugí.

Milost Pána, našeho Ježjše Krista budiž
se Wšemi Wámi. Amen.

w Praze. za arcíbe'slmpskc'm mém sjdle, w swátuk
sw. Karla Boromegslse'ho, léta Páně 1838.

dloys Josej .
Arcibiskup;
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Lllčdicle swatčlno Jana Nepomuckého pi*istaupi

; mčsjcjch Zóřj, ÍĚÍgnn, Listopadu a Prosíncí 183:

I

; P. T. P.ap.

*Gelloknjžccj Milost, Swob. Pri-n Schronk
: Notzr'ngn, Knjže, Arcibiskup Pražský,
Hraj ()sugicenosf, Helena kněžna z Lobkowic. .
'Frnnf. Scholle, hisk. notář, a farář w Rožmitul.
„Frant. Petera, farař wBělohrad. Kralohrad. diéc.
!Jnn Mišák, farář"w Žd'areck. klášteře na Morawě
|.1nmnjn Miru, kancel-„irský w Nčmčicjch .
;lh—nnl.Čech, pol). škol prof. na net. llluchoíi. thl.
akurat Krbeček, cjrk. kněz, wycll. bar. zll'altersk.
lDomin.Nebudu, far. adm. w Mrakotině wBrn. dié.
Peregrin ll'eís, koop. w 'l'nřanech w Brnčn. diéc.
i.!nsefRnžíčku, kaplan wc Weteli, Litom. diéc.
lf'áclnw Dlnss, Maltes. kaplan w Horažd'owic.

Prak. Šrámek, a manž. měšť., mydl.mist.Strako.
Jose/' Žák, arcibiskupský bohoslowce w Praze
Josef Gabriel.aud wyš. nst.pro knčž. we Wjdni
()nali'ey Mašek, kaplad w Zábořj. Buděg. diéc.
lllarlínKlnnček, farní adm. w Kúdowč, Burl. diéc
!.hcknb Mareš, far. w Chanowicjch, Buděg. diéc.
Jan Jmumšek. kaplan w Třebíči, Brnen. diéc.
(Jindřich Seidl, pražský synegstud. lihmnudrc.
Ulloys Finúček, duch. zprz'nw.w Popic. Brn.diéc.
lusef Grasser, farář w Pevně, Brn. diécesj .
lng. Skí'iwan, mugitel koželuh. (ljlny w Kruzburk.
!)nehowenslwo Kamenické/m VikaríáluBud. diéc.
Inn Fiala, tagemn. kuplic. Vik. far. w Černici
Bern. Chrisrbnner. duch. zp. wlllawnowiciBluLd.
lllubocky' Vikariát, drnlmn polowíci. Bud. diéc.
Jun Nedoma.,kooperátor w Mrakotinč, Brn. diéc.
Josef líbtnwa, bohosl. na theol. ustawu Budčg.
Í;lnfonjn II::wlič'ek, farář w Kašegowícjch Bud. d.
'Frnnf. Brulešínský, duch. 7.p. w'l'ěhonic. drulnpol.
\ ll'áclnw Pirkl, kap. w česk. Třehowč. Král. diéc.
*'Jnmn. Pnhík, dírek. arcib. semin. statku Sowinky
\Tomáš Patrii/ka, kaplan w Březnici, Budčg'. diéc.
! lloyfechRn/ler, kapit. vikář, &katecll. na Wyšeh.
'.erel'llolf, kapl. při měst..špitále w(ližowč Bud.
UnionTnušek, Iarář nuModré HurceeBuílčg- dléc
K. Fiihrer, manž. R. Fůhrera, l. war-11.11sw.tha.
Ang. Seknnšek, kapit. Želiw. kapl. w Humpolci.
Jan Simnnek, pjsař wrch. kanc. w Nčlnčichh
Jas. Damašek, kap. w Semilech Litom. diéc.
Josef Kučera kaplan w Křřnči. Litom. \liéc.
Tomáš Polnčnjk, pjsař w Němčic. Bud. diéc.
.—lnt.Renner, kaplan w Nimlmrce, Litom. diéc.

Casopis pro kat. (Inclmw. XI. 4.

zlatý třida

_' 0-1“

lll
lll
llI
lll
lll
lll
lll
llI
lll
lll
lll
lll
lll
lll
lll
111
H[
lll
lll
lll
H[
111
lll
lll
llI
lll
lIl
Ill

lll
lll
lll
ll

lll
lll
Ill
lll
lll
lil
llI
lll
lll

[
wýt.d. do(|:'n11.

J _

».....-»—»»»-apaAut—pp-hnAnnan—»AA-hn-so—Mh—Ap—nnan—npbnAA.;



latýP. _T. P. a p. N

Omi. Zahořjk, kaplan w Kašegowic. Hud. diéc. 10 Ill
- Anton Land, kaplan w Myslawč, Bud. diéccsj 10

Malia Čadek, far. administ. w Střehohostic. 10
' .flnirmín Swaroš, prwnj kancelista w Nčmčicjch 10
„ Mikuláš „Šmíd, admin. děl;. w Staré Boleslawi 10

VIP,-(mr.Štěrba, koop. w Auggzdč, Brncn. diéc.| 10 I“[_Ilnr. ()pnlkn, škol. pomoc. na Cor. Hoře Brn. diéc. 10
íFrant. Šrasm, škol. pomoc. naAngczdč, Brn.dióc 10

_ H _

»——»————dmn.

649 35 53

Z ]) a' (z w a..

Cr)/zoÍsnížechlí/ost, Naydůsiagnňyšj Pri-nÍmjšc Ár—
(ríbíslmp ráčil wšech Spisowatclů, kif—"r_iw lelašnjm roce k
Časopisu pro katolické duchowonslwo pracemi swými
přislujwali, pamělnjm penjzom slawné swé intronizatj,
w bronzu, co neylaskawčgi ohmysliti.

P(ij lan mistrnan gehlau pochwalného p. Lorcha
p'resliřně ryt, a. w 0. k. mincí w Praze. razon, w slřjhřc
'l lot íjže, wcde w ljci auplný znak Neydůsíognčgšjlm
knížete, s wrchu s dwema palmami, nad kterýmiž se
smysiorázuá hwězdiřka wznášj. Kolkolcm gde nasledu—

přečistěwyraženýnápis:
ALOYS JOSEF, swonomqÝ PÁN SCHRENK

z NOTZINGU.

USAZEN NA ARCIBlSl—IUPSKI'PSKAU STOLNÍ! PRAŽSKAU, D. IV.
LISTOPADU MDCCCXXXVHI.

Na druhé pak straně, w rub, pml ok em Prazřvte
dlnosti Božj, ku kterému se, u wěnci, dole pentlj owa—
zaném, letorost palmowá a hohkowá. pae, stogj heslo
Neydůstogněgšjho Kujžcte, w těchto slowcch:

MAUDROST'TWÁ
POWEDE MNE

w PRACECH MÝCH
OPATRNĚ;

A OSTŘJHATI MNE BUDE
W MOCNOSTÍ SWE.

kann MAI'DROSTI IX, 11.
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1.

Protože rodakcj o tuto minci, 2 Čech : Morawy &
Hmr doptawanj, zdažby ke kaupi nebyla, docházelo,
přudložili game o tom noyucliwěgšj prosbu Goho Kuj—
ŽocjMílosli; kterýž se ktomu co neymilostiwčgi naklo
nili ráčil, by Dědictwj Swalojanské stampilii toho penjze
k lpitj potřebných wýlisků, použilo, & gich k prOSpéchu
swému prodawalo.

Oznanmgeme tedy, že stí—__ibrnýten'ponjz po 3 zl.,
hronzowý ale po ]. zl. 15 kr. stř. 11 rodale k dostanj.
Mimo Čechy ale, skrze kněhkupectwí, z ohledu provisj,
bronzowý za 1 zl. 30 kr. se prodáwa.

Též se dále ta Zpráwa dítwá, že su w archiwu w.
důst. kapitoly Pražské našla stampilie onoho pamatnjllo
penjze, který před lIO loty při slawnmli za swalého
prohlášeni sw. Jana Nepomuckého ražen byl. —— Setr
noslj ls pánům Spoluaudům naklonila so wysoce důstog—
na kapitola, pakliby kdo z nich ten penjz mjli zadal,
slampilii Into k tomu 7apůgčili. ——-Bigo So, gak každý
_giný pamatuj peníz, gcdiue' w 0. k. minci. —— Stí—jinný
by stal 3 zl.,ln'onzowý l zl. 1.5 kr., mimo Čechy, [ zl.
30 kr. na stř. -—_ Kaioby tedy sobě tuto medalii
na památku žádal: tomu se ua oěrdržcnau cenu
ochotně poslaní/Jj.

[El.

Pan Josef Lorda, rytec při 0. k. mínicí, pochwal—
ně známý 2 strany mnoha welopodařonýrh pamatnjch
medalij, občtuge se ])čděctwi chdqjmeskému, pro
památnj penj'z. Spoltmudů, darem wypracowati stam—
pilii, kteráhy z předu obraz swatého Jana, srokem
založenj ústawu: ze zadu wyobrazonj Pražského arcibi—
skupského chrámu Páně sw. tha nesla. Tu by pak
každý, za podané 2 zl. střjbruýmz a za ]. zl. bronzo—
wým poděleu býti mohl. —— Slochetuau obět- tato
wděčně přigjmagiccmrohlášenj se o tom pánu spoluau—
du', službowolnj očekáwáme.

II)-)*



734

Dědictwj' Swatého Jana Nepomuckého

dále na wědomj dáwá, že následugjcj spisy nou-č
wydalo, a sice:

I. B o r áte, zpčwy adwentnjg času Karla IV.,
od Arnošta z Pardubic a DIalowců, prwnjho
Areíbz'kupa Pražské/zo w králowském chrámu
Páně sw. ÍÍ/jta zawcdeue'.

Gsnn to písně a nápěwy přes 500 let staré, protož
přewzácná památka nábožnýrh předků našich, o kterých
se směle i'jei může, že co do zpěwn, cjrkew katolická
nad toto Rou-úte nic wzncšeněgšjho & pohnutliwěgšiho
nemá. Prnwdu tuto čislnu nám kragowé čeští, od Tur—
nowa přes Králowé Hradec, nyněgšj hlnwnj sjdlo geho,
až po Prachatice k Bnděgowicům oswědřugrj. Každý den
w témdni má swé Roráte, :! štědrý weiter swé Oňciuxn,
kde se do 30 až 40 wělšjm djlem gen krátkých pjsnj
w gedné hodině wyzpjwá. An se tyto pjsně po celý
adwent každodenně, od 6. do 7. hodiny rnnnj, w kapli
sw. Wogtěcha, před chrámem Páně sw. tha, pak a
SW. Petra na Pořiřj ijwaly: lze bylo o prawdě zde
řeč-ené se přeswědeiti. Pl'odítwá se. knjžkn t.nto,'188
stránek silná, tuho wímmá za 12 kr. na stř. ——
stawu gsme na každé požádáni proti honoráru poslanžiti,
& wysazeným ]: tomu Generalbassem.

II. () přjsaze. Od Vincencía Zahradnjka
faráře Křešícke'ho. K tisku. dohotoweno od
Jana V. Jirsjka, faráře Plíne'cke'leo.

To gest poslednj Spis z péra Znhradnjkowa, wkte—
rého přepraoowánj tento učený, skumný :! horliwý du
ehownj Spráwce rychiau smrtj pí'ekwapen byl. Gesti
tato, giž sama w sobě wzácná památka, tjm geště
wzácněgšj, protože w českém gazyku o přjsaze dosa
wade žádného obširněgšjho spisu nenj; kdež i potřeba
káže, hy w této předůležité wěci weškeren lid dokonale
ponaučen byl. — Nndjti se lze gest, že welehné dn
chowenstwo, slawnj magistratnálnj, wrehnostenštj & 110—
SPOdárštj anřadowé, ano wšickni rychtářowé ohcj tanto
neywýš potřebnau knižknu se znepati'j; a hleděti hudau,
by, co možná, w každém přjhytku, při každé rodině se
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nnoln'tzola. A 10 ljm Spjše, an pl'i přmnalé ceně gogj i
chudší snadno si gi zaopalřiti může, neb se prodán/ít,
120 stranek silná,luho wáznná, za '10 kr. na stř.

III. Pane Zůstaň s námi, neb se p ři
190Z dj wá. Od Giřjko Bluma, zpráwce Izra
bůte z Ingellzcímu w Greisenheímč. —- Pře—
lošcna od Jana „Marc/mia,duckowm'hospráwce
w Řjmowč, Bud. dz'c'cesj. Dj! 1. stránek 376,_
T. 1839.

Spis ton půwodně w gazyliu německém tiskem wy—
dnný n ode wšn-vh německých asopisů na neywýš
schwálpný, obsahngn nnnčenj k šťastné smrtí se při—
prawílí. —— Ačlgoliw gost tento spis obšjrný, předce
sn spisowalol nikdo lmopakuge, nsmwičně nowým, pů
n-nbným & naneywýš zaujmnwým dowozowánjm w před—
mělu swém postnpnge, n brzy wljdně, brzy přjsnč na
srdce liřeshinnnnléln'x. ——-Pro kazatele, pro Zpowědnjka,
pro kněze na smrtelném loži zaopalřngjcjho gest kniha
tnlo prawý poklad,:l wšjm práwem za Zlatan knilmgmjnn
hýli zaslnhnge', hlemnž přešla žádný neodložj, by gi na
neywýš probuzen & pohnut nebyl.

W řeči německé prodáwá so Spis tento, w knčh—
knpoctnjcb, wáznný, za 3 zl. na stř. — Protožv ale
n—Seckyknihy nákladem Dědicle Swato —-Janského Wy..
dnné, dle statní, w té neylcwněgšj ceně prodávány býti
ning—j; prodán—ít rcdakoj spis tento w řcči české, |:Í'PS
700 slránok silný, we 2 djloch, w tuhé wazbě, za 40
kr. —- Djl [. za 90 kr. přjlomnč k doslíinj gest; Djl
II. za tu snmn cenu w krátkém čase wygde.

Obrat—imo-se ke wšem slawným wrvhnostom & Škol
niin dolu—odinvům, kl.—í'j k poddaným swým lniloslně nn—
lilllllělll, rozšiřowánjm mezi ně kněh prosběšněgšjch, o
wzdělánj gin—lllaslcawě počugj, bychom _:ximpřipomonnli,
že za přjhodnost & wýbornost kněh Dědiclem Swatojan—
sky'm wydnnýcll, lo gin) plnau gistolan rnčj, že ge sama
w. d. arcibiskupth lconsisloř nydítwá; tedy pro podě—
lenj pilných djlek We školách & hodných hospodářů po
rodinách solwn se příllodněgšjvh kněh nagde, gali těchto
Dědiclnjm Swnlojnnským wydaných.
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Spasitodlné ančinky. gimi wzdělané, dokážj se lup—
šjm zwedonjin podřjzcnýrb sobě poddaných, a přigdau
zase gen dárcům inilostiwýin na zásluhu odpluly wěčné.

By blahoděgný i'istmvDědictij Swatoímesífělco Šjřngi
aučinkoval & mocně do žiwom přecházel, ohělowalo se
rodakcj několika horliwých služcbnjků na winici Páně,
žeby na lnjslech swých zarazili filiálky k rozšiřowánj w
okolj swém kněh Dědiclem wydziných, a žádali, by
gim k tomu cjli g'islý počelknždého wydíuij swěřenbyl.——
S wděčnan ocholnoslj w tom se giin propůgčugjcr, činj
redakcj zde ucliwé pozwánjs kdyby se z kragú če—
ského králowstnj, n zo sandružné Mommy che lak hor—
liwých přjzniwců u nás přihlásilo! "čin bychom pak:

u) Zásoba každého wydíinj k rozlil-odúnj, pod coloq
rořnjm čekíinjin, posílali;

b) skrze ně nowých Spoluaudů, & gich přjsličwků ob—
držowali ;

c) skrze ně nowě prohlášeným Spoluaudům immalri
kulnčnj lístky,

d) spolu ale také i přináložjcj knihy won posílali, a
a) skrze ně wše dopisowánj se Spolaudy gich okolj

řádně wodll; řjmby gak úslawu, lak též pánům
Spoluaudům welice k pl'OSpěGllu a ku wděku po—
slanženo bylo.
Wše by se na ně franko zasjlnlo; &

_q) kdyžby loho požádali, z každého slu by se gim
za gich poslanžonj, & na autraly, 20 zl. provisj w
knihách wykázalo.
Čchož zdwořilo žádáme, téhož so také dnnfanliwě

důwěřug'omn, že se lakowýrh wzíwných pmlporowalulů
aspoň ze wšech wřtšjch mjst wlnstenskýrh krngů u
rcdakcj w brzku přihlásj; kdož prodljwnli nebudan
gicb pi'eswědřili, gak taknzácnaugich služebnosl wděč-
ne uznáwáme.

Dědictan Sw. Jana Nepomuckého zwo pánů Spo
luaudů, aby sobě oblíbili, proti úpjsnjmu ljslku, další
nowé wydáni, řjslem' VII. 0 přjsazc ;a řjslem VIII. Pane
zůstaú s mimi, I'. dilu. n redakcj wyzdwihnanti.

Knihy tyto, Přísaha za 10 kr, a Pane zustali s
mimi za 20 kr. i wc wšcch knčhlmpertnjch k doslánj gsm.



Psmj : Brna am Redakci.
Jifílostíwý Pane !

Neosmčlowálbych se listem obtčžowati Důstogunst
Wáši, kdybych okolnostmi k tomu donucen nebyl, ahdy—
bych uewěděl, že luskánost Wnšj Milosti mi tu smělost
In-omiuc. Ze \všrch strun se na mne naléhá tuto w
i\Tomwč, abych o wyprm-owáni ža'u'otů Swatýc/e a SIC?—
tx'c Bošjch w tutttt-řskcm gazyku, slohmn populz'u—uěgšjm
ncžli w Rodině Bohowčrných, se postaral, :! co ncydřj—
wc pro lid náš ——ncylépo skrze Dedictn—j sw. Jána——
na swětlo wydál. Gá wšak pokaždé odkazug'i na wzne—
šcný ústáw ton sw. Jana Nepomuckého, ;rjmž nám tako
u'é djlo sljheuo bylo. Prosím tedy, aby Wašc Milost
dodawatolem řádků těchto mně austnč zitráwu dáti sobě
noztjžila, zdali někdo o tom pt'nt'ug'c; & brzoli se
toho nadjti itiůžcme štěstj, abychom to djlo mezi lid náš
kátoiirký rozšiřownii.

Druhé, o cem sobě austuj odpoutďkVnšj Milosti
nyprošug'i, táto ;g'cst: Zadal gsom pokornnu prosbu k
noydt'tstog'uřgšj arcibskupské kousístoři Pražské, aby
stržoné odbjránjm Uicnw Apoštolský/'dt prnjzc k swato
jáuskému Dědicth dodnti, mno pak ncymilostiwčgi mezi
Spoluzakládath přígati rářilá. Owšem bych rád, aby
poujžcná prosba moge uslyšána byla.

Bych pak naplnil mjrn proseb mog'jrh opowa
žugi se i tuto otázku na Woši Důstognost & Milost sklá—
dati, zdali kdo na Iwmmcntdrn sw. Pjsma pracugc. Po—
|o7ii asom sobě za úkol žiwota, dáli Bůh, obšjrným
wýklndcm Nowého Zákona wcl. duchowoustwu po—
sloužili , kterážto práce tcprwa po mnohých lctoch
k žádanému cjli přiwodouá býti může. -— Proto
by mně w tom krátšj wýklad, ktorý by spolu i pro lid
potí-vbowánbýtimohl — (gali u. p. Allioliho,) —-—dokonce
lwwudil; nobrž z cciého Srdce žádám, aby tákowý
co ueydřjwc ná Stvětlo wydán byl, a tak kuěžj naši k
německému sáháti nemuseli.

Geště bych w mnohém o poradu WašjMilosti aDů—
stoguosti prosil. Ncchtěge wšak déle bawiti ochoty
\\“ašuostiny, zawjrám, ostáwage s obzwláštuj úctou,

Wašj Důstognosti a Milosti,
neyoddaněgšj

František Sušil,
prof. theolorgic.

W Brně 9. Čcrwrnco 1833.
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Wysoce důstog'uů. Konsistoř arcilnisknpská ráčila
těch od welcuřeného pana professora pro Dědicle Swa_
Injnnské ohčlowuných 75 “ýtičků Spísů sw, Otců Apo—
šl'o/s/atýc/L wdúí'ně prigmuuli, a “nledůslogného pána,
ktvrýhnvd w prwnjm roce založenj lmtowými 40 zl.
n. sl. Dedicin Spoluaudvm [. li'jdy se slul, k Spoluza—
kladatclum mzhmnč pripsani.

Zhýuí: ;llv knihy této nerozprodaných gešlě 34 wýtisků.
Prom wc gmónu Dědivle Swamjanského na weškcré weleh—
né dmrlmwenslwo lu žádam činjmn, by se naklonilo těchto,
BL wýlisků po 1 zl. 1m stř. rozkaupíli, & tak na pro
spěch Dědiclwi laslmwě příSpělí.

Co se lileríu'njrh otázek důstognélm weleučcnéluo
pana professora týká, lu žádáme weškcrých bohoslochh
pánů spisowalelů, rodille přjzniwě Zpráwu dáli, zdaž
se kdo lakowau prat—j, galso gest? „Překlad Nowého
Zákona“ s wy'k/adem; pak ..Žíwoty Swaty'ch (: Swčtžc
Božjc/h“ pérom swým znuášj, — by snad na newděk gich
na gedné wěci che nopracownlo.

Když bude wypmcowíunj podařené, dokonalé, & od
slnwných consur tisku hodné uznané, rednkcj gich, 5 po—
wnlenim wysoce dnstngné lmnsislnřv, gmenem Dědictwj
Swamjanského, ochotně & ráda !( tisku powedo.

Čckiune na prohlášenj až do konce měsjce Dubna;
kde pak w Kwělnu welcučenému panu professor“ Zpráwu
dáme, zdaž pro nás w prat-.jrh swých pokračowati má.

Redakcj.
___-._.——

Casopis pro katolické duchowenslwo.
Posledni tento letošnj goho swazek něco se opozdil.

— Danfámn pak, že páni odběratelé, gali holmctwj adůle
žítosl obsahu geho nahljdmm, opozděnj goho rádi nám pro
mnmu.

Oznamugeme Spolu, že Časopis tento za cenu
předešlau zl. 11.stř.) i w přjšljm roce ]839řádně wy
cllázeli bude; a když se wzíu'nj páni spisowatelé sami w tom
přičiňugí. by čest duchowenstwa čosko-slowanského obsa
hem zagjmawým zwclebowal ; a když se Stolce Arcipastýr
ského oko tak přelaskawé na. něm spořjwá &zgeho prosPě—
chu se lěšj : tedyrodakcj lo snadné bude pánům odběrate—
telům i ročnjkem pi'jštjm se zawděčiti.

Pecina-.



Poznamenánj
wšech Pánů Spisnwatelú.

kte'rj w roce 1838 .
prsu—omiswýml k Časopisu lomqu

přispjwali, & který:-h wšem—h
Gelcoqujiecj „[Most

Neydůstognégšj Pan Arcibiskup
&&CDÍÍŠ 3©Š3LBÍF

pmnětnjm ponjzcm slawné swé intronisacj
neylaslcauěgi obmyslili 'íxčil.

\WPraze.
Bcvr Jakub, čest. komvml. ryt. řádu kříž..dkt. u prof. dognmliky..
Dum-Ím l9'mnliša'k, knew. t'jrkoxulj. A. |). s. J.
„iC/Ill Ilt'rmrmn, spíritunl u nu. (íiřj.
Frnth .losvf, knrrvklnr \\“ nrvíhísk- knihtiska'n'nč.
Hnufrúm'k Friml., kněz r_\t. řádu Lžižmrn., kaplan “ su. Petra.
Hui/Pr! Josef, (IL-1.prof. rjzkcunjho prq'iwn, konsistornj rudu.
Hora Antonín, kaplan w Tc_\m".
Hron “vyh'wh, )xnjzrcj arcibiskupský langcmnjk. A. 1). S. J.
Kuubvk Jun., pn'mnjk.
Erba- Jan, rvklnr u HW.Giřj. A. 1). S. J.
KHPS/Č).Petr, kmmun. 11MV.\\jtn na hr.-uli- Prnžsk. knns. rad.-t.
l'IÍHImL'r Rillmminun, dkt. emorif. rc-ktor univ. prní. ]mstnrírlky.
Pušhm ""(Íťlnu', kan. na hrudi-Prnžsk. xml.Camp. ullčd. Su'utnj;
Picek Húrlau', sludllgjcj ])Ba'm'a.
Procházku Hoytčch, cost. kunou'ÁVysL—ehr.far. \! sw.\\'0pto'cha.
I'ifíhonsk-ý Fr.. (:lkt. cost. kun. \v Bmlišjnů, prenos VV:-nd.sum.
Špinka H'úclnw, Íu'lin-l knjncj arcibiskupské knihtiskňnly.
Šmlt' H'úclnw, arcibiskupský nlunm w IV. roce. A. D. S. J.
Tupý Hugo-n., klrrik nn Strálmwč.
"úchlu'jčt'k If. (lkl. knpítnlnj děkan, :. R. gubenna'nlnjrmla.
'H'lčck Jan., kaplan u nr. IM.—lala.

\'V Arcidičcosj Pražské.
Císař Karol. fnrz'lřwu \Vosowě.
Gubulkn Frlmlišl'k, ulurhmulj mprfnrco w Konogodcdl.
Ilmuač Jim, \íkůr. tugcmnjk. farář “ I'nst'upicjch.
Horáček "'rřťlnw, url-ih. notář. farář w ()mlřvgnwč. AJ). S.J.
'llorč—icc JOSL'Í, kznul. 1heol. kunow. W.St. Boleslava-i. 3.1). S.J.
Jirsjk Jan. Ruml. tlmnl. far. u- Mínícjrh. Spoluzslklad. I). S-.J.
Karljk Huga, knpitulár n professor w Toplu.
KPU Anlmcjn, ndminiutrator nn Kas—mrdHoře.
L(mh'l' František, kaplan u“ ].nchowicjch.
Macau Jakub, farář w Slnhci'.
Marek Jan (Jindřich, farář w Kozogcdcch.



Michl Justin, klerík pobožných škol w Praze.
Ondrák Prokop, katecheta při hlawuj škole w Přjbrami.
Bennert ! 'áclaw, kaplan w Budini. A. D. S. J.
Pohan W'áclnw, buděgow. biskup. notář. farář w Poříčí.
Royt František, farář w Hbytě.
Smatana Josef, dkt. knpitula'urTeplský, prof. fysiky w Plzni.
'lf'obornjk Sawarin, kami. theol. duch. zpráwce wKřečowicjch.
W'Ol'ypka Josef, duchownj zpra'm'cc w Pcpowicjcb,
Zimmermann Josef, duchownj zpráwce w Stodnlkz'lch.A. D. S. J.

\W Litoměřické diécesj.
Čcrnohans František, kaplan w Reyšicjch.
Hanousek er, farář w Stčtj.
Pohořcbí Josef, kaplan w Turnově. A. D. S. J.
Šareyš František, kaplan w Hof/.d'alowicjch,Zaklad. Děd. S. J.
"'inařický Karel, farář w Kou'ani. A. D. S. J.
Zunum "'ogtčch, vikář. kons. rada, farář w Chorušicjch.

W Králowéhradecké (liécesj.
"ek Ladíslaw, spisowatel. A. D. S. J.
Pctíkmz Jose/', rádnj w Tiništi.
Reis Jun, kandidat theol. kaplan v; Kopidlnč.
Stárek Jan, kand. prof. morálky wKrálowéhrndci. A. 1). S. J.
Trnka Jan, kněz cjrkewnj \V Praskačce. A. 1). S. J.
"facek FT. c.k. dw. kaplan, vikář, k. r. dčk.wKopidlnč. A.D.S.J.

W Blulěgowické dičccsj.
Gabriel František, domkustos n scholastik, zlatým fotí—z.obdar.
Kamer Jan, dik. professor hibl. studium. rektor semináře.
Nawáčck Jan, kaplan w Kumžaku. Spoluzakl. Děd. S. Jan.
Sláma František, farář w Chrasticjch, Aud Děd. S. Janského.
Schtínbcck Michael, dkt. professor pastora'tlky.
""acek František, zámecký kaplan w Březnici. A. D. S. J.

\WOlomaucké arcidiécesj.
Tutta Jan, kragský Dčk. konsist. rada, fur. w Oppatou'icjch.

\WBrnenské tliécesj.
Holásek Josef, farář w Blansku, Aud Děd. Sw. Jan.
Kinzcl František, farář w Lance. A. 1). S. J.
inlowsky' Mrttčg, kaplan w Boskowicjch.
Škorpjk František, kněz cjrkcwnj.

“7 Solnollraaské Arcicliécesj.
Čenčkz "'artcnberku. Josef, dkt. kapitol. dekan w Solnohradč.

Wšech 65.

\Wáclaw RI. Pcšina.
knnow'njk, konsistornj rada, redaktor.

František Čclakowský,
„korektor Astili.
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wšeth čtyř swazkůw gcdenáctého ročnjho běhu.

,; , .;Pogednanb
1..Dogmatiku.

() swátostí oltářnj, od Čeňka z "fartcnberhu [, 3.
Kdo gest Ježjš? od Silberta . . . . . II, 172.
O domnělé náboženské šjlenosti sw. Apoštolůw,

od J. Beera . . . . . . . . . . IV, 536.
Důwod Zpřistaupenj kgisté wjře, od Hamrů/alta . , 159.

2. Mrawoučenj.
Sw. Cypríana, o kázni panenské, od J.Slár7m I, 29.
(ink může duchownj wlasti prospěti, od Jabullty II, 272.
Předcházj—Ií služba panská službě Božj, od

!Íawrtžnha . . . . . . . . . . . III, 335.

Pláč & žádost C_írkwe Krístowy, od J. „Incana III, 376.
O horliwosti náboženské, od .I—N. Sia'rlta . III, 395.
U nečistých wěcecll : proč se gmenugj agsau

nečisté, od Fr. ]Iawránka . . . . . IV, 552.

3. erkewnj historie.
Kapitula Pražská za času sw. JanaNep. od Pešžny I, 150.
U některých cjrkewnjeh starobylostech w Če—

chách, od M. „Ii/lama . . . . . . IV, 572.
0 založenj arcibiskupsth Poziiauského &Hnězd

nenského, od Jana Krbce . . . . . IV, 603.
Poslanpnost proboštůw u Sw. Kosmy aDamíana

w Staré Boleslawi, od J. P. Hurčícv . . IV, (3315

4. Pastýrský úřad.
link se slewo Bužj hlísati má, od Jakuba

Dinama . . . . . . ], 52.1l. ISS. III, !11.
('wicenj zasuauboneůw, od Jas. "Mlýn/sy I, 75.3.H, 230
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O pí—jsaze, od l'Václawa Pešz'ny . . . . l. 96.
() odawkíwh na. smrtelném loži,o:l "Tag. Hrona 11, 258..
Tři ewangelické rady, od lVríc/awu Pcšiny _. 11, 219.
Z pastýrského žiwola,od Schónbccřia . ILS-14.111,530.
Řeč k ncwěslě, prowdáwugjcj se za gínowěrce,

od Seu). "'obmwjlm . . . . . . . . III, 428.
šich při sweccuj školy Wpselské, od 17. „racku 111, 466.
Řeč 0 Mnhořínném působenjkalolického kněž—

stwa, od J. V. Jira;le . . . . . . . IV. 51.7—

Lz'st pustým/vý Aloysia Jasc/'a, Ncydůstognvg—
šjlzoArcibiskde Pražské/w Kýicquíloatí IV,690.

5.0jrkcwnjpráwo.
O půsohenj domnwn na církewnj prawonmc—

nost, od prof. Hel/brk; . . . III, 1143.“, GIS.

G.Liturgie.
Wolenj & instalowánj kauownjků u sw. leu

w Praze, od Pes-iny . . . . . . .. |, I3I.
Okanciouálu . . . . . . . . . . . lll,512.
Modus recipiendi novilios ct prol'ilendi I, 125. II, 322.

III, 485.
Ecce liguum crucis, od Pcšžny . . . . I, MU.

7. Básnictwj.
Pjseň popelečnj, od K. Wínařícke'lw . . . I, 113.
Neznaboh, od Picka . . . . . . . 11, 286.
Bůh & pi'jjroda, od téhož“ . . . . . . . IV, 659.

8. Literatura.
I, 115. II, 287. III, 477. IV, GM.

Rccensj gsau od V. Zahradni/m, J. Krbcc, J. Jírsjlz'a
& Fr. Ilawránlsa.

9. erkcwnj zpráwy.
Slawnost dosednqu na arcílpisliupskau stolici

Pružslcau, od Pes-iny . . . . . . . IV, (374.
Gině mcnšj zin-(my !, 113. II, 325, Ill, l$l-!—IV, (67

_— ___—.



Foznamenanj
wyscbce cténých Pánů, gramů odběrn
toiů i'asopisan pro Hunt.alunchanvcnstwo,

w roce 11533.

1. EV arcibisli'zqisle Pra—:slse'm

Geko Kujžccj Milost, Neydůstogučgšj Pán, Pam
Aoys Jost—&',Swobodný Pam Sein—emk
z Notzingel. Krajíc.Arcibiskup Pražský,
Primus krz'rlowstwj Ceskeho, Papežský Legut,
ustuwičuý Kuucljř University Pražské u Ochránce
Studii, Doktor bolloslowj, Chrámu Páně Olomu—
ekóhoKunownjk, Spoluzakladatel Dědiij Swuto—

Juuskelio & t. ll.

Wysoec důslogný Pán, puu František Tippumnn, biskup
Soudský, Sull'ragan, Konsisloruj Prescs, Dom—Kautor,
Dek. Staroliol. Direkt. fakulty theol. Spoluzakladatel
Dědicth Swallojunského, u t. d.

ll'ysocc' diislogná kapitola a kousla-tofu
F. T. I'. a |).

Frant. Piillucr, probošt " sw. thn, gym. (lir. wýbor zcm. stawů.
\Viícl. \Vuoluwjček, (lkt.kup. dělam,c.k.gulnrudu. rekt.uuiv.emcr.
Wáclaw Neumann, prelát, kupíloluj arcijáhen, kous. rudu.
Josef Ranch, prelát (loniscllolustik, konuist. nulla. A. D. S. J.
Josef \Vcruer, (lom-custom kona-ist. rudu, r) tjř \vjce řádů.
Míkul. 'l'omck, dokt., lmuuank senior, kons.raulu, cxum.syn.
.Iun Renner, kun. kona. rudu, (IC-kun u sw. Apol. exam. syn.
Wanzl. Peš-inu, kim. kons. rudu, rmluklor ČusoMsu :: Dčde'cluvjS, J.
.losel' Limluucr, kunowujk, lmnsislornj rudu, A. D. S. J.
Michael Willer, lnuiowujk, konsistoruj rudu.
Pt-tr Krcgf—j,kunownjk, konsistornj rudu, A. 1). S. J.

Josef Helfert, (luki. prol'. cjrkmvnilm prziwn, kous. rudu.
Moys \Vyilra, dokt. priiw, zemský advokat, kous. rudu.

liotluucr Jun, tagemujk arcibiskupské konsistořc.
llretsclmcitler Karel, (lukt. priiw, kousíst. kusjr.
Roj/luk František, regiatrutor.
llouigcr .lnrolim, protokollista rúdnjho stolu.
KulinuJuu z.lóteustcinu, expmlilor, kusjr Člisopísu (: Dědicluqí.
Solid Vinci.-nc, protokolistu exliiliitu.
Zimmernmuu Aut., protokol, (má. wed. Dědic“leSwalojanskčlw'l'

Hrou \Vogtfíuh, urcibislunpský tugcmujk, A. 1). S. J.

) \. |). S. J. zumueui: -"lltll[)čilíctwj Santo-Janského.



Arcibiskupský seminář.

P. T. P. a |).

Jan Bíiitnm', inf. probošta W. Swat. kan. wSí. Boi. rckt. som,
hrozil-. Mráz,:lék. n\V. S. kan. w Sl. BoLSpír. w senv. mhu.u\Vorš.
.-\ntonjn Rosl, doktor filosofie, prof-tos.
\Vaiclnw Ilralíno, adjunkt při fakultě lhcologíckó.
Anton Risplcr, provísor.
Smnímirská kníllownn.

_Ál).s'()lavowanýbohoslowcc w Prato

Sahillcr Jan.
___—___.—

Poslnc/móí bolms/owj w IV. row.
Slnwjčck Antonjn, prófckt knihOWny, Suchan Mntěg.
Štulc Wáclaw, A. D. S. J. Sušický Antoujn

chcrkn Emilian.

IV Ill. roce.
Praulm František, Stanzd Arnošt,
Schiller Jan, \Vlůk František ,

Zwik Jan.

W II. roce.
Altman" Antonjn, Procházka Josef,
Bien Jakob, l'awla Jan,
Hnwclcc Josef, Sclmk Josef,
Kohout Josef, Schinmn Josef,
Krntochwil \Viíclnw Zlonický Josef,

Zuckcr Antonjn.

" Í. roce.
Čjškn \Vaiclnw, Ragsky Jan,
llanylcyř Molčg, Sullarnngl th,
Kramer Josef, Vollbrccht Frm tišck.

\Všcch 27.



(leho Excellent-j, wysoee urozený Pan , pan
Karel Chotek hrabě z Chotkowa (\
u'ognjna, Rytjř e. k. rakauskélio zlatého rau—
na, '\Velkokřjžnjk 0. ke rakauskóho Leopoldowa
řadu, e. ruského řadu S. Alexandra, a rytjřkrál.
sarrlinskáho "'1'ul11sw. Maurice ; Neywyššj Purkhrahj
kralowstwj Českého, a Président c. k. zemského

řjzonj, ejs. kral. tagu-ft rada, a t. (1.

Po městech Pražských.

P. T. P. a |).

Jan. Kiihler, dkt. general a wclmiatr řádu Kříž. ryt. řádu Leop.
llíer. Zeidler, dkt. opat Strah., prelát , c.k. alumlnjk, a ccnsor_

Antonin Lagler, farář u nw. Štěpána, \vcllauci tngcmnlk gc"
neráluiho vikariátu far Pražských, A. D. S. J.

llemla Josef, kaplan u aw. Ducha.
lšergner Karel , psalista u sw. \Vjta.
Bolun Wáclaw, katecheta při Malostranském Gymnasium.
Censura, c_in.král., 4 \výtisky.
(Jhlatl Emanuel, řehole Kapuejnii, kazatel tl SW. Josefa
(Iikart \Václ., íll'ttll)lsl(. Zpowčdnjk u sw. “jta. .A. D. S. J.
Čelakowský František, korektor Časopisu.
Čížek Daniel, farář “ sw. Wáelawa.
Dnnhek Frant. represent. méšlan na NoWe'm Městě, čjs. 247.
Duchoan u aw. Gířj.
Fanta Autonjn, kaplan |: SW. Mikuláše.
Franta Josef, korrektor w arcibiskupské kučhtískárnč.
Franz \Váelnw, farář u sw. \Vjta.
Friček Nep( n. Provincial řehole w. p. Františkánů.
(ledlička Cunliau, kapitular a kaplan na Strahowě.
Hanka \Váel. rytjř \Vladim. řádu, hihliot. národ. Museum.
.lIaWránekFrant., kněz rytjřs. řádnkřižow.kapl. unw. l'clra.
Herrnelnnanu Fr., kalul. bohosl., zást. Vik. far. u sw. Ducha.
Ilolee Josof , pmlpřewor rytjřsk. řádu křižownjkii.
lloluhář Gotthard, kapit. na Strah. a duel|. Spr. w Ncbužicjch.
llura Antnnjn, kaplan w Teyně.
.llorák Antoniu, farář u sw. Apolináře.
llurku. Vincenc, ,kaplan u sw. Haštala.
Jánský Wáclaw, mistr l)t':(l|\íirnl(_\'rw čjsle 560 na Now. MĚN.
Jungmann Josef, tlokt. filos. prefekt na akad. Gymn. A.l).S.J.
Kafka l'raul., kun. nn “'_\'šehraclč, urfíh. notář, \. |). S. .l.



Hanka Jan Nap., dokt. prdw, einer.. rektor l'nivcrs. A.D.S.j_
Klenlca Jan, kaplan u sw. \Vogtěcha.
Kolenatý Jos. r_vtjřs. Maltheh. řaidn, far. “ Marie de Victoria.
Košfalowský Jan, kapitular a kazatel na Strahowč.
lil-ans Eduard, kaplan “ SW. Mikuláše.
lh'hee Jan, rektor n S“'. Gií'j, A. I). S. J.
Kreílhueher Josef, kaplan n sw. \Vogtéeha.
Kříiownieka kcihowna.
Landa Josef, kaplan u sw. Ducha.
Líil'tncr František, kaplan na Smirhowě.
Maxa Jan, rytjřs. řiidn kiííow., kaplan " aw. Petra.
Merhaut l'etr, farnj administrator a SW.Ilawla.
Museum mírodnj.
Nadhcrný Kajetan, direktor listowny c. k. gubernium.
Nowotný .lan, farař uNeyswótég'šj Trogíee.
()liwa Antonjn, farář u sw. 'Ilaštala.
Poštou e. k., gcden wýtísk pro negmcnowaneho.
Procházka \Vogtěeh, čest. kan. na \Vyšeh. far. " sw. \Vogtěeha,
Přjhonský Frant. dkt. filos. čest. kan. preses \Vend. semináře.
Rísingcr Adolf, kaplan u sw. Mikuláše.
Řehoř Frant., kaplan u sw. \Vjta.
Řiwnzie Ignác, kaplan “ sw. Štěpána.
Seidl \Vzíel., nííkladnjk,donníej pain. Mal.Stran.čjs.36.A.D.S.J.
Sowa Rudolf, posluchač praW.
Sehrciner Karel, farář " sw. Mikuláše.
Sticher Daniel, kilpílllliíl“ a farář na Strahowaf A. 1). S. ].
Strohharh l'awel, c.k. gol). rada, ředit. zeln.Stawítel.A.D.S.J.
Swohoda Ant. kane. \vgnb. řed. acrar. Lithogr. A. D. S. J.
Swoboda Martin, nlagístratnalnj registrant.
Šcdíwý Sebastian, kaplan n sw. Apolináře.
Sylva Tarouva Bedřich, hrabe, hohosl. pro díče. Ololnnekan.
Teyrieh Maximilian, kapitular,kaplan a katerh. na Strahowe.
Thomas Josef, kaplan u sw. Gimli-irlm.
Thun, hrabě 7. 'Hohenštcinn, Leopold.
Típpmann Antonjn, koop. " Matky lložj Sněžné.
Tím-.her Bedřich, admini—str. " sw. 'Ígmiec.
Tomsa Fr., íngrosslsta " ('.l—í.Aueetnietwj, promgnl). tramlator.
'l'šary Antonjn, r_vljřs. řadu křiž. fariiř a tagenmjk.
\Vag-enkneeht Josef, kapl. u sw. Gíndřieha. A. I). S. J. 1“
\Vaíwra .lan, řngrns. ma'-.la c.k. zem. AoC-et. prov.. p. čes. řečí.
\Vawřjk Jan, kaplan " Neyswf-tógšj 'l'rogíee.
\Vq'yrnllch Erwin, kapitular na Strahowr, tagem. opatský.
\'v'eywoda František, farář We \Volé'lnerh.
\Vohornjk Stanislaw, podpřeWor iuidu kazatele,-kůlna.
W'ogtGelnon-nkyJosef, dneh. ředitel u dorostlgeh slepých.



Wm-šílínský klášt., \vcl. Matka, Marlo Vinc. Mayerowzi A.D.S.J.
'lamlčl Mater Angelina, tagcmnlce a proknriítorka A.D.S.J.
“'uf'_i;('kPlaňan, řehole milosrdných hratřj, A. D. S. J.
Zlalnjk Filip, administrator “ Karmelitiinek, A. 1). S. J. +
anpe antěch, farář “ sw. llawla. 1“

Wšcch 146.

\-VArcidiócesj. *)

P. T. P. a p,

IV Bvrmmskxfm Vilmríótn.

Wir. Mnlz, vikář, 'UIIIR.radn, arc. notář, děkan w Ilezdédíejch.
lšula-ška Wáclaw, (Inchnan zprawce w Strašícjch.
ich-cký Kun-nel,předst. l'iar. remdir. ||. šk. w Beraunč A.D.S.J.

lšnrka Antonin, expnsíta W Tcliuů
(.nhann „\nlnnin, kaplan w Nenmclcli.
Dik Josef, kaplan w Zdicjell.
Duny—h Josef, farář Wc \Velísí.
lÍxncr František, kaplan w Cerlmwícjcll.
(irnlu-r .lan, \ikail'nj lagcnmjk, děkan w Mcytě.
Íllananšck Wáclaw, lnkalisla w líudlicjch.
Jndl I'Žrasm, kaplan w Žc-ln'iiku.
hadím .lnsef, kaplan w Žebráku.
Kauka Wáclaw, kaplan w lla-ranně, A. D. S. J.
Kopal Josef, fariii' w Tmáíní.
]šnlnššta Ondřeg, nntář, děkan w Lochowícjch.
Lahlc-r Vincenc, děkan w Beranní-.
Nt-gcdlý w..gt.=(-|., děkan w Žebráku.
(Hu-az Kašpar, dókan W llnřnwicjch.
Hil; Josef, dekan u swulóhn Jana pnd skalnn.
M_\AawýWáclaw, pndpřcwnr Franiiškánu w llořnwícjell.
Srhímandl Josef, cxpnsíta w Zlňrnwč.
Sydc-k Tomaš, expnsita \v llncšícjch.
'l'urcfrck Jan, farář w Prasknlcsjch.
\Vania Prokop, cxpnsíta w Lndúnícjcll.
Witt lanaíc, almolvnwaný"bnhoslowce na Zhjrnwů;

*) Redakci pány odběratele slušně žádá, by km'hkapcum, skrz
klcrě Časopis doshiwngi, uložili, by gif,-h zde !: znpsúnj
ze gměna mlrdz'.— Též spolu žádáme, kdyžby s;mhmmlstu:j
.S'uulojanské komu přísaditi se bylo zaponmč'lo, Rednkcjolom
eo wčdumj mne.—'N.



Wondřieh František, administr. nám. k plan na Zlnirowč.
Worol Josef, exposita w Ztlicjeh.

"7 Brandegskc'm Váh—m—Mm.A. I). S. J.

Josef Horčica, kand. theolog. kan. w Staréišoleslawy.A.Í).S.J.
Demntli Wáclaw, kaplan w Staré Boleslani.
Čermák Františrk, farář w Klominň.
Hlawáček Josef, \ikárnj tagemnjk, farář we Winoři. A.ll.S.J.
llora František, farář w Íllawnokostvlnim. A. D. S. J.
Meloher František, kaplan w Brandegsc. A. 1). S. J.
Pipota Antonin. kaplan we Winoři.
Schmid Mikuláš, Administrator w Staré BoluslílWl.
Steiger Josef, děkan w Benátkách.
Vikariátnj knihowna.

"7 Budínském Vílmre'átn. A. D. S. J.

Petr Grřálwk, vikář, konsist. rada, děkan wcchřku.
llro/ÍoWi-iký l'etr, farář w Chi—iné.
Czagl Antonin, farář w Lužci.
Družrcký Martin, \'ik. tag. děkan w Zloniejeh. A. 1). S. J.
Fíihnriell Tadiáš, farář we Wlnowsi.
Fischer Mikuláš, duchownj npráwm w Klolnnkávh.
Hauser Josef, dokt. w lihonnulretwj, farář w l'ernei.
Hoehmann Josef, kaplan w Ilamlnici.
Král Josef, kaplan we Wlnowsi.
Merklas Josef, arcibiskupský notář, farář w Iloi—inai.
]“lR Jan, kaplan w Bndini.
Míiller František, farnj aclminist. w Liboteyniei.
l'ecr Josef, farář we Wranó.
l'eor Manswest, farář w Zlonici.
l'etřjk Emerich, kapitnlár Strahowský, inspektor na Pátku.
Rennert VVtÍelaW,kaplan w Blnlini. A. 1). S. J,
Slanina František, farář Citowč.
Srli \latčg, kaplan na Wrančm. A. |). S. J.
Štěpnička Antonin, kaplan we Wepi'ku.
Straka Wáclaw, farář w Charwatei.
Walsa Wáclaw, farář w Černanškn.
Waněk \Václaw, děkan we Welwařjch.
Záweský Jan, kaplan w Charwatei. A. I). S. J.
Zneher Jos. %Nordheimu, řád. křiž. are. not. děkan: Wrbnč.
Zykl Jan, exposita w Beehljnč.
Vikariátnj knihowna.



W Bystřichém Vikariátu.
\'l'awřinee Sehauf, vikář, koasistornj rada, areib. notář, farář

wc Wreholtowiejch. A. D. S. J.
Bastl Matčg', duehownj zpráwce we Radošowiejch.
llelier Martin, kaplan \ve Wrcholtowiejeli.
Hrádek František, dnelmwnj zpráwec we Stébllzowsi.
(,'illnlka Josef, dekan w Diwišowě.
()jsař Josef, farář w Bystřici.
I'Idellnann František, duehownj zpráwce w Gcnmišti.
lůhrenherger František, kooperator w Poříčí.
.l"íirst Wáclaw, (lllClltHVlljspráWee w Aulieniejcli.
Gičjnsky Wáclaw, duchoan spráWee na llrádkn.
llanitaýi' Josef, farář w Komlrntici, A. |). S. J.
lllawáč Jan, vikárnj tagemnjk a farář w Postupiejch.
Klalier Wawřinee, farář w Kostnici.
Kolár Jakub, exposita loretský, kaplan na Wlašjnlč.
Konečný Josef, farář \v Chotéšaneelt.
Malý Wáclaw, kaplan w llenešowě.
Materna Jan, kooperator w Štčpánowč, A. D. S. J.
Meder Augustin, farář \ve Wokranhliejeh, A. 1). S. J.
l'olian Wáclaw, bndóg. biskupský notář, farář w Pořiřj.
Radlo František, kaplan w Postupic-„job.
Sklenář Antonjn, kaplan w Lannowiejeh.
Strnad Josef, zámecký kaplan w Genmišti.
Styliie Josef, farář w Slnpanowé.
Tichý Josef, kooperátor w Bencšowě.
Wáíla František, kooperátor w Bystřici.
Weselý František, děkan w Načeradei.
Wiljmek Jan, farář W Štěpánowě.
Wlasák Antonjn, kaplan we Wlašjmé.
Wolf František, farář w Jankowé.
Wotýpka Josef, dnelnoan sprách w Papowiejeh.

lV Clacbske'm Vilem—itím.

Hofmann Jos., ryt. řád. křiž. kazatel we Františk. láznjeh.

llf (Jeslwbrodském Víln'aría'tu.

Blažek Josef, kaplan w Bi—istwj.
Mazánek Josef, farář we Witiejcll.
Morawee Jan, wik. tageninjk, děkan w Černém Kostelci.
Sederle Jan, administrátor w Pořičaneclt.
Wenz Matég, farnj administ. w Stolmji-i.
Wunderlingr Jan, děkan w Kauřjmč.
Wii.-fl Karel, kaplan w Uradešině,
Vikariátnj knihOWna.



We Falkcnawském Vikariálu.

Auer Joachim, zámecký kaplan w Kunžwartu.

IV Ileydske'm Vílfmv'áiu.

Frey Pawel, kapit. Teplský, ínSp. w Mariánských láznjrh.
()rtmann Antonjn, ředitel hlaan školy w Plánu.

7/7 Koljnske'm Va./i(tríál'u. A. I). S. ].

Jos. Ílallatý, čest. kan. w St. Bol., vikář, adek.we Swogšicjeh.
Březina Josef, duchoan spráwee w Sáneeh.
)wrče-k Josef, duehownj SpriÍWCCwc Wellrubcell.

Ilulek Karel, farář w Dobřiehowě.
llušek Karel, farář w Nowú Wsí.
Kafka Jan, kaplan w Zásmnkách.
Kinzl Josef, kaplan w Plaňanech. A. D. S. J.
Líndner Jan, kaplan w Nowém Kolíně.
Pernikl Josef, kaplan w Nowem Koljnů.
Prokeš Antonjn, ducllownj zpráwee We Wohaři.
Strnad Petr, farář w Starém Koljnč.
Stika Anlonjn, kaplan w Dobřichowé.
Vikariátnj knihowna.

IV DIrle'c/wwíckém VZkaríátu.

Vfáelaw Starka, vikář, konsist. rada, děkan w Auřinowvui. 'i'
Bastl Kašpar, farnj mhniníslrátor w l'išelj. A. D. S. J.
Eilean Marlin, farář w Sázawé.
Bodušanský Josef, farář w Janowiejch.
(Jirkou-ský Jan, duchownj sprúwee w Jailowieiell.
Horáček Wáclaw, areib. notář., farář w Ondí'egowč. A.U.S.J.
]lýhcš Tobiáš, farář w Skalici.
Kramerius Wogtéeh, děkan w Mnichowirieh.
Ludwjk Jan, dnchownj Spráwec we \\ranowč.
Procházka Jan, zulministrátor w Koeeradeeh
Wewcrka Wáclaw, kaplan w Auřinhwsi.
Wolf Wugtěeh, farář w Ratagi, A. D. S. J.

W ()strowskc'm Vikariátu.

Šípaunský Antonjn, farář w Žhllicjch, A. D. S. !.

"' Plzeúskc'm Vílmríáiu.

Antonjn Popp, vikář, konsisl. rada, důkan we \l'eyprnic'jch.
Diessl Jan,- kaplan w Deyšjné.



Dostal Filip, arcibiskupský notář, farář \v chšjnč.
Eiscnhut Jan, kaplan w Plzni.
Gil-sa Bonifác, farář w Tučkowč.
lilowan Antonjn, infnl. areitlékan v Plzni, A. D. S. J.
Kubišta Petr, ktplan w Plzni.
Lang Jakub, farář w Kralowiejch.
Nekola Karel, farář we Wobořc.
I'illcr František, kaplan w Plané.
Růžička Karel, direkt. hlawnj školy W Plzni.
Smetana Josef, dokt. libom. kapit. Teplský, prof. fil. w Plzni.
Scliellinger Jan, kaplan w Plzni. A. D. S. J.
Wiesner Antonjn, kaplan w Plzni.
Ncgmenownný w Plzni.

W Pražském Víkariátu.

l'lncid Beneš, dokt. bohoslowj, opat a prelát u sw. Markéty.
lfrant. Lampa, vikář, kons. rada, farář w Liboci, A,B.SJ.
(iiibic Josef, vikárnj tagemnjk, farář W Wořeše.
'llaas PaWCI, farář W Hostiwicjch.
Íllora Antonin, kaplan w Liboci.
Gundermann František, farář w Šarcc.
lireh Antonjn, kooperátor w Zbraslawi.
Metllin František, kaplan w Michli.
Modroch Jan, farář w Aunéticjch.
.liichter Ondřeg, ryt. řádu ki'ižownjkfi, farář W lllaupětjné'.
Simenec František, kaplan w Ani-cínowsi.
Zimmermann Josef, duchoan spráwce WStodůlkácll.A.D.S.J.

W Přibramském Vikaríát-u.
František Jedina, čest. kanownjk w Staré Boleslavi, emerit.

vikář, konst. rada, arcib. not., inful. probošt na Sw. Hoře.
František Kostka, dokt. bohoslowj, vikář & konsist. rada, dě..

kan w l'i'jbrami. A. 1). S. J.
lšartunék František, kaplan na SW. Poli.
(stař Karel, farář we Wosowě.
Cjžek Wogtěeh, duchownj zpráWee Wc Wišnowč.
])raský Tomáš, areil). notář, (luchow. sprách W Hluboši.
'Uwoi—ákJosef, ryt. řádu křiž. kaplan w Starém Knjně.
Exner Filip, farář w sw. Kilianu.
Frank František, zámecký kaplan w Makowě.
Jiroušek František, kaplan w Mníšku.
ltončieky Jos., ryt. řádu křiž. farář w Starém Knjně, A.D.S.J.
Krch Jan, farář na BW. Poli.



Flag—ler.lonef, farář w Mníšku, kandidát bohoslowj. A. l). S..).
lieulnuzr Josef, farář we Wšeraulíejcll.
Umlrak l'rokop, katecheta hlawnj školy w Přjbramr.
l'ac'lnnann l'etr, farář w Sliwiei.
Riugler Wáclaw, kaplan u sw. Kiliána.
liotlbcrger Jan, kaplan w l'í'jln'ami.
Roš-t František, farář w Dolnohhitrch.
Šindelář František, kaplan w Slapx-eh.
Suk Josef, kaplan na Swató líořc.
Mach Antonjn, farář W Slapech.
Šmnek l*illlílllllť],farnj administrátor w l'ifšjnč.

llf Iťakownickěm V[Arm-ídla.

Jan Swoboda, areib. vikář, konsisl. rada, farář “ liozlanecln.
Aksamit Karel, zámecký kaplan w [(řiwoklatcch.
Čechura Karel, kaplan w Nowých Strnšiojeh.
llnčwkowský Wogtécln., kaplan w Čisté.
Hornof Wogléch, farnj afhninistrátor we \Volcšuó.
Jahnl Josef, kaplan w Strašeejm. A. D. S. . .
Kanský Wáclaw, farář We Vl'elkém Angezdě.
K(pler František, farnj administrátor w Kaunowč.
K(ltlel' Tomáš, farář Wc Zbéčnč.
Maran Jakub, farář w Slabcjeh.
'.VlichálckAntonjn, vikárnj tagcmnjk, farář w Mutégowicjcll,
Nedwéd Wáclaw, d'uchownj zpraiwce w Nezabudicjeh.
Nišlera František, kaplan w Kozlaneeh.
Nowotný \Víiclaw, dnehownj Zpráwcc w Renčowe.
Špalek \Václaw, duchoan zpráwce w Městečku.
\Votéra Josef, farář w l'etrowicjeh.
Záruba Wáclaw, kaplan W liakOanku.
\'ikariálnj knihowna.

"' Iioke'canslw'm Vilufare'óiu.

.ían Jaeger, arcib. vikář-, konsist. rada a dekan w lladniejch.
\lizar František, kaplan w Radniejell.
[lm-h Augustin, kaplan w lladniejch.
Hubený .lau, znalecky" kaplan w Libljnč.
.lt-zberu Josef, l'arzii- W Stahlawé.
Lemoch Josef, farář w Mcšnč.
Liška Tomaš, l'arái' w l'rusjué.
'\lataušek [*'l'anlišrk, l'nndač'nj kaplan w Spáleném I'ořjčj.
Hikšowský František, farář w Libljně.
HELL-.aVlogtéeh, Zilin—:rký kaplan w Libljnču
l'íštCk František, djka" w l'lzemti.



Poláček Sebastian, farář w Ciškowě.
Sedlák Martin, duchownj [ipl'iinťu w Skoi'in i.
Suchý František, vikár. tagemnjk a děkan w Rokycanech.

il" Slánském Vílz'arělitu. A. D. S. J.

Jan Bezděka, čest. kan., vikář, kmm. rada, děkan w thlicjttfh
iii-ezina Josef, farář w Ilořelioi.
.I)wořák Josef, kaplan w Nantonicjeh. A. I). S. J.
lingclthalcr Karel, farář w I-lostauni. A. D. S. J.
'I—'o_ytaJos., kan. u Wšech Sw. \'ik. tag. děkan wTachlowicjell.
(čanlm Benno, tagemnjk vikariátu, farář \ve Swárnwé.
liampeys František, kaplan w Mic—ci.A. I). S. J.
Ilaasmann Karel, kaplan w Kwiliojeh. A. I). S. J.
Jirsjk Jan, kand. theol. Spoluzakladatell).S.J.Ífarář w Íl'linicjeh
Jungmann .lah, ryt. řádu křiž. farnj akministrátor w Tursku
Kodidek Augustin, kaplan w Železné.
hrejk Josef, kaplan Minicicll.
Kubišta Josef, farář w Druiei.
Lička Kašpar, farář w Kladně.
Lička Wogtěch, farář w Í'rheráeh.
J\llčan Filip, duchownj spráwee W l..i|nš,icjc.l..
l'řihjk Vincenc, děkan na Slnečné.
Rokos František, kaplan w 'l'aehlowirjeh.
Sigmund Benedikt, kandidát theologie, děkan w Slaném.
Sitte Wogtéch, dnohmvnj spráwce w 'l'nrhomči'iojoh.
Slunečko Wácl., ryt. řádu křiž. arcil). notář, farář wAunos'iL
Srb Norbert, arcil). llutflf', l'arař w Nautouiejeh.
Šwostka František, farái- we Mšeri. \. D. S. J.
Hlčtka Bedi-nh, farář w \nhoniojrh.
Žitek lláelaw, dnehoan Zpráwec w Srbri. A. I). S. .!

"" Tuužctinsluim Who—ídla.

Karlík Hug-0, prof. cjrk. hist. a rjrk. práwa w kanoniiTepl'
Heil Albert, provisor '„ kantor w kanonii Teplskč.
Sturm Josef, administrátor děkansth i\lanetinského.

We ll'ote'ckčm Vž/mríátu. 11.0.91.

Kristian Frič-ek, arcih. \'ikář, kons. rada a farář w Dublowicjeh.
llurián Antonín, kaplan w Prčicjch.
(ihwosta Jan, areib. notář, farář w Krásné Hoře.
Čtrnáctý Jan, děkan w Ncweklowě.
Franz ProkOp, pater Quardian Františkánů we Woticjclr.
Gerson Jos., ryt. z Rngcrsdorfu,vik.tag., art.—.notářdůl.: w Sedlci.



Herrmann Řehoř, farář w Bělící.
Ilulíčka Wogtéch, farář w Nechwaliejch.
Kačerovvský Antonjn, farář w Podčepicjch.
Kareš \Václaw, farář w Arnoštowlcjch.
Keil AntOnjn, administrátor w Kosowé Hoře.
Kratochwjlc Karel, dnchownj spráwcc w Kamcyku.
Lcnk František, arcibiskupský notář, farář w Maršowícjch.
Procházka Desiderius, osnlmj děkan w Prčicjch.
Pla'k Josef, kaplan w Ncwcklowě.
Richter Josef, děkan w Sedlčanech.
Roštlapil Josef, farář Wc Woticjch.
Stulfa Antonin, farář w Janowícjch.
Urban Emanuel, exposita w Jesenlcjch.
Urban Matčg, kaplan w Maršowicjch.
Wiljmek František, w thwořicjch.
Wíták Tomáš, farář na Chlumé.
Wobornjk Sewcrin, duchownj spráwce w Křečowícjch. (*)

W Praze 146.

Wc Víkaríátcch 266.

Wesměs 412.U

(*) Kde by gaké pochybcnj sc nalezlo, žádá rcdakcj o gebo o—
známcnj, by za pi*jsrjm poznamcnáwj tomu se wyhowčlo.
Oblibiž také sobe každý vwwy' pan odběratel Spolu íswíty
vikariát oznámili , a stacj , yak sc w češtině pjšc, uwcsti.



II. Litoměřické bísk-upstwj.

Neydůstognčgšj Pán, pan Augustin Bartol. Hille,
Biskup, člen mnoha učených & dobročinných

ústawů. A. D. S. J. atd.

P. T. P. n p.
Wáclaw Kára, kupit. děkan, kons. próscs, stud. direkt.A.D_S.J.
Ignác Jakš, knnownjk, kone. mdn, red. spisu pedngOgiekéhn.
Josef Pfeiffer, \icercktor sem. censor českých knéh. A.D.S.J.
lluymnnn Jon, biskupský tagemnjk n ceremomiř.
Konsistoruj knihownn.

Biskupský seminář.

Posluchači bohoslouy' w IV. roce.
Dohiccr Josef, Egert František,

Schowánek Josef.

IV Íll. roce.
Čcrnohnuz Antonjn, Gcšina Jan,
Uerwinka Vincenc, Nečásek František.

Swntoš Antonjn.

" I. roce.
Dlaske Antonjn, Kcndjk Josef,

Tichánck Josef.

Na wenku w Diécesj.
P. T. P. a p.

W Aušíske'm Vikariátu.
Uerlmík Filip, farář w Libochowé.
llnnnusek Jan, farář w Prnelmwě.
llilžiůkn Josef, kaplan wc Wételi. A. D. S. J.

IV Boleslawske'm Vikariátu.

Cebuský Filip, farář w Luštěnicjch. A. D. S. J.
Frenel Josef, expositn we \Všcborsku. A. D. S. J.
Luuterbuch Jnn, kupce w Mladé Boleslawi. A. D. S. J.
Linka Jan, děkan w Čerwcné Dnubrawici.
Procházku Jun, expositu w llukowé.



Řehák Antonju, kuplan w ČerWené Daubrawiei.
Winařieký Karel, farář w Kowaní. A. 1). s. J.

FV Gubloňském Vikariát-tt.

Eisen Krištof, kaplan w Reichsotodtu.

JV Doxském (i—Iirsehberg)Vikariát"

Josef 'l'eynil, vikář, kons. nula, farář w Nebuželjeh.
Uerwinka Josef, farář we Mšené.
Kolálko Wáclaw, kooperátor wc Mšené.

JV Lumeske'm Vikaríáíu.

Wlkner Jan, expouito w Hanne.
Woháúká František, kaplan w Lounech.

JV Libereckém

"uver Ignác, farář w Luukoweí.
NáhloWský František, kaplan w Českém Dub . A !)

Vikariát u.

W BIO/nickem l/e'lmriáiu.

llnogek Antoujn, dekan na Jlčllliec.

FV Winampu-skálu W/mriálu.

Hehoř Herecký, \'lli. einer. :! (lékem wRoitl'alowíejeh. A.l).S.
Beránek Wáclaw, farář \ve Woseuiejeh . A. l'. S.
Kopecký Antonjn, farář w Kostomlateeh A. 1).
Kučera Josef, kaplan w Křinůi . \ A. I). S.
Natan;- Josef, (luehownj Spriíwcc W Mladé A. D. S.
Neumann Josef, farář w Křínči . A. 1). S.
Nowák Antonjn, kaplan w Libáni . A. 1). S.
Nožička Jom-l, L-lplalll w [\'imhmlm . . . .“.. D. S.
l'ileowský Antonjn, farář w Libáni . . A. |). S.
Henner Josef, farář \\t' Mín-li . . .“.. D. S.
Stěhule Joseph, (lnehownj spráwcc w Lnučenj . A. |). S.
Šoregs Frant. kap. wRožďalowicjeh. Spulazakladalcl D. S.

W Scmílske'm Vikariáiu.

Josef Kramář, vikář. konsist. rada, farář wc Wysokúm
Damašek Josef, kaplan w Semilech. A. D. S. J.
Knuble Josef, residenčnj kaplan w Láukowó. A. I). S. J.
Kawaljr Wáclaw, kaplan we Wysokém.
Šaurck Joachim, farář w Držkowé.
Strnad Josef, farář W Baskowč.
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Wrána Karel, biskupský notář, \í' . tagem. farář \? Jabloui.



W meowskóm ["'íMría'Iu.

(*.'vrmaikJan, kaplan w Turnowě,
Červinka Josef, kaplan w Hradišti.
Horak \Václaw, kaplan w annowě.
.Iindra Joachim, kooperátor w Hradišti.
líní-jack Jan, kaplan wo \Všcně. A. 1). S. J.
Harok Antonjn, kandidát bohoslowj, děkan w l)ihuní..i.l).$.vl.
Šanřek Josef., děkan W Turnowč.
Šímunek Damian, kaplan w Sobotce. A. 1). S. J.
Šolc Jan, kaplan wc Wizkří.
Wctvšujk František, děkan w Sobotce. A. D. S. J.

Wcsmčs 65.

III. Zírala-Hradecké biskupshty'.

Geko Excellencj Ncydústognčgsj Pán, pan Karol
llanl, Biskup, Gcho (*.k. Maga—státnosti skutcčnj
tagm't rada, cmcrit. c. k. guberniálnj rada wPraze,

A. D. S. J. a t. d.

P. T. P. a p.

Josef Můller, kapitolnj děkan, kona. préscn. atndij direktor.
František Pelikán, kanownjk, konsistornj rada. A. D, S, J,
Stárek Jan, doktor, professor morálky. A. D. S. J.
Pelikán Ignác, kněz cjrchnj.
KnihoWna ústawu theologickěho..

Biskupský seminář.
Kíikawa Jan, doktor bohoslowj a líbomndrctwj, Spiritual.

Absolwowanj balzoslowcí.
Černohorský František, A.D.S.J. Tobohiř Wáclaw.

Posluchači bohoslowj w IV. roce.

Bystřický Josef, Podatranský Josef.



IV IH. roce.

kV:—'CkJan. Tnpec Josef,
Nowak Karel, \Vacek Lcodegard.

W „. roce.
Hry-hta Aloys, Rambausek Josef

\V DiéeesL
?. T. P. a p.

PV B_i/(ŽŠ.nr.—ském Vikariát/(.

("amara František, kaplan w Lužci.
Hans Josef, kaplan w Zehnni.
Prcad Josef, kaplan w Nowém Bydžowč.

"7 „mosteckém Vílmriáíu.

Jos. Munzar, Fest. kan. vikář-,kons. rada, adm dekan. WChrasti.
Kral František, emcrit. kone. rada, děkan we We) wanowč.
Lebeda Josef, kaplan w Chrasti.
Lichtenberg Josef, kaplan w Chrasti.
Slanina Josef, kaplan we Weywanowč.

IV Chrudimském Vikariáiu.

Dewoty Jos. čest. kan. notář, dčk. w Mikulowicjch. A.D.S.J.
Hrdlička Wáclaw, dnehewnj spráwcc w l'racowě.
Kapuejnský klášter w Chrudimi.
Krombholz Vincenc, \ikar. tagenmjk, farář w Přelouči.
Koželuh Wáclaw, du hoan sprawee W Lánech.
Patočka Karel, kaplan w Pi'elanC-i.

W Gicy'nslrc'm Vílraríáíu.

Auer Filip, dnehownj spriiwee w Ullíslawicjrll.
Hrdina Jan, biskupský notář, farář w Rodinní.
Kazda Jan, katecheta hlawnj školy w Gíčjné.
Kuhn Jan, direktor hlaan školy w Gíčjně.
Maryška Josef, kaplan w Gíčjnč. A. 1). S. J.
Nowotný Jan, kaplan w Pcecc.
l'etera František, fariií' w Bělohradě.
Snal Josef, kněz e_írkewnjw Bělohradě.
Suchý František, kaplan w Gičjné. A. D. S. J.
Sydon Josef, kand. theol. katecheta na Gymn. w Gičjnč.



W Jaroměřskc'm Vžharíátu.

Krulich W'acl. řed. a kat. hl. škole w Králové Dwořc.A.D.S.J.
l'vcr Franíišck, kaplan w 0. k. nemocnici w Joscfowě.
Ž'LahradnjkWáclaw, kaplan w Králowé Dwořc. A. D. S. J.

W Králo-Hradecluím Vikariátu.

llawcl Josef, farář w Plotištjch.
Puspjšll .lan, knčhtlačitcl w Hradci a w Praze. A. D. S. J.
Trnka. František, kněz cjrkcwnj w Praiskačce.

ll, Kopídlnenskóm Vžkariátu.

František Wam—lc,cjsai'ský dworský kaplan,vikář, konsistornj
rada, děkan w Knpidlně. A. D. S. J.

lličištfe Antonin, kaplan we Weliší.
Jahoda Jan, farář w Saímšinč.
Samar Josef, kaplan wc \Ýesclj.
Ki'j/Í Malé-g, llnclmwnj spl'fuvcc w Hradiskm
Makeš Jan, farář wc \Vnstrnžinč.
along—ans Josef, knčz cjrkcwnj wc W'elišL
'Biíillcr Jan, farář Wc Slatínecll.
Prokeš Martin, duelmwnj spráwcc wc Wolmištěcll.
Heiss Jan, kandidát theologie, kaplan W Kopilllně.
3šlgolnjkFrantišek, kaplan w Kopidlnč.
Wanék František, knopcrzitor wc \Vi-scjch_

Flf Kostelmkém Vikariátu.

!ÍřšžinslcýJosef, kaplan w Tyništi. A. I). S. J.
\'ilcariaífni knilmwna.

W .!(ulnolwrském Vílrarz'átu.

llranZOWský \vaclaw, kaplan wc Zliislawi.
Fiala, W línlnč lloi'c. 2 wyt.
Kaun Josef, l)Ískllpal(_\"notář, farář w Kankn.
Hawák Wáclaw, kaplan w (Jvrwcných Janowícjch,

IV Lundskrmzskěm Vikariátu.

\'ikariaítnj knihmvna.

FV Lípm'cku'm Vikariát u..

Zitka Antonin, zámecký kaplan wc Wétrnjm Jenikowě.
Vikariútnj knihowaa.

FV Ncžc/aodsk e'm ? z'ltaríáhz.

Hromádka František, duchownj spráwcc w Rtjnf'.
3



.Lu-lek Josef, dnclnownj Rprňwee w Slmlníri. A. D. S. J.
Žoeek Wiljm, farář w Maehowó.
Vikaríálnj knihowoa.

W chořske'm Vikrlríržtu.

Gežek Josef, ncomysta w Neknří.

"' Nčmecko—BruďskómVílmríúlu.

Gjlek Jan, kaplan w Krnzburkn. A. |). S. J.
l'lcscl Josef, farář we Wognmnčstri. A. D. S. J.

IV Pardubic—luhu Í'íkrn'íálu.

1JanŘepka, vikář, konsistornj rada, děkan We \Voaieick
Beck Michal, kaplan we \Vosírieh.
Nlíillcr Josef. kaplan we Wosicjeh.
Vikariátnj knÍhOWna.

W Petrowíckóm Vílmriáfu.

Arnold Jan, farář w Miletjnč.
Ilan! Aloyn, emerit. vikář, dt*-kanw ÍÍOÍ'iCjL'l.
Kašpar Malěg, kaplan w ]]oí—icjclL A_ „_ 5_ _|_
Pelikan Wáclaw, duchownj sprawce w Cllotéšicjch,
Vikariátnj knihowna.

IV Podebradslfěm Vikariátu.

Moric František, farář W Libirjch. A. 1). S. J
Walenta Jan, kaplan w Poděbradech. A. D. S. J.

IV Poličskv'm Í'ilcm'íútu.

Hradecký Karel, \ikz'trnj tagemnjk, farář w Sebraniejch.
Kgsilka Wae-law,farnj aulmínístrator w Bystrawi.
Lenoch Antonjn, farář w Krasne.
Sarfenberger Karel, (hu-„hoan sprúwcc w Kurowě.
\\orel Josel, farář w Horowi.

W Ryclmowském Vikariát-u.

Černý František, farář w Jaworníei.
!lulie Karel, kooperátor we \Velkóm Auřimů
Wotraubek Jan, kněz e_jrkewnj w Dobré.
\ikariiítuj knihowna.

Il Sautícřsóm Vikariátu.
Panz Matég, farář w Košctíejch.
Smetana Ian, kooperátor w Čcstjné.
Vtindiš Jan, kooperator w Zahradu-c.



W Skutecke'm Vilmríátu.

Hajek \Va'elaw, biskuple notář, farar w Raně.
Simek Wáclaw., vikarnj tagemnjk, farní- w Swratce. A.U.S.J.
Wiljmck Frant., duchoan sprawva w Liuiboiicjch. A.D.S.J.
\ikariatnj knihowna.

W Trutnawslse'm Vilcaríótu.

l'etera František, farář w Bělohradě.

IV Třebechowíckem Víharíátu.

liaclunann Aloys, \'ikiirnj tagenmjk, farář w l'i—epichúch,
IIaWelka Jan, kaplan w Dobrušce. A. I). S. J.
Kraus Josef, dnchow. spriiwce w lšolmslanivjch. A. D. S. J
Kašpar Jan, kmiz cjrkean w 'l'i'ehechowiejch. A. D. S. J.
Pecháček František, kaplan w Jeseniujch.
llugek Jan, kaplan w Nowem Městě. Spoluzakladatel D. S. J.

W Wrcblabském liharíóiu.

Bion Leopold, l'arai' w (šilelnnici.
Sedláček Josef, kaplan w Mřičnč.
'l'raspe Jan, kaplan w Gablonci.
Wyskočil Josef, kaplan w Gilenmiei.

lVe lVyson-Jlleytském Vílmrídm.
František Paul, vikář, konsíslornj rada, děkan w Litomyšli.
Bezdíček Jan, absolwowaný bohoslowec w Litomyšli.
_lleyny Jan, kaplan w Litomyšli.

IV Žlebshém Víkarc'átu.

llrom Jan, kaplan w Jenjkowč.
Ilawelka \l'ácluw, farář we VViljmowě.

Hlawatý Josef, kněz cjrkewni )
Stnrsa František, kněz cjrkewnj ( Neudalo se, kde.
Žabka Josef, duchownj spráwee )

Wesměs 120.



I V. Budégowické biskupswa

Goho Excellenej Ncydůstognčgšj Pán,pan Arnošt
Konstantin Růžička, Biskup , (i(-ho e. k. Muge

staítnosti skutočle tagná rodu, a t. d.

P. T. I'. u p.

Gilgj Filek , kapitoluj děkan , kousitornj l'llllil, bísk. notář,
Gymuasíulnj Vieedreklor.

\Víieluw z Angelis, knnownjk, konsist. ruda, biskupský notář.
Chum Wogtěeh,Vikm'istu při biskupském kostele.
Šeller Thnddíáš. A.1).S.J. „L
Snwel Jan, Luplnu. lvi-l |.š.»;l\u;n.—.l;c':uku.—:(rle.
Kl'cgčj Autonjn,

Bisišfnpsi'fý .se-mimi,f 

Jílll Kíirner, doktor, professor bil.)l. stud. lektor Semináře.
Emanuel I);ijdek, doktor, professor dognmlšliy.
Michael Sehiínbcek, doktor, professor pustoraílky.
\Vogt. Mokrý, doktor, prof. ejrk. praiwu u historie. A.U.S.J.
Mntčg Leítl, prefekt scmimirský.
Knihowua SBIllÍniil'Skíi.

Posluchači bohoslowi 10 IV. roce.
\ l ' '. \ :hlhemcky Josef, i'nznurek I'ruullsek,

Khek Mikuláš, l'rnull František.
Marušek František, Stan-y 'l'onniš.

VVontlruušek Josef. A. D. S. J.

IV III. roce.
(JJ-sní.Karel, Krauul August,
Diwíl Josof, Mazanec Jon,
Gregora Hynek, Tonncr Alois,
Hansa. Matčg, Wíturka Josef,

Wlasák Josef.

W II. roce.
Bezlmlec Hynek, Krouberger Autonjn,
Čížek Jan, Poustka Jan,
Gregora Antonjn, Plcwka Jun,
Jonne Anlonjn, thek Frant. A.D.S.J

Wšeoh 23.



\V Diéccsj.
I'. T. P. a p.

W Bccízynském Vikariátu.

Felix František, kaplan w lšcvhyni. A. D. S. J.
i't-lla Adrian, kapilnlair Strahnwaký, kaplan w Scpvknwč.
kil-:llačudgJaknh, kaplan w Bcrnanlicjuh.
'l'nma Matéy'1 kaplan w Cluraíštancch.

W"Blatenském Wharíólu.

Hanka Františvk, kaplan w Rnžnůlíili.
lřítršrh Ant., r_xt. iwidnMall,. kapl. wlladomyšli. A. D. S. J.
ť'z-(llĚC-ÍaaAugustin, farář w Záhoří. . . . . A. D. S. ].
Jana \?alčg, i—vlmlcsw. Angus-tina, koap. wo. Lmíi-jch.
lilauň'k Martín, kaplan w Kallnwč. . . . . . A. D. S. J.
Mareš Jakub, farář w Chanmvicjch . . . . . A. I). 5
Vah—k On-lřcg, kaplan w Záhoří . . . . . A. D. 5. J.
líš-iwainck Jan, lmcpcratnr w lšřteznici . . . . A. D. S. J.
Princi Wiivlaw, (lnclmwnj sprach w Bohutíně.
l'acck František, Ziilll(:(tk_\"kaplan w Březnici . A. D. S. J

FV meuuwskénz Vílrare'áín.
Karel llaljk, \íluiř, kons. rada, farář w Chnsnjkn. A. U.S. J.
]"arai- Franlišck, kaplan w Cheynowč.
'l'cfsaí- Matég, kaplan w Ccrmm'icjch.

"" Dešťníchc'm Vžlftlťíáhf.

Furmánek Josef., kaplan w Tcynici.
Nvgincnnwany w Klatowcnh.

* . . _v. . !PV Honza:?mhóm Fn'aurmťn.

FasU-r Jakub, knapnralnr w Klauni.
líapin Jakub, vjrkuwnj kněz W Kanlč.
Svlliinan Martin, (\lllCl'lt. arcil). knns. kanjr w i):mlailivjc'h.
Schneider Gabriel., kaplan w Klunťl.
tálziilcůck \Vaiclaw, tlnnhnwnj Spl'iÍWH:W Tarnalwrgu.

. „o I ' v ,IV Gmdrecho—Ilradeclwm Vzlmrmiu.

W'ngtčchJahn, ínl'nlowaaný probošt, arciknčzwikaíř, kons. rada,
(IC—kanw Gimli-ichnwě Hradci.

lllažck František, kaplan w Péně.
Janko ()nllřcg, (lnchownj spráwce w Blažegowě.
Mikš-Joscl', kaplan w Bystřici.
NowzíčckJan, kaplan wKumZaku. SpoluzakladathDčtlictwi SJ.
l'ils Martin, (luvhnwnjsprúwcc w ijéi-i.



"lnlncr \Vogtoch, l'argii-w Adunmwů
lic,-ricky .Uuys, kaplan w Gimli-ichnwé Hradci.
'l'illing'cr Gaulle-nz, pal. gum—dia" Frant. w (Eimlr. Hradci.
Skalame Anastas, knm'entual ]"rantišlnilmhy w Hind. Hradci.
Ulrich Vim-rno, elm-.hnwnj zprziwcc w Článku.
Zátka .lnsul', kaplan w Giluli'íchmvč Hradci.
Zzitlm Marlin, Inf.-vprl'alnr w SI:-omilnnů,

He's-tc:?:/„1%“th !"i/.'(l)'íc'ílat.“'.I i, .

Kral Jam-l', !laplan w Malé Chi.—rc.
lšnicns .lnscl', lulpliln w .Í'lěalfsinjch.

Elf Hřnbuc/ufm l'i/fmv'fim. A.I)..S'..I.

\lalřu' Druxlcr, vikar, liunmisínrnj rafla, l'araí' w lloajnů.
Fučík Vian,-';. l'arair, na Hlnlmlui.
Linhart Jaricl', l'.1r.li' na Hut-ach Rninlfmyirh.
Puyša Nnrhrrl, kaplan na Unijní—_
Scilly" FrantiZc—k, kaplan na liiló Hnrnc.
Schusu-r Jaknh, (fxpnsšta w Nalcrj.
\'b'nyta Franliívla. kaplan na lllnhnlcó.
\'ildariiitnj knilsawna.

ll" Hbrumlawském Vikm'ióm.

Max.Gi-.'jčuk, Vilem-,kung. rada, far. w'ů'lalčmBornA. |). S. J.
linda, kaplan w Malém !šni'n . . . . . . . A. D. S. J.
Dlask \l'aužaw, Hultvs, kaplan w Hnražd'nwirich A. |). S. J.
Ullrich Antnnjn, Halles. kaplan w !lnraitl'nwirjrh A. 1). S. J'
Fischer Karel, nwšlannsln w Strakonicerl A D. S. J_
Galla „lan, Halit—s.tlír. hl. školy w Slraknniujch A 1). S. J.
llt'l'itCH Karel, l'ariii' w Nezamyslinjch . . A I). S. J.
Latlmann \Viix-law, kaplan w Nuzalnyslicjrh . . A. |). S. J.
Lanscha Fr., rcsifl. kapl. usw. Anny \v Krasilawě A. D. S. J.
Mrkwička Ant., ?llaltcs. děkan w Il()l'íl'/.liu\\'ir_iť|l \ “. S. J.
l'iclm Wáclaw, Maltcs. kanpcr. w llnraiďowirjrh \ ". S. J.
Fusch František, farář w Nezamgslicjch . A I). S. J.
Ralhauslcý Jan, farář w Krasilnwé . . . . . A. 1). S. J.
Schmidinger František, kaplan wc \anenici . . A. I). S. J.
Schneider Petr, Maltes. katecheta \\'Stralmni(—,jrl| \ I). S. J.
Weaclskř Wáclaw, kaplan w BulwWIljlm . . A. 1). S. J.
Vikariatnj lmihnwna.

IV Ilostameslsém Vílsrza'íriiu.

Wawaik František, duchnwni npriiwcc wv. chrnwé.
Vlkariútni l.Hilla -'



"7 Kamenickém Vilmrirlhr.
llrnnncr Augustin, kaplan w Řečici Kardašova-'.
mvnlmlla Jascl', kaplan w Kamenici.
\ikaríalnj knilmwna.

"' K07)lidi čm Ffi/Nlth u.

lxalnaryl František, kaplan w Kaplici. A. D. S. .l.

"' Ia((šparosň'l:orskóm l'fíll'fn'íólu.

Pawlowic \\';í('la\\', knnpvnílnr w Eiscnšlrasn.
'l'nnncr Franlíšc-k, (lnchownj spriiwcc w Borských Half-vln.

ll' Him/mcs/imn Vílrarhlťn.

harcl Zahnhalu r. inf. art—i_ialu-n,\'ik. kona. rada wlírnmluwě.
nalil-gmvsky '\ntnnln, farar w Kromíf
l'šisvhl Malég, kaplan w Krnmhmč.
Sladkawwld „lan, farai' w lšcrlozc.
.Hrtlliik Jan, kaplan w Krumlowé.

"' !mlmwíclrdm l'ílmríáln.

Mig. Tia-hl, arviknéz, \íkai-. kona. rada, (li-k. w Íši'askowícjrh.
lila-in František, farar wc Šwilmwé.
Nmnnůek Kašpar, fax—ai-w (ilnulónicjch.
lllaclnnjk na.—„nm, kaplan w I'í—cdelawé.

IV Míruwslrčm l'l'lz'tll'írílll.

.luscf Nenhanscr, \'ikaí- a farář w ('iaaolivjch,
lši'czinu Wáclaw, kaplan w Mírowicjch.
Kypta Antunjn, kaplan w Chrasticjch. A. D. S. J.
N:)wotný .lan, kaplan w Starém Sedle.
l'ilra „lom-I',minu,-cký kaplan na \Vorljku.
Mama František, faraií- w Chrastícic-h. A. D. S. J.
Stúpa" .lan, \ikarnj tag-vmnjk, a farář w l'mlhoí'j.
\ll-ana Sim., bisk. nat. far. w Mirmvícjch. Spoluzaklmlnh'll).S..l.

ll" N' )omuclfčm VH.-„Nám.7

lialmr Franfišck, farář w Zinknwě.
Laad Antonjn, kaplan w Mysliwé.

lV Nowa—Hradeckan Víkaríótu.

Wávlaw Blažek, vikář, kons. rada, farář we \\'(:l(:šjnč.
Holba Michael, kaplan w Střjinwó.
Kralm'lnvjlc Jan, \ikiir. lag-. farář w Kamenóm Angczllč.
Procházka Lc-opnlal, tlnclmwnj spraíwcc w Lndcnícjch.



Svlllnl Antonín, kaplan w Sobčnowě.
Trnmpf František, kaplan we Swjnech Trhových.

lV Pacowske'm Vikariátu.
Pachta Bartoloměg, kaplan w lloí-eplrjkn.
\Ve.5e|ý František, farář w Hnřepnjku.
Langweil Jan, lnkalista w Hartljknwě.
\likarííitaj knílmwna.

llf' Pelhřimowskem Wlun'ídm.
Thadeáš Kottnauer, \ikar, rums. rada, faraií- w Elm-nj (!(—.rekwl.
Fahnrieh Jan, farnj administrator w anóm llč'ehnowv.
Podlaha Tomáš, kaplan w Hnrnj Ccrekwí.
Sif—chMarlin, kaplan \v išazegnwó.
Tmuaišek \Viielaw, kaplan w Pellni-jmnwč. A. D. S. J.
\'ikariátnj knihawna.

ll? Pjsecíufm 'ikarídlu.
"Hath Toeksteín, vikář, knns. rada, fara-I' W Ginjnř, ,-\.ll.S..l.
Milý karel, kaplan w l'jskn.
Knhljška Ferdinand, kaplan w Gínjnč. A. D. S. J.
Knhjček Jan, kaplan w Sedlieí.
Fixa František, kaplan w r)Júlmí-j.
'l'šnger Mall-g, lmopcratnr w Pjskn. A. D. S. J.

ÍV Prachy !iche'm l "íle'mv'dlu.

Babka Tl'lalčg', kaplan n Swató Mai-j. A. 1). S. J.
Jakrš \l'og'tčeh, kaplan a řed. školnj w l'rmzhalíejeh. A.l)_S.J.
Kladrubský Josef, kaplan W l'rarhaiicjcll. A. 1). S. J.
Nail—haJan, kaplan w Sirunkawícjch.
Suchomel I'vlatég, dnclmwnj sprawee w Karknslmtň.

W Sabčslcaeslafnz Ffi/karmu.

František lanslnwský, vikář, kom-l.rada. farář w Bug,-il.;i,
Fígcr Antnnjn, kaplan W Kaladřgí.
Hazuka \Viíelaw, kaplan w Snlnslawi.
Marawok Daniel, děkan w 'Feyně nad Wltawan.
Nalnlínger Kašpar, cmerit. vikář, dekan w Soliéslawí.
\'s'aí—kaí'.lusel', kaplan w Slll)ČBlil\Vl.
Snlber Man“-g, leknlísla w Nedwčdirjrh.
Špaček Jan, farář w Sekt—líně.
Taušek Antnnjn, farář w Íllndré IlůrmA. D. S. J.
Wolliš Josef, vikariatuj Lagemnjk, I'arai—w Hann-u.

llf Sušil,-It'an Víkaríáfn.

Čížek František, kaplan w llndčlicjeln. A. "D.S. J.
lmdmaan \Yíiclaw, kaplan wNezamyslícjeh. A. D. S. J.



W Třeboňskc'm Vikariátu.

Charwát Matěg, kaplan w Třeboni.
Kwéton František, kaplan w Stráži.
Maljk František, farář w Gilowicjch. A. D. S. J.
Matiaišek Wáclaw, kaplan w Třeboni.
Sweinmi Giřj, kaplan žámecký na Chlumě.

"'e Wodňanskc'm Vikariátu.

Bezpalec Jan, kaplan we Wodůancch.
Bla/Tok Jakub, funclaúnj kaplan w Baworowč.
Mácha Wáclaw, kaplan wPrutiwjnč.

We lValjnske'm VikariátuJL D. S. J.
Fr. Rathanský, vikář, kone.rada, farářwÚcsticjch. A. D. S. J.
Babka Matěg, kaplan !) Sw. Mai-j . . . . . A. 1). S. J.
llcnda Krištof, Pán na Elšowicjch . . . A. D. S. J.
"nl)" Josef, důl.-an we Woljně . . . . . . . A. D. S. J.
Johánek Frant , \ik. tagemnjk, farář we Wacowé A. D. S. J.
Kaubjúck František, kaplan w Strašjmé . . A. D. S. J.
Lauša František, kaplan w Čcsticjch . . A. D. S. J.
Mai-jk Jan, kaplan wc Woljně . . . A. D. S. J.
Mraček Jakub, kaplan w Dobij . A. D. s. J.
Nauš Ignác, farář w Dlalénicjch . . . . . . A. D. S. J.
l'fcill'cr Rudolf, kněz círk. a wych. w Elšowicjch A. D. S. J.
lloswald Tomaš, kaplan w [(rasilowě . . . . A. D. S. J.
Sedlecký Onlli'eg, kaplan W Zdíkowci . . . . A. D. S. ].
Skopek Jan, kaplan we Wacom? . . . . . . A. D. S. J.
Stam? František, farář w Úkyni . . . . . . A. D. S. J
Šmidingcr Jos., zam. kap. w Némčicjch. Spoluzaklad. D. S. J.
Wirth Dominik, farář W Bohumélicjch . . . A. D. S. J.
V'kariaitnj knihovna.

Wesmés

W Pražské Areidiécesj . . . 412
W Litoměřické diécesj . . . 65
W lhala-Hradecké diécesj . 120
W Bmlěgowické diécesj . . 193

Wesměs w ČECHÁCH . 190.



N a M.0 r a w

[. IV Arcibiskupsij Olomouckém.

Gcho knjžecj Milost, Ncydůstognčgšj Arcibiskup
Pán, pan Maximilián, swobodný Pánzc Somerau
Bee-kk, wéwodn, knjžo a hrabě krz'tlowské (i(-ské

kaple w Praze, a t.. d., tři wýiisky.

P. T. P. a p.

"" 0 l 0 m a u c a'.

Jan Mácha, doktlnohoslnwj, |)l'0r.liii)i.8tllllij,amer. déknnJlu'ol,
Anlonjn Fiala, arcibiskupský cercmonář.
Jan Hampel, konsistorni rogislrntor.
Černý Josef, posluchač. imhoslowj.
DWOříikAntonjn, posluchač bohoslowj.

IV Boshowíckóm Dekamítč.

\Vawřínec Nncha, krngs. děkan, kons- rada, farář w SWilmwzv.
Fiala Jan, farář w Boskowicjch.
Ondraušck Matěg, farář w Protiwnnowě.

W Bscneckém Dclmnátč.
. P . l ,. . .Slunko karel, duchnwnj sprilwce w Lermwcjch.

W Cholínskv'm Dckamžtč.

Antonjn Holm, kragský děkan, kona. rada, dčkun w Choljné,
Borowičkn František, kooperátor w Náměšti.

W ()eskc'm Dekanátě.

Jnn Hodina, krngský děkan, knns. rada, farář w Čechách.

"' Dubském Dekanátč.
Stoklan Josef, kooperátor w Klenowicjch.

W llo/cšowslrdm Dekauálé.
John Ignác, knplnn w liolcšowě.



W Ilradžšlském Dckanátč.
Jan Rudolf, kragský děkan, kons. rada, fill'ilí' we Welchradé
Frídl Ján, kooperátor w BiloWÍCÍ.

iV h'clčshém Dckanátč.
Lichocký Valentin, kooperátor w Kelči.

"7 Kralickc'm Dehanátč.
higcrlc Melichar, duchownj správce w Čechowiojch.

"7 Kroměřížském Dekanátč.
Danbrawa Jan, kooperátor w Kogetjně.
Hruška Tomáš, kaplan w Kroméřjíi.

IV Plístcckc'm Dekanátč.

František Grill, kragský děkan, kona. ruda, farář w Místukll

"' BIO/celnickém Dckanálč.
(iironč Josef, farář w Morawičanech.
lliulsmann Jan, farář w Busawě.
l'táC—ckTomáš, kooperátor w Branníihlhíitteno.

"" Napugedlske'm Dcímmřlv.
lllnštjk František, farář w i.'olloř01_\"oh.

IV Nowo—Gíčjnskňm Dekanáič.
Orel Jan, farář w Starém Gíizjné.

FV Opaíuwicke'm Dekanálč.
„lan 'l'ntta, krng. děkan, konf. rada. farář w Opolowirjrln.

I>rcxlcr Peregrin, kooperátor w Gcwicku.
|"cigcrlc Josef, farář wc Skřipowě.
Grohmann Filip, farář w Jaronu'eřicjcll.
liatzcr Josef, koolpcrátor w Opatowícjoh.
l'awljk Josef, kooperátor w Jarolnéřicjrln.
Swožíl Antonjn, ducllownj sprúwcc w Bcrotiuč.
ltozšlapil Antonjn, kooperátor w Suluiřowé.

W Opawskc'm Uckanátč.
Klose Pvtr,pat. guardián Minor. kons.rada, farář n sw. Dur-lm.
Ctyři ncgnucnowanj.

", Přcruwskc'm Dc-kanu'tč.

Nawrátil František, farnj administrátor w Přcrowú.

Wc Šwabcníclre'm [Ped.—análů.

(Jhnbičuwský Fabián, kaplan w 'l'i-L-tjně.



lVe Stražnickém Dekanátč.
Petr Morawee, krag. děkan, kona. rada, farář wo Weselj.
\Vaněk Jan, kooperátor w Znorowě.

We Wisowe'ckém Dekanátč.

Slunečko Blažcg', duchowuj spráwcqw Želechgwici.

"re lVísterníckém Dehanátč.
Springer Ferdinand, kaplan w Tržicjch.

IVa Wšctínském Dekanátč.

Fridrich Jan, duchoan spráwce w Zděchowě.
Kittrich Karel, duchowni spráwce w Howězjmf
Mácha Alexander, farář w Przně.

IV Záhřebském (HOllCllSladl)Dekanátč.
Duda Martin, farář w Dubipkq,

We Zdauneckém Dekana'tě.

Frant. Palka, kragský děkan, kons. rada, farář wLitenčicjch.
Borek Basil, duchoan spraiwcc w llošticjch.
Wyskočil Martin, farář w Zdauuku.

Wesměs 55—

11. W Brněnském biskupský.

Geko Excellencj Neydůstognčgšj Pán, pan Frant
tišek Gindl, Biskup, Gcho c. k. Magestátnosti

skutečnj tagná rada, a t. d.
"7 B r n &.

P. T. P. a p.
llinke Theodor, provinciál Kapuejnů.
Kinský Dom., c.k. gub. transl. Piar. řádu,;geďprow. A.D.S.J.
KnihoWna libomudrců.
Letfuss Matouš, konsistornj expeditor.
Stara František, kooperátor u sw. Tomáše.
Zdura Bonaventura, provinciál & farář u Minoritu.A.D.S.J.

Biskupský seminář.
František Dohnal, vicerektor biskupského semináře.
Emanuel Sclncr, kandidát theol., professor morálky.



Posluchači bohoslowj w IV. roce.
Kuhjček František, Skorpik František,
Medek Ignác, Smutný Jan,
Myaljm František, Téšjk Josef,
Schnaubelt Vincenc, Zástěra \Václaw,

Zeman Eugen.

W III. roce.
Halla Antonjn, Miljm František.
Harašta Kaspar, Mittner Emanuel,
Karasok WOgter-h, Mittncr Josef,
líiowsky Augustin, Peygcrle Jan,

W'oll' Aloys.

W II. roce.
Havránek Jan, Nawrátil Josef,

Stuchlý Eduard.

W I. roce.
NOWotnýAntonjn, Šumbera Tomaš.
Roymann František, Túlský František.

Wšech 25.

W Diécesj.
I'. T._P.ap.

IV Brněnském Dekanátč.
Polnický Josef, farář w Trulmku.
Rozmanit Jan, farář W Bosonohách.
Zrzawý Tomaš, kaplan w Zabrdowicjch. A. D. S. J.

IV Bučowíckc'm Dchunátě.

N0\V()Í|l_\"Josef, koolneríítor w Nowých Hwězdliejch.

W Bystřickém Dekanátč.
František Radda, kragsky' děkan, kona. rada, farúř' we Zwoli.
Kupec-ký Matěg, farář w Rosochách.
Uhljk Dominik, kaplan w Bystřici.

IV Dačickém Dekanátč.

Antonjn Sagasser, administrátor dekanátu, farář w Dačícjch.
Kybic Jan, kaplan w Kostelnjm Wydřj.
Munzar Jun, farář we \Volfiřowě.
Skalanda Anastáz, řádu wel. Františkainů, knOp. w Dai-icjvla.
Walent'm Fried., řádu wel. Františkánn, kazatel w Dačiejuh.



W Gamnícke'm Dehanáfe.

Malešek Josef, kaplan w Ginnniei.

W Garomčříckém Dehanáte.
Blatnýr Jan, farář w Domamůhlo.
Gedlička František, farář w Martinkowe.
Prchal Benedikt, far-ár w "ornjm Augezdč.
Wašjčck Antonjn, kooperátor w Starůi.

W Gedowníckc'm Dekanátč.

Střjž \Václ., viecdékan a školoj dozorce, farář we Krlimíeh.
Bystřický Vincenc, duehownj epráwee w Potrowíejeh.
llolásek Jos. far. w Blánsku, čl. přát.kost. hud |). \vi'n-aze.A.i).S.J.
Jahn František, duchoan spráwce w ()ehoze.

W Gcwíšowíc/ce'm Dekanáič.

Loop. Wodička, krag. děkan, kona. rada, l'aro w Hor.!(onicjch.
Gironč Josef, farář w liostjně.
Kí'iwaínek František, farář w Hostjně.
Stehljk Antonjn, farář W Lispicjch.

IV Gjhlawském Dckanátč.
Blaha František, kooperator w Batelowě.
Tři negmenowanj.

IV Ílodonínském Dckanátč.

Pcnningcr František, kooperátor w Šardiejeh.

W Kauníclrc'm Dekanáič.

Borowce Filip, krag. děkan, kons. rada, farář w Praiiejoh,
Geřábek Jan, farář \v Kauniejeh.

"7 Klobaucke'm Dekanátč.

Gisiay Jan, kooperátor w Damboi—iejell.

IV Knřímske'm Dekanátč.

Dudek Karel, kooperátor w Kní—jmč.
Swjtil Josef, kooperátor w Tišnowiejeh.

W Letowa'cke'm Dehmzáló.

Bednář František, kooperátor w Kunstuté.
Růžička Antonjn, kooperátor w Oeiou.

"7 Lomnickém Dekmnitťf.

Heger Augustin, k00perátor w l):mbrawojk



"' Mořinskóm Dckanótč.

liinzel František, farář w Laucc. A. D. S. J.
Klima Antonjn, kooperátor W Kammcí.
Zdárský Wáclaw, kouptarátor w Lance. A. D. S. J.

"7 ]lIezi'iekc'm Dekana'ič.

Frant. Heller, kragskšf děkan, kone. rada, farář wo Mezí'iči.
Bresser Antoojn, farář w Obrowč.
llawljček Jan, kooperátor wc Wellíé Mezi-ici.
llons František, kooperátor W OSOWě i.iŠCC.

", dlodřichém Důkann'ič.

Vikt. Šlossar, Opat řád:) sw.Bcned. a prél. w Raghradé.A.D.S.J.
Bazala Josef, kooperátor w Telnici.
llndjk Beda, klerik sw. Benedikta w Roghradč.
Nowák Josef, kooperátor w Šlapanici.
Keil Aotonjn, kooperátor W Modřicjeh.
Wzácný Wáclaw, kooperátor w Šlapaníci.

IV D'n'mčšiskc'm Dekana'tč.

Frant. Holub, kragský děkan, kons. rada, farář w Náměšti.
Král Aotonjn, farář w Mohelnč.
\Valenta Jan, lokalísta we Skrowj.

IV Nowa—Illéstském Dekanu'tč.

Mišák Jan, farář we Žďiírcckém Kláštcře. A. D. S. J.

lV Podíwjnském Dekanátč.
Juránek František, kooperátor w Podiwjně.
Schuster František, dochownj spráwce W Rakwicjch.

IV Rosžckém Dekanátč.

lt'arel Bawer, kragskýdékan, kone. rada, farář w Oslowanech.
Woí-jšck Manrus, emerit. přewor Ragh. farář WOstrowačicjch.

W Slawkowskc'm Dekanátč.

Špaček Bernard, farář w Šeraticjch. A. D. S. J.

W Tclčske'm Dekanátč.

Tomáš Steyskal, kr. děkan, kone. rada, far. W Telči.A.D.S.J.
Filip Josef, koolmrátor w Studené.
Jurmrský František, duchownj sprách W Palupjně.
Nebudu Dominik, farnj administrátor w Mrakotjně. A.D.S.J.



Nedoma Jan, kooperátor w Mrakotjněg A. D. S. J.
l'ccl Josef, kouperátor v Telči.
l'eyčoch František, kaplan w Telčí.
Womlra Josef, kaplan w Telči. A. D. S. 3.

W Třebz'cke'mDehanátč.

Frant. Keller, krag. děkan, kons. rada, farář w Jarměřírjch.
Janoušek Jan, knoperátoi—w Třebíči. A. D. S. J.

IVa l'Vauče'c/sc'mDckaudtč.

Prochazka Tomáš-, kooperátor We \Vančicjch. A. D. S. J.
Zelnjček František, wzornj učitel wc W'zinčícjclu A. D. S. .F

"'a Wíšlfowske'mDclmnátč;

Hřcbačka Josef, kooperátor w Krasensku. A. D. S. J.
KowaiřJosef, duchoan sprawce w Tepolanech.

W Znogmske'm Dekanátč.

Ant. Woša, dkt. arcikněz, krag. (lék.kone. ralla,far. wŠatowě. 4.

ÍV Želetowském Dokanálč.

Ferdinand Scka, opat a prélat Prémonstrátů W Nowé Řjší.
Kropil Josef, farář w Blučině. A. D. S. J.

W Žídlocho—we'ckémDekanátč.

Krátký Wáclaw, kapitulár w Nowé Řjši.
Wcsclý Josef, kooperátor w Zidlocllowicjch.
Společnj dekanátnj knihowna.

Wesměs 115.



EW U h Í'j ch..;
„7 Bysli'iclie'm biskupstwj.

Ncydůstognčgšj Pán , pan J 0 s e f B č l 311ský,
Biskup, & t. d.

P. T. P. a p.
Tomáš Chet-ven, biskup Can. &lntcre, direkt. kanceláře.
]šlaísy Samuel, čest. kan., arcijáhen, farář we Wclké Slatině.
]Šudický Jun, lcooprráitnr w llcttowč.
]"odor Michail, čest. Iaunmsujk, arcijáhen, farář w ])ubowě.2.
]iotsoWský Friml., l'. roklor náb. škol, a farář w Březně.
].aczlm Štěpán, l'm'zii'w Podkonidel.
Ncsszig ()ndí'rg, fnrziř W Mezi Brody.
Mozor Josef, lil. n tbcol. (luki. kone. agnes. far. wPrcdajnč.
Rok Mou'eg, kooperátor w annowé.
lvlnyss Jan Nap. forái—w 'l'rubjné.
Skoda Jun, furaiř w Motioakowč.
Sclu'íhl Valentin, emeril. kona. tagem. farář W Hnjnilmwč.
Steinlcohncr Front., (znal. kou. nrcíjábcnďmwíi- w Szucsuuccb.
Strbu Jun, probošt z Grainy, kons. nulu, famil—w Duttovó.
Vodzinyi Jos., dok. lb. &fil. \'iccarcijúhcn, farář WVillona-,c.
Yun-gn. Tomáš , l'aLraii-w Bcnynssowě.

IV Sw. BIZ/mláší.
Feierputnky Kašpar, kněhkupcc.

W Pešti.
Tři negmcnownnj.

W Prešpurku,
Ncgmcnowaný.

Wcamés ').7.

%ĚT i (3že
Gobo Excellencj, Neydústognčgšj Pán, pnnFrm:—
lišt'k do Poula Pištěk, Arcibiskup wc Lwowe,

král. tagu-árada, a t. d.
Aclauuhrabě lioaciszcwzsky z Rosoiszcu-u.___—_

We Wj a „ ;.
Frigvrle h:. (Ilan-.prol'.pust. Spirit.? direktor unlawu sw. Ang.
Fia—(HorKnrul, nbsolwownný bohoslowlzu a wychowotcl.
Gabriel .lun'., kum'. lh. Wc nstown “ sw. Augustina. A.l).S.J.
][uínigch Annu. „, „and, lh. wc M_\Lij usmwu u sw. August.



Knihnwnn Gclm Excellencj hraběte ?. Kolmvmtn.
Kníhnwnn Geha ()schlmnstí knjlctc ?. Mcttcrniulm.
Nowotný antich, řcclítul (lomu l—jxcell.hraběte láhluwrutn.
Plancur Frant., dokt. thnol. wc \VJŠŠjlll.ust. uew. Augustina.
l'rnhn František, posluchač práw.
Ratlmnuký Jam, k_mnperálurw Rcinsdurfll.
Pól: ncgmcnowanych,

IV L a' u c i.
Galen ncgmcnownný.

WSolna/zrada.
Gcho knjžccj Oschcnost, Ncydiistognčgšj Pán,
]mn Bedřich kníže ze Swarccnberlm, Arcibiskup
Solnohradský, m5.vodu na Krumlowč u Primus

Swutó iijmské lijšc & t. d.
Josef Čeněk z Vv'nrthu-rhu, qlukt. knpil. (!(-kun,kons. próscs.
Fabián Jun Ncpmnuk, (luki. theol. prof. nowélm zákonu.

W Hradci Stýrském.
Koláček Tomáš, nnwic řádu Jestlilskčho.

Po mmm w (Íjuílrratwj 20.

"' B (: w () řj ch.
Schwcclmm Mutěgr, kaplan w l'nsowsku.

W ]) r (fcž (! a n c c/z.

J_nnwéwodn ze San, kraálmwkú Wysust. \. |). S. J.
Stěpánck Jun, ln'iÍIUWshý(lworslcý kaplan.

N' a 'H' 1“ u i i s l u u: i.

anlnr Purkyně, professor physínlogic. A. D. S. .'.
\? címjch mcmljch 4.

Saně-ot \\"Scchodběratelů.

w Čechách . . . . . . . . . _ . 790.
Na i\loruwě . . . . . . . . . . 170.
VV Uhřich . . . . . . . . . . . 27.

W HnlíCi . . . . . . . . . . . . ?.

W Ciszn'stwj po různu . . . . . . . . 20.
W cízjnh zcch-h . - . . . . . . 4.

\'Vcsmčš. . 1013.
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Ddomnělénáboženské šjlenosti swatých Apoštolů, psal Jakub Bccr 538
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Pogednonj aloslol, pod názwem:

O swátosti bířmowánj . . . _ .
Recensi, Handbuch (ler kotllol. Glonhenslelwe .
Neyprwnčgšj ctnost křest-ono ) '
erkew Kristowa . . básně .
Na smrt V. Zohrodnjko, forítí'e \\ Křešiejelx ] .
Bůh a přjrodo, báseň . . . . . .
Báseň k intronizooj . . . . . .
Nepomucký dewjtnjk . . . .
Báseň k intronizocj . . . . . .
chinost Boha . . . . . . .
O ústowecln pro chudé . . .
ŽiwotoPis Molllerůw . . . . . .
Brotrstwo škopuljře . . . . .
Poswěcenj kaple Beronowskč. w brněnské diéoesj .
Báseň k intronizocj . . . . . .
Báseň k intronizacj . . . . . .
Ode íltl festum intronizotionis . . . . .
List mission—íú'eNeumanna z Ameriky . . .
Přjpodok z anřodu postýrskěho . . . .
O následowánj Kristo Pana, alle prikladu sw. VVawřincc
Polsko legenda o swatém '\k'ogtěcltn, od r. 1.549 .
O starobylé Morianské pjsni . . . . .
Fundocj Olomucká pro obrácené nekatolické učitele
O swate' stolici . . . . . . .

O postu cjrkewnjm . . . . . .
.ležjš Nazoretslcý král Ž
Hlas cjrkwe .

ldOWSliý,

O křes'tonské lásce w smjšeném manželslwu . .
Gasnodol (C!airvoux) swatélao Bernardo . .
Oddánj nekotoljků katolickým (luchownjm . .
O prawosti historie prwopočátečnjho hřjclm . .
O stawu manželském . . .

F. C..k. MilostiReč při olulrženj zlotého řetčze od
Soustawné nčenj pána Ježjše. u sw. Matouše aLukáše
Událost w okresu manželském . . . .
Recensj „Elementarbildung der Toubstummenc' . .

.W—

Z umann
Hawránek
No míček

Picek
Marek Gin
Royt
Pohon
Jabulka
Krbec
Horo
Krbec
Kinzel
S metana
Tutta
Powlonsk;
Howránek
tentýž
Logler
Koubek
Pelikán
z Olomouc

Skorpjk
Jirsjlc
Ondrák
Macon
tentýž
Zimmerma
Pelikán
Beer
tentýž
Gabriel
Korner
Schonbeck
Sláma

Redaktor M'áclnw M. Pašina, kanowjk, konsist. rada.
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Petro summa rerum de pascendís ovihus tradita est; et Super
ipsum, \'elnt super peti-mu, fundata est ecclesia.

Grint-uns, in ep. nd Rom.

Ecclesia una est, et super unum, qui et. clm'es ejus acrvpit,
Domini vnce fundata est.

('yprinmls, opici. 73.



Pogednáni
“I. U cj 1' k \V 'i.

Reč swatodušnj sw. Jana Zlatoústého.*)
Od

Jos. un Kamarým,
exposity w Klokotech u Tábora.

T . _ „
Robem dnes m'un gest učiněna země. Ne zeby

hwčzdy s nebo na zemi sstaupily, ale že apoštolowé

“) Sw. Jan, skrze wýmhlwnostswau nazwaný Chr'ysostmn t. g. Zlato
ústý, narozen okolo roku 3-14, w městě Antiochii, těch časů weleslmmé,
7.rodičů pohanských ale slowútných. Po skončeném s ncj'wčtšj pochwu
lnu učenj swétském, gehož hlawnj část řečnictwj :! mudrc.th mnoho
pí'j u suudu šťastně wywítdčl. Nmmlezagc wumčnjch & důstognostech
swčtskí'ch čeho duch gcho hledal, w roce 23 wčlcu swého přiznal se
ku křesťanském: nz'nbnženstwj. Odebral se na poušť; gediné čtenj &

rozgjmánj pjsmu sw. bylo zde lmwcnj gebo. Odtud Sv. wrátiw :: wS'

bornč gsupřiprawen, byl k důstognosti kněze, brzy pak pro swůg sw.
žiwot & olmiwau wýmluWnost wc hlásánj Božjho slowa w swém 44.

roce, k důstogensmj biskupu KonstzlntiUnpolitslcého powjšen. Nenúwistj
mnohých prolíwnjkí'l pron'ásledowunj', Zwláštč welcn'jm c'jsn'řo'wnyEn
doxíc roku 401 wykázán byl do wylmanstwj, w němž po 3 leta mao-'

ho wytrpčw, we Spolek ncbešl'anů wstnupil lvm 407, 14. září, wčku
swého 53. Muž duchem, srdcem, wímluwnmstj, ctnoslj slnwútný, že
mu rownělm ztěžka k nalezeni! '.
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nad nebesa wystnupili; gelikož rozlitn nad nimi hog
ná milost ducha swntóho, a weškeren swet učinila

nebem, nikoli přirozenost promčňugje, ale wůli o
prawngje. Nalezlutě Publikána & spůsobila ewnn
gelistu ; nalezla rnnhnče & učinila apoštolem; nale—
zla lotra, i uwedla w rág; nalezla smilniei a nad
panny učinila čistotnčgšj; nalezla čarodegnjky o w
ewnngelisty ge proměnila; zahnala zlost, a uwedla
ctnost; wyhostila otroetwj, & přiwedla swobodu:
přinesla milost Božj __ proto nebem učiněna gest
zeme. Což to za wznešenost gsnu takowé hwězdy

gako apoštolowé? Hwčzdy na nebi, npoštolowé nad
nebesa. „0 wé'cz', kteréž swrchu gsau, peóu_qle.“(Kol.

3, 2.) Kde Kristus na prnwiei mezi nimi sedj.
Hwezdy od ohně hmotného: apoštolowé od ohně
duehownjho; hwezdy w noci swjtj, we dne gnsnost
swau tratj: apoštolowe w noci i we dne swými pn

prsknmi gnsne swjtj; hwezdy, když slunce wyeházj
hasnnu; apoštolowé když slunee sprawedlnosti wy
gde swau gasnostj se lesknau; hwčzdy při wstánj z

mrtwýeh gako listj spndnnn: apoštolowé w oblet—jeli

do nebe wytrženi budou ; mezi hwězdami gednn gmo

nnge se wečerniee, giná denniee: mezi apoštoly

žádná wečerniee, wšecky slunce zwěstugjt-j denniee.
A kdobykoliw ge swětly swčta nazýwal, neehybj;
netoliko když tělem obýwnli mezi námi, uno wjee
gešte nynj, an ze žiwotn pozemského wystanpili.
Neboť milost swatýeh nerozdelj se smrtj, nernšj se
časem, nerozpadá se w zemi. Skutkowé sami to

dokazugj. Bylii oni rybářowé, a gako rybářowé
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nmřeli, gegieh wšak sjtě duchownj dotud nučinkugj;
dokuzuge to nmožstwj denne spnseny'eh. Bylii oni
winnřowé, odešli od winiee swé, & winiee kwe

tem se ozdohuge, & hrozny wytlzíwa'. Byli't oni wi—

nnřowč, u rybářowé, a slnnpowé, a lélcnřowé, ::

wúdeowé, & učitelowé. Slanpowé, nebot na nich

sjla ejrkwe spočjwá; přjstnwowé, nebot před wlnnmi
bezbožnosti chránili; wůdeowó, nebot swětu cestu
do nebe ukázali; pastýřowó, neboť wlky odháněli,
n owee spasili; rolnjei, neb oni bodláčj wykořenili,
n sjmě nábožnosti rozsjvnli; lékařowé, nebo rány
naše zahogili.

Rys pak se přeswedčil, že uenj marná moge
řeč, nwedn Pawln toto wšecko wykonáwagjcjho.
Chceš-li geg wideti štěpnřem? „th gscm štjpíl, A
pollo zaléwal, ale Buh dal mm“ (1. Kor. 3, G.)
Chceš greg“wideti stnwitelem? „Galie maudry' stawi

tel základ gsem založil.“ (Tit. w G.) Chceš geg wi

deti bogownjkem? „Tak boynyi, ne galia powétřj roz
rážeya“ (Tit. 9, '26.) „Nenj boyowánj naše toliko

proti těla a krmí.“ (Efos. 6,1'2.) „Dobrý bog yse-m

boguuwl, ujm yscm zachowal“ (Il. Tinl.4, 7.) Chceš
wicleti geg behngjejho? „Tak že _qsemod Jerusalé
nm wideo! až k Illirichc' zemi wšcohy tg kraginy na

plnil ewngelimn Božjmnf (ij. 15, IQ.) Chceš geg
wideti wéwodnn? „Stůglež . . , we wšech wěcech bc

rauce šljt wjry, ktery'mž byste mohli wšecky šjpy ohni

we' nešlachetnjka uh(t.s'iti.“(Efes. 6, 16.) Chceš-li wide
ti korunownnébo? „Naposledy složena,gest mi koruna

sprtm'edlností.-" (ll. Tim. 4, 8.) Gsa puk gediný
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“šjm učiněn gest, Pána swého náslcdugc. Nebo't i
náš Pán gediný gsa bytnost swau nám wc \\“šccko

]n'oměnj. Proč wc wšccko? Pro naše spuscnj. Uči—

njš—lisc ratolestj -— hle, on tobě winným kmenem,

gakož sám prawj: „Gál (jsem winny' [n'-mm,u'y mlo

lcsti.“ (Jan 1, $.) Chtěl gsi poln'nčowati —- on byl

tobě ccstnu: „Gli _qsemcosi/m.,“ mnau kdo wcházj

:! wycházj pastwu nngdv. Byl gsi owcj,on tobe u—

činěn pastýřcm: „Grin/sem pastýř dobrý; dobrý pus/„'i'

žiwol swícg dáwá za mece. meč.“ (Jan 10, ll.) Stal

gsi sc llřjšnjkem? On tobě byl beránkem: „Agh/c
beránek Božj, který .wnjmá.bijí-hy směla-“ Žádal gsi

pokrmu: On tobe učiněn byl stolem. Taužíls po
nápogi: učinil se ti kalichem: [\'duš _qj fmc' lélu, (o

piyc mnu krem, we mně pi'ťbjju'd, a. yd av něm. (Jim

6, 57.) Chtěl g_rsise odjti? On twým 0dč\\'cn|,7wlm:
„,(le'í'jžlmli w Kristu pokřtěni gslo, [Gislaysle oblehli.“

(Gul. 3, 27.) Panny, zasnaubiti f_„rstcse chtěly? uči

něn wám byl mužem: „Zasnaubilš ysmn zagislc' wás,

galia čís-Umpannu, oddali _qunonm, muži, totiž Kristu.“

(ll. Kor. 11, 2. . . . nowů i podhmá změnu
wěcj! . . . 1 slul se rychle zaru/i s nebe, _qalm ])Í'Ít'há—

ze_qjcjho wéh'u. pr-udlašlm, (L naplnil ?l'CS/iťrfť'n(Ulm, kdež

byli,sauce. [ ukázali sc „im, rozdělený yazylíuwé galia

oheň.“ (Skutk. Apošt. ?. kap.) Nc oheň, ale galia
oheň. Pročto w ohni Duch swutý se gcwil? Pro

rychlé pohnutj myslc; Wšilk ncgcu pro to samé:

ale gakož oheň hodláčj sln'llj, tak i Duch swatý

hřjchy rušj. Spuštěn gest Daniel do "'a'nny Iwo—H

wé, & lwy ukl-ctil. Rybářowú prochůmli swe—Lanu
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lezše gag w neduhu,zdrawj g_emu nawrátili; w řj
ceninu g'ž giž padagjcj w pewnotu gistau ho po
stawili, & hle ani štjtů nezdwihali, ani luků ne
nnpjnuli, ani střely nepauštěli, ani peněz nerozdá

wali, ani na wýmluwnost se nespolélmli. I byli
sice nazj bez odčwu, wšak oděni w Krista; byli
clnudj dle swčta, ale bohatj nad bohatsth swětn;
nnuzi měli o penjze, ale králowstwj nebeské gegich
bylo mngetnostj; samotni beze společnosti, & wšak

ne bez potěchy: nemagjce lidského potěšenj, měli
Pánu swého. „Neboť _qá, prawil on, s wá'mi gsem po

wšecky dny až do sliomtnj swé-ta.“ (Mat. 28, QQ)
Prošli celý swet, oweemi gsauee u prostřed wlků!
Kdo to \\“idel kdy, kdo to slyšel? Ag; _qá posilám

wás _qnlw owcc mezi wiki.“ (Mot. 10. k.) Kterýže
pastýř posílá kdy owee mezi wlky? ano uwidj-li
wlků, shromáždj on'ce. A hle Kristus naopak uči
nil, owee mezi wlky poslal, a poranění nebny od
šelem; ano wlei w krotkost & tichost owej promě

nili se. A být neřekli npoštolowé, owve gsme, &

posjláš nás na pastwu wlkům, bázeň gegieh gediným
odegmul slowem. Neprawil totiž: Gdčte (nebot

neposjlal ge w sjle gegieh), než prawil: Gri,posjlám
wás. Slabj sice, nemocnj gste wy, ale který posjlá
wás, mocný gest. Kdože gsi ty ?—Gá gsem, který
gscm nebo a roztáhl; který zemi pewne rozložil;
který moře sewřel; který pouta smrti rozwázal;

který upsánj, genž proti wám swedčilo, na křjž při-—
bil; který zákon starý zmenil; který wás k wlasti
pro wás od dáwnn určené powolal. Gá mocný ze
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mdljm, a zemdlené zmoenjm. Což mocnegšjho nad

moře? VVšak drobaunký pjsek gebo přjwaly odrážj

a zdržuge. —- Hle, prawj, ga posjlám wás gako
owee mezi wlky. A gako zeď postawily se šelmy
wůkol proti owejm, byt ani antekem žiwota swébo
nebrániti nemohly. O weliká moci posjlagjejhol U
prostřed wlků owce, wůkol & wůkol wlei! — i

změnili se wlci a stali se owcemi. Neb'ylit wlei dle

narozenj, ale dle wůle. Hle, ga posjlám wás. Což
tedy wcljš nám? „Budte epatrnj galia hadowe', a

sprosl-nj galia holubice" (Mat. 10, 16.) Proč prav
wjš, opati-nj galw hadowe'? Had, bytby tisjekráte ra

nen byl,gen blawu když uehránj, celý stane zdráw.
Takt i ty, chce-li tobě wzjti zloděg penjze, postup;
i kdyby wšecku mobowitost ugmauti usilowal, pro
pust; i kdyby samý žiwot počasný tobě bráti chtel,
neodpjrey: toliko wjru swau chraň a zaebowey.
Buďte Opatruj! zůstane-li wjra neporušena, wše o
statnj přjhody lehké budau k snášenj, & snadné k
přemoženj obtjžnosti. Nahý wyšel gsi z žiwota mat

ky twé, & nahý zase wrátjš se. ——-Ale, snad wy

lmán budeš z wlasti? Zwoley: „Hospodhwwai gest

země, i plnost _r/egj.“ (Žalm 23, l.) Snad smrt a—

cbwátj tebe? Nenj se gj co báti, anal gest přechod
?: pauti pozemské. Toliko wjru zaehowey, poklad
newywážný, bobatstwj wždy tnvagjvj. —- Toho, co

mluwjm, blahoslawenj mučedlnjei swědkowé gsau.
Neb oni wjru neztratili, a po wykročenjz těla
moenegšjmi žiwýell stali se. Proto, prawj 011, pro

to člowekem byl gsem učiněn, proto gsem se přiodil
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telem, abych celý swět w ejrkcw obrátil. Welmi
gesti't milá Bohu cjrkew, ne zdj obkljčená, než wě
rnn ohrožená.. Nebo pro ejrkew rozestřeno nebe,
rozlito moře, roztaženo powčtřj, upewnenn země,
wštjpen rág; pro cjrkew diwů mnohých učiněno,
moře rozdělené opět se zcelilo, skála roztatá opět
se spogila, manna deštěm s nebe padala & stůl ne—

nadálý byl prostřen; pro ejrkew proroci, pro cjr
how—apoštolowé, a což che řeknu? Pro cjrhew
gednorozený syn Božj člowekem učiněn nukřižowán
gest; gako pjše sw. Pawel: „Ktery'ž ani wlaslnjho
syna nešanowal, ale za nás za wšecky wydal gegf'

Wlastnjho syna nešanowal, gen aby ejrlcew šanownti
mohl: Krew syna swého wylil pro cjrhew. Tato
krew zawlažnge ejrkew, pročež sadowé gegj newad
nan, ani listj neztratj štepniee gegj; nepodá se nnt
nosti času, ani běhu měsjeů nenj podrobena, aby
přes léto zelenostj se ozdobowaln, & w zime aby
tu ozdobu složiti musela. Nikoliw gakost časů, ale

Duchu swntého milost gi řjdj, & proto ani nestárne,

uni nezeházj, ani množstwjm proti nj bogugjejm nebu

de potlačena. ——-Což gich z počátku bogowaloproti

(jrhwi, když semeno wjry neyprwněgšj se rozesj
wnlo & wšeliká zbraň proti nj se pozdwihln. WVšak

čjm wjee proti nj bogowáno, tjm slnwněgi wynikala.

Nynjt owšem shrze milost božj králowě nábožnj
g_rsan,i wůdcowé i bogownjei, :! wšeekn zeme nábo

ženstwjm gest obložena. Ale z počátku, kde vjr
kew swntá. antlémn gešte dělátku se podobala, krá

lowé byli sluhnmi bezbožnosti, wéwodowé zlonn'awnj
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lid ku wšelikémn zbauřenj náchylný a zlostem pod
robený. Rozkazy nad rozkazy wyiláwali spráwmwč;
na oltářjch plápolal obeň modlám; w powetřj dým
a smrad; zeme zbroeena krwj; zlj (luellowóbauřili,
panowal (.l'ábel; otec odmrštil syna, syn zneuctil
otce; přirozenost sama se trhala, wšalc založené
nábožensth nebylo roztrženo. Kdež gest nynj těch,
genžby se opowažili wystaupiti proti cjrkwi? Dokud
geště mladičká byla, nikterakž ubljženo býti ne
mohlo: a nynj, kdežto až k nebesům dospěla, my—

slil by, že možno přemoci? Za časů, když getle
nácte bylo apoštolů, žádný překouati ge nemohl:
než, nekolik litlj celý zagalo swet. A nynj, kde
země i moře, wšecken obor sweta, wšecky obytná

kraginy, wšecky města, wšecky končiny zeme oswj

ceny gsau náboženstwjm, nynj mysljš-li, žeby cjr
kew mohla býti porušena? wšak nikoli. Ncbot
Kristus propowedel: „Brány pekelné nepí'enwhrmg).“

(Mat. 16, '.|.8.) Lebčegi nebe wywráecno býti může,
a země pominauti, než aby ejrkew co zhanbného

trpěla. Sám Kristus prawj: „Nebe a země. pomí

nmt, ale slowa má neponz,inan.“ (Mat. 24, 35.) \'Vý—

borne, nebot slowo Božj nad samo nebe gest moe—

nčgšj, gelikož nebe djlo gest slowa. Íieklte Bůh:
Bud obloha! a slowo proměněno w skutek. Beli
swing konala přjroda, gj nezadržel nižádný, nebot
Pán přjrody welel, kterýž gi stwořil a tutéž změniti

mohl. „GL-'tgsem gi (cjrkcw) wystawel, genž nebe

gsem postawil. \'Však skrze nebe newzal gsem na

sebe telo, nedal sem žiwot swůg, abys poznal, žet
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i nad nebe i mul ungely i mul weškeré tworstwo

lll'ilžšj gest mne ('jrkew. Proto nebo a země pomi

nou, ale slowa má nepominun.“ Což gsau to za
slowa? Nebe a země pominou, ale slowa má nepo
minau; která slovu? „Ty _qsi Petr, a 'na- lefi skále

wzdélám (jjrliew swau, (&brány polic/ne' nepřemohlm „j.“

(Mat. 16, 18.) Na teť skále, neřekl na Pctrowi,
nebot nikoli na člowoku, nýbrž na wjře W'Alčlžll.

ejrkew swau. Guká pak byla to wjra? „Ty _qsi
Ifrislns, syn Boha žiwéhoňí » Skalou nazýwul cjr
kew, o kterou wlny bigj, a wšak se nepohne. Nebo

mnohá. pokušenj (lorz'ižegj na cjrkew, než ona stogj

nepřemožena. Což znamená to na ská-Ic? Na wy—

zminj, na řeči náhožnosti. — Kdyby snad se tázal,

přigjnní-li wmlclánj toto kamenj? Nikoli, odwece,
nenjl' to stawenj smyslné. Kdybyt takowé bylo,po
rušilo by se časem: ale wyznánj nábožnosti uni (lá.

blmn ani giným tworům přemoci nelze. Důkazem

toho f_VSílllnmčedlnjci, gichžto boky dřepy, wšak Wj

rn byla nepřetržena. () nowé, neslýchané wěci!
Zdi se wywracugj :! poklad se neodnášj, tělo seká

no a wjrzi se netrhal! Tnkowát mučedlnjků byla u—

dntnost. „Na léto skále vzdá/(lm cjrkcw menu, a

brány pekelné m'pí'enwhan g)“ Powažte slowa tato

bedliwč. Brány pekelné gmonuge nebezpečenstwj,
která smrt přinášegj. Což tedy do pekel wstupuge,
kdo w takowčm gest uebezpcčeustwj? I owšem,
rownč guko skrze brány přiellázjme do města, tak

skrze nebezpečenstwj kráčjme k smrti. -- A pročež
meze nevolož' lakow'mto )okušen'm? Abv ukázal

] J y 1 .I J )
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gukau mocj gest cjrkcw obdařena. Kilyby žádný
proti nj bogowati nemohl, řjkali by protiwnjci: „Oč
pmlluby, kdybychom se proti nj 0b0í'ilí.“ Pročež
powolugc bogowati proti nj, aby pochwalu :! slůwu

wjtčzstwj nepřičjtala se nedostatku bogugjcjch. „A
brány pekelné“ -- neřeklz. na'silj činiti uchudau gj,
ale: nep-řenwhrm \'V bauři nacházj sc cjrkew, &

wšuk nepadá; wluy na ni se walj, ale wu wlm'wh

sc ncpotápj; šjpy na ni se sypau, & wšuk gi uc

prm'ážj; uástroge k zřjccnj z mnohých stran se
přičiúugj, ale \\“čž pcwnč stogj. Než, co pruwjm

cjrhcw? Gadna slowa promluwil pastýř, & gako wčž

trwá ono nepolmutcluě. Gacj zuřiwcowé snažili se
wyhlzuliti to s]owo, wšak nemohli: nebal na skále

bylo založeno. Předstaw sobě ukrutujků, zuřiwých
králů, naostřcuých mečů, zubů šelem smrtj hrozj
cjch, olmiwých pccj, žcžawých pz'mwj,trhngjujch há
ků, a \\“šcch mučjcjch nástrogů pohotowč. Celý swůg

taul wyprázdnil—tě ďábel, wšak w ucymcnšjm ncranll

cjrkcw. Brány pekelné ncpřcmolmu :::. Guk wc
licj a mocuj proti nj bogowali, a žádný ncwjtězil.

Ano protiwnjci w umlkuutj a zapomenutj swržeui
gsau, cjrkcw pak den ode dne w moci a. sláwě se

zmáhá. K(lcž uynj Klaudius? Kde Augustus? Kde
Tiberius? Holá toliko gména; žádný poolmuluě ()
nich se nczmjnj. Ze proti cjrkwi bogowali, památ
ku milan ztratili. Ale cjrkew gasněgi mul slunce
swjtj. Kumkoliby přišel, k Indům, k Muurům, k
Britunům, k Hispauům, až ku poslednjln země kon
činám, nalezneš: Na počátku byla slowa, (( slowa bylo
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u Boha, a Bůh byl slowa. Wšeeky kraginy oswč
euge nálvoženstwj: Před tjm ale wSe bylo plné bez

božnosti. Nynj negen mesta bonosj se & kwetuu W
Kristowu náboženstwj, i pouště gménem Kristowým
se oslawugj. _— Před tjm i w saukromnosti byli

bezbožnjei, za našich časů nábožnj gsau králowé i

národowé. ——ch přjtomen gest cjsař: &složiw ko
mnu p-í'igj'má kfřjš. . . . VVenku zbraň: zde swntá

tagemstwj; wenku štjty, zde slawenj swátostj. ——
Pročež za wšecko to djky wzdáweyme Bohu, skrze
Krista Pána našeho, genmž budiž sláwa i moc 5

Duchem swatým po neskončené Wěky wčkůw. Amen.

2. () zmčnénj gména papežů.
Od

Jak ulm Macana,
faráře w Slabcjch.

Až posawad nenj, & snad nikdy rozhodnuta
nebude & ukončena mezi ejrkewnjmi letopiseemi ona

otázka: w kterém wéku a proc“ papežowé začali gmé

na swá lneniti, powyšeni gsauee na stolici sw. Pe—

tra. Aniž snad mnoho na tom záležj, wyskaumati,
w kterém weku ten obyčeg wznikl, & který papež

byl neypřednegšj, genž přigjaw neywyššj wládu ejr
kewnj giné gméno na se wzul. Ale užitečněgi bude

uwa'Zownti, proč asi toho obyčege zaebowáwagj.

Co se dotýká času, kdy způsob tento uweden
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byl, ay tut nám Platí-na *) podlé Mur/ina, Paluna.**)
wyprmvuge, že papežem Sergiem "., wywoleným
leta Páně 844, počátek položen gest tomu zmeno—

wánj gménn, & klade za přičinu, že se tento papež

za swé gméno stydel, ent dřjwe slanl Os porci aneb

dle Itálskóllo překladatele (mean. di parou, čili w

latine bucca parc-ina.. Newjm & opět newjm, nade

kým se nestranný čtenář této zpráwy wjee horšiti
bude, nad Polonem, že se opowážil, takoweu lmgku
wtjmti swetu, čili nnd Platinan, že byl wjry tak lehké,
a tu nelnotornau powjdku zaprnwdn wyhlásil. Martin
Polonns, gako w ginýeh wem-th, tak zwláštč giž
tau blbnu hngkau nehodným se “ sweta ejrkewnjho

učinil Wejhodnewěrnosti, že podlé MariánaSliolrz***)

ohřjwal náwzn'u o papežee Johannč.****) Než deyme
tomu; že se Sergius II. před swým wywolenjm na
zýwnl ()s porci. To bud' geho gméno bylo na křtu

sw. obdržené, za kteréž se hanbil & giné přignl;
ale tomu nweřj gen pešetilee, & rodiče geho mnse

Iihy nn rozumu pomnteni býti, aby byli synu swómn

to ohyzdné glnéno dali, :! kdohy byl ten kněz,genž

by byl djtč =qegieh na to gméno pokřtil, mlčjm.

Aneb ().s- porci bylo přjglnenj, ale přjgmenj se u

papežů nemenj, anoln'ž pro wznešennu důstognest

gegieh spjše se pomjgíj.

*) Žil w J5tém stoleti, sepsal Žiwoíy papežů.
**) Žíw byl w 12tem stoleti.

") Spisowntel w 'lOt'ém stoleti.
mawa) Norozmn této ohyzdné punjdky nad wšecky neyzřegnušgi

oleuzuge německý řasopis: Der Kutheli'k 1821. ?. Heft.
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Nerozum & nesmyslnost této smyšlenky geštč

zgewnčgi se před oči klade tjm, že spoluwěký,hod—

nowěrný swetlek Anasldmius, sw. ejrkwe Řjmské hi
hliotekář, který za wlády šesti papežů žiw byl, totiž
gmenowaného Sergia II., Leona IV., Benedikta HI.,

Jllílmláše I., Adriána H. a Jana VIII. zmjnky o
tom nečinj ani té neymenšj, ano tWI'tlj, že Sergius

". giž před swy'm wywolenjm tak S'laul. Ginj &

neywjee Ciakonins domýšlegj se, že Mar-inus neho

JlÍm'l-in". (wywolen roku 889) gméno swé, an prwé
slnuti mel Konstantin, neyprwé zmenil. Než z listu
papežského, gegž mu gakožto wyslnnei papežskému
illikoláš l. do Konstantinopole odewztlnl, widj se,
že udánj to neprawé, gešto w témž listu giž Mari
nus sluge. A mezi podpisy osmého sněmu wše

ohecného, Konstantinopolitánského čtwrtého, a we
wýehodnj ejrkwi poslednjho také se gméno geho
nneházj: „Marines Diaconns lec-mn.ten.sz sanelis
shm' Archiepiscopi l,!rbis Ito-num.“

Dle ginýeh zase neyprw Hadrián HI. (wywo
len roku 884), genž pl'wé slaul Agnpetus, & po něm

hned zase Štěpán VI. (wywolen roku 885), genž se
dřjwe Basilius gmenowal, gméno swé změniti mel.

\'Vetllé swědeetwj Baronia Ja.-n XII. (wywolen
roku 955) swé gméno zmenil, ent prwé Oktawián
sleul. Bylř syn Alherjka, hnjžete Tuškulánského,
který iju & stolici papežské mnoho zlého činil,
až konečně moej & lstj syna swého na trůn po

pežský posadil, gemuž málo ba žádné cti nepřidal.
Saudjt pak ten wysoee učený Kardinál, že
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čeho se mu nedostáwalo na wěkn, gešto teprw 17
let stár byl, slawným gmenem „Jan“ buď gako do
plniti chtel, aneb že při swénl dosednutj žádostiw

byl slyšeti ono pochlebné uwjtánj: Fait homo mis
3113a Deo, cm' nomen erat Joannes. Slyšme wlastuj

slowa toho znamenitého annalisty cjrkewnjho: Ut
in nemine sa-ltcm bene posset aaulire in adulatori-is ad

clamatíoníbus, quibus male usurpatum proferri soleret
sacrum 'íllaul elogium: Fait homo missus a Deo, cui

nomen erat Joannes. Nebř byl tehdáž způsob, kaž—

dého papeže, Jana gmenenl, oněmi slowy z Ewange

lium sw. Jana nwjtati.
Zatjm wšak 15 potomnjeh papežů zase obdr

želi prwnj swé swátostuj gméno, až Sergius IV. při
swém wolenj r. 1009 toto gméno přigal, gešto ře

holnjm gmenem Petr _se gmenowal. To pak učinil

z pokory a z uetiwosti k prwnjlnu náměstku Kri
stowu sw. Petru, za nehodného se pokládage, aby
co nástupce gebo, Petr slaul. A tento Sergius prwnj
se wúbee mezi papeži powažuge, gehož přjkladu
snad pro tu hlubokau pokoru gebo, a pak pro we
likau swatost žiwota geho, potomnj nálnestkowé
wšiekni, krome Jana XXI. (wywolen r. 1276),Ha
driána TI. (wywolen r. 1522) a Marcelle ". (wy
wylen r. 1555) následovali, gméno swé prwotnj,
powyšeni gsauee k neywyššj wlátlě ejrhewnj, zme
niwše. Možno wšalc, ano i k wjře podobno, že

neywyššj ředitelé ejrkwe sw. poslaupným časem z

náboženských, swatých ohledů puzení byli a až po—
sawade gsau, giué gméno si wywoliti. Neyprwé
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znali tito z neywčtšj částky oschenj mužowé, že
změněni gméua pjsmu sw. nenj na odpor. \'Vizme

letopisů wywoleuého národu Božjho prwnj knihu
Mogž. kap. 17. A kterak tam čteme? Až do wer
še Sté kapitoly ustawičae se areiotee národu Israel

ského nazýwá Ahram, t. _g.otec wysosti, neboli otec
&

wznešený. Ale hned po učiněné mezi Bohem a

gjm smlauWě nazwáno gest gméno geho Aln'aham,t.g.
otec množstwj, protože otcem welikého národu u

stanowen byl. Ano po té slawné smlanwč Hospo
din gméno manželky geho Sárai proměnil w Sára,

t. g. matka mnohých národů. I ten muž, eu zápa
sil s Jakubem eelan noc, ale geg přemoci nemohl,

promenil gméno geho w Israel, což tolik znj gako
potýkage se s Bohem. A pozdčgi sám Bůh Jaku
howi řekl: Nebudeš uy'ee slanti Jakob, ale Israel bude

gme'no twe'. ([. Mogž. .'Š3,10.) Též Mogžjš wywoliw
na rozkaz Božj Oz'a, syna Nun za wůdee lidu
[sraelského změnil gméno geho w Josue, gakoby
řekl: Hospodin spomůže. (IV. Mogž. 13. 17.)

Zpytugeme-li nowý zákon: ay, tnř hned prwnjho

náměstka Kristowa widjme s změněným gmenem.
Simon, syn Jonášů, slawné swnleetwj o Kristu wy
(lal řka: Ty _qsi[Giants,Sgpz Boha, žiwe'ho. (Mat. 16,

16.) A Pán, gakž mu byl připowedel, powolaw ho

k apoštolstwj: Ty slauti budeš Ca'/hs, _qenž se wy

khúld Petr, (Jan '1, 41) slawné mu také gméno dal,
když u přjtomnosti wšech apoštolů k němu promlu—

wil: I 91%_prawjm tubě,že gs-i ty Petr. Sw. Jan Zla—

toústý sc (lomnjwá, že Šawel po swém zázračném
(" - q.as-np" pm linínl. Jm'h. XIV. 3- .
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obráccnj n powoh'mj k npoštolstwj od samého Boba

přigal glnéno Pawel. Ano ncgsmo bez přjklndů, že
ibisknpowč gméno swé změnili. ch swčdcctwj
Suria ""'íllibrorl byw poswčccn na biskupsth w Ut—
rechtu, přígal gmc'no [(lenzent. lVinfr-íd byw učiněn

biskupengnuzwal sc Bonifác, Němciswým npo
štolcm nazýwagj. A proč puk náš milý patron sw.
\'Vogtčch změnil gmčno swé & přigal gméno Adal

bert? wdččnost & láska k Dčwjnskému arcibiskupu
Adalbertowi,genmž gsa gcštč pacholc, na wychowfmj
dán byl, ho k tomu pobodla; gcg si wywolil za gas

ný přjklnd, chtčgc býti náslcdon'njkcm gebo w ctnost
ném žiwotč.

A potom když wchůzjmc do spolcčonstwj wč

řjcjch, když se s námi w swátosti křtu dčgc dn
šcwnj změna, gsaucc skrze slowo Božj gako nowé

stwořcnj učinění: ny tuř poncyprw gméno některého
Swatóbo přigjmz'uno, abychom tak měli, gobož šlé

pčgj bychom následownti mohli. A když w swátosti

biřmowz'mj k bogi pro n'jrn posilnění býwa'unc: opět

nowé gméno se nám ndčluge, aby ten swntý, gchož

gméno gsmc přigali, swýln pi'jklndmn stálo nt'un swj

til. ——I ty osoby, které w řeholi něgnknu wstn

pugj, a sliby řolnolnjmi so Bohu znwazugj, od swé—

bo wrcbnjho gmčna přigjmagj, aby přjmlnwnn toho
Swatébo, gobož gmóno grin!dáno, na wrcb dokonalosti

řobolnj wystuupiti mohli. [ pročby nc-přjslnšclo nc;—

wyššjm nůlnčstkí'un Kristowým, pnpožům Íšjmským,

aby ginčno swé změnili, golikož toho ze slepé ná

slodownosti ncčinj, gnkoby nyššjrh a swčtčgšjch dů
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wodů nemeli; aneb žeby se za swé gméno na křtu
sw. přigaté stydeli, & tak dokona té swátosti se od

řjkali, kteroužto blbost celému swětu do očj strkat
se nehnnbj oni powčstnj centuriatorowé Dčwjnštj!
———-Ale necht mhle & sauan kdo chce & gak chce

& gak se mu ljbj, gistá zůstane wěčně ta wěc, že

w tom stnrobylém, giž přes 800 let trwngjejm způ
sobu, wedle kteréhož papežowé při wywolenj swém
giné gméno přigjmagj, šlechetný, wznešený, ano swa—

tý se zawjrá ohled & smysl. A ten gest? ——Papež

wywolený pownžuge, w swaté bázni poliřjžen gsa,
břjlne swé, kteréž Pán na ramena geho klade;
předstnwuge si ncywyššj důstognost, kn kteréž gest

powyšcn; rozgjmz'i si tu welikan zmenu, která se s

njm má státi, totiž že mu nástáwá péče () wšecky

(jrkwc (l. Kor. 11.28), že pi'igjmá pod swau stráž
& ochranu weliké stádo Kristowo; že s Petrem pá
sti má heránky i owee neywyššjho pastýře Krista
Ježjše; že řjditi bude a sprawowati lodičku Petro
wu w bnuřechprotiwenstwj a nátisků nepřátelských;
že se stane přednostou liogugjej cjrkwe a mjstodr

žjejm newiditelné lilawy gegj, gcnž slowe Kristus;
že z prostřed ohecnjeh wěřjejeh wzat gest, aby byl

otcem a lilawan \\“šech wěřjejch; že z prostřed sta—

wu kněžského wywolen gest, aby byl wůdeem a hla

wan a rádcem biskupů & knežj; slowem, wywolený

papež nwažuge \věei, které se s njm zběhlý, & ty,

které mu nestáwngj; nic newidj, než mnohonásobnj
dielečítau změnu, zmenu w odčwu, změnu w stnwn,

změnu w clnstognosti, změnu w auřadn, změnu w
2%
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powinnosteeh; widj a gasne uznáwá, že zwláště on
dle napomenntj sw. inla starého člowéka složit-i
má, a obléci. nowe'ho óluweha podle Boha stwofřenélw,

w sprawedlností. a swatasti prawdy, (Efez. 4, ??. 24h)

ani na swjeen cjrkwe postnwen bude, aby učenjm &
obcowánjm swým wšeekn ejrkew oswecowal, proto
& gnko na znamenj welilgé zmeny, která. se s njm

(lege, & s sedjejm na stolici sw. Petra teprw du.
ehownj státi má, 111an též gméno swé, tak že se

na každého wywoleněho papeže trefně wztáhnauti
mohau slova franenuzskóho biskupa Sidonia řkan—

cjho: Novo idea nemine vocanlur ob nova stud-ia, no
vum vitae inslimtum, et novamvel certe remwamm sam:..

titatís professiunem? (Epistolarum. H]). 4. ep. 13)

Owšem se swntj otcewé řjmštj nikdy neprohla

šngj, proč při swóm powyšenj prime to neb ono
gnléno přigjmngj, to zílstáwá vvždy rnuškau ncgisto

ty přikryto, — a kde ge smj nutili, aby zgewili
celému swetu swé skryte učiněné n toliko wšewě

danejmu na wysosti powedomé ohledy, z kterých
gmčno swé změnili? — Nicméně domeyšleti se mů

žeme, že ohledy tyto u rozličných papežů owšeln
také rozličné, ale u wšech dobré gsnn, n s duchem

Kristowým se srownáwngj. Gistč si toho Swatého,
gehož gmenem se nowý papež ozdobug'e, beí'e za

wzor svatosti, a za patrona pobožne woij, aby na

geho orodowánj mu Bůh udělil s \\ysosti swé sjly
& pomoci, aby ejrkew Božj maudře Spmwowuti mohl.

Aneb si ueyobljbenegšjhe ze SWýCllwznešenýeh před

(rhůdeů wystuwuge za přjklnd, gehož nmudrost, opn
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truost, dobročinnost, pohožnost, stálost“ & wytrw'
lost w dobrém následowati chce. ——

Náš slawnč panugjej náměstek Kristůw přigal
„rmóno Řehoř. Ach! gnk mnon diwili ano desilise
nn počátku toho gmčna, ano gim pro swatého
Holubí—e \'ll. tuk odporné gest, co sůl w očjchll
—- mnozj hledali domaknti se přjeiny, proč asi
práwe toto gméno přignl, gesto ejrkew sw. od Re

hoře XV. (wyw. r. '16'21.) 19 papežů toho gména
nemela.

Wy wěrnj synowó ejrkwe sw. se nediwjte, aut

\ridjte, že gest w prawém smyslu gména swóho Gre
gurius,t. opatrný, silný bditel, hngitel. Mngjt ne
gedni za to, že proto přiin gmóno Řehoř, poně
\\'ndž klášter řehole geho Kumnliluenskó n swat.

liehoře se gmennge. — Sund si ale také za přjklad
wywoliti chtel wšecky předchůdce swé toho gména,
aut wšiekni Řehořowé, krome snleH., té neywyššj
ejrkewnj důstognosti wysoee hodni se prokázali.
Snad _— nle nnč zknnnn'tnj naše srdce lidského?

Rndugme se,že Kristus ejrkwi swé wzbndil hngitele
u obrance zmužilého & neohroženého, & pomáheyme

mu wernč nn swých modlitbách; potřebuget gieh za

gisté, nebo owčinec Kristůw obklopen gest wlky
hltawými, uno —- ach! _— ze stáda samého onde a

onde powslrtwugj marží., _qenž mhmj přecerácene we'ci,

aby obrátili učedlnjliy po sobě, (Skut. Ap. 20, BO.)

před kterými se ejrkew šetřiti, & na pozoru mjti

musj! (Sir. 32, 25),
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3. Spis () padlých, swat. Cypriána, biskupa
Karthaginského.

Od

Ja na Nel). Stárka,
doktora bohoslowj, :\ prof. norálky w Králowé Hradci.

\Wznlk a powsláanéž i obsah spisu pi'jlomného.

“Vtu dobu, co cjsař Dccius křcs'tany pro
náslcdowal, sblcdulol se mezi nimi nemálo od swé

wjry poběblců. Tito po swém odpadu, ač na ty,
swutowládau gim dané, kagjcj předpisy ncbrubč dbali,
přcdcc gako ginj ncodštjpcnci, mateřskou ochranu
cjrkwc Kristowy zlowážnč sobě osobili. Fclicissi—
mus, & ncgcdni ?. kněžstwu karthaginskébo, swatýcli

práw biskupských odbůgci, kladli odpor proti řádu
starobylé kázně cjrkcwnj; & mnčkčilými zásadami
swy'mi na ni dorýwagjcc, mezi ncgcdnobo druhu od—

padljky, boguě stoupenců zjskali, & k swé straně
gich potullouali.

Cyprián mezi tjm, & sice tudjž po swém roku
251. do Kurtlluginy uáwratu, s ginými w Africe bi

skupy, padljkům, dlc stupňů auliony & winy gcgich,
podal za pokánj přjmčruý úkol, aby guko sBohcm,

tak i s gcho cjl'kwj skutečně se usmjřili. Na konec
pak tcd' uwcdcnóho roku zbotowil spis pi*jtomný,

gcgž zučjná s nabjzcnjm kc chwálc Pánu Bohu,mjr
swé erkwi opět propůgčiwšjho. ——\'Vcdló domyslu

Cypriáuowa Bůh to kruté prouáslcdowánj nedopu
stil, leč pro ncgcdny mezi křeslanstwcm wudy u,
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úhony. -Pi"iluulost prý h zhožjm tohoto swčta nema—

lan zawdala k odpadenj přjčinu. __ Potom poharaw

knčžů lehhowážnýeh, a těch, gešto padljkům nekagj
ejn: nadržugjee, sami na erkew,ahy změkčilosti ge—
gieh průchod dala, drzostnč doráželi:——- wykládát i
to, seč gen býti mohau zásluhy mučedlnieke' a wyzna

wučské, týkang se totiž i promjg'enj i zmjrňowánj kázně
kagjcj, padljkům za pokutu potřclmé.——-—'l“reseotéž pro

odpad wšeeliylibellatiky,uhčhlé wtrestnehrubč menšj
od onoho, s njmž se potkali w erkwi, kdož gsau koli
modlám na obet pernaté neb wonnč pálili. -— Z
druhé strany ehwalně mlnwj o ginýeh, kdož, ačkoli
ani neohčtowali, ani ohradnjch upsánj sobe ne—
zgednali, předee wšak že aukradnč po nich hažili,
to swé hřjšué haženj we zpowčdi nedlauho potom
odkryli; až i hned za to uložený trest mjti _ehteli.

——Konečne nabjzj hřjšnjkůw, aby marných rozkošj
se odřeknauee, uraženému Bohu činili za dost.

!. Plésa'mj nad křesinuy wůbcc, gcšto za Decin
na swé wjřc K auhoně nepřišli.

Bratřj rozmile Mjr,*) eyhle! ejrkwi znowa
gest nawraeen! A co se newčreům onehdy nesnadné,
eo zrádeům nemožné býti zdálo: myt giž tau wyš

pomoej, a tjm prowedenjm pomsty Božj w hez—

pcčj swém zase gsme ustaw'eny. VVeselo se wraej

*) Mjr. Totiž onen pokog, genž' nastal w cirkwi po amnrtj
Deciowu, na konec r. 251., i za prwnjho léta panowánj cjsaře Galla,

kterýž pak i sám na kí'esfanslwo w řjši swé :: zwláštč na kněžstwo
bič pronásledowánj pustil.
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w srdce naše; nn'akehustá i lunetliwá bauře tatč gíž
rozelmána; wše se opět utišilo, a čistě wybralo!
Clmála Bohu za dary a za milosti gelno! djlay mu

od nás a sláwa, i tauto dobau, ač gsme i gindy za

času pronásledow'mj gemu dekowati nemeškali! S
tolik zagisto nepřjtel býti nemůže, aby nám, genžto
z celého srdce, z celé duše, a ze wšj sjly Pána
milugeme, aby nám, řlm, ty milosti & slá\\u geho

nil.
?!powždy & wšudy ellwalne welebiti zelná

l tetě ten den wůbee tauželmě žádaný! Po

dáwnjch, strašných & čirých tmách nočnjcll, nowy'm

Božjm bleskem swet se wygasuil! My't wcselým o
kem zjráme tu na wyznawače Páně,ehwalnau powe—

stj wzáené, a čuekostj swau, i werau oslonené. M_w't

k swatému gie—.hpoljbenj šjg'e swé sklánjme, & když

gsme u welike'm roztuuženj giž dáwno po nich ba—

žili, ted' gim do náručj padáme. _

Ayhle ten stkwaucj zástup wogjníl Kristowýell,
kteřj do žaláře gjti odhodlání, proti hrůzám smrti
ozbl'ogeni, doskočnčmu pronásledmxánj a sršlawé
zuřiwosti s nem-hylny'm odoluli odporem! — Nu

tedy, statue gste se zpřjčili swe—tu;slamné gste u

cllystali diwadlo nebesům, ln'atřjm, nástupcům swým,
dání gste na přjklad! Zbožnj rtowé waši ohlašo
wali Krista, w nčgžto giž i prwé wjru wyznnligsau.
Čueké 'áme waše, gen božskému přiuylglč úkolu,
zepřelo se žertwámproklatým. Dásne waše, petrawau
nebeskau, tělem a krwj Pánč*)poswčcené neswalých
týkaneůw & zbytků modlárskýcll okusiti nechtěly.

*) Tělem “ krwj Páně. Po čtyřikrát we přitomuěm spisu
mluwj podobnými wýznamy o tagemstwj těla & knw- Pán-*"
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Tcmcu wušich ani nedotknul ten propudoný &
prožluklý zz'twog, gjmžto sc zatjraly tam tech otro—

cké lilawiska občtujkůw. —-—Čelo čistonité, znám

kau Božj *) zuameuuné, umklo gest před korunau
(Tábclskau, iprogádřilo se pro korunu Páně. ——0!

s gakauto radostj přigjmá wás cjrkcw, matka wašc;
wás z bogiště se wraccgjcjch! Ú! s gakým žvlmá—

njm, s gakým plésáujm brán)r swé wám otwjrá, by
ste w gedno slaučenými wcházeli řadami, ncsaucc

těch wjtčzných, tam w půtcc wrahům odůatých pm—

porů! Tui u wjtězosláwč wraccgj se s muži i ty
ženy waše; t_vgcšto w zápasu se swětcm ikřehkost
swého pohlawj gsnu překonaly. Podál gdct také
obor panen, gjmžtěi bog gcgich sláwu zdwogná
snbil. Dle oněch i ti, přes autlý wčk suůg w čest

né zdrželiwosti wyniklj giuoši, za nimi puk ostutnj

u wjřc wytrwalci & sláuy \\qu řcwnilclé, i wc cti

wám ueybližšj, i chwalným znakem ogasněuj bratřj
hrnau se za wámi.**)

chnatč to upřjumost i gcgich i wašcho srdce;
gwinn gestiř to \'ušc i gcgich \\“jru. Oněx-h rowuč

guko waších osob, w učcnj nebeské hluboce wnik

lývh i w něm wlgořcnčných, & w tradicj upcwnč

*) Známka Boží ahl. Nurážj nepochybně na znumenj křjžc,
které se wtiskowalo čelu na křtu swatém.

Karmmu d'ábclskau mjuj onu, kterauž bud' božiska, anebpopo
wé i gínj modlochwalci, & slibů bohům přiřčenjch konatelé dostá
wali. Cfr. Virgil. Acneid. 3.

***) Co tuto sw. biskup !( slawným wyznawačům promlauwá, to

po něm Weleb. Beda (serm. 18. de Sanctís) na miláčky Božj, giž do
nebe přestěhowunó obrátil. Cfr. Brev. Roman. pars i\uClum. 2. NOV
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ných, ani wyřknutá na ne wyhnanstw', oni nehystu

né muky, ani ztráta statkůw, uni tělesné trápenj
nepředesily gsau. [ gim byli určeni dnowé, aby bylo
zkušeno wjry gegiell. A Wšak o dneeh zde urči—

tých nie newj onen, kdo se swčta odřekl; gakož i
ten, kdo čeká blahé wečnosti od Pána, pozemským
času wýmerem nic se nehawj.

Bratřj rozmilj! nikdo neztenčug sláwy této,
nikdo nebud“ zlobiwým ntrhučem, & lehčitelem té

bezúhonné stálosti křesťanů wytrwalýeh. Minul-tč
den k zapjránj (wjry) odhodlaný; (\ kdo se koli
zatjm proti wjře neprohlásil, wyznal se býti křestn—

nem. Přednj čest wjtezná gcstit to, stal-li se kdos,
ač od pohanstwa uwčznčný, wyznawačem Páně;
druhá, a sice na wyššjm stupni ona gest, úchylkem
li kdos opatrným Kristu na žiwč se zaehowal.
Tmnto wyznánj weřegnó, toto pak saukromne' gest.
Onenno wjtčzj nad soudcem swetským: tento s Bo
hem, gukožto suudeem, spokogcn, nosj & chowá
srdce i swědomj čisté. Tamto udatnost srdnatčgšj,
tuto starostliwost bezpečněgšj. Onenno při wypadn

hodině gižtč dospěleem učiněn: tento po 01le—
li na giný čas odložen: gelikož wjru zapřjtineehtel,
& zaneehuw zbožj swýeh, úehranu nalezl; ginák
bylby se stal i wyznawačem, byl-liby uehopen byl.

ll. Saužalost nad slrastml, z bauře Deelowy po
wstalými.

A wšak, co ty nebeské koruny mučedlnieké,
co tu duehownj wyznawučskau, co ty wšecky pře

\\'znešené & wýbornč ctnosti u bratřj setrwalýek za
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sloůugo, gcstiř to godiné & truchliwé upnmatowánj,

že nepřjtcl odčcslau z útroby našj částku násilně
urwati se pokusil, o w náramně porážce gj o zem

udeřiti so opowážil. ——Což sobě tu počjti, hratřj

rozmilj! & w tom wrtkánj & wřcnj mysli což i

kterak řjci? Gesti't slzj, & no slow k wy'razu ho
lcsti třeba. Slzoti gest nad aurazcm těla našeho,
i nad tolikcrau ztrátou lidu gindá bezčjslného. I
kdožby byl tak nečilý & occliwý, kdo lásky bratr

ské tak nopamčtliwý, anhy při tolikoré wo swogatcch

porážce, při tak žalostnč zohyzděny'ch lidu ostatcjch od
pláče se zdržel? kdožhy slzám wyřinauti sc bránil,
& ne do wzlykotu prwč, než do howoru sc pouštěl?

Punautjm, rnmutjln se s wálni, brati'j mogj! a
gesto tau smnuu wčruému stádu zadanou, ho goštč

hlubšj ranou i pastýř gcho raněn býwá: tedy má

wlastnj zdrawj & tou osobnj noúraz nonjí s to, bolu
mého ulchčiti. Toi ta slaučcnost mého i wašoho

srdce, toi ton podjl můg s wámi w těžkém swjzoli
& hoří smrtném! — GM: nuřjkám s nuřjkagjcjmi, &

plači s plačjcjmi, o s těmi podřjccnci i sám sebe

mnjm podřjoonc'ho. Střelami krutého ncpřjtolc gsauř
i mogi audowé zmnďni: ljtj mečowé i mnu pro
lilnli útrobu. Nebylo't mi lze ncojtiti těch nápastj

onoho pronáslodowánj. Ta mogo s bratry o zem
danými spogenost i mnau o zem dala!

Ill. Aullony a wady mezi wěřjcjmi, giž druhdy
Bohem li.-'u'ané.

A wšah huď co buď, brutřj rozmilj! uwužo

wuti to slušj z hlediště prawého. I ncsmjt sc wo
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řiti, žeby tu. uármnuá mrákota wruždného proná
sledovánj cit a smysl náš tak byla zaslu—pilu, aby w

něm nie neostalo swetla & zraku k nahlédnutj u

stanowenj & přjkazů Božjeh. Pozná-li sc přjčinu
neduhů, tui wynugdem i léků proti nim. ] ráčilte
Pán pozkusiti čeleď swau, agelikožtě ]n'odlanžcný
mjr*)u nj tu kázeň božskau porušil, ncbeštj sau
dowé powzwednuli zwrtnutau, nebo, dt lepe djm, o
spalau wjrn.

A gesto my za hřjchy swé wjee trpěti zaslu
hugeme, Pán přelaskzmý zmjrnilte to \\"šeckowtom

způsobu, že co se koli až posnwáde dálo, spjše
zkaušenjm, než pronásledowánjm býti se zdá. Před
tjm byl gedcnkuždý pilen namnožíti nábytku swého,
a (nepumetliw , co gsau weřjej za apoštolůw činili,

& co by (losuwad činiti měli) pauze w nuhrubuném
gmčnj tkwel, & nad mjru po něm bužil. Kněžstwu
scházel wznešený cit náboženský: sluhům oltář
njm chyběla wjra nczmčnná; i nebylot skutečné
autrpností, ani kázně w lm'achk. V\ryšnořeným wan—

siskem hyzdilo se mužské, & ljčidlem ]lOlllaWj žen

ské. Djlo rukau božských dostalo gíné oči, giné
wlasy. Ku přelstěnj dušj přostýeh zellytrulosti se

obmeyšlely, & na oklamánj bratřj zlowolnost se od—
llodláwala.

Sňatků manželských s pohany uzawjráno: uu

*) Prodlnušcný mjr; ten, co trwal po 38 let, od cjsuře Severa
pořád už na easy Dccinwy; I.. od r. 211 — 249; nnur, cn propuklo
za Maximiána, pronásledowánj, dle Sulpicia Seneru wšcch kollein
nezasáhla.
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dÍlW Kristowých wšelikuu pljsnj polumskuuprzněno;
nogen z bůlulzu'ma, ale ikřiwč přisabáno, s]n'áw—

cumi cjrkwc hrdě pmnjtůno, gazyky gjzliwými wc
spolck zlořcčjno; z nnlásky urputně w zůgcm wál
čcno. Od biskupů, chto giným i napmnjnkau i
přjkiadilostj swan slnužiti magj, od biskupů řku gá,
na mnozc bislmpowánjm božským o zem dáno, :! za

swčtáctujm obozcno; stolic učitelských opuštěno,
lidu zanedbáno, po cizowlastoch tčkáno; po wýno—

su z ročnjch trhů bažcno, audům cjrkwc lačnčgj
cjm nepřispjwáno; ginák týž po střjbřc stále lnk
wčno, statkůw, tngným wydřcnýoh úklndcm owlast

nčno, nuročnjm zbožjm auroků sbáněno. —
Ú, čehož bychom nezasluhovali trpěti pro hřj

('lly takowé, anol sprmvodliwý Bůh giž ode dáwna
přednapomcnul, řku: „Gt'stl'íieby opustili záhon mily, (&

w sandech mých not—hodili: _qesll-ižebyspz'mvedlnostj mých

p:).diwmili (! pfí'íkázrmj mých neosh'jhali: tedyynmvšijný-m

mel/(m. neprawost'i yoyich, a mnmni hřjchyyegích. (Žalm

88, 31 — BB.) — To wšc nám předzwčstováno i
předpowědjno. A \\šak pro nepamčt na ten daný
zákon, i na wyplněnj ho, tam gsmc se pro swnu

hřjšnost zabrali, že dáwagjcc o zem i těmi rozkazy
Páně, k nuprawcnj llřjchů swých & ke '.kušcnj \\jry,

gcštč do pi'jkřcgšj gsmc se ocjtli kázně. M)"t ani
to, když se bylo giž opozdilo, k Bohu se neobrá

tšli , abychom tudy trest & swau zkaušku před njm

tl'pčliwč a stále podnikali. l hned na prwnj snu

pvřcm damuu poln'ůžku sjla weřjcjcb nad \\jruu zm
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dílo, a ncnjř gimi (lano o zem od ljtých pronásle
dowačů, ale od té kleslo wůlc, gjžto gsau oni sami
wládlí. _—

Mcdlc, cožtč se zhčhlo ncslýchaného a nowého

přitom, anl gako u wčccch ncznalýoh, nenadálých,
bylo slepým nerozumcm také křiwopřjsahy nalil-istu
spácháno. Nchylo-liž to dřjwc od prorokůw, adálc i
od Apoštolů přctlpowiídjno? Nebyly-liž nátisky spra
wcdliwých a pohanská pronáslcdowz'mj od mužů Du

chem swatým plných přetlzwčstowány? Nunj-liž to
z textu swatého wzato, co \vjru naši stálo ozbro

gugc, a sluhy Bozj ustawičnč sjlj, když čteme:
„Pánu Balm swémn lila-nád se budeš, a „cum samému

sIanž-in'budeš“ (Mat. 4, '10.) A okaming tu na prch—

liwost Božj, a hrozný trust přípomjnagjc, ncžchrá
liž opět Pjsmo řkaucj: Djhc, kteréž učinili prstowé a
ruce gcgich, khméli se. A naklonil se člowék, (! po

njžil se mně: protož neodpnsljm ginu“ (lsai. 2, 8. (J.)
A zase: (Exod. 22, '20.) „Kdo, prý/', občluycBuhíun
kromě Huspudimc samému, zamorduwdn bude.“ —

Ztlali nepřcdzwčstoval Pán, gahožto učitel slo
wa i pluitel gcho; — kterýžto w tom, co činiti
třcha, sám našjm byl mistrem, i ohwodcm swého

nčcnj sc řjdil, —--zdali nepřcdzwěstowal wc swčm

cwangclium, že co se koli w tuto dobu dčgc, gcštč

se i potom djti bude? Ncurčil-líž zapjraszjcjm gcg
pomstu \vččnan, a wyznawatclům swým odměnu ni

kdy neskonalou? Než (ó tu wččnan nečestl) někte
rým to wšc wypadlo, a z paměti wyšlo. Aspoň
nečekali gsau, ažhy zgjmáni l))li, ažhy řada na ně
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přišlo, zodpowjdatí se z wjry swé. Mnozj před po
rážkou poraženi, a bez hogowánj padšc, ani té cti
sohč neznmjnili, aby se zdálo, žeby bezděčně modlám

byli občtowali. Samoehtč ohwátali do saudnioe,so
modčk kwopili wstřjo: gahoby ona gim byla dáwno

wjtanan, ť,:lkoby byli po nj, co po té wždy žádané

přjležitosti bnžili byli. —
A wšak ó! koliko gieh bylo mezi tjm, coby noo

přešlo, auřadnč na zcgtřj odloženo! Koliko gich i
žádalo za urychlenj konečného ortele swého! A
kteréhožto násin lze předstjrati pro očištčnj se z
úhony tomu, an samodčk připjlil, aby wznl za swé?
Modle proč se nonikloly nohy, proč se nekalin
oči, proč se neehwčlo srdce, proč mu ohč nenpodly
ruce, ani sám od sebe do kapitolium wstanpil, &

dobrowolnč tak mrzké ohownosti spáchat si přispj
šil? I pročtč lllll cit ncztrnnl, gnzyk nezmrtwfžl,
řeč newyhnsla? Slouha-liž Kristůw, auto se odřekl
swčta isntonz'tše,oetnouti se mohl na mjstč takowc'm,

& tom promlnwiti, & Krista odřjei se? Občtnico, k

njžto sohč gen pro smrt přistoupil, ta-liž smrtnnu
pron nebyla hraniej? Nelnčl-liž (Tosowa ohčtniska
tn hnusným dýmem páchnnnejho hroziti se,a gakoby
té swé rahwe i těch swého žitj požárů pryč utj
huti? —

Bjdnjče! K čemns brnl žertwussehau? I čemuž
to kadidlo & tn úcta.? Sám gsi k ohčtnishu přišel,

býti žertwnn i zápalem. Prz'uvč tam to bylo, kdož

ten neswntý oheň blaho twé a wjrn i nndčgi twnu

slrúwil! _— A wšnk, nemálo bylo gioh, gimžto ne
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postačownla zůhubu wlnstnj: Ohnpolným swodcm
hyltě i lill wc stognnu pohřjzcn záhuhu. Smrt byla
gakoliy w podáwáun. [ aby k dowršcnj ohawy
nic nechybělo, rodičowé (ljtky swé tu w náručj no

sili, tu tam za sebou wlclgli; a tak mnličcj potratili
to hned w prwnjch hodinách, co gsnu zde pl'iguli.*)
Me(llc, zdnž newzwolugj tito w (lon soudný, řknuco:

My't nečinili zlého, aniž chwátnli k ncswčccninám,

pominnucc pokrmu u kalicha Páně. **) Cizj prono
wt-rnu zhynnli gsmc: WlílSlJllj rodičowé duchownč

nás usmrtili; oui zapřcwšc ““jl'll, wyrwali nás cji'

kwi, matce nnšj, u Bohu našemu. Myt byli nepl
nolctj u ncrozunmj, nui nctnšjcc wčci tc' tuk mrzu

té. Gcn tuu cizj přcwrhlostj, & cizjm nuskokcm
li ztraccnj gsmc přišli. —-—

A nastogtc! ncnjt platné a dostatečně přjčiny,
ktcrázhy omluwilu \\ýstupck ton tuhou'ý. B_Witnčarci
znncchnti otčinu, & potrutiti gmčnj swého! Než nu

rodil—liž se kdy smrtedlnjh, gcmuž umjrngjcjmu nc—

hylohy než domow n mil.))gtck opustili? -—- Bogmcž

se o spásu u wtčné ohyllj swé, bychom nikdy ne—

opustili Krista. \Volát, hle, sám Duch swntý skrze
proroka řknucjho: „Odeydélc, odegdéle, u-yydélcodlud,

a nečistého nedolýkegde sc: wyydéle :. prostřeth _qcho,

odstraňte se, lileíjž nosjle nádobj Hospodinowo.“ ([sni.

*) Tu giž wizme. že djtky, geštč z nemluWensle newyšexlše,
sw. křest přigimoly. Může býti, že. za propuklým pronL'sSIedowz'mim
udčlowfmj té snátosli ani při maličllých se ncodklndalo.

**) Slurmláwnim w ('jrkwi obyčegmn bylo( i pole?-'tčňátkí'un pod

gellnnu, :: pnluulz nur/„nu take pod ohol-r:)u Slulu Páni-' podfmímo.
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52, ll.) A předcc nowycházcgj z prostředku ti, co
gsau nádobj Páně & chrámowé Božj, aby nebyli
nutkání toho, co nečistého gest,dotýkati,a záhubným
abrž morným pokrmem znečistiti & poskwrniti sebe.
.— Gimly zase slyšeti bylo hlas s nebo, coby slu

hům Božjm konati bylo, welegjej takto: (dew. 18,
4.) ,JVygdélc :. ného lid mily, abyste nebyli účastni

hijchu _qeho, abyste z yeho ran nep—řigali.“ —— Kdo

wycházj & wstupuge, ten nesaučastňuge se wýstup
ků. Kdo ale gest co soudruh neprawosti shledán,
tenÍ i sám s pokutou se potkáwá. Protož i Pán
welel austup i útěk za času pronásledowánj. Aby
pak se to i konalo, sá.th byl, čemu učil, skutečné
naplnil. Nebo pocházj-li mučedlnictwj z milosti
Božj, & nepřigjmá-li se, leč w dobu určitou: tedy
neznpjrůř wjru ten, co zatjnn ústupu hledá, & pobuda
w Kristu, určitou chwjli očekůw'. Onen ale zůstá—

wá od|nulljlaem, gesto že pryč neustaupil, swé wjry
se sti-hnul.

IV. Přilnulost Ke zbožj časnénlu.

Bratřj! nepolwýweyme se prawdau, netagjee
tu ani ran suých, ani gogich příčin. Nemálo
gich podwedcno bowaduým milowánjm statků čas
ných. I nebylo't gieh s to, uujti & pryč prchnuuti;

protože swými důl-„hody, eo wazbnu, opautáni byli.

Tot gsau byly okowy na ty, co neutekli: tot byly
kruhy, gežto ctnost okulhawily, wjru potiskaly,|nysl
spnutnly, & duchu zaužily tak, že ti lidé, co k zemi

přilnulí, onomu lindu za kořist se dostali, gegžto
('.icupix pro kun-|_ duch.)šn'. 3
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Pain k gcdenj země odsoudil. Tudyt i Kristus, do—

brý učitel, deltě, ne bez předpomenutj & rady na

budoucnost, nám pouecnj toto : (Mat. 19, 21.) „Chceš-li
dokonalým býti, ydi—ž,a prodej;, co máš, (&ruzdey chu

dým: a budeš mjti poklad w nebi: a poyd, následug
mne.“

W ten-li by způsob boháči pokračowali, neby
lot by gim pro gich zbožj zfiduwu trpčti. Oni sklá—

dagjce sobe poklad swůg w nebi, neměli by seku u

rušitcle mjru na zemi: & srdcem, duchem i smyslem

by lpeli w nebi, kdyby i poklad gcgich w nebi byl.
Nebyli“by tu nikdo swetem překonán, kdyby na swetč

ničjm newlúdl, čjm by se překonati mohl. Swobod
net (\ nezáwudne Pána následoqu by, gnkož gsau
Apel—štole,& zu. času gcgich, i pozdegšj dobuu , nc

gedni geg následowuli, aut wšceh statku, i těch ro
diču swýeh opustiwše, s Kristem nerozwjžitedlnč
se snuubili.

Než medlc, gukž molmu Kristu následowati,
kdož otčiznuu swogj takměř Spiluttini gsuu? Kteruktč

možná. wznósti, &.na ten neywyššj wreh, i už knebi

dostati se těm, kdožkoli břemenem poehotj zem
ských stjžcni gsau? Oni se kladou za wládce zbo—

gež mugj, kde spjše toto gimi obwládá. Tot
gsau statku u peněz swých spjše sluhowé & otroci,
nežli pánowó.

Nu, totč ten čas, totč ten lid, na něgžto cjlj
apoštol, řka: „Ti pak, li'lei'j clztčgj zbo/mhmuli, upri

daj/j w pokušcnj, a w osídlo dziblowo, a žádosti mno/ze

neužitečne &šlíodlíwé, kteréž pohfřižnyj lidí ze zahynuli
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a zatraccnj. !(ořcn zdf/isté wšcho zlého gest žádost.

yjš ncliloi'j puzení gsauce, pobili-udílí od ugjry, a mvcdli

se w boleslimnohč.“ (I. Timot. 6, 9. ID.)
Než co naproti klade za odměny Pán, aby nás

powzlnulil k nmvšjmz'mj sobí: stutkízw, otčiznau nám

připzllllýcll? I cožtč to za mzdu, gižt on za chatr—

nnu ztrátu podati obmoyšlj? -— „ZM/ného muj _

rcvt on — yušto by opustil clima, nel) pole, nel) rodiče,

nvbo bralij, nebo munici/m, nebo syny pro ln'alowsle
lŠo-ij, aby now.-w! sednuuisobnó (oliie, w času tomto,

(: w budamjm iiwot 'Il9(.;(-flt_l/'.“(Mar. '10, 29. 3().)

My tedy znagjcc to, a z prznnliwé pi"_'|po\\čdi

Božj o tom přoswúlčoni gsauco, nogcu nic strun-ho

wuti sc ncohtčgnm, noln'ž i z takoué swé ztráty se

rmlugnne. Sám zas Kristus k tomu nábjzj, když
woco: .,Bluhoslvwonj budete, když wás pronásledowali

(nula-", a když wás oddélj, a wyžonrm, „, wywrhrm „mě—

na was-'a _ljílÍiO'íh)zlé, pro Syna ólowé'lm. Raduglc se

w len den, (&weselle sc. Nebo, ay! odplula waše mnohá

gest w nebi.“ (Luk. 6, 22. 23)
Což ale přišlo-li tu giž k samé mučjrnč, &

\\“šcm-libcmlččnč '.ápasjcjm ukrutně nastáwaly muky?
Třobus! Koho wšuk trýzcň překonala, tcn—liž na

trýzoň nařjkati sc opowažug'o? Čili sám swým bo
lcm omlauwati sc smj, kdožkoli bolom přemožen
byl? Anobo—ližtakčmu s prosbou wzwolutilzc takto:

„Gál arci statné ()ogowali chtěl, a pi'jsahy swé pamět—

liao, pam'jř ujry a zbožnosti oblékl gsem; a wšak u

prostřed hoya to tak rozličné h'ápcnj, to mučen) mno

hodennj, tot nmé odolala. Blysl mogc byla neuchylná.
B*
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ným. silná. (( _qešlě dlouho 'nczlilál-ílclný duch s mno!

wtf/mi mlslroyi zápasil; Když ale toho zkamenólčho
sumlcc no-wá w:.lclilosl popadla, a mne giš uieyt'ane/m

liulanc' tu. na oslré (bulky brali, lu. l.“yymi slhmliali, lu

slifí'ípcem naučili, lu l:.lcšlčmi lrlmli, lu ohněm upnlowalí:

toť tělo moye, sh'hši se mne, zhola od boge pustilo; a

nebyl io (Inch muy, genti- bolu podpmhml . ale gen, (010

má to bylo.“ —- Řeč tukowá tla'wz'třtu arci. wýmluwe

průchod! Tukowá obrana můžet arci wzbuditi zm
trpuýeh srdej. A taktč w té křehkosti, podobně
Hastowi & Aemiliowi*) Pán druhdy prominul: tuku;
on z nich obuu (lwuu, W gednom potisknutj swým

sokům postuupiwšjeln, w druhé s nimi půtee, u—jtčzy

učinil. Zprwu nebylit gsnu s to, olnniwým mlolali

muk-fun, potom Wšftlš. silou i mul oheň wynikli,

práwč tan cestou swjtčziwše, kteroužto prwé byl;
překonání. Onit o milost, ne wšuk s slznwým okem,
alesgjzwami na těle a modřínmni prosbu wzklůdali,
Na mjstč, co gmj eeůili slzami, krew tu kanula z
kloubů gegiell, z kloubů ml polu ožclmutých.

A giž W tu thlHl, s kterými ranmní, s kterými

po těle úrazy, a, kntowskýeh nuprků znánnknmi wy

kážj se nám oni nmtopřemoženci, u niellžto wjm,
nc tam w tuhé trýzni pohromu wznla, ale pronc
wem samu trýzeň předstihla gest.? Dogistn, kde („

*) W starém cjrkewnjm kalendář-i, od Mahillmm wydmlóm, mm
me takto: X1. Calcndus Junius Sundorum (,'usli ('t Aumih', A w mmm

Wcleb. Bedy: ln Africa Casli c! Acmíliuni, qui ,u'y „',/m.," Passion“
mm-lyrium consummwml. -—-—
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llOIlIIelnodj následkem promvolnosti, tul cm' z do

umělého přiuueenj nikdy scnewymčřj.

V. Bisknpowo na tu lchkowážnost žclu'ánj,z Inc
ró nedokonalých pmlljlsů li Spolku cjrlacwnjmn

připaušljno.

Leč ani to s lrntry mými tak wypudá, neehcií
gd na ne z příjmu dorážeti, nobrž k modlitbě a k

dosti činčnj nubjzeti gieh. A gelikož psáno gest-'
„Kleíj was blahoslawcnými pracuj, li wás hlamayj, a

cestu noh wašich rozplylngj.“(lsa. 3,12)—-—Ted )*kdož

koli hřešjejllo gcštč aulisnč hladj, tout podněty lnřj
ehu klade; tent nestjrá lidske wady, ale nadržuge
gim. Ten pak, gešto bratra swéllo za statečněgšjm

" | '
, gestlt mu ke spasc na—tresce i olařilmge ohledem

pomocou, galgož i Pán wolá řka: „Gia ly, kteréž

mílugi, hárá-m a h'esci.“ (dew. 3, 19.) \'V tom Způ
sobu i kněz Božj gednati má. Neehtčgž on poehleb
ným šáliti kollos wdčku činěnjm,ale ke zdrawj gelne
llil'jlllčl'llýcll obstaráweyž léků. Tentě nezlmhlým le—

kařem, kdož i těch z těla čnčgjejell nežitil šetrně

obkládá, & gedu hluboko \vězjejmu propuknanti ne—

dada, geštč wjee 110naplozuge. Nežit nožjkempro
djti, ránu od lmisu očistiti, & rázněgšjell zkaušeti

lékúw, tot potřelmo gest. Nedužiwcc w bolesti geo

netrpěliwý, necht si gečj, neolit powykuge a skolu—á;
dogista po čase budu uzdmwcn wdččným se pro
káže. —

Bratřj rozmilj! zz'ulmlmé neřesti ginélno druhu

wyrogily se tuto, & gakoby byl wieln' pronásledo
wánj dosti se newysápnl, za zástěra“ milosrdj při



ln'mlln' se ke mnoha giným i giná nůpast šalebná i
pohroma ]:nllodiwá. .— Dnehu cwnngelium & zákonu

Božjmu zpřjnm naproti, negedni odwážliwei usnad
ňugz'jnesnlyslnjlám to s cjrkwj oheeenstnj. Marnýt
to g'istč :! lichý mjr; mjr-tč to tu nebezpečný po
dáwngjejln, tu neprospčšný bel'zmejm geg. Oni't ne

hledngj ani zdrnwj w mnčnj trpeliwosti, ani prawóho
leku w zadosti činí-nj. Žalost nml hřjehy gest tn

tmn, & nopzunčt nárznnnč zlopůšnosti mát giž ten

swůg neynezbednegšj průchod. Tu zranenj mujm—

gjejeh pokrýwáno, tn baulj mornjeh, genž se hlubo
Šieh, a předee powinko zakořenely, beze wšello

něho drážclčnj, spokogowáno. Po náwratu swélnod
občtnísku d'áhelského, s tou prawicj, co hnusem i
čzulem páchne, tuto k swáíosti Páně se zbližugj.

Ach! až posud řjhá se gin! Zrz'ullcm tjm snn'tonoš
ným? i ted' geště wyeln'kugj neřest gjeneln propa
(lenýnl & prožluklinnu páehnancjm: a wedle toho
snhugj hnrtcm po Telu Páně, anř se gim Pjsmo na
odpor stnwj, řknuej: [(dož bude číst, aim. bude z
masa,. A lulnžby _ch! :; masa oběti pekegné, kteráž.

yes! Í-lospmlineuw, a 'poslíwnuz ycho byla by na něm.

samém, zahy/nei on z lidu sat—ehm“(lgevit.'7,19. QD,)

Dokládát se toho i Apoštol, když ]n'awj: „Bunin-l$l!
le kalicha Páně pjli , (& kalicha, démonů. Nemůžete

si_ohcPáně účastnici byli, i stolu démonů.“ (Í. Korint.

10, 20. ŽL) A tentýž Apoštol urputnjlďun i twrdo
hlaweům těmito pohrožnge slowy: „Kdo/celi bude gj
sli chléb tento, neb :; kalicha Páně ;ndí. nehodu? : ivi—

, „1.7.;;az bude ale.-.; & f_m-j Pane,“ írljmr, u „..-.l l



423

Ti tedy to wšeeko s pobrda'uljm zamjtagjee
dřjw než se hřjebn dokáli, dřjw než se ze zločinů

swy'eh wyzpowjdali, *) dřjw než swedomj swé skrz
obeř & skrze ruku kněžskou očistili, dřjw než se s

uloženým & pomstou wyhrožngjejm Pánem usmjřili:

snbagj't oni eo násilnjei na tělo & lu'ew gebo, ::

práWč tjln rukama i ústuma swýnm na Pána břjšnč
gi se potrbngj, než prwó když gsnu geg zapřeli.
Kladnu též za obeeenstwj s ejrkwj to, eož onino
šalebně giln tlaehngj. Zutjln gestit tu brogenj proti
ejrkwi, ne pak s nj obeeenstwj; & kdo se od e
wnngelium laučj, tent dogista s ejrlgwj se negednotj.

I proč tomu bezpráwj doln'odegstwjm přezdj
wngj? Čemuž té bezbožnosti názew bo'hoetčnj dá

wnuj? Cemužtč pláč kugjejm přerýwnti, & twářiti

se ginu, gnkoby giž ke smjrn s (jrknj I))li přišli,
gešto stále slzeti, & ku Pánu swelnu modliti se ma—

nj? — Zangistó, co letlnnté kruupy obroda'un, eo
bunřliwé nepočusj stromům, eo nákazu (lobytej stá

dům, eo zbnnbnz'm wiebřiee lmljm: Lot gsm: i ():)l

pudljkí'un tnkowým. Připruwugjl ge o těšitelnuu wčů
nebo zbožj nadčgi; stromů z kořen \vy\vrueu;3;j,řeej

prožluklan i snu-tunu k nnkuženj gieh se přikl'ádugj;

a loďku, aby ani k břehu nepřišla, w zápas s nn

sknljln ngti přičiňugj.
Tnkon—úto powlownost nedáwá smjrn, ale pře

2")Nenjf možné, aby s]owo: „Emomologcsúf“ gold nebotoliei
wiznmn gebo přelcrucowali ebtčgj, tulo značilo lolik, guko: „wyznn
ni chwúlyf' Wygádi-nga ono dle kontextu zlwuu'wl, po niž swedonu
hi—jšnjkowoskrz oběť :: ruku kněze se očiš'fowulo.
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rušugc't geg: nodařj't ona obecenstwjm s ejrliw', no—
brž i té spáse w cestu se klade. Ona gest druhé
gnkési pronásledowz'mj a pokušenj; nebo't tudy ne
přjtel subtilný s tagným plenčnjm žene na pudljky,
by gieh powálčil, & gim ten kagjej nářek přetrhl,

aby se bolest ukladla, zlosynstwj z paměti pryč wy
mizelo, aby wzdcchy srdečné se spotisknly, oči od

s]zj osehly, & dlauhé i úplně pokánj těžce uraže

ného neusmjřilo Pána.*) A předee psáno gest:
„Pomni odkud _qsiwypndl, aéiňpoliánj.“(dew. ?, 5.)

Vl. 0 lom, seč zásluhy mněecllnicle při prosbě
za umjrněnj trestů kagjcjch býti nmhml.

Neeht se tedy nikdo nešálj, nikdo neklame!
Pán gediny', tentč pomilowati, tentě gediuý, co proti
němu zuwiněno, prominenti mocen; gelikož hřjehy
naše sám nesl, a pro nás trpěl; gegž Bůh wydul
za hřjehy naše. ČlowL—knenj s to, wyniknuuti nad

Boha, & sluha sám nenj w stawu zlosynstwa proti

Pánu ztropenóho snjti & smazati.**) Sic ginák pad—

*') Nec Domina gravíler o/Tcnsumtanga el plenu pocnilun—
l-r'a(leprvccmr.“ — Swutj otcowó cjrkewnj w tom se shodugj, že po

kímj prodlunžmjm a k wywedcnj breznč obtížným i irpkým úkolem
gest. Trkam -——gvdno z těch sebe oehuzowánj, & na pláč odth'mj,

gímiž'to se duch kagicjch nezí'jdka za dmhnč let progůilříti musjwnl;
polem za tuhým proti hřjchu zápasem, kterýžto práwč to byl, co těch
bolných, & prodluužnich sebe samého ochuzowánj & zapjrími poža—
dowul. Porow. Pastor Hel-mne Similit. 7. Clem. Alex. Strom. IV.

pag. 634. n. 2-1. Tertull. de Poenit. c. (i. 9. — Tme 11 sw. Otců

slowe pokánj : baptizmus laboriosus, gelikož křtem dorownná noví/us
a! in'cyrílas w sw. pokánj sine magnis noslrís flclibns cz laboribus
docjliii se nemůže. Trid. Sess. XIV. 0. II.

") Ruuunég: Neuj-li k tomu sluhu od samého Pán-4 zplnomoc
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ljk nowým hřjeh swůg zweličuge wýstupkem, ne—
wšjnn't-li sohč hlasu řkauejho: „Zlořečenýr člowčk,

kterýž dauh't w čloweka.“ (Jerem. 17, S.) Pána
tedy prositi, Pána zadosti činenjm wlastnjm umjřiti
dlužno; který dle wýroku swého, i dle gemu sa—

mému udělené od Otce neywyššj moci, při saudu
zapře toho, kdož by geg zapřel.

Myt arci wčřjme, že zásluhy mučedlnieké a

skutky sprawedliwýeh u Saudee přemnoho platj: leč
nastane to tepl'wa w den saudný, když po zanik
nutj wčku i swčta tohoto před saudnau stoliej Kri
stowau lid geho státi bude. \'Však ale kdo sobě do

hlawy wzal, žeh)r komukoli před časem inakwap
odpuštenj hřjehů dáti mohl; aneb kdo se osmčlu
ge rušiti rozkazů Páně, tent negen že padlým nenj
na plat, ale i k škodě gim slaužj. Tote k hnewu
dlažditi, ne pak předpisů ostřjhati, ani k slitowno
sti Božj s prosbau se utjkatí, ale Pánem zhrzeti, a
na sebe přjliš se spoléhati. —

Pod oltářem duše usmrcených mučedlnjků we

likým wolagj hlasem, a dj: „:Íč dotud Pane swa
h) a, prdu-';) nesamljš a nenasljš krwe nasj nad těmi,

Íílt'řjž p'í'eby'u'ngjna, zemi?“ (dew. 6, N).) A před

ee dlužnot gim gešte i stišiti se imaličko postrpeti.
Zdažhy tedy kdo tušíl,žehy proti \\“ůllSaudeowč při

tom promjgenj a smazowánj hřjehů dobře gednal,

nen. Na týž rozum něco njže w přitomném Spisu položená (Nro.
IX.) slowa dlužno wykladati. -— Pan totiž skrze swé knčžstwo

hljchy odpauštj, kterému-ž tuto moc udělil.
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anebo pokud nad samým mstčno nenj, sám-li by o
giné se zasazowati směl? —-—

Leč wznášegj-li tu mučedlnjei prosbu na ně?
__ Třebas! A wšnk ta prosba budiž 'prawh, dowo
lená, i bez uraženj Boha, kněžstwu Pánů k wypl
nčnj možná! I budiž ona s přiwolenjm xie-bezděčným

i snadným i s prosebnjkowau swedomitostj i mjmo
stj spogena. —- Tedy kladou mučedlnjei prosby za
ně? Třebas! Nenj-li wšak prosba gegieh na roz
kazu Páně založena, tutě prwé wypátrati, na Bohu
li se doprosili, oč ža'ulngj, a pak teprwa k prosbě
gegieh státi dinžno. Aniž tak hnedle seznati lze,
Bohem-li k tomu přiwoleno, eožtč gen pouze člo—
wčkem sljbeno. \Vždyt i Mogžjš ač za hřjšný lid
swůg prosil, předee wšak swau k nemu prosbou hřj

ehůw odpuštčnj nedoejlil. „Pro:—jm., Pane —-—djt on

——zhřešil! gest lid tento hijchem pí'cwel'ihy'm, a udělali

sobě bohy zlaté: a u_n/u_jodprmšljš-li, odpusť _qím tuto

svím; anebo ncóínjš—li (oho, wynmš mne : knihy swe,

htcmuž gsi napsal. Gemnž odpowédélHospodin. Hře

šíl-h'hy kde proli mně, (oho u'ymaši : knihy Stud.“ (II.

Mogž. 32, 31 ——'i'-š.) Mogžjš tedy, tento přjtel

Božj, s Pánem z úst w ústa mluwjej, nebyl mo
een, oč žádal proraziti, aniž Pána, pro uraženj k
]mčwu popuzeného, k smer přiwedl gest. I Jere
miáše Hospodin welikau zwelebuge elnvaluu takto:

Díy'we nežli gscm tě způsobil w šiwoté, znal _qsmn

tebe: a dřij ncíh's wyšel : žiwom, poswélilyscm tě,

a za. proroka w národech dal ysem (obe.—'(J'er. !, S.)

A. předou i tomuto muži,za hí'jšný lid pros_'|wugjejmu,
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Bůh temito slowy odpmvjdá, řka: „Protož ty ne

medii se za lid tento, aniž žddey za už 10 prosbě (&

mmlilbé: nebo newyslyšjin tě w čas, kdyš mne buchu:

w:.ýwali w čas sauženj sweho. *)

A kdožte byl sprawedliwčgšj nad Noema, tohoto
getlinéllo sprawetlliwce, w čas ten, když byla země
neprawostmi naplněna? Kdož byl slowútnegšj nad
Daniele, toho reka w odwažowánj se k mučedlnietwj,
wernu neúcliylného, & z Božj milosti nad giné bla
ženčgšjho; gcšto tolikráte i na zálmsišti eo wjtěz
dostál, i pokaždé wjtezstwj swé přečkal gest? Kdož
byl nad Jobn i ke skutkům lásky oehotnčgšj, i w
pokušenj mlatnřgšj, i při bolestech trpělhvčgšj, i
při zbožnosti pokornegšj, i u wjře stálegšj? Leč i
o těchto dokládá Bůh, že se gim u wyslyšenj gieh
nepropůgčj. An't pak Ezechiel za lid llřjšný k Ho
spodinu se utjkal, dostal za odpowed slowa. tato:
„Klara-koli země zhřešila by proti mně, (Iopauštégje se

pí'cslarupenj, wzláhnu ruk-u swau na m', a selru pod

poru, chleba geyjho, a wpnsljm na ni hlad, a zab'igi z

u_j ólowélía i howada. A byl“ byli. ti'j muži tito upro

slí'ml nj, Stor, a Daniel, a Job, meugyswobodj syn-ů,

uni dcer; ale oni sami wyswobozeni budu.“ (EZCCll.

14, 13.140 **) Takt hle, nepřieházjt při wyslyšenj
prosby na podgaté zdíqu ]n'oselmjkowo, ale skoro
gen na libowolnost dáreowu; a ničemně přikládá i
oswoguge sobě moe pilsobiwau sand lidský, nenj-li

“) .lcr. 11, 14. Ctenj latinské, gež sw. Otec tuto oblibil. ani
\.ilmnlnjlll textem uni wýkludcm 'i'Oti wšeligak se nesroxmúwá.

'") Wiz pozumneuánj předešlé.
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též iBůh sám s tjln srozumčlý. Pán lnluwj w
cwangelium, řka: „Každý kdož by holi wyznal mne

před lidmi, i gd avg/známi geg před Otcem swy'm, kte

rýž w nebesjch gest. A kdožby koli mne zapí'el, i gd

zap-íjna ho.“ (Luk. 12, 8. g.)
Gižt pak nezapjrá—li těch, kdož ho zapjragj,

tedy ani newyzná tech, kdož geg wyznagj! .— Anot
Wšak ewnngelium gednak prawdnu, gednak neprnw
dnu býti nemůže: tuř nelze než aby ono budto s

obou stran prawdnu, anebo neprawdnu bylo. Gest
liže tedy zapjrači nepotkngj se s trestem za břjeh,
mi ani wyznnwači zn ctnost odměněni nebudou; &

wjra-li, genž zwjtčziln, uhonj tam korunu, tcdyi tn
pronewčra, eo přewjtčzena gest, s pokutnu potknti
se mnsj. B*Iuiíedlnjei tedy, možná-li rušiti ewunge
Iium, anebo prach nic činiti nemohou , anebo ge—li

cwangelium nernšitelno, wšiekni, gežto ewnngelium
k mnčedlnietwj pěstuge, na odpor ewangelium god
nati nesmegj.

Protož wšak, bratřj rozmilj! nečiňmež nie k
neúetč wážnémn mučcdlnictwu, & nikdy k znewáženj
sláwy a korun gebo na ne nedorýweyme. Týž i týž

gcstit onomu eelistwá u wjře nepokalené sjln; ano
hrž ten ani slowem, ani skutkem Kristu na odpor
klásti se nemůže, kdož koliw i naděgi iwjru,i
mnžnost, i wšeeku swnn sláwu na Kristu zakládá.

Ti tedy, kdož sami zaehowáwnli zákon Božj, ó, tito
nikdy w stawu nebudau biskupůw namluwiti k pře
stnupenj zákona toho! [ sám-liž tu kdo swau we

likostj & láskou nad Boha tak wyniká, žeby přál,
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lmd'to těch wěcj gako nestalých, kteréž se z doPu

štčnj Božjho staly; aneb gakoby Bohu k obhágcnj
swé cjrkwc moc nestačila, sám,lidskaupomo(rj swau,
nám ke spáse potřeba:: se býti soudil? Ciliž gsau
sc woci takowá bez wědomj Božjho zbčhly, anebo
se bez gcho tu dopuštčnj wšecky tak, a ne gináč
staly? 0, mld dogista ncučj Pjsmo Božj, takř ne
wcdc těch lidj ncučcliwých & ncpamčtliwých, když
dokládá řkmlc: „Kdo wyalal w rozchwáldnj Jakuba,

a Íz—maelazhaubcům gcko? Zdali nc HUSPOlllJI,sám,

proti němž zhřešili, a, nechtěl-i po cestách gcko chodil-i,

ani-š paskma/mii zákona gcko?- A u'ylil na ně rozhně

awžnj prclclíwosli sami.“ (Isai. 42, 24, 25.) A zase

sw'cdčj totéž pjsmo, & dj: „Gc/iš uliráccna Tulsa Ho
Sp'ozlínowa, aby Spasíli ncnwhla? Ale ncprawosti wašc

rozdělily mezi n-(imi a Bohem, a pro h-řjclty waše O(l

wracj twář swau od wás, aby se neslilowal nadzemní.“

(Isai. 59, 1. Q.)
Nuž tedy, w mysli raděgi hřjchy swé si rozbj

rcymc, a skutky i skrcyšc srdce přcmjtagjcc oswč—
domčnau zásluhu swau w uwážcnj bcřmc. Buďmcž

i pamčtliwi toho, že gsme po cestách Páně necho—

dili, zákonem Božjm powrhli, (\ k rozkazům i spa
sitodiným napomjnkám goho nikdý nechtěli státi.

I čchotč sc nadjti, na gukau zbožnost, na ga—

kau wjru lze pomysliti u toho, gcgž hrůza naprawiti
nemohla, gogž prOnáslcdowímjklcpšjmu ncpřiwcdlo?
Out ani po swém úrazu tu wztýčcnau hrdou nc
podhýbá, nobrž ani po té porážce wypnutý duch

uohn té nádhcry swé nenooháwá. Tam raněný pad
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ljk jpohrážj nepadljkům, i wěrným wyznawačům, u.
swutokrz'idcem gsa, na knčžj se potrhá "(m,že do nc

čistých rukou telo Páně hned nepřigjmá, že do úst

prožluklýeh krew Páně k pitj nedostáwd!
Giž tedy, () šjlcnče! ty ses nad mjru smyslem

pominnl! Ty se wztclrdš proti tomu, genž pomstu
hožskau snužne odwrncj od tebe; ty pohrdzjš swému
u milosti Božj za tebe orodownjku; tomu, gcnž twuu
ránu čige, ktcrau sám nečigcš, a slzy, kterých ty
snad neronjš, sám ze te ronj! Až posud winy na

winy množjš, n gcštos neudohřitclný k přednostum
w cjrkwi, & knežjm Páně, medlc s Bohem—liž se u
dohřiti duufa'iš? 0, wczmiž pak na I'lwuhu tuto řeč

nu'si! Proč puk gsi tak ohlech! k učcnj spásy, gež

poskytáme tobe? I proč gsi tak slepý, a na stezku
pokánj, tohč uházunun, lruukati nechceš? Čcmuž to
twé nesmělé & newrlé srdce wáhá chopili se pro

středku tech, kteréž my z nebeských pjsem i héře
me i wůhee poddwaime? —

VII. \Wýslralm wšem nehodné přislupugjcjm K
sw. pi'iujlnánj.

Leč ona-li pro newerce strašná hudnucnost,
na srdce negcdno hrnhe neaučinkug'c, necht aspoň
nyuegšek k ostruehu gim slnužj. Hle, gucj to sou
dowé Božj, s nimiž pudljci gižgiž se potkali! O,

guk smutný wznli gsau konec! Tot giž zde, před
nostalým dnem pomsty; nemohaut s pokutuu se mi—

nnuti. Zatjm trestáno bylo negcdnech, aby ostatnj
gimi se kůli, & w tom utrýznenj některých magjt
wýstrahu wšickni. _—



431

chcn z těch, gcnž odpzulnauti chtě—gc,sám od

sobe do kapitolium chwátal, po zapřenj Krista lmo
dic ončmčl gcst.*) Ubčhlř tedy i w hřjch zárowcň

1 w pomstu, & co zprwu slowem kuspásc swé newy
máhul, o to pak ani prositi nemohl.

Gině osobě ginák nescházclo, leč na. tom llřj—

chu & wýstupku, aby spasnau milostj křestnj o zem

dula, & pak i s družstwcm w láznjch sc ocjtnula.

Tu ncšwárnicc ta, ncšwárným popadcna duchem,
suma.si gazyk rozhryzla; gcžto se buď necth krmil,
aneb ruhačnč otjral. Tady't ona po přigctj té pro
žluklč oběti, sama se co zuřiwá lotryně na. smrt

odsnudila, & tudjž při náramně bolesti w útrobách
za swé wznla. _—

Poslyšte také,co na swé oči widěl &zkusil.
Byli gcdni rodičowé, co z uleknutj na útěku gsau—
ce, swau malau holčičku pěstauncc na zdařbůh do

ma zanechali. Z rozkazu mjstné wrclmosti, gjžto
djtko z chúwina uál'učj bylo podáno, (ždt ono krmj
masitých dosuwádc požjwati nemohlo), tu kde se
lid scházel, \\pruwili gsau do něho chleba u wjnč
omočcnóho, cožtč zbylo z občtj smrtných.

Zatjm matka wrňtila se k tljtku swému,gcnž to
ncšlcchctenstwj, s kterým se potkalo, wygádřiti &
proncsti nemohlo; abrž ani toho nctušjc chřjti se

') Dkt. Semler, uzawjrage tuto ze. slowce ,.Kapitolínm,“rúdby
přjtomnúlnu Spisu té přesnoti Hpi—01.w které se nám do rukau do

stal. Wčc to podiwná! Gukoby gen Řjm (a ne i K::rthnginn, gakož'
Kupun, Verona, Tramit, Koljn :: mnohá giná města) smí liapitolium
byl "N"-,I!
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nenmčlo. I událot se, že náhodou s tjm (]jtkem
matka do kostela přišla, kdež gsme slawili ohět.

\V tom zástupu swatých tljtku, při prosbě nnšj &
modlitbě žehnncj znn'zlému, bylotč tn wzlykati, tu
wnitřnj palčiwostj sebou wrtětí a házcti. A tak su

rowau (lušinknn geho, gakohy nn skřjpce wmtnu,
eo ona gen w nezletilosti 1nohla,ty udalosti ge

wyzrazcey byly. — Po doslowenj swaté oběti,
tn když gáhcn kalichem přislnhuge, mezi přigjnm
gjcjmi “ djtka se ocjtnnl, ono z tagného wnuk
nutj Božjho twář odwrátilo, a ústka stiskši, z kali
cha pjti nechtělo. -—- Leč gáhen neminul ho, a i
přes moe trošku ze swatého kalicha do úst mn
Wprawil; z čehož pak zlykot i wy'wratek násle
dowaL

W tom tedy těle & zncswěeeném hrdólku, ew
eharistii clljti lze nebylo, a swatý nápog w krwi
Páně 7. ncswntóho orudj znžjwucjho rychle se wyři—
nul. Hle, tnkowáte moc & welehnost Páně! Swet

lem gcho proniknnto gest tngemstwj ncywětšj, &
knězi Božjmu i ty skrytosti srdce nezgcwny nezů
staly. — A tolik o djtkn, kteréž pro Swan nezleti—

lost ten na sobě zln'tchaný eizj hřjch zřegmě oswčd
čití nemohlo. ——

Gnkási giná, giž dospělých a rozumných let
žcnština, wkradši se do swatynč, mezi slawcnjmohěti

mjsto potrawy gen ljtý ged přigala sobě. I gakohy
po nnpitj se neyljtčgšjho gctlu, celá holestj sewřcná
slu—nutila se & gu gedwa ducha pepzulala. Nikoli\.

aiz břjmč onoho pronásledowáqj utrpěla gest, nobrž
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swým swčdomjm scwřená, i celá trnaqu bez sebe
pudla. Pro íagiwost kí'íwého swčdomj s pomstau
mul nj nebylo prodlcno,a tn ošcnmtnicc lidj, w po
mstu Božj uběhla gest. _—

Gim't zas osoba, když rukau pokálcuau skřjnky
se swůtostj Páně pootcwřjti se odwážila, w tom
\\“3'lmchnutjm ohně gsauc ])řcstl'ašcna, ch ani do—
tlumuti se ;r' nechtěla. -—

Giný též tnkowý zawinilcc, po slnwné oběti
kněžské, swnu částečlxu s ginými přiguw, pryč se s

nj wykrásti osmělil. I nemohli on tu swátost Božj
ani k ústum přičiniti, ani do druhé přcndnti ruky.

Potom ruku otwjragc nic krom popela na dlani nc
mčl; & tak ten chléb umknutjln poswátnosti swé
zpopclel gest; cožtě nemalým důknzmn, že Pán n
]muštj zapjragjcjch gag, a že tu potrawa u takowých
k spáse ncnj. -

A koliko, hle těch nekugilcůw, a swých wě

domých hřjnhů nmx'yznatclůw den co den nočistými

duchy poscdůno, gnk mnoho gich až wšcch smyslů
zlmwcno, & takměř wztckcm pochwáccno býwzí! I
nctřcbatč tu oznamownti o skonu gcdnotliweů, za—

glsté při tom nyněgšjm swčta na kusy porauchánj,

gest také ten sand na hřjchy rozličný, rownčž guko
rozličný gest zawinilců počet. Bcřmcž gon w uwá—

žcnj, nc co gsnu ginj utrpěli, ale (:0 každý sám
trpí,-Lizasluhugc. _I ncmysliž si nikdo, že pomsty

ušvl, pnkli s nj odloženo; leč bogiž se ch té ká
l'ilfljťj pokuty, gižto prchliwý saudcc božský za—
nechal sobě.

4
časopis pro kat. duch. XIV. B.
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Vlll. Že libellatické, gako každé glné, dosawml
neoželené od wjry odpmlenj. s pomslau Božj

se nelnjgj.

Ncchř pak ani ti sobe samým W nekogienosti

nikdý nelnbodj, kdož ruce swé obetjinodlářskau sice

nepokáleli, & wšnk listy pi'ůcbodnjmi swedomj swé
poskwrnili gsau. Nebot i ono pjsemné pod rukou
swčdectwj páchne pronewčrau. Libellatik *) pjsomne
prohlásil se býti tobo činitelem, což druhý kdosi
skutečně naplnil. A ponewadž psáno stogj (Mat.
6, Žít-.) „Nemůžete dwéma pánům slaužítív' — tedy
ten sloužil giž pánu swětskému, kterýž uposlechl
wyřčcnj gcho,a giž mnohem che rozkozůw lidských
než božských plniti bledel. Třebas že bud' nad tau
lihonau aneb neprnwostj gebo méně se lid pozusta—

wugc: wšak soudci božskému neunikne & neuteče

nikdý; gukož Duch swatý W Žalmu (138, 16.) na—
swčdčuge řka: „leohonalého mne witlély oči twc', (&

w knize twe wšickni zapsáni gti-(m.“ Též w 1. Král.

*) Biskupským starostem tolik hoře odnikud přilnjš'eno nebylo,
gako od tak nazwanýcb libellatiků, to gest, od těch nesmělých kře
sťanů, onto před státnjm nnřudein bud' osobně, buď prostředeřně',
wůbec pronesli, že gim w tom zabráněno, aby se na pokionus kadi—
dlem, neb ginau občtj !( řjšským přibljžili bůžkům. Ncgedn'i tedy z
nich, od uplacených soudců, dali sobě úpisů zhotowiti, anebo gmen
st-ch do regstřjků zaznamenati, gakoby rozkazu Deciowo byli upo
slecbli ; ač gsau ginka s modlárským kněžstwem, :: s obětmi geho w
skutku nikdý se nezpřjznili. I gsnuce tak pjsemnč před tou lidu
Kristowa zahrož'eoau trýznj zcela ohrozeni, u sauwčkých Spisowatelů
s gakausi přihanau lib e llatici wůbec se gmenngi. Křesťané to
ljcomčrnj, ant swatau prawdn, lžemi sobě koupený-mi urážeti se ne
hroziti,a tu twářnost si dáwali, gakoby Synu Božjmu ch nenáleželi.
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16, 7. prawj: „Člowék widj, co zewm'třyest,Hosp0dín

pak hled) k srdci.“ ——I sám Pán předpomjná, & kaž

dé newčře eestu zamezuge, ani wece: „1 zwédji
wšecky cjrhwc, že _qscm gti zpytatel ledij i srde'.“

(dew. 2, 23.) \'Vidj't on skryté, tagné, & nemáme
wčei. Nikdo nemůže nmknauti tomu zraku Boha

řkauejho : „th ysemBůh/zblízka,a ne Bůh zdaleka. Zdaž
se ukryl/(: muž : a gd ho nenzijm? Zdaliž nebe i země

„(i nenaphluyí?“ (Jer. '23, 23.) ——Prozjrál: on srdce
i myšlenj lidská; oni gako soudce negen skutky a
řeči, nobrž i myšlenky naše sauditi bude; oni w
neyzawřitěgšj srdce našeho skrýše, až i w ten zá
rodek wšeho myslenj & chtěnj nehledá.

IX. Že i saulu'om'n'á zpowěll giž w prwněgšjch
stoletjch cjrkewnjch byla w užjwn'nj.

O, gakte wetšj u wjř'e pewnota, oč dokonalegšj
zbožnOst těch, kdož sice ani občtj modlářskau, ani
průchodnjm listem w hřjch nezabředli; že Wšak gim
to gen na mysl. tanulo,i ze srdečného tanutj toho 11
knčžj Božjch skraušenč & upřjmě se wyznáwagj, se
zlým SWČdOllljlllse wykládagj, to hnětaucj břjme s sebe

swrhugj, proti swým ranám, ač maličkým & nepatr

ným, léků hledagj, *) rozpomjnagjce se na. Pjsmo,

řkaucj: „Bída nebýteá posmjwánw (Gal. 6, 7.) Do
gista, posměšně & lstiwe s Bohem nakládati nelze;

*) Sektáři w náboženstwj! medle, zdali nad tento gasněgšjho
stává textu, an by tě poučil, že saukromná swátostná zpowčd, až i
z neytagnčgšjch myšlenj :! žádostj , giž hned za prwnčgšjch wčků
křesťanských w nžjwónj byla? -——

4%
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raní gaknusi chytrostj obelstčn býti nemůže. Bu i k

tomu těžšj hřjeh má, kdožkoli zao-he'ans Bohem tak

gako s člowekem, & co tagný zlopášnjk pomstě geho

wylmauti mjuj. _—

Kristus u Wýkladu swém dj: „KdOŠ by 80-"Wii

ze mne styděl, i. Syn (?lmveha. sf]/dětí se budem. něj).-'

(Mar. 8, 38.) —— Nu tedy, tušj-li ten, že by byl

křesřanem, kdož se buďto stydj, aneb i bogj kře
s'tanstwj swé wyznáwati? Medic, může-liž býti s
Kristem, kdo se aneb rdj, aneb straehnge přinále—
žeti Kristu? Mái on lnřjeh owšem menšj, gelikož
ani modly newidel, ani tu před očima stogjejoh n
rauhočskýeh lidj swaté wjry nerušil, ani rukou
swýeh smrtné oheti konánjm, ani úst swy'eh gjdlem
prožluklým nezkálel :) nepošpinil. Toř owšem Mon
o neco njže sázj; & wšak nečinj geg bezúhonného.
Neeha't wýstupek gcko gest prominutelnegšj, neujř
on předee než wy'stupeem prawým. Ai tedy neod—

kládá s pokánjm, & \'ij k milosrdenstwj Božjmu,
aby co hřjeh w swém způsobu odpustitelného má,
to skrze prodlůvánj s kagjejm žiwotem zteženo
nebylo. _—

Rozmilj bratřj! Gedenkaždý z lnřjclm swóho
se zpowjdeyme, dokudž nás eo hřjšnjků na swetč
stáwá, dokudž se zpowedi průchod dáwá., dokudž
gešte k dostičinčuj & udelowanómu skrze kněžstwo

odpuštčnj u Pána se přiwoluge.*)

“) Lidé co gsau hbitčgšjho gnzyka nekatolíckóho, ti ku proslxř
chu čistého (?) ewangelium, pro nic a za nic, t_vwýmzy latinského
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Telly obrutme se ku Pánu celau dušj swau, &

pruwým želem cit swé kagicnosti wyrážegjce, k mi
losrllcnstwj Božjmu se utjkeyme. Duch náš ležiž
rozprostřen před Pánem, srdce zkormauecné činiž
mu zadost, & wšecka naděge naše podpjrey se na.

něho. Onř sám učj, guk sobě počjnati máme, řka:

„()/n'aíte se ke mně celým srdcem swy'm, s postem, a

s pláčem, i s kwjlenjm. A rozlrhnéte srdce waše, (:

'ne ran-cha waše“ (Joel 2, 12. 13.) Nawraímež se
tedy ku Pánu celým srdcem swým, a. guk on tomu

chce, hnew geho pro hřjeh náš umiřme postem,
pláčem & kwjlenjm.

X. Že marnostcm \výhost dán. ! uraženému Bo
hu zadost činěno být! má.

Než, medle, tušjme-li, že celým srdcem nad
sebou nařjká, že s postem, pláčem & kwjlcnjm k
Bohu úpj onen, co od času spáchané zlosti, den
co den s ženštinami weřegne se kaupá; ten, co nad

hyt krmenjm ztučnelý & wytýlý geště na zegtřj lil—my

nestruwné wyřjhá, i w gjdle & pitj swém s trpjej
elmtlelmu se nezdjlj? Tcn—liž nad swau ducllownj

smrtj llořekuge,lulo sradostnau tvář-j wšem na odiw
se nese; i an't psáno gest: „Nezohmujte brady wašj,“
(Lev. 19, 27.) —přcdc bradu sobe llOlj, a strogený
ohličeg nosj? A ten co se Bohu neljbj, zdaž lidem
mlok přigde? Čilite tu gakěho wzlykotu, kde žena

originálu newčasnč stjmgicc, způsobam welmi gednoduchým ze zpo
wčdi lmginmsl., z biskupa dozorce, z kněze kazatele atd.
dělali umi,-gi! -—
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w drahčin muše ehodj, & ztráty raucha Krístowa
ani si newšjmá, kde stkwostné ozdoby a mistrně u—

dělané zápony sobě na hrdlo Wešj, nad ztrátou pak
Boba i nebeského klenotu nie netruchlj? — Ú,
tys při swém cizomodném i hedbáwném krogi před
ee gen čistonitá! Tys při těch perlách, při tom
zlato a. druhém kmnenj swém, bez okresy Kristowy,
předee gen škaredniee! Ty,genž sobě wlasy barwjš,
ted' aspoň wšeho ožel! ty co brwy sobe černidlem
natjráš, ted' aspoň slzami gich wymýwey! Kdyby z
twých kochánků gednoho smrt tobě wyrwala, tybys

těžce wzdyohula, úpěla i nařjkala; ty smntje se po
něm, nechala bys šperků, tybys s odéwem nešper..
kowným, s hlawau prostowlnsau, s postawau zasmue
silou, twářj k zemi swěšenau se okazowala!

Ty bjdačko! tys o zem dala dušj swau, & du
chowně gsauc mrtwa přečkáwáš sama sebe; ty k
wlastnjmu pohřbu swěmu po zemi se wlečeš! A me

dle, geštč-li nekwjljš, „deště-li neúpjš? Ty-li pro
ugitj hanby & pro pokračowánj w kagjejeh slzách
sama se netagjš? — Hle, to zabřednutj w hřjeh &
to té zabředlosti neželenj gest gen horšj gcšte au..
honu bráti, & winy přitěžowati!

Statečnj & ušlechtin ginoši, Ananiáš, Azariáš
& Misnel, i u prostřed plumenu a ohně z peci plá

polagjcjho, wyznáwali se Bohu z hřjehů swýoh, *)
I ač dobře sobe byli swčdomi, & pro swan wjru i

*) Galcož swrchu čjslo V. tak ani tuto ten řecký wýraz: „I'—„'mu

maloyesis“ giného smyslu nepi'ipnnštj, leč „hřjchů wyznánjf“ Da—
niel takowé hřjclďx wyznánj předeslaw, pak teprw cbwáln pége.
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bázeň Božj na Pánu nemálo sobě zasloužili: předcc
s ustawičnau pokorou, při slawném & mučedlnickém
pro swau ctnost bogowánj, Pánu zadost činiti ne
přestáwali gsau. To't oswčdčuge Pjsmo swaté řkan
oj: „A stage Azariáš modlil se, a otcwřew ústa swá
:: prostřed ohně, s iowarýši swými z hřjchů swýchBolm

scwymmlxs (Dan. B.)
1 Daniel ncgináčo na to se wynaložil. Když

grog“byl Pán pro wjru a ncwinu gebo, swau štědrau

milostj nadělil, & ctnostj i cbwal gebo ncgcdnau
připomenul: tu gcště ten muž Božj tuhými posty
Boha sobě nakloniti hleděl. Oni w žjni & popcli
gsa rozprostřen, skraušoné břjobů wyznánj W tato
učinil slowa: „Pane Bože ?l'ťl'lliý. silný a hrozný,

osf-ijlmyjcj smlruový a milosrdensiwj lí tém, lítcí'jž té

miluyj, a ostřjlmgj pí'ílíázrmj iwých. leřcšilíč ysme,

neprawost !)sme činili, bezbožné _qsmepáchali, a. odstan

pílz' ysme, a uchýlili _qsmc se od přiliázrmj lwých (:

smulů ových. Neposlauclmli ýsmc služebnjlilž, lwýcla

proroků, lilcí'jš mlnwíli wc gménn twém hráli:-m naším,

otcům našim, i wšemuliduzemě. Tobě, ó Pane, sp-rmverll

nost, nám pali zahanbcnj twáři.“ (Daniel 9, 4-— 7.)
Toki počjnali sobě ti pokornj, ti prostj abcz

aubonnj mužowé, k nakloněni sobě Wclikc'ho Boha
rukou swých wztahugjoe. A ted' ble, i ti, kdož Pána
zapřoli, zadost činiti & Boha prositi se zbraňugj.

Mcdle, bratřj mogi! libngto sobě léků spasi—
tolnýcb, dáwcyto průchod lcpšjm poradám, směšugto
Slzy swé s našimi slzami, & ůpěnj swogo s ůpěnjm

našjm. Myt wás pl'osjmc proto, abychom i Boha
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za wás prositi mohli. K wálnř se obran prjzegi i
tu. prosbu naše, s kterauž my k Bohu, aby se smí
lownl nad 'ámi, snažnč úpjme. Mčgtež se k ee

lému pekánj, dáweyte důkazy truchlosti, &úpěgjvjho
iskruušeného srdce. Necht wám W tom ani ten

beznáhledný blud, ani ta galowá neeitnost několika
lidj nie nepřekážj, gešto, ač těžšj obtjžiiy ge ne
prawosti, na zraku poraženi gsau tak, že k poznánj
& oželenj gieh nepřicházegj.

Tobě ta těžšj pomsta Boha rozhnčwaného, ga
kož psáno gest: „Dal ying Bůh ducha shornunweú'ff
(ij. 11, 8.) A opět: „Lásky prawdy nep-i'ígali,aby
spasení byli.. Protož pošle _qim Bůh působeuj bludu,

aby wéi'ih' lži, aby tak odsauzeni byli wšiekni, kteájž

vsz'č-i'ili prmmlé, ale powolowali, neprawosti.“ ([[. Tes.

12, 10——12.) Lidé sobě neprawost oblibugjce, w
přewráeenóm i nemaudre'm smyslu swém rozkazy
Páně pohrdugj, sebe léčiti zanedbáwagj, & sobě 11

smyslíti ncehtj. Před swým zlým dočiněnjm byli
neobezřelj, & po zločinčnj neustupnj, aniž zprwu
pewnj, aniž pak W prosbě pokornj. Tu, eo měli
dostáti, giž sebau () zem dali; tu, co před Bohem
schau o zem dáti magj, sami dostáti hodlagj. Samiř

oswogugj sebe moc nad gednotau s erkwj. Liehým
s]ibowz'mjm swozowáuo gieh, tak že we spi'eži od

padlců & pronewěreň lež za prawdu beran. I
schwalngjí gednotu s temi, kdož žádnau s ejrkwj
gednotu nemagj, & tak geště ncwěřj Bohu ohledně

na lidi, wčřj lidem bez ohledu na Boha.

Gakž gen můžete, střezte se lidj takowýeh
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struňte se co neybedliwegi towm'yšiti s temi, eo gsau
w záhnbué spřeži gegich. „Řeč gegi'ch galia rak roz

!U'lhlse,“ (ll. Tim. ?, 'l'7.) gako mornj hljza plazj
se howor gegich, škodný u gedowatý gazyh gegieh

nude wše pronásledowánj hůře potjrá. Onde přede
gcšte zůstáwá pokánj & dostičinenj: tutote i s tau
hagicnostj w honejeh, bez njžto žádného nestáwá.
dostiučinčnj. Ze pak pro řeč nekolika drzomluwců

neprawé blaho bud' sljbene, buď weřeno bylo, tedy

i tu k spáse čz'ka odňata gest. *)
W'y wšak, rozmin bratřj! genž dosawad bázeň

Božj w srdci nosjte, & po úpadku duehownjm to

rozlvoloženj swé uwažugete, ó, zpytugte swé hřjehy
s žalostj a sh'aušenostj, uznáweyte, ten neytežšj
wýstnpek swůg, zotwjreyte zrakíi srdce swého, by—

ste widěli úhonu swnu. I ani nezaufeyte nad mi..
losrdenstwjm Páne, ani hnedle giž milosti geho so
be osobugte. Gukož Bůh, gsa dobrým otcem, wždy
laskawe promjgi & odpuuštj, tak též co saudee we
lebný, strachu unh'ínj. Tedy dle stupne hřjehii
swýeh postnpugmež i w kagienosti. Gizwa hluboká

necht se nemine s pilným a dlauhým hogenjm. Tu
pokání & hřjeh nie sobe neodewzdáwey. .—

Ty-liž za snadné kladeš, s t.jm záhy se usmj
řiti Pánem, gemuž ses zproneweřil? nad negž ot
čiznu nadsaditi ses. opowážil, gehožto chrám swnto
krádežnjm zleheil gsi způsobem? llodláš-li snadno
(logjti milosti u toho, gegžto gsi za. swého newy—

*) Sw. spisowatel wystňllá wšecky prnwnwčrné od sch-(ya

gi'žto tehdáž Nowsit n Nowalián od swého gména zarazili gsm.
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znal? potřebj gest modliti se, & snažne prositi,
celé dny! úpčnjm, noci pak bdčnjm & pláčem trá
witi, ustawičně slzeti & hořekowuti, na holé zemi
se klásti, w popeli, w žjni & w strastné trwati
psote! Potřebj gest, mnoha-li Kristowa pozbyto, po
ginóm, eizjm ani se nesbáněti; krmj-li d'ábelskýcll
okušeno: na postech trwutí, askutkůmsprnwedliwým
se oddati, kterýmiž llřjCllOWése sblazugj, & w pod

porowánj chudoby setrwati, čjmžto duše od smrti
se oswobozugj.

Co byl koli protiwnjk pobral, toř má dostati
Kristus. I nesmjmet s tjm zbožjm, gjmž gsme
slauzcni & překonání byli, skaupe se držeti aniž ho
pěstowati. Cln'aňmež a wnrngme se ho, co nepřjtele
& zákeřnjka. Štitme se zbožj toho, co dýka n god
pánu swómu škodjejbo. A coby zbýwalo, to pou
žito budiž k wyplneenj se od břjellu a pokuty gebo.

Bez přestánj štědřegi bud' chudým poskytowáno,
wšello duchodu na zbogenj run wynaloženo, ze wšj

mohowitosti našj Pánu, přjštjmu sandci našemu, na
úrok půgčowáno.

Takowář panowala wjra za Apoštolůw. Taktě
zástup wěřjcjcll w ejrkwi prwotnj přjkuzů Páně 0

střjhnl. I byli't ocbotnj, štědřj, i ač gim nebylo
z tnkowýeb se wypláceti llřjchů,přcdee wše,co měli,
na almužnu mezi chudé apoštolům přinášeli. Srd
cem-li celým se modljme, w duchu-li kagicnosti k
Bohu úpjme & wzdýcbáme, & w skutejoll-li sprawe

dliwých trwagjce, Pána k odpuštěnj hřjebu sobe
nakloňugeme: ó! tožt mocen gest smilowati se, anř
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swčho milosrdcnstwj oswčdčil řka: .,Gestližc obrálč

se zanáš, tedy zachowán budeš, a zwjš, na čem 9313byl.

(Ezech. 18.) A Opět čteme: „Nechci smrti bezbož

ného, prawj Pán, ale aby se obrátil a žiw byl.“
(Ezoch. 33, ll.) Abrž z wnuknutj Páně prorok Joel
lásku Hospodinowu doličugc, a dj: „Obraťte se k
Hospodina Bohu, swémn: nebo dobrot-iwy' (L m'ilosrdny'

_qcsl, trpél'iwy' a mnohého m-ilosrdensle, kterýž (Hugo

pokut nn, zlosti uwodéných.“ (Joel ?, 13,)
O, moccn gest Hospodin pl'ominauti, & swčbo

kámgjcjho pozměniti soudu; moccnř gest, kagjcjmu,
sprnwcdliwěmu & prosjojnm břjšnjku lnskuwě odpu—

stiti; moccnř gest, i wšemu přiwoliti, čehož onomu
buď mnčcdlnictwo wyžňdalo aneb kněžstwo proň

způsobilo. Anobrž pakli kdo swým pokánjm wol
něgšj k němu přjstup našel, & gcg pro urážku, k
lmčwu (\ prchliwosti popuzcného, řádnou prosbou
ukrotil: ó! tuř on aby přomožencc !( bogi uschop
nil, znowa mu i zbraň dáwá, i sjlu gebo doccluge

u tužj, tak že i wjm w něm zase ožjwá. Bogownjk
s nowau odwabau Wpoli státi, & swau minulou stm

stj k bogi zosjlcný nepřjtolc na sebe wyzýwati bude.
A kdo Bohu w ten způsob zadost učinj, kdo ze
zardclosti nad zlobou swau, w sjle a wjře wzrůst

bráti Započnc: tenř dowolaw se pomoci Páně, i tu
cjrkew,gižto byl zurnmutil, zase obradug—e; & bohdá.

ncgeu s lnřjcbů odpustčnjm, ale i s mučodlnickau

potká sc korun au.



4. () perikOpáeh liturgických.
oa

Ka rln Bor. (fjsai'v,
faráře we Wosowč.

(Pokračowán

.Mřjwe nežli k dalšjmu rozwodu liturgických
perikop přjstup učinjme: nebude od našeho před
sewzetj seestué, () proroetwýeh, kteráž na welikau
(bjlau) Sobotu odčjtáua býwagj, stručné kterake ua
wrženj zde položiti.

Gméuem proroetwj za přjčiuau liturgie w so
botu swatau 1101)W předwečer wclikouočnj užjwanýelr

nerozumj se, dle obyčege & smyslu erkwe, pro
roetwj w dobře wzatém mjneuj, w kterýehžto ulo—

žena gsau předpowedéuj budauejeh wčej: aniž tjmto
liturgickým wýrazem mjuj se wýhraduč kteraká
stránka z samých kueh prorockých obrana: uobrž
proste powšeehné swaté čteuj z kterékoli kanonické
knihy stare úmluwy wzaté. \'Vidj se z toho, že při

nadgmeuowauýeh |n'oroetwjeh negedua čtenj z roz
ličných knih Mogžjšowýeh gsaue wážena se po
kládagj. (ímes. cap. ]. V. XXH, Email. cap. XII.
XIV. Deuteron. XXXI.

Dwauáetero proroetwj (Prophetíae) nástiny o
Messiášowi nazwjee zdržugj,a patřj toliko k samým
čekaueům křtu swatého (ml eatecluunenos), rowuiéž

gako stránky epištoluj zřj toliko k samým wčřjejm
(ltd fidťlc-S).Gsaut pak z knih staré úmluwy wažeua
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proto, pončwndž čtenj pjsem stnrozákonnjch katee-lm
menům leč od Židů leč od národů pošlým, k wzdč

lánj & přcswedčenj na wysost prospjwá. Gešto
Židé, pjsmům starozákonnjm plnou wjrn dáwagjce,
a co w nich gest wyřčeno za prawdu ugjmagjce,
skrze tatáž k wjřc wJe'z'jše Krista na základ proro—

cký založené, molmui' býti zjskáni. Na swedcetwj
toho dotýkám řeči apoštolské, kterouž držel swatý
Pawel k Agrippowi řka: „S pmnocj Božj až do
dnešnjho dne stay/jm wyddwajje swédectu'j malemu iwc

lilíémn, m'c giného necvyprawuye, než to, co ysrm pro

roci. :wéslou'nli budancjho, a Bioyšjš; že má! [iris-tus

h'péli., a že wsiaw : mrtwých prwnj —- _— ÍVji za

„isté 0 těch u'éeech král, k němuž i swobodné' aulu,

u-jm: nebo mám za. to, že ho z těch. u'ěcj m'a M_an

'nenj. Nebo níóehož toho poliaumé se nedá/0. „fé'í'jš-li

králi Aýrippo prorokum? 1ij že u-ě'íjš. Tedy
Agrippa k Pawlowi : .l'oněkud mne nakloňuyeš, abych

byl křesťanem.“(Skot. apošt. 26, 22—28.) Čekan
eům křtu swatého z národů pošlým, genž proro

kům newčřj, neprostředně pjsma swatá nemnoho
gsau prospčšna; než za pomoej Židů, sturodz'lwnostj
swýeh spisů se honosjejch, & hodnowernost knih
prorockých neupjratelnč doswědčugjejch, k spasitel—
nčmu wzdelánj slaužj; tak že skrze ne k přeswed

čenj & snadnému uwěřenj býwagj pohnutí, ginák-li

k pozm'mj gieh usilugjee, upřjmnč & s pokorou k

nim přistupugj, anoi gim nelze, proti božským swč
deetwjm rozumne se Spjratí. Obrácan komorníka
králowny (Šundaees slnužj tomu nezapřelým důka
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zem. Skutk. np. 8, 27—38. Připomenuuti též přj—
hodno & slušno, kterak i sw. Petr w den přjchodu
swatého Ducha 'wulnému sboru z Židů i pohanů
shromáždčuému řečj žiwau & ohniwuu prorocth o
Kristu progewcná na srdce wkládal, přiwodč gim
swědectwj Joclowo i giných prorokle s tak wcli—
kým působenjm & prOSpechcm, že wčtšj gich struna

bez prodlenj n welmi hbite žádala křtu swatého.

(Skut. ap. ?, l4-.)
Zagisté píjkladowé tito postačitclně poučugj

nás, že ncydřcwnegšj erkcw apoštolských šlcpčgj w
tom následowati uspěla, když nowáčkům swým, g'ež

byla ze wšech národů k sobě přiwolala, před udě—

lenjm křtu swatého prorockápjsmnpřcdkládala, pro
hledang netoliko k gcgich k wjře křestunské při
klončnj, než i w též wjře utwrzenj. Rownč i no
wegšj erkcw těchže stop křestarlské starodáwnosti
zanecháwngjc, pjsma božská z knih starozákonnjch
vážená u tagcmstwj () Kristu zawinutč w sobe zdr—

žugjcj, nowospascncům přečjtnti káže, ubezpcčjc se,
že gim w užitek přicházeti, & ku wzdelánj hogně

prospjwati buduu. Chtěli—li bychom zwlášt oněch bi
blických wýíiatkůw pod názwcm prorocth na bjlau
sobotu položených pozoruegi šetřiti, & bcdliwegi o
hledáwuti, byloby nám diwiti sc wclcmaudrýmnáhle-a
dům, gukýchžc erkew při gcgich obránj na gcwo
dala; i našli bychom, že wcsmes ke křtu cokaučeln
wlnstnjmu směřugj & wztahugj se, gakož se to z
učiněných njžc krátkých nawržcnj swetlc rozwjgj.

Půwodnj erkew měla za to, žeby k udelenj
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swátosti křtu nebylo přjležitegšjho & swčtegšjho po—

ehwjlj toho, kteréž mezi smrtj a slawným Páně z
mrtwýeb wstáujm přebeblo, gjmže ouen Weleblabý a

přewelmi s]awuý přestup z smrti do žiwota ušlech
tile naobrazen & wyljčeu. Zagisté křest netoliko

duebowuj smrtj, ale i duehownjm powstánjm gest.
\V něm netoliko umořili gsme prawý neswatý žiwot

Adama starého, aute i s tělem hřjcha na křjži zka
žeu; (gelikož dle apoštolské Wýpowedi, kteřjžkoli
pokřtěni gsau w Kristu, w smrti gebo pokřtěni gsau,

ij.6,3.) abržs Kristem wsmrt gebo pohřbeni gsau—
ee, starého čloweku zahrabali gsme,a tudjž zduehownj
mrtwosti powstaWŠe, uspodobňugeme na sobě nynj
lx'rista k sláwe & nesmrtelnosti z hrobu powstulého.

Leč přihledueme bljže k gednotliwému čtenj,
zawřenébo w nem tagemstwj krátce, pokud k weei
našj uáležj, dotýkugjce. Stwořenj žiwelnjbo swčta
tohoto w prwnjm čtenj Gen. 1. wypsnué, zřegmo
poukazuge k nowému duchownjmu swčta stwořenj,
k uowému zrozenj & obnowenj čloweka skrze swá

tost křtu swatého stalému. Druhé čtenj Gen. 5.
Swět skrze potopu čistčný zawinute zawjrá w so—

be tagemstwj obluýwaného skrze křest a usmjrnč
ného rodu lidského. WVůbec (leg potopy mno

houásobue duebowneti (lá se, & negedno podoben

stwj w neni zahrnuto. Koráb sluužj ejrkwi Božj
zu obraz, do ujž skrze křest wcházj se. Gako krom
archy nebylo než zhauby, spnusty & smrti; rowne
mimo ejrkew Božj wyknupeuj a spásy nadjti se ne
lze, neb bez Kristu nikdo nepřicbázj k Otci. Giž
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swatý Petr apoštol spomjná toho w listu swém
prwnjm (3, '2().) že woduu, kteráž při onom potopy
uáwalu rosliuu Nomuowu zucluowalu, obžiwugjcj woda

křtu swutélno mlpodobueuá & wyzumneuunág— Čtenj
III. Genes. 22. Isák (llc těla syn Aln'ulu'unůw, Ho—

spodinu w ljlaeznau žertwu wylláu: lařestané skrze.

křest z nowu zrozenými syny zusljbenj gsuuce uči
neni, dle ducha sebe samých w přjgemnau Pánu

občt přiuášegj,mrtwenjm na wšeeký (len gedowutýeh
těla swéllo žt'ulostj, :! slu'oeowa'mjm mlhoguýeh ná

l'ožiwostj. _- Čtcnj lV. Exod. 14. 15. Wywetle
njm synů Isruelskýell z Egypta sln'ze moře rudé

wyswobozenj wěřjt-jeh z porohy lnřjelm. spomenuto

skrze pollřjženj u wodč křtitelué stale. Nmujtá toho

Apoštol t.jm pou-"edenjmz že otcowé staré 'úmluwy

wšivkni pod oblakem byli, & wšiekni moře přešli, &
Wším—kulw obluee & wmořl na Mogžjše gakopokřtčui

gsnu. (I. Kor. 10, '1.'2.) Owšem toto dj w způsobu
ginotagitelučm potullmo ua ua'š křest. -— Ctenj V.

lsai. 55. Zuwjrá wzbuzowánj k powolnčmu přigetj
křtu swatého. erkew slowy prorockými pozýwá
wšecky národy k otewřené studuiei křtitelué, w njž

by, gsauce ukáleni hřjchy, pohřjžili se, a tudjž (lu
ehownjho očištenj swého došemlše, ubezpečili se ne

uwadiým (lčtliCthlll Páně, w nebesjvh wšeelmem

slulu'uu Božjm připrnwcným. —o-Čtďnj Vl. Baruch

3. W tomto čtenj (lar \vtelcné moudrosti, poroze
ným we křtu zdjlený, zřetelně nastjnčn. Prorok
welegasnč zwčstugc wtělenj & V\'l(lltt*lllé ohgewcnj

oné wěčué & s nebo pošlé maudrosti; (láwuge lidu
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swómu k srozuměnj, že proto pode =trhemmnoho

twňrných tjhot u manstwjm se shýhá, pončwadž ee

sty prané moudrosti gest opustil. Tanto mnudrostj,
%njžto přieházcgj djtkz'un Božjm skrze křest na mi

lost prigutým wšecky neci dobré spolu, durowul

Buh erkew ('llOÍ' swnu, když mu zaljbilo se, ohge—

niti se na zemi,- n s lidmi obeowati. -— Ctenj

VH. Ezechiel 37. \'Vzkřjšenjm tel, & ožiwenjm ko—

stj uschlých,dueIm nemngjcjeh, probuzenj :! powstánj
dušj'z mrtwosti hřjrhů, skrze svátost křtu stuló,
ušlechtile wymulmráuo u prorokowáno. Děsný onen
diw tel z prachu zeme wzbuzenýeh, a z hrobowýeh

mrákot k swetlu slunečujmu gusnč se puprskugjejmu
wywedeuých, Wšeehnčm we křtu narozeným znume

njm gest, že z temnostj bludů & neu'ery knowému

w swetle wjry chozenj & obcowánj, gakož i ?. smrti

hřjchu k žiwotu milosti & osprmeedlněnj gsnu ua

nawráceni. -- Čteuj VIII. Isnř. 4. Sedmi ženumí,
od uiehžto odguto pohunčnj gich neplodnosti, též i
dcerami Sionskými, ?. nichžto spláknuty gsau neči

stoty, \ryznumenuné gsuu duse pokřtěná, kteréž slo

žíwše w kaupeli poswátné duelrownj swé skwrny,

uyuj co rogue „eg-aké u úrodné štjpcuj na březjelt

pruudu lnřlitclného wzrůstngje welcbný plod ctnosti,

u přoozdobne owoce swutosti přínásegj. ——Ctenj

IX. Ewd. 1'2. Kdožkoli skrze křest přípogeu gsu

|\ společnosti swntýell tela Páně duellou'njho audcm

se stáwá, milostj tunže ugjmá práwo k welebným

tugvmstwjm Božjm přistupowuti, nýbrž i za stolem
Páně hodowuti. Odtud w prwotnj erkwi 'wobyčcg

('Mopis pro kat. dnrhow. XIV. 9. 5
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weslo, pokřtěným hned po ndjlcnj sn'átosti křtu we
lehnnu oltářnj Swátoslz rozdáwuti. erkew dřewná
co nčgaká lahodná mátcř o to se snažila, hy nowá
čkům swým na dúwod něžné lásky swé, kterouž k

nim měla, ehléh 'z'iwota,kterými stogj duše naše, w účast

nost &ku požjwánj podala. \'Vpřipomenutém čtenj ohge

wugjse tedy poswátná tagemstwj oběti nowozákonnj, n

pospolu i wcčeře swatč, kteráž druhdy nikomu ?.pokřtěn—

ců zawřcna nebyla. Owšcm Ježjš Kristus oprawdowý

gestiř beránek wclikonočnj, gen—žna oltáři křjže sml se

ohětj za nás, a w přesvaté Wečeři k požjwánj se
nám dáwá. — Ctenj X. Jon. 3. Prneného, krnšnóhn
& násilného křtu, gakýž se (lege pláčem & kngirph

slz wylówánjm potřehj těm, gešto podané we křtu

milosti, a dosažené skrze tnnž newiny, pozhyli. Zn

tan't přjčinan i pokánj nazwáno gest křtem nesnad
ným „baptian laboríosum“; ponewudž nám to bez

práce, snažnosti & truehlosti ducha nepřígde, uhy
chom se z hřjehů znykem zatwrzenýeh wyrnzili.

\'Vpřipomcnutém pjsmě pokřtěneům pokánj Niniwit—
ských Kristem Pánem wyhlášené za přjklnd položeno
a wystnweno, nc sic gnkohy podstatná" bylo nowo—

zrozenj gegieh wýmjnknu, nhrž hy gim slnnžilo k
wy'strnzc, aby šetřjee swé newiny křestnj, & stále

pnmétliwi gsuuce swého powstánj & ohnowenj, swé
myslne zdobyté swohody newypndli wslnžhn hřjehů,
z njžto wydohyti se zase nesnadno & tnzc těžko

přicházj. — W předposlcdnjm čtcnj Deuteron. 31,
zawrženj Synagogy, & rozšjřenj skrze tagcmstwj křtu

erkwc swaté nawrženo a ukázáno, že po wyzdwi
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ženám a zrušeném rozdjln mezi Židy & pohany, da

leko široko rozleth národowé milosti we křtu při.
prawené, & lásky Božj účastni učinění býti mngj.

Naposledy w čtenj XII. Daniel. 3. wyswobozcnjm

tři mládeneů z peci ohniwe' owšeul wyproštčuj 1m
křtčnýeh z plápoiů wččnýeh wypodobučno. ——

Z tohoto krátkého přehledu zgewnč se spa
třuge, že w počátečnj erkwi čjlánn bývala kute
ehumeuůlu pjsma proroeká, dřjwe nežli ginu křtem

bylo posluhowáno, aby tudjž tjln Sllmillčgi uawedeui

byli k wjře Kristowě, a kdůstognému swátosti křtu

přigjmónj se hotowili.
Giž gde potaz, pmč i podnes erkew dočtená

proroetwj z starozákonujeh knih \rziželn't, w před
wečer welikouočnj \rte odčjtati, gešto křest w ma
ličkosti času se podáwá, a starý řád k proměně

přišel? Pochybné ucuj, že se to dčg'e netoliko
pro zanechánj sledů dz'twnj liturgie, než i pro uká
zánj wčřjejm toho, že Ježjš Kristus gest skutečné
wšeho llřCtiOIH'aleéilOwykouánj, a wšeehučeh pro

roetwj naplneni: tak žeby sproste slepotnu poražen
býti musil, kdoby tak gusuého a zřegmóho splnčnj
zumuenuti nechtel. Gcšto lrjsmu sturozákonnj za,

proroetwj slztužj i našim časům: uemůž ehybiti,
aby w tagcmnýeh oněehto obrazech Krista ukrytého
netušil & nezmčil, kdo w duehownj gieh smysl wui

kati se byl naučil: abrž swčtle dna—hownj oné wčci

bude moci poznuti, k nimž starý zákon toliko tc
mne a tělesně wedl. Než uložená pogeduáuj tomuto

mjrn nu ginó perikopý přegjti nás nabjzj. _
.)“
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Na den Božj wel—ilionočnj,na němž uložila Cir

kcw (len noyslawněgšj, prawč Ewangelium neboli

ncyutěšcněgšj zpráwa o přeslawnóm Krista Páně z
mrtwých wstánj, w'cřjcjm se zwčstugc & píscdkládá.

(Marek 16) A což mílcžitčgšjho muž & přjmčgšjho

býti, 1102 aby w (lůstogný don- tcn Božj wěřjcjm

])řcdnášjun a na srdce. ukládána byla wcleblahá ona
mlálost, na njžto, guko na ncpowyklatclném zákla
du prawost powšoclmóho zgcwcnj božského stogj,

& kol nj sc ot—áčj? Pcrilcopa tato tak welikau činj

moc & wážnost, že gedinké poweděnj ,JVstn/i (jes-!!“

druhdy Andclom, nynj slullau Božjm proncšcné, sto
gest, wšcckcn křesťanů sbor walně u wjřc stwrditi,

w uadčgi upcwniti, nowý brž i žiwot a (lýcllánj,

přesné plesy & kocbánj do wšcch ůdůw Kristowý'ch
wléwati, & gie k mléčným chwalám podněcowati.

Žiwé toto oswčdčcnj, žiwým swědkcm wčřjcjm mlu—

woné, kc wšcclmčm prostupugo & proniká s-rtlujm, &
swatuu w nich Zplozngo radost; žiwé toto swodcc

twj o Kristu žíwémmnd njmž smrt panowati nebude
wjoc, ohlašowáno &připomenuto bude plynutjm wšech—

nčch wěků, dokawad střepiny střjskaného swěta to—

hoto godny o druhé lámnti se ncpočnau, & w náhle

nepřigdc onen prworozcný z nn'twých, aby zgewný
triumf slawil s wywolcnými swými, ano budou gcmu

w třpyt—jejchse tčljch wstřjc wychwáconi.

Epištolnj pcrikopa zawjrá w sobě nawcdcnj k
důstognčnm, požclmanému, & Bohu libčmu swěccnj

slawných hodů wclikonočnjch ; (l. Korin. 5, 7.) ga
kož i k wjře podobné, že swatý Pawel to psanj, z
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psal. Ponewadž Beránek náš welikonočnj občtowán
gest za nás Kristus, & knowému opet powstal žitj;
odtuddůwod wede apoštol,žet i wěrný lid křestanský,
wšellkau zlost & nešlechetnost skládage,swátek wy
kanpenj swého w (lnehownjm powstánj, w newině

žiwotn slawiti, & k požjvánj oprawdowóho Beránku

velikonočního \\“ážne & šetrně strogiti se má; pro
tože swntý ten a bez poškwrny za nás ohětowamý
Beránek w kwusu zlosti & nešlechetnosti geden
býti nemůže.

Aby pak welikonmcnost wzkřjšenj Kristown w

srdejr-h dowěrnýeh působenj swé mela: welj C-jrkew

nn wšecky dny téhoclne welikonočnjho nowý (lůwod

noweho žitj Ježjšowa z Ewangelíum přečjtnti. Mařj
Magdaléna, milowánjm ku Pánu se lnauej, ho witlj;
elwé učetllnjků eestau (lo Emaus se berauejeln n po

lllWClljnaň patřj,Šimon Petr, Tomáš & ostatnj apo
štolowé llO spatřngj, & wčřj. Sám puk wéwoda ži

wota, Kristus, nesmrtelnosti sláwnn oswjeený, pa
trné (lůwody swélno zmrtwýoh wstánj diwny'm ohge

wowánjnr swým proknzuge; ent swýnn Apoštolům

(lotyknti se (láwá, pokrmů s nimi přigjmá, s nimi

rozmlanwá, ge tešj a z strachu wywozuge. A totot

apoštolů u wji'e posilowánj gest i \věřjejeh w též

wjře n gello z mrtwýeh wstánj- utwrzenj. A komu

nncdlc by tato oswědčenj k srdci nešla? Bernuee

Wěl'llj křestnné ze čtenj dočtenýeh ewangeliekýeh

perikop n wj'T'e pogištenj & spewnčnj, k wíulei swó

mn u wjtčzi nad smrtj taužebně lnau se a winnn.
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od nehožto prýštjej se nowá nesnn'telnosti záře na
wšecky se roZplýwá. Při této žáři nsehopneni gsau

gasne poznati, že i gim Kristus po wybogované
smrti přjstnpu k žiwotn wěčnéinu otevsřel, a žet i
oni Slllj od neho blahau nesmrtelnost (l'dufllti.

Na každý den téhož téhodne welikonočnjhopřed

klz'ulagj se \\“ěřjcjnl nowj důwodoné žiwého a wtele

neporušitelnérn wzkřjšeného Ježjšc w skutr—jeli &

listech apoštolů položenj, by tjln žiwegi moc 5 mrt—

wých wstánj Páně w srdejeh swýeh pocjtili. (Skutk.
Ap. 10, 37 ——43. 13, 26 — 33, 3, 1'2 — 19

1. Petr 3. a t. d.) Petr, Pawel, Filip za swedky

se postawngj, mocj welikau wyiláwagjce wyswedcenj
o wzkřjšenj Pána Ježjše Krista, a ohlašugjce ho
Židům i pohanům, bljzkýin idalekým. VV-ážnostj
oneehno (lwau nadgmenowanýeh apoštolů, gichžto
rtowé božskau dštj wýmlnwnostj,onen přewellni sla
wný účinek božské welebnosti, plného nabýwá swet
la a obgasněnj.

\Vážjlne-li promýšlcnýilolirý wýbor perikop ted'
epištolnjeh ted' ewangelickýeh, zgewne gest m'un zra
čiti a poznati hlawnj záměr erkwe swaté při 0
něehno značných stránkách biblických,genž gest an

plné wygasnenj a spcwnenj oné čclnj náboženské
prawcly, že Kristus wstaw z mrtwýeh, k wečného

žiwota sláwě, anat se we wzkřjšenj geho zaswjtila,
ndiwitelně opet nás nuwrátil. Tento do očj padný
smer erkwe zgewnč znamenati gest netoliko w pe
rikopáeh na hody welikonočnj, abrž i na ostatnj
neděle po welikonoci položených, a newspanilegšj
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wyehrezenj iiwe'ho Spasitele za předmět mngjej'ch.

Tuk w ewungelium na II. neděli po welikonoci, gak
\\'_\'lili'l(ltízwečnčlý Sailor, wzágemue označug'e er

lww Ježjše eo pastýře dobrého, kterýž duši swau

poklz'ulage zo owee swé, (láwá gim žiwot Wěčný.

\V skutku nemohl Pán ráznegi plnost swrehowané
lásky swé, kterouž wšeeh zwoleneů ohgjmá, WWII“

(lřitl, než onjm powěclčnjm: „Gd gsem. pustý-ř du

/n'_:/'.“*) Na lll. neděli po welikonoei gestit Ježjš

:mtlým přjtelem swýeh mnilenýeh, genž k Otci ;;(le,

hy gim weclle' swého přjhythu stkwčlěho, potěšené &

zůstáwogjej 'mjsto připrowil. Ewongelinm na neděli

IV. po Welihonoei odznočuge Spasitele Krista ee
lushuwěho tešitele, nn učmllnjky swé opustiti moge,

gum zástupce na mjstč swém zuslihugc.božského

Na nedeli V. po welikonoei gestit Ježjš milo
stiwým ocllmlitelem tagemstwj, kterýž swým milým
přátelům záhmlku přjehoclu :! wýehodn swého rozlu

štng'e. „"ryš-cl „.s—em.od Otec, a přišel „sem, na swél:

oprmšljm. smát (a gdm li Otci,“ (Jan 16, 23 ——BO.)

Dá pak se o cločtených pcrikopách wšeoheená úwa

lm činiti, že se welmi pi'jpmlne hodj k přjtmnuému

času welikonočnjmu, s časem garnjm splynauejnm

w gmlno. Neho gnho z přihljženj se ljhezného &

genmého čusu gurnjho zemdlene telo naše přjrodnč

*) Bylntř (o zamilowaná myšlénkn hluboké dřewnosti, milého
Spasitele u podobensth pastýře, ztracenou owečlm na ramenau
swých nesoucjho, wykresliti a wyobruziti; gukož na pozůstalých z
rlzmnosti pomnjkách, na hrobkách, dlaluanioáeh & řezlvz'ichpolowypuk

lích (losti ušlechtile gest zřjti.
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olařjwá, k nowé sjle přicházj_ a předešlé swožesti
nabýwá: tak i erkew Wradostném času welikonoč
njm wzágemně přistrogila. duchu našemu wysoké

ohčerstwenj, wynjmanje ?. Ewangelíum miláčka Páně

(kap. '16'. 'l7.__)stránky neyutešeněgšjeh Kristowy'eh

íečj, gakowéž wáhnostj & něžnostj swau srdce naše

hluboce zaujmagj. ——
(Dal;nnčvn_i.)

5. Slowo o sn'atýeh hodinkách..
Od '

Jakuba Nénnečka,
kuč'zc ejrkewujho a wychowatelo “ hraběte Černjua.

Před časy se žádné apologie swatýeh hodinek
nepsaly, aniž se psáti potřehowaly, protože každý
dnehownj tuto swau powinnost swědomitč a ochotně
wykonáwal. Tenkráte panowalo tolik uctiwosti k
ejrkwi a ke wšemu, což přikaznge, že si nikdo
nedowolil, toto gegj ustanowenj zameškati; tenkráte
panowalo tolik ejrkewnjho smyslu, že se nikomu
onen duch, který w tomto ejrkewnjm ohyčeg'i wlá

dne, nezprotiwowal. Pozdčgi ale nastoupilo. na mj
sLo býwalé uetiwosti u mnohých pohrdánj c_irkwj &

wšemi (*jrkewnjmi ustanmvenjmi, a na mjsto ejrkew

njho smyslu dneh takowý, kterému |)ny wšecky
(jrkewnj ohyčege na odpor.

Tu si mnon dnehownj začali také swatd ho—
dinky zlehčowati a, zoškliwowati, a mjsto nich bud'
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pínnu pohožnost si předpisownti aneh wšeho media-.

nj necháwati, Tu arci nastala potřeba, gnké gindy
nebylo, totiž aby se obrany swatých hodinek psaly,
Od toho času také mnohé dohré spisy toho druhu

na sweth wyšly.*) Po těchto spiseehnehude naše práce
zbytočne, pončwadž my z giného stanowište, než o—

stntnj ohrnncowé, swůg předmět powažugeme. Oni

ospruwedlňugj swaté hodinky ze zákonů ejrkewnjeh,
uneh ze zwykii giž předcjrkewnjeh, nebo z obyčegů

& \\“ýrohů mužů swatých: _— iny pak chceme gich,

odwésti & osprawcdlniti '; podstaty lidske; my chee

me o nich dolcázuti, že gsau člowečenstwu pro geho

přirozenou powahu & pro geho přirozený poměr ku

Kristu potřehny & přinieřeny. Oni nám podáwagj o

svatých hodinkách pogednánj che historicke: —
my chceme k tomu přidati pogednánj wédecke', Snad,

že se nám z našeho hlediště podařj, nn mnohé dů
ležité otázky dostatečnčgi odpowedčti; a snadže

naše wčdeeké rozgjnizinj k mnohé mysli dřjwe přj—

stupn nagde; —- pak bychom se on'šem o tuto prá
ci byli nadarmo nepokusili. —— A wšnk přikročnm

giž k weci samé.

Každý člowčk gest zwláštnj bytostj & gaho

*) Mezi neylepšj spisy toho obsahu putřj: der geweihten oder
kanoniSt—henStunden Alter, Geist und Wesen. Landshut 1835. ——a

pak: Úber das Brewier etc. von Schwinghuimh. Linz 1838. — Též
užitečný gest práwč wycházegjcj spis: Die Psalmen erlí'mtcrt, cin
Buitmg zur- Almlogíe des Brewiers Von Handschuh, 1—3 Th. Wien

1840 — pouewadž 30 lu přednášj slnysl žalmů negcn historický, ale i

cjrhemnj.
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swčtem pro sebe; on wšak putřj spolu k ginémuz

\retšjmu celku, lidskému pokolenj. Tento weliký
celek, ku kterému počjt'áme wšecky lidi, co gieb
kdy na zemi bylo, gest & bude, gest geduotuu, gak

koliw nesrostlan, nicmene ale podstutne spogenau.
l'odstatnjm swuzkem gest tu obecný wšeeb půwod z
Adama a z Kristu _- zAduma totiž dletelu,n zKri
stu dle duebownjbo pořádku. A uiditelným této
spogenosti obgewenjm gest w lidské společnosti
mnohonásobné geduěeb na druhé působenj n uzá
gemn'ft wšeeb od sebe odwislost. Onen newiditelný
swuzek weškeré čloweeenstwo gesto nerozlučitelnegi

w geduo pogj, nežli u stromu kmen gebo rozličné

částky, nebo nežli trup u lidského těla ostutnj gebo
nudy. Nebo může přestati wetew býti částj stromu,
když gi od něho odsekneme; může přestuti bluwu,
ruku ntd. býti částj tela, když gi od nebo odqu—

išjme; -— ale nemůže přestnti nižádný člowek býti

tělesným potomkem Adama & duebownjm Synem

kristal, byt-bychom cokoliw s njm počali. Gest tedy
weškeré čloweeenstwo tak dobře skutečnqu ;zedno

stj, tak dobře skutečným. úslroyjm čili organismem,

guko gest gjm strom nebo lidské telo.*)
Toto weliké ústrogj člowččonstwu Žigt' tuké

swing úsn'oyny' čili eeloslnj žiwol, obromuý to postup

(process) weškeróbo dčgstwa. Ten eelostnj žiwot

Takowau nesrosllau :: piedoe Skuteč-nullgerinntuu gest také
kazdý wř'elnj reg. nebo naše sluneční salmtuwa. Wm o tom pred
metu Adam und Christus v. H. l'abst. Wien 1335 str. 40—56
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zz'ilcžj negen zc žian'otii wšcch gednotliwých lidj,

pako žiwot celého stromu ze žiwotů \\"šcch gebo

částek; ale on se také skládá z mnohých ncsteg
ných děgii, gako žiwot lidského tělo z mnohých ne

stcgných zábywů, ktcřj n'šak tam gako tu harmo

nicky w gcdno splýwagj. Takowými gednotliwými
(I'-gi w cclostnjm žiwotě člowěčcnstwa, které tu

bez přestánj swůg průchod magj, gsan k.p. prowo
zowánj orby a řemesel, gakoby zažjn'aej process w
onom \\elnikčm těle ——prowozowánj wšclikého ob

chodu, takmčř oběh krwe w pokolcnnjm ústrogj -——

pčstowánj ned a umčnj, gakoby ne)-wyšlcehtilegšj
tu účinnost ncrwowá —- a mnohé giné děgc,ktcrých

organism lidského pokolcnj k swému zachowánj ne
ménc potřcbngc, nežli giný organism wšech swých

zabywů k swómn ubágcnj mjti mnsj.

O těchto gednotliwýcb dčgjeh pokolennjho ži
wota káže potřeba, abychom zde napowčdcli tolik:

Oni magj ——též, gako zábywy giných organismů——

swé zwlaštnj orgány — rozličné to stawy w lidské

společnosti ——od kterých zdz'u'nčg'i a wýhodněgi

wykonáwáni býwagj, než kdyby se od eclého poko

lennjho ústrogj odbýwali. Oni wšak nicméně ostá
wagj děgowó celého pokolcnj,čili dčgowc' pokolcnnj,

pončwadž celé ])okolcnj ty orgány ze sebe wyni
nugc, žiwj a nšlccbtngc, & gcgich účinnost wc swing

nžitck obracj. .— Oni pokolcnnj dčgowé _usau k

stcgnorodým dčgům, gacj sc w žiwotč gcdnotliwých

lidj nalczagj, “ takowém poměru, že tito w oněch
vo wc swom základu docela tkwj, a bez nich na
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skrze mjstn nenmgj; my k, p. nehledáme pěstowz'mj
wed & uměnj u gednotliwého diwoeha, ponewadž
tento zábyw w eelostnjm žiwote geho národu schá
zj. — Oni pak se od těchto degů gednotliwýeh o
sob rozeznáwagj negen tjm, že weškeré ústrogjčlo
wečenstwa na. gegieh uzpůsobenj & nn gegieh wy'

hodách podjlu béře, & že oni tu po wšecky časy,

po celý totiž žiwot onoho ůstrogj trwagj, ale také
tjm, že u nich, gako ku p. “ sbernj hudby, punnge

l_liISlH'ZGodmei'enegšj určitost & přjsnegšj pořádek.

Protože geprowozowánj řemesel pokolenujm degem,
proto se každý gednotliwý řemeslnjk u swé práce
eo neypřjsnegi podlé pokolennjho ohyčege sprawn
ge; u wůlnee každý člowčk wšeeko swé gednánj,

pokud do pokolennjho žiwotn zasáhá & geho gest
částkou, zewrnbne dle pokolennjeh forem zřizuge.

Pončvadž gest člowečenstwo skutečným l'lstrogjm,

musegj u něho platiti wšecky podstatnj a hluan
zákony, kterými se každé gine ústrogj sprawugo,
O člowečenstwu musj platiti mezi ginými tenzákon;
že lala/kolize neyaliu', zewnit-řnj píjjc'ína na celé tato ú...

strogj půsebj, ')nusj také one celé na (.o působenj od,

pusobili píj-jxlu.šn_zjnzceloslnjm dégcm, tak asi gnko

odpúsobj lidské tělo na působenj léků aneb gedů
přjslnšným postupem, tu k smrti, tam ku zdrawj se
sehylugjejm.

Tnkowau smenítňqj pí'jčimut pro čl'owé-čews'luwyest

„Kristus, o nemžto wyznuti slušj, že má duleži
tuu platnost negen pro gednotliwé lidi, ale že we

Skeren organism lidského pokolenj gest postnwen
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pod goho hlahodčgué půsohcnj. On gest půwodce
celého al(nvěčenstvz, nnt by se bez něho Adam ni
kdy byl w poholcnj ncrozstaupil, alohržhy se byla
musela hned w okamžcnj spáchaného hřjchu spluiti
po?átcčnj pohrůžha: „ÍV hlen/' den hndcš gjsti se
stromu toho, smrtj zmnřeš.“*) On gest gcdiný
prawý oprz'twcc wšcch lídj & tjm samým celého po

holcnj, gelikož co náš neywyšš'j kněz \\“inn geclnoho

každého udelcnjm swé zásluh)r nnprawugc, (lm-hownj

smrt udelcnjm Duchu swatého rušj, & tclcsmm smrt

mlčlenjm swého těla co pokrmu & hudnucjm \wzkřj—

scnjm zahluzugc. On gest opráwccm celého poko
lenj & wšcho wcřcgného žiwota také tjm, že co
náš král & posmítný wlz'uluř do wcřcgného žiwotn

wšcliké swaté obyčcgo uwádj a těmi ho zaswěcuge.

On gest oprz'twccm celého pokolcnj také tjm, že co
náš wcliký prorok :! učite'l wcškcrému swětu hla—

hodárné swetlo swé swaté prawdy poskytugc, & tjm

to darem negcn swému spascnj, ale i wšem giným

wč-ccm na swčtč rozuměti nás učj,a wšcliký zhoub—

ný blud ze společnosti lidské wypuzugc. On gest

opráwcem celého pokolcnj tjm, že pomocj wšcch
swých darů do wcí'aného žiwota na mjsto swéwolc
& wšclikého násin uwádj šetřele práwa & sprzuwdl—

nosti, že do domárjho žiwotn na mjsto wšeliké m'
pi'irozcnosti a hnusnosti uwádj pos 'átnau počest..

nost, že do wšj lidské společnosti na mjsto wcřcg

*) Wiz: Von—schulezur spekulativen Theologie des positiven
Christenthums von Aut. Giinther. Wien 1820. ?. 'l'h. str. 295 »—

lmk: Shd- mul Nordlichtvr od téhož Spi80\\atcl\', str. 19I_ -—
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nebo :! zákonného bezpra'mj :1 bezmrnwj uwaidj u

šlechtilé a svaté zákony, že wšecky mysle odpud
lýeli žádostj pozdwibuge k wyššjm snahám, kumeuj,
wčdíun, lásce a wšj spnuilosti. ——Ou konečne má

pro celé člouěčenstwo také tu důležitou platnost,
že ge někdy eo slnwné pokoleuj wzkřjsj, aby s

njm un weky u newyslowitelué blaženosti přebýwul

widitedluč, geko s ujm dosnwáde přebýwá newi
ditedluě. —- Ou gest pro člowččeustwo ne tak“ ze

wnitřuj př'íinnu, guko celého pokoleunjho listrogj
podstatnfpu :! ueylllnwuégšjzn uudem, bez kterého by

ouo nikteruk obstáti nemohlo; & gebo žiwot & pů..

sobeuj gest w celostnjm žiwotč wcškeróbo člowě
čenstw, u welikém to postupu wšeswetuélno deg
stwu, ueylllnwučgšjm eelostujm dčgcm, který wšecky

ostutuj dege, který celé degstwo podpjrá, pořádá &
k sluwnóluu ejli wede. Ou gest prawým sluncem

sprnwedluosti, které na celé pokolenj co swau přj
slušnou pluuetu wšecken zuik & wšeeko blaho wy

léwfi. On gest pro toto wcliké telo skutečně di

wotworuým lékem, gjmž gemu od ranné smrti pomo—

žene, gjmž gediué. gebo chorobu se léčj,a někdy w

nuplné zdrnwj & blnllý žiwot se obrátj.

Na toto působeuj Kristowo mqu owšem také
celé pokoleuj edpůsobiti přjslušuým eelostujm dě—

gem. A w čem má toto přjslušué odpůsobeuj,
teu celostuj deg zúležeti? —- Přede wšjm bude

třeba, když Kristus člochČeustwu swé spasenj po
dáwá, aby ono si ho žádalo, z něho se rndownlo,

u ge ochotně přigjmulo. Onen odpůsobjej deg musj
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pokolcnnj tanlmu po Kristu a gcho spasitelné po—
moci, čili pokolcunjm \\“5'zm'm'a'mjm \\“lustnj hjdy &

zkázy, t. y;. pokolcnnjm sobe zapjránjm, čili u'cí'cjj

mým.poslem; — ono musj býti pokolvnnj radostj 7.

Kristowy přjtomnosti :! 7. gcho přcwzfmných darů,

čili wcřognýnn Krista :! goho \.vykouaného djla sla

wcnjm; ——ono musj býti m'hotným golm pomovi

užjwánjm, čili wcřvgným svatých suviloslj př—igjmánjm

—- slowvm, ono mus-j hýti,tjm, ('o se. llilšt'llli cjr

kewnjmi přikázanjmi nařizuge. Go,-li celé pokolcnj

lidské takořlxagodnjm llřjšným publikz'uwm,tvdy musj
také wo. ws'j smí celosti kagjcnč přl'd Pánem na

kolena puduti & ncustnlými posty na prsa se hjti,
f_rakohychtelo tuužolmč wolnti: „Pane, (nul mih)us

mně. l:.ijšncw,::,.“Gue-li ono celé, guko nekdy třj upo.

štolowé na hoře 'I“z'1|>orskó,ncž gvdnjm swčdkom

Slztwnč & Inlnhodčgné přjtonmosti Páně, tedy mqu

také we swé (:(-losti rádo nu WŠOCLOginé zn—

pomjnuti, swé wšcdnj zmnčstlmánj odkláduti, “ smí
tcčnj radosti při Kristu mcškati & sc srdcčným

plcsánjm na gcho sláwu patřiti, gakoby chtělo řjci:

„Pane, zde gest nám blaze být-i.“ Gc-li pokolonj
lidské onijm-lwcm, " kterého chce Pán sc swy'm
spascnjm ostutí, mu.—=jtaké ono s ochotnostj gcho

osobu & gvho milosti do swóho přjbytku přígjnmti,

tu s uctiwzul opatrnostj přcchowz'uvati, & k wclikým

slihíun & skutkům hotowo býti. Toto chowánj gest
pro člowččenstwo docela přirozené & přjslušné, zm

na působcnj Kristowo samode & skoro nutně ná.

sledugc. ——A wšak totéž pokolonnj odpůsobeuj,
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tentýž eeiostnj deg; pokolennjbo žiwotn, gest. také

na neyweyš potřebný, & to sice tak dobře pro celý
organism lidského pokolenj, grtko pro gednotliwé

gebo nudy. Nebo bez tohoto odpůsobenj také pil

sobenj Knistowo nema-'tmjsta. Kde si daru Kristo
wýeb nikdo newážj, tam Kristus ge takénemůže roz
dáwati, ono kde se Kristus žiwotem newyznáwá,

nýbrž upjrz't, tam se upře také wěrau, tam se obrátj

přjslušné odpůsobenj w odporné protipůsobenj, a
Kristowo piisobenj gest tu naprosto nemožné. On
to nemůže působiti w prospěch celku, ponewadž ee

lek gebo Wl)in k-sobč nepřilmuštj u gemu odpjrá;
a on tu nemůže působiti w prospěch gednotliwee,

poněvadž ten, u Wšeobecné newčře & zpauře proti
Kristu gsn wyebowán, též gebo pomoc nepřigme.

Gestli žeby ale Kristowo pilsobenj z pokolennjbo
žiwota wybynulo & gebo děgem wjee nebylo, tedy
weškeren tento žiwot “ weiiky' & strastný nepořádek
ubjbá, gnk to zřegme wideti gest na wšer pohan
skýcb národech, ano i na křesíunskýeb ()bejeb,
genž, odřekše se Krista, tudiž wšemu šetřenj. spra
wedlnosti, prúwa & wyššjeb důležitoslj wýbost doly,

& wšeeko zřenj k tělesným wýbodám & rozkošjm

obrqu & weškeren weřegný řád násilně rušiti se

neostýebagj. Nemá-li člowččenstwo w takowý ne

pořádek a w podobné strasti uběbnauti, nesmj při—

pustiti, aby blabodčgné působenj Kristowo děgem

w gebo eelostnjin žiwote býti přestalo, & k tomu
konci musj na toto přewzáenó působenj také bez
přestz'mj přjslušne odpusobiti celostnjm dčgem swýeb
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weřognýoh postů, wcřcgných slnwnostj, o wcřcgného
swátostj přigjmánj.

K tomuto prwnjmu dčgi mus-j olo přistaupáti

gcšt'č druhý, totiž prwnjho (lego oswc'domě'nja oslo

u'vnj. Nebo nonj člowčk bytostj hczwčdomau, aby
něco činiti mohl, čchohy si nebyl w mysli powe

dom; ani na.—njbytostj němau, aby čeho činil, co—

by se mu hned & gako samoděk w slowa nepři

odčlo. A mnsj-li giž gcdnotliwý člowěk Wšecko, co
se w gcho žiwotč (logo, sobě 05\\'čdonnit.i,a “ oswč

domčnj slowcm wygádřiti, tedy musj tjm ch0 po
kolonj .— w gchožto žiwote wšecko gcštč rázněgi &

určitegi nu gcwo wystupngc -— swé zbožné odpůso

henj na působenj Kristowo si oswčdomowati a řád—

uau i'cčj ohgcwowati: tak to s sebou přinášj lidská.
powaha wůbcc & powaha lidského pokolcnj zwláště.

——Ano poněwadž w člowččcnstwu každé půsoheuj

hyne & přcstz'm'ů, gcstlížc se stále neoswčdonmgo &

neoslowuge, tedy musj člmvččenstwo nadzmjnčnčho o
swčdomcnj u oslowcnj hýti pilně také proto, aby gcho
wýšo wypsanc'mu odpůsohcnj na potřebné potrawč

nosoházcloqaby s tjmto odpůsohenjm také půsohenj
Kristowo w pokolcnj ucpřostalo u wšclihý goho pro
spěch ncwyhynul. Musj tedy pokolcnnj touha po

Kristu a po gcho spasonj čili wcřcgné posty pro
mízcny býti _přjhodnýmiprosbami; musj pokolcnnj
radost z Kristowy přjtoumosti a z goho hotowého
djla, ěi'li wcřogné swátky prowázcny býti přiměře

nými clmnlozpčwy; musj pokolennj lm Kristu a k
gcho darům ochotnost, č'rii \wcřcgnó gcho swátost

Čnslnís xm katol. lhlťh. XIV. 3. 6] |
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njeh milostj přigjmánj :! požjvánj prowňzeno býti
přjslušným (ljkůčiněujm. Ge-li člowcčenstwo hřjš—
ným & skraušcným publikánem, genž před Kristem

w prachu klečj & swými kagjcjmi posty gakoby na

prsa se bige, musj také wýslownc ku Kristu wolati;
„Pane, bud mílostíw mne híjšnenu.t.“ Ge—li ono gebo

lnorliwým učcdnjkem, gcnž swými slawnostmi geko—

by na horu Táborskau k blažcnému spatřenj lšri
stowy sláwy se. powznášj, 111qu také ku Kristu wý

slowně wolati: „Pane, zde. geslnám blaze.byti." Ge-li

ono přeštastným Znelloem, genž Krista & gebo spa

senj (lo přjbytku přigjmá, musj také swau mlcčuost
\výslownými sliby oswedčowati. Musj tedy k prw
njmu pokolennjmu odpůsohcnj, gakým člowcčenstwo
na působenj Kristowo odpowjtlá, přigjti gešte dru
hé, které gest prwnjho nutným wýrazcm & potřeb
ným podnětem; musj k oné prwnj wýkonné pobož
nosti přigjti geštč (lrulná myslnj & slownj pobožnost,
kteroužto člowěčenshvo, gakoby hlasitým wzdyehá
njm, na Kristu potřebnou pomoc platně wymállá, &
ktcrau gokoby hlasitým plesem, gebo slusne za ni

welebj; 111qu to býti skutečná políolennj modlitba.,

která. w celostnjm žiwote |)Ol\'()ll'.lllljll0ůstrogj tak

gistě gest podstatnjm (logem, gako gjm gsau weřegné

posty, sluwnosti & swátostj přigjmánj, & g_nko gjm

gest Kristowo spasitelné w člowečenstwu působenj
samo. »—

Kdybychom chteli powahu této pokolennj mod
litby zewrubnegi wypsati, museli bychom o nj přc—

de wšjm nwesti,že gcgjm obsahem musi býti Kristus
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a gebo přcwzácné Spa-scnj. Ona totiž nenj než od

působonjm, kterým člowěčcnstwo na působonj Kri
stowo odpowjdá; ona nonj než wěrným oslowcnjm

pokolonnj po Kristu a po goho spasonj tauhy,poko
lounj z Krista z goho hotowého djla radosti, po
kolcnnj ku Kristu a k goho darům ochotnosti; ona
tedy se musj ku Kristu a k goho Spasenj, co k

swomu přodnjmu & hlawnjmu předmětu \\ztahowati.

A sice, pončwadž tento gcg'j předmět gest na ncy

wcyš důstogný, musj také ono býti pobožnostj pře
wrauoj, přoradostnau, wšelikého nadšonj a plesu
plnou, noywznešončgšjmi myšlénkami & city Oplýwa—

gjvj, pobožnostj w ncywyššj mjřo :! w neyprawěgšjm

smyslu básnickou _ pobožnostj, gakou snad si člo
wočenstwo, anot po wšecky wěky swé zřenj ku

Kristu a k goho spascnj ohracoti muselo, za swé
básnické doby wc zwláštnj poswátné pjsně čili žal
my na wšecky a pro wšecky budaucj časy uložilo;

——ona musj býti pobožnostj, která so, mimo giné

čtenj & modlcnj, hlawně ?; těchto odwokých & do

Wčkýcil chwalozpčwů Krista skládá. A Wšak gegjm

obsahem musj mimo to gcštč býti ne;/swéldqšj Tro

yice Božj; 110an protože troggediný Bůh gest Wla
stně předmětem každého modlenj, anoř nonj než

budnucjho přeblnžoného obcowánj s noysWčtěgšj

Trogicj prozatjmnj náhradou; ale také proto, že
Liest trogosobný Bůh půwodccm wšoho spasenj, gonž

nám \'Vykupitclc usandil & poslal, & spolu Wšeho

spasonj cjlom, ku kterému nás Kristus swým spa
senjm wcdo, řádné s njm smjřonj & spogenj nám

5%
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zgodnůwnge. \\" modlitbě, kde welebj člowečen
stwo swé Spasenj, nemůže se neozýwati také: Shima
Bohu ()lc-í :: Synu i Duchu swatémn, yakož byla na

počátku, in_ynj i wždycky i nau'éky wékítw !“ to gest

chwáln od celého pokolenj neyswčtěgšj Trogiei wzdá
wanág ano tu přjslnšno, aby, gako wšeeko welebené
spasenj od Boha poeházj & k Bohu wede, také
wšeeko geho welchenj onau ehwnlau se končilo —

aby alespoň zápal každého žalmu do téhož ehwulo
zpčwu co do swébo přirozeného ohniska se srážel.
-— Puk mnsegj nnšj poholennj modlitby obsahem &

předmětem býti také swaij (Lswéh'ce Božj. Nebo oni

gsau blaženj společnjei neyswčtčgšj Trogiee n Spa
sitele Kristu; oni gsau účastnjei Kristowy anplné
sláwy & silásy; oni gsau mngitelowé welikýeh zá
sluh :! spolnaudowé našeho pokolenj, genmžto po
djl na oné gegieh přewzáené magetnoeti přináležj;
——nemůžet člowěčenstwo neyswčtčgšj Trogiei, Kri

sta & gebo spasenj oslawowati, aby si newšjmalo

gegieh domáejeh n ančostnjků Kristowu plného spu
senj, aby si newšjmnlo gegieh přjkladnýeh žiwoln,
a aby se neneházelo o gegivh hogné zásluhy; ono
nemůže na ejl swé pnutí, naB-ohaaKristapmnatowati,
aby nepamatowalo spolu na swé spoluuudy, genž toho
giž ejle došli.—Konečnč mnsegj býti našj pokolennj
modlitby předmětem a obsahem také tvé-rné duše w

očistci. Nemůže totiž člowččenstwo spasenj Kristo—

\\'o welebiti, aby nepamatowalo na ty, gimž se plnost
téhož spasenj gešte nedostáwá; nemůže dobrý sku—
tek této modlitby wykonáwnti, aby gegj zásluhu ne
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přenášelo spolu na ty, gimž tceutb pode přiuáležj &
gímz gest ho také potřeba; ono se nemůže uellázeti
o přjmluwu swýeh oslaweuýeh Spoluaudů, aby spolu
ueorodowulo za swé lmgjej spoluautly w očistci _
hyt by se toto orodowáuj pro slušnou skromnost a ne
(lůwčru we wlastuj zásluhy i dosti zkrátka & zřjdku

clčlO. ——Obsah uušj pokaleunj modlitby musj tedy

byti tukowý, že ona se nám progewuge co řádné

obcowánj se wšemi uebešhmy a wěrnými služehnjky

Božími —- že se u'z'uu obgewu—ge co čtwerá aneb co

trogj pobožnost, z niellžto wšak geilua na druhou
přirozeně přeelu'tzj, gi budj, s uj w getluo sply'wá,

w uj gnko dwogj smysl w getlué Řeči se tugj n o

;cýu'z't_ že se mim musj mlátí co weliký ukkonl,

kde tré nel) čtwcro wážuýeli hlasů brzo pospolu,
brzo po sobe sauzwučnč zawzujw'.

Dále smjme 0 této pokoleuuj modlitbě twnliti,
že ona se musj bez přesné./aj w člowbčenstwu O(l—

býwati. Gestliže ona gest podstatujm degem w (:e
lostnjm žiwotč pokoleunjho organismu, tedy nesmj
nikdy přestati, guko w uižáduém ústrogj ucsmj ui
gaký podstatuj zábyw kdy zastaweu býti bez weliké

pohromy. Gesliže ona gest přjslušuy'm odpůsohe
ujm, kterým člowečenstwo na bluliodčgué působenj

Kristowo 0(l|)0\\'j(lá., tedy nesmj uiluly přestuti,gako
Kristus w člowečenstwu nikdy působiti ucpřestáwá.
Gestližu gest slušným wšjmáujm geho nebeskýchth
ln'mliuců & unwštiwitclů, Kristu totiž„ ueyswčtěgšj

'l'rogice u Swutýell, kteřj též s Kristem gnkolny na

zem sestupugj, aby : člowečcustwem blahodárně ob
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('ownli u wšeliké dobré tu působili, tedy nesmj nikdy

přestuti, guko si gnkýehkoli dobrodinců, kteřj nás
se swými dary mnvštewugj, wšjmuti nepřestáwáme,
dokud u nás ostáwugj. Gestliže ona gest giného

poswátného u důležitého děge w pokolennjm žiwote,
weřegnýeh totiž postů, slnwnostj & swátostnjho s
Kristem oheowánj nutným wýruzem & potřebným

podnětem, tedy nesmj nikdý přestati, guko tyto ni
kdy nepřestáwngj, nlcbrž musj negináče, než ty
Wseeky časy prostupownti & nnplůowati, 11po každé

se ohnowownti, kdykoliw se galeý přirozený čusowý

odde ohnonuge. Ano gestliže onu gest oswedomenjm
& osluwenjm pokolennj touhy po Kristu a po geho

spnsenj, pokolennj radosti z Kristowy přjtomnosti a
pomoci, pokolennj ovhotnosti ku Kristu & geho dn—

rům, tedy nesqu ona ani w tnkowé dni umlknauti,
w které člowěčenstwo nemůže onu swau touhu, rn

dosta oehotnost weřegnými posty, swátky u swu
tých swátostj přigjmánjm proknzowati; nlehrž onu
musj od gednoho postu k druhému, od gednoho
swátku k druhému, od gedné Zpowedi u swatého

přigjmánj k druhému gukoliy doznjwati a každým
dnem a každau hodiuuu se obnowiti, gnkože zng'isté

dotčená touha, radost a ochotnost z lidských myslj
& srdej na negaké okamženj wyhynauti uesmj! _
A mimo to gostliže onu gest swutnu důležitostj ee
lóho pokolenj, přjslnšným celého člowečenstwa ku

Kristu zřenjm u wolánjm, tedy musj rowne tak po
wšecky weky w pokolenj trwati, u wšecky weliké

doby člowečeustwu nn—pliiowuti -— 111qu od prwnjho
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se zgewenj zbožného Enocho, wážného wynálezee
weřegného modlenj, až k druhému geho před soud

ným dnem přjštj, mnsj od počátku pokolennjho čili
weřegnóho žiwota až k geho znuiknntj odbýwánn

býti, gnko i wšecky drobné částky našeho času na
zemi slušně a nutno proniká a naplňuge. Ona se

nám w tom ohledu progewnge co wččná zápalnj
oběť, we swntyni Páně, w znswčceném přjtomnostj

Kristowau člowečenstwu, zňutá, gcnž bez přestánj

& po wšecky weky swau ljlieznan wůni k nebi
w)* lá.

K powaze této pokolennj modlitby také patřj:
že gi člowečcnstwo samo w celé swé wcškerosti

noodbýwá, ale že gi musj odhýwnt skrze zwláštnj
zastupce, & to sice negen proto, že ge mnolmu gi

nnu pracj newyhnntclne zmnčstknáno, pro kterou
nemůže stále a bez přestánj se modliti, ale také
proto, že ona modlitba gest zwláštnjm degu—mw ce—

lostnjln žiwotč pokoleunjho organismu, kterýžto dog
rowne tak, gako každý giný děg w gnkémkoliw ži—

wém ústrogj nn swé zdárněgšj odbýwánj zwláštnjch

orgánů potřebnge. Gsnn pak přirozenými orgány
toho poswátného (lí-ge, přirozenými w té přjčine
zástupci ostatnjho člowččenstvz mimo giné schwál
ne k tomu konci zřjzené sbory a společnosti, -
wšíckni kněží Oni gsan prostřednjci Kristowi,
skrze které on swé spasenj w člowečenstwn půso

bj: oni buďte i prostřednjr-i & zástnpcowé člowč
čonstwo, skrze které ono Kristu swnu touhu po

geho dobrodinj, swau radost z gcko přjto'mnosti,
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swau ecbotnost k přigetj gebo wzáenýeh darů o

swčdčuge. Oni gsau poslowé, které Bůh & Kristus
k pokolenj se swými dary posjlá: oni bud'th i po—
s—lowéčlmvečenstwa, skrze které ono muswau wdeč

nost a winbec swé smeyšlonj w přjčinč těch darů
wzkazugc. Oni gsau Kristowu spaser znalj wykla
dači a ocenitclowé: oni také budte téhož Spaser
borlin wclebitelé & wrauej žadatelé. Skrze ne
Kristus w člowččenstwu wládne, & pokolenuj žiwot
zwláštně uspořádáwá, aby byl na gebo spasitelné
působenj příslušným odpůsobcnjm: oni buďte také
tobo odpůsobenj w člowččenstwu stálj oswědomo—

watelé a ožiwowatelé. Oni gsau gako powolaným
ll'logžjšem, skrze kterého Pán swing wywolený lid ze

země duebownjbo otroctwj & wšeliiké bjdy & potupy
do zasljbenó zeme ducbownj swobody & wšelikóbo

blaha uwádj: oni budte i tjm borliwým & swatým

Mogžjšem, gcnž sWnu ljbeznau modlitbou bučw Páně
na zpronewčřilý lid krotj, aneb za tento zápasjej &
s četným ncpřjtelem bogugjej lid swé rámů k nebi
pozdwibuge.

Ona modlitba —- ač gen w ústech & srdcjeb

kněžstwa & zwláštnjeb sborů se nacllázj — nicméně
ostáwá modlitbou eelébo pokolenj, ostáwá modlitbou
přjsně pokolcnnj. Nebo ona gest w celostnjm žiwo
tc pokolennjbo ústrogj degem, který ačkoliw od
zwláštnjbo orgánu se odbýwá, předce k žiwotu ec
lebo ústrogj patřj, pro který wcškeré ústrogj prj
slušne' orgány ze sebe twořj, zušlccbtuge o žiwj, a
který opet celé ústrogj we sw—ůgužitek obrat-j. Ona
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totiž gest půwodue powiuuostj celého člowěčeustwu,
a nemůže také po swém přenešenj na kněze, kteřj

gi wždy gen eo zástupeowé ostatnjho člowččenstwa
wyleom'lwugj,přestuti pokolennj powiunostj býti, tak

usi, guleo králowská moc, třebas po swém přenese-.

uj nu králowy námestnjky, nepřestáwá býti moej
králowskuu. Ona gest pobožnostj, k gegjmužto stá..
lemu u řřduému odbýwáuj celé člowečenstwopřispj—

wá, auot swé pokoleuuj nudy za gegj odbywatele
dz'mů, auot ge Ziwj, giueho nepřjhodue'ho zaměst

lulánj zbuwuge, anot gim zwlášlnj bedliwčgsj wy
ehowánj zgeduává, & k řa'dnému wykom'nváuj gegieh

poswátnóho uuřudu schopná ge einj. Ona gest po
božnostj, nu gegjžto wýhodzíeh také celé člowěčeu..

stwo podjlu héře, gelikož Kristus a Bůh stálé &
wraqu přjmluwy geho horliwýeh orodowujků mile—
rz'ul wyslýehá, & gelikož mimo to swutá horliwost,

neustálým modlenjm u kněžj žiweuů, ua ostatuj po
kolenj u muohouásolmém obcowáuj nutně přeeházj.

Ona tedy gest celého pokolenj wečuau powiunostj,
wččuým aučiukem, a wččuuu wýhoxluu; & proto také

u'ečne za modlitbu pokolenuj se pokládati musj.
Ona se nám zgewuge w tom ohledu co poswátuý

oheň, který gest toliko na některých mjsteeln naše
ho pozemského bydliště wzdeláu, proto ale přede-'e

Weškeru prostoru pozemskou oswěeuge; ona. se nám
zgewuge eo zápalnj obet, která we welikém chrámě

Pánu zasweccného člowččeustwa před oltářem gen
od kuězj -—-e& wšuk we gméuu Weškerého shroun'xž

dčuj —-—se přiuášj, & s gegjžto Ijbemmu wůnj mysli
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wšeebněell k Hospodinu se pozdwibugj; ona se nám
zgewuge co poswátná harmonie, co kosteluj hudba,
která se gen od některých zwláště k tomu wyuče
ných umělců prowozuge, proto wšak předee celý
chrám swau sláwau a swým wážným aučinkem na

plňuge.
Tato modlitba, poněwadž wždy pokolennj po

božnostj ostáwá, 111qutaké wždy zewnitř pokolean

formu na sobě pronášeti. Ona proto musj, pokud
možná, od sborů odbýwána býti, poněwadž tito Ie'pe
lidské pokolenj předstawngj, než gednotliwé oso—
by. Ona se musj nahlas a střjdau'e konati,'ponewadž
to při pospolitém gednánj pokolennj wjeerosti gest
přirozeným obyčegem. Ona se musj w množném

počtu odřjkáwati, ——-(leč-by snad w pjsnjeh a žal—

mýeh podlé básnického způsobu množný počet ged

notliwým se dosazowal,) ——poněwadž pokaždé celé

člowččenstwo se tu wyrozumjwá. Ona se slnšněgi
we chrámech,.než kde ginde odbýwá, pončwadž tu
11přjtomnosti Krista sbromáždčnj welebitelé a wzý—

watelé lépe weškeru ejrkew, čili zasweeené přjtom
nostj Krista člowěčenstwo předstawugj, které práwe
pro tuto přjtomnost k onomu welebenj a wzýwánj
zawázáno gest. Ona se musj, gako každý giný
eelostnj děg, w přjsnčgšjm pořádku a w určitěgšjm

způsobu wykonáwati, pro gegj odbýwánj musj se u
stanowiti wšem stegný čas, anplne stegný obsah,
stegná. forma, stegný gazyk, stegná slowa, stegué
přednášenj, poněwadž wšeeh působenj má splýwati

W geden harmonický celek pokolennjho děge. A
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wšeckon tento pořádek a způsob má se, .pokud
možná, zaehowuti i tenkrát, když se od gednotli
wy'eh knčžj o samose odhýwá, pončwadž také w té

přjpzulnosti pokolennj modlitbou ostáwá a co tuko

wá se twářiti musj. Ona se nám z té strany pro
gewuge eo moln'ltuý sbornj zpew, na gehožto pro
wozowánj gest ohrmnný sbor po celé zemi rozesta—
wen, & který mimo swůg rázný aučinek také tu

wlastiwost shornj hudby do sebe má, že zde půso
benj gednotliwých zpeweů co neypřjsnčgi gest uspo
řádáno a 00 neyurčitčgi odmeřeno, aby w zdárnuu
eelostnj harmonii splýwalo.

Konečne se dá, podle toho, co gsme dosawode

() pomuze nnšj polmlcnnj modlitby powědeli, také
uhodnnuti, svahy/wh asi .zvvlzištiqjclzčásti, (with:/'n; způso

bem, mus) býti sestrueeim.. Přede wšjm, máli ona wšecky

časy nuplňovati a znswěcowati, skrze které se ži
wot člowečenstwa ku předu pohylmge, musj obsaho—

wuti na každý den zwláštnj poswálný úkol, (každo
dennj swaté olfieium). -—-Pak, má-li také tolikrátc
za den se obnowiti, kolikrát se přirozcnj oddjlowé

dennjho času olmowngj, musj každodennj úkol Zá
ležeti ze sedm-i mmšjch čáslj: ze čtyř dennjch, totiž

na zaswčccnj čtyř přirozených čtwrtj, na které si
člowččenstwo od gnkžiwa den oddělilo; z gedné

nočnj čili _qíthy'částky, kterou bude třeba předdennj čas

zaswětiti; z gedue' wečer-nj,která zas wcčernj zaswčtj;
a z gedné, ktomu se mnsj eelodonnj pohožnost

slušně uzawřjti, a která gest celého poswátného ú
kolu uutným daphžkcm. Negináče tedy, než od gek
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žiwa každý den rozpadal na čtyři přirozené části,
a dělil se na čtyry tak nazwané hlawni hodiny,

111quse děliti eelodennj úkol, tento poswátný deunj
čas, we wšem na sedm přirozených částj, na sedm

to poswátných hodin, (swatýeh hodinek) —..-kteréžto
rozwrženj se aege-n welmi přirozeně a nutne, ale
také welmi přjhodnč a wýznačne (lege, pončwadž

tak rozdělený poswatný den zauplna se podobní gi
nemu časowému oddjln, prošlému od hřjehn Adama

až ku přjštj Krista, onomu welikému dni, který též
ze sedmi ohromných hodin, ze sedmkrát sedm slu

nečnjeh roků záležel.*) _— Tyto menšj eásti celo—

dennj poswatné úlohy musegj se zase skladati:
předně ze žalmu, které eo odweké a dowčkó ehwa

ložpěwy ke cti Spasitele, gak giž powědjno, uaskrze
ostáwag'j hlawnjm obsahem pokolennj modlitby, —
ač tu i giné hymny, t. pozděgšj poswůtné zpěwy
na oslawenj pozdegšjeh skutků Kristowýoh pozdě—gi

wyhotoweué, ehybčti uesměgj. Po každém žalmu

musj se klasti pokoleunj pochvala negmve'légsjTrot/ice,
\

gak gsme tež :glž byli podotkli. Před žalm ale bude

třeba staweti přjslušuý pí'alzpéu',gellžl)y téhož žalmu

\\"šeobeeuý smysl s wýznamem [n'-(uve připadagjej

slawnosti w sauhlasj uwádel, a genžby, co začatečnj
thema k následugjejmu zpewu, welmi přjhodne i na

*) Slunanj rok gest ten, w kterém posleduj planeta, uruuus.
swůg oběh okolo slunce wykoná. Takowýeh slunečujch roků uply
nulo od Adamu až. ku Kristu 49 čili 7X7, tak že přišlj Páně glž do
padesátého padá. Wir.: Div. heilian Berge von Em. Veith. Wien
1835. djl druhý, stránka 82.
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gebo konci se opčtowal. —- K žnlmfnn slušně se

přidá přiměřené prosa-iché člen), rozličné to zpráwy
a wýklady () spasenj Kristowč, tu očekáwnném, tu
se zgewiwšjm, tu na swatých prowedenóm. Na za

'Íz'ltlill každého čtenj byhby pi'jhodny, na způsob
žalmowy'eh nápčwů, rozličné žehnacj průpowédi, kte

rýmiby se ono takmeř k pobožnosti náležitě zzz——

swetilo aneb radčgi, kterými bychom my se k po
božnému čtenj zasnětili. A na konci téhož čtenj '
byloby přjhodné rozličné (Uliůóinénj a dabroí'eócnj,

gežby tu bylo tjm, čjm ge po žalmech tloX<)lo_ňjiv,gežl)y

nebylo než tnže doŘologic, genže w ginó roucho

přiodčlrá.*)— Ony žalmy se swými předzpewy a do
pěwy, a tato čtenj se swými nápowčdmi museg'j býti
hlawnjm obsahem wšeeh těch sedmi částj, z kterých
se každodennj poswátný úkol skládá. Před tjmt'o
hlawnjm obsahem, na začátku každé té části, nesmj
nikdý e_hybčti dotčená doxologie, anal, gali giž po

wčdjno, gest přirozeným wy'chodištčm wšeho slawenj

*) O tomto (ljliiitrinčnj a dobrořečenj, které se má po každém

prosaickém čtenj klásti, třeba připomenanti, Že ge nesmíme rownati
ls poslednim průpowčdčm práwč odbytého členi, nýbrž že ge. musjme
wztahowati wždy k hlawnj a zálgladnj myšlénce, která Celodennj olli—
cinm anebo weškern pobožnost pokolenní modlitby proniká. Gaha
by se w prwnj přjpadnosti začaslé zdálo nepi—jlrodné, tak zagisté
wypadá w druhé přjpadnotti na neyweyš přiměřené. Tak-by se R11
v. obljbené w cjrlcwi: „I)co gratiash“ na poslednj slowa předešlého
l-tenj vrždycky dobře nehodilo; ale se základnj myšlénkan pokolennj
modlitby, s myšlénkau o našem spasení , welmi dobře se srownúwá,
— pročež se onomu: „Deo gralinsl'“ welmi přjhodnč též w cjrlcwi
nbljbené: „Tu (mu—mDomino mise:-cre nobis“ častčgi přcdašle, htc

rím se tato základni myšlénlan wygádřuge.
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Krista a geho djla. — A pončwadž nemůže acy
sn'čtčgšj '.l'rogici náležitě dobrořcčiti než ten, go—

muž gest k tomu pomocj \'Všcmolmncjllo přispěno,

nelmdo od mjsta, aby před t_jmto začátečnjm dobro

řečenjm Bošj pomoc se ?!:jhťíl-Íít. -— Pak nebude od

mjsta, geslližc u každé té částky ze všeho začátku
se položj modlitba. Páně, tento ncyzdařilogšj wzor a

hlawnj tllcma wšoho modlenj, ku kterému má byti

tato náslcdugjvj část colodcnnjllo poswátného úkolu

takmčř nápodolmgjcj wariacj. Nolmdo dále od mj—

sta, gcstliže se k modlitbě Páně. připogj pozdrawenj
(mne/ské, které mysl křesíanská po Otčcnáši tak
ncráda wynecháwá, gako nesnadno si mysliti
může syna panny bez matky panny. -— A nebude

od mjsta, gcstližc k obogjmu časem se přidá apo
štolshé u'ymzánj wjry, tento ncystručnčgšj a neyzda—

řilogšj přehled wšcho toho, co o noyswčtěgšj Tro—

gioi a zwláště o spasonj Kristowč nám powčdomo.

Ano wše to tré tu ncgcn na začátku swéllo přjlnod

ného mjsta nagdo, ale může tak, gako nadzmjnčná
doxologie, častčgi i u prostřed, i na konci wšecln

částek každodennjlio poswátného úkolu nmjstěno
býti. A gako na začátku každé té části co lilawnj
thema a co wy'chodištč náslcdugjcj pobožnosti se
klade modlitba, gjžto se člowěčenstwo od Krista
nančilo, tak ku konci slušně so položj, co ohnisko,
kamby se Wšecka wrancnost předešlého modlcnj
srážola, modlitba ta, které se pokolcnj od Ducha
swatéllo nauč-ilo, t. :. modlitba cjrkewnj, giž se na

ten den cjrkcw také u mše sn—até modlj. — Ko..
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ncčne pak, ponewadž w pokolennj modlitbě člowě

čcnstwo také se wšemi swatými obcuge, 111qu se,

alespoň u některých častj každodennjho úkolu, při
deti také pozdrawcnj a wzýwánj těchto weškerýeh
oslawených služebnjků Božjeh, anebo zegména úcta
:] modlitba takowýcb swatýeh, kteřj dle swé dil

stognosti gákoby wšecky ostatnj zastupugj, ku př.
ku králowne nebeské Mar-ii Panně, ke knjžatům
mezi apoštoly a swatými, sw. Petru a Pawlu, k wy

wolcným patronimt našj wlasti, diécesj neb osady;
což se owšem nestane na slawnosti Páně, aneb na

slawnosti wjteznýc-h swatých, ponewadž Kristus a
tito ostatnj swaté giž dostatečně zastupugj. —- To

gsau podrobně a neymenšj díly, z kterých muscgj
býti wšecky wětšj části každodennjbo poswátného

úkolu složeny. Mezi těmi ostáwagj owšem (mimo
čtenj) žalmy hlawnjm obsahem a takmeř gádrem
každé oné wetšj části. Powstáwá giž otázka: kolik
těch žalmů na každau část přigde? gaké-hy se měly
pokaždé wybl'ati? Z ohledu počtu dá se bez tež

kosti uhodnauti, že gieb cjrkew, pokud možná, wšu
de po třech aneb po pěti klásti bude, poněwadž ona

při swé wclké úctě k ncyswětčgšj Trogici Božj., &
k peti ranám Krista Pána, (ke způsobu, kterým
lidské spascnj zgcdnáno,) neyradegi této mjry při 11
stanowenj posuátuých čjscl w počtu užjwá. Co pak
se týče gakosti žalmů, třeba připomenauti, že gsau

wcsměs dwogjho druhu: gedni se wztabugj na dle
Kristowo, kterým lidské spasenj zgodnáno, a gedni
na naše wlastnj přičiněnj, kterým musjmc Kristem
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zgednnné spnscnj 'zjsknti. Pro některé části kuž
dodennjho poswátného úkolu se musegj tedy obrati
tyto, a pro gednu nel) drnhan onyno. A tak hudau
wšecky části, z kterých se každé swnté ollicinln
skládá, též dwogjlw drn/ut. Některé ?. nic—hlnuluu

sc wztahowati k osobnjmu přičinénj, gakýni s]msenj

Kristowo zjska—titřeba; :! g'ednu nel) druhá se bude

wztnhowati k (Um Ířrixlown a k wel'ikým gello

skutkům, kterými kdy Spusenj lidské Způsobeno, &
které se právně na ten den nebo na ten "ns slnwj.

Ony budnu četnčgšj, gnko i naše přičinčnj gest pro
nás prnenčgšj; tuto ale bude wýtečněgšj, gnko i
dle Kristowo gest nad n'šeelu) naše ])řičinenj dn
leko důležitěgšj Ony snad buduu wšecky dennj

*nsy naplňon—nti, gako naše přičiněnj má celý den

našeho wezdegšjho žiwota znngjnmti; tanto snad se
hned čas předdennj zus'wet'j & posvátný úkol kaž

dodenně se započne, gnko působenj Kristowo \\“še
ekn naši spasitelnnu práci předcházeti innsj. Ony _
dennj části — lmdan olnsahowati (mimo gíne', mz

djlům dcnnjho času přiměřené medlenj,) tnlumé
žalmy, které naše dlužné přičinčnj, naši každodennj
& dožíwotnj powinnost na mysl přiwádčgj, kde gest

řeč o pntmvánj po Božjeh cestách, o obcowůnj w

Božjeh sprawedlnosteeh, o bedliwém pntřenj k 130
žjmu zákonu, o stálém hledánj Božjho spasenj, Bo
žjho 1nilosrdenstwj,Božj pomoci & wččného žiwota;
tuto ——_q'illi'njčásť _— bude obsahowati takowé žnl

my & čte—nj,kde gest řeč o předmětu práwč připa

dagjej slawnosti, t.. o tom, co Inul' w žiwotč
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Krístow? důležitého se událo, anebo co ou w ži

wotě swatýeh welikého wykonal. Ony hudau na

každý den stegné, gaho i naše dožiwotnj powinnost

gest po wšecky dui stegná;*) tato bude na rozlič
né časy a dni Wždy giuá, gako i slawnosti Páně &

swatých připadagj na každý den a čas giné. Ony

hudau \\“šeduegšj & kratšj; tato bude slawnčgšj, a

podle slawnosti swého předmětu také ohšjrnegšj,
tak že trognásohný počet žalmů a čteuj nazwj
ee __qeštčgednau se ztrognásohuj, __ že se lg nj na

konci, ke cti welebného Spasitele, snad gešte zwlá

štnj pětižallnowý ehwalozpčw připong, kde giž de
wršcné swaté roznjeeuj gakoby horaucjm plamenem
se obgewuge, — ano že se gegj hlawnj smysl we

wšeeh dennjeh částkách, alespoň w gegieh předzpčwech,
krátkých čtenjch,**) a w připogeuýeh odpowedeeh
ozýwatš bude, ——až se konečně část wečcrnj na

*) Tak se ow'sem stane, že se některé částky a modlitby w
naši poholennj pobožnosti welmi často opakowati bndau. A wšah to
práwč se lnqu pokládali za gegj welihau přednost. Ono opakowúnj
totiž gest powaze lidského srdce a náhožné mysli Spjšc pi'imčřcm':
než odporné. Nebo gako horliwé milownjky pozemských statků a
osob neomrzj a nemij časté wzpolujnúnj na obljbení' předmět,ale
hrž welkau rozkoš glm působj a wždy wíce a che ge po něm roz
taužj: tak i nás neonu-zi a neunawj řastč wxpomjnánj na nebeské
osoby a dary, nýbrž welilgé potěšenj & znamenitý prospěch nám způ
sobj, ač postaráme-li se dí-jw o to, abychom byli také skutečně ov
nčch nebeských osob a statků horliwj lnilownici.

**) Prosaické čtenj, co zprawa & wýhlad o působeni Kristowč,
může swého řádného mjsta nalezati gen w gití'nj části, která se
wlastnč k skutkům Kristowým wzlahuge; w následngjcjch částech
může gen w zkraccné formě, pončwadž gen co ohlas git'r'njho sla
wenj, přicházeli.

Časopis pro l—znlc-l Íll't'll XIV ?? /
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gcgj auphmu ozwčuu promčnj, a též wýln'aduč k
slnwnosti téhož dne neb času se wztahownti anebo

přcdzwtznu lnulaucj slnwnosti předstawowuti bndc.*)
— A wšnk hudau také gitřnj části mezi scbau roz

djlné. Nebo gako gsau slawnosti dwogj, tak mu
scgj býti i gitřnj mm dwogjho druhu.. Gsau totiž

slawnosti, které mngj za předmět wčtšj doby a mi—

djly z žiwota Ixristowa, které též po dclšj čas tr
wag', a které doln'ouuuly wšecky časy celého roku

naplůugj.**) A gsuu zase slawn'osti, kterým slaužj
za předmět některé zwláštnj (\ wýtcčné udalosti z

žiwota & půsohcnj Ki'istowa, které gen na gisté
časy w roce připadagj, & gak to přirozenost \včci

ssclmu přimišj, déle, než gcdcn den nebo týden nc

trwagj.***) Proto také ljlldílll godny gitřnj čzsti,

=**)Neyposlednčgšj část, gakožto doplněk wšer—hostatnjdn,bude

moci sotwu giné modlenj oBsalmwuti, než galaowé gest na skončení)
dennjlm času a dennjho poswátnčho ukolu příslušné, k. |). prosby o
Bož'j pomoc proti wšelikému nebezpečj, nahjzcnj k opatrnosti proti
wšelikému pokuřenj, kagjcj se rozpomjnúnj na Spáchznné poklósky,
liliowz'mj-si w pokogi :: mjm Kristem nabytém, powzlmzowůnj pewné
w nčho důwčry atd.

***) Tak se časem adwentnjm slnwj dlauhé očekáwánj přjcho—

du Kristowa, — časem powánočnjm geho na swčtč se zgewenj asan

kromný tu Žiwot, - časem přeihvclkonoč—íhjmgeho weřcgný a swzitý

žiwot, — časem pmvelkonočnjm gcho, co slawnč wzkřjšcného, na

zemi přebýwánj, — a časem swntodušnjm gcho na nebi přcbýwánj :]
za nás orodowz'mj.

***) Takowými slawnostmi gsau, negen wxinoce, wclikono'c,

letnice :: giné tak zwnné slawnosti Pímč, ale i slnwnosti swatých,
kterými se sice těchže wclké zásluhy připmnjnagj, a wšuk i wcliká

zásluha &weliké djlo Kristowo se slawj, které on na oněch, gali m
gegich živmliytj, tak obzwláštnč při gegidl wystuupcnj z wozdegšjho
žiwola byl wykonal.
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které se na ony delšj doby z žinota Kristowa \i'zta

_lmgj,které na wšecky dni w roce pohotowe býti a

celý cjrk'ewnj rok naplnowati musegj, ——které ne

hudau záležctí ze žalmů dle gakosti a počtu wy

ln'any'eh, (protože se ke wšem tem časům přjhodnč

wghrati nudný,) nýbrž ze žalmů w půwodnjm po
řádku na sebe na'isledugjejeh a w takonóln počtu
naknpenýeh, aby se s nimi se Wšemi na gistý čas,

k. p. na celý týden, wystačilo, _- které ale owšem

hudau záležeti ze swc'ho přiměřeného trogjho čtenj,
ponewadž to se na uše'eky časy přjhodne wyhrati a

tudy i dle počtu přjslnšuč určití. (lá.*) A pak hu
dau gitřnj části, které se wztahngj na zwláštnj wý
tečné udalosti z žiwota a půSohenj Kristowa; které
hudan připadati gen na .gisté dni neh oktáwy w
roce, —- které hudau záležeti ze swého přiměře

ného trogjho auch devatera čtenj, ale i ze swýeh,
dle gakosti a počtu určitých žalmů: totiž třj noh
dewjti, gak to důležitost slawnosti žádati bude. Bn
dau tedy godny gitřnj části, které gsau powšcehuélm
žiwom Krismier pon'šeehným (: u-šediým slawenjnt; a

*) Tak se hodj na čas adwentnj čtenj z některého proroka.
který o hudaqum přjštj Páně wStečnčgšj zpríiwy podáwá; na čas
powúnočnj se hoth člen) 7. některého nowozákonujho spisowntele,
ktch o tělesném se zgcwenj Pánč zwlášlnj swčdmztwj wydíiwíi; na

čas postnj se hodj Zpráwy ze starého zákona o p?iWOdu :! pokroku

lidské zkázy u bjdy, t. g. zpráwy o potřebě Krislowa zadostučinčnj
a spasení; na čas powelikonočnj se hodj opět nowozákonni swčdec
[u] 0 slaman \?zki'jš'euj Palič, a na čas po letnicerh, kde giž žádný
pí-jhE-ihze Spasenj Páně tak tuze do oříj nchige, nmhlhy se ostntek

x(:n'ého zákonu dočjsti, který se až do \velikonoei ncdočell."!
I
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Inmlau giné, které gsan .:u'lášlnjch a mg;/'lcc'nýchmld

lusíj : žiwom a působeni Krislowa zwiášmjm a ga

lwb_yspuál('(3)1_.jnzslau'cnjm, _ ktel'ýmžto poslcdnjm,

gnkožto wýtcišnčgšjm muscgj onyno pokaždé swého

mjstn., buď na cole, umel) z wčlšjho lljlll postmlpiti.

-— Konečně muscgj se gitřnj části ——mm, pokud

se tyto i w ostatnjuh částech ozýwngj, umsvgj so.

cclodcnnj posvvátnó úkoly od sebe wcspolok ljsili

geštč w ginčm ohledu :|. způsobu. Ony mnscgj na

sebe wzjti gina“ powuhu 0 slrummslcch wčlšjjnh (1.(w

sech radostných, & opět gina“ 0 sianw05'lcch men.—"ých

„, časech knyiqjvh. Tam se k. p. přcd'Apčwy Inulnu pin—d

nášcti vždy celé; tu někdy se gon napowj. Tam,

(;“qu w neděli a gindy) ohyčt-gný počet žalmů u

čtcnj sc zmnožj; tu gich 'mulobyčcgný počet Opět

se zmjrnj, —-—;1čkoliw zu času ncywyššj radosti,

která gako každé wysoké nzulšcnj gen krátký wý

raz připnnštj, (k. p. zu času wclikonočnjlm,) volů
modlitba též se zkrátiti musj. Tum mnsj zzmznj
wnti častěgi wcsclé „fille/ujít:“ tu na gcho mjsto

„astaupj skrnušnnč „Coup/vor. Kyríc ('leison“ & g_rinc'

lxugicj prosby. _ Z tnkowých asi wětšjch u mon

sjvh čále & tukowým usi způsobem musj býti naše

polmlvnnj modlitbu svstawcnu. ——-Ona se nám w

tom ohledu zgcwugc cu poswátné hodiny, které

\\ší-liké wětšj i mcnšj ':asowó omltljly celému swčtu

picmížným způsobmn Z\včstugj, ——00 hodiny, luh

lujóto gcdnozwučného Ivitj, rozmanité u přoutěšcnč

mulmlic, brzo wcscle brzo smutne, zawznjwagi, &
wcškcré člowččnnsmo lm langjcnnsti, nálmžnosti :]
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spl'nWedhmsti mocně Inulj, aneb raulčgi gelu) Ziwau

Lugjenost, nábožnost a slu-awedlnost důstogne & de
gjnulwč ohlašugj.

Takowá gest tedy wšestrunuá puwuhu pokelennj
modlitby. ()na se totiž "1qu na Krista, na ney
sv.včtčgšjTrogiei, na wšecky swutó a wčrné služeb

njky Božj \\mtahewati, ona se musj w pokelenj po

wšecky časy e(lbýwati; ona gest zegména s 'atuu
pewinnostj kněžj; ona ostáwá nicmene pobožnostj
pol'xolennj, a co takowá se i w swé zewnitřnj formě

musj geeiti; & onu musj způsobem práwč wypsz—
ným býti sestnwenu.

Tu giž gest dosti nu gewč, že tukowé modlit

by skutečne w člowečenstwu stáwz'n, a že gsau

naše smaze hmh'nky. Nebo i gegieh predmetem gest

Kristus, neyswčtčgsj 'l'reg'ice u swalj :! wčruj slu

“zelmjei Božj; i eny se bez přestánj a po wšecky
\včky w člowečenstwu edbýwag'j; i ony gsau zwlášt

nj pmviunostj Imežj; i ony proto se předee nepu
kládagj za modlitbu saukremnuu gednotliwýeh knežj,
ale slugj & gsau pobožnostj ejrkewnj, pobožnostj nu
ejrkew posweeeného pokolenj; i ony we swé ze
wuitřnj forme eo pokoleunj modlitba se twářj; i
eny gsuu wýše wypsuným způsobem sestaweny;
— slowem eny nmgj weškeru powuhu oné pako-

Iennj modlitb) do sebe, 0 které gsme plwé řeč
učinili.

Tu giž také gest nu gewe: že swaté hodinky

negszul snad gen ljbowolným ustunoweujm, genzby

w (ťjl'LWi snad mame :! uúhoduu i_nlu puwstulu & na
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zákon se powýšilo; ale že gsou člewečenstwu, pro
geho přirozenou powahu & pro gebo přirozený po

měr ku Kristu, na neyweyš přimčřeuy & potřebny;

že gsou w člowečenstwu zgewem, genž se docela na

lidské podstate zakládá & ?. nj somodčk a nutné

wylflýwá, — gináče-li tomu tak gest, gak game wý—

še dokázali: že člowečcnstwo gest skutečnou ged
nostj, skutečným organismem se zwláštnjm celost
njm žiwotem; že Kristus na celý tento organism
důležité působj; & že musj na to působenj zas celý
onen organism odpůsobiti dwogjn) eeložiwotnjm da
gem, gednuu weřegnými posty, slawnostmi & swáto

sti přigjmánjm, a pak pokolennj modlitbou, o které
gsme práwe widěli, že g_rsauswató hodinky, -

Tu spolu na gowě gest: čjm wlastuě swaté

hodinky _L'SMI,čili goký gest gegieh w pokolenj

wýznzun? -- gak & proč ony se w pokolenj zge

wugj? —- nač gieh to třeba? —-—gak práwe knež

stwo k tomu přieházj, že ony gsau geho zwláštnj

powinnostj? ——zdali ono musj tuto powinnost přjs

ne dle předepsaného způsobu odhýwati, anebo zdali
gi smí také ginzul pobožnostj nohroditi? -— zdalihy

bylo takowé náhrady třeba. —— Na wšecky tyto 0

tázky naše hořegšj řeč tak zřegme & zřetelně od

powjdá , žebyehom na ně wjee odpowjdati nepotře
bowali, kdybychom toliko, zřetelnosti šetřili. Odpo-e

wjme wšak předee na každou z nich zkrátka, poněu

wudž nám tak učiniti gcgich důležitost welj. Owšemt

že naše odpowjdz'tnj nebude než nnzwjee giž hoto
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wy'uh odpowčdj z horcgška nu pozdčgšj mjsto pře

nášonj.

Předně tedy: Co prd: wlastné swatc' hodi-Migw

člowéówwtwn gsm? Gain/' pak gest tu _qcyích prawy'

'll,-'_.']l'2.ll,(t)n?—- Ony gsau: druhý celosmj děly w žiwolé

("/ou'éčenxhva, yayfž toto wclíkc' úslroyj skrze kněze, co

prjsinšný li tomu orgán, odbýwá, _ gjmžto na. půso

bcnj Krístowo a ustaluje/z nébešlanů řádné odpůsobj,

—- (l, _qjmfžprwnj odpásobjtý (Iéy swy'ch weřegných po

stu„ swat/tů a swátoslj přiyj-múnj náležité obycwugc (a

().—žicvatyc.Ony gsnu tedy modlitth pohulennj, čili

modlitbou celého člowččcnstwa. Ony gsuu — at

totéž gin-Ač djmo — modlitbau. cjrlicwnj, čili modlit

lmn swató cjrkwc, která nic giného nenj, než lid
ské pokolcnj, pokud tu Kristus přcbýwá &swé spa
senj působj. Ony tedy gsau i modlitbou, w cjrluyi

od Ducha swateflw zíjzenmz, gcšto tn zákonnou plut

nost mngj, a w cjrkwi wšcokcn zákonné uwcdcný
žiwot od Duchn swatého pocházj. Ony gsm! mod
lilban zastnpnj, ktcrnu knězi za celé pokolcnj, co

geho přirozan zástupci, odbýwngj. Ony gsau mezi
giným také těchto za ostnth člowěčcnstwo stálým

(H'OdOIUIŽMjHL,pončwzulž tito, když Bohu n ostatnj

nchcšhlny mjsto ostatnjho pokolcnj () pomoc wzý

wngj, za ně tjm samým orodugj. Ony gsnu řádným

obcowánjm ólowéčenslwa s Krixlem, Bohem, (& wšcmi

neóešhmy, kdežto ono ginu za gcgioh blnhodčgné pů

sohcnj slušně (lekugc & gegirll pomoc nn. nich

p!ntně wymáhá. Ony gsou 'řádnau pokolemzj úctau

a řádným pokolennjm wzy'wáogm wšcch nebes-ín—
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nů.*) Ony gsan přede wšjm nutným wy'mzcm a. 'po

li'e/mým potla-0.61.0110.pokolcnnj touhy po Kristu a gcho

pomoci, pokolonnj radosti z Kristu a ?. goho spo
svuj, pokolcnnj ochotnosti kn Kristu a gcho dnríun.
Ony gsnn 'p'i'jslušn_zj'in.iprosbami k wcfřl'yný-m. poslům,

p—i'jslušnau chwalofí'cčj li u'cí'vymjm slawnoxtc-m, p-í'jxluš

ným, (Uliůčinénjm k u'ci'cgm'fmn pí'íyjmánj (& stálému

poijwánj swatnstnjola milost). Ony gsau hlasitým ple

sem, ktorým člowčňonstwo Krista zn nabytý žiwot

wdččně welchj, n hlasitým iv.-:dyc'luinjim ktorým ono

na Kristu tentýž žiwot gcštč w IlogHCgSj mjřo plat—

ně wynu'ihá. Ton gest prnwý wýznum swatých ho
dinek w čltnvččmlstwn.

?řicházjmc k otázce: _quh (L proč se swatc' lm—

:tmky w člun,-éc'enstwn zgcwugj? proč a gali k nim

čluwéócnstwu pi*icluizj? Ono k nim přicházj tak a

proto, proč a gnk přivln'tzj gnlsýkoliw organism k

některému swémn podstntnjmu (it;-gi, který gcllo ce

lostnj Žiwot sklátlnti pomáhá: ono k nim přicházj,
protože ony gsm: skutečně podstotnjm (logem wgoho

=*)Želny tento |in prnwý wš'znam swatých hodinek, dosnčdizu

ge, mimo ginó, také modlitba od papeže [.wn X. ku konci této po
božnosti pit—.da—psanů.Mít-ii totiž toto llluullilllíl býti tjln, k čemu gi

gegj pnwodcv uštnnowugv', min-ii býti wšcho toho, co se tam (lohi'c

neodbylo, naprnvmnim1 mu:—'jtaké býti krátkšm opnkowánjm wšeho
toho, co se tmu odhyti mělo, mqu býti cvlé pin-(lešlé pobožnosti

stručným obsahem. Ono pnl; gc uctnn noysw. Trogicc, Krista :: swa
ti'rh od celého pokolenj gim wzdáwnnnu: (Smrt-osnncuw clinrlr'vz'dlmc
Trínimt-i etc. ab omni crmlura,) & onn gvst gegich pomoci pro celé

ř-logčrunstwo wzýwz'uijm (nobísqu-c rvmissío nmm'um pucculorum pťr

infinim St'culn saunu-mn.) Bude tmly cvlá polwžnost swatsch ho
dinek pokolennj uctou :: pokulcnnjm \i'Lýwímjm mn.-ch ncbešhmu.
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wlostujm čili pokolennjm žiwete; — ono k nim
pi'ieha'tzj, protože Kristus swým spasenjm na wešlae

ro ústrogj člowečeustvu půsohj, & ono odpůsohiti

musj weřegnými posty, sluwnostmi & swátostj při

gjnu'mjm, & protože toto odpůsohenj si 111qu oswč

domiti & osluwovati tjmto modlenjm. Powažme, že
mltenhrát, eo oněch sedmkrát sedm wclikých ohra

u. w našj slunečnj suustuwe, oněch 49 slunečnjch
rohů, po wypuzenj Adamu z ráge minulo, & eo w

padesátém tukowém roce Kristus na swet přišel —
že odteukráte nastalo, a dosawz'xdetrwá prawe' milo

stiwe' letu, kde přehýwugjvj mezi m'uni Spasitel nás

za předešlého otroetuj hřjehu :: wšelilaé hjdy a po

tupy osu-'ohozuge, wšouhen náš předešlý dluh žu

pruwuge, nás w předešlé dedietwj swutčho Ducha,

této duchownj :! wččné slz'uvy, gelu) i tělesné ne

snn-tulnosti & neporušitelnosti uwádj, kde on wše
cky uz'ltisky tohoto žiwota udelenjm nám swého po
Loge nleheuge a tak wšednj klopotn u hřmot we

ždegšjho žiwota opruwdu we swáteenj tivho & blaho

premenuge; gali puk w tomto miiostiwčm létě ne—

hude člowečenstwo swému půwodei wečue slawnosti

slnwiti, & geho dnem i nocj radostnými u \\“dečuými

posty, na oswedčenj swé předešlé zuwínené hjdy,

w prsa se hjti, a swé „Chu/Elcor“ mu odřjlu'us'uti?
Powažme, že Kristus od toho času w člowečeustwu

bluhoděgnuu ohčt swé poslušnosti wykonáwá, že tu

tuklueř neustále na hřjži pnj, aby nám smilouúnj
nebeského otec a wšelihó geho dary zjslml; guk

puk nebude člewečeustwo —-—unot gest tak dobře,
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guko neyblubosluwenegšj pannu Maria, gebo mutlmu,
tak dobře, gnko swutý Jun, gebo miláčkem, tuk

dobře,'guko Muř-j Magdaléna, od něho nu milost
přigutan hřjšniej — gak puk nebude pod gelu) křj

ŽOIIIstáti, swé kug'jej & autrpué slzy plnkuti, u

hlasité úpeti u lkáti?
dobře, gulm tam na gebo prawiei pněgjej lotr,

gak pak onu —— gsuue tuk

uučustnjkeln gebo trpkébo osudu _- k němu se ne—

ubrátj s wruuej prosbau: „Pane,-rozpoutali se namne,
když pí'iyrleš do hrdlowsiný swe/w." Powažnle, že

člowečunstwo gest skutečne matkuua rodičkuu Jáně,
gežto swého syna negen w oné přetruebliwó dobe
widj, alcbrž si ho, swébo syna a rozenee, také s

radostnčgšjmi city připonnjná a sebe co požebnuuau
gebo muteř s welikým plósánjm powažuge; guk pak
ono nebude u radostném plesu zpjwati swé: „Maq
ní/icat anima 'nwa, !)ominmn?“ Powažme, že ono. to
hoto nebeského na zemi zrozenee se wšelni nebe

skými dary w rukuu držj & gako šedý Simeon stále

na. loktech cbowá; gak pak ono nebude stálezpjwati:
„Nuno (Umíme ser-mm: tmm, Domina, secwmhmnverbum

imma fin pece.“ Puwnžme, že gemu neustále se sy—

nowé zruzugj, kteřj předeházegj th'iř Páně, aby
gebo spusenj negen zwestowali, ale giž hotowé i
r-ozdáwali; guk puk ono nebude s knězem Zaeba
riášeln zpjwuti swí: „Benedictus Dominus Deus

Israel, quia visit/mit et facit redemtiunem plebis some?“

Puwažme, že k němu, guko nekdy do Šalomaunuwu

ehra'unu,w Kristu plnost Božj slůn'y widitelnč sestuu—

pila, u wečně 11 nebo. přebýwít; gali puk uno nebude
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zpjwntí swe: „chniam bonus, (lezení/rmin sueculw

miser-icor—diacjns ?h*) Pmmžme, že se k nemu s

hristem troggediný Bůh, wšiekni swntj n angeló,
slowem celé nebe snižuge a k obeowúnj nnehyluge;
gak pak ono nebude ebtjti s. temi nebeskými hosty
obeowati, & nebude mjti pro Boba swůg „Otče nás!“

-- pro nebes králownu swůg „Zdr-dwas" — pro
ostntnj swaté giné pozdrewenj, pro angele swé:
„Te Deum landa-mms,“ swé:- „Benedžcz'le omnia opera

Domini Dominum & gine' zpčwy, gimižby k gegieh
wečnemu: „Smwlns, Sanctus, Sanoma“ saublasne

přimvukowalo? Tuby se bylo skutečne čemu diwití,
aby takowému přizwukowánj & řádnému s nebeš'tany

obeo 'ánj č10\\'ečenstwo Dueb swatý byl nenaučil,
kdyby ze swé sjly k tomuto nebeskému umčnj do

statečné nebylo. Pownžme, že se mu Kristus. pe
swém z nu'twýeb wstfwj neustále zge\\'llge,_ano gemu
swau sláwu & nesmrtelnost sdeluge, že ge tnkořka
do swýeb swatýeh run sahnti neeháwá, aby odtud
negen přeswčdčenj () gebo žiwntč, ale téhož žiwotn

samo nabylo & přigulo; gnkpuk ono nebude zpjwati

stále swé wcselé „Allelnjw'“ gali pak ono nebude

před Kristem netiwe na kolena paduti & ?: plného
srdce k němu wolnti: „Míry Pane a mily Boáelfc

Powažme, že u něho Kristus pořátle se swým zged

nuným spasenjm přebýwá, že s njm skrze wšceka

stoletj až na konec časů kráčj, swé přewzáené dary

Wšem webům rozdáwage, že s njm, co \veliký wjtčz

*) ll. Puralípmn. ?. sruwney žalm 117.
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se swým oswobozeuým národem, u prostřed nesej

sluých spolubogmvuiků, k nebeskčmu Jerusalemu
slnwuč u wjtezue táhne, aby tu se wšemi, geuž se

gebo přehoguau & přeskwostnuu kořjstj byli opatřili,

u bluženém plesu wečue přebýwnl; gak pak ono
nebude bez přestáuj wolnti swé: „Hosmmal“ gnk
pak ono si nebude wšeliké gebo skutky, & skutky

ostntnjeh wjtezů radostně & wdečue připomjunti?
gule pak ono si nebude w nabyté kořisti libowati?
Tu zngisté plutj prnwdiwé slowo Páně: „Kdyby one

nemluwilo, muselo by; mluwíti kameni“

Dále se potkáwáme s otázkou: zdali pal.: čle
wéřensiwu toto gebo „Hamann“ také něco prUSpjwzt?

čili má (1,proč gest mu swatýeh hod-inel; treba? Gest

mu gieb třeba práwč na to a proto, nač & proč

gest gukémukoliw ústrogzj potřebu některého gebo
eeložiwotnjbo dčge; gest mu gieh třeba, poučwudž

gsnu oprnwdu podstotnjm degem, který w gebo ee—

lostuj žiwot důležite zasahá & greg“ w pořádku zu

ehowz'nrá. Gest mu gieh třeba, protože gest mu

weliká potře-bn. působenj Kristowa, protože toto

nemů mjstn bez pokolennj po něm touhy, z neho
radosti a k nemu oehotnosti, a protože tuto tuulm,
radost & oebotnost brzo wyliyne, gestliže se pobož

nostj swatýeh hodinek náležitě ueožiwuge: — gest

lllll gieh třeba, protože gsnu hlasitým plesem Kri

ston'u spnsenj a hlasitým wzdyehánjm po Kristowč

pomoci, na gehožto mjsto, gestliže kdy umlkue, tu—

djž neehut a oškliwost ku líristuwým durůmnnstuu—

pi, u wSeuau lil-n.lledeguemu pusobenjlíristowu konce



JBL
učinj, & welikómn nepořádku azmatku, weliké bjdč
a strasti přjstnnu do pokolennjho žiwotu otewře.
\Ve'nnelne mu gen tento wýraz u podnět geho po

kolennj po Kristu tnnlly, geho z Krista radosti a
k gebo dan-inn ()(—.hotnosti; a ona tauhn, radost &

oehotnost za krátkn zmizj & giným žádostem a sna

lu'un n\jstn postnupj. \Temneme mn gen pobožnost

swntýell hodinek; & geho weřegné posty, slawnosti

u swůtostnj s Kristem obeowánj oln'átj se brzo w

prázdný & neplatný mechanism; uno gello posty se
obrátj w nestí'jdmost a. w howčnj wše'liké telesnosti,
při kterém se nikomu Kristown spusenj neznchee;
geho posn'átné slnwuosti obrátj se we swetské we
selj & hcyřenj, které nábožná radosti z průčelj od
pm'nge; :! gcllo snátostnj obcowánj sKrislem obrátj
se w obeowánj s ginnkými společnjky, w přizýnánj

pekelnýeh moenostj, klenj & giné bezbožné počjná
nj; _— sloweln gebo přjslušné odpůsobenj, kterým
l)y lanristowo působenj odpowjdnti melo, obrůtj se
w nepřa'llelskó protipůsobenj čili we zřegmé Kristu

odporowánj. \'Vezmeme mu gen toto geho „Ho.wm
nm:" a ono se prmnenj za krátký čas w zán'istin'é
Fnriseistwo, & bude negináče, než oni stuřj oše

lnetnje'l & nukludnjci Páně, žádnti, aby wšeckn úcta
n ehwála Kriston'a na zemi lllllllilíl. \'VClelčlllC Illll

gen toto gelu) wzdyehánj k ukřižovane'mu Spasiteli:

„Pane, rozpomcň se na mne, když přiylleš do Ín'dloue

sm'j swe/m;“ & ono se promčnj w rauhawého ]otrn,

& lmde negináče, než onen bjdnjk na lavici ukři

žowaného Kristu, wšelilunn hnnu :: ;L'jZthý pusmech
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i'm swébo Spasitele chrliti. Wcžmemc mu gen toto

gebo radostné přizwnkewúnj k elnvalozpinvu nebe

skýeb nngelu; & mm se s pokušilelem ddblem

bude o to pokusu-ti, aby djlo Kristewo na zemi
zmařilo; \'Vemnčme mu gen toto Weselá epewo—

wánj wečne'ho milostiwébo léta; a ono bude ebtjti,
gako nekdy Nazm'etčané, gebo půwodee & město—

watele — ač kdqu mOžná bylo — násiljm Zahlu
diti; & na každý způsob tolik swau bezbožnostj
dowede, že se Kristus musj od něho se swým spa—

senjm edebrati; 'VV'ezmčmemu gen toto gebo netiwé

před Kristem klekánj u IŠl'iStOWD.božsth a swr—

ehowanébo důstogenstwj wyznáwánj; a ono se m
krátke promele w ndbugnebo Antikrista, genž hid
stu s oltářů swrbnuw, sám se na ne postmvj "a

řekne: „Gb Bůh, gd, swůg swrebowaný Pán, gd sám

swůg Spasitelč“ \'Vezměqne mu gen tuto gebo po
božnost, & způsebme, aby ono přestqu býti „chrá
mem Pane“ a „domem modlitbyr- & ono se nám za

gisté proměnj w „pole.—šlolrowskrmi“ kde nebude

žádného zřenj k Bohu a práwu, k počestnosti & k

wyššjm potřebám duebewnjm, kde se wšeeka snaha
bude wztabowati k pozemským statkům & rozkošjm,
kde bude pedwod, auskok, násilj, ukrutcnstwj &
wšeliká ]musnost & podlost gnkoby žiwlem, w němž
se weřegný žiwot pohybowati a od strasti k strasti

lu'áčeti musj. Nebo taková. gest powabu elewččen—

stwa, & takowý gebo poměr ku Kristu, že se musj

bud' pro Krista aneb proti Kristu rozbodzmuti; ()
nem platj pruwdiwé slowa, také onikomgindm,
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nežli o něm, bylo proneSeno: „Kdo nonj pro 91000.

len gest proti mne.“ Gest tedy swatýeb hodinek lid

skému pokolenj na neyweyš potřebj; ony gsnu s

gebo blahem a s gebo záhnbnn w ncynžšjm spogcnj;
_— o čemž pochybowati nebude ti'ebzi a možná ani

tenkráte, by't bychom wideli, že na některých inj
stech, kde se swaté hodinky dle předepsaného způ—

sobu neodby'vngj, gcštč welká úcta kn Kristu pa
nnge,že tu gebo Spasitelné působenj gcšte má swing
průchod, že tu geště wšeliký řád wládno; nebo to

zogisté gest pozdnj ančinek před “íusy tn konané

oné pobožnosti, anebo gest to ančinck toho, že
se tu swaté hodinky doszmáde ginau pobožnosti,
-- ač dosti nedostatečně & nebezpečně _- noh—:

Mngj-li ale swaté hodinky tn důležitost pro
celé pokolenj, „ale pak zrozena, my l.“néčj li lomu při

rhágjme, že gest _chich mlbýwánj našj zn'lá-šmj pou'i'n

nosti? (t gali pak může cele-nm pokolcnj lip/'n' na. pro

spěch (me!) na škodu., kdy.-ž my mm powinnost plnjme

„nebo neplnjme? My přicházjme k té zwláštnj po

winnosti tak a proto, gak & proč k. p. přicházj “

lidského těla nebo k slyšenj, oko k \\idčnj, pljee
k oddyohánj; my přicházjnie k nj proto, ponč
wadž gsm:) n welikého těla lidského pokolenj sku
tečným orgánem k odbývánj onoho pos 'átlléllo

eeložiwotnjbo (lege. My přicházjmc k této zwláštnj
powinnosti, protože na nás, gakožto kněze a posly
Kristowy, skrze které on swé dary člowččenstwu

posjlů, neydijwc přjslušj, abyclum gemn wdččnost a
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giné city celého člowečeustwa wyřizowali; my při
eházjme k té powiunosti, protože, co umělj wykla
duši a oeenitelowe Kristowa spasenj, budeme také
geho ueyhorliwegšj welebitelowé a wymahatelowé; my
přieházjme k té powiunosti, pouewadž co zplnomoe
učnj námestnjci Kristowi, skrze které on w pokolenj
přjslušnó odpusobeuj na swé působenj zřizuge, neypřj
hoduěgi budeme onoho odpůsobenj stz'iljowčdomitelowé,
oslowowatelowé, a poduecowatelowé; _ slowem my
přicházjme k té powinuosti, protože gsme w té přjčiuč

přirozenj zástupci celého člowěčenstw. _- A nenj
žádné pochybnosti, že také celé člowččeustwo má z to—

ho swí'ig;užitek, když my náležitě onu powinnost pluj

me. Nebo muj-li katolický článek wjry o obeowáuj
swatýeh klamem a lžj, musj Bůh naši pobožnost

přičjsti celému pokolenj auaše orodowáuj za ostatnj
elowečenstwo mileríul wyslýehati, zwláštč anot celé

pokolenj může gen skrze nás, swé zástupce onu po
hožnost kouati. A mimo to uegsme—li my kučžj z

ostatnj společnosti lidské docela wylaučeni, tedy
musj swatými hodinkami žiwem'i nábožnost při kaž
dodennjm obeowáuj i na ostatuj člowěčeustwo pře
eházcti; wždyt pak pauhý pohled na kněze, na ge—

hožto zewuitřuj podobu stálé modlenj rowuě tak

důstogný wy'raz wyléwá, gako geho mysl ueljčeuau

pobožnostj naplňuge, musj každého k pobožnosti po
wzbuditi; gak pak tepi'w když za času uedělujho
(četné zástupy okolo techto wččuýeh modlitelů s

dychtiwostj se shromáždj, aby od nich slowa pobož
nosti slyšely ——_9_'akpak teukráte teprw kazatclowa
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lásku ku Kristu, Bohu &.swatým, bywši po celý týden

horliwě žiwena, co plemenný proud srdce wšecb po
slnclmčůneucliwátj,a k nebi, tomuto wččnému bydlišti

kazatelowy mysli, nepowznese?——Ano, náležitě-li my
dotčenou modlitbu za celé pokolenj odbýwáme, tedy
lze gest očekáwuti, že mu wčtšj prospěch ztoho
]mgde, než kdyby ono samo We swé“ weškerosti gi

odbýwalo. Nebo gisté gest, že Bůh modlitbu, s

wetšj wraucnostj & swetěgšj myslj přednešenau, též
mdčgi wyslýchá; & kdo pakby mohl s takowau

wrnuenostj 0" nebeské dary Boba žádnti, gnko my,
genž gegiell cenu dokonale známe, & genž wšecken

swingžiwot službě techto darů wčnu'gemc? a kdopak

by mohl swetegšjeb rnkau k nebi pozdwibowati, než

my, gicbžto weškel'en ouřad & weškero zaměstknánj

gest sWatoswate'? & gak pakby mohlo této wýtečné

Wrauenosti & sWatosti w pokolenj býti, kdyby člo

wečenstwo modlenj & wšecko poswátné konánj co

Zwláštnj & wýhrtulnj auf-ad na nás neivz10žilo & 0

statnj práce" nás nezbawilo? Gako tedy Bůh mod
litbu přeborliwého & přcswatého Mogžjše, raděgi

wyslýebal, než kdyby byl Weškeren lsrnel swýcll

nečistých rukau &' swýeh Wrtkawýcll myslj k nebi

pozdwibowal; tak též naše modlenj swatýcll l'rodinek

negen může,- nle i má býti člowěčenstwu platněgšj,

než kdyby ono samo we swé Weškeí'osti gieb odbý

wnlo; & gnko w lidském tele gnkýkoliw žiwotnj (lbg

zdárnčgi & pro celek prospěšněgi od zwláštnjcll or

gánů se wykonáwá', než kdyby celé ůstl'og'j gjm bylo

Čnnopis pro km. rhlcli. XIV. 3; 8
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.zmnóatlmfnm: tak negen možné, ale i přirozené gest,

aby onen poswátuý děg w žíwotč eelopokolennjho
ůstrogj od nás, eo swčho přjslušného orgánu, též
zdárnegi & proto i pro celé člowečenstwo prospěš

uegi se odbýwal. ——-Nezaponnjueyme tedy nikdý, že

gsme __ negen knežj, skrze které Kristus swé
spusenj člowččenstwu podáwá ——-negen poswátnj w

lidstwu wláduři, skrze které on weřegný žiwot pro

swé spasitelné působenj přjhoduč zřizuge — negeu
nčitelowé, skrze které on lidské mysle k onomu

Spasenj oln'aej & nachyluge ——ale že gsmc tjm sa

mým, negináče, než-li on sám byl na zemi & gest

posewátle na nebi, také řádnj modlitelowé &ormlmvnjei
lidského pokolenj, že gsme aučastnjei také gelu) oro
downiekého aui'adu na prawici Božj, práwě proto,
pončwndž gsme učedlnjci geho auřadu kněžského,

& že bywše posweeeni na tento auřad Kristůw, giž
gsme Spolu byli poswěeeni na onen druhý, gehožto

powinnost tedy tak málo se dá od nás odegnmuti,
gnko se nedá swátost kněžského pomazánj u nás
wyhladiti. — A kdykoliw s tanto modlitme před
th'tř Páně přistupugeme, nemysleme, že gi gen za

sebe wykonz'nvz'une; ale wizme, že w tom okamženj

celé pokoleuj před Bohem zastupugeme & předsta

wugeme, & že w geho přjčinč s Bohem gednáme,

na geho mjstě & na geho prospěch se modljme, za

ne powinnau čest Bohu wmla'uvz'une,& za ne powin

neu přjmluwu Bohu přednášjme.— Nemysleme dále,
že tanto modlitbau o'en nepatrnau powinnost odbýIP

wa'une, ktemuby l_ze bylo, bez wellsé winy & škody
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zmneškati; aiebrž wižme, že sotwa může kdy býti
plněna důležitěgšj powinnost, nežli tato, kde ne..
smjrná wába eelopokolennjbo dluhu na nás dolebá,
kde se naše přičinenj na celé člowěčenstwo we

wšj gebo rozsáhlosti prostornj i časowé wztabuge,
kde do našj moci odewzdáno, gemu wšelikó nebeské
dary a božské požehnánj bud' zgednati anebo ne
zgednati, před wšelikými nebodami ge ucbrániti
anebo neueln'ániti, kde g_e swým modlenjm můžeme

buď wýše k nebi a gebo blahu powžnesti, aneb

nemodlenjm bljže k peklu & k gebo strastem uwf—

bnauti.—Proto také nemysleme, že tuto přeswatau
powinnost stačj gen leegaks odbýwati; alebrž na
paměti eb'oweyme, že gaků gest geuj důležitost, ta
kowá se u nás pohledáwati bude pobožnost a wraue
nost, a že práwe proto, ant z celého pokolenj na
nás gest přenešena, od nás, eo swýcb zwláštnjob
orgánů, ebee býti se zwláštnj bedliwostj a dokona

nalostj \vybonáwána. ——A konečně i toho neza

pomjneymc, ——mámmli býti dosti wyspelými orgá

ny, abychom k řádnému odbýwúnj tohoto wýtečnébo

(lege w eelopokolennjm žiwote stačili —- že potře

bugeme zwláštn'rbo uzpůsobenj & bedliwé přjp'awy,

a že k této přjprawe dosti nenj, gen bezprostředně
před modlenjm mysl od ginýcb wčcj k Bohu obrátiti,

a gen tu předepsanau modlitbu :,.;1periUon_z-íncos mcnm“

atd. wrauenč se pomodliti ; alebrž —-gako u ginýeb orgí—

nů weškeren gegieb žiwotgest ku kouánj gegieb zábywů
naskrze |)ř_'|bodný_. tak že u nás weškel'en žiwotmá

býti k odbýwánj one snaté powinnosti přjprawau, a
8%
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že weškern naše snaha w tomto žiwote má býti k

swatý-m hodinkz'un takmčř přjprzm'nj pobožnostj a

gakoby dotčenou modlitbau: Aperi Domina os meum
(ul l)(mediccmlnm nomen sanchmz tomm“ atd.

Dále se nám naskytuge otázka: zdali bychom

swatých hodinek w předepsaném způsobu odbýwati nm

scl-i? aneb zdali-by se také _qinau pobožnostj nahradili

daly? -- Ony se nedagj ginau pobožnostj nahruditi,
gako se nedá nahraditi nižádný podstatuj alt-g w
celostnjm žiwotč gakéhokoliworganismu; ony se ne
dagj nahraditi, protože gsau skutečně w žiwotč po
koleunjho ústrogj podstatnjm děgem, anř se tu we
swé wlastiwé powaze nutně zgewil, & gehož gest tu

předuležitá potřeba. Ony se nedagj nahraditi, pro
tože gen ony gsau náležitým pokolennjm odpůso
benjm, kterým člowččenstwo na spasitelné působenj
Kristoeo odpowjdati musj. Ony se nedagj nahra
diti, protože gen ony gsau řádným obcmvánjm s
Kristem & ostutnjmi nebeštany, bez kterého člowe

čenstwo býti nemůže. Ony se nedagj nahraditi, pro—

tože gen ony gsuu pokolennj po Kristu tauhy, po
kolennj z Krista radosti, pokolennj ku Kristu
oehotnosti nutným wýrazem & potřebným podnětem.

Ony se nedagj nahraditi, protože gen ony gsau w

člowččenstwu tjm hlasitým plesem, kterým ono Kri—

sta za zgcdnané spasenj slušně \veleljj, & tjm hlu
sitým wzdyclnáujm, kterým ono na Kristu gebo

předůlezitau pomoc wymáhuti musj. Ony se nedagj

nahraditi, protože gen ony gsau w člowččenstwu
zákonnj pobožnostj, kterau tu Kristus skrze Ducha
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swatého, sobě nn sprnwedlíwnn pootn, & člowččen

stwu na weliký prospech, zřjdil. Ony se nedngj
nahraditi ani čtenjm swatého pjsmn, ani čtenjm swa

týeh otců, nni giným náhožným rozgjmánjm, protože
toto wše—ač o sobě gest welmi wzácne' a pro po
kolenj welmi důležité, ač w sobe obsahuge takowe

části, z kterých se swnté hodinky od přjslušné wlá

dy & moci zřjditi dngj ano musegj ——předee nenj

tjm, čjm gsau n býti mngj swaté hodinky. Ony se

nedagj nahraditi ničjm,protožeby každá náhrada bylo
prnwé pokolennj úcty ku Kristu & ostatnjm nehe

štnnům ugmau, řádného pokolennjho s nimi obco—

wánj zrušenjm, protožeby byla skutečným Krista,
Boha & swntýeh zneuetčnjm, z ktorého by podlé
známého zákonu: „bud pro mne, anebo proti mně,“

snmým časem tak giste zřegmý odpor proti Kristu
pošel, gako by na tento zřegmý odpor neomylně
wšeliký nepořádek & strastnýr zmatek u weřegnčm

žiwote následowal. Oprawdu kdoby lnjsto swatýeh
hodinek člowččenstwu chtěl ginan pohožnost dáti,
tenby zrowna tak zpozdile & opowážliwě gednal,

gnho ten, genžhy přirozené swetlo a teplo slunečnj
na zemi chtěl nahraditi teplem & swétlem stroge

ným; nebo gedna gako druhá náhrada bylaby nn
shrze nepřirozená, gedna gako druhá na neyweyš
nebezpečná, onano totiž práwě tak pro wyššj ziwot
w pokolenj záhnhná, gako tato pro nižšj žiwot na
zemi škodliwá. A podobným způsobem by ten, kdo
by — swatýeh hodinek ostntnjmu člowěčenstwu ne

eháwage -— gen sobe chtel ginau pobožnost mjsto
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nich uložiti,na neyweyš neprawe & neprozřetelně si

počjnal, ponewadž by tjm, nohy se ztoho, co wšcch
ostatnjch gest swatoswntnu powinnostj, wyzunwal,
chtel gnko sebe z lidského pokolenj wylnučiti, a
pouěwadž by tjm, an by swau úctu ku Kristu,Bohu
:) Svatým rnděgi ožiwowul swým modlenjm zwlášt—

njm &wlustnjm, nežli modlitbou eelopokolennj, chtel
hy poswátné sjmč swé pobožnosti gakoby od mohút

něho a wěčného proudu k nestálé bystřině přesa—
(r' ..Dlditi, tlomnjwnge se, žeby tu pro ne hognegšj &

stčgšj potrawy bylo.
Ze wšech těchto otázek a z gegieh odpowčdj

nabyli gsme toho přeswedeenj: že gest wýžnam
swnty'ch hodinek přcdůstogný, že se s přirozenau
uutnostj w člowečenstwu wyskytugj, že gest gich tu

předůležitá potřeba, že gsau zwláštč pro nás kněze
swatoswatnu powinnostj, že gich nahražeuj gakau
holiw pobožnostj gest naprosto nemožně, & wšuk i
docela zbytečně. Kdybychom při takowém přeswčd—

čenj předcc dost chuti k gich odbýwánj neměli,
tui-hy owšcm musela nčgaká překážka wceste státi,
ale taby nemohla býti na straně swaty'ch hodinek,
ale musclaby býti u nás __tak gako býwá w žiwote

giných organismů nazche přjčina na orgánech, když
se gegich zábywy řádné newykonáwagj. Tnkowau

překážkou mohloby býti: bud' žebychom pro podlé
smeyšlenj & podlý žiwot wůbec ke wšemu modlenj

nechut měli; __ aneb žebychom při wšj dobré wůli
& nábožná horliwosti, se nesrownáwali, gako wes

mes s duchem ejrkwe, tak i zwláště s tímto wý
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tworem ujrkewnjho žiwota; že bychom si k. p. uij
w uhstrahtnjm rozgjmáuj lihowali, nežli w žiwóm a

osohnjm oheowz'mj s Bohem, Kristem a swatými, w
kteréžtoolutowz'mj nás vjrkew swaty'mi hodinkami uvz'

dj :,ano že bychom ani snad nepomyslili, ahytakowčho
oheowůnj bylo; _ auch že bychom kněžskau službu
Kristowu, ku které (*_irkew, gak we wšem swem

žiwotč, tak i w této pobožnosti, hlawuj zřetel ohravj,
náležitě neuznáwali, a s eelau swau myslj snad w u

čeuj lšl'istowč uwůzli; ——Že bychom (:jrkewnj po—

sty, slawnosti a swatostj přigjuniuj, giehžto gsau
swaté hodinky řádným a potřebným ztlumočnčnjm,

za wee nepatrnau a wedlegšj pokládali; _— '1'.e hy

uhom, pro dotčené uwáznutj w ohstrahtnj prawde
liristowě, ani k mysli nepřipauštěli, ahy kristus, eo
náš neywyššj kněz & našeho spasenj wěčuýpůsohitel,
také wečue a osobně w pokolenj přehýwal, a aby

člowěčeustwo též wččně a osobně s ujm ohcowati a

zwláštnj pokolennj modlithau geg ctjti a wzýuati
potřebovalo. Ty a podobné překážky, goslliže gieh
u nás stawá., musj se napřed odstraniti, a pak to

prw nadzmjnčue' přeswedčcuj přjstupu k našj mysli

uagde a k hedliwému odhýwauj swatých hodinek nás

přimuže; — pak uenagdeme na nich nižádný ne
smysl a nižádnau auhonu, ale hndau se nám zdáti

dustogučgšj a důležitégšj pl'acj, než gakčkoliw sehe

\\záeuěgšj powoli'mj we swetč, hudau mim platiti za

naši ncywetšj čest a ehlauhu; —- pak nám nebude

g_regichodhýuánj ohtjžným břemenem, ale bude nám

ueyohljhcuegšjm zamesthuánjm a neyeladsj úteehau;
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pak zmizj wšecky námjtky, gakč kdy nerozum nneb
zlá wůle proti swatým hodinkám činjwá, a postnupj

mjsta neyhlubšj k nim uetiwosti & neywruuenegšj

pro ne horliwosti;——pak umlknau wšeckynýnduwy,
gako bychom gieh, pro nedostatek času & giné přj

činy, odbýwati nemohli, a uni ta neyhognčgšj práce
nebude sto,n'.'un w gieh bedliwém odbýwáuj překážeti.

Pak se ale také welké požehnáuj dostane za

podjl, negen nám, ale i celému pokolcnj ——gako

býwagj wýhody řáan: odbýwnnýeh zábywů Wgake'm

koliw l'lstl'Ogj podjlem negen odbýwugjejeh orgánu,

ale i celého organismu. Bcdliwé totiž odbýwánj
swatýeh hodinek —- pokud gsuu tyto bluhoplodným
clčgem w celostnjm žiwote člowečeustwu — na o

obecném zdrzle & zdaru tohoto welikého ůstrogj
pode nám zgodná; bedliwé odbýwánj swatýeh hodi
nek —-—pokud gsan tyto cjrkewnj pohožnostj, w

které se ojrkewnj duch tagj & obgewuge — také w

cjrkewnj smeyšlenj nás uwede, gediuý to prawý
smer pro duchownj žiwot každého čloweka; bedliwé
odbýwánj swatýeh hodinek —pokud gsuu tyto mod
litbou & zbožným hlasem celého pokolenj , do kte

téhož my swým lnodlenjm souhlasně Wpadáme _- k

wrauenegšj pobožnosti nás powzbudj; bedliwé od
býwánj swntýeh hodinek ——pokud gsau tyto tnkmčř

mohutným proudem, na kterém se nábožná myšlenky
a city swatýeh osob ze wšeeh weků k nám dowá

žegj _— silnegi nás uehwátj a k Bohu powznese;

bedliwé odbýwánj swutýeh hodinek -— pokud gsau
tyto řádným obeowánjm s uebeštany — též k ne
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beskemu smeyslenj nás pozdwihne; bedliwé odbý—

wánj svatých hodinek _— poknd gsuu tyto úctnn u
! ' . " .- . o .

wzywanpn Busta —-—po geho spasen) člh po gebo

králowstwj nás roztnužj, nbyehom ge nad wšecky
giné weei wyhledáwuli n owšem i našli; bedliwé

odbýwánj swntých hodinek _— pokud gsau tyto stá

lým pohljženjm k spruwedliwému Kristu a k gebo
nebeským následownjkům -— též po wšeliké spra—

wedlnosti nás rozžjznj; bedliwé odbýwánj swntýeh
hodinek -— pokud gsau tyto oslnwenuu tauhau po

Kristone pomoei _— naši bjdu nám owědomj, po
koru, kngjenost & horliwé sebe zapjránj w nás
wzbndj; bedliwé odbýwánj swntýeh hodinek »— po

kud gsnu tyto owčdoměnjm stálé u nás přjtmnnosti
Božj u Kristowy, k wčtšj neohroženosti w našem
apoštolském nnřadu nás posilnj, & proti duchu swet
skémn nás ozbrogj; bedliwé odhýwúuj swatýeh ho
dinek ——pokud gsau tyto obcowánjm s nebeš'tnny

—- negcn k gieh swatosti nás nnwykne, ale i gc

gieh blaženostj nás občerstwj, gešto oni se zngisté
w te mjře se swým nebeským blahem a mjreln k

nám nuchylugj, guko my se k gegieh nebeskému

smeyšlenj powznášjme; bedliwé odbýwánj swatýeh
hodinek —- pokud gsnu tyto wečným orodowánjm

zn ostatnj člowečenstwo -— k wšeobecné lásce naše

srdce rozšjřj & k wraucj horliwosti o wšeobcené
dobré nás roznjtj. My dále tjmto orodowánjm i
ostatnjmn člowččenstwu wšcliké dary na Bohu a,

Kristu wymnžeme; my w gebo weliký prospěch

swnu wlastnj nábožnost & swutnn borliwost swy'm
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modlenjm roznjtjme, my tjmto swým zbožným hla—
sem, gako před časy Eliáš, negen nebeskan
wláhu Wšelikého Božjho požehnůnj na zemi přiwo-

láme; ale my týmž swým hlasem, gako onen, také
Způsobjme, aby horaqu plamen swaté horliwosti
s nebe sestaupil, a srdce wšech lidj zapálil; my
řádným odbýwánjm swatýeh hodinek wšecky nebe

štany a gegieh nebeské dary s nebeských stanů na
naší zemi takmeř přesjdljme, a my tanže pobožnostj
také wšecky swaté s gegieh swatými skutky a swa

tým smeyšlenjm z minulosti do pijtomného času

galeoby přeneseme; my tedy plnčnjm této swé po—

Winnosti, pokud to na ten čas možné., a pokud na

nás záležj, toto slzawé údolj skutečně w utěšený
rág promenjme, kde Bůh a Wšiekni neheštané se

swau spanilostj a blaženostj w společnost pozem
ského pokolenj sestanpj, a kde Buh přede wšjm
s námi w gisté dennj hodiny oheowati bude, gako

někdy s newinným geště Adamem pod wečernj čas
obcowal. — Nuže, neodehylugme se od této blaho

dárné společnosti Páně, a neskrýweyme se, gako
Adam w den spáchané winy, do hanštj wšeligakých
wy'mlnw a těžkostj; alobrž w kteraukoliw hodinu

nás Hospodin před swau twář k plněnj našj powin—

né služby zawolá, reemež gako někdy nowinné a

poslušné paehole Samuel: E.:/hle, Pane, m „sem --

hotow & ochoten k slyšenj twého hlasu, k přigetj

Twýeh rozkazu a darů a k welebenj Twého swa
tého gména.
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6. () swčcenj swátků W Ceské cjrkwi.
oa

IV. Bulfera.
kněze Wyšehrudského.

Z nesmjrného milosrdenstwj swóho poslal
Otec nebeský swého gednerozeného Syna na tento
swet, aby wzaw hřjchy naše na se, smrtj swau nás
wykaupil. Z nesmjrné lásky k pokolení lidskému
neodporowal se Kristus Ježjš w ruce hřjšnjků dáti
& nás swau krwj na křjži wykaupiti. Toto utrpenj
Kristowo gest wždy ta neysladšj útěcha & neymoe
nčgšj pohnutka k nábožnosti prawéllo křesťana. W
ejn—kwigsau následownjei Kristowi geho bratřj a
sestry, geho nudowé gako ratolesti kořene winuého,
a magj djl na gcho láseei wšj geho sláWč &welebne-r

sti. Oni gsau synowé Božj (Jan 1,12.)a spoludediei
s Kristem (Řjm. 8, 7.) Plné wraqu lásky ku Kris
stu, plné wdečnosti i radostné nadege gest srdce
křesťanské; & to se wygádřuge zwlášte modlitbau.

Přjklzul toho naeházjme w djkůčiněnj sw. Pawla k
Efez. 1,3—7.: Požehnaný Bůh, a Otec Pána našeho

Ježjše Krista, kterýž nás dary swými ducllownjmi &
nebeskými bohatě nedal; gakož wywolil nás skrze

Krista před ustanowenjm swetu, abychom byli swatj
& neposkwrnčnj před obličegem geho w lásce. Kte

předzřjdil nás k zwolenj za syny skrze Ježjše
Kristu w neho, podle uloženj wůle swé, k cllwále
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sláwy milosti swé; kterouž milost nám prokázal
skrze milého syna swého, w němž mámo wykanpenj

skrze smrt geho, totiž odpuštčnj hřjchů z ncsmjr
ného milosrdensth geho. Dobře má modljcj, že
zpomjná w den nedelnj, w den Páně, na stwořcnj
swetn, též na wzkřjšcnj Páně, a na seslánj Ducha
swatého. To gsm: zz'tklndowé prawdy, naše samo

spasitcdlné wjry. Prwnj křesťané tan wčrau k ta
kowé wraucnosti zbuzcni byli, že ten den k týdennj
slawnosti ustanowili. Tuto slawnost zpočátku hned
založená a skrze osmnácte stolelj prowedená gest
skutek, genž wšecky pochybnosti o wrnncnosti cjr
kwe swaté w posměch uwz'ulj, a gest každou neděli

neysladšj rozkoš prawého křestana. Nezgcwil Pán
nebes a země neskončené milosrdensth swé při
stwořenj swěta a skrze gcdnorozeného Syna swého
& Ducha swatého, ale i skrze zwláště wywolcné
swé, gimž on moci popřál, wcliké wěci Božj činiti.

Upnmatowánj na ty dni, w které, a na ta mjstn,
kde se Hospodin zgewil w swatých swých, opogilo

srdce křestanské nebeskau radostj tak, že oni wše
péče a starosti wezdegšj zapomneli, práce dcnnj od—

ložili, wšj sjlu, wši mysl, celé srdce i duši swau
k nebi obrátili a Boha w swatých geho ctili a

chwálili wšecky společně & gednomyslně,t.g. swátky

také swčtili. Ktomu přišlo přikázanj Božj: Pomni,
abys den swátečnj swčtil. Tot gest základ a pu
wod wšech swátků & slawnostj w křestanské kato

lické cjrkwi neboliž w králowstwj Božjm na zemi.
Odtud také snadno usauditi lze gest, proč slawnosti
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nekteré wůhee wšady se držj, giné gen w některém

králowstwj, i w některém biskupstwj; ba i gen w
některém městě & řeholi, w bratrstwu nel) společ—

nosti; též proč památka některého swatého w ged—
nom okršlku slawněgi držíme gest než w druhém.

W tom horliwost křestanská pauze prawidla usta
nowuge pod správqu biskupa a dle pozdčgšjeh u
stanowenj s wyšetřenjm papežským w ijě. Kar
dinal Lmnbertíni pjše w knize de' canonizalíone
Sanetormn, že má biskup práwo swátek zaswěeený
ustunowiti neb zrušiti; že ale nemůže ehwáliti to,

když biskup o swé ugme & bez wědomj swatého

otce což takého činj.
Tak se w Čechách wrauenost a nábožnost zge

wowala, když swetlo učenj Kristowa w nj se za

stkwelo a rozšiřowalo. Swetila česká cjrkew swát—
ky, které od cjrkwe ijské gako zaswěcené byly;
lmed w počátku ale zwláštnj patrony si zwolila, a

proto zwláště zaswecené swátky mjwala, i města

& bratrstwa swé patrony měla. Arnošt, prwnj ar
cibiskup Pražský r. 1344 potwrzen, w sněmownjm
ustanowenj swe'm o swěeenj swátků takto ustanowil
a nařjdil. Aby we swčcenj swátků kostelowé na

šich kragin se srownáwali, ustanowugeme, by wnjžc
psané dni genom duchownj i swětštj od služebných
pracj se zdrželi. Předně w hody Božj, totiž: Na

rozenj, obřezánj, zgewonj, & z mrtwých wstánj Páně,
též we dwau následugjcjeh dnech, na nebe wstau

penj a W swutodušnj neděli se dwěma následugj

ejmu dnima, & w Božj telo. Na slawnost nalezenj
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a powy'šenj sw.k»řjžeapo wšecky neděle. Na čtwerau
slawnost blaženéPannyMarie; narozenj,zwestowánj,
očištowánj a na nebewzetj. Též na den angelů,genž
se gmenuge swátek sw. Michala. Na swátek na

rozenj sw. Jana křtitele. Pak na dni sw. apoštolů,
gako: Matauše, Filippa a Jakuba, Petra a Pawla,
Jakuba wčtšjho, Bartolomege, Matěge, Šimona a
Judy, Ondřege, Tomáše, a Jana ewangelisty, den
smrti genom. Též na dni swatýeh mučedlnjků;
Štěpána, \'Vawřinee, \'Vjta a \'Václawa gen na den
ntrpenj, \'Vogtěeha, a pěti bratrů, t. g. Benedikta s
bratry; též wyzuawačů: Martina, Mikuláše,aProko
pa. Pak Mařj Magdalény, Markéty, Ludmily, umu
čenj gen, a Kateřiny; také na slawnost wšech Swa
tých. .— Stogj biskupu swobodno, swátky patrona
swého kostela we swém biskupsth swetiti. Magj i
swátky patrona každého farnjho kostela, k gehožto
uctiwoti zwlášte poswecen gest, též památka poswč
eonj chrámu Páně we swém farnjm okršlku sweceny
býti. Též (lni sw. Marka a Lukáše ewangelistů, čtyř
ejrkwe učitelů: Řehoře, Ambrože, Augustina a Je
ronýma, kteréž swátky nuřjclil swětiti dobré paměti

Papež Bonifác po weškeré cjrku'i s opakowánjm
antifon a dewaterým čtenjm. Na tyto swátky 5 po

wolenjm biskupa w geho biskupsth neb we farnjm
kostele pro sebe sweeené,má mjti lid dowoleno, po
službách Božjeh we farnjm kostele w):konanýeh do

swé práce gjti. W sněmu české ejrkwe, kterýž
držeti papež Klement VIII. r. 160l Zbynkowi ar
cibiskupu pražskému nařjdil, a Zbynko 1605 na den
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sw. 'Wáelawa, sw. Michala a sw. Jeronyma u přj
tomuosti Jana Štěpána Ferraria, biskupa Vercelleu
ského, wyslaneepapežského akomissara, držely, (wy
našlo se k tomu sněmu che než due stě „]n'elátů,

opatů a kněžj,) též swatky zasweeeué ustauoueny
byly. Tu ucuaeházj se ujme mezi zaswčeenými,
den sw. \'Vogtčeha, sw. Benedikta s bratry, sw.
Ludmily a sw. Prokopa.

Po čase den sw. Wogteeha, a také sw. Josefa

zasweeené swátky byly. Roku 1771, kde weliké

změny w české ejrkwi počjualy, byly uásledugjcj za
swěeenó swátky zrušeny, sw. lVÍatčge,Filippa aJaku—

ba, Jakuba druhého, Bartolomčge, Šimona a Judy,
Ondřege, Tomáše, Jana ewaugelisty, sw. Josefa,
\'Vogteeha, VVjta, Jana křťitele , sw. Mařj Magda
lény, Anny, sw. VVawřinee, Michala, Martina, sw.

Kateřiny — Auterek welikonočuj a swatodušnj. Od
té doby žádná změna se nestala, a ostatnj gak w

Aruoštowě poznameuanj gsau, až dosawáde se swětj.
Zaswčeeué swátky, na které iduchownji swet—

sky' lid katolický od práce odpočjwati a pobožné

skutky konati má, nazýwagj se [esla (le prccepto,/esla

fori, swátky uařjzeué. Neb ejrkew swata zname—
nawši, že llorliwost w srdejeh mnohých ellladue,
přikazauj dala takto: Zaswěeené swatky budeš swe
títi. ["csm. lori, proto se gluenugj, že weřegne Slaw

nost se widj, když se na trzjcll, ulicjch a námestjch

...-m uckouagj. 'Neuj ani gednolno dne do roku,
aby nahožuost a wdččuost křesťanská si připanmto

wati nemela wjee než goduu od Boha prokázanau
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milost. \'Všiekni dui do roka gsau swěeenj hodni, pro
to má ejrkew česká každý den swátek a slawj gear:

tak, že služby Božj se konagj, mše swaté gsau čte—

ny, w biskupských a kolegialnjeh ehrámjeh Páně,
též w řeholjeh se pjsnč, žalmy, hymny ku poetiwosti

a ehwále Božj a swaty'eh zpjwagj, každýr nábožný

kněz a jáhen i podjahen hodinky od ('jrkwe usta

noweué se wrauene modlj, neb k tomu i swčdomjut'

i ejrkewnjm zakonem zawázan gest. A. nábožuj lidé

přigdauee do chrámu k těm pobožnostem modlitby
wykonáwagj a swé dennj práce s auplnau wernostj
a pilnostj wykonáwagj. Proto w katolické společ
nosti každý den do roka poswěeeu, a nazýwa se swa—

tek kostelní, festh de of]icio; proto že gen w
kostele a od duehownjeh se swetj, když oni od cjr

kwe spořádaně a na ten den ustanowené žalmy,
antifouy, čtenj a rougjmánj čtau nebo zpjwagj a
modlitby řjkagj; lid obeenj ale swé práce na poli,
i doma prowozuge. Ty od ejrkwe uložené a spo
řádaně hodinky gsau tl'ogjho leůSOlJll. 1. Hodinky

s dewaterem čtenj a autil'ouami mezi žalmy, a ty

antifony se wšecky we swing čas a na swém mjstč

opakngj. 2. Hodinky s dewaterým čtenjm a' s an..
til'onami gako předešlé, genže se antifouy neřjkagj
dwakrát. 3. Hodinky gen se trogjm čtenjm, a an

til'ony se také gen gednau eelé řjkagj neb zpjwagj.
Kostelnj swatek, na který gsau uložené hodim

ky prwnjho Způsobil, má =qméno fest-mu duplex; swa—

tek, na který se řjkagj hodinky třetjho způsobu,

má gméuo fe.st simplex. A gestli nenj čtenj a
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modlitba k wzýwánj zwlaštnjho swateho, tak se ten
den glnennge (le feria neb ale ea,roznmj se ferm _—

neb Dominica, wsobotu stogj w Direktáři dc eo, roz

uměg Sabbato.

Ty swátky, at zaswěeenj nebo gen kostelnj
gsan, na které hodinky prwnjho způsobu řjkati ulo

ženy gsan a ['esm (lupičem se proto nazýwagj, magj
rozličné stupne; gsan fesm tluph'cin prifnmc classis,
secmulae class-is, některé cum, ()L-lava, nekteré sine oc

trasa, ginó gsan duplicit! majora. giné gen pauze dn

plicia. \Vijč se to určj, aby wčdel každý, gak ge
má slawiti. \'V hodinkách docela žádného rozdjlu nenj,
at gest duplex prinme neb sccmulac classis nebo gen

pauhé (lup/0.1;festmn. L'mn Octava znamená, že žal

my a. antifony wšecky nebo alespoň modlitba z toho

swatku po wšech osm dnj se řjká. Gen při mši
swató wjee okrasy bud' w kostele, neb na oltáři,

nebo na oděn—'ntech, genž služby Božj konagj, se

naehazj neb nacházeli má. A to určcnj takowého
ozdobenj a wyznamenanj kostelnjho swátkudjlein na
wůli a nsmyšlenj biskupa zz'iležj, an chtěl,aby sví
tek ten s wčtšj, onen s nienšj slawnostj a ozdoban
držen byl:, djlem na horliwosti lidu obecného, že

žádá s wctšj sláwau kostelnj smitek swetiti; dílem
na tom to zaležj, gcstli wetšj neb menšj ostatky
kterého swateho těla se w biskupstwj nebo w samém

kostele nacházegj. \'Vznešenost a důstognost památky

se při tom nikdy nezapomene. Swátky hodů BOŽjClp,

Marie Panny a přednjch apoštolů, i inučedlnjkn.
potom, .gak pjšc snem Pražský, patronů wlastnjhomj:

Cnsupis pro katol. .luch. XH'. 2, ()
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sta, a poswčeenj ehrz'unu Pane, genž aege-.n paže

hnáni, ale w skutku posweeeni gsan, swatkmvé se

swětj po 8 daj. Den swatého, gehož telo swaté
neb znamenitý ostatek se w (hranie naehúzj, swetj

se řjkánjin hodinek prwnjho způsobu, negen pamat
ka smrti, nýbrž i geho přenešenj. Pokračnge dale
sněm: Iulyby ale od dáwna, neb pro negaký slib

obecnj lid weškeren we farnjm okršlku na swátek
některého swatého od práce služebně a we swatky za
swecené zapowčzené se zdržel, at se hodinky konagj
na ten den dle prwnjho způsobu. Kdyby ale od
starodáwna neb ze slibu a z horliwosti _:zennegaka
častka lidu obecného swátek některého swatého

držel, at se držj hodinky a služby Božj dle druhého

způsobu, feat. o/l'icium sem-ídnplex. Z těch a takowýeh

přjčin se nazýwagj swatkowé zaswěeenj i pauze ko
stelnj duplex majus, duplex etc. fcstum.

Ceehowé za zwláštnj patrony magj a ge etj:
Sw. Crhu a sw. Strachota, \'Vjta, VVáelawa, Lud
milu, \'Vog'těcha, Prokopa, Kosma a Damiana, Nor
berta, Sigmunda, 5 bratrů: Benedikta, Matčge, Jana,
]sáka, Christina; Josefa, Radima, a Jana Nepomu—
ekého. Co k tomu (Jecha křestana přiwedlo, ty svaté

za patrony sobe zwoliti,kdo ejrkewnj hodinky řjká,
obšjrne dosti se dowj. Crha a Strachota byli,
genž Bořiwoge a gebo čeleď na Morawe o učenj
Kristown poučili a ge pokřtili, tehdy apoštolowé
Českého národu. Sw. \'Vjta za patrona zwolili, že
sw. \Václaw dostaw rameno gebo ku poutiwosti
gebo chram Pane wystawěl, genž po čase biskup
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RlúÝlll byl-. Sw. Norbert gsa zakladatel řz'ulu pue—

monstratsluĚho gako otec Oll synů—swýeh na Stra

howe etčn hyl. Snažil se opat Questenhcrg, aby
drahé ostatky otce swatého wc swčm klášteře mel.
Dosáhl swé žádosti a r-. 1626 tělo to swaté clo

Cevh na Strahow pi'inCšGno bylo; na žádost nához

nli řehole premonstratské sw. Norbert od Arci
hislwpa pražsluiho wyhlašen byl za patrona českého.
ij způsobem se stalo, že sw. Sigmund za patrona
českého wyhlašen byl; neli (jsař Karel ]V. telo
gello swatč % linrgnmlu přiwezl do Prahy, a za

patrona si ho zwolil, dle přjklailn krále weškeré
králowstwj sm Sigmunda otilo. Sw. Kosmas a Da
mian, lnučetllnjei z wy'chotlnjeh kragin, oilCeehů za
patrony zwoleni hyli. Což se takto dalo, gak kro
nikz'ři dle Legendy wyprawugj: Milada čili Mlada
kněžna do ija putowawši, aby s otcem swatým o
založcnj hiskupstwj pražského geiln ala. Nawratiwši
se clo wlnsti swé, knjžeti Wáclaw“ ochotně slz-two,

giž w ije spatřila, wyprznvowala.Gsaue oba na
hožnj a swatj, nad tjm, eo náhožného hylo, nvywčtšj

zaljhenj měli. Proto wyprawowala, že třetjho aloe.
po swčm přjchodn do ija welikan a slawnan
poetiwost Pánu Bohu činiti wiclela w kostele (lwau

lnnčeillnjků, sw. Kosmy a Damiana. Ti nekdy
hynše lékaři lidská těla i howádka hogili. & žádné

od ll(lj záplaty hráti nechteli, a množsth pohanů
clnše ohratiwše ge na \\jru Kristowu ku spasenj
přiwedli. Pro Krista Ježjše lnnučeni byli, a ten
(len památka smrti "eóieh se (lala. Opět třetjho::

9!
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dne byla gscm w kostele swatého Michala altth

angela, a tu toho dne mnoho mšj swatých' a

ohětj Pánu Bohu k poctiwosti a angolům goho
učiněno bylo. To slyše knjže \'Václaw zaplakal
řlga: Deyž to milý Pán Bůh, aby můg (len také

mezi těmi swatými počten byl, a w tomto knjžectwj
aby tak hogné služby Pánu Bohu k poctiwosti a

swatým geho činěny byly, gaho w Řjmč. A odšcd

hned kázal kostel mezi Prahau a \Vyšchratlom na

wysoké skále (nynj slowanský wrch ncb'Emami
od kláštera sw. Benedikta nazván) k poctiwosti Bo
hu we gménn swatých Kosmy a Dzuniána ])ostawiti.

[tn přjkladcm knj'z'ctc lid obecný powzbuzcn gsa,
nctiwost sw. Kosnm a Damiánn prokazowal a ge za

patrony zwolil.
Kálal knjžc \'Václaw i druhý kostel stawfiti

pod Petřjnem proti Pohořclci wogménn sw. Michala
Archangela, a tjln i uctiwost k angolům Páně w
Ceské zemi rozšjřil, ačkoli nctiwost k Archangcln
Mic-halu wůbcc sc činila. Neb z počátku křestanstwa

giž weliká uctiwost se angclům dáwala a kostt—Iy

stawčly; cjsař Konstantin w Konstantinollolia ginde
kostely we gménn toho archangcla ])ostawiti kázal, a

po čase až do 15 kaplj & chrámů pod gménem sw.

Michala cjsařským nadánjm gen w Konstantinopoli
bylo.*) (dn Cange descríp. Cons!p.)

*) Ethelred král anglický w zákonu r. 1014 wydaném o swč
con) swátkn swatého Michala toto nařjdil: Každý křesťan, genž
určitého stáři došel, má se před sw. Michalem tři dni při chlebč a
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bw. [\lelnent, papež, gest noyprwučgšj, pod ge

lmž gmóneln w Cechách kaple stnweny byly. Tolle
pi'jčinnu bylo, že sw. Crha, gnk Pešina z Cechom—

(lu pjše, přigdn do Ueell k nowě pokřtěnénm kni—

želi Bořiwogowi, sselnm telo sw. Klementa přiwezl,
nklle dále s ljm sw. Tele-m se pozdržel, tu že na pa,

nn'ulku kaple \v)slzl\včlla byla. To mělo býti dle

mlánj slnwnélzo spisowntele w Litomyšli na hoře
Oliwetskč, kde pemlčgi klášter prémonstrátský stál;
w Hradci králowe, w Sneké, w Hradci nad “"ltu

\mu netlnleke Pruhy n na VVyšeln'mle. Ze na těch

mjs'leeln kaple sw. Klémenta byly, wee gistá, že by

práwč e(l Bořiwoge wystznvelly ||)ly, ani legendy
' . .. . ' v ,

zpráwu nedanngg, krem o (ln-nn, wHradla—1negnkem,

n na \!Vyšclnrntle. Tnt prwnj služby Božj konány byly.

Na \Vyšeln'uclč sw. \Váelnw pokřtěn byl, & ducho
wenstwa mnoho elmwáno. Z \Vyšeln'atlu ml swat.

Klenlenta powolnl [Žofín-o;,r gistý pečet knčžj ku

\vmlč pustiti, :| gen .syrechll kořínků požjwntl; má též každá bos ku
';pnwčdš a do kusu—lngjti. Každý kněz má po tři dni bos se swými

osadníky processj mjti: každý tolik pokrmu zaopatřitl powinen gest.,
coby na tři (lni potřelmwal ; pozor ní ale dá, by nic masitého neb s

tukem při tom nebylo, uf ode wšvhovluulým se poskytne. Každý služehnjk
má hSti wšj práce na ty tři (lni zlmwon, aby tim lépe tn slawnost
„mali „,(,|,|„,.-|„. gun lolik prin-.v.se mu dtm-'eluge, co k wlastnj po—
tí'ebč slnnži. Tito ti'i dni gsuu: pomlčlek, anlerek a středa před
swíntkcm sw. Michala. Nq-poslil-li by se náležitě kdo služební" ; „d-.

nese to na stcll zádech biljm; přečinil—lilnyginý gsa potřebný: (lá

pokutu 30 Solsgdnpnstj-li se toho kde.7,králmvskjcll: dá 130 šilinků,
a ty penize pi'igtlnu rlnul'ym. (Buttler w napsání swz'ulkn). Tak byla
z.owůšmm nula nárnilwostwn, & tuk win-a w Místa a bázeň Bui) se
unálmli mohla.
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vkránm, kterýž wystaweti kázal ku poetiwosti sw.
]Šřjže, B. Marie Panny, & Janu křtiteli na pznnšti

sw. Iwana r. 909. ——Dewčt dnchownjeh, 't. dwu

podjáhny, dwu jáhny, & pet knežj šlo od sw. Kle
mentn ku sw. Giřj na hrudi: Pražském r, 913 __
do. Boleslnwi, 4- na wůli VV:-zttisinwa r. 915. A sw,

"\'Váelnw wystawiw chrám sw. \'Vjta, z \Vyšeln'ndu

kněze, aby tu Behn ('tili n vinválili,při něm usndil.
Z \Vyšehradu se stalo, rozeslánj mužů apoštolských
po wlnsti české.

Sw. Giřj lnučedlnjk z wýehednjeh krngin, w
Cechách giž r. 912 chrámem ueten byl, preto. že

VVratislnw knjžez gsa w Ruzne, ku peetiwosti swat.

Uiřj tu znaunenitý kostel &,uetiwest spatřil. K Re—

ženskemn IJiSiUlllSth Česká zem přiwtělenn byla;
nelze peehyhowati, že \Vratislnw hiskupuRezenské
inn wdek tjnn přigjti mjnil.

Ku sw. Janu křtiteli Ceehuwe hned zpočátku
meli netiwest weliknu; příčiny toho zagisté byly:
a,) že wůbee w ejrkwi n wclike netiwesti byl
;gnko při,—dehůdeeKrista Ježjše. l)) Na nswite před

sw. Janem křtitelem byl Beřiwog w Mernwě pe—

křten, byl tedy ten den gnk Bořiwogowi, tak wše
|nu křesinnstwn w Čechách pnmčtný, 0) Pod sknlun
n sw. Jana Křtitele, kde swntý l'wan bydlel & ži

wot dokonal, od Bořiwoge ku poetiwesti sw. Jana
kostel postuwen byl. Pozděgi klášter benediktinský

znložený u řeliolnjků toho řádu u welikó wážnosti

byl, tnk že mužewe horliwč taužjej po dokonalosti

duelmwnj, za dobré nznáwngjee na pnušl za něguký
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čas se odehrati a tělesným žádostem uzdu přjsnčgi

žawěsiti, kn swat. Janu pod Skálu sc ubjrali i z
giny'eh lšlt'tlatel'ů s powolenjm swého opata. d) Ucti—

wost ku sw. Janu zagisté welmi wzbuzena a roz

šjřena byla. tjm, že knjže Jaromjr a pozdčgi bratr
geho Oldřich oehranau sw. (lana křtitele z nehez

pečenstwj žiwota wytrženi & při žiwobytj zaehowáni
byli. Jaromjr gsa wyzván od \'Vršowců na low,

když do hustých lesů přišel, byl od nich přepaden,
k stromu přiwážán a mučen; šjpy po zdálj gako

do terče na něho stř-jleli. Střizka kněžna we snáeh

od sw. Jana křtitele wnuknntj dostala, aby lid wěr
ný za knjžetem poslala, že zle se mu (lege. Učinila
tak, gak že sna procitla. \'V gešte našli wčrnj
služebnjei knjžete, gak nelidsky s njm \Vršowštj
nakladagj, udeřili na ně, rozehnali, a knjžete zao
patřili. \'Vyprawowal Jaromjr, že wida se w ne—

hežpečenstwj a nemage žádné pomoci lidské, kBohu
a k sw. Janu swé útočiště wzal, & když Vv'ršowco

wé šjp) na něg střjlcli, že widěl sw. Jana křtitele,

an před njm stogj , a wšecky šjpy Wršoweůw na

swůg plášt héře, tak že žádná. rána gcgieh gemu u
škoditi nemohla.

Tak Oldřich gsa náwodem a lstj Poláků od

ejsaře Gindřicha do těžkého wčženj wsazen, ohá
wage se ukrutně smrti, newědčl žádné pomoci k

swómu Wyswohozenj. Počal welmi snažnč Boha

pi'ositi o pomoc, a sw. Iana. křtitele za přjmluwu,

aby gako hratr geho Jaromjr wyswohozen a při ži

wotč žaehowán byl. Mimo nadánj nyswohozen byl,
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do Čech přišel na Dřcwič, hrad |u'umBerknw, ti po

znawše knjžctc SWéllO & slyšcwšo podiwné wyswo

bozcnj golio, sebrali lid wailečný kn Praze, kde
Poláci zlo hospodařili, přitrlili,Polákyzahnali,a tak
Oldřicha k otci Bolosluwowi (\ Jau'omjrn ln'utrowi

přiwcdli. Gest se co diwiti, když Ceský lid w oro

dowánj swat. Jana křtitele se důnčřowal a toho
přjtcle Božjho ctil?

Clirámowé Páně pod =agrménemswnt. Apolináře

prwnj založeni byli od Bořiwogc, syna třotjho Wra
tislnwa prwnjlio krále Českého, nu podčkowánj, že
z wčzcnj wyswobozen & při 'z'iwobytj zachowún štast—
ně z Mediolánu až na Sackan do Čech se dostal.

Což se takto dálo: Bořiwog byl přičinčnjm bratru
swého Wladislnwa r. 1110 od Gindřiclm V., cjsuřc
Řjmskélio,kcdworn powolán & mimo nadz'mj do wě

zcnj uwržon, až do Mcdiolánn, kamž cjsař wogon—

sky táhl, přiwcdcn & do sedmi let w okowácli držen.

Přitálmn opět cjsař 1'. 1117 do Wlacli odsoudil
.Bořiwogc k smrti. Bořiwog dowědčw se o swém

ortcli, a nařjzcnj dostaw, abyr se k smrti připmwil,
wraucné modlitbě sc odcwzdnl. Poslednj noc zgo
wil sc wc smích knjžeti sw. Apolin'íř, tázngc se
ho, gcstliby přál z wězonj i od smrti wyswoliozcn

býti? Načež odpowčděl knjže, že žádá wyswobozon
býti, & wraucnč prosil, aby potupnou smrtj nczašcl;
na to z wčzcnj wywázna do Čech až na Snckau
sc šťastně dostal. Wladislaw uslyšcw o nenadálém

o. zázračném llřjPl10tlll bratra swéllo do Čech, & limit

gsa snužvnjm, kli'fé'z ln'uh' skrze tolik lcl in:—stál.
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nyswobozenj wystawel Bořiwog kapli kn poetiwosti
sw. Apolináře, gako swého oehranee, w Saeké; a
druhou nedaleko W'yšeln'adn na \'Včtrowč nynj na7

inowčln městě Pražském. Karel IV. w stu roku

1373 na \iVetrowě kostelu swat. Apolináře daném

o Saekčm prawj, že od předků geho na zázrak za

loženi & wystawčni byli. Na ten způsob uotiwost

k sw. Apolináři w cjrkwi Ceské se rozmohlo.

Počátek proeessj, kteréž ?. kůru cln'z'unnPáně

sw. \Vjta na hradě Pražském do kaple sw. \Wácla

wa denne ráno se wede, a při něm se zpjwa. anti.

l'ona: Ísli sunt sancti; w čas welilmnočnj: Gaudete
jnsli, gest od krále Českého \Vladislawa učiněn. K

než g:;srdnoho času mel.čemuž goa; pohnnlo widčnj , „

On widčl sw. \Vogtčcha, an % hrobu swóho wstal,

i ostatnj sw. patronowé šli zpjwagjec antifonn:
lsti sunt sancti, do kaple k ln'ohn swat. \Váelawa.
Ustanowil, aby každodenně kněží a sprz'nvri tan ee

stau gako sw. patronowč šli a antil'onn ijwali;
což se až dosawad zaehowz'uvá.

Mnohý kostclnj swátek w Íijnlskem pozname
nňnj semiduplex _:„restw Čechách duplex, proto že w

chránič Páně sw. \'Vjta nel) i gindc w arcibiskup

stwj Pražském bnd' celé tělo swatéllo nebo zname

nitý djl ostatků se naeházj. Kdo chce ostatky Swa
týek a gegieh historii znáti, at čte: l'stp/wrus .seph'

]brmis seu, Sanetac mch'opolimnac Diet Viti. Eee. Pra

r/c'nsisamjestas ct gloria Tomáše Pešiuy zCechorodu

\. '%99 —-— 5'2
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Ahy z pohanstwa Český národ ku křesťanské
wjře přiweden byl, a pohanských Způsobů zanechal,

knjže WVáclaw i toho welmi prospěšného prostředku

užil, že cos podobného wždy w křestanstwn před
očipostawil. Měli Češi hůžkagmenem Snůanto-W'ida ;
aby tomu uetiwost wzdáwati přestali, kostel kn po
etiwosti sw. VVjta wystawel, žiwot geho za přjklad

ginu ustanowil, a tak čest a sláwu prawóho Boha

rozšířil. Na Petřjne w lomu swaté gahési ohně
ehowali pohanštj Čechowé, že i křesřanštj počjnali

wjee než obyčegne k ohětjln se tu nacházeli. Sw.
VVí'telaw kostel wystawěti kaz-al kn poetiwosti sw.

\'Vawřinee,genz na rošti pcčen byl,:toheň pohanský
udusiti, aby obět činěna byla tomu radegi, kterýž

mor. a sjlu dáwá, swýnn wěrným, že i oheň i wodu

i gina muka snadno snesau, ale od něho, a od toho.,

genž na swet přišel, Krista Ježjše, se odlaučiti nedagj.
Aby den sw. Josefa pestauna Kristowa zaswěeen

a sw. Josef za patrona pokoge ikrálowstwj Českého
wywolen byl, stalo se na žádost císaře Ferdinanda
H[. na sněmu w Praze r. 1654. dne 13. dubna,

Šamé zgewenj, samý zázrak, a k tomu we
smích! Ze slunre wyehazegjcj papršlkowé wšady

stegnj, we wýehodnjeh i západnjch kraginách, za času
starého. i nowého zakona. Kde papršlkowé wjry w;

gednoho prawého B_oha swjtiti počali, stegne aučin

kowalí. Oswjtili mysl lidskau, pozdwihli až i. žá—
dosti ňlowčka wzhůrn; a člowek gsa w těle na zemi.

duchem mezi neheštany hydlel. Henoch, Ahrahznn,



523

Jákob, lsniáš a wšiekni proroci, Zachariáš, Alžběta,
Josef, Marin Panna, apoštolowé, sw. Háta, sw. Do

rota, sw. Martin biskup, Konstantin císař gsou přj
klndy &dlikazowe' toho, gnko sw. \Váelangsw. \Vogtěeb,

Bořiwog, \Vlndislow & ginj w Čechách nábožnj &

wěrnj nudowe tela, gebožto lilnwa gest Kristus Je
'_|š, že čisté & newinné duše liorliwnn wjrnn sesilené,
(

nan tělesnost & wše ponujgegjej se wznášegjej s ne

bešlony nnžegi spog'eni gsan, A to zwlástč we snáell

se wygewuge. ——- telo, nl'oti dnebu boguge; že

tělo, zbngnčné dnehn sobe podmnňnge, n greg w tem

ném '"nláí'i a W okowáeh držj; to wee wůbee zná

inn. Ze i duch silný, (lllCll liorliwč po nebeském

tnnžjei na těle překážku má; tot dosti patrně po,

wedjnn w prnpowedi: Duch ufo/mj, ale tělo nemocno

gest. Clowek dennj praej, oř dncliownj neb tělesná,

nnnwen na, odpočinutí se oddá. Tele odpočjwá,
tedy i gebo žádosti; duch ale neodpočjwá; nýbrž
prún'ě nynj zprosten e_(lporn_'|kůswýeh, tělesných

žádostj, dle sjly n ljliosti tjln wýše se wznášj, čjln
čistšj gebo po božském n nebeském žádosti 11 tun

zenj gsnu. Geko když se belmo s zřjtedlniee strhne,
teprw oko gnsnč widj, tnk dneh wrnnej zbnwen gsn

gnko telesnosti na okzunženj, weliké, nebeské' wěei

widj. To widčnj také geg oswjlj, geg posilnj, že
člowčk tukowé weci nad sjlu lidskou & nepochopi

telné wywede , eož moci Božj gen připsnti lze gest,

& ejrkew swatá zázraky ge nazýwá. Historie nz'un

znmnenite příklady wyknznge, že duchownjeh innžn,

genž posty, zdrželíwostj n pi'jsnýin žinoleln telo
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dnelm podmanili, prnwdý swnte, prnnd) nebeské,
nad rozum lidský wznešene, poznal u swetu uzná
mil, a do blulnnenosti nnlnle'dl. Izaiáš prnwil: E_n

panna počne a poredj syna„ a nazwe gmenogclmlilnmm

mcel. Kde telesnost panuge, tu o tak čistém wide—

nj, tu 0 zgewcnj žádná zlnjnkn býti nemnž, tn čle—

Wčli neschopný. A proto beda pokolenj lomí., kde

] wjm přestáwá, že by takowóho zgewenj duel| lid.

ský schopen byl, a že tnkowá zgewenj selidrmdz'iln;
ta newčrn důkaz gest, že to pokolrnj lilnboko w

telesnosti se nneliázj a k zbovndilosti se bljžj. (302
i letopisowé dosti patrně oswedčngj. Toto gen mn
ličke k wyswellenj bud', gak možné gest,:1by člowek

zgewenj z nebe mjti mohl. Křesla" katolický nemá,

třeba tnkowe'lio wýkludu; on wei'j, že u Boba nie

nemožného; on wj, že Bůh od počátku rozličným
způsobem se zgewownl; on wei'j, že tělo milostj
Božj očištěné gest stánek Duellu swntebo; on \\ei'j
obcowainj swatýeli, & proto žádný newytře ze srdce

gebo wjru, že se Bůh swutým swým a skrze ne,

lidu swómu wernenin zgewnge, n skrze ne weli
ke wěei činj.



('hwalozpéw nn hlalmslawenzmPannu Marii.

Div.Lavatrn: PrímaÍ'írgím/m prace/ara.

Od

Josefa lloláska,
fnrúi'e w Blansku, Brněnské diécesj.

Panno! gižto neniť rowné,
Přednégšj, Boha milowné;
Okusiwši ncwyslowně

llni'kosli, předu ueysludšj !

'I'vs swalá, neporušenú,
Pannu win—ná,\vywolená;

(Buku cedr wyw_\"šcnzl
Na Libanu rozkošném.

Poklon božských nechceš milí,
Sutwa nám chceš powolili
\\"raucnč toho, Panno, cljli.

Lcly neyhodnegsl Ty!\

Což kdo konal šlccllelnóho,
Ca'/. kdo miluge dobrého,
W nebi což bydli swatólm,

W 153gest, swalých swětice!

Tobě budiž čest & chwúla! —

lšýžlw k tobě láska slálá
W srdcích wšcchniach lidj plála,

Panno ncvlasknwěgšj!
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Chnfnhinň wůkol 'l'chc
Zástup plesů; wšccko nebo,
Blazmxůgšjm Cilit! schc,

Swuu 'I'ó zowe Králownau.

Boha's w lůna swóm chownlai

Geg co syna pěstowala,
(š:—:Im(i(-\wknu gen se zwala,

) _ „ \ _..1] anno neydnstngnvgql .

Bohem tak obdarowanó

A tak Bohu přede poddané
Pěgi shiwu nelmšťanó,

Panno plná milosíi!

\Vclikúť W lwóm utrpení.
Wclikúl' i w oslawenj;
Ohé \vyřkuaut možná nenj,

O pannenská Lilie.

Kýž mé. mysli neuhasné
Ziwol lwůg co swěllo gasné,
Wedaucj mne cesty spnsné

K lwogj dokonalosti!



$znamswateh
A) LITERATURA

Í. Stálá, Pmuáťlm pre Dělí, které w'vh'lmw.Suiátosi
OII/mm puprwe prigalí. Po _qminrfmlmlol-ivlíčmFa
wiťow-i :, i\Tmncvltelm proložen/i.. FV 'Prnmm 1839.
Nákladem Fcth ÍVarhlm'm .s'l-r.23. Moto lm.
1'-i'jslowj 4, 20;

O tomto kralínkém & ga'ulrnóm spisu bych se ani
nežmjnil, kdvhy mno. mvlúSlnj ukolnnst k (mnu newy
hjdla. Lcžell" prúwč na stole, un lu slowák ž Trnauské
stolice, gmóncm [uš-jm, „Michael Poly-ku,“ sc stíižným
žlmžjlnsel)1il)yl nahjžel. Wyprawowal o swých ce—
slúch w Rusii, prošcd gi od Arclmngclu až ku pomcžj
(\lirkyslu'qnu, od Aslrachanu až k Haliči, :) zpominnl clo—
lyy, an Moskwa w obi-ť swolmdy západnj Ewropy byla
hořela. Stana se duwěrnčgšlm, prawil mezi gihýmž
„Weru Pane, wy „„ne—moc písma a keď dobre ('\jla'nn,
lake něco z Trnznvy.“ Ano, pmwil gsem, :; abych wás
přoswědčil, že wašemu gažyku ft.)žurnim, pix—eluwám
nascllwnl gcdcn list. [.iciniw lo znamenal gsmn, že pus
slnuchal zagisló s nemenší pobožnnslj, než swóho do
mácjho furára poslaucháwúa Po čtcnj prawil se mi ln'li
katoljkcm, & že swých modliteb nikdy neom'eškáwá, wy
haw hned zaulmlené w šatu modlilchnj knjžky. Nudálgsmn
se opět slowácké mií'ečj w nich naležďauti, než byly
gsau pauze české, na sw. Hoře kaupené. Wčdi—Igscm
nws-cm, že Slowanó UhCl'Šli pjscnmého gazyka s muni
užjwalí, & co se wyžnawačů konfessj Augsburgské ('\ká,
uvpochybowal gsom, že se ln di—ge do dnes: o kulo.
licjch bylo ale mě zdánj ginó. JAn gscm lak swóho lm.
(liwenj nolugíl, dj mí Petyko: „() my wůbec České. kni
hy lcupugeme i rádi Čteme; naši tiskaři nakupugj gich
:| 11 mís ge proda'nvagj; nel) ge řeč naše slegná s če
skuu,a gen toho 7" nikdy newyslowjme.“—— Mělťl)(._—.L_\-k0w
skutku také mezi mnohými modlitba—kami gon godimm
d\vaulisllmwnu \\“ S|n\\.'nr\sk("m g:17._\'ku lišlčnnu. (i(—li
Hiž tomu tak, že se každý spruslý Slnwúk w Ulll'jťll do
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ČICI'IJa roznměnj Češtiny zna; Ledy se má čeština k
Slowaikům as gako spisownj Němčina k Baworům neho
llakušanům, gen obecné mluwy užjwagjcjm. Našemu
lidu českému hy srozumčni Slowáckého nářcčj gislč
nemenší těžkosti zawalowalo, gako Sasům a Prušanůnl
srozuměni naí'ečj liakauskelio a lšaworskeho: w spi—
sownj ale němčině si roznmegj wšic-kni, a gakkoliw w
domacnosti Rakušan a Bawor od swé-ho nářečj nepau'sli,
sell-wanj swelio kmenownilio rázu tak uslálugice, přede
na knize rádi _len swůg zwlášlnj kmenownj _raz sljrag'j,
aniž napada Sweycaru, Rakušanu nebo Swabu swůg
gednolliwý (lialekt——krom sbirek narodnjcll pisnj neho
powidek,k (lůstognosli spisownj řeči pozdwilmauti. A
mohl by, \\“C-ru, mnohý '1. [("—elikmenů co do prostředků
ei mohowilosli swe, co do počtu swých saurodaků ::
genia'ilnjch spisowatelů na chrámě wlastni kmcnownj
lilcralury tak zdárně neli zdz'n'něgi slawěti, gako Nizo.
lemei o swem půltířeljm milionu obyvatelstwa. Než pro
rychlegšj, lmzpcimčgšj a slawněgšj zrůsl literatury při
pon-Sedmé saučaslnosli ani nezpomjná gcdnolliwce na
eliali'nau oběť, kterau h_vl obecenstwu pí'inesl. Za to
ale magi [\emei chrám literatury swe tak slznvný, lolik
swčlla rozšiřugjei a pcwnoslj swau wččnosti zdorugjej, a
Rakušan gc w nem tak domnwem gako Sas, aniž, může
Rawor Sweycara 7, neho wyllaneti. Slawa gelu) patři
wšem; swello gelio padá na wšecky kmeny. Magigcdcn
toliko chram; ale go to dilo obrowskó.

Csmeli my (Ješ-i se Slowaky ulierskjmi, gako po
chybnosti neni, gedna krew,ge(lcn národ, gcdnoliosyna
společné malky Slawy —- deti; proč bysme také na
gednom cln'ámu společné literatury stawčli neměli?
chli nám to slawy přinese, když cizincům na dwělmd
ky mjsto _qednolw slawnegšjlio stawenj okažcme? Nc
plali i lady, al“ na bágku připomenu, gccan lečc za
mnoho koťat? Negsme dost rozlrhani 5\\-'_\"miobyty,
swau \vi-l'au, a poněkud i wladau? Nedrobj nás roz
manitost dialektů? Neljsnj zawist gen na naše kaořc
neni smeyšlegjcj lidu nepokrewnjlm a přede tak těsně
s mimi sauscdugiciho? Mamcliz lelikomyslně i lu waz
lin společné spisownj řeči pou'liali, klcrau gsau nás
naši dobii otcowó zas nčeo taužegi spogiti se snažili, a
7. které l)_v Časem swým neocenitelné blaho wyplynauli
mohlo? (Li gsn'ie na počet Lal; Imgni, abychom roztr
ženi lulu-mein; her. holesli i bez strachu snesli mohli?
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Ncnj takowá mezi námi spisowatclůw geniálnost oplod
uost, takowá mczí obecným lidem nasim zámožnost &
m'ezi šlechtou :! \vla'ndykami slowanskými tolik Meeónů,
že duchem a zlutem elowážimc, čeho se na počet lidu
nedosláwá '?

Gestli ale nic toho, proč & nač má se tn gediná
wazlm trhati? Proč té trosky olege na (lwa kaháukv
(li-lili, která sotWy na geden stačj, gen'z by nám gasnci
gi i déle swjtil, než bledé tutlánj tam těch obau? „Al)ý,
prý, se ráz kmenewnjho núiiečj nesetí'ch“ —---Setřela
neb stírá spisotvni Němčina ltakušanůw, Sasůw nebo
Prušzmůw dialekty? Nikoliwl Tedy ani zde 0 to stra
chy negsau, lei: směsné. —

„Proč má zrownu Ccšlina spisownj i'cčj b)"tia naše,
prý, Slowáetina ustnupiti, klcrú i zwučněgšj iw
úchylkách !()gičnšgš—jgest; ncmůžclíž stcgným práwem
Slowáčtina mjsto Cestiny lnu spisowni wazbnu býti ?" ——
Ale naši se ——pokud wjm ——-ptali , která Slowáetína
uherská by tau wazbnu h_ýli nič—la,an, prý, hnedle w
každé stolici giná gest, a na to se potud neodpowčdčln.
A byla by to welmi potřebná odpowcd. -— Proc ale
Cestina zrowna swětčgašj k tomu praiwo lllÚ, myslim pro
to, Že g_inaši i waši přes 200 let k té wazbi- uži—
wnli; že w nj něco zdi na hlubokých základech l:
.s—polcčnc'muchrámu oswěty společným Jisl/jm W)"lma“
ných máme; Že statvenj tak prostorné umbřeno gest,
že nás wšecky pogjmá, :) (Ješi i Slowáei —- gak Petyko
doswcdčuge ——se w něm giž zdomácnčli; že gc našeho
weškercho & nedělenóho úsin třeba, ač checmcli před
swctcm i před Bohem obstáli a zaslauženómu pohrdánj
cizinců ugjti — abychom na tom stawcni bez odpoči
nutj procowali. Takto gsme se, owšem ne cele tvlaslnj
winau, opozdilil Gestliže pak při wšem tom, něžCestina
giž welikc množsth stnwiwa (technických wýzuamů) k
rychlcgšj slawhě opatřila, přjzníwých okolnostj &celeho
stoleti třeba bude, abychom s_ausedstwo gen dostihli;
cožby se stalo, gestli bychom Ccštinnu wšem nám sroz
umitelnou pohrdSe w Slowáetinc s bauránjm wyhnauých
giž zdi, s kopánjm nowých základů u s ugcdnývánim
ne“-ých zásob stawiwa ohjrali se. měli? Kohk úsdj bylo
by tí'ehu,než by český lid w Slowáčtině zclomáenčl,l_)_vť
bychom mu sebe zřetelněgi wygádí'owali, že „Kra/a.!
mládenca, čepic-u (: Jašin“ zu logičnčgsj toru-iy držet:..má, než swóho „krále, mládence, swau čcplcl u (ltlŠl.

. ' .
('nsopis pro knl. (l't'th. XIV. 3. „'
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Kolik pohoršliwých swad by při našj neswnrnó, swárli
wé :: neuslupnó krwi o Ly.zl)rusu nowé počáiky po
wslalo, o něž by se celá wýstawnosl rozkolali mohla," &
které gsme w Cešlíně gíž, neyche šťastně uložili! Ne
památno-li, gak gsme se pro mizerné _1/na smrtelné
hněwy & boge lak wydali, Zelí Alexandra třeba bylo, aby
zamhauřeným okem len nnwý uzel rozt'al?

To gsem myslil,_když pocliwý Petyko odešed, ()
\'vesměšné známosli Cešliny spisowné mezi swými km—
gany mne byl ubezpečil, :] to mi na duchu lnké nynj,
an o tom spjsku zpráwu podáwám. Chowáť w sobě
mnoho spasitelných nauk slohem srdečným wyprawo
waných, kteréž se mládeži škole odroslé dost zhusta o
pakowati nemohau, gako: „Nupomcnntí k Básm' Božeg;
Nap. k sílneg Flf/'n', Nádňge a L(ísltí; Nap. k porád:
ne'mu Držáv'eu naproti rodičem, Poručm'lwm &'druh/m
Ludom; Nap. proti Lubaním a IÍ/šefečnosti; Nap. k
(Ic/(ulínom (: Učňom; N((p._proti Obchodu z wemruwuímě
Towm'íší ,- Nap. ke lmždudwmeg Modlilbč, Is usilownému
vaštíwcňú službe 80309 a k častčgšímn Prígžmaíu'c
sw._ Swátosli.“ Na priklad slolm uwedu ze. str. M.
Kdíž uš; Děla milé! Simo sebe si wiwolílo, "silny sa
každé Cas, &'každá Prí/ežr'tost na to obrátit, bí si, 60
potrebné gest, a na pozatz'm osožne' bít može, ýrnniow—
ide sa podací/0. Cti a wn'ž. sebe Pánow twícb, aneb
Pred/užanícb; bml _qz'mposlušně wšeckom, co od teba
žádali museí,- vbraíg sa od Proh'mluweňn, (( od „oznaci-.
fedÍne/w Lapá—mvwleňáf*atd. Nebo na str. 9. „Ne prí
mqgfc od ('udzv'lw Clowe/m žádné Dary,- obzwlášlně
l.“(líž Irů/Hic, že žádní dobrí Obled pri _tomnemá, (:
níšt wám dm'nwuií powínnen nenj; aneb l.“(lížblána ge
lw w dobrém Claire nestogí. ——Darí numbolrráte „Mládež
oslepugú, sposnbngú wellnž Lasbrlwasf, a Spolu/nth
které lchkowvrícú (( newz'nnú bíládež. do Neščasla mod/,
- nebo kde lub/ro wcrí, lab/w bíwá oklamtmif“

Tak důwěrně rozpráwj neznámý spisowalcl i pře
kladatel we. spisku lom naskrz, uwáděge mnoho mjsl 7.
p_jsma sw. ku polwrzcnj. Gedno se nesrownáwám s p.
spisowatelem nům., když na str. 22. mládeži nedělnj &
swálcčnj kraloolnvjlc na prosto zrazuge, ač hned kalá—
(1.51,že pod ljm slowem Lance a musiky celuu noc lrwa
gjcj rozumi. Ncnjť gediného pastýře duclnowniho, aby
newědčl, gak zhaulmě tanečnj muziky na mmwy mladé
Osudy působí. aby tudiž i nežádal odklidil tohoto po
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lmi—šehj. Ale co naplat? Karban & mnohého gména
hry působi rownč takowé škody, neli zllaubněgi. A
wšecky tance docela zapowiclali \vywecle' snad geště tru-'
chliwěgšj následky, ne“:to skoro nemožno. l'í'irozenost
lidská lrpi giz na obecdnu & dédičdau zkázu, i se wjee
k zlémn než. k dobrému nacllyluge, a pokaulkowánj
wšeliké gest 7. té strany nebezpečněgšj než weřegné
tance.- Prolo'z bych mládeži tance docela ixczrazowal;
ale gi toliko k slí'jdmému požjwáni té kralochwjl'e na
pomenul, předkládnge gi truchlíwé 7, nesri'jdmývh tanců
následky pro tělo i pro duši barwuu žiwau Wolegi upřj
mně lásky wzdelzmau. —(Jo p.- sp. při odůwoclněnj telo
swé rady na str.-23. prmvi: „Nuwshlwagú (totiž) w Člo
uzclmnagwic w tě!/to Příležitostí It'ríšné Žádostí, které
gar/w k zlim lf'c'ín/som nagsílnéyši ]n'íwudzagú, a 60
wšecho se pofugc-mm'etelu/í nekoná? Iluňba gest len
menomat“ — Lo nerád w lom spjslm pro mládež spa
tí'ugi, saudě, že giž. hanba gest na to naráželi. Obraz
hnst mládeže ge rvcble t'hymgjvjm h'andem, & ráda by
samu pí'eswědčlla se, ('o to bjli může. genž. se tak po*
lugcmně koná. —-—

Ač ledy spisek len za wclmi prospěšný ano za spa—
Silclnau rukoweli pro mládež při wystaupeni Ze školy
uznáwúm -——až. na posledni práwě dolkhulé mjsto, gest
mně ljto, že llO na rozdárky pro české školy sclu'áliti
nemohu. Nešt'usmá úsměšnosl našeho Ceskeho lidu by
formy Slowůcké be:/. úsměšků čistí nemohla, kudyž by
mnohá swnlá wýstralm gen k zheuclěni přišla, ncí'ku,
že by se mysl __našeho lidu, gežto Slowúčlina u nás gen
wzdčlaněgšim Cechům pí'jslupnn gest, do rommu téhož
Spjsku g_en s těžkeín nebo docela new|)ruwilm An lo
wšzlk s Cešlinnu u Slowáků ginák, musjm lilOwati, Že
(:(—skywzdč—la'mnenj, an by se tak celému rodu byl stal
přjstupným. Punktnej gest na mnoha mistech chybná;
papjr i zcwnili'nost w směru k giným 7. Uherska“ k nám
pulugjcim lewnbgšim spisům, dosli slušné; černidlo
WŠbOTUP'" Frant. Sláma.

2. Kniha rnénj u nnwštéwowduj a zaopal'i'owtinj ne
nmcny'ch od J. [Canem-,- faráře Lužcchého, a (Iuli
lorstwj pjsma swatého kandidáta.. "'Praze. 184.1..U
"7 . Špínliy, a-rcilňslf. linihlísli. Str. 311.- M 48 kr. stř.

(ledna 7, předmoh a newlůležitěgsjch po'wihhoStj
()*
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pastýře. duši gest tak řečená zaophti'owími nemocných.
Duchowni pastýř má každého času a wc wšech píjpad—
nostech 813.15andušj lidskýt'hhorliwě wyhledáwati: ney
horliwěgi ale má sobě počjnati, když gedna 7. drahých
owcček gebo lcžj w chorobě, :! snad se giž k tmawým
smrti branám přibližugc. Tchdáž láskau rozniocný slu
žebník cirkwe rád a ochotně pospichati má do toho
mjsta platů-c & nářku, kdežto se od Krista Pána swěi'enn
mu duše s timto swí—tem laut-j. Rád :] ochotni—, prawjm,
ma': tam pospicllati, aby nemocnému & snad smrti
bljzkómu odewřel poklady mílosrdenshvi Božjho, wlil
útěchu :! důwěru w zkormauccné srdce gebo, :: nchn-il
mu poslcdnj zápas gcho. Nenj ale dosti na tom, by
toliko gednan nemocného nawštiwil. Chce-li paslýř dns-i
powinnosti swé úplně dosti učiniti, má častěgi owcčkn
ehorau nawštčiwowati, gi slowem Božjm krmili, k trpě
liwosli nupomjnati, těšili & wyučowati, wůbcc k té wvli
ké hodine, na nižto štěstí i neštěstj wi'čné loži, nz'dožilie
gi pí'iprnwowati. Wěrný & dobrý pastýř prohlédá téz k
zwláštnjm každého nemOCného potřebám, & protož ne
pí'cstáwá nikoli na tom, by toliko wykonnl wšecko, což
Agenda přjčinau udělowánj swátosti mnjragjejch před
pisugc; nýbrž po wykonánj cjrkewnjch obřadů pouču
ge, napominá & těšj geště, gak každý toho polí'elmn
gest, nnode se s nemocným, & pakli nemocný toho scbo'
pen gest, gcmu i nnbožné knihy k čteni & rozgimánj
předkládá. Působenj kněžského auřadu gest w každé-m
ohledu na neywýš blahočinnó: blahoděgnost gebo ale
se při smrtedlnóm lůžku w neygasněgšjm swětlc ukazu
gc. Zde ncypatrněgi prokazugc, že dobrý & wórný
kněz Páně prawým gest angelem, prawým poslem Bo
žjm. Wclebný pan Kerner nepochyan důležitost wťici
této mčhpi'ed očima, když nadi'cčenau knihu počal spí
sowati. Slcchetný úmysl swůg šťastně též k mjstu při
wcdl; neb podal nám zdárné dilo,_gehož my, pastýřo
wó duchownj, na winici Páně pracugjcj,we|ice gsme byli
potřební. Weliký poklad spasitcdlných wL—cjk nawště
wowáni a zaopatřowánj nemocných l.)řipndagjcich zde
nalezáme, & zwláště mladšj bratřj naši naleznau zde
bohnlau látku, gakowéžto w žádném, ani w tom ncyobšjr
něgšim nawedenj k uměnj pastýřskému nagjti nelze. B_v
se o tom každý sám mohl přeswčdčiti, nebude od mista,
obsahu knihy dotknauti. W úwodu mluwi pan autor 0 po—
winnostech duchownjho pastýře k nemocným, :! zde na
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\vrhuge, co duehownJ pi'i nawštčwowúnj u zaopali'uwánj ne
mocných pozorowali má. Polom dělj knihu na ně easlek.
W prwnj částce uwozuge ejrkewnj obřady. Druhá _čáslka
zawjrá w sobě rozličná naučenj & napomenuli. Cástku
tuto zdobj wcliká rozmanitost. Naučeni a napomenulj
k elowěku, g_enž po prodlauženj we-zdegšjho žiwola ne'
mírně taužj. Ii ginoclm._genž nad tjm se rmautj, že
w gaře mladosti swé umřili má. K ehudómu ol.ci,genz
se nad swými djlknmi vlnami, že ge w nedospělóm wii
ku w nauzi a potřebách opustili musi. K člowěku, gcnz
náhlým neštěstjm \včlši částku swého gmčnj ztratil , a
nad tim se priliš rmaulč w těžkau nemoc upadl. K
i-lowéku, gen“/. trápč se nad (jm, že mnoho prmiwon
stw', ki'iwdy & pronáslcdowáni od swýeh ne|')řal„el utr
pěl, do nemoci upadl. K člowéku, gel-)?. pro nemoc
dlauho trwagjej na loži se trapi. K člowďiku , genž w
nemoci nelrpěliwý a new|—l)"gest., tak že swé obsluho
wately týrá. K elowčku, geni bolestné ranhogičskó o
pcracj podrobili sema. K eloweku, genž těžký auraz na
„wc-m tele utrpi—l. K elowčku , genů. sobě žiwol wzili
chtěl. K ženě, genů. těžce ku porodu pracuge. K
(=!owbku, genž stěžuge sobů, že ho zlá myšlenj a poku—
senj napadagice, pl'onasledugj geho. K Čloweku, genž
smrti se hog'. K elowéku, kteróhož swědomj hněte a
nepokogi, Ze mnoho a těžce hřešil. K člowěku, genž,
posledni pořádnosl, neboli wygúdřcnj swé poslednj wů
le učinili odkládá. Toť zagisté wcliká předmětů rouna
nilost; nie méně pohřešugeme zde přede něco,coz by
chom radi byli nalezli. Mnohý kněz. mqu také swa
toslmi posluhowali těm, nad kterýmiž práwo swčlské
orlel smrti wyi'klo. Prace lalo gest wšech oslalnjch
auíradu kněžského ncysmutněgšj :! neylěžšj. () už ale
tak přelčžké powinnosli kněžské se zde ani zmjnky ne—
cinj. Owšem mi.—lpan spisowatel, gakož i titul'knihy
nawrhuge, nemocné toliko před očima, a ne odsauzen—
('e. A wšak kniha mluwj () za0|)atř0\vánj.„ Toho po
tí'clmgj ale wšickni, genž w nebezpečenstwj smrti gsau,
nechali giž ge nemoc aneb ortďl w ruce smrti wydúwá.
Naučenj tedy něgaké a napomenan k elowěku k smrti
odsauzcnómu mohlo be“/. překážky též zde být-i polo
Zeno. Nel) nemáli o této wěei gednati kniha ])i'jtom
na, kteráž zagislé w'si možnau zásohau gest Opatře
na, kde medle wecj podobných hledali máme? -—
Cáslka treti obsahuge vozgimánj a modlitby. Zde lzéi'e
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wclebny pan spisowatel též zřetel na pi'jstogjvi pribuze
m1 a přátele, (jo?. owšem wšceb clnval gest hodno. Neb
knez při zaopatřowánj nemocných zwláště také o to
peci mjti má, by wzdéluni, napraweni a potěšeni byli
wsiekni přjtomnj. Než zdá se mi, že ta krásná slowa,
kteráž pan autor mluwi k přátelům, ku pozůstalé \VdU-r
we, k sirotkům atd, neměla státi w částce této. kteráž
rozgimánj & modlitby pí.-odnášeli má; nýbrž "l.e spjše
„záwčsek“ měl ge w sobě. zawjrati, s kterým knihu celá
se končj, u kdežto pan autor položil pěkné kázanj:
gak toho welice poti'ebj, aby se nemoc-nj časně zaopav
triti dali, :) některé wěci.giné. Z předloženého obsahu
)růwodnoť gest, že kniha tato se netoliko pro ducbownj

lmdj, nébrz že i nemocným, &zwláště těm, kteí'jž dlau
bau chorobau ztrudněni gsau, může býti s welikym
prospěchem podáwána. Ku posauzeni gednotliwých reci.
naučeni, napomenutí, modliteb a rozgjmánj nemobupro
obmezenost mjsta přikročili. Prawjm toliko, že wšecko
wolmi srdečně a řeči Gis—tuopoliulárnj gest wygádreno,
& že wšudy a na každém miste proswitá ta wruucj lá—
ska, kterouž rozžžeto má byti srdce pastýi'owo kowee—
kám Kristowým, & kteráž. i srdce pana spisowatele při
spisowáni rozněcowala.

J. V. Jthh.

3. "f_i/'stralm od 11in páleného , liter-M$ dal w dengjti
poučenjch () swatém postnjm čase 18:10 milé osadě
Pupowiclie' qukewnj kněz J. 'i'/Ollthtlía. "' Praze
1841. U ÍVáclawa Špinky, lmjicqjho (o'cibislíup
ského hnilttisha'řc, wel. 12, str. 100, za 16 kr. stř..

Stawi—lise bez základu, stawenj nepotrwá dlaubo;
prwnjm baurliwým wětrem, anebo silněgšjm otí'esenim
se sesype, stuwj-li se tam, kde základy podmokagj; sta
wenj rowněž weliké stálosti miti nemůže: celé—li pak
stawcnj ginák důkladně zřjzeno gest, má—li ale při tom
chatrnau střechu, tak že wšudy zatéká: kdo wypowj
škodu, kteruuž t_im celé staweni trpj. Anebo což by
prospělo rolniku, kdyby sebe lépe swau roli wzděláwal,
mrwil & čistým semenem zusjwal, newyplenj-li prwé pýr.
Sjmě. bude sic wzeházeti, bude růsti, ale spolu wzrost
lym pýrem na mnoze udušeno bude. Tak též marné
gest wšecko wzděláwánj pole, neudělagj-li se hrazdy,
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kterýlniž by Skodna woda odtékali mohla. Zahradník
dohi'c sice činí, když má starost o pěkné šlěpý. wšecky
stromky w prawý čas okol')áwz'l,prosvhlé wětwe proře
zawá, atd.: ale wšecka práce. geho gest marná, nehledj
li spolu, aby zahradu čistil od škodnóho hmyzu.

Křesťanský wychowalel podobá se maudrému sla
witeli; nestawi mrawnjho slaweni bez pewnóho dogma
tického základu, aniž zakládá stawcnj swóho na pauze
lidských domněnkach; podobá se maudrómu hospoda
í'i, kterýž má o to starost, aby ani dům ani pole gaké
škody trpěly; podobá se. mauclrómu zaln'adnjku, kterýž
předewsjm o to pečuge, aby zahradu swau od hmyzu
očistil.

'l'akowáto duchowni žhaulm, kterauž' wScclta sche
horliwěgšj práce pastýře duchowniho w niwec uwetlena
býwá, gest hezc wsj pochybnosti za našich časůw „])in
koi'alky,“ zwlášt"tam, kdež se ncmirně užiwa. 'Ne
ti'elm O tom Šjřiti slow, gali zle půsohj kořalka na člo
wěka samého, kterýž gi pigc, & zwlasť u rodičůw na
gcgich děti.

Že dospělý Člowbk pitjm kořalký na ulrawj sohě
Slcodj, žádný rozumný pochyhowali nebude; že ale
tljlky rodičůw lmi'alce oddaných i tenkrát, kdyby samý
téhož gedu nepilý,i tělesně i duchowně nedužiwé gsau,
() lom gsem nabyl sam postačitelné zkušenosti. Tako
wéto (li—ligsau gaksi oduté, bledé, a abych tak řekl
syrowé. Tělesná mdloba a ospalost rowněž zle působj
na gcgich ducha. U takowých diitj nenj žádné. paměti,
žádného zdrawóho rozumu, žadné učeliwosli; a giž
pauhý pohled takowého djti-tc a negápnost w řeči po
stačitelným gsau důkazem, že takowé nebožalko polo
mrtwé gest. Běda našemu pokolcnj, gcstližc se pitj ko
í'alky góšlé ch rozšji'j, a wšak i hěda gemu, zůstaneli
požjwanj téhožnápoge w lidu w té míře, gakž nyni
widime, geště padesáte let. A protož swatau gest po
winnostj duchownjm pastýřům \valčiti prolitémuž zhaub
nému náwyku. Sám se k tomu přiznáwám, že welmi
smutná to wěc, že na ugmu giného spasitelnóho wyu
čowa'mj () pili lmí'álky kázáno býti má; wšak co platno
kázati o gaké koliwěk, sebe spasitclněgšj wěci, an piljm
kořalky u wcliké Částky lidu opět \vsc w niwec uwc
deno býwa?

Chystám se sám, aspoň w gednom lcažanj wýslrahu
dáti lidu od pitj téhož prawého gcdu: a protož tjm
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snáze uznáwám wel—ikauzásluhu páně spisowalelowu,
kterýž sobě uložil, w dewa'teru 1“er duehownieh wyslí'j—
hatí lid od pitj koí'alky, & slawně tuto nesnadnau úlohu
wykonal. Gsau to genom i'eei krátké, bez wýslow—
ného rozdělení, a wšak gádrne, důkladné, a _— ačkoli
|). spisowatel za přjčinau téhož njžkého předmětu ney
wjee gednoduehého slohu Setriti musel, -— wšeeh ne
slušnjeh wygádřeni prázdné, a protož křesťanskth ka.
zatele důstogné, a při tom při wšem, pokud wee dov
wolowala, řečnickými okrasami přiozdobenó. Že pan
spisowatel mnoho ze swatýel't Pjsem a ejrkewnjch ()t—
eůw ke swé práci wážili nemohl, samo sebau se roz.
umj, an ani swató. Písmo, ani ejrkewnj učitelowó přímo
o kořalee negcdnagj, gesto byla tenkrát lltlll. zhola
nepowědomá; nic ale méně wšak užito gest wšeho, což
se w těchto gmák newywz'nžitelnýehpramenech k dotče
né. wčei obrátili může. 'l'jm wje se zakládá p. spisowa—
tel na úsudek lékařský a na očitau zkušenost, kteráž
gest postačitelným důkazem, gak se newčasné užjwanj
kořalky prolin swató wůli Páni—. Neb o čem wjme ze
zkušenosti, že tělesnemu zdrawj skodné gest, že ukra—
cruge žiwot, že čloweka zawádi k giným hí'jehům, o tom
wyžnati musjme, že hřjšné gest w sobě samo, byt' se i
o tom we swatém Pjsmě žádné nečinilo zmjnky.

W prwnj řeči gedná p. spisowatel o nalezenj, o
prwnjm užjwánj, a o rozšjřenj korálky, a o gegjm
zhaubném účinku wůbee. W druhé řečí gedná, že w
ginýeh kraginách žwlástnj gednoty se spogily, aby mezi
kragany swýml bogowaly prot: zwyku, páleného nápoge
užiwali; čjmž k následowáni powzbuzuge. W třeti řečí
gedná; že nestřjdmé netoliko, nébrž i s[í'jdmé požiwánj
kořalky zdrawj telesnému škodi a tim weku ukraeuge.
We čtwrté a páté. řeči dowozuge, že pítj kořalky zawá—
dj člowěka k sedmero hlawnjeh hijehů.. W šesté řeči
ukažuge, .gak piljm kořalky hyne manželská láska, swor
nosi, wyebowánj djtek, a celé domáej hospodářstwi. W
sedmé řeči ukazuge, w gak newykupítelné otroetwj ko
ivalka každého pogimá, kdož g'j pi'iwyknul; že gi člowék
welmi lehko pi'iwyká, když gj ale gednau přiwyknul a
k mnohým híjiehům byl zaweden, že pro swůg nešťast
ný náwyk welmi nesnadno se odhodlá na cestu polep
SCni, že negedná ani podle wůle Božj, ani tak skoro
podle swé wlastni wůle, nebrž toliko podlé wůle hr_jehu,
kteryz celeho eloweka plljm korálky opanowal. W osmé
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řeči obšírně powzbuzuge, aby se každý pití kořalky
odřekl. A w'dewáté zawažuge každého, aby danému
slibu dostal,

Přednešeny gsau tyto řeči na nedele postní, na den
zwi-stuwánj Panny Marie, na weliký pátek a na den
wzkizísení Páně. Práwě ale u té příležitosti ukázal p.
spisowatel, gak wýbornj'm gest řečníkem, an se u wo
lení textu od předepsaných perikop neuehýlil, & předee
obratného lexlu k- wěci swé welmi nenuceně a přirozee
nepoužil. U |). poučení páté. na neděli družebnau,
text: Tedy Ježjš, když poznal, žeby měli přígjtz', aby
guy chytili u učinili králem, utekl opět na horu sám
„edí/13,53“(Jan 6, Použití téhož textu: Lid chtěl
fjm dell'uuzafe'Pánu za ono zázračné nasycení. Nyní
dále uwúdí,gak se gindy Bohu děkm'áwalo za geho
požehnání, nyní pak že se děkuge ožíránjm se kožalkau.

Wímt', že wšickni weleh. pp. bratří na winici Páně
p. spisowateli děkowati budau, gimž se dotčená knihu
do ruky dostane, negenom ti, kteříž gj k stegnému au—
myslu použigj, nóbrž i ti, gimž 0 té wčci kázati neti'e
ba, an uwidí, že w rukau mistrného kazatele žádná
wee není tak suchá ani nezpůsolmá, aby se o ní s u
žitkem a spolu krásně mluwiti nedalo.

Gakkolí tato kazanj chwaly hodna gsau, pi'edcet'
nebyl pan spisowatel o gedn'é wěci náležitě zprawen.
Na str. 24. připisuge škodný účinek koí—alky——gak se
populárně wygádřil: „tak řečená ])ljsni“ (Griinspan).
()wšem gest měděná rez prawý ged,l ale té tak lehko
w kořalce není. Ged kuralkowý gest wlastně líh (spi
ritus), kteréhož člowěk stráwili nemůže. On se mnísj
mezi krew, ale skt'wj se nikdý nespogjm nižádnj'm zpu
sobem se nepromčnj w podstatu lidského těla. Neo—
(legde-li nestráwený z těla, welmi zle působí na ždrawj
geho, zwlášť an zatwrzowáním pokrmů žaludek k wět
símu namáhání nutí, a práwč tím ho oslabuge, čehož
následek býwá nezážiwnost. Že ale skutečně lil-1 neza
žitý w tele zůstáwá, důkazem gest, že když se koi-aleční
kům žilau pustilo, že wodnj částky uslalé krwe zapáliti
se daly, a tak hořely gako sama kořalka. A že koi'al
ka zažíwaní pokrmů překáží, dosti patrno gest, an \V
silné koí'alce, anebo l_íhu koí'alkowém měkké wěci twrd
mu a před porušením se na dlauhé časy ZůCllOWáWílg'í..
l'en nm)-l ale nepřipisugi pánu spisowateli, nebot?
není to naše wee, zanášeti se zkauSkami lókárnickými,
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__nébr'), bucl' pramenu, z kterého). wétlomosti swé \\ilŽll
anebo rádci, kterýž geg chybně zpruwil. 'l'uuto malic
kostj se ale wéci dohré' nic neuglmá.

Praní, ]lawráne/s.
4. Chrislhal/o.olisclicLituryík, znnfs'chstzur Ansúbuny fitr

P[hr-rer mul Kap/(ine (les l/Velli'n'icslcrstandcs in der
abendlámlischen IG'rchc, mit Beritclisichtiguny der in
den óslerreichischen Studien, (lemKó-niqrciclie Bóhmen
und der Icitmeritzer Díóvase insbesondere fiber (lie
kniha/. liturgie beslehcmlenl'erordmmgm. Von Au!.
IInageli, emeritirlen Pro/'Essor (ler Pastora! (tm. Utca/.
Instit. zu, Leihiwritz, nnmnv/uiqenDec/mute 'ínllielníli.
Drílter leil. Pra_q.183S—39. ln (ler fůra—(embi
schófl. Bnc/ulruclmei bei IV . Spin/fa, gr. 8. Bogen.
65. Pri/Znumcratiunsln'eis 4 II. C. DI.

Prwni :] druhý djl téhož wclikého tljluw přítomném
časopisu r. 1836sw. ll. str, 339—344 od zemřelého, o tento
Časopis welmi zasloužilého, nyni bolestné pohřešcného
weleb. p. faráře Vinc. Zahruclnjku, & r. 1837. sw. IV.
str. 643. od njže psaného wclehnéinu duchowenstwu o
hlášen, a gak dlužno, welmi pifizniwé, posouzen, schwa
lcn & duchowenstwu porušen byl. Gak se zwéčnélý,
welewážcný p, f. Zahradnjk o ]. djlu, :) njže psaný ()
ll. djlu prohlásil, tentýž chwalný úsudek platj též. () lIl.
djlu, kterýž. gedná 0 liturgii, kteréž užjwá swutá kato
lická Cirkew při udélowánj swátostj. Auplnau rccensj
odkládám až. po wygitj celého djla, aby saustmva nebylo
roztržena, aby mnohá wěc nemusela se opakowati, opi-(.=
hled celého djla aby každému tjm gasnégšj byl. 'de
genom tolik (lin), že weleučený p. spisowatel wšccko,
což k wěci nziležj. zcela \vywážil, mistrně sestawil, a tak
přjgemným způsobem podal, že čtaucjmu netoliko zdru
wé. naučcnj, néln'ž i utěšenau zábawu poskytuge. Umm:
mlži puncfum, qui miscm't utz'le dm'cí. Třetj djl geho
liturgie, kterýž prwněgšjch mnohem obšjrněgsj gest, a
z dwau oddělenj záležj, wykládá netoliko ceremonie při
udělowími swátostj, & děgepisný gich půwod neb pro
měnu,a rozdjlnau gegich formu, gak se dle rozdjlu cjr
kewnjho rim, nel) i křesťanského wyznánj užiwá; nébrž.
i gak potřeba ukazuge, wykládá spolu stránku dogma
ticknu a předpisy ejrkewnjho práwa; posléze i wýznam
gednotliwých ceremonii, kterýž daleko od mystického,
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nechutného wytáčunj, spasitelné natučcm w sobe obsa
hugc. 'l'jmm uspoí'áda'mjm gest tuto liturgie w rukou
ducltownjcll spl'áwcůw na Winici Páně netoliko užitečná,
néhrž. i wclmi potřebná; neboť ukazuge, guk by du
chownj pastýř podle cirkcwnjho nui'jz'enj wcškcré po
swatné ceremonie wykládul, a, na čemž gcšlě mnohem
wjt'e záležj, lolik látky poskvluge. že duchownj pastýř i
liturgická kázanj držeti může. Liturgická kázanj gsuu
welmí pořjdku, & předceť náležegj gako celek ku kí'e
sťanskému wyučowáni, a když náležitě wzclblánu gsau,
dugjmawoslj se docela rownagj dogmatickým i morálnjm.

Fr. Hawráne/r.

B) ROZLICNOSTI.
Žiwot Doktora Josefa Ploc—e,

('35. kr. dworujho faráře wc. chmi,

sepsán ucel/é Doktora Vincence Subrt/ua
od

Pr. Wěnc. Nowotného.
(Na požádánj redakcj časopisu, ahy redaktor redaktor“ památnjk uctiwé tl\\tl

Letmo-ti postavil,)

Ploc, pošlý z kmvno Českého, gnkože to giž přjgmj
gt-hu ponadokazugo, narodil se dne 3. Ledna 17825 \\0 Vl'j—
dní, a byl na to dne druhého lamne' w kostele Panny Marie
SotvnSké pokřtěný: Jose/'em uazuán. Ut'llO kolébkou ne—
ltjt'kuly rozkoše holmlsmj, ;miž gi oswěcmrnl gaký blesk swět
ský; gc—Iikožrodičowé gcko ()ndřeg Ploc, pořetwodmwj gi
stého kupeckého domu We Wjdni, at Cecilie rodem lštithaero
má, náleželi magetnosti swau ledwa k proslřvdnjnm druhu
zíunožnosti lidské, takže, chtělili w občanském žiwotě pocti—
wě wygjti, welmi skrnwně tráwiti museli, tt. i při této opatr—
nosti se ginu gen pi'jlis často uedostáwnlo prostředků k wyš
šjmu zwláště wzdělánj gogich djtvk, přede wšjm pak gegicll
synu Josefa, gohožto utip záhy giž s potěšonjm pozorowali.
Nelnylotě tu také nížádne' přjzně wysolcýoh osoh aniž ga
kýoh zwlášlnjoh zásluh od předků g-olto druhdy zjskanýcll,
geZto potomkům na walnau pomoc-, hýwag', a ne zřjdka i
cestu prokles'tugzj, rownagj a k hodnostem, ——pod ge
gicltžlo perutj by byl mladý Pleo na sebe došel ohledu, &
protož musel ubohý děkowali, & děkowal welkoclušné wše
wzdelánj & pak i powýšenj swé gen swé wlipnosti &pilnosti,
:. Spolu wlastně tomu, genž wtip l'OZtlÍlWá. & osud lidský
otcowsky sám snowc ——Bohu,

Gsa pak gil co pooliole powally na wysost žiwé,a pro
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wšo, což krásného & dobrého, planauej, gewil záhy také
neobyčegnan náchylnost kn knihám & stawn ltllěZSliélllll.
Což widauue & polěšenjm rodičowe' gebo, gali mile to anllý
gebo wěk dowolil, nwedli geg do wzornj školy 11 swalé An—
ny we Wjdni, kdež wýbornými učitely,zwláště pákkateehety,
Antonjnem: Hyem :! Augustinem Grubrem, nnpotonmjm ar—
cibiskupem Solnohradským, tato gebo zbožnosta pilnost pe
čliwě žiwcna gsanc, tak se usadila a zmocnila, Ze gegj
plamen po celý gebo žiwot neubasl. —

Když wšak w dewátém roku wěku swébo z tři-tj giž
třjdy wzornjbo učenj wykrořiti měl, udála se [př-_ípadnost,
která na gebo hndanej žiwobylj lehko mohla min takowý
následek, žeby gebo Žiwot byl docela giný směr i obor ob—
držel. Napadlolě gednomu z gebo swčtskývb učitelů, že,
ač dosti příležitosti a příčiny měl gebo schopnosti a pro-—
Spěcby pozorowati a uznali, gebo rodičům předee namluwil,
žeby syn gegicb k wyššjmn sludowánj dosti St'hOpen nebyl,
a tudy žeby lépe bylo, kdyby geg, dol-:awáde řas gest, na
něgaké řemeslnické učenj, zwláštč pak ke kupec—ij oddali.
Starostliwi rodiřowé zarmoutili se sice nemálo, ale uwažngjee
radu a Spolu wlastnj nemagicnost uposlechli oné, :: zaslali
syná swébo k cjri tomu do čtwrlé g_rešlě třjdy “ swatc'
Anny, kde tento ne. pro nepilnost & neprosliěoh, ale. djlem
pro wělšj nlwrzenj, djb—mzwláště pro anllost swěbo ;Wčlill
po tři leta, a sice od roku 1798 až do roku 1801 se
pozdržel. [ učil Se. welmi pilně tomu, 4—0gemu ted! gebo
rodíčowé m-Iq—lia za záměr gebo bodom-ího žiwota odhodlali
a wykázali; nic méně _.rrebonáchylnost lí dnehownjmn slawu
nedala se niti-jm neblácholili. Bylolě lnu wždy milo & rádo—
stno kostely !mwšlěnowali, :! tam pobožným srdcem bud'
cirkewnjm obřadům přítomno býti, aneb docela. což welmi
rád činil, při mši swalé přislnbowati. Tak se stalo, že se
s mnohými duebowními blawniho předr- Wším chrámu ,'áně
Swainšlčpánskěbo, zwláště pak s Iámnjmi faráři Hex-listem a
Smidem Seznámil. A tito slyšer negednan tuto žádost ge—
bo, Spolu pak pozorne—jee gebo pí'jwětiwost a otewřenost
mysli a srdce., tak „aeg sobě zamilowali, že. geg gak za 0-
hledem počestné a lehčegšj wýžiwy gebo, tak též i za Ijmto
gebo anmvslem nemálo podporowaly.

Když se wšak takto anllá duše. Plecowa zameyšleln, hle
to |. P. 'l-ŠOI nowě wyswěeený kněz Josef Thayer, pozdčgšj
arcibiskup, konsistm-nj rada a farář- na předměin Swntomar
kétském u Widuě slawil w blawnim chrámu Páně Swatoště
pánském swé prwotiny. Mladý l'lcc nemohl & to býti, aby
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nt—bylpijtemcn, a tu gcg tuto swaté gt-dnánj tali dogmulo,
že mu woliltanslcý obor prostrannosti cbríunowé počal auzck
býti, a on s plaí'cm domů se \\“ratiw swýcb rodičů co acy—
snažněgi prosil, by gag do latinských škol poslali, Že obce
knězem Panč býti, aby mohl též někdy to pl'vtlltlllitll obě_t
ms.-. swalé za ně, za sebe i za potře-by lidslwa Bohu při
obalu konali a slaužiti. --—RudiMwé nmnobauco gebo pros—
bam a slibům odolati; ano \\ srdci sněm gsanvo welmi
pouděřni těmto, an se takto i gogicb „.;-„na žádost sama.
z::přínlala a naplňowala, mile radi swolili. ——

I ustanpil ban toho geště roku Ploc do vanasínm n
awaté Anny, a lnage zde wýboraé mužu, gaba Weimara,
Spaun, Hanké, Plobana, Hólliuba a Raílnana, ——Za učím-Io,
t-jm “ýše stíjdatni školnjmi postupowal, Ijm wjvo nahytými
\\ětlomostmi a dnšcwnjm wzdělanjm oplýwal, tak že se uždy
uij šjřil obzor gvbo mysli i srdro, a tčvbto ntěšonosti,
gvlibož mu nic wětšjbo nepůsobilopolčSvnj, galco w knihach
wždy wčzmi, a z nich brali snětlo a ohžiwu pro duši. A
tato gebo pilnost a radost wždy wyšísjbo dostala i Ijm pod—
nětu, že při každém wcřogném slaanmánj za prwujbo ;: rolé
školy co do mnčnj a mrauů, a tady i co do zásluh obyčog
ně nZnan & wyznamonán byl.

A wšak i na obzor této gaba neu-laně a šleclwtné bla-—
ženosti wystaupil pogt—dnana nenadále mrak. který gasnost
gt-bo utěšené mysli a SpOlU blažonébo srdce nemalo zate
mnil a ztenčil. Potkalatě srdce gebo dne 7. Prosince 1805
rana nonadala, rána wclobolostnít'; ztrata totiž gvbo milo—
wanébo otuo, posawadnjbo gobo i oslatnj rodin)“ němého
žiwitelo, rádce, přitole, wůdce i orbrímco. Gak In srdce
gebo hořela a bolesti krwácelo, nelze popsali, zwláštč kdyz
zesnulý djlom pro cbatrngst swébo služobnjbo platu, djlom
pro šlechetnost swébo suědomj niřobo ubosPodai'iti nomoba,
mvýtn pozůstawil za wše gměnj čisté swědomj a šlovln—tnau
gon chudobu. Onen ](ul'lCCLÝdům, gemaž wčrně a s pryt
Sprcm sloužil, snadhy rád byl ;:obo zásluhy aslvoň grbo
pozůstalým odměnil n gakau wýžiwan; ale gebo nlaetnj
připadnosti lomu nodowolowaly, a tak ubozj osiřelci zůstanvni
b3|i swým dalšjm žiwobytjm gen na Boha a na sobe. [
vitiltč naš mladý Ploc ztratu otoowu Ijm cho, čjm cho .cfun
při tom Spolu na slowo wzal gest; gelikož storage se dřjwe
gon o dnt—ba,maso! se ted' starali Spolu i 0 žaludek nogen
su-ůg, ale i těch, genž mu zůstali po otc-i. Gabo ušak mat
ka a sestra gebo každá ráda ač bolestným srdcem podjl
wzala a nesla toboto swébo osudu w Bol—„na w pl'át'l ži—
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řinil. Sludownitě tjm bodliwěgi, & wšecky uspořcné hodiny.,
kterých mtt dřjwe užili downlono bylo k wlttstnjtnu oddechu,
wynalož'il loď na domácj z platu giných nřenj. A co tnhto
pracně wytčžil, přinesl matce do společné wýžiwy.

Že pak se Bůh co prnwý otec o swé wěrné wždv stn
rá; wzbudiltě i Pit-r.owi w ctihodném knězi panu Františku
Smidoni, knnownjkn hlawnjho chrámu—)áně Swntoštěpán—
ského a rytíři *ádn Leopoldown, prjzniwce :! dobrodince
zwlítštnjbo, ktorý pozorowtw Plecown hodnost i sohOpnost,
Spolu pak gebo i goho rodiny osnd těžký a holesutý, notno—
šhttl geg godnak wyššjm domům poroučeti , godnnk i
síun podpm'ownti potngmo. A tak Pleo sám se wždy pil—
něgi studijni znswěcnge, Spolu giné k wědomostetn woda,
wstnnpil pod pm'ulj swého přjzniwco ]. P. ISNŠ do íilosolir.
Gnko wšak nat Gymnasium prostwal,'|n-09pjwal i tuto, mn
g'e zde w nábožensle Jakoba Frinta, w pořetnirtn—j :! přj—
rodosknmstwj Remigia Duttlorn, w libomndrctwj F 'nntiška Ham—
mera, w slowozpytu n itNIŠOWětiě Antonjna Šteina & w dě—
gopisn Martina Wykošo, wšrchymuže znwýhornénčitoly. Br—
zo se i talíto stalo, že gag: gebo dobrodinec, naddotčettý pan
František Smid, i pnnn Frintowi poručil. Tento geg sit-,t:
z počátku twrde těmito slowy odbyl: Gestliže' hodný gest,
ukáže so, ano on se sám porančcti bndo; nicméně co zde
powrrhně od sebe gako odložil, neodložil přece n wnitř sám
u sehr, gelikož tjm pozorněgšj byl na Place. ] nodlnnho
to trwnlo, & t_riž si tento—k Plecowi náchylněgi počinagc
swan přjzeň tjm progowii , Zo go,: gednak wolewljdně
k Sobě potáhl, gednak gog často. zwláště () prázdninách k
sobě do města Laa, kde sám práwě farnřowati započal, na
dalš) čas powyzwal, gednak gemn ik Slipolldillln 7. důchodů
Wjdeňských škol dopomohl.

Nynj když Plec dokonáwal běh ůlosoíickýrh swých stu—
dii, nastala profi nowá péřo :! starost, k gnkémn totiž
Stawu so rozhodnauti & přistoupiti má. A hlo! ttt se w
něm Opět mot-ným hlnsmn cíhnř a žádost“ kn kněžskému
SlaVHl ozwaln. Ničitč sice při swýclí schopnostech mnoho
wyhljdok swého zaopatřonj; geiikož se mu giž tenkráte me—
zi mnohým přidělonstwj při Wjdenské hwězdárně potláwnlo
s gistan nndčgj brzkého poetnnpenj a platu zwýšenj, a
wšnk tato gebo wěrná žádost swjtězilrt nade wšim, čehož swět
lnu siibowal, takže s dobrým attmyslem !. P. I808 wstan—
pil do hohouiowj.

Widzt so gi). tnho PIFC na blilšj cestě powolánj swé..
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luh poglanebal swýeh professorů, genž byli w ejrkcwnj hi—
slorii Ceněk Dai-nam, w biblickém studium starého zákona Petr
Ackermann, we wýcbodnjcb gazycjcb Marenila Antonin Ary
da, w biblickém studium nowébo zákona a wýkladnictwj Allmann
Arigler, w cjrkewnjm prawa Tomáš Dolliner, w dogmatice
Auguslin Braig, w morálce Ondřeg Reichenberger, w
pastoralee pak Čeněk Edward Milde, napolomnj biskup
Liloměi'ický a ted' knjže arcibiskup Wjdeiísky', -— skrze
wšecka lela s lakowým pozorem i precpěcbem, že opět
iii—genla neyčeslněgšj wyswědčenj obdržel, ale i hned po
swém wyswěcenj, které sedne 30. Srpna l812 k gebo
newýslowné radosti na něm wykonale, od tehdegšibo Wjdeň—
ského knjžele arcibiskupa Signmnda, hraběte z llubcm—varln,
dne 28. Rjgna !. r. za dozerce a ředilele demarchi sludij w
areibisluipském srmmnišli uslanowvn gesl byl. Mezi l_jm čz—
svm pí'islaiipil w kostele sw. Petra po boku swébe přítele
'I'omaše Powoiidry, pozděgšjbo pastorálnjho profi—55011!a
pak probošta Trienlské Kapitoly, k oltáři, a gakan mysli,
a gakým srdcem zde swé prwotiny slawil a konal, nelze
peru wypsali, ba ledwa si myslilí. Že pak onn dozorsle
Geminárnjrb slndij na wysokých školarh Wjdeíh'kýcb oby
hegně spogeno gest s přidělenslem (adjnnklslnjm) bohoslo—
wnjm, tedy i Ploc brzce na to od zemského řjzenj gakežlo
přidělenou boboslewnj polwrzenj obdržel. [ počal se swým
spolupřidělencem Josefem Žižkau, s njmžlo dawno giž byl
w přálelské srozuměnj wešel, mladistwau berliwoslj a ze
wšj sjly swé na wzdělánj swýcb swěřených cbewanců praco
wali, rozněcuge w nich negen lásku k liternjmn zdokonalo
wanj se, ale i prawan zbožnost ducha a to negen slowem,
ale iwlaslnjm přjkladem. Takowéln požehnané počjnánj
gebo bylo také i pí'jčinau, že sobě Pleo záhy důwěrnost
knjži-te arcibiskupa a Spolu i auřad ceremonárský wyžjskal,
ano, když Iehdegšj seminárský rektor František Bugl dno
!. Září l8l3 na wěčnost se odebral, na gebo injslo proza—
tim byl dosažen.

Pravowal—ll gest dřiwe wěrní: a neunaweně, pracowal
nynj gešlě s nělši ehan a silan na. duebownjm prospěchu
cwých rbewanvů. A tak se stalo, že So wždy “jce a che
oko wvřvgrllé pozornosti a důwčry naň obracela a npjralo. :!
když doktor Braig ze swé dogmatické professurv wyslaupil,
f_m-magebo uprázdněná stolice gako'z'lo přidělenei bohoslo—
wnjmu skrze celý školnj běh od l$l-l — 1915 swěřuna
gest'byla. A wšak i zde sobě nowé sáwv a zásluhy
dobyl. ——
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Prítwč w těchto letech doktorem .lakínhem Frintem, po—
tehdáž giž cjs. kr. dwornjm l'a'aí'em, zatuyšleuý a uawržeuý
zřjzeu byl od Geho 0,st kr. Gasnosti b. p. Františka !. ú—
staw wyššjho wzdčlánj duehowenstwa sn'ětqkého pro učitel—
ské stolice na wyššjch a hlau-něgšjch přede. \\šjtu školách;
Tui hle. zásluhy, powěst & \velesluwna Plecowa swědectnj i
od samé knjžecj arcibiskupské konsistoře zwláště mysl páně
Frlutowu na sebe upamatowaly, a tak i přjřínau byly, že
náš Plec od ejsaře pána dne (3. Zářj 1816 Za skutečného
c_js. kr. dwornjhn kaplana prohlášen byl. llylatě tohoto geho
powyšeuj i ta čestná přjřína a sice: Do tohoto ůstawu, genž
se Friutaueum uazýwá, přigjtuagj se pro u-yššj zdokonalenj
gen schOpuěgšj wycwičcué giž hlawy; protož Záda tento ů—
staw a potřehuge zaučitele muže takowé, gakoné u—ýteenýat
rozumem a wzdělauým srdcem t_rto swé clum-anee \\šjm o
hledem přetvyšugj, sicehy ginák sam swčho ('.jle nedošel. _—

Toto wšepřemjlageFrínt na mysli, wxpomnčl si i hned
na Plcce, ogchož schopnostech ducha & powaharh srdce (la—
wuo giž hyl přeswědcen. Sotwa tedy Pleo za cjs'. kr.
dworujho kaplana dosazen hyl, i k tomuto ústanu na
slowo gest potažen.

Bylo pak hned z počátku zí'jzenj (tstawu tohoto toto
zástupcowé co předstawcnj wedli a řjdili wšechen \\niťr—

nj i zewuítřnj po"*;'1dek i auřad, a sice gedcu co o'rchnj
ředitel wšeho wedl ponšechný dohled, pořádek i aučet, a
tjmto byl práuě tehdegšj cis. král. dwornj farář satu pan
Frint, co Spolupůwodce; druhý byl ředitelem dotuácjho poo
řádku a studium, a tohoto auliadn se Pleeowi dostalo; třetj
pak byl duchownjtn wůdcem & rádcem swědomj írili Zpowč—
dlujkem, kterýžto well—důležitý 'tcž auřad toulat,—pílecjs. kral.
dv.-ornj kaplan, pan Jau Michael Leonhard, nynčgšj biskup
Dioklecianopolský a Spolu apoštolský polnj wikar, zaslán-al.
Uwílzal se sice každý z těchto Zagísté vcěrhč w anřad suůg,
:! wšak “ětšj u hlawněgšj (?ást práce zůstala patrně Plecnwi,
který negeu co gemu gako dozorci studij přjslušelo horliwč
konal, ale. i nadto geštč sálu opakowílnj :! zwluštněgšj ny
swětlowúnj wšeho držel. — Než hrzo se i u něho okázale,
Že gest duch sice luoneu, ale tělo oddechu potře—huge, a
přjlišnýtu namáhánjm klesá. Uznauo to i od Frinta, a pak
skrze tohoto i od zeměpáua samého. Z té pijeíny přidělen
gest galcožto dwornj Spolukaplau a druhý řjditel domácích
studij pan Michal .lan Wagner, tenkrate neim hohoslowj w
Linci, uynj pak hiskup u sw. Hipolita w Rakousích. ()dle—
hlo sice takto nemalo Plccowi, a \\šals on sámsobě oddechu
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nepřege, obracel swf: prázdněgšj oknmženj na wypraeowánj
diik—lacinýchkázzmj, které milerád lidu s kazatelny před—
nášel, aby i zde, by možno bylo, prawau zbožnost a k této
wednurj poznáni pozasel; ak cjli tomu inluijal se wšj
srdeřnnn borliwostj á protož i s požc-bnánjm, gelikož se ne—
gen mnozj slábj we wjře sesg'lili, alei odpmllj Opětnawrátili,
ba mnozj se i ze židowstnzt k \\jře Kristowě přihlásili.

Táktě prácowal wěrně i w tomto poli swého powolánj
zdegšjbo až do roku 1823, kde mu 12. Březná, gebo záslu—
by & gegicb Spolu nznánj a doswědčenj i od pana Frinta,
pl'jsného to sn'udee, proklestil)r cestu až na stolici dog,—
mntiky na wysokýcb školách Wjdeňskýcb. Nynj se Pleo
sám sobě zdál o giným widěl na sněm práwém mjstě býti;
nebo nic mu nebylo rndostněgšj'bo než přednášeli prawdý
náboženstl'vj Kristowá, a kdykoli go přednášel, přednášel ge
wždy s tnk'owau roznjcenoslj mysli i srdce, že oheň gebo
wjry i přeswědčenoui nn gebo posluchače přecházel a ge
podgjmál.

Činč pak tnkowýmto způsobem wždy wětšj dochowní
pl'OSpĚCllw žákowstwn, dobyl sobě nonýeh .áslnb, nowé i
s_láwy, tak sice, že když ánmrtjin pána kanownjká Antonjnrt
Supa ejsnrské kanownictwj při blan-njn: elu—šumPáně swatého
Štěpána uprázdněno bylo, Geho cjs. král; Gnsnost b. p.
František ]. gag neyngššjm swým nzzlwřenjm od '15. Unorn
1827. lin toto téměř sám od sebe dosnditi ráčil. A tak senynj
pro gebo bratrské & synowskésrdee welikáwypliiiln žádost,žo
mohl totiž swan matku n se!“—zitra,které d'ijWe, _:xnkmohl, pod—
por—ownl,k sobě wzjti, n gim gag-ich dny nleheiti á osladili;
A tu srdce gebo samo tjm nemálo okřálo.

Ožjwage pák takto blábotnán domácnosti swat! oddáwál
se t.jm utěšeněgšj myslí na sknumánj boboslownýrh zwláště
wěd. A aby negen we swé posluchárně žiwým slowem
swým prospěl, ale i také wšude ginde a sice tenkráte gešttš,
když ho giž che nebylo, na eswjeenj rozumu & wzdělánj
srdce lidského působil, & tak zde i onde snčtlo & blaho,
nědomost a ctnbst wštěpowal a. šjřil, nmjnil si wydáwati
l'ilSOplS, podobný páně Frintowu, který také LP. 1828 sku-—
tečně, tnčen gsa názwjim gebo wlnslnjmi pracemi, wyebázeti
pořal, & wycházel řádně skrze 13 let pořáde běžjcjcb, až
totiž do smrti swébo půwodoe :! wydawatele.

Mezi tím wywolen gest také Pleo od \-\'jdeíiskébo knj
ž'ete arcibiskupa Leolioldá Maxmiliana hraběte z Firmiánů
dne 27. Března 1828 za konsistornjbo radu :: Spolu za Skouma
tele farnjt'h řetsaneů z biblického studium a z dogmatiky. A

Čnqnpis pm lxnlnl. duch. XIV. 3. l l
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asi přes rok na to dne 13. Zítřj 1829 swěřen gestif gemu
prozatjm referát lilosolit'kýeh stndij při cjs. kr. dwornj lm—
missj nad studiemi, gakoz i také ředitelstwj nadřečenýeb stn—
dij. Zastáwal sice gebo wěroučnau stolici prozmjm doktor
Josef Buchmger, a wšak množily & nahrnowaly se takto
pl'edce práce n péče gebo, časem tak těsně, že gnkkoli o—
bratný & hbitý byl w péře a w probledu wčcj, gemu ani
ohwjlčinky k oddecbnutj nezbylo. Ba on, aby nšemu nále
žitěgl odolal, nastnwowal welmi často den nocj, ovšem že,
čeho si ani newšjmal, gen na antrnty swého zdrawjtělemébo.

Wyznamenáwago se pak takto stále we swé schopnosti
i ochotě, dokázal také wždy & wšude při každé přjležitosti
a přjčině, gak walně mu práwo a blaho cizj na srdci ležj.
Blabotný následek takowéboto počjnánj gebo byltč ten, Že
se naň pozornost. & dbalost i cjsarského dwora z nowa o
hlédla & obrátila, & tedy aby gebo zásluha i zawděčnnst
swé odměny poněkud došly, nstanowil aeg zesnulý Zeměpítn
neywyššjtu swým progádřenjm od 27. Čerwnn 1830 za kn—
pitolnjbo děkana při hlawnjm chrámu Páně u sw. Štěpánu.
A ble! zde na gebo počínání sobě zdnřenj & požehnánj Božj
Spořjwalo. Oprawiltě spráuu i ImSpodárstwj lcapltolnjch po—
plqu , zwelebil lcanownjků důchody, Spořitan a uglqtll nit
božné základy & úpisy, aby geg'ít'h powinnošt & wýspěeh
do žiwota wkročily. Ano on se postaral i o uprawy & obno—
wenj sešlegšjch kapitolnjob stawenj. Mnoho se za gebo
wlády wykonan & zdařilo; mnobo také od něho zopo—
čato, a od giného, nástupu-e totiž gebo, pnněnadž giž zn—
počato bylo, gako na přjltltld kanownicltý dům we Wjdni,
se šíastně dobotowiln.

Když se wšak |. P. 1936 rjs. kr. dwornj fara we Wj—
dni powýšenjm pana Jana Mich. Wagnera za biskupa Swa—
tobypolitskébo po druhé uprázdnila: ble tn nyněgšj náš we—
legasný mocnář Ferdinand I., gemuž Bůh dey moudrost, sj—
ln :! zdrnwj, aby břjtně koruny dlaulno nesl k sněmu i swýrh
národů štěstí a prospěchu, pozoren gsa zwlítště na Pls-ce.
tohoto kabinetnjm dapisom od 20. Února 1836 pognmnowal
oje. kr. dwornjm farářem. Žo pak tuto tnjsto n'ždy Spogt—no
býwó. % opatstwjm Panny Marie Pagrnnské w Ub'rjrb, byltč
Plec dne Ig. Března t. r. na den swých gmenowin w ejs.
kr_ dwornj kapli na toto důstngenstwj požebnán, spolu pak
se mu i wrvhnj 'íjizenj ústnwu Fríntown pro wyššj wzdělánj
ducbowenslwa swětskébo odewzdnlo a swěl—ilo.

I byltě Pleo nynj opět na tom mjstě, kde dřiwe běh
swýt'b zásluh wlastně započal, n wšnk no giž gako podl-j
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zener., nýbrž f::iko blnwa 'i'-jdjej. A tu sobě swým moudrým.
a prozřetedlným gednítnjln i působenjm na nowo tnkoné
wnžnosti & důwěry získal, že iwelegnsné blnwy, gnko
náš neygusněgšj rjsní' a král Ferdinand I. get; sobě“za
wůdce a rádce swébo swědomj, gulgožto Zpowědlnjku, gebo
pan bratr, aroiknjže Karel František, tato weliká naděge
naše, za wyobowutele swýeh weleoswjeenýeh djtek zwolili.
A abych wrcb sláwy a zítsluh gebo gen poněkud doplnil,
podotýkám gen to, že byl za těmito uadotčenými přjčinnmi
ro rada i do ejs. král. řjzenj powýšen a přiložen. Mezi
gebo pozděgšjini a Welt—četnýmizáslnhauni, gacližto sobě na
tomto stnnowišti dobyl, abych giných pominul, wynikn pre
(le wšjm tu, kte'ážto i na neywzdáleněgšj okršlek země blu
bočinně doléhá & doléhati nepřestane. že byl totiž spolu
hluwnjm půwodem základu a gednoly Leopoldinslcé.

l stliwěltě se :! oplýwal duc-h gebo přednostmi, zásluha—
mi, slítwau i odměnou; & wšak tělo gebo podlebugjc tak
mnohonásolmým nnmáhánjm počalo skrze mnohá létu giž
rburawěti. K čemuž dí'jwe smrt gebo druhé & welemilé
matky, která se. dne 7. Březno 1833 s touto t'asnostj, by
lepšího žiwoln požjwztlu, rozžehnala, nemálo pí'iSpěla, tak
že. wn—lmi**asto nn nár.-unné třescnj srdce & cbwěnj žilen
swýrh trpjwal. [ rnděno i powoleno mu, aby pro nabytj
Iepšjbo ždrnwi lázní užíwal, & cesty konal. Uposleobna pak
této rudy " příležitosti kornnowánj swého milmvunébo moo—
nítre Ferdinanda za krále Lombardsko - Benátského wydal
se. spolu též na cestu do Wiaeb. Nie. měně gebo dneh zwě—
duwý mapcezde. pastwy přehogné, nedal swéntn tělu oddechu,
o tak se stnln, že náš Ploc se skoro tak ehnruwý, neli ebu—
l'nwěgšj, nawrfitil, guko byl z VVjtlně odešel.

Zastáwatl wšuk předee neunnweně i ted' ouřad swébo
powolánj na rburuwost swnu nedbnge, už pak dne IB. Bře—
zno Ici-'i') beru se domů z cjs. kr. dwornj komissi nad stu—
diemi, kde ;zeště se. swýnti spoludruhy wesele & laslcawě
rozmlauwul, o w sněmu swé nálezy s přepodiwnnu borliwo—
sti a guanostj přednášel, když na Mje'nj pI'OSll'mllŠlě bljž
cís. ltr. dworníbo a státního kancellílřo byl přišel, počal se
nenadále :! nrnbýřegnč na celém těle třásti & chwěti, že by
byl, lulyluv ;reg byli okolo g_rdnuojnezaeliytili, gistě lndlobau
k zemi klesl. Přišel sice zase. k sobě, & wšnk w tom o—
lmlnleni ranila [:!:-;:opřít mrlwice, o on se k zemi sehljstnu
geště znolnl: hevte mne dowezti do mého pijibytku we. dwo—
i'e Šweyrmslxem. A to bylo gebo poslednj slona: nebo
bezilušní pi'inezen gest do pi"j|o_s'tlmswčho. Swelitni gsnull*
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hned na rychlou léknřowé, nzjwúno k ožiwcnj geho wšorh
možuýuli prez—:lrrtllců, mc. ||líllllO', duch geho zdnl se býti
goště w tělo., ale toto nemělo giž ni wlítdy ni Zii-rota do se—
Im. Rozkříkln se powěst o golu) aupndn n nolmzlicčonstwi
po celé Wjdni; běžely k němu i noyoscheněg'šj hlawy, gn
ko i sám noyoschoněgšj nrciknjžo Karel František, ale
wšecky přišli pro wětšj swůg zármutek [: poslednjlnu geho
wzdmzhnntj. Dokonnlte dne 30. Března. 1840 w 53. roce" " 'll "l l"—lOd "'(r'fl'weku sweho hen zas o | snyc ! pozems tym. měni/. „na ;o
že, gnkože gag odměňugaš, gonž hlodnl zde npijmnč
sláwy twé!

Tomáš Moro.
O(l

Wáclawa Geljnka,
dnchownjlio Sprz'iwce w Chotčši, lirálowélirfldeťrlxé díéccsl

(Pohrnčowánj .)

Stálost w dobrém.
Moci papežské (llSlelSaC-j pogal Gindřich VIll. \rdowu

swého, w autlé mladosti zemřelého staršjho bratra,“ Kateři—
nu., dceru Ferdinanda Katolického, krále Španielslcého za
manželku. Tato mu porodila tři syny a dwě dcery, kteréžto
(l_jllcy,wygmanc Kateřinu, hned w (lčtinstwj zemřely. Osolmj
přjgomnost, milowánj hodné wlastnosti & weliké Ctnosti krit
lowny zagimaly gen na krátký čas krále, w manželské wěr—
nosti geg udržngjcc, který wšak brzy tělesnosti swé žád—
ných mczj nokladl, swaté powinnosti stawu manželského bez
osteyohánj přestnpugo. Byw dřjno s mnohými osobami dů—
wěrnč žiw, podařilo se pak aulisné, schylraléa ctižádostiwé
Anně Boleynowé, kteráž při dwoře francouzském we škole
dwornjho setwořcnj weliký pr05pěch učiniwši, nynj se při dwo
řc anglickém nacházela, že gag krásnu tělesnou, rozmarným
Způsobem w Společném obcowánj a. schopnostmi přirozenými
upoutala. Lstiwá tato, we wšech auskokách dobře wycwi—
čená. osoba, nežádala nic giného, než ruku kríilowu, gakožto
cenu swé náklonnosti, předstjragír, žeby gen gakožto geho
pořádná manželka lásce go-liolásku swan ohělownli mo
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lllat. l'cwným, tllilullUll'\\'L\;1jť_illlodporem, gogz uulisnostj
swuu osladili znalo, by krítlowu nuděgi uozumi'ilu, plíipol
gebo až na stupeň ueywčtšj náuužiwosti rozuitila, kterážto k
tomu gag přiwodla, že rozwcdcuj se swztu ctnostnuu manžel—
kou pod tou záminkou obmcyšlvl, gnkoby Spogenj s nj,
;gukkoli se i s papežskou dispensacj stalo, noprtmé, a kr
woslirzuěnj Sc rownulo u tudy se rušilo. Ministr IVa/say, gc
niu/.to swau wúli, že se s Kateřinou rozwésti, & Annu Bo
loyuowau za. ttmnželku uziti mjuj, oznámil, podal se po uv
wielikém odporu gebo žádostem. Noypřcdučgšj učiteloué
prítw t'jl'kt'Wllell byli 0 swé tujttěnj títzíuti, w té ltzttlěgi,
žit-l odpowědi gogioh o přodstjruné nvdowolonosti sňatku s
Kwitvřittuu přjzuiwě znjti buduu. Wšickni so ttšuk gti—dno—
sworně proti nátnjtkíuu u žítdostt'm králowým rozhodli, rat—
djcc, by tu wěo před stolici papežskou wzuosl, :: odtud
rozsudek očokáwal. Swatý Otec Klemens Vll. poslal k
skuumánj té důležitosti zwlítštnjlto wyslnnoc do Angličan.
Zo se ale s rozlimlnntjm, poněwndž žádosti králowě whod
býti nemohlo, tulunčř z autnyslu prodlétutlo, uzawřol
kritl, nunoyweyš gaat giž nad tím uctrpčliw, Že si scliwítlcnj
sixélto uumyslu ginýcli učených mužů, sobě přjzniué, Opattí'j,
rozwedenj- skrzo duoliownj pastýřský uuřad swé země wy—
múlo, u koncěnjm rozsudkem [H\I'lillllťllllljlllpotwrditi dít.

Poněwudž Moro ne pouze w Anglicko :! u lidu, nýbrž
i w celé Ewr0pč pro suéwcliké zásluhy wysoco wítžcu byl,
záleželo hráli na tom, aby ng'kSWé „tagué u weliké důleži—
tosti,“ 3111:se prawilo, naklonil. Moro “šuk králowu ná—
ruziwnu u ukrutnau ponuku giž dáwuo naskrz SL'leilw, lile—
dčl se této obtjžné neci s wclikau opat-rtiostj a chytrosti
“Zdy w_thntiuti, dobře i natltljžogo, že by morskuu ostrou
skalou, o kterou by Begcko Spogenost skrálomas lidmnztro
skotala, býti mohla. Krčil však llt'pÍ'eSlal dotjratin_u něho, by
swé utjněuj pronesl. Nemohl tedy dle slušnosti a bez u—
rážky pána swého déle odporowati, prosil tedy gon 0 pro
dluužcnj postačitedlná lhůty, by si mohl tuto nemalou
důležitost dosti rozwíižiti. Král gsu s tím Spokogeu, pou
kfizul _:ri-gna učené muže swé tagné rady, s kterými by o
tom rokowal. Moro wěc to (lltč základních prawidcl uji-kotv—
u_ilio prítwu zrale powážiw, dul králi austuě tuto odpouěd:
„Abych up'rjmně s Wušj Milostj mluwil, uni ony mně wy—
kz'tzané osoby, ani gti, uni kdo giný z tagné rady, protože
my wsickni ll'uší služebnjci (: Wutšj dobrotiwostě tu:-,c
IMHO/M)powhmowóní gsmc, uogsmo dle mého unlrljžcnj
scltolmi & putl'ií'aij rádrowé w této důležitosti. Gestli wšok
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Wíun na tom založ), čistou prnde zwčtlětl, tedy Wais na
talmwé rádce odkazogi, kteřj W519 ani z ohlt-du na swůg
wlastnj pozonnský zisk, ani z bázně před Wašj knjžecj dů
st'Ognostj oklamati nomjnjť“ Gmenowal pak swatóho Augu
stina, Jaroljma a giné swaté cjrkcwnj Otce, gogich wy
řčcnj uwáděge, gichž sobě o této Wět'l nashromáždil. Z dů—
“Otlů těchto patrně se ukázalo, Že pogmnlj manželky druhé
za žíwobylj manželky prwněgšj, gak tito swatj Otcowé,
tak pjsmo swaté zawrhngj.

Mjněnj tak prone'soné, nonřinilo owšmn žádostem krá—
lowým zadost, a protož ge nikterak nepřigal. Z ohledn pak
opatrného :) chytrého ZpůSOlHl, kterým ge More přednášel,
newznl to král, aleSpoň na oko, za zlé, a radil se o tom s
Morem častěgi. A práwě proto More swůg staw za nebe-z
pečný držel. Wěděl dobře, že náružíwosti kralowy, wypu—
knauli gedenkráte násilně, wšm-lso k wůli Anně porazj.
Protož se i oháwal o katolickou wjrn, nebot se Anna ': se
swým Otcem, gen). gag-jm přičiněnjm weliké přednosti nabyl,
beztoho k nowě znikagicjnm llčt'llj nakloňowala. erkow
pak to, gobjžto oprawdowý, swatost a nezrušitedlnosl man—
Želstwa hágjoj zákon, gcgjma lcra'tLowýmžádostem tak při
mo na odpor stál, měla se wšt-ho co obáwatí, nenpokogilise
náružiwost \rypuklá gináče, & nenagdeli se k dosaženj cile
ginčho prostředku, nežli toho, od cirlcwe se odtrhnanti,a no—
wé učenj přigmauti, kteréž Zrušiwši staré přikázaní 0 swá—
losti stawn manželského, náružiwosti králowě lahodilo, &
gemn gako láwkn k přogiti přos prohlubeň wšnch těžkosti
“ cectě se mu naskytagjoirh, kladlo. Gali dobře to ?Vlore
přetlzwjtltll, dolsazuge gebo r02mlanwánj, které o tom se
swým zetěm Report—m wodl. Zvř tento wychwalowal nad
lnjru gednobo dne šřastný staw anšlické země.“. kterak pod
ochranan tak dobře katolického knjžete žádný kacjř tu piji-
Filipu & prospědm min nemůže.; duuhowenstwo že gest oře
né a ctnostné, šlechta usedla & moudrá, poddanj králi
wěrně oddanj, kratce, wšude že gest _tmko _qedno srdce :!

,yedna duše, w (jedné wjřo a w _qedné powinnosti apogoné.
Toto wšecko připustil sice More, nic wšak ménědoložil : „Ga.
při wšem tem Boba prosím, aby na nás, gakkoli wysoko a
PBWHČStálí se dellnea ano kacjře pod nohama mámo, nedopu—
stil, bychom se. dořkali oněch dnů, w kterých bychom si
přáli, s nimi a kdežto bychom gregth koetelů gím po—
přáli , gen aby nás w našich s pokogem nechali.“

Gali prorockým duchem tuto slowa byla wyslowvna, Zná
každý w llláltll'll etltg'lit'hé [bt-hw. i\ bohužel-, slowa la w
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ouplně wyplnllo', neboť rítdiby byli lmtoljci pozděgl blu—
dnřům kostely podlé swýeh dowolili, lulylby gen sami byli
směli w zemi, wlasti swé zůstati, & nimi :: podlé nich by
dleti. Tak hluboce progalo, co přigjti mělo, giž ted', čeho
Be málo kdo -——a to s -— w tuto dobu mulál, gemuan
u citedlunu duši Morowu, & tak žeby rud byl i swůg Žiwot
za to dal, by gen pozdněgšj ohawnosti od swé milowané
wlnsti n od celého křeslaustwu byl mohl odWrátiti. Gednoho
dne se zetčm swým na břehu řeky Temže se prachů-lege,
pruwil mezi giuým: „(Jlntělbyeh, synu ROperte! bylztliby w
tom i Bnžj wůle, IHIIl tuu wýmjulmu, aby tři wěci w kře—
stnustwu dobi—euspořádány byly, abych do pytle zašít, a
hned uynj do Temže uwrlen, byl.“ Na otázku, kteréby to
tři wěci byly, odpowětlěl: „Přední-5, aby wětšj číhalka hře-—
sionských kujžut, kteřj nynj w krweljzuiwých & wražedlných
witlkáoh weSpoleh zapleteni gsau, we ušeobecněm pokogi
Ziwi byli. ——Za druhé, aby křesťanská e_irliew, mnohými
bludy & kacjrstwjm bolestně znrmanm—ná, unpluau gednotau
\\jry mohla býti upnhogeun. —- Zu t'retj, když se o rozepři
krítlowsltého suntlw otázku stalo, aby se tuto důležitá wěc
ke cti Bozj :! k upolwgenj wšech stran skončila.“ -—-—

Králi opět wšecko na tom záleželo, aby si Morowo mj
něuj na swau strunu a_jskal. Protož poznowu naň dolin-al,
aby tu uěc gc—ŠIĚgedc-ukráto shaumnl. More i to učinil.
Wšnlt úsudek gebo u_ypadl tak, že ničeho nenalezl, coby
gebo prwuěgšj mjněuj mohlo změnili, & řekl, že se sice na
ueyweyš wynnauazil, by mohl Pánu swémn w této wěoi k
gebo Spolcogenosti sloužiti, předou wšak že se až posawml
neni-ůže rozhoduauti, aby stvgného mjuěuj s králem byl. Nic
to wšak nehon uuplnt. Od swého mjněuj upustili uechtčge,
eo neučinil král, aby si Moru zjskal? Kardinal Wolsey, byw
spolu Neywyššjm kancléřem, wyptull z hrálowské milosti, a
tak uprázdněný auřncl Neywyššjho Kancléřstwj wložil nynj
na Tomáše Moro. Sám Wolsey, ačkoli Tomáše Mora nilulý
uemilowal, musel wyzunti, Žehy w celém Anglicka žádný ne—
byl k tomuto aun.qu tuk schopný, gulco on. Lid progewo
wal wvlilcan rnclost nzul timto k neywyššj du.—;Iognosti w celé
zemi Tomáše Moru powýšenjm. Stalo se to 2 . Řigna 1529.
Když na to druhý den Mora od Wéwody z Norfolku, Kubi—
uetujho présidentu w auřaul uwecleu byl., držel tento řeč,
w které wcliké Mornwy zásluhy \vypočitúwnl, pro které král
pohnut. gsa neywyššj stupeň důstognosti w celé řjši muži
gen swětskému (před ujm Kardinál u Areiblsl—up w (biolog—
nnsti te' lot-li) aněřil', kterýž !( tomu geětě Le zíuluého zun—
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mouilého rodu nepocházel. Nohoč p'íťodtim :! giudy gon u.
Til-nýmprélátům auch mužům z wyššjch urozených rodu hý—
walu. udělowíum. Na tulo welmi pochlohuzm řeč odpowjdul
Moro :! wclilcau pokorau & opulruoslj, řekl pak i to, Žo giž
porád ku dworu & do služby králowské wsluupil, tuto pak
uoywyššj důstognost že docela & ua noywoyš proti swé wůli
pl'igjmá. W nj že widj gou obtížnost, ne ddsiognost, u—
tlaóngjqj starost, ne pou'ýšouj. Mluwil pak s wolikau ný—
mluwuoslj & ohwaluu o schopnostech swého |nřmlclu"uluo,gc—
ho?/ilo přjklad ,k uoysnmžuěgšjmu wykouáwáuj pou-inno—
Slj gag powzhuzowali bude, & gehožto pád gag pout-.ugc, hy
su bleskem nowé té důslog'uosti nedal zaslepili. W nowésu
lu'álowském kabinetu, gak touto uyuj uspořádán byl, byla
Anna Boleynowá wlastně Ministrem, gežlo skrze sln'eyce a
otce swého tam wšeoko wndla, & luooj swé půwulmé lělosué,
krásy nad Srdcem i dušj hrálowau uoolnnezeně wlíullu.

Práwom lze se čemu diwili, že More lakowý pro sebe
nc—hochišný ani-ad přigul. Autlým swědomjm a pi'jsuým wil
žonjm si powiuuosti WlfllCBse lišil od oslalujoh Spoluuuř'—
dugicjch osob, a 'prolo se pro ně nahodil. Ohljžnosti, s
]clorými zápasili měl, gislě swěllo pozuáwal, nchoř žádný
Ill—pronikl tak krůlowu powahu, wšecky záležitosti a pro—
plelvuosli dworshé, pak to welihá nulu—ZpeČcusle, které wj
ře u zmni hrozila, galso ou. Zdálo se sice, gakoby to go
5lč w gcho moci bylo, hrozjcj hauři odwrálili, zaljm wšak i
pochyhuo, zdali lmuí'i lé odolá. Negsaul wšah ty přjčiny
powíšdomé, které grog pohnuly, že předoc ouřad lou přigal.
Gesl ale wíře podobné, žel-, hyřhy i uyuj byl dwůr opustil,
se oháwal, tjm hrúlůw hučw a. pronásledowáuj na ueyweyš
proti sobě popudili, když práwě ted' král tak wolikuu uadě'
gi na. něho kladl.

Měla wšak goho stálost w dobrém, u wyznánj swé Wj
ry, zasláwáuj práw ('.jl'lšwe, & hágonj lmrozwjžifclnosli slawu
manželského býti palrněgšj, & oluost tato státi sc píjkladem
k ohdiwu hudaucjvh wěků.

Wysoký swůg ouřad zasláwal s takou-au swědomiloslj,
žvř gedcuhrálc w l'OZf'pÍ'lswého wlaslnjho zetě, na gehožto
straně práwo nebylo, proti němu rozhodl, :! horliwost goho
w uuřadě tom byla tak weliká, žoř wšecky od mnoho. let
nashromážděué a. uoodhylé práce po swém předchůdci doko—
nale do pořádku & ku konci přiwodl.

W této wysoké důsloguosti prokazowal swéluu 0102
wž'dy gvšzč dolíuslcuu uclíwml. Bylč gn! oluc golu) goth—u
z uc—yslau'šjehsuudou při králowshčm suudu, doifeha-w se wc
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gnenl wysokéln stářj lé radostí, widčli syna snélle tak po
výšenébo. Tento powýšcný syn nvoponlenul každodenně, dřj—
we nežli k auřadnjm praujm přistoupil? k otci gjli, n gag
přede wšjln na kolean kleče, pokorně o gebo lmželnnánj
prosili. Důwěrně pak nazýwnl ola-e neywySšjbokancléře wždy
gešle „swým hochem neb'synáčkem.“ Co wděčný syn oše—
lI-owal swého nemocného & na smrtelné, posteli ležjcjbo otce
s neyanllegšj láskau :! nečliwostj, ljbal geg, když umřel!
mulakanýma očima, do rukou Wšemncného gog porončege.

Brzy po n-astaupenj auřadu kancléřského dotjral král
poznowu na More, by „welikau gcko důležitost“ dále skau—
mul, naděge se, žeč si geg powyšenjln w důslognost ney—
p'l'ednégšj pewinowaným n nakloněným učiníl,doložíl wšak:
„Aby w lé wěci nikoli proti swému swčdomj nemluwil a.
negmlllal, ny'brž by si práwč hlas swědomj za prawidlo
Wall." More spisownl poznown, gednal o tom s ginýlni
rádci, které mu král k lomu wykázal. Ale we swém prw—
njm smeyšlenj se gešlě chc posilnil, když w gednánj o.
lom palrnau slabost gegieh pro rozwedenj uwedenýcb důwo—
dů znáti se naučil. Na e_pětowanan žádost bylo mu nynj
dowolvno, 2 rody wyslaupiti & se wzdálili, když se o tomto
předmětu godunlo. Král o wšem w radě rokowánj dobře
Zprawen, dal More k sobě powolati. Ku králi se dosmwiw,
„fi—udkrálem na kolena padne, a dle tehdegšibo obyčoge na
kolonách klei'e prosil, by král milosti swé lnu neozlnjnml,
vyzná-wage, že mu nic w celém swělě nepřichází luk těž—
kého, goko (a myšlenka, že w slawu neni w oné králowskě
důležitosti (Jeho wynnleztí, čjmby bez ctu/muy swé/m swč—
domj k Spokogenosli Geko Mageslítlnosti přislaěli lnobl. Že
má ona tuze bobabogná slowa na paměti, která. král k němu
pri wstaupenj do gebo služby mluwil, onen neyelneslněgšj
pítmlpis, gegžby kdy gaké knjže slnžcbnjku swélnu díni
mohlo, když mně poručil : „Zřctcl bráti předně nu Balm
(: po. Balm na swé/w krále.“ To že w prawdě činil, a to.
že chce wždy činili; ginalc aby geg král k neynehodnčgsím
slnbům swy'm připočell. Na to odpowěděl král dle zdánj
zdwořile a milostíwě: „Že když mu nemůže More bez porušenj
S\\é_ll0 swědomj w lom sloužiti, tedy že gest spokogen , &
gebo službu w gínýeh wčceoh že přigjmá. Že w (é, swé
důležitosti rady gínýcb swýcb rad nžige, gegíchžlo swčdo
mj se postučíhdlnč s gcko žádostmi srewnáwá. Nie
wšák méně, že mu zůsláwá ') budaucně nakloněn, & že gi
nikdy wjee gebo Snědomj tanto wěcj nebude oblěžowuliq“

Owšem že giž wjee w té wěei na More otázku neuči—

5!
J
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ni!; ale podulknuljm a “ylýkúnjui gínýcli milců nelibost
:: HHSIDOkOB'GlIUSÍ& Morowau pcwnoslj doin na grvso dal.
Giž hy gag byl snad lr—d'swé námžiwosli oliělowal , kdyby
si |in nudcgi "učinil, Že se More po i'ozwedcnj “e wšecky
následky rozwvdonj toho poddá, & kdyhy wystuupmij Morouo
z iluí'aulu králowského kabinetu, důležitosti '\l'áIOWČ w OČjCll
lidu luk wolice neuškodilo.

Zawedi—ný sand Ill'll rokowánj () rozwodcnj kra'ilowo, ku
kterémuž swalosr pupežqká Leg-áut Compeggčo poslala,
dlauhý "čas se nnpřwlwwzal , by se gm čus l_i$l\ůl,
a konečně se audowé smulu toho rozešli. Tu hleděl hrál
ginau ceslau (:le swého dosálniuuli. Arma liíigila Imrliwě
učenj Lullwrovio. D0'ýl\á|ljlll se práw tjrlmv ('lilěli li—d'
swzilost papnžsknu nutili !( swolvnj |<rnzwodc-nj, uk sňatku s
Ani-nu. Když wšnkÍf/emens VII. zůstal lIP||()||IIIII_ý, dnlj—
ml Cromwell, guliožlo ministr Wolsz při rmšonj lilášlcrů
patři-howal, na králi-, :! radil li: ro:.wvdcnj il ski-zo (o k
udpadnutj od římské cjirkwc. Neyprwé musvlo anglické dn—
uhowenslwo krále „za uc/irance :: gcdhmu lzlawn an.—
glíť/i'c' Gjrhwe“ uznali. Když i tu gvšlě |m|wž nvuslnupil,
dal král parlamentem Almaty (t. gislé koslchij roř-nj přigmy
]jilnské stolice) \\yzdwihnuuli, & obmezil prímomnmiosl du
rhommslwa. Kom-čilé se dal oddali s Annan Bolvynownu
95. lodnu 1533. ——Téhož roku 23. lměhm byl sňm—k &
líatořinau skru- biskupa Kramnem galm lic-platný, :! _tndmhv
nikdy byl ncbýwal, Zrušeu,a Anna ]. l'vrwna B uvoliyřcgnau
sle'm'nu korunnwámi. Když při wšm-h ÍĚC'IIÍO udalosti—ch
swulusl papežská pi'vdce nebyla k pohnulj, bylo uzawřmlo,
zwlíišmi, od (ji-kun řjmské oddělenzw, anglickau erkew
žřjdili: kterýž nálož i wywmlcn Iiyl.

Při začálku těchto znamenilývh změn |in More goůfě
w auí'adě. Alo gaik mile král pi'jpruwy (*inii, od t'jrlnu:
se oddělili, a řjm dál sohě w lom Slllěinai :i smělogi poč—j—
md, fuk so odtržen od Swalosli papežské wylmauli mož—
ná nohvlo, sandil TWare, Žoř swůg wysuký auřad wjvv zn—
stímali nmnůže. Nasi—ownáwaio se to s gebo přnswědď'onjm
:! záklndnjmi prawidly we wíře, aniž s geho swédomjm. !
uznal lody za polřelmé, ani-adu loholo se ndřjci, kterýž
přawrávenýni si počínáním králowým Spasmii duše nehoz—
počenstwim hrozil. Žádal lodv () promišlěni ?: té přjčiny:
Zet slářj gebo :! churawost ma připomjnngj, hv cola“ swau
pozornost na Spa.cnnj duše swé obrátil.“ Na neyweyš ne.
md, a gen po kolikorém :! nvuatálém prntwnj a představm—
wzinj pi'opuslil gv; konečně krát! 16- kwčlna 1533. WV
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Stoupenj to z.: služby kraloué Zpusuhilo důležitosti (Šindri—
chowě u wví'cgnént smeyšlonj wollknu škodu. línž'dý wětlčl,
Zo SP. Moro proti rozwmlenj wygfulřil, & hlas goho se i w
;:„iných zelnjrh ctil. Litln In'lo rozwodenj pruniho manžel
stwa s ctnostnau Kateřinou hoz toho tuze nemilé; protiunjci
puk gogj ucřegnč se wyrhlnuhnlu, „žcř gen znomonítěgšjch
pí'jklndů we swém snwyšlonj následnng Wšmn, i králi a
Anně, hrnlo se wystaupvnj Moron-o & wzdítlonj se ml (luorz
zu potnpowítnj kroků králowých u celého clworn. A to wo
lalo o pomstu. Prvek—.owšnk uznuwul hrál za dobré, by se
gvště pi'emohl :) přctwítřil. [)(-opustil tody s ugíšřo—
n'ítnjm o sué wítžnosti, kterou pro něho má, n přisliho 'á—
nim l lilldíltlt'j prjzně. A udělil am"—udneywyššjho kancléře
Tomášowí ,'ludelcyowi, práwnjku méně :mtlého suědomj,
nařídiw mu, ohy při sněm nn'atnuwenj w auřaul zásluhám
pl'c-tlt—ht'idcmvýnn chwulořví' učinil, :! w nj *.'—„LIgnk ucrád
král wzdulonj se geho Otl nul'udn powolil.

Moro si zwolil zu ohytllj dům snů: w Clu—lseyo, kdož
t-u—ušvho mia-honí do zítložitoštj politických wystl'jihul, a od
ušolikého wygíulřouj 50. o noštnstnýt'h Žíulostm'h kritlonýrh
or- zdržownl. Tráwil oolý čus studowánim u modlithau, žiw
gsu zde pokognč; ni: okoliřnosti goho tnknni-ř nuzné h_vly,
protož!- swůg roční plat ztratil n gun ut-pntrnnu polnost
měl. Wšuk tento pi'jjgeumý pokoj: měl gen krátkého trwáni.
]lítzlinost před lid mu a nzulěge. že snad předce ;roště' bude
mori Tomáše Mora pro rozwodenj monželstwo získati, krále
gudiné ztlržownly, hy huěw swůg na něm newylil. Zárowoii
nlc—w té mjřo= w ktoré náružíwost geho s odporem z Inno—
kých stran se wyskytugjcim, a s náružiwostj smělost u mu—
licheruost rádců pochlehuiků rostla, rostlo wlztštnomocné :!
násilné "rizeni, u 'wlustnomornj rozkazowé, —- už sv. konečně
(lon—la ohyt'ognými staly. Boze wšoho Olllf'tlll prorazil nynj
hrál wšecky nwzo Spmwvdluosti, ktorou nohama Šlopul.
Boz odporu, ktorý nic-.platný nohy!, krářcl od ukrutnOSIi k
ukrutností, tak žv se na něm Opět promln stwrtlila, žv't' tě—
lPsná rozkoš s ukrutností gsuu noyhližši pi'jtelkyně. To-tl'
si předsewzal. Morowo odporowánj na každý Způsoh hud'p'ro
lomiti, auch krwawě potrestali. Dřjwe wšnk přetlcv gešte
unu-nun clohrotnu o to se pokaušol.o když tato noprospělu,
!( wýhrůžkítm přikrořil. Moro zůstal nopohnutmllný & bez
přestánj nezrušitedluost stawu manželského & p 'áwa katoli—
rké cjrkwc zustáwnl. l'ředzwidnl wšak u)“nj, vo přigjti musí,
& tak se připrawowal ke wšemu —-—příprawowal se k smrti!

(hokončcnid

.l
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Antunjna Huberta Raila,

dnchowuj ho Spra'twce Kosohorskúhq.

Psanj faráře Mělnického Ondřegc :. Brod-n na Husa,
wyňnté ze spisů pana Jana Zlatoůstého Pfrognera, onom
řádu Prémonstrntského w Teplé, doktora libomudrctnj &
bohoslowj, c. k. ředitele Karloferdinandslié uniwcrsity w Prom—,
wyda'tnj roku 1.805 pod názwem: „Einleitung in die christ
]iuhe Religions— und Kirchengcschioltte Bohutens inslmsondero,
erstm' Theil, neue verbossertc Ausgulue“——strana l$l., Po
něwndž dle mé slcrowné wědomopti, nýlisků tohoto auplného
psanj nemnoho gest k nalezenj, pro tu pijčinu z latiny w
češtinu uwedené, & citacemi, genž w latinském textu, se ne—
nacházogj, Opatřené, se zde podáwá :

Psanj naprawngjcj na mistra Husa w Bellémě w Praze.
Welecliwalný Bůh & zbožný Syn golio .lcžjs, nene

clteyž nás zde chljt che smysliti, než slušj smysliti na ty,
kteříž w prawé wjř-e chtj prospjwati, a po tomto pak žiwotě
uděliž nám wěčné sláwy swé. Psanj waše, ctihodný mistře,
které gsm mi zaslal, bedliwé & pozorně gsem četl; mnoho
ale, k—řiwéhowšnk ohwiřiowánj w něm nalozna, přemeyšlcl
gscm, co bych měl činiti, wa'unli na. wvyčjtky wuše odpuwě—
djti; o. neboli wše mlčonjm Opatiiiitatiti'? až mě. konečně láska
k této odpowčdi na waSe wýírjtlcy powzhudila. Tal: i wy
we wašcm pSttllj podotkl gate, že z lásky píšete mně, i
deyž to wšmnohaucj Pán, abychom se wšickni nfo-Spolek“
milowali; neboť Bůh láska gvst, a kdož zůsláwá w lásce,
w Bohu zůstáwů, & Bůh w něm. *) A dle swědectwj swn—
télio Řehoř-e, láska rozdwogoné sgcdndčuge , různé pořádá,
ncstegné srownúwá. A sama lít-slin prawj: Kdož nesln'o—
mažďngc se mnou, rozptylugeí: **) Což wykládngo. Hugo
takto dj: Djlo d'a'tblowo gest, shromážděné rOZptylownti, dilo
ale Kristovm gest, rothýlené shromažcl'owati.

Eyhle Ctihodný mistře, kterak láska tauži po, gndnotě!
Co tedy my tomu řekneme, gonžto mezi nfuni takowéto
rozdwogenj & rozepře panug', tak že gcdcn Joanituu, druhý

*) l. .loann. 4. 17. **) Luk' „' 23'
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Wiklelítan, ostatnj pak Mabomedány se nazýwagj? a tak
rozdělen gest Kristus. Nikdý Wiklef nebyl nkřižowan 'pro
||le , aniž we gménn gebo gsme pokřtěni.

Djky wzdáwíun Bobn mému. že Wiklefůw blud nikdý
newstaupil do srdce mého .' A wy nazýwáte mě we psanj wašem,
swým neymilegšjm bratrem; ól deyž mi lo Kristus Ježjš,
a za weliký dar ebei to sobě pokládati, abyste byl w Kristu
mým bratrem, nebol gediná srdce mébo žádost, abyste w
lůno té gedíné swaté matky erkn'e se opět nawrátil, w
kteréža skrze kteranž křes'tanéwespolek gsan prawj brali—j,
ml které, což s bolestj připomjnam, gste se wy skrze swé
neposlušenstwj wzdůlil. Unnřjti raděgi ebrete, nežli se na—
“rátitl; kterak ledy bratřj budeme, gimž nenj gedné matky,
a dle důslednosti ani gednobo otce? a kterak mě w psanj
sněm nazýwati můžete neymilegršjm, kdežto přede ten obled
mate, lně n nSeeb snjžili a do oškliwhsti nwesti? Neboř
wy pjšetemémn milému towaryšowi panu Petru (ze Znoylna),
že gsem ze Společenstwj wašebo wywržen, zneswčeen , a k
dalšjmu úřadu kněžskému llGSCllOpllýmučiněn. Owšem že řasto
pjwal a gjdal gsem s wámi, ano i w gednom & wámi loži
ljlu'ural; ale od té doby , ro pře waše u weřegnost přišly,
ani ga ,erem wás newiděl, ani wy mě: nože tedy nizte a
sud'te, zdali to z lásky anebo z nenímisti poebazj (eo gste
o mně psal.)

Wy prawjte, že čekáte na mučedlnictwj; gak pak
rbcete býti lnnředlnjkem, když se i onomu mjsln, kde se
prawda poznáwa , wybybate? Zákon giným předstjrúto wy i
wašineowé; ale žádný z wás nezarbOwáwá zákona. Na zdjch
přikázanj malngele, ale kýžby gste ge raděgi w srdrjeb
ebowali! Nenjli prawda, že dj zákon: Neutrbug na cti Boku?
A wšickni wašincowé kolikkoli gest gicb, gsau ntrbánj a.
neprawostj plni. Zákon welj: Nepožádáš; a wy i s uředl—
njky swými odoizowati kážete. Mě káráte z toho, z čeho
byste mě w prawdě neměl kárati;

Wšak běda tobě , který giuébo uče sám sebe nenřjš,
di Apoštol. *)

Proč wy o papeži, kardináljcb , biskupech, préláljeb
a o wšeeb bez rozdjlu ducbownjeb, nectnč, a to křiwě san
dite, a ge z takewých wěej wřnjte, gakýcb snad, ro žiw
budete , byste nemohl dokázati? Proč nepokračugete wedlé
přikázanj Kristowa řkancjbo : Zbřešilliby bratr twůg, potl'esei
bo mezi sebau a gjm samým atd. **)

A) Rem. 2, 21. *f*-ff)Mattb. 13, 15.
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Wy prawjte, že ga cedjm komára, welblanda pak po
žjrt'un. *) \\"ětšjm prawem to o was a o wašieh í'jci mohu,
nebo't ti , genž se nepřiznawagj k druhu Wiklefitů, w ma—
ličkostech neraznč tepele: s wašimi stoupenci ale, i s kri—
woltíjsežnjky, rauhaři, wražedlnjky,zloděgi, cizoložnjhy mjr
ně naklt'ula'lte. -—— Wy w psanj wašem gednn znamenitan
osobn welmi tnpjte, což byste ani mnohem monšj osobí: na
žadný Způsob neměl učinili.

Že se nekteri připauštj k swatosti těla Páně, a někte
rým pak zaseswatost ta se odepjrá, nenj nic nowého, neboli
hned za drahnýrh časů znowědlnjci , mnoho, welmi mnoho
kagjcjch od stolu Páně odlnčowali. W tom neberu ohled na
osobu, gak mě winjte, alebrž na zásluhy osob. Zpowědi
nesměgj se otwjrati. Nedotýkeyto se. tohoto zamku, neboť:
T'agnosl ma mne , dj pjsmo.**) Taktéž prawjto mně w
psanj wašem: Mám za to, ze want powědomo gest, kterak
gediné proto pronásledowítn, a z Cirkwe wylaučen gsem, že
kárám neprawosti, kterým Bohužel ! duchowenstwo gest oddané.

O! gak rád bych byl, abych tomu mobl wěřiti! Ale
gak wyřčenj waše můž byti prawdiné'2 kdežto wůbnc zná—
mo gest, že gste w přjsném wyšctřowánj ze, strany blodůw
Wiklefa Angličana, a weyslownč 7. ohledu welebné swátosti
těla a krwe. Páně, z kteréžto strany gste winen.

A kdy byste snad řekl, se nám kí'iwda děge, byla
by to weliká od was opowážliwost; neboť Spisy onoho An—
gličana weřegně zastímínte, a k tomu geště sobě žádáte, aby
duše waše tam přišla, kde gebo duše gest. Pí'ítltllych wám
ga maličký. by dnše waše tam se dostala, kde, gest Kristus,
Sedě na prawíci Božj, ale ne kde gest Wikle, gehožlo član—
ky zgewně hlásate, we školách weřegně llágjte. K tomu ge—
ště ke konci pogednanj wašeho, gežto gste psal o erkwi,
zdáte se 45 článkům Wiklefowým, kteřjž we Wšeobecném
Sněmu Řjmském a Pařížském, a w Praze byli zawrženi,
přjliš pijzniwým býti.

O mistřel ale ne w Israeli , se nehogjte, řjcí, Zo
genom skrzo dotj't'tni na nepran'osti dnebowmtstwa pronásle—
tlowítnj trpjte, a z Cirkwe wypowězmt gste; kdo, t'áži se.,
nesnáze wyhledáwá, kdo giným pronz'tsledowánj působí .. kdo
odírá, kdo w twář hige, kdo tnpj, kdo kláštery, aneb ko—
stely lanpj '? Zdali nc wy, a nředlnjci waši? Neprawosti du—
eltowenstwa předstírala, ale 0 blnder-lt a knihách \Viklefo—
wýrb , které podporugete, žadné zmínky nečinjte?

*) Matth. so. 24. *“';) lsai. 24, m.
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Gai člowjček Sprostiřlcý pmwjm , že kdyby nebylo giné
příčiny nežli té, že kůžete proti duehownjm, žádný by nás,
mám za to, byl newypoweděl ?. (jjrkweg neboř i wdřewnjch
čase:—h,Milič ;! Konrad Štěkna, a ginýeh wjee, házeli proti
dnehnwnjnl, o. žádný přede proto wyhoStenjln z erkwe tre
stím nebyl.

Oulhtllle rozostřenan záclona, ndeyte přijtlIIOSll, ste
hněte přikriwadlo, aby lidé widěli tu prawan nepřetwořenan
přičinil, pro kternn gste wyobcowún, —- ležj zde had skrytý
w tráwě; :: gestli že sln'ostý lid takto klaunete, Boha předce
nikoli nezklalnete. Kde gest, prosjm, waše autrpnost s sau—
ženýini '? neboi ble wnši genu to, genž mocně se domu na
(l'arnjÝ) mjetn uinýeh , & golc se pmwj, wy gste toho pů—
wodeem :! podporonatelem.

Kde gest lcáznnj wziše? ano kde weystraha waše: Ne—
požádáš? Kde gest láska waše, která nezziwidj, nešleehemč
nečinj, nenadýmá se, nenj cti žádostiwa, nehledá což gest
gegjho, nezpanzj se., nemyslj zlého '? *) Wy ale myslite zlé,
když wy sám : erlcwe wyobeowaný, auřod swůg lmnuti
zápor magjej, služby Božj u prostřed lidn mého držeti ťlleele.
Kdyby gste i giž napřed nebyl swa'tžán paulamí ,předc began
ktomu opráwněn, neměl byste nikoli se opowážití, un
eizjm poli chtit žjti.

Též podotkl gste w psnnj swém: Nemuselbyswjee n
činiti neymilegšj, poknd wyobeowánj má od prélátůw za
prawé nznáwáš, nežli genom oznámiti lidu twémn, že. genom
tito (preláti) lllč wyobcowali, aby si lid nemyslil, že by mě
snad w něčem zlém ntwrzowal, aneb, kdyby to i zlé býti
mělo, na mém břjchn pode měl.

Zde widíln ged, & poznáwám. že elánek Wiklel'ůw w
těchto sloweeh gest skrytý, ktorým se snožj dowozownti , že
žádný nenj & erkwe wyobeowán, gehož sám Bůh new_\obenge.
Táži se ale.. kdo Wáš medle nbezPeřil o tom. kdo nám dnl
gistotu o předřjzenj wašem od Boha, 'íis učinil swčtěgšihn
nad swatého Pawla, kterýžto prawj : Nic sobě powědom negsenl,
ale w tom osprawedlněn negseni. *) Když tedy negste o
awém předzřizeném wywolenj od Boha ugištěn, proe seopo
wažngete říci , že negste od Boha wyobeowán?

Též když pmwjte, gestli že mi Swntj & Swětiee (Božj)
we wlaeti nebeské přizniwi genu: dle twého úsudku genu od
Společnosti Swatýeh, a náqledownč od blaženosti odlaučeni,

*) I. ad Cor, 13, 15.
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přalbých, byste byl měně nštěpařnč psal, au wjte zagi—tté,
ze wyobeonánj pronešeué od čl'oněka nepomhnge se na ty,
genž gsau we wlasti , ale že gen toliko na poh'ostiny (ne—
zdegšj pautnjky) padá:

Prawjte také, eyhle! ga weřegiič chodjiu po městě , a
widj mě obecný lid i duehbwnj, a wšiekni u'ědj, že _u'semw
Betlémě, a přede. uepřestáwagj od služeb Božjeh. '

Ctihodný mistře! llOWěřjllltomu, že 'ás wšiekni widěli
weřegně po městě chodili; wolmi kwapně a lehkowážně tako
n'éto množstn'j O(lStlZugl'tt'. Nesud'te u. nebudete sauzeu. *)
Powčdomo gest, že prúwě na Opak se stalo, behat; gali mile
se (l0\\"ětlěll, že gsle w Praze, hned od služeb llnžjeh přestali.

() ctihodného kazatele! an s swat) bezbožnosti a nebez—
pečeustwjm swýeh bližnjch se wyeblnubá. Kde puk Zůstala,
táži se, ona sw. Paula průpbwěd : Pohoršugeli pokrm bratra
mého , nebudu gjsti masa na wčky? **

O trpěliwélio to & dobrotiwébo kazatele! Wy hrozjte:
„Nepřestanešli teyi'ati něřjcjch, pi'igda budu liázati w obci
twé, a pak přestaneš od slnžebBbžjeh, nil kterých bys neměl
přestali, kdyby i nšiekui (l'íiblowé :: pekla do Mělníka přišli.
Přiznáwíun se, kdyby i mnoho zlých dnehi'iw do Il'ielnjka
přišlo, což zaeboweyž Bůh, nepřestanu od služeb Božích,
když wy ale přígdete, přestanu; neboř gim nenj uji—e hadi—gu
k spasenj, poněwadž gsau giž odsauzeui; nám ale a naším
by byla geště naděge , kdy byste chtěli npOslevhnauti.

A dále prawjte: „Ale prawidla wynalezeuá od dneho—
wenstwa nadherného“ atd.“Kdo wás uI-íinil skaumatelem srdej'?
a zdali newjte, že někdy pod sprostaukápj, wělšj sjdlj pýcha,
než pod hedbáwným welini 'stkwostným odčwein '! Proi- činjto,
z čeho mě karate? widjte nn'wu w oku mém , a břewna we
wlastnjm neznamenaloB***) a prax“ij : Snad třesa se strachem.,
kde strachu nenj zapotřebj a t. d. ij, že (slevvjřko)snad,
gest přjslowm pochybowáuj, ale w pochybnosti gistčgšj strana
má se wywoliti: gistěgšj a prosliěšněgšj gest, předstnweným
swým poslušným býti, nežli twidošjguě se gim protiwiti.

Ono waše hlaan prawidlo , že Papež zamezuge dobré,
zapowjdage lcítzati, chce říci, že w tom nemáme ho býti po—
slušni; ale kdybyste gen ehtěl po'vážiti, a ode mne, ačkoli tak
nepatrného , mile to přigmauti, že prmch Pán : Poslušenstwj
chei che nežli oběti. ":

Dobrý gest zápal, dobré gsau aby; , ale lépe by byl(

===-)Lul. c, 37. **) !. nd Cor. s, 13. ***-**)Lnl. 6 41.
735390 ]. I?.(gun 1/1, 12.
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činil Saul, kdyby byl poslechl, nežli že obělowal. Mohl l'ici
Samuelowi: O! Samui—li,che slnšj poslouchali HoSpodinn,
nožli lidj. l'IOSpOdlll přikazuge : Ni-zabigeš; ly ale nad Agagem
(králem Amalekitským) prawjš: anigeš :! ucušcli'jš: přjkaz
twůg odporuge prikazu Božjmu. A předci—'t|in Soul zuwržen,
prolo že neuposIc—chl hlnsu Hospodina mluchiho skrze Sa—
mui-lu. A odpusllo mně, a uolně lo přigměle ode mno, Ink u
nápodobně by wšiclmi kncjři wymluwcni býli mohli; neboř
kdyby Papež noh Sněm něco pi'ikuzowal, gnkž se ale uikdý
newygádřj , řekl by kai—ji':Bůh gšnář přikaZuge , gcho gscm
nice pouinen poslouchali; luk též i wy, Pano, činjle, a
mnoho s sebou w zábubu wcdolc. nadrhnnlýrh, opnwážliwých
mudrcůw, & co nice k žclcnj gest, i ubohý Sproslý lid &
upumělce.

A psanj suélconořně Ijmlo Zanvírúle, že si žádáte, mě na
cestu prandy přiwesti. Po coSIě |n'nwdy krářeli sobě z colóho
srdce žádám, ale doufám w Bohu wšcmobuucjbo, že, co žiw
budu, na cestu Wiklcfowu mě nikdj ncpřiwedotc.

Bych puk wše predošlé málo zanrol slowy, alespoň na
to se oblcdnělc, co ::;cštč smláwugc w prsti (písku) gšle se
učiwal: Usudck lidelna nilulý no-zawrhug ly gedcn. A ní ujce
girh hnuj lo, co tobě gvdnomu se neljbj.

Carlo Oclcscalchi.
nrislcdownjk císaře Karla !.

Od

A. A. Řeháka,
kaplana Dunbrauichébo, Lilom. diéc. A. D. S. J.

Stí'jzliwý děgepís, pěslonán od duchůw noslravnnýrh na
předsudky ncposlmruěných udjlj welikuu rhwnln [\in-lu 'W.
a w krásném swčllc slkwj se tam obraz gebo. Létal, l'nně
IŠOO. 24ho únoru zrozen, wsíaupll giž w roce 15.643“na
lrůn Dolanský. u “ Iomléž rore dosáhl králonleJ bpa
niolskébo po (mu-tj swého děda, Ferdinanda.. “ roce pak
1.320. 27bo řjgua byl w Cáchách korunou qsnrsknu [ozdo—
bon. Po slam-ném, ač wolmi nepokOgném & bauřoplncm pz't—
nowáuj složil nládu w roce 1555. Málo hlerý pauonan
byl duchu tak poduiknného, málo kit-ry panelu zem) ,tak
rozsáhlých, u hlo! lenlo od weškerého swěla olnlluounn) u
ctěný mocnáí" béře se do klášteru, Sl. Jusl pnmmuehol w
rági země Špuniolské lvžjcjbo'. :] g_n—howchky dua-h ubhun—

ge sobě w sproslé klášlornj komnulč (w clny'šce, l,..llr).
Čzuupin pro kou—l. llurh. XIV. 3. '
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Wrclfi tuulm po swélu sp.—\senj, wraucj žádost, ob_frati so
předměty wyššjmi byly zagisté noypřwluěgšj pobuútkuu god
nz'iuj takébo, ačkoli se zup'rjti „mm, že wypuklé u užily
]n'ozuěgšj podobu na sn llPl'iHIL'j bauřo w í'jši Němocké
(reformacj,gon by snzoíf mjsto ? uvpřcdsudildl) spoluaučin
kowuly. Rozgjtnáuj u bodinúřstuj bny wzuvšonébo kláštor—
njkn milnu oblibou. O swé rukwi pracowul sám.. gnk se
\vygíulřil, n“dobách, kdož wášuě l):tuřitizmnýšloly. ])obotowiw
lůžko pro Spánek stolt'tý, uvustnl doléhali na sněhu p'rml
stawonébo, by swůg polní-ob zn žiua. sluwili bylo mu dono—
leuo. Wšccky činěné uázuštky wynríitil, prnwč mezi _giuým:
„W plné mj'í'o gscm okusil., ro lidé poklíulngj zu stupeň
néywyšši wvzdegšj blaženosti,slušuo, bych i to noybrozuěgšj
Zakusil, co go potkuti může, a to při dobrém wětlomj :! z
lásky k Spusituli mému, gonž w uoykrásuěgšjtn wčku wy—
pustil ducha swébo na twrtlém kříži.“ Zvluřt-lř ?íibo Září
|558 w 58tém roce \\ěku swého. To \všok toliko per

iransemmm. Nyuj několik slow o gpho uíialtulownjlul, ga—
]iOŽlO nepatrný pi'jdatck kcjrkowujmu děgopisu našich tluůw.

Týkář se to owšom záležitosti, giž díuvuo wůbec zná
mé; než ctnost tak šlechctuá, přjklad tak zářit-j znslubuge
w prnwdč, by wc wšocln wořoguýcb listech, tedy i w Nušolu
časopisu obdržel mjstn.

Celé křosřanstwo žáslo podiweujm, nslyšowši Zpráwu
o i'jdkém kroku, gcgž učinil proslulý null swutóbo (Tolle
g'ium, Carlo Otlosculcbi. A wčru, kdo dobře uouwážil slow
Kristowých: „()mf nan rcmmtiat omnibus, quac possidal,
non polcst mens esse discipulns,“ (Luk. 14, 33. srow.
téže Kapitoly w. 26. gakož i Mat. ID, 37.) kdo sám na sobě
lit—zkusilmocnost tohoto „na obogj strane břitkóho mean“
tcuř owšem není s to a. SCllOpPIt poolmpiti, tjm puk méně
posnutliti krok podobný; neboť se ho až dotud nedotkla
láska kBožskéluu Spasitcli, ktoré ;:mliné s 'adostj i s 0
cbotnostj přinášj wšoliknu oběř. Tato láska slawilu zase
krásného wjtězstwj w kragiuě oné, kmuž s urtiwostj poltljžj
každé katolické oko, a odkud tuužvbuě ořokímá pomoc,
kdykoliw baui'jíoj wlny wztt-kle dort'tžoti pořuan na „lo
dičku Patroni-n;“ neboř tam se noh—zá„střed g-cdnafy
u wídít'elná hlawa našj dnu/tutwtj matcřc, qirkwe swalé.“
Zisku chtiwost, bažonj po sláwě tohoto swěta \vytýkogj
vjrkwi., t. g. gogí lounské blawč :! přoduěgšjm audům, nou—
naweuj i newywážitclnj tUpit—olowéwšoho, co ginu „katolíc—
twjm“ znpz'u—bá,o gngjioh Íťlt'll prolmzugo se w oblodu tom

* nad mjru-gomným, nšorko pupisowáuj daleko přosálmgjt—jm;
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an **aslo .i takoná lumlj w l\ůlO]iCl““ pozorngo, o niole
Sc nám ani nesnilo! l'i'ude wšjln pak Iiýn'á Íijm llP)'0|)|j|H'-—
nt-gšjm c'jlom Mipnjt'h .šjpů nšolikého ulrhánj. Nuže, lnagj
loď opět o gcden důhod njco, gak prandiné býwagj liany
gogich!

Carlo, ušlcrlllilíl ralolosl rodn knjžal Odescalrlli, slál
na stupni slámy, goliož doslilmanli FkNHHlélllll toliko |:0—
přímo pořln. On nšak opanšlj dohronolně slupoii lon,
a měnj purpur se Sproslým hahileni, gakýmž se odjn—agj
andowé „lonaryšslwa Jož_jš(m:i.“ Ponně se w sněm wo-liko—
dnšnétn anlnysln nstanowiw, přmnolil slalně wšecky llálnjllsy,
snjlřzil nadc- nšjm, cokoliw _m-ho přvdson'Zc—Ijznrálil'i usilo—
walo. W Modnnč čekal na anplné a poslodnj í-ozliodnnlj
konsislornj až do 30110 listopadu 1838. Odtud se hral do
Verony, k cjli sněmu, k—amžgog- wvdla nábožná odhodla—
nost a péče 0 blaho wěřiré. () (ilé hodině neřornj (5an
prosinec nalezl se giž w domě Josuilů, h_vw“ formy now-i
viálu nnjlíin od snporio'a řádu, Giuseppa Ferrari. Godno—
dncliý kněžský lalár kryl \\z-nošunau Emim-ncj. -- K'úsný
to asi byl pohled na lnlo nlělenau pokoru! Z 'ána nanšlj—
nil kardinál zdogšjho no)"di':slogněgšjlm p. biskupa, ktorý
byl nemálo překwapon noočvkáwanam núwšlěwan lanlo. To
l_im njn—, an práwě hodlal učinili též a nwjlali knjžole; olla
prélálowé wyšli sobě w '(islroly- -— W slannosl „počolj
lilalioslanoné Matky Božj, Marie Panny,“ 8110 prosiim—
přigal ()desťalclii řádowé mnoho, a w chrámě sw. Anlonjnn
Pmlnanskénm zaswěconém konal prnnj nowozákonnj ohě't vo
non-ic & Sproslý kněz! Clu-i gošlě unésli ořilého snědka,
genž o nynčgšjln přjhylkn & kroku, knížetem z Odosralvhi
nřinčném, asi w tato, djlom nyprawngo djlcm rozmnugo
slowa „Opusliw Německo, wydal gscm se na N'Šlll alu-z
Lombardy. Prwnj zaslan'onj z Tridentu byla Vol-ona. Non—.ohlř
gsem odolali mocnému pokušení, duchownjlio Sllnli'lll koj
žolo, goliož nodáwné wkrořonj do kláštera \soškoru En'ropu
naplnilo úžasem: žádal gscln promluwili ; kardinálem U—
doacalclii, gsaucjm w nowiciálě JosniIsllém. Příčiněnjm
p'rjlclo mého, u wysoké hodnoin slogjcjlio tgjrkownjlio pré
líua, bylo mi snadné, ukogili žádost swau.

S neywělšj laskawostj nn-jlal Inne náliožný kardinál,
lc-d' palor Odescalchi, a dosli dlauliau rozmluwau molilř
_iťsomse osobně přeswědčili o wolikýcll přodnoslocll loliolo
\\,ýlořného a wěrn newšvdnjho muže. Stupeň slíiwy plný,

) Gest to wšňatek z listu, gegž p. Axinůor, l;nnownjk z Evrvnx od
5lio lednu 1839 za Iinm n't rcdnkoj (*.'-:mopisn„Foix-ws rclirmimur“ zaslal.

11“
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po němžhy ctižádost we swětě o w hierarchii úsšluč lmžilu,
upustil rád, odebral se do njzké, Sprosté komnaty a stal se
skromným nowítčketn (nauk-em), ltt't'tl před tjm pí'eweliké
uučusteustwj nu pracech &zmněstlmítnjclt při dwoře papežském.
(luk hluboce byl gsem dogat při wkročenj do elmdobné chyšky,
kterauž ohýwá knjže, 553 před neda'u-vnem geště gednu z
ltcyslliWěngŠjCll okras Bjmul -— Clmtrné lůžko, hrubě ze
dřewa zltotouené umýwadlo, hliněný dčltáuek, několik slu
měnýclt sedadel, k psanj stolek a klekátko — to gest wše—
oken nábytek Chyšky, puterem Otlescnlclti olnýwnué; zcela
nicim uelišj se od ostatujolt nowáčků. — Ach! proč nehon
možná, by wšiekni nerozumth a zlomyslnj tupítelowé, geuž
nám „towuryšstwo .ležjšowo“ wždy tak knuSttými baru-umi
ljčegj, by se mnou byli patřili na tuto angelsknu postztwu:
se tunelu byli pozorowali tuto pokoru, toto ki'esřanské za—
přenj sebe samého, tuto ewungelickuu chudobu! Wěru wše—
cky nesprawedliwé předsudky rOZpadnau se w nic u přjtom—
nosti této sunté skutečnosti! Ano, zcela nic se neštjtjm
twrditi, že tento kardinálůw krok překrásné gest ujtězstwj,
geltož (Opět) dosáhlo náboženstuj :: „společnost“ onu, genž
gest neustále wystawenn autokům neyprudšjm, gnkož Bož—
ský Učitel sám, geltož gménem gest pokřtěna. Pí'i Sptttí'eni
knjžete, který lmgnostmi a naděgmi této řasnnsti tak bohatě
oplýwá; knjžete, který byl miláčkem Íijtnského lidu; rodi—
lého knížete, který wšecku pomjgegjcj slítuu i welikost
Sny'ma šlape nohama; samotu si wolj, by se tam k neyau
plněgšjmu zopjránj sebe. samého příprawowal o w dokonalé
poslušnosti cwičil: při tukowétn pohledu praujm,títznl gsetn
se w srdci swém,kdež pak gest ona ctižádost, která se au—
dům toum'yšstwa Ježjšowu wytýkít'?“ _— — Tak se. w
cprnwdiuém podiwenj táže muž onen, gegž za šřnstnělto
pokládám, že mu patřili bylo tná'íj w tuítř na osobu, od
weškeré Europy práwem ohdiwowuuau. A kdož, gsu ušech
předsudků prázden a nmge schopnosti dos-ti k pochopení
„lásky čisté, lásky křesřanskéý“ kdož se newith nucena w
náhožne'm roznjeenj tázati se podobně? A kdož nezalto't'j
láskou & ttetiWosti vu-Hkan k muži, genžtam :: prostřed klá
šternjt-lt zdj we Veroně přeltýwá, prané pokory gest wzo—
rem & swétuu B(lltll (\ Spasiteli tak powšeeltnau & proto
gistě iljheznun přinášj oběť? Takto SIIIO)'Šngjt“j, takto god-—
nagjcj duch, nezwolá on geduau s důwěrnosti, galio onen,
na němž wzdčlítna gest ttjrkew wěkowitít: „Ecce 1103re—
liqnžnms omnia et sccutl sumus te, quia!ergo crit nobis ?“
„__Mnt. IS), tm.)
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Swatý Otec Rehor XVl. ráčil Kartlinálskj'm, od patern
Odosrnlrhi odloženýni kluhaukem portiti n omlohiti arcibi
skupn 2 Forum, Ferretti, rozměho hrahiite 7. Ferretti. Asi
před 15 lety dokonal suši studia W ijE. ()d Leona Xll.
byl učiněn kanownjkelu Lateránskýlu, puzděgi biskupem w
Rieti. Pro n'l'liké zásluhy |in napotom co papežský wy—
slaneo clo Neapole poslán; kdež w zhauhue' a strašliwé
choleře ani zdrnwj ani gměnj nešetřil, tuk Že f_n—;;swatosl

Papežská, w konsislorium „Í'írum cgrcgium“ pogmenowati
se neostyrhala.

Společnost francanzská katolických
lnissionářnw.

Mezi hlahořinnými ústawy luitoliclwn, anuilomyslnými
obětmi se. udržugjcjmi a šlerhetně eiuěi'ngjcjmi ku rozšjí'euj gas—
ného swětla našeho snntého nalioženstwj mezi oněmi národy,
kteřjž posud „we stjuu I.lutlůw sedí,“ weltni Wflžné lnjsto
zangjmz'ifrancouzská„Katolická nu'sm'onn'řslráspolečnost,“
kterážto w Pařjži swé sanstřednj sjdlo niagjr, hlahoplodnnu
til-innostj po wšech dílech swěta se rozsahuge. Letošnj wý—
rořnj zpríma ml spolku wytlaná, & tlle ní i Augspurské
Wšeoherné nowiny poskytng nám ohraz půsolwnj této Spo—

.leí—nosti, z uěhožto wílžeuému čtenářstwu našeho Časoliisu
mlělugeuie, cožhy kn pozuánj gegjho hlahonlěgného směru
SlilllŽlll mohlo.

Katolická missionářská společnost tato za pORIt'tllljl'll
let Wl'lké došla důležitosti, a zdá se, že g_i gistě mnohem
znaluenitěgši lindaneuost nasláwít. Gegj přjgmy za posled—
niho roku olmášely |,895,682 franků, *) tedy skon-em 0
půl milionu wjrc, nežli roku předešlého. K tomu poskytlo
Francaumko samo (ln-ě třetiny: Savoysko l54,459 franků;
llaworsko ll l,285; Belgie 100.064; Anglicko 93,270;
Papežská říše.47,776; Swryeary 28,747; Toskana 25,598;
Prusko Í2-3,l(i7; OŠItlleli w menšjrh částkách z giných ka
tolických zetnj se. Sešel. (lest to w skutku náran'mý
peujz, powážjine—lí nadto, že relá tato shjrka skrownymi
pauze. týtlennjini přjspěwky se srházj, a geštiř to w skutku
getlen ZP. (*etnýrh polěšitelných ilůknzůw, swřdřjejrh o zmá—
hánj se \\__il')'mezi katolíky.

') Fram-anst frank ne 'Mtplnlt'34 kr. sli-ibm.
) Rakouské niocuárstwj zde gmuuowúuo není, poučwmli i

mm a soli." podal.-nim ustnweln, totiž gotluotau Leopoliliuskau, se
[MIDO-Ši.
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Austt'ogem (Organ) společnosti této gest wytlšnvnný od
nj „Ročty'k t'oztšiřenj wjry,“ kterýž nynj w 93,000 wýti—n
skůw, to w sedmi řcčjt'h, na swětlo wycbázj. Na každý wý—
tisk se neyméně deset čtonářůw počjtá, poněwadž se gmina
knjzka ginak leč Spolku desjti osob newydáwá, kterýžto
Způsob prodage m-issionářským Společnostetn gistě p_roSpěš—
něgšj gest, než prodáwanj osobám gednotliwým. Odtud i
on:—npodiwu hodný úkaz, Že tento čas—Opis, ze wšech ney-p
wětšj počet čtenářůw tnagjcj, Žádných přcdplatitelůw ncpři—
gjma, a že gen welkau těžkostj si gcg opatřiti může, [kdo:/;
k gednomu oněch malych spolkůw des_]t| osob nenalezl.
Útraty časoPisu toko minulý rok obnášer 117,39') franků.

Hlawnj ústawy této společnosti x[tissiOtla'tí'slcégsau w
Čjnč, w Indií a na poloostrown za Ganýem, w (Joe-(mii,
Fiala—Asii, pak w sewerlqí Americe.

Pro missionářstwj w (jiné na letošnj rok l95,000 franků
wyměř-enogest, z nichž 18,50) na Koreu padne. Spory,
wzniklé za pÍjČlllatl opium, na missionárstwa tamněgšj
mnoho těžkosti uwalily, a welmi nebezpečnými ba zkázy—
plnými se pro ně staly, gelikož ku stálému udáwánj a pro—
žnlowánj gsan přjčinn dnly, a (třadnjci pátránjtn po pod..
lúdnjcjch & kuřítcjclt opium Swan borliwost prokazowati
cbtěgjce Spolu při té pi'jležitosti na tagné wyznawače kře—
sťanského nábožensth napatlítwagj. Na skloněk lOIlSlíél-IO
roku w kragině ané nowé pronásledowánj křesťanů wy—
puk-Io1 w němžto ewropegský missionář Perboyre, zemským
úř-adnjkům do moci npadnul; ostatnjm se podařilo, w kra—
ginu Kiangsi se utéci, a wšickni úzkostně předwjdagj pro——
:tásletlot_'t'tt|j gcště rozsáhlegši. ll'Iissionaí'stwj w Siamu,
Kočin—Čjně a w Tonkiugu dostáwagj 110,003 franků. W
Siamn gest pokog na obstánj, za to wšak pt—onásledowíutj
kí'esřanůw w Kočín—Číně a Tonking'u neustále trwá.

Indické missionái'stwo obdržuge na útraty [36,000
franků; w poslednjch těchto letech se patrně rozšjřilo, ač
s menšjm, nežli ginde prosPĚcbem! nehoř-missj w sewernj
Indii“ od té doby, co Begutn Somru, zakladatel biskupstwj
w Sindbaně, skonal, welmi hyne; w gžžnj pak Indií čili
w missj Matlurské stáwá sice obcj katolických, gich zdar
\t'šak menšj gest, nož- kdekoli .gindc.

Missj Gibli/to flloi'e we tři apoštolská stíjídnictwj cili
vikariáty podulčlena gest, totiž: střjdnictwj Australie, kdež.
Irčnn, gménem Folding, biskupem gest; w stitjdnictwj l'l'ý—
chodu) Oceánie, kdež biskupstwj držj Roua'housc, rodilý
Francouz; a w strjtlnictwj Oceánie Ztřpadnj, nad njtnžlo
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n'líulnc In:—kup l'ompnlicr, magii—j s_jillo w [\cntéili-Seolmuln,
na strjilnicle lulu wypnulít 230,000 franků, :! girl: (i(-inli—
west se na wýspáck Gambierských & giných oslrowccli, na
nichž l);lpllUWé přehýwagj, wclmi platně rozšířila.

Missinnářsle w „lala—Asií z pÍjÍSpěwlu'iwse sešlých
ilosláná 2159903 frankůw, ono w seho pogjmá anocko,
Porsko, Egypt & thošinii, kdož se před dwěma |on Town—
ryšslwo Jožjšono Opět usadilo. Hlawnj záměr oné missj
gvsl obráceuj křesinnůw naslorizinských, (ÍllilldPgbhýl'll ::
i'm-kých ku vjl'kwi katolické, a při hjdném slawu, w gnkémž
hlnhoko kloslé n ušeho Žiwom Inkořka zhawoné různé rjr—
kwico na Wýchoclč, od nás odtržené, se nalezagj, gogj ů
ifiiiliwost blaženě půnohj.

NPYFOZŠÚ-lllvgšj wšnk účinnost spolku gps! w misaj
Si'ufcriqi Ameri/fy, zwlíišlě w i'iwnln řeky Mississippi, w
Íi'lci'iin'zž gcdíne'm šestnácti! hisknpůw stím-ai, Missj Into
SOU,-000 franků na znprnwonj úlrat nšcch godnolliwých o—
kršlkůw doslz'má. Onn wc \\šovh osadách semináře pro
dni-howni & kláštory pro řvholnicc zakládá, rozcsjlá cln-.
thownj wyslnnce k lniliímrzm, :: znlášlč slnnpnnco nvsřvl
ných sokl |n-oloslnnlskýoh, kim—tíž volnu lakoř-ko Ameriku
prnlkáivngj, katoliilwn nnnrncogv. W)"Slcdky g'ogjho (15in
gsnn patrné, n nnnj co pm-hylmwnli, rozlvhlé řjšo, gonž
w i'nloli i\lisséssipském “znikngj, w nmllnnhóm řasa ZCPlil
katolickými se slnnnn. Missj Sowm'nj Amoriky pominu
choná nmlěgi, že okršlck gag" účinliwoslj gnšlě chc se
rozsji'ij; ;:nk blaze \\bilk giž nynj účinkngo, možná sohi:
přodsmnili i z toho, že mrzi swým dnvhowonslom njcv $e—
(lcsrití hic-'knpúw ř'jlá. — Tuk hlnhmlěgnč půsohj [l'an
rmusslfý kulolíclty' spole/r missíomiřmo, rozklúdngo mszj
swé wělwo po nnywětši části ohorn zemského; & powážj
HIP—ll, žn Jwč lřt'líny wvlkývh goho přjgmůw, určených
l-„n znlll'ílVlPllj nárumnýrh útrnl pouze wc FHIHCll'H'JSIÍH,
shiikauni so svlu'izngzj. možná w lom shlmlnli důkaz zmnhn
,'.'_ll'_ll10se dlll'lh'l kníolirkčho w Zomi léto, lřlPl'i'lŽ' drnlnly o
peilwpáconj náhožonslnj Ink ůsilonnč. se zasnzowuln. „Ta
l\0\\ý('ll vsšnk důkazům“ prnnj ilopisownlol pařížský, „gc—
ště cho slímá, & účinvk gogioh pull-ně so (láwa na gi—uo.
7m ilohy rvalanrncj Ingili mnozj prnwowěrni knlolji'i swf!
mnýšlmnj; mnohý, kdo na mši swamu švl, ní'inil Io polngmo,
n knmlého roku wwházolo wyilílnj „s.pisůw Vollnirmwýohf“
Nyni „mcr—rv; swé zásady m;:j, Ink 20 lellblil nnpnilali h)"
wá na núhožvnské pokutu-n, klořjž swnn nowěrn při—dli—
dom gewili se oslýchngj; & Vollnirowýoh Spisůw od roku
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1830, lnšjm nni godiný swnzok znown nvadíin, ho o goho ,'.nné—
on zi'jdka kde zmjnka se sláwá.“—— —--Gesl srdočně přáli.
aby duch Ienlo w úrodné půdě se wugniuw, nololiko prw—
nč se wkořenil, nýbrž aby plod goho i w hngnrýoh, owo—
t'l'llOŠllýCh rnloloslvch powždy che se šířil a rozkládal,
noho't dosli zgewně nás pnuiinge děgepis doh i nowěgšjrh,
Žc- nikoliw přcm'almn & (gnkž se lomu chlělo) wyhnhonjm
nábožensle Spása 29an & ohrj zgvdonli se nedá, nýbrž
žádaného blaho se ÍĚHIÍO dOslane panu ljm, pakliže- w oh
řanském žiwolě Opět hlawujm základem bude oííwugjlj
duc/c wjry křesťanské, & že swěl, wylnknuljm se ze swých
SII'ŽPgÍ posud sa koljsagjrj, gon lehdíiž oroka'mnného po—
klidn n hlaha dogdc, až so zviphm nowráli opět k Tomu,
od něhož gvdiného wšolilu't moroosl pocházj. (Srommy Jnn
lt), II. k Rim. IS. I.) % rozličných “šak Zpráw swrrhn
podaných i ono nlěšené přoswědřenj lze nabyli, že hyř by i
_u'nsný ohzor r_irkwo zde noh onde na čas se zakalil, on.-\nicméně
ljm krásnčgi “jlězný swů;„r prapor, swalým křížem ozářený..
rozwinng'o' po swěln koni—liníu'h šjrodúlných, & žn, hyi by
ll'l'tilliozr(llrasli lidské lu noh mm zapndmi se widělo wc—
lehné slunm- wjry swnlé, gindn Ijm gasněgi wyslkijagi
zlnlolcsklé, m-hoské paprslky gogj, anoi odsljn zde onde na
Na gi znlmnhngjcj gun k lomu slaužj, hy gogj záře mm,..
hem krásněgšj slkwělosli nnhýwala gindO. U prosl'rod hnnřj
noykrnlěgšjrh poslnwoná, i hěhmn wěkůw mnoho i IrpťP zimn—
Bnoíl, lll'h'IPSIil ()iNl ski/'Iu, na niž. Kristus mzdě/(ll (er
Ímw Swan; slogji ona posud :! sláli bude po očky no—
zo-rnlnn, a li, kteřjž nidlnn silan lidskou na podorl'utonj n
zIrOskolíulj onoho Božjho dila Zpozdiio se oduožngj, slan
žili hud.-\n polomslwu za přjklad i důkaz i wýslrnhn. klerak
li, genž na wěrnnn gegi pnwnon doráželi se osmělugj. gon
swé. lehliy si o ni rozrl'ižogzj.

Frant. l)(mclm,
kněz cjrkewnj Pražské Arcidiéc.

“íjtězstwj biskupa (_*incinátskélnonad
hrdým odpůrcem katolické'lcjrkwe.

Sewernj Amerika gosl reydišlě nowých plánů; kdo
losy w úrodné kmginy proměnili, nowé osady založili, kdo
z chudého muže se chce stáli hoháčmn, tam se nhjrá. Do
Filodellie pluge, kdo nowý žiwol počnauli zmneyšlj, a kdo
FP poze—narjti, wlaslnj, od sebe samého spořádaně nábo—
Zensllé wyznánj plnili aneb učili, lamlél úlořišlě swé héřc.
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We swobodné, osujceué obci Washingtonu každé nábožen
stoj se. trpj, a dosti príležitosti naleza, by sjlu swau dokív—
zalo. A proto také welkíl gest snažuost, & kterou se. roz—
lieným wyznanjm přjstup zgeduáwá. Některé protestantské
sekty borliu'ost swuu tjm zwlaště dokazugj, že austně i pj
semně zacbowati bledj ony nepřátelské předsudky, za které
se poctiuý protestant stydj, které ale nicméně w rukau bez
staudnýeb fanatiků zábubnau zbranj se stím-agj. Takouýto
spolek před několika lety i w Cincinatě se ucadil a katolj—
ky ušemožně snjžiti a potupiti hl.-del. Nc-ypi'ieinlivsčg'šint
audem Spolku toho byl nowokitěneo Alexander Campbell,
muž znamenité pouěeti w Americe, dobrých sebOpnostj u
muuawený w praci. Před nčg'akým časem we weřegnývb noui—
nat-b oznámil,;ž'e rozličné protestantské sekty w ;:eden Spolek
Spogiti zameyšlj. Znamenité podnikuutj toto Campbell :!
neunawenau borliuostj wuuésti hleděl. Ale snažnost gebo
špatného ]ll'OŘpčl'llll zjskala. Negi—n,Že wšecky protestanty
iu-sgednotil, nýbrž i wlastnj swau sektu, nowokřtěneů to—
tiž, roZIrbl, a tak se stalo, že nowá powstala sekta, gegjž
zakladatelem a blawau on se stal. ij ušak nikoliw nv—
pozbyl mysli. Mnon ale počali býti iieSpoImgenými. A
tím se utalo, že skoro wšickni maudi'egšj a znamenitěgšj
protestanté gag znenáhla opustili, ačkoli někteřj zwlíištnj
otitelowé gebo planu \\ěrni zůstali. An takoué byly okol—
nosti Calupbellowy a podniknutj gebo, držela apolečnost u—
čených (College ofTeacliers) w řjgnu lSoG sbromážděuj,
na kterém on a katolický biskup Bmw—vll co audoué d_|l
měli. W tomto sbromážděnj Campbell několik sad o blu—
tlt'l'll a přewrácenosti ijské cji'kwe předložil.

Weřegué ztwrmwánj takowýcb wěoj musilo newybuu—
ti-lne dále wésti. Campbell b_vl uyzuán, by se lépe wy
gadřil. Na to postawil do Nowin bogně čjtanýcb prudký
článek, w němž se směle k bágenj sad swýcb nabjdl, a
biskupa newljdně wyz 'al. Biskup důstogným mjrným Způ
sobem odpowěděl. Konečně nastala \wi'egná dispi'ntacj, ku
které biskup uerád a tak řka nucen přistoupil. Osm duj
trwala hádka, které tolik posluchačů p'rřtomuo bylo, že se
mnozi obáwali, aby se uezbořilo staweni, w kterém lrúdka
držáua byla. Po osmi dnech se skolni-ilo s auplnau poráž—
kau Campbellowau dne 21. Ledna 1837. Mnohé, nazche
protestantské Nowiuy, se o tom zřetedlně wygíidřngj. Do
kládagj, Zeby Protestantismns byl klesl, kdyby w tomto
bagiteli zaklad swůg měl.

Protestantské Nowiny Whig- piawj, Že o oné nábožen—
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ské bz'u'lee od lllthllýtťll posluchačů, a sice od samých pm—
testantů zpráwy obdržely, z nichž seznaly, že Campbell
Zauplna přemožen gest. „Ne dosti na tom, prawj tyto No
winy, nýbrž biskupowi se i to zanplna podařilo, že před
sudky proti katoljkům zničil, ano že i mnoho protestant
ských posluchačů swýeln skoro na wjru obrátil.“

Když katoličtj obywatelé w Cineinatn, radngjee se ?.
thězstwj swébo wrehnjho pastýře, neboli l'adčgi swého
nálmženstwj, k bisknpowi deputan wyprawili, která. nm na
gebo bágenj děkowala a znamenité dany podala, wyložil
gim sady, o nichž se w hádce gednalo. Gsauí to djleln
obyčegné na'unjlky nowotářů, djlem neurč.. Ddstogné a mjr—
né sobě pot-,jnánj bisknpowo. gemu i wěci gebo, gistč k ne
malé eli slaužilo. Tuto následuge na důkaz několik elim
lui oné (|,iSpul.aci_:

Campbell se podwolil dokazu-tiA že ústaw, zde onde
swatau, apoštolskau, katolickau ejrkwj nazwaný, nikdý swa—
tým, apoštolským a katolickým nebyl, a posud není; že
prý gest .se/stan w prawém smyslu tohoto slowa, která gest
suaršj, než gakákoliw posud sta'iwagjej sekta, nikoliw ale mat—
ka wšecli cjrlmj, nýbrž Odpadlíci! od gediné prawé ejrkwc
Kristowy. bdáwal také čas, w který, a najelo, na _kterém
odpadla. Památnau udalost tuto ;: počátku na l5. Čen—wen—
ce 1.053. ustanonjil; byw ale tazíin, ktoraby byla ta prawa
cirkew Kristowa, od které se 'í'jinsko—katolirlu't w onu zmj—
nčnan dobu odtrhla, gedine' tim sobě pomori hleděl, od
tohoto swéllo. mjněnj odstaupíl, a ndáwal, že se ono odpad—
nutj okolo. roku 2-30 stalo. Když ale opět wyzwún byl,
aby prawan rirkew, od které I'jmsko-katolická tehdáž od—
padla, poznamenal, nemohl niceho odpowědjli, a skutečně
také ničeho neodpowěděl._“

4. „Honosil se. že se může wykázati s biblj ?: ruko—
pian, která od žádné/w mnicha pax/amateur! nebyla. By
tqu sadu dokázal, oduwoláwai se na Codex Alexandrinsleý,
který starý zákon podlé sedmdesáti i s ApokryI'y od prote
etanlů nemamni-e zawrženými, a nowý zákon, obsalmge, a w
kritickém Museum se přeehowawí. K wolikému neštěstí a
wlastnpnn zalmnbenj swémn wšak shledal w (iwodu k pj'smn
swatému od Herne, w kterém o pdwodn onoho rukOpisu četl.
že z gad/who mezi 22 klášteru na leaf-'e Athos pochází.
Tam byl Codex sepsán s pfripogoným žaltářem gednolio
lilttiulm. 'l'akowými ilůwody Campbell swau sadu dokázali
hleděl.

'l-O- ,1TWl'tlll, že w katolické (tjrkwi nižádná prawda se
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polož.-ití nmnohla, poněwatlž o posloupnosti apoštolské w
liimč několik zlých papežů bylo; zabanbil gscm gag ale,
dokázaw, že ani rod k.útowský Dawiilůw, z něhož Spasitel
nitš co člowěk pochíiZel, čistý nebyl, \'Vl'ílllOWé,cizoloz-.
nici a opilci w oné rozlině a. szi patriav—ohy byli, které
Bůh swědky a hlasater prawdy učinil, a že námitka gebo
spjše bilin a křesřanstwj wůbec, než katolické nábožensth
wywracngc, že božský půwod gebo se w ničmn nezgewil
wíce, nežli w tom, že počet těchto zlých papežů welmi
nepatrný byl, a Že ani gcdcn % nic/e bludné učení new
přednášel, žo swětlo cwangelické prawdy w pohanských
kraginách rozšiřowali. atd,

Iti. „Wyřjtal katolíkům, žc gsmo nepřátelé občanské i
náboženské swobmly._ Gai ale gsom mu dokázal, že to.
katolíci h_yli, kte—ijneyprwé dncbownj swobodn na. západní
polokanli n::istili, katolická osada w Marylandu totiž, kde
protestanté 0! protestantů pronáslcdowtmj útočiště hle
dali &'nalezli. mell gsom mu na mysl republiku Benát—
skau, San Marino, Wiléma Tella, Koszinszka a Šweycarskó
kantonyt“

iS. „Campbell wellni dnlcžítau pokládal býti wýčjtku,
že gest papvž antichrist, 0 kterém sw. Jan wo swém zgo—
wonj mluwil. Dosti na tom, že to gen wůlmu připomjtu'unm“

?.l. „l)rawil, že sou Kljment, Ignatius “ [mně.us, &
wšickni ostatni Swatj Riniského kalendář—ui(mjnil—li i apo-„
štoly ?) přjliš pozd-ě žili, tak že nemohli žádný článek wjry
neb prawidlo mrawn potwrititi.

„A přede-a gmliné gcgíck hlasem můžeme neydůlcži—
l'ašj wšocb otáZPk n protestantů rozhodnauti —-.-otázku to—
tiž: čo gest- pjsmo swaté?'“

Faruj chrám Páně sw. Hawka w Poř—ňů;
mul Sázawau.

Od

Wáclawa Alexandr-a. Pohana.,
Farář—'ePořičskúbo a. biskupského notúřa Budčgowského.

Duslogný 79. Josef Haré-íce, kanownjk Stam—Bole—
slawský, wýtočný Spisowatel starobylostj ('jrkewnjch a dě
goslawně wlasti naší, pronesl w poslaupnosti proboštů při
mystarožitněgšjm liollcgiálnjm kostele SS. Kosmy a Dami—
ana w Staré Bolvslani, w boboslowujln časopise roku. 183%
sm. !. str. 637. o témže chrámu Páně úsudek tento:
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_,(icstli hostitel sw. (Ji'rj Illl Ilrmlmm'rh od téhož \\'.—„_
„gum.-\ lalok-oj, utlo tnc-)lnou'ěgšjvlt noširh tlěgvlnisrů IWL
lpg-igltojlo hyl: proř h_whom zo promlo |přigjti m-můli, 20 ;
ho.—'tchStul'oholonlou'shý :.:mono hollogiíttnjho dosáhl, goa..
po volá čost zc-mi hostelu noonlvzúmo, gcužhy tuhý způ..
Suh starožitnosti už po tltu-šnj tlohu zochownl , gttko li cln-„
pauníntni ('hriuuou'ó, totiž sw. (hr_i no hradě Pražském, ;.
hostel Bolesluwshý swatýrh Kosmy ;\ |):nní."mu.“

By (lěg'c'pisná mom-rn tu so. tlot'vlilu, ("tIŽlto se mi
with s tře/jm vlnu-lomuStudo—llmrvldrým w Poříčí nad
Sázuwau, gat-už tentýž ráz storožímosti nor—o,se přihlásili.

kdy u ml koho hožoim- tu zoložc-nu byl.-|, z clímoooč
hýt'h pramenů nodu Sv cltwomliti. Juras/att“ Sclm/ur tlumo—
zugc w má 'l'o/mf/ru/ř'i 0.1? libris ('rrvcl., žc- Porn—ký
Swoto-l-Ímwlshý (hr.-1m Páně niž r. ti?—4 \\“lostnim Turin—vm
Opnll't'll byl. l'. I'm—iu—II:/"Nf Ifa/['ins :, Kloc/bid" umítqu w ín
wootáři swém od r. 17:30, dolin-ný vln-inu Páně („v pouěsti
(lí'eu'něušj gstkýmsi goptišhům přiuulvžvti měl, tvoři—gouprý
kaple SS. Apoštol" th'u (: Pow/(l nod Poříčí, eli-fw_m-ž
husitům se dostala, k furnjm službám Išožjm určmm h_vlu;
ušok ani naši děgopisowé, aniz mjstoj ktoré pamatky mlo—
lost to neoswěclřogj.

Strmj hoitol tvn na polo—ostrt':\\|\o hu straně u_i-vhodní
nádherně z twrclého tvsuného luuoooo u_vstuučný, g_n—gi;so
wm'ně řeku Sáz.-nm, západně poh potok .lorhowshý m-holi
Bystro omozogj. Škoda! že tuhéž, maga- godno něž nv
clostowčnuu, o druhou m-onhlmloě :! chudě _aou krytou, roku
ITLÍ), an ělědrostj ouhožnuo :! uáklmlmu nosmjrným u_vsm'o
orozoného Pánu pana Františka "Wc/(m'a ÍH'lllltVt'Z-"'N
h_o/.(iq—hocis. král. Milosti homořjhn u noywyššího pokl.-ul
ojtm. 7. kořc'llt! Opruwou, :! woitř z hnusu oouč wysthu'ostěu
hyl, celku sluwnú korunu so newsmlila.

llme nad hluwnjm wvhmlom chrámnwýmsewznošc-nč
ml!"'“*'jr:'t kommm'ý znak wolhmlušočho ln-nhčrjhodohro—
clioce; u woiti'- pak ohromnou hlt-uotj & wolvlmost oltářů
swutuu hrůzou ohrúžj cizince. Z loďky přjmo proti hlnw
njm clwcí'jm wcdo 13. dulmwývh stupňů clolů pod proshy
torium clo kaple Swuto- \Váoluwské na čtyřlu'h slonpjch
sklenuté, tomi nyni hroh Božj zor-alan , oltái' ušoh swat.
"Wc/umu iv.-zl.ownný 1) (lo hřhitownjho hostoljď'ko swntýrh
Apostolů Potro a Pawlu. kde l'oí'iď'Stj os.—ulnjui (*t—ských |m—
tronů sw. "ro;/Nelon, suť-.Pro/topu (( sw. Jmm va. oá—
hožoě Nj, pi'mwšvn byl.

1) 'l'nšjun od řezbáře Docspcclsčlo l'enh'nunduZch'uky twořcnj.



573
_. - . -- -

Ode lll'OlNl Božjho přicházj se 2 ohm stran točitými,
7, 9 stupňů sestawagjojmi schody wzhůru do presbyterium,
;gakowéž i s pololuužjm schodowým železná mřjž umělec
kého djla hradj. Zde trprw zwědawé oko přjgemně bawj
hlawnj oltář ŠOlíťlCYsestawený, nesa obraz sw. Hawla,
Opara, *) zázračné uzdrawenj wéwodonny Kunzowy wyzna—
čug'jcj w (tele swém. Dwě mistrně řezané sochy (losti wy
soké, godna sw. Jana Nap. co krá|OWSkého almužnjka, an
ztedranélto poděluge žoIn—áka,a druhá sw. Liboría w pon—
tifikálnjm ornátě, u ;:ellož nohau lii'jšnjk, očekawage bisku—
powa rozltřošenj, hluboce se koři, gsautč zwláštnj ozdoliau
welikého oltáře. Tyto podobizny na slowo wzntě patřj bez
Zporn mezi ty neyušleclitilegšj a neywýborněgšj práce wě
lllas'nélm řezháře3), w kteréž wšncek swůg wtip ipilnost byl
uniěle nsgednotil; neho i ty neyútlegšj swaly, wrásky a
žilky, wydnté ohehy rauchowé, ano každá oln—anbkaa djrka
zdá přirozenosti wzdorowati. Co neyzwláštněg'šjllo sol-„Inyty
do sebe mngj, gostiř, že w obrazu hřjšnjka řezbář sebe sám,
w želirákn pak swélno truhlářského pomocnjka') wyznačil.

Opodál hlawnjlno oltáře se doráží ke dwčma stegným
postranným, Ježj'š/u'awi & sw. Anně zaswěconým oltářům,
gsau též stwůry WýllOI'llé wýtečného Lazarowa (Ilátka. W
prawo mistrně sochy SS. Kajetána a Augustina, w Iewo
zas SS. ])onóla (: Tv'odora oztlobugj tyto oltáře. Soš—
ky Jcájšlm R'arnmlskéha a sw. Anny w skleněných ski-jn
kách wzacně clmwané nostogji w žádném poměru k swýnl,
t_imméně !( hlannjmu oltáři, gelikož gen maličké, rázu
staršjho i také hrnlnšjlno. s Lazarowým (ljlem se nigakž nc—
shodngj. Sanměrnost požaduge pro oba oltáře obrazy gen
na plátně, o něž Inolulal se časem takéž postaráme.

O l'v'leě sw. Anny dceruškn swau na lowé ruce pě—
stugjrj swědči zdogši kniha pamětnj, že o weliké powodni
na řece stoajc, až k mostu daplanla, tam wšak mezi dwě—
ma Iipamn nnázla. Z té udalosti dowozowaly Pořičti o—
sadnjtti, Že matka matky Páně pod tjmže obrazem w swa—
tyni zclegšj sjdliti si obljbila.

2) Zdařílé djlo Julia Františka Luxu, maljře Plzeňského. Stált
toho času 120 zl. stř.

3) Powěstný Lazar Widenmn z Plzně, po celých Čechách do
bře známý.

4) Daniel Piiát, wýborný mistr truhlářský z Poříčí, který wšu
dy druha swého wěrně prowázel. Dokonal běh swého počaSného
žitj w Poi'ičj dne 5. lipna r. 177I. w 70 roce wěkn swého, mrtwicj
byw raněn.
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W pmwo mozi wollcým a postranným olla'n'o-m wodnn
tngné schody clo lll'OlHI Božjho, druhdy lmplc Sn'nlo—Wá—
olnwské.

Kazatelna, podlé lnwého srhodolcrnži z loďky do pros
byterium wellnnrjho k snkriSlíi, odkud do nj sc Wl'llflljx n—
pinlá. gest djlo pmnisn—né. Spocleklcrygj ollrnzowé hilnlířlj,
oko umělce pro leposl í'rzlny zanjnmgjrj; obraz rozséwnře
gest z nich noylcrásnčgšj. Klobouk knznlelny lsrášlj samá
řezlm goticky wtípnč soslnwenn, nad njž Spasitel sněm &
wjlemným li'rjžvln wynlká. Proli kazatelně se nnrlvázj \\rrln
llostonské ornlorimn do kostela wydnté, & řvzlmn nnhlrclně
wyljčoné. Klobouk nese wswéln rolo znaky hrnhěrja-h man
želů Frunlíšlm ]Vóclawa z IVbe, a Anny jllaríerozvné
hraběnky z chmm.

Hlawnj oltář s kazatelnou se smwěl r. 1740—47, po—
slrannj pak oltáře s oratorium & se znllmdljmi [HS—Sl.
Mnolloli prwnj práce stála, llec lnylo wypínrnli, zn drnlmn
wšnk bylo anřlowáno, & z wrchnoslonslcého důchodu w mě
sjci prosinci 17—5l. wyplnccno 595 zl. sli—. Zo wšer toho
se posud nic nršlaljjrownlo, že prý by ln neyněžněgšj í'rz—
hítřnwa práce lnnrwn'nli se zanesln.

W lpožniri Swalo-Hnwelské odpořjwá panská rodina
Tožicůw z Tožctic (: Kumbcrg'ú,Ifa/]?usuw z. Kloc/bldw,
Lhotě/mw ze L/wty a w. 3. -— Též mnoho kněžan n
úředniclwn.

Wně na zdi rhránlowé lin straně polednj náslmlngjrj
nápisy přollrozné dwě powodně oswěclčngj.

„30 Illuji mmm feria sec-nuda P(n'aclcie' fam ulic
uscendil lu'c ((r/na.“

,.Poslm'lmil pro notlilu (jl/ol) icrtla „Mr/glpolon—
10)' 7102170sc.-YVLnÍs aLill's 0.11"rcvvrll (!(/Va.“

O těchto powodnjcll hnilua pnmělnj zewrulměgšj podáním
zpráwu tuto:

„Iloc parocln'ale Temp/nm Ao. 1757. (líc 30 Dlají
magnum dunnmm passnm csi. 0.1?arundatíonc (!(/mm mm
f/uoíí Sazmca, sed pan-ž rz'vulí ad f/uvium dccm'rcntís;
hmm oním fm't aqua, ut ad 5 orgius in mm'os Eccle—
siae ascendcríf; mnros cocmvícríí snbruíi, el muHa
cm'pora mm'luormn mm cum term cocmclcríí abslulil.
Hem sclmlmn ligneum, mo/am et gamma. Ilinc post
pans cm peca/io Ecclesiae lapídcns novus Pic-Ius fait,
ucccssus pafth ut ud Tomp/um, u! inscripiío designu! :
30 ]lIujz' (ui supra.)“

„Aitom (*.rumlulío Ao. 1765 día 3. Muj/' nuclu c'nirr



mot/iam noctvm orm, 11mmmajor prim-a' so.-r "ln/'s alh'ns
ipso (Il/UHpriori (waudit, magnum danno dmmmm Tem
plu runa-(wii, u! u/lem r'nstriptio fest/'s asi.“

l'l'i kostele- sw. l'laula se tři llacltangi zuony:
l'rmtl sw. lhth s t_imtonápismn:
C(l))1])(l)ltlh(lec S. (iu/li nomínc v'nsiym'ía incmso (&

Palau/fs i_qne 11mm BHHL-VX temp/o pasou dammnn, lí—
lmm/ílalo Íf.'l'CC/ÍONÍÍS.\'Í)'NŽUni. l):u'. Bernardi lgmm'ě
S. „. lmp. (: Comítilms (! Dlurliníct.. (;?IIJCTH—domus
ancclznuc ol Dní in Smccfznu, ot Et/m'lís Aur. Vall.
.S'uv.Coca—.ch.Maj. Intim. Actual. (Musí/.Prhnal. Íocnml.
vt Suprem. in It'cgno Bohenu'ae Bm'gyr. rtf/usa, e! (Immo
.S'. (ia/IZ nominc ((o/tofu I'm't. Anno D.IDCLXXIIL“

Druhý sw. Wáclaw" s nápisu-m tímtéž:
„Cmnpuna Imac S. lVonccs/aí nom/ne insiym'la, ín—

cmtso u ['o/one's a'gnc (ut sup)le
T'rotj, tnnjrílčok, litý „W Praze ióta Páně '1673.“
linka INS). dne (i. listOpadn byl chrám Páně Swato

llawolsltý tak olaupon, Že ani mše sw. so s]aužili nemohla,
pokudž nádobj a l'žlllt'llíl potřebná z Hradištskékaplo som-—
přint-sla. Za to Bůh tolik náltožtlých a štědrým-h dolu-odin
t'ů mu uzlnulil, že mnohom holmtčgi llt'Ž prw chrám *áně
nadán ityl. Nt-yznamonitěgšj dobrodince ;.:monugelmiha pa—
mčtnj tyto: pana Františka Wáclaw" hraběte z. "'riby;
panj 11mm Diar/ČZ rozonau hraběnku z Klomm, hraběcj
ohoí' geho; pannu Barboru z Jlmawíc, zasnaultmmu hra
běnku 7. Wrthy; panj 'l'crcsíi hraběnku z ",N/w, rozmnau
ht'ahěuhu :. Kunem—(cínu,—panj Barboru Erits/k'ldou'au,
rozcnau Ncssuwuu. panj na Lojowicjch; a pana Jana
Josvfa hraběte : ""rlby, hýwalého noywyššjho lllll'lu'ahjllO
w Čechách, atd.

W starých zdogšjch matrikách se následugjrj uchowaly
památky: že dne 3. listOpatlu 1664, kteréhožto dne se prá
wč konala pamatuj slawnost za uču-ně zemřelé, Geha Emí—
nvncj (P. T.) |). Arnošt Wogtéch, hrabě z Ilm'ruclm,
MUŽ-šeArcžbísfln'tlp Pražský, w Pořií'j u hlamnjho oltáře sw.
][awla ohčř noyswětřgšj za mrtwé přinesl sám Bohu; dno
l5. lipna 1703. Ít'ítjzžc Arcibiskup Róbslrý w Pořičském
kostvlo mši sw. h_vl přjtomen; :! dne (3. listopadu 1703. wo—
('ot't'mlmjžc Arcibiskup Nama/ský, píjhumý GelcoStra
tosh' )apcže hmoconoča „VII. co Apoštolský Nuncius w
Polsku, wracoge se do ija, zde swau pohožnost wykonnl.

s
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ČASOPIS
KATULIGKEHU DUGHUVENSTVA.

Ro—čniíknm;“ 18961 SvazekV.

Kterak byli spřízněni s Pánem Ježíšem tak zvaní
bratři Páně?

Rozebíra Dr. Jan Lad. Sýkora.

V Písmě sv. mluví se častěji o bratřích Páně.
Cteme o nich, kterak úzce jsou spojeni sKristem (Jan.
2, 12.), kterak s Pannou Marií k němu přicházejí (Mat.
12, 46; Mar. 3, 31; Luk. 8, 19.), při vší ochotě,skterou
uznávají zázraky jeho, k dokonalé a plné víře v něho
se nepovznašejí (Jan. 7, 3—6.), avšak po nanebevstou—
pení Páně a seslání Ducha sv. čestné místo mezi věří
cími jímají (Sk. ap. 1, 14; I. Kor. 9, 5.). Jména jejich
udává. sv. Matouš (13, 55.) a sv. Marek (6, B.) tato:
Jakub, o němž se i sv. Pavel zmiňuje (Gal. 1, 19.),
Josef, Šimon, Juda; zároveň připomínají oba i sestry
Páně, nesdělují však jejich jmén.

Biblická, místa tato dala záhy podnět k různým
úvahám o tom, kdo byli oni bratří, či kterak byli
spřízněni s Kristem Pánem jako člověkem. Odpovědi
pil-k v té příčině rozcházejí se ve tři hlavní směry.
Dle jedněch byli to synové sv. Josefa a Panny Marie
a tak vlastní bratří Kristovi alespoň podle matky.
Dle jiných byli to synové Josefovi z nějakého manžel
Casop. katol. duck. XXXVII. 17
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ství prvního, ve kterém žil Josef, než pojal Pannu
Marii. A opět jiní učí, že to byli synové Alféovi a
Marie, příbuzné Panny Marie, a. tak blízcí příbuzní
Kristovi. Jest proto otázka, která z těchto odpovědí
jest správná.

I. Mínění prvého drželi se již v prvních stoletích
církve někteří bludaři, kteří popírajice božství Kristovo
zcela důsledně brali v pochybnost také ustavičně pa
nenství Marie Panny. Počátek učinili as Ebionité,
kteří dle sv. Irenea měli Pána Ježíše za pouhého člo
věka, za syna sv. Josefa a P. Marie *), a tedy zajisté
i tak zvané bratry Páně za syny jejich. Ku konci 2.
st. učili tak o bratřích Páně dle Origena **) jacísi blu
daři, kteří uznávali sice, že Pán Ježíš počat byl způ
sobem nadpřirozeným, avšak tvrdili, že Panna Maria
po narození Páně měla dítky také s Josefem. Jmén
jejich Origenes neudává. Za našich dob pak domnívají
se někteří (Corluy, Felten, Klofutar aj.), že to byli
Ebionité; avšak mínění to jest sotva pravé, leč by
snad to byla bývala pouze jistá část Ebionitův, ona
totiž, která odchýlila se názory svymi od ostatních.
Nebot dle Ebiom'tů provdala se Panna Maria již před
porodem Pána Ježíše; dle oněch bludařů však, o nichž
Origenes mluví, teprv po porodu. Že by byl tehdy také
Tertullián držel se tohoto mínění, jakož později tvrdil
Helvidius o něm, alespoň z pozůstalých spisů jeho do
kázati nelze. Ostatně Helvidius tvrdil to též o Viktori

novi Pettavském, a jak vytýká sv. Jeronym,***) také
neprávem.

*) Iren. III. 21. „Ebionité pravi, žezJosefa zplozenjest Kristus“.
**) Orig. in Luc. hem. 7. (M. XIII. p. 1818): Porro quod asserunt

(haeretici) eam (Mariam) nupsisse post partum, unde appro
bent, non habent. Hi enim filii, qui J oseph(i) diccbantur, nou
erant orti de Maria, neque est ulla scriptura, quae ista comme
moret.

***) Hier. „De perpetua virgiuitate“ B. M. V. (M. XXIII. 201.):
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Ve 4. st. ujal se však řečený názor u mnoha ji
ných. *) Zejména učili tak někteří Ariáni, jako Eudo
xius, Eunomius,**) ku konci 4. st. pak Antidikomaria
nitě, sekta to v Arabii, která pro své učení dovolávala
se dilem Apollonia, dilem jeho žáků, též bludař Hel—
vidius, žák pověstného biskupa ariánského Auxentia, a
po něm Bonosus ***) a Jovinián.-l-) Helvidius napsal
i spis proti ustavičnému panenství matky Krista Pána,
ve kterém snažil se dokázati z míst biblických, že
Panna Maria měla dítky s Josefem. Uvedl pouze ona
místa, ku kterým poukazovali již před ním různí od
půrci panenství matky Kristovy a zastanci učení o sku
tečných bratřich Páně, totiž: Mat. 1, 18. 20, 25; Luk.

Et de Tertulliano quidem nihil amplius dico, quam ecclesiae
homincm non fuisse; de Victorino vero id assero, quod de
evangelistis, fratres eum dixisse Domini, non ňlios Mariae,
fratres autem eo sensu, quo superius exposuimus; propinqni—
tate, non natura.
Hilar. in Matth. c. 1. (M. IX. p. 921.): Sed plures irrelig'iosi
et a spirituali doctrina admodum alieni occasionem ex eo
occupant turpiter de Maria opinandi, quod dictum sit: Prius
quam convenirent, inventa est in utero habens (Mat. 1, 18.),
et illud: Noli timere accipere Mariam conjugem tuam (1, 20.),
et illud: Et non cognoscebat cam, donec peperit íilium suum
primogenitum (1, 25.).
Philostorg. Hist. eccl. ]. 11. c. 2.

“) Bonosus, biskup v Sardice v Illyrii, jenž stal se hlavou sekty
po něm zvané „Bonosiáni“, kteráž později i božství Kristovo
popírala & tak v učení o Kristu pochybila, že papež Řehoř V.
& Gennadius prohlásili křest jejich za neplatný.

—;'-)Bludař ve 4. st.; učil, že není rozdílu ani mezi dobrými
skutky co do záslužnosti jejich (tedy také stav panický že
není záslužnější než manželský), ani mezi hříchy co do trest
nosti jejich, & proto také žádného rozdílu stupňového ani ve
věčných odměnách ani ve věčných trestech. V člověku také
že nemůže rozmnožiti se posvěcující milost, a protož na něm
že není nic než aby pouze zachoval milost, kterou na křtu
obdržel.

*
v

Ž<.

V
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2, 2., jakož i ta, kde mluví se o bratřích Ježíšových.
Mimo to dovolával se Tertulliána a Viktorína Pettav

ského, ale jak řečeno neprávem, at pomlčíme o tom,
že Tertullián odchýlil se od církve pravé ke gnostické
sektě Eukratitův. Proti Helvidiovi vystoupil sv. Je
ronym zvláštním spisem „de perpetua virginitate B.
Mariae contra Helvidium“ a vyvrátil v něm všecky
důvody, o něž Helvidíus cpíral se, a to s takovým
úspěchem, že potom po mnoho stoleti málo kdo jen
vytasil se s podobným tvrzením.

Na konci předešlého stoleti obnovil však náhled
ten Herder ve spise: Briefe zweener Brůder Jesu in
unserem Kanon (1775); jeho pak následovali skoro všicci
protestanté, a ovšem též rationalisté, kteří majiiKrista
za syna Josefova s Marií, jakož i Renan,*) který' však
později mínění své o bratřích Páně změnil.**)

Důvody, na nichž zakládají tvrzení své, neliší se
od těch, jež Helvídius a jiní předním uvedli, skoro ni
čím, leč že připojují k nim několik námitek proti učení
jim odpornému, o nichž promluvime níže. Poukazují
totiž:

a) k Mat. 1, 18., kde čteme: „Prva než se sešli,.
nalezena jest (Maria) mající v životě z Ducha sva
tého“ a, berouce slovo sejit-i se (O'vvšgzea'ům)o obcování
manželském, praví, že právě ze slov prve než (nyni r'í).
patrno, že později — po narození Kristově se sešli, t.
obcováním manželským. Neboť, di Helvidius, jako
o tom, kdo vůbec nesnídal, neříká se „prve než snidal“,
tak také nebylo by se o Marii a Josefovi řeklo „prve
než se sešli“, kdyby se byli vůbec nesešli. (Hieron.
Contra Helvidium). Totéž patrno prý

b) z Mat. 1, 25., kde stojí: „Nepoznal (Panny

*) Vie de Jésus, edit. 13. p. 25. 26.
**) Ve spise: Les évangiles, Appendice, p. 542, jak ještě bude

řečeno.
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Marie), až porodila syna svého prvorozeného“, neboť,
slovy těmi sv. Matouš sam dava prý na jevo, že Josef
po narození Páně Pannu Marii poznal, t. tělesně s ni
obcuje.*) Pokazují

0) k Mat. 1, 20., kde anděl, ukazav se Josefovi
ve snaoh, praví: „Neboj se vzítz' (k sobě) Marii, man
želku svou“. Maria byla tedy manželkou J osefovou, a
anděl potvrdil manželství ejich, a to zajisté (prý) k tomu
konci, aby spolu také jako manže'é žili, Spolu dítky
měli.*)

*) Herder, Briefe zweener Bruder Jesu (sammtl. Werke von B.

**)

Suphan, B. VII. p. 475.): Endlich stunde oifenbar: Joseph
vom Engel ernmhnt, seine Verlobte nicht zu verlassen, nahm
sie zu sich, erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Erstgeboh—
renen, mit dem sie schon schwanger war, gebohren, und was
folgte nun im Zusammenhange des llIenschenverstandes, als
— dass er sie nachher erkannt habe, dass sie sein Weil)
gewesen.
Herder, 1. e. S. 475: Der Zweck der Vorsehung, dazu die
unberiihrte Jungfrau als Werkzeug gehórt hatte, war erfíillt:
Der Engel erscheint eben, dass durch wunderbaren Vorfall
ihre Ehe nicht getrennt, dass, wenn sie sonder Josephs Be
riihrung die heilige Frucht. gebohren hatte, sie sein Weil)
sein diirfte und sollte. Eben also die vorigen Jakob, Joses,
Simon. Judas nebst To'chtern, waren Friichte dieser vom
Engel hestát-igten Ehe Josephs und Maria, die jedermann in
Nazareth kennet, von denen die Evangelisten als jeder an
deren Familie reden. — Tamtéž str. 476. Ists ein ganz fal
scher, fremder Begriíf, dass eine durre kinderlose Ehe den
Juden eine heilige Ehe gewesen; eben eine verachtete Ehe
war sie. Wenn nun Maria nach Landessitte der Verlobung
eben noch in der ersten aufblůhenden Morgenr'othe ihrer Jn
gend war, da sie Joseph zugefiihrt, und vorher mit Jesu, wie
die Rose mit den ersten Thautropfen vom Fittig der Morgen—
ret-he prangen sollte; welche Aussicht fiir sie und ihren Ver
lobten — nachher eine lange Reihe kinderloser Jahre. Ein
di'n'rer Baum ohne Áste, Blatter und Fríichte. Weder Maria
noch Joseph noch ihr Geschlecht konnten das Ehrwiirdige ni
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Totéž patrno prý
d) ze slova „prvorozený“ (nocozótoxoc),jehož užívá

o Kristu i Matouš na místě svrchu uvedeném (1, 25),
i Lukáš, když pravi (2, 7.): „I porodila syna svého
prvorozeného? Neboť slovo to poukazuje prý k tomu,
že Panna Maria měla také druhorozeného a vůbec po
zději rozené syny. *) Konečně

e) dovolávaji se oněch mist Písma sv., v nichž
mluví se o bratřich Páně; rozumějít bratry těmi vlastni
bratry Kristovy.

Avšak všecky důvody tyto nedokazuji, co po
přání zastánců theorie o vlastních bratřích Páně doká
zati mají. Neboť:

a) praví—liMatouš, že Maria nalezena jest majíc
v životě z Ducha sv., prve než se sešli, netvrdí tím
nic jiného, než že Josef zpozoroval těhotenství uPanny
Marie dříve, než ji uvedl jako řádnou manželku do
domu svého, tedy v době, kdy s nim byla teprv zasnou
bena. Slovo sejítz' se neznamená totiž na řečeném místě
tolik co obcovati manželsky či tělesně, nýbrž tolik, co
sejiti se v jednom domě t. j. řádným sňatkem uvésti
nevěstu jako manželku do domu svého. Patrno to z 1,
24, kde čteme, kterak Josef, poslechu-iv anděla, Pannu
Marii v skutku jako manželku do domu svého uvedl,
ji tedy za manželku pojal. Výkladu tomu nijak není
na odpor, že anděl, zjeviv se v té době Josefovi ve
snách, nazývá Marii již manželkou jeho (Mat. 1, 20.);
neboť po řádu židovském, stanoveném Bohem samým,
měly i zasnoubené dívky táž práva a tytéž povinnosti,

dem Baum fiihlen. War Maria die holdselige, geliebte Gottes,
und wollte er sie noch ferner und in den Aug-eu ihrer Nation
also bezeichnen, so gab er ihr Kinder.

*) Meyer, Kritisch-exeget. Handb. iiber das Evang. des Matth.
p. 69. Srovnej Renan, Vie de J ésus, ed. 43. p. 3.: Jésus avait
des frěres et (les soeurs, dont il (J ésus) semble avoir été l'aíné.
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které měly manželky, a byly proto také mnohdy nazý
vány manželkami. *) Ostatně i kdybychom připustili,
že již tehdy, kdy Josef zpozoroval těhotenství Panny
Marie (po návratu jejím od Alžběty), byla Panna Maria
manželkou Josefovou, a že slovo sejítz' se znamená. na
místě uvedeném tolik co obcovati tělesně,jakož někteří
exegeté v skutku za to měliamají(Chrysost.,Euthym.,
Theophyl., Maldon.), nešlo by z toho přece, že Panna
Maria porodivši Pana Ježíše, měla dítky ještě s Jose
fem. Nebot výraz „prve než“ (_npiv17)vyjadřuje pouze
to, že jakasi činnost před jistou určitou dobou neb ji
stým dějem nenastala, nikterak však nepoukazuje k tomu,
že činnost ona nastoupila později. Nebot o tom, co po
zději se stalo, nevyslovuje se buď vůbec aneb předpo
kládá., že ani potom nestala se činnost dotyčná. Řek
neme-li na př. 0 někom, že byl zachvácen smrtí prve
než mohl býti zaopatřen svatostmi, nepravíme tím za
jisté, že zaopatřen býti mohl, když smrt ho zachvátila.
Proto zcela vhodně odvětil sv. Jeronym Helvidiovi:
Quasi si quis dixerit „Helvidius, antequam poenitentiam
ageret, morte praeventus est“. Helvidio sit poenitentia
agenda post mortem, cum scriptura dicat: in inferno
autem quis coníitebitur tibi. A tak i kdybychom slovo
sejítz' se na řečeném místě brali ve smyslu „obcovati
tělesně“, nemohli bychom z něho právem dovozovati
nic jiného, než že Josef neobcoval s Pannou Marií tě
lesně před tou dobou, kdy zpozoroval její těhotenství,
a že tedy to dítko, jež Maria právě v životě svém no
sila, nebylo přirozeným plodem manželství jejich, nýbrž,
jak sv. Matouš hned vykládá, plodem nadpřirozeným,

*) b. Mojž. 22, 23. 24.: Jestliže dívku pannu zasnoubí muž &.
nalezne ji někdo v městě a ležeti bude s ní, vyvedeš obadva
k bráně města toho a kamením uhazeni budou: dívka, že ne
křičela, když byla v městě, a muž, že ponížil manželku bliž—
ního svého. '
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souhlasu, nikoli však obcování tělesného. „Non copula,
sed consensus facit nuptias“, &.proto i manželství tě
lesně nedokonané řádným a platným jest manželstvím.

Tvrditi pak, že již k vůli soukmenovcům bylo
třeba, aby sňatek Josefův s Pannou Marií požehnán
byl dítkami, poněvadž by jinak v nevážnosti byl v očích
jejich, jest nemístno. Neboť manželství jejich nezůstalo
zcela bezdětným. Dostalot se mu v Kristu Ježíši dítka,
jemuž nebylo a nebude rovna, a tím i vyznamenání,
jakým nemůže se vykázati žádné manželství jiné. Ne
bylo ovšem dítko to přirozeným plodem manželství je
jich, nicméně pro tu jednotu duchovní, s kterou spo
jeni jsou oba manželé, patřilo po vůli Boží oběmaman
želům (Mariii Josefovi) právě tak, jakoby jim bylo
dítko, kdyby jaké byli měli spolu řádem přirozeným.
Kdyby na př. Bůh na poli neosetém mimořádně způ
sobil mocí svou velikou úrodu, patřila by zajisté úroda
ta právem majetkovým tomu, komu patří pole, ačkoliv
on pole semenem neosil; a tak i když Bůh řádem nad
přirozeným požehnal manželství sv. Josefa s Pannou
Marií ditkem, patřilo dítko to právem manželství těm,
či bylo manželství, tedy nejen Marii, nýbrž i Josefovi,
kterýž s ni řádné manželství uzavřel, a v jehož man
želství dítko se zrodilo.*) A proto, at nebledíme ani

Aber selbst. dieses vorausgesetzt (že bychom totiž právem
vzájemným in corpus alterius rozuměli jus utendi corpore
alterius), bleibt bei Maria eine wirkliche Ehe noch denkbar

. und zwar auch . . . unter dem Spezielleren Begriffe des
jus in corpus alterius, weil dieses Recht nicht schlechthin_
und in jeder Form ausgeschlossen wird. Denn dieses Recht
l'asst sich nicht bloss in der Form eines Verfiigungsrechtes
zur Erzeugung der Frucht, sondern auch als Genussrecht in
Hinsicht auf das Miteigenthum an der durch Gott zu gewin
nenden Frucht denken.

Wouters, Dilucid. Quaest. in hist. evang. 3, 2. (Migne Curs.
compl. Scrip. s. 23, 802.): Quum legitimo matrimonio junctus

*
V
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k tomu, že soukmenovci Josefovi a Panny Marie, ne
vědouce o původě Kristově, pokládali ho za syna je
jich přirozeným řadem zplozeného, soukmenovci ti ne
mohli v nevážnost pojati manželství jejich jakožto bez
dětné, nebot nebylo zcela bezdětným.

A že by ani Josef, ba ani Panna Maria, kteří
přece věděli o nadpřirozeném původě Kristově a čet—
nými důkazy ujištění byli o vyšší jeho bytostí, — že
by ani oni v manželství svém,jakožto stromu bez větví,
bez listí, bez ovoce, nebyli cítili nic úcty hodného,
leč by po narození Kristově bylo požehnáno také dít
kami, přirozeným řádem zplozenými, — to tvrditi může
zajisté jen ten, kdo buď v Kristovo božství nevěří
aneb tak hluboce zabředl ve smyslnost & tak zkalené
ma pojmy o vážném a úcty hodném, že ani dost malo
nedovede ocenití, co to jest býti matkou, otcem, a. byť
jen legalním, vtěleného Syna Božího. Vždyť právě
tímto vtěleným Synem Božím dostalo se manželství
jejich takové pocty, takového vyznamenaníaposvěcení,
že, jak již vzpomenuto, nemaanebude míti nikdy sobě
rovného. A Maria i Josef byli si toho vědomi. Proto
s takovým nadšením a plesaním zapěla Maria: „Aj od
této chvíle blahoslavenou mě budou nazývati všickni

esset Joseph Virginí Mariae, Christus fuit fructus conjugii
Joscphi et Mariae; natus enim in utriusque conjugio, non ex
alío viro, sed ex virtute Spiritus s., utríque ndscribendus est
tamquam patri et matrí. Proles enim, quae non ex adulterio,
sed ex conjugio legitimo nascitur, conjugum est, undecunque
et quomodocunque nascatur, sicut seges nata in agro sterili
supranaturaliter domini agri est. Ac proinde Christus jure con
jugíi est Josephi filius, etiamsí ex conjugio non naturaliter
sed míraculose sít genitus, imo eo magís magisque admira
bilis est Josephi ňlius, quia Deus hunc míraculosum conjugii
virginalis fructum Josepha dedít donavitque, perinde ac si
Deus in agro ejus produxisset messem sine semine illamque
ei dedisset.
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národové země.“ Proto i Josef, byv poučen o tom od
anděla, neváhal přijati Marii ihned do domu svého, a
měl tak otcovskou, tak něžnou péči jak o dítko tak
o Marii, že ani největší pokušení nebylo s to, aby
ocbabilo I kterak tedy lze tvrditi, že Josef a Maria
nebyli by cítili V manželství svém nic úcty hodného,
nic než strom bez větví, bez listů, bez ovoce, a že te
prv přirozeného plodu bylo třeba, aby v očích jejich
nabylo vážnosti ono manželství, o němž věděli, že vy
znamenáno jest již plodem nadpřirozeným? Žádným
řádem neplyne tedy z manželství sv. Josefa s Pannou
Marií, že měli spolu dítky po Kristově narození.

d) Také však to neplyne ze slova „prvorozený“
(ngmózozog),jehož Matouš (1, 25) a Lukáš (2, 2.) uží
vají o Kristu. Nebot, jak sv. Jeroným praví, evan
gelisté nenazývají Krista prvorozencem Panny Marie
proto, že by se byl po něm narodil ještě jiný syn,
nýbrž proto, že předním žádný jiný se nenarodil. Zna
menát slovo to nejen prvorozence, nýbrž i jednorozence.
Potvrzují to četná místa Písma sv. Tak na př. v 2.
Mojž. (12, 29) čteme, kterak „pobil HOSpodin všecko
prvorozené egyptské“. A zajisté, že byli mezi nimi
pobiti také mnozí jednorozenci. Jinde pak (3. Mojž. 13
2; 34, 20.) přikazuje Bůh, aby prvorozenci byli mu
zasvěcení (obětováni) a vykoupení (obětí). A není po
chybnosti, že chtěl, aby byli obětováni také jednoro
zenci. Sic by se bylo muselo po každé 3 obětí čekati,
dokud se nenarodil syn jiný. To však se nedělo. Ano
sv. Pavel nazývá iKrista prvorozencem Boha Otce
(Žid. 1, 6.), ač jest jisto že Bůh nemájiných synů sou
podstatných. Mohli tedy také Matouš & Lukáš jedno
rozeného Syna. Panny Marie nazvati prvorozeným, a
to tím spíše, poněvadž slovo prvorozený (nngózoxog)
odpovídá hebr. slovu 1133, kteréž po výkladu Boha. sa—
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mého (2. Mojž. 13, 2.) znamenalo, „co otvírá život“ *)
(Ca') "liga) či prvorozence vůbec, nehledíc k tomu, zda
ještě jiný narodí se po něm. (Pokračov.)

Dějiny katolické církve v Uhrách v I9. stoleti.
Kulturni boj proti katolické církvi od r. 1890.

Sepsal Dr. Frant. Xav. Kryštůfek, kanovník kr. koll. kapitoly
u Všech Svatých, c. k. univ. professor.

(Pokrač)

Proticírkevni zákony o povinném občanském sňatku, ob
čanských matrikách, svobodném vykonávání náboženství a

přijetí čili recepci židův.

% 3. Povinný občanský sňatek, náboženství dítek, občan
ské matriky.

Přijatá náboženství (religiones receptae) byla
v Uhersku tato: 1. církev katolická, 2. řecká rozkol
nická, 3. lutherská, 4. reformovaná čili kalvinská &.5_
unitářská, které byly zástupci křesťanství. V Uhrách
byl dovolen přestup od jednoho přijatého náboženství
ke druhému; výstup bez přestupu nebyl dovolen, byl
vlastně nemožným. Mezi přijatými náboženstvími pano
vala (dle článku XX. zák. z r. 1848.) úplná rovnost,
která článkem LXX. zák. z r. 1868. zevrubněji byla
určena. Vedle nich bylo židovství méně oprávněno, ač
koli židé dle článku XII. zák. z r. 1867 měli všechna

politická práva, tešili se úplně svobodě vyznání své
víry, a jejich náboženské obce byly korporacemi veřej
ného práva a měly značné výsady. Pro sekty Nazarenů,
Baptistů atd. panuje administrační tolerance, která
však v zákoně odůvodněna není. Recepce čili přijetí
židovství proměnuje posavadní stát křesťanský ve kře
stansko-židovský.

*) 2. Mojž.13, 2.: Posvěť mi všeho prvorozeného (Tiba), což otvírá
život mezi syny israelskými. '
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DUCHOVNÍ SPRÁVA

Církevní sňatek osoby před tím jen občansky oddané a civilním sou—
dem rozloučené. K učiněnému dotazu, jak v tomto případě postupovati,
odpovídám toto:

Osoby pouze občansky oddané neupadají timto činem do exkomuni-
kace, vyíimajic případ, že jedna ze stran byla dříve knězem nebo v řeholi
složila sliby, ve kterémžto případu obě strany upadají do exkomunikace ve
smyslu can. 2388 C_IC.Neplatnost sňatku občanského nebo hod. před cir
kví svatou po provedené civilní rozluce prohlašuje ()rdinarius podle rozhod—
nutí komise kodexové v Římě ze dne 2. W. 1010 (viz Ord. 1. pražský 1010,
str. 56 N. C. 7610; srvn. také Ord. l. pražský 1032, str. 23, č. 1807). Tudíž
v praksi je zachovati tento postup: Pri snubním protokolu zjistiti, zdali před
civilním sňatkem strana neuzavřela nějaký církevní sňatek, a zdali jeji ob
čanský sňatek nebvl církevně konvalídován; po tomto zjištění jest žádati
()rdinariát o prohlášení občanského sňatku nicotným a o dovolení straně po
občanské rozluce uzavřít sňatek jiný, církevní. Při zápisu matričním rubri
ka stav se VVplni slovem rozloučený (a), v pozn. pak se uvede civilní roz—
luka občanského sňatku a ordinariátní dovolení k uzavření sňatku církev
ního. Čihák.

Návrat odpadlíků do církve. Podle can. 2314 ClC. všichni od křesťan
ské víry odnadajicí (apostatae) a všichni heretikové a schismatikové ipso
facto upadají do exkomunikace a přistoupili-li k nekatolické některé sektě
ipso facto jsou infames. Absoluce od této exkomunikace in foro conscíen
tiae jest sneciali modo reservata Sedi Anostolicae. jestliže však tento odpad,
blud a schisma dostal se jakýmkoli způsobem ad forum externum (_)rdinarii
loci, týž Ordinarius praevia abiuratione iuridice peracta aliisque servatis de
iure servandis, sua auctoritate ordinaria in ioro exteriore absolvere Dotest;
ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario
m foro conscíentíae. Abiuratio vero habetur iurídice peracta, cum fit coram
ipso Ordinarío loci vel eius delegato et saltem duobus testibus.

Vedle ustanovení tohoto canonu jest přihlížeti i k jiným, na př. can.
2248, 2250, 2254, 2310. Nejdůstojnějši biskupové naší republiky mimo to
obdrželi od sv. Stolice zvláštní fakultu, aby mohli zmocniti zpovědniky,
aby přijímali zpět do církve svaté servatis servandis s platností pro foro
interno ac externo odpadlíky a spokojili se abiuratione private peracta, t. j.
1 beze svědků a bez určité formy.

Na základě uvedených kánonů, římské fakulty posledně prodloužené
r. 1031 na další tři rokv, a na základě ustanovení pražské konsistoře z r.
1021 (Dní. 1. 1021 str. 18, č. 3160) & deklarace arcibiskupského ordinariátu
v Praze 2 r. 1030 (Ord. ]. 1030, str. 51, č. 416) může tedy duchovní správce
nebo zpovědník přijímati zpět do církve kaiicně se vraceiicí bez jiného
zvláštního zmocnění ordinariátem osoby, které katolicky byly pokřtěny, po
státním převratu odhlásíly se nebo byly odhlášenv za svého souhlasu k bez
vyznání (apostatae) nebo k vyznání nekatolickému (haeretici a schisma
tici): v těchto případech návratu může duchovní správce snokojiti se ab
iuratione private peracta, tedy i beze svědků a použití formule vyznání víry
zkrácené, jak jest uvedena v Ord. l. 1021, str. 18: »Věřím vše, co Bůh
zjevil, co Kristus Pan hlásal, čemu svatí Apoštolové učili a čemu sv. řim
sko-katolická církev věřiti velí. Protože tomu všemu věřím, lituji srdečně,
že jsem se této svaté víře byť i na okamžik zpronevěřil. Slibuji, že v této
víře chci žíti a umříti. K tomu mi dopomáhej všemohoucí Bůh a tato jeho
svatá evangelia.<<Nato vracející se obdrží absolutionem a censura excom
municationis pro íoro externo (Man. rit. prov. Prag. 1016 str. 31 —34, odst.
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5). Nato může býti ve svaté zpovědi rozhřešen od kteréhokoli zpovědníka,
ovšem nejlépe, když ho vyzpovídá a rozhřcší ihned kněz, který mu dal
rozhřešení od exkomunikace pro foro externo. Ovšem nutno návrat ozná—
miti řádně politickému okresnímu úřadu a správci matriky narození a po—
křtění, po př. poznamenatí ve vlastní knize narození den návratu a přijetí
do církve; rovněž nutno učiniti zápis o návratu v knize změn náboženských.
U dítek do 14 let odpadá při jejich přihlášení do církve rozhřešení od censury.
V případě, že vracející se nemůže obdržeti svátostné rozhřešení, poněvadž
na př. žije v nedovoleném církevně manželství, kteréž nelze konvalidovati,
jest možno přijmouti ho do církve katolické pouze pro foro externo.
jestliže by vracející se nechtěl předepsané vyznání víry složiti, nezbývalo
by duchovnímu, než jeho návrat pro foro civili poznamenati s upozorněním,
že před Bohem není skutečným členem katolické církve, dokud nesplní
podmínky a nedostane rozhřešení od exkomunikace.

V jiných případech, tudíž u nekatolicky pokřtěných, u odpadlých
před převratem nebo později po zralém uvážení přestupujících k nekato
lickému vyznání, a kdykoliv vracející se jest ještě postižen exkomunikaci
z jiného důvodu než odpadlictví, na př. že uzavřel sňatek před služebníkem
církve nekatolické, nebo že dal vědomě pokřtíti děti od služebníka
církve nekatolické, je nutno, aby duchovní správce předem si vyžádal
zmocnění Ordinariátu, aby mohl absolvovat vracejícího se a censuris a při
jmouti do církve svaté. V těchto případech jest záhodno, aby vracející se
vykonal juridicam abiurationcm, tedy coram parocho jakožto delegato ab
Ordinario a před dvěma svědky, kteří spolu s ním zápis o návratu podpiší.

Čihák.
Oslobodenia od manželských prekážok. Na okresnej schódze kňazstva

istý tarár poznamená: V prípadoch manželských prekážok často sa stáva,
že stránky na otázku farára ako—takpomenujú nejaký často aj nejestvujúci
dóvod oslobodenia od prckážky alebo sám farár označí ten dóvod. Ziadost'
o oslobodenie pošle sa potom Ordinariátu, ktorý žiadané oslobodenie zpra
vidla vždy dá. Farár chcejí'ic-nechcejúc musi sa uspokojit“ s takýmto po
stupom, lebo zamýšlané uzavretie manželstva skoro ani v jednom prípade
nedá sa už prekazíť a preto vybavenie oslobodenia od prckážky stane sa
púhou formalitou. Čí v takýchto pomeroch -— pýta sa farar — oslobodenia
od manželských prekážok majú ešte nejakého významu a či teda takto
celé dišpenzovanie nie je zbytočným obťažovaním stránok, íarára a Ordi
nariátu?

Na výšuvedenú otázku toho iarára odpovedáme nasledovne:
1. Pre odstránenie tej t'ažkosti, ktorú iarár predkláda, predovšetkým

potrebné je, aby veríací poznali učenie & predpisy cirkve katolíckej 0 man
želstve, lebo len vtedy budú ích móct' zachovávat. Církev vždy dórazne
upomínala svojich kňazov, hlavne biskupov a farárov, & požadovala od
nich, aby v krest'anskom Vyučovaní častejšie predkládali veriacim aj učenie
a predpisy cirkve o manželstve. V novšiej dobe pred Kódexom Rehor XVI.
v okružnom liste Summo iugiter z 27. mája 1832 © 6 nasledovné písal bis
kupom Bavorska: »Vestrum oíficium est, ut fídeles... connubía inire cu
pientes (utí et eorum genitores, aliíve, sub quorum cura sunt) edoceantur
sedulo, quaenam circa eam rem canonum sententía sít, graviterque mo
neantur, ne eos in perniciem animarum suarum perfringere audeant<<;
tenže pápež v apoštolskom liste Quas vestro z 30. apr. 1841 povzbudzuje
biskupov Uhorska: »Vestrum aliorumque sodalium antistitum et parochorum
erit, in erudiendís sive privatim sive publice fidelibus, ilagrantiori in poste
rum zelo doctrinam et leges, ad connubia pertinentes, commemorare, accu
ratamque carum custodiam iniungere<<; Pius IX. v liste Verbis exprimere
z 15. ang. 1859 žiada biskupov Sedmihradska: »Ne cessetis unquam, Vene
rabiles Fratres, omni studio ecclesiasticos vestrarum Dioecesium homines,
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ac praesertim parochos monere et exhortari, ut Catholicae Ecclesiae de ma
trimonio doctrinam tidelibus assidue diligenterque explicent, evolvant, et
in illorum animis alte deiigant.<< To isté predpisujú aj partikulárne snemy
tejto doby, na pr. ostrihomský v r. 1858 (tit. Ill., 5 1, p. l), pražský v r.
1860 (tit. lV, cap. Xl). Kódex v kan. 1018 vyhlasuje: »Parochus ne omittat
populum prudenter erudire de matrimonii sacramento eiusque impedimen
tis.< Pius Xl. v okružnom liste Casti connubii (3l. decb. 1930) hneď na
začiatku vyslovuje: »Ex matrimonii (a Christo iacta) renovatione tamen
ut apud omnes totius orbis et cuiusque temporis gentes exoptati colligantur
fructus, hominum mentes in primis debent germana
Christi de matrimonio doctrina iluminari<< a tentosvoj
okružný list dokončuje výzvou: »Quae omnia, Venerabiles Fratres, vobis
cum, pastorali sollicitudine permoti, attente perpendimus, ea inter uni
versos dilectos filios vestris curis proximecommissos,quotquot
sunt e magna Christi tamilia, secundum christianae prudentiae normám,
large evulgcntur atque illustrentur velimus, ut sanam
de matrimonio doctrinam omnes p lene noscant itemque pericula.
ab errorum praeconibus parata sedulo caveant.<<

Keď teda farár vo svojich kázniach nie múdrosť sveta prednáša a nie
svoju slávu hladá, lež »exponit in primis quae tideles credere et facere ad
salutem oportet<< (kán. 1347), keď v škole, v spolkoch, v prednáškach,
v rozhovoroch s veriacimi príležitostne prudenter (kán. 1018), secundum
christianae prudentiae normam (ep. encycl. Casti connubii) stále všetkých
svojich veriacich (populum — kán. 1018) vyučuje o krest'anskom manžel
stve a pomáha si tým, že medzi nimi rozširuje cirkvou schválené knihy,
spisy, časopisy, ktoré pojednávajú o krest'anskom manželstve, vtedy ten
tarár oprávnene móže očakávat', že jeho veriaci, súc dostatočne poučení,
nebudu chceť uzavrel' svoje manželstvá proti zákonom Božím a cirkevným
a že aj v pripade manželských prekážok budu vedet' súdit', či pre oslobo
denie od určitej manželskej prekážky majú dostatočný dóvod a či teda
v tom pripade móžu od cirkvi žiadat' oslobodenie alebo nie.

2. Keď v pripade manželskej prekážky skutočne niet žiadneho dó
vodu pre oslobodenie, vtedy tarár musi strankam dl'a pravidiel prudentiae
pastoralis sice ale pritom rozhodne a kategoricky vysvetlit' hneď pri za
mýšlani uzavretia manželStva, že ich manželstvo nie je možné, lebo cirkev
v nedostatku dostatočného dóvodu neoslobodí ich od prekážkv, ktorá medzi
nimi jestvuje. Keby farár nie takto pokračoval a keby v takomto pripade
uspokojil sa s tým nejakým snáď aj neiestvujúcim alebo asnoň nedosta
točným dóvodom, ktorý stránky samé ako-tak pomenujů alebo keby on
sám označil takýto dóvod a takto potom aj pre to manželstvo vyprostred—
koval by od Ordinariátu oslobodenie, vtedy —- odhliadnuc teraz od toho,
že, vyjmúc pripady kán. 1054, to od Ordinariatu nesprávne vyžiadané a
Ordinariátom neoprávnene dané oslobodenie je neplatné (kán. 84, 1040)
a preto aj uzavretie takto dovoleného manželstva je neplatné -— v prvom
rade sám ten farár svojou pripadne hriešnou nedbalost'ou, slabost'ou, ne—
pridržiavanim sa cirkevných predpisov zapríčinil by, že manželské zákony
cirkve o prekážkach, pot'ažne oslobodenia od týchto prekážok nemaly by
žiadneho, aspoň nie praktického významu. Poznamenať však treba, že
v mnohých takých pripadoch, jaké uvádza náš tarár, pre oslobodenie jest—
vuje dostatočný dóvod, len stránky ho nevedia, aby sme tak povedali,
v kanonickej forme podat'. V takýchto pripadoch úlohou tarára je, aby
stránkam bol na pomoc a aby po ich vypočutí a po dókladnom preskúmani
veci on formuloval kanonicky ten skutočný, pravdivý dóvod oslobodenia.

Ordinariát len zriedka sa móže presvedčiť sám o pravdivosti, skutoč—
nosti dóvodu oslobodenia od prekážky manželskej. To by len vtedv bolo
možné, keby stránky samé či osobne či písomne priamo sa obrátily so
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svojou žiadost'ou na Ordinaríát; ale aj v takomto prípade Ordinariát, keďže
on stránky a ich pomery nemóže poznat', musí sa obrátit“ na patričného
iarára a pred svojím rozhodnutím musí žiadal“ od neho zprávu o tom, či
stránkami udaný důvod je pravdivý, či skutočne jestvuje alebo nie. Riadne
ale žiadosti stránok predostiera ()rdinaríátu farár a on sa musi osvedčil'
a ručit' za to, že predostreté dóvody žiadosti sú pravdivé. Ordinariát teda
vo veci oslobodenia od prekážky manželskej len to móže skúmať, či v žia
dostí uvedený dóvod alebo dóvody sú dostatočné pre oslobodenie, či je
teda medzi nimi aspoň jeden causa motiva a dl'a toho oslobodenie móže
dat“ alebo ho musí odoprel'.

3. Na výšuvedenú otázku farára treba teda nasledovne odpovedať:
Aby manželské zakony cirkve o prekážkach a o oslobodeni od týchto pre
kažok maly praktického významu, k tomu je potrebné: ]. aby iarár stále
a dobre poučoval svojich veriacich o krest'anskom manželstve a 0 man—
želských predpisoch cirkve; 2. aby iarár od svojich veriacích žiadal aj
zachovaníe týchto predpisov & preto aby v konkrétnom prípade len vtedy
predostrel žiadost' o oslobodeni od manželskej prekážky, keď jestvuje do—
statočný dóvod. Keby církev aj bez všetkých dóvodov musela oslobodzovať
veríacich od svojich zákonov, vtedy tieto zákony skutočne staly by sa bez—
významnými, zbytočnými, ale vtedy aj církev prestala by byt' sporiadanou
spoločnosťou a nemohla by konat“ tú úlohu, ktorú jej vytýčil jej zakladatel',
ježiš Kristus. Dr. Funczik.

Sobáš so sňatkovým podvodníkem. Mikuláš a Emma uzavreli pred
katolickým iarárom manželstvo, ktoré, keďže všetky príslušné predpisy boly
zachované, je tak cirkevne jako aj civilne platné. Neskór ale preca vysvitlo,
že Mikuláš je sňatkovvm podvodníkom, ktorý už viac žien oklamal, a že
jeho zákonitou manželkou tak dl'a cirkevného jako aj dl'a civílného práva
je julia, s ktorou síce nožiie, ale s ktorou jeho manželstvo trvá. Na základe
uvedených manželstvo Mikuláša a Emmy tak cirkevne jako aj civilne bolo
vyhlásené za neplatné a Mikuláš je trestaný pre dvojženstvo. Pri usporado
vani manželskej veci Mikuláša a Emmy soznámi sa s Emmou Andrej, ktorý
je synom brata Mikuláša, teda je synovcom Mikuláša. Emma a Andrej sa
dohodnú, že uzavrú manželstvo. '

Otázkou je, že či dl'a kanonického práva je nejaká manželskoprávna
prekážka medzi Andreiom a Emmou.

Manželstvo Mikuláša a Emmv bolo pre dvojženstvo neplatne uzavreté.
Teda z tohoto manželstva nevzniká švagorský pomer medzi jedným man
želom a pokrvnými druhého manžela. Dl'a kán. 97 5 1 švagorský pomer
vzniká len z platne uzavretého manželstva. Z tohoto nasleduje, že medzi
Emmou a Andrejom prekážka švagorstva nejestvuje.

Z neplatné uzavretého manželstva vzniká prekážka verejnej mravo
počestnosti, ale táto dl'a kán. 1078 jestvuje len medzi mužem a pokrvnými
ženy v priamej čiare v prvom a v druhom stupni a medzi ženou a pokrv
nými muža v priamej čiare v prvom a v druhom stupni. Emma je ženou,
ktorá s Mikulášom uzavrela neplatné manželstvo: Andrei je sice pokrvným
Mikuláša v druhom stupni, ale nie v priamej, lež v bočnej čiare. Z tohoto
nasleduje. že medzi Emmou a Andrejom nejestvuje prekážka verejnej
mravopočestnosti.

Dl'a platného kanonického práva teda z neplatného manželstva Mi
kuláša a Emmy nevznikla žíadna prekážka medzi Emmou a Andrejom a
preto tito po vyhlásení neplatnosti manželstva Mikuláša a Emmv platne
sa móžu sosobášiť. Dr. Funczik.

Prekážka únosu & zločinu. Fridrich a Elvíra už dlhší čas boli zasnú—
bení. Pred uzavretim manželstva Fridrich ešte odcestuje do cudzozemska,
ale medzitým Elvira na žiadost' svojich príbuzných uzavre manželstvo
s Leopoldom. Fridrich príduc domov pri nejakej príležitosti násilne unesie
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Elvíru, aby s ňou neskoršie mohol uzavret' manželstvo. Leopold dozvediac
sa o únose svojej manželky, zastreli sa. Po istom čase Fridrich a lilvira
hlásia sa u katolíckeho farára, že chcú uzavreť manželstvo.

Otázkou je, či medzi Fridrichom a Elvirou následkom násilného únosu
a zastrelenia sa Leopolda jestvuje nejaká manželskoprávna prckážka.

]. V našom pripade jestvovala prekážka únosu, lebo Fridrich násilne
uniesol Elvíru s tým úmyslom, aby s ňou neskoršie, keď jej manželstvo
nejakým spósobom, na pr. civilným rozlúčenim, prestane, uzavrel manžel
stvo. Otázkou je ale, že táto prekážka dokial' trvá, či ona následkom nie
čoho sama od seba prestane alebo či k jej odstráneniu je potrebné oslobo
denie. Kán. 1047 5 ] vyslovuje, že táto prekážka trvá »quandiu mulier in
potestate raptoris manserit<<. Z tohoto nasleduje, že prekážka únosu nie
je trvalá (impedimentum perpetuum), ktorá len oslobodenim može byt'
odstránená, lež že je ona len dočasná (impedimentum temporaneum),
ktorá pri splneni určitých podmienok sama od seba zanikne, prestane.
Podobne je tomu v pripade prekážky veku, kde dosiahnutim zákonom ur
čitého veku prckážka sama od seba zanikne. Kánon 1074 však neuspo—
kojuje sa tým, že vo svojom 5 ] vyslovuje výšuvedenú všeobecnú normu
o dočasnosti prekážky únosu; v 5 2 sám dáva authentický výklad teito
normy nasledujúcim vysvetlenim, ktoré doslovne prevzal z trientského
práva (Sess. XXlV. c. 6. de ref. matr.): >>Quodsi rapta, a raptore separata
et in loco tuto ac libero constituta, illum in virum habere consenserit, im
pedimentum cessat.<< 'lymto authentickým výkladom sú určené teda tie
podmienky, pri splneni ktorých prckážka únosu sama od seba zanikne.
Tieto podmienky sú: !. separatio; 2. locus tutus ac liber; 3. consensus
mulieris in matrimonium. V konkrétnom pripade treba skúmat', či tieto
podmienky sú alebo nie sú splnené a dl'a toho sa musí rozhodnuť, či pre
kážka ešte trvá alebo už zanikla.

V našom prípade Fridrich a Elvíra spolu sa hlásia u katolickeho fa
rára, že chcú uzavreť manželstvo. Farár teda musí zistiť, či Elvira už
oddelene od Fridricha, na bezpečnom a slobodnom mieste žije, či ona, čo
pripadne dl'a predpisu kán. 1020 5 2 zvláštnym jej v_vpočutim má bvť
zistené, nie je už vo fyzicij alebo morálnej moci Fridricha a či slobodne
sa rozhodla a dáva súhlas k manželstvu s Fridrichom. Keď farár zisti,
že tieto podmienky sú splnené a keď pripad, keďže ide o vec mimoriadnu
a vážnu, oznámil Ordinariátu, ktOrý tiež konstatuje splnenie podmienok,
vtedy móže správne súdiť, že v pripade prekážka únosu už zanikla.

2. Prekážka zločinu v našom pripade vtedy jestvuje, keď zastrelenie
sa Leopolda je jednvm z tvch činov, ktoré kán. 1075 vypočíta.

Pri zist'ovani toho, či v našom pripade jestvuje prekážka zločinu,
prvou otázkou ovšem musí bvt', či samovražda Leopolda nejako súvisí
s násilným únosom jeho manželky Elvíry. Dajme tomu, že tento súvis je
dokázaný z nejakého dopisu, ktorý Leopold zanechal, alebo je on doká—
zaný 7. výpovedí svedkov, ktorí to dokazuiú na základe rečí a chovania
sa Leopolda pred samovraždou. Po tomto už móžeme prikročiť k skúmaniu
činov, ktoré kán. 1075 vvnočita, a srovnávat ich s naším prípadom. Prvý
čin ači prvá forma prekážky zločinu (nemine machinante), ktorú kán. 1075
uvádza, v našom pripade nejestvuje, lebo v našom pripade neide o cudzo
ložstvo a sl'ub alebo uzavretie manželstva. Podobne nejestvuje v našom
prípade ani tretia forma prekážky zločinu (utroque machinante), ktorú
kánon uvádza vo svojom treťom bode, lebo Elvíra bola násilne unesena
Fridrichom, ona teda nesúhlasila so svoiim únosom a preto ani nebola pri
činou smrti svojho manžela. Ostáva nám teda len druhá forma prekážky
zločinu (alterutro machinante), ktorú kánon uvádza vo svojom druhom
bode a musíme zistiť, či v našom prípade táto forma prekážky zločinu jest—
vuje alebo nie.
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K tomu, aby vznikla prekážka zločinu alterutro machinante, vyžaduje
sa, aby muž a žena za trvanía tohože manželstva jedneho z nich spáchali
medzi sebou cudzoložstvo a jeden z nich spáchal vraždu manželskej strán
ky. Hlavné podmienky tejto formy prekážky zločinu sú teda: ]. cudzolož—
stvo a 2. vražda manželskej stránky vykonaná jedným z cudzoložníkov.
Vraždu manželskej stránky móže vykonať jeden z cudzoložníkov alebo fy
zicky (na pr. vlastnoručně ju zastrelí, prebodne, uderí. dá jej otravu atd.).
alebo morálne (na pr. najatim vraha, rozkazom vraždy, radou, prosbou,
žiadost'ou vraždy atd.), ale v každom prípade úmysel' vraždy musi byt'
u jedného z cudzoložníkov, tento musí byť póvodcom vraždy či fyzicky
či morálne. Z tohoto nasleduje, že keď úmysel' vraždy manželskej stránky
je nie u jedného z cudzoložníkov lež u tretiej osoby, ktorou može byt'
aj sama tá manželská stránka a vtedy ide o samovraždu, keď teda pó
vodcom vraždy manželskej stránky je nie jeden z cudzoložníkov lež tretia
osoba, vtedy jedna z hlavných podmíenok prekážky zločinu formy alterutro
machinante chýba, totižto vražda manželskej stránky vykonaná jedným
z cudzoložníkov a preto v takomto prípade prekážka zločinu nejestvuje.

V našom prípade Fridrich len uniesol Elvíru, ale nezavraždíl jej man
žela a ani nemal úmysel' tuto vraždu vykonat. Hoci teda Leopold, ako to
dokazuje jeho zanechaný list alebo svedkovía, následkom únosu Elvíry
Fridrichom spáchal samovraždu, preca Fridrich ani fyzicky ani morálně
nezapríčíníl smrt“ Leopolda.

Z uvedených nasleduje, že medzi Fridrichom a Elvírou prekážka únosu
splnenim podmienok už zanikla a prekážka zločinu nejestvuje. Keď teda
inej prekážky níet medzi nimi, móžu uzavret' manželstvo. Dr. Funczik.

O návštěvě divadel školními dětmi. Dotaz: Farní úřad v B. u l'.:
Prosím o sdělení, co praví platné zákony a nařízení o návštěvě divadel
školními dětmi. Kterých divadel se mohou dětí zúčastniti jako diváci, kdy,
které školní děti, na která školní divadla může učitel dáti dětem dovolení
a čím se musí učitel říditi.

Odpověď: Řád školní a vyučovací pro školy obecné a měšťanské
(nař. ze dne 29. září 1905, č. 13.200 -— řiš. zák. čís. 159, min. věstník
z r. 1905, č. 49) a prováděcí předpis k němu vydaný (vynes. zem. škol.
rady ze dne 13. června 1907, čís. 25.704) stanovi toto: © 79, odst. 5: »Cho
diti do veřejných výstav, divadelních představení a koncertů jest dovoleno
v průvodu rodičů nebo jejich zástupců za podmínek výše uvedených.;
Tvto podmínky uvádí týž paragraf ř. šk. a v., a to v odst. 1: »...ien
tehda, když prováděný kus nebo program po mravní a náboženské stránce
jest nezávadný a když ani chování, pilnost, prospěch a školní návštěva
dítka nevzbuzuje obav.<<A dále téhož paragrafu odst. 4 uvádí: >...není—lí
žádných pochybností vzhledem k místnosti a nekoná-lí se produkce v poul—
nlch hodinách večerních.< _- Prováděcí předpis: »Podle 5 79, odst. 5, se
dovoluje dítkám školním chodítí do veřejných divadelních a jiných před—
stavení a koncertů jen v průvodu rodičů nebo jejich zástupců, při čemž se
předpokládá, že prováděný kus nebo program po mravní a náboženské
stránce jest nezávadný a že vyloučenv isou obavy. ahv nevzaly škodv cho
vání, pilnost, prosněch a školní návštěva dítek. Rozhodnutí o těchto vě
cech nemůže býti přenecháno pouze rodičům nebo jejich zástupcům.
Školní dítky mohou tedy divadelní a jiná představení a koncerty zpravidla
jen tenkráte navštívití, dostalo-lí se jim k tomu dovolení třídního učítele.<x



UDÁLOSTI

Dr. Antonín Prečan, arcibiskup olomoucký, slavil v těchto dnech desáté
výročí svého nastoupení na trůn arcibiskupský. Narozen 8. března 1866 ve
Velikém Týnci u Olomouce, studoval na gymnasiu olomouckém. Roku 1885
vstoupil do semináře v Olomouci, kde byl po dokonaných studiích roku
1889 vysvěcen na kněze. Byl kaplanem v Bartošovicich, po dvou letech
stal se kaplanem v Kelci. Roku 18:14byl jmenován adjunktem bohoslovecké
fakulty v Ulomouci. Arcibiskup Kohn jmenoval ho úředníkem své konsistoře;
tu zastával Prečan postupně různé úřady. Roku 1902 byl jmenován suplen—
tem církevního práva na bohoslovecké fakultě v Olomouci a přednášel tuto
vědu 22 let. Byl vynikajícím znalcem kanonického práva. Roku 1921 jme
noval arcibiskup Stojan Preěana generálním vikářem; za dva roky stal se
tento kanovníkem metropolitním. Po smrti arcibiskupa Stojana byl 10. listo—
padu 1923 jmenován dr. Prečan jeho nástupcem. Za deset let svého půso
bení ukázal arcibiskup Prečan, že je důstojným nástupcem Stojanovým.
Přislovečná dobročinnost Stojanova nalezla v arcibiskupu Prečanovi po
kračovatele. Ačkoliv utrpěl mnoho pozemkovou relormou, přece za deset
let svého řízení diecěse založil celou řadu nadaci ve prospěch chudých stu
dentů, bohoslovců, rozdal velké částky na podporu různých charitativních
ústavů a vůbec, kde bylo třeba pomoci. Duchovní dobro své diecése má
arcibiskup Prečan hlavně na zřeteli. Stará se mnoho o kněžský dorost.
S Jednotou duchovenstva pečoval všemožně o zvětšení počtu bohoslovců.
Bůh žehnal jeho snaze a dnes má seminář olomoucký přes 300 chovanců.
Arcibiskup Prečan vystavěl nové křídlo seminární budovy, Skoupil činžovní
domy v okolí semináře, aby mohl seminář dále rozšiřovati. Mimo kněžský
dorost jest předmětem pastorační péče arcibiskupa Preěana periferie velkých
měst. Na periferii olomoucké v Hejčině vystavěl proto veliký a krásný
kostel sv. Cyrila a Metoděje a v jiném předměstí téhož města v Hodola—
nech zřizuje novou duchovní správu. Moravská Ostrava, největší město jeho
diecése, těší se zvláštní jeho péči. jeho přičiněním dostává se městu nového
kostela, jsou sem povoláni členové Kongregace redemptoristů, aby praco
vali o prohloubení náboženského života. Do jiných měst povolává františ
kány a salesiány a vůbec jest jeho snahou povznesení náboženského uvě
domění, dobrá a účinná pastorace. Za deset let vykonal arcibiskup Prečan
jistě velmi mnoho jako svědomitý pastýř stádce sobě svěřeného; proto se
těší všeobecné úctě a lásce svého kněžstva i všeho věřícího lidu. Ad
multos annos. .

Naše bohoslovecké fakulty vykazují v letošním školním roce značný
přírůstek posluchačů proti loňskému roku. Na prvém místě stoji fakulta
olomoucká s 310 posluchači. Z nich je 209 Čechů, 73 Němci; ze Slovenska
studuje zde 12 Slováků, 5 Maďarů, z Podkarpatské Rusi 9 Rusinů; mimo to
je tu zapsán jeden Polák. Bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze
má letos 141 posluchačů. Kromě 95 seminaristů studuje zde 7 Slováků,
jeden Rusín, ll posluchačů je národnosti maďarské a německé. Z kleriků
řádových studuje zde 11 křižovníků, 8 premonstrátů, 3 františkáni, 10 bene
diktinů, 5 maltánů, ] kapucín, 1 Srdce Páně. Na bohosl. fakultě německé uni
versity jsou zapsáni 74 Němci. Celkem studuje na obou fakultách pražských
235 bohoslovců. Všechny tři fakulty bohoslovecké v našem státě mají 545
posluchačů. Veliký nedostatek kněžstva, v posledních letech zvlášť pa
trný, má svůj vliv i na profesorské sbory jednotlivých fakult, takže není
možno včas postarati se o změny v profesorském sboru. Na bohoslovecké
fakultě Karlovy university nejsou definitivně obsazeny tři stolice, a to sto
lice Starého zákona po zemřelém profesoru ]. Slabém, pastorální bohosloví
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po prof. ]. Čihákovi, který se stal metropolitním kanovníkem u sv. Víta
v Praze, a stolice církevního práva po prof. Aloisu Soldátovi, který odešel
na odpočinek. Profesorský sbor bohoslovecké fakulty německé university
ztratil v poslední době úmrtím profesora pastorálního bohosloví ]. Jatsche
a profesora církevních dějin A. Naegleho. Do Munsteru odešel prof. dogma—
tiky ]. Schmaus a stolicí semitských jazyků opustil prof. ]. Rieber odcho—
dem na odpočinek. V Olomouci zemřel prof. základního bohosloví ]. Skra
bal. Složení profesorských sborů na bohosloveckých fakultách jeví se takto:
V Praze na Karlově universitě je šest řádných profesorů (jeden má dovo
lenou), tři mimořádní, čtyři soukromí docenti, tři suplenti a jeden asistent
(jedno místo asistentské jest neobsazeno). Na bohoslovecké fakultě ně
mecké university přednáší letos pět řádných profesorů, jeden mimořádný,
dva asistenti, tři soukromí docenti, dva lektoři. Bonoslovecká fakulta v 010—
mouci má sedm řádných profesorů, čtyři mimořádné, jednoho soukromého
docenta, dva suplenty, jednoho lektora a dva adjunkty. Na této fakultě
konají se přednášky ve 103 týdenních hodinách, 16 hodin týdně je věno—
váno cvičením, v Praze na bohosl. fakultě Karlovy university přednáší se
osmdesát týdenních hodin a koná se 22 hodin cvičení, a na německé uni
versitě koná bohosl. fakulta 70 hodin přednášek a devět hodin cvičení. Mimo
obvyklé přednášky, které se povinně konají každý rok, přednáší letos na
bohosl fakultě Karlovy universitv soukr. docent dr. Beran o Katolické akci,
prof. Cibulka o ochraně církevních památek, docent dr. Perlík o ochraně
církevně hudebních památek zvlášť. Pro praksi dobře poslouží posluchačům
výklady prof. dra Simy o právním vedení farní kanceláře. Na bohosl. fa
kultě německé university přednáší letos prof. dr. Steinmetzer o babylonských
kulturních dějinách a assvrských nápisech. Na fakultě olomoucké jsou před
nášky ze srovnávacích dějin náboženství suplenta dra Matzke; prof. Vašica
přednáší přehled náboženských dějin ruských a otázky cyrilometoděiské.

R.
Počet studu'íeích katol. theologie v roce 1933-34 v Československu.

»Museum<<,časopis slovanských bohoslovců, v l. čísle letošního 65. ročníku
str. 22—24 uvádí přehled bohoslovců v naší republice. Podle něho jsou
u nás tří bohoslovecké fakulty, 13 diecésních učilišť a dvě řeholní učiliště.
Všech bohoslovců ie 1.712' Čechů 694, Němců 372, Slováků 354, Maďarů
74, Poláků 22, Rusíni 43, Lužičtí Srbové 1, jiných 11. Podle učilišť má 010
mouc 310, Praha 235, Brno 162, Hradec Králové 136, Litoměřice 136, Trnava
136, České Budějovice 114, Košice 75, Nitra 72, Spiš. kapitula 68, Báňská
Bvstrica 64, Prešov 53, Vidnava 52, Rožňava 32, dominikánský ústav v 010—
moucí 22, učiliště redemptoristů v Obořišti 45. Řádových bohoslovců je 161.
V cizině na bohosloveckých fakultách studuje 59 našich bohoslovců.

Další vzdělávání se duchovenstva v Římě. Ve smyslu kán. 129 a 131
C. J. C. jest povinno katolické duchovenstvo po ukončených studiích dále
se vzdělávatí, zejména v praksi morální, liturgické a asketické. V Římě po—
řádá měsíční konference duchovenstva Sdružení římského kleru (Pia Unione
dí S. Paolo Apostolo) v kostele sv. Apolináře, spojené s krátkou pobož
ností a řešením praktických případů z mravovědy a z líturgikv. Těchto kon
ferencí isou povinni se zůčastňovati všichni, kdož chtěií obdržeti a podržetí
jurisdikci znovědní. Římský vikariátní úřad oznamuje již v listopadu přesná
data na celý rok, kdy se budou zmíněné konference konatí. ——Mimo to na
výslovné přání papežů Benedikta XV. a Pia Xl. konají se na Řehořově uni
versitě každý čtvrtek večer pro římské duchovenstvo zvláštní přednášky
z bohovědy asketicko-mystícké. Letos bude zde přednášetí prof. G. Guibert
T. |. o »reformě života a nabývání ctností<<.V první části pojedná o meto
dické nutností obnovy životní, v druhé o prostředcích, t. j. o zpytování
svědomí, časté sv. znovědi, umrtvování, pořádku života denního atd., v části
třetí o pořádku, jaký jest zachovávati při získávání kněžských ctností.



Události. 563

Z Města Vatikánu. 25. listopadu ukončila se duchovní cvičení ve Vati
káně, jichž se zúčastnil sv. Otec. V druhé polovině listopadu vykonali pře
depsanou návštěvu hrobů apoštolských a sv. ()tci podali zprávu o stavu
svých diecési ndpp. arcibiskup dr. Leopold Prečan z Olomouce, biskupové
Msgre Šimon Bárta z Českých Budějovic a Msgre dr. Antonin Weber
7. Litoměřic. — 12. prosince zúčastní se sv. Otec ve velechrámu sv. Petra
slavné pontifikální mše sv., která bude sloužena u příležitosti svátku P.
Marie Quadalupské za katolíky mexické. — Dne 14. ledna 1934 bude pro
vedeno svatořečení blah. Jany Antidy Thouretové. — Don Bosco bude
kanonisován asi v březnu 1934.

hlovi svatí. Posv. kongregace Obřadů konala dne 28. listopadu t. r.
schůzi za přítomnosti sv. Otce, v níž bylo odhlasováno >>Tuto<<pro svato
řečení blahoslaveného Jana Bosco, zakladatele salesiánů a Dcer Pomocné
Panny Marie. Rovněž bylo rozhodnuto o pravém mučednictví služebníků
Božích Rocha Gonzaleza de Santa Cruz, Alfonse Rodrigueza & Jana del
Castillo, kněží z Tovaryšstva Ježíšova. Dne 8. prosince 1933 bude slavnostní
svatořečení Marie Bernadety Soubirousové, při čemž z rozkazu generálního
vikáře římského od. ll do 111/2 hodiny budou hlaholiti všechny zvony
v Římě i v předměstích.

Novi blahoslavení. Posv. kongregace Obřadů dne 26. listopadu t. r. pro
nesla své >>Tuto<<pro kanonisaci blah. Pongrilia Marie Pirotti a blah. Marie
Michaely od nejsvětější Svátosti. — Dne 24. listopadu táž kongregace pře
zkoušela kanonické procesy blahořečení, které vykonala turinská kurie arci
biskupská o zázracích Josefa Benedikta Cottolengo, kurie v lnnomosti o zá
zraku Konrada von Parzham, kurie v Barceloně o zázraku Antonina M.
Clareta. O Contardu Ferrini byly zkoušeny dva zázraky. Znovu se zahajuje
jednání o blahořečení arcivévodkyně Magdaleny Rakouské a jesuity P.
Jakuba Rema.

Výstava knih eucharistických v Miláně. Již po několik roků koná se
v ltalií výstava katolického tisku. Letošní milánská výstava bude miti
zvláštní oddil knih eucharistických. Budou zde vystavena jen dila památná
prvotřídní, rukopisy staré, prvotisky, umělecké vazby; na prvém místě mají
zde býti spisy a knihy týkající se dějin Eucharistie a úcty eucharistické;
příručky pobožnosti jsou vyloučeny z této výstavy eucharistické. Mezi jiným
bude tam také pořádek a nařízení pro slavnost Božího Těla, který vydala
provisorní vláda r. 1848.

Elsasko zemi misionářů. Na druhém sjezdu misijním ve Strasburgu
konstatoval P. A. Schmidlin, že Elsasko dalo světu poměrně nejvice misio—
nářů. Neboť z 840.000 katolíků této země vyšli: ] apoštolský delegát, 13
apoštolských vikářů, 16 apoštolských prefektů, 700 misionářů kněží, 300
bratří misijních, 500 sester; jejich péči vzniklo 11 apošt. škol s 900 chovanci.
Papežské dilo misijní jest zde zavedeno v 720 farnostech.

Americký katolický kněz v čele zemského úřadu práce. Podle zprávy
z Nového Yorku jmenoval president Roosevelt Msgra Petra Wynhovena
předsedou zemského úřadu práce v Novém Orleaně. Msgre Wynhoven jest
dlouho sociálně charitativně činný, zejména v kruzích dělnických. R. 1919
založil velikou hospodářsko-obchodní školu, rediguje arcidiecésní úředni
list Katolická akce jihu, nedávno byl jmenován předsedou státního úřadu
pro textilní průmysl.

V Kanadě jest podle statistiky z posledních let asi 41/2 milionu kato
líků, 13 arcibiskupství a 37 biskupství. Rozloha této země jest větší než
Spojených států americkýcu a duchovní správa jest tu velice obtížná. Pro
50.000 katolíků československých není tam dosud ani jediné duchovní správy
s knězem českým nebo slovenským. Jenom zasluhou spolku sv. Rafaela
mohl je v posledních letech navštíviti dp. Tománek z Ameriky a dp. Florián
ze Slovenska. Hospodářská krise v této zemi velice doléhá i na naše emi
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granty. Tamní biskupové a katolické organisace charitativní snaží se po
máhati nuzným & hladovějícím tiskem a všemožnou podporou.

Slovinci na hrobu biskupa Mahniče v Záhřebu. Katoličtí Slovinci pří
cházeji každého roku na hrob biskupa Mahniče do Záhřebu. Dne 10. září
přišlo 700 poutníků na zpáteční cestě z Marije Bistrice a vedl je prot. L.
Pavlič, národní poslanec bělehradský. Byli mezi nimi i katoličtí horníci a
skauti. Položili věnec na hrob biskupa Mahniče. V promluvě prohlásil po—
slanec Pavlíč, že se bude ze všech sil starati o to, aby členové glagolaři
třetího řádu svou působnost přenesli i do Slovinska. Po požehnání v kostele
na sv. Ksaveru .provmciál dr. Pijo Dujmovič vytyčil významnými slovy
velikost biskupa Mahniče a poděkoval za zamýšlen0u práci glagolařů třetího
řádu v Slovinsku. Vyzval přítomné, aby zařídili doma, čeho je potřebí, aby
byla umožněna práce otců glagolařů a aby staroslovanský _íaZykse ozýval
ve slovinských kostelích, poněvadž dosud my katolíci vážili jsme si málo
velkolepostí výsady, kterou mají otcové třetího řádu ve službě boží. Dr.
Mahnič jako profesor bohosloví v Gorici vystoupil rázně proti liberálnímu
bejli ve slovinské literatuře. Jako biskup ostrova Krku pracoval o obrodě
národa chorvatského na základě katolickém. Po válce odvezli ho ltaliáni do
Italie, odkud pak nemocen by! po čase vrácen. Zemřel v Záhřebu. Chorvaté
velmí si váži dr. Mahniče jako zakladatele katolické organisace.

Fr. H. Žundálek.

V Palestině zemřel po krátkém dvouměsíčním úřadování Msgre Barto—
liní, apoštolský delegát pro Palestinu, Egypt, Arabii a Ethiopii. Stal se ná
stupcem nynějšího nuncia v Bukurešti Msgra Valerí. Pohřbu Msgra Bar
tolíniho zúčastnili se nejen zástupci vlády & diplomatického sboru, nýbrž
i zástupci všech nesjednocených křesťanů.

1-Johannes Linneborn. spisovatel v oboru církevních dějin a církevního
práva, zemřel 22. ledna 1933 v Paderbornu. Narozen 5. března 1867. Po stu
díích bohosloveckvch věnoval se studiu církevních dějin Westiálska. Roku
1910 byl povolán na vysokou školu v Paderbornu jako profesor crrkevního
práva. Vydal Grundríss des Eherechts nach dem Codex iuris canonici (v r.
1933 vyšlo 4. a 5. vydání). R. 1919 stal se kanovníkem v Paderbornu, byl
poslancem pruského sněmu za stranu centra.

Mše sv. bez paramentů mezi bandity. K žádosti generálního předsta—
veného Tovaryšstva Ježíšova dovolil sv. Otec Pius XI. dvěma jesuítským
zajatým kněžím od čínských loupežníků P. Avítovi & P. Estebanoví v roce
1932 v Číně sloužiti občas votivní mši sv. de Beata Vírgine bez paramentů,
bez posvěceného kalicha a bez svíček, dostanou-lí trochu pšeničného chleba
a trochu čínského vína. (Osservatore Romano č. 246/33.)

Konverse ke katolické církvi důvodem církevní rozluky u pravoslav
ných Srbů? Jestliže jeden z pravoslavných manželů odpadl od pravoslaví
k nekřest'anskému vyznání (židovství, mohamedánství), mohla druhá strana
dožadovati se rozluky manželství a uzavřítí nový sňatek (ve smyslu tak zv.
privilegia Paulina). V poslední době vydal pravoslavný patriarcha běle—
hradský manželský zákon, podle kterého strana orthodoxní může žádati za
rozloučení manželství také tehdy, když druhá strana zřekla se pravoslav:
a přijala víru katolickou nebo jinou křesťanskou. Muž pravoslavný po 30
letech klidného manželství a po 12 letech přestupu druhé strany ke kato
lické víře žádá nyní podle tohoto nového zákona o rozluku a dovolení uza
vřítí nový sňatek orthodoxní. (O. R. 220/33.)
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Dokončení přístavby, kterou byla v poslední době ke Karlovu
vznosnému kůru svatovítskému přičleněna podélná loď stejných
tvarů, připomenulo o tisicím výročí mučednické smrti sv. Václava,
že přes tisíc let již budoval národ toto své největší a nejvzácnější
umělecké dílo, založené svatým vévodou, chrám sv. Víta na hradě
Pražském. Různé věky, podle svých názorů a měnících se umě—
leckých směrnic, nahradily Václavovu rotundu románskou basi
likou a tuto zase gotickou katedrálou, nehledime-li k baroknímu
počinu, vystřídanému romantickým úsilím o dokončení. Původní
dílo zůstalo však přes osm set let neznámo. Ale šťastnou náhodou
byly krátce před dovršením dostavby nalezeny a zjištěny ne—
patrné zbytky prvotní svatyně, které nutily zkoumati, jaký asi
kostel zbožný kníže na svém hradě zbudoval jakožto začátek
tisíciletého vývoje české architektury. Výsledky badání, o které
jsem se pokusil, uložil jsem na jiném místě?) Zde budiž stručně
naznačen jejich hlavní obsah.

]. Především bylo vyšetřiti, jaké kostely byly na počátku
v Čechách stavěny. Poněvadž nemáme dostatečných zpráv a žád
ných památek, bylo obecně zkoumati, jak stavěli kostely misionáři
ze západních krajů, přicházející do střední Eerpy, neboť od
tohoto způsobu se jistě hrubě nelišily kostely postavené prvními
misionáři u nás. Zjevilo se, že veliké misie francké, iroskotské
a anglosaské šířily v Evropě dřevěné kostely, schopnostem ne
vzdělaných dotud národů přiměřené a potřebě misii proto vyho
vující, poněvadž bylo tak možno co nejdříve postaviti kostelní bu—
dovu, nutnou pro křesťanskou bohoslužbu, která se na rozdíl od
pohanského kultu na volném prostředí nekonala. Velmi řídké zděné
kostely ve střední Evropě nalézáme na začátku středověku jen na
území bývalé římské říše, kde zůstaly památky dřívější doby a
zachovala se schOpnost zdíti, anebo zcela ojediněle tam, kam je
přinesla činnost významných klášterů. Než i v tomto případě před—
cházely kostely dřevěné, neboť nebylo možno s bohoslužbou

').Viz obšírné pojednání: »Václavova rotunda sv. Víta<<ve Svato
václavském sborníku str. 218 až 685. Rozšířený zvláštní otisk vyšel právě
pod týmž názvem a je na skladě v knihkupectví >>Uzlatého klasue v Pra
ze ll., Karlovo nám. č. 5. Článek zde uveřejněný je pouze stručným obsa—
hem, vyšel v >>Uměni<<,sv. Vl., 1933, str. 464 n. Za laskavé zapůjčení štočků
vzdává autor i redakce srdečné díky p. nakladateli janu Štencovi.
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čekati měsíce a léta, až by byl kostel z kamene zbudován. Ne
víme, byly-li v Čechách postaveny kostely už při prvním němec
kém misijním pokusu r. 845; stalo-li se tak, byly to zajisté kostely
dřevěné.

ll. Pokročilejší než v Čechách byly poměry u podunajských
Slovanů, poněvadž se tito usídlili na místech, kde tehdy ještě
stály zachované římské stavby, a poněvadž církevně od roku 796
podléhali Salcburku, odkud se k nim mohla stavba zděných kos—
telů šířití. V letech 869—870 svěřil však papež Hadrian ll. jejich
území velkomoravskému arcibiskupu Metodovi. V Salcburku bylo
želeno ztráty tak veliké oblasti. Anonymní autor napsal tehdy za—
ujatý spis »De conversione Bagoariorum et Carantanorum<<,
v němž vypočítává, jistě přehnaně, zásluhy salcburských arcibis
l'upů o toto území, a hlavně připomíná, kolik kostelů tu posvětíli.
Mimo jiné uvádí, že poslali na Privinuv hrad zedníky a jiné ře
meslníky ke stavbě kostela sv. l—ladriana,který jinak ničím ne
vynikal, leč že snad v něm, ovšem podle udání anonymova, byl
pochován jmenovaný světec. Na papežském stolci seděl však
Hadi-ian ll. Tendenční spis chtěl ho patrně získati svému záměru,
aby území podunajských Slovanů bylo vráceno pod pravomoc
arcibiskupů salcburských, mimo jiné také vymyšleným vypravo
váním o mimořádném kostele sv. Hadriana, postaveném salcbur—
skými arcibiskupy. Proto není možno na základě anonymova udání
bezpečně usuzovati, že v Prívinově a Kocelově říši byly už bu—
dovány zděné kostely, ač to není vyloučeno vzhledem k zachova
ným tam římským památkám a vztahům k Salcburku. V Čechách
však, kde takových předpokladů nebylo, jest první kostely míti
za dřevěné.

lll. Pokřtěním Bořivojovým zasáhla asi ještě před r. 880
moravsko-slovanská misie Metodějova do Čech a tak byl na
tehdejším hlavním hradě knížecím Levém Hradci postaven kostel
sv. Klimenta. Poněvadž Metod přišel z Byzance, kde misie sta
věly zděné kostely, a poněvadž na Levém !Hradci dlouho stála
rotunda sv. Klimenta, zdálo by se, že první v Čechách známý
kostel byl již zděný. Než Metodějova misie převzala na Moravě
četná zařízení, která se tam ujala už za předcházejících misií ně
meckých, jako na příklad západní liturgii, kterou přeložila na
jazyk slovanský. Poněvadž na Moravě není zbytků zděných kos
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telů cyrilometodějských, jest se domnívati, že misie Metodějova
převzala tu také německý způsob dřevěných kostelů misijních.
Podle toho byl i první kostel v Čechách narychlo zbudován ze
dřeva, jak to žádala potřeba první stanice misijní, aby co nejdříve
duchovenstvo i lid měli příležitost křesťanské bohoslužby. Teprve
později, snad ještě v X. století, byl asi původní dřevěný kostel
nahrazen zděnou rotundou, jejíž zbytky potom do XVll. století
na Levém Hradci stály.

Na vzrůstajícím novém hradě Pražském byl nejspíše ještě
za Bořivoje, rozhodně však před r. 895, založen kostel P. Marie.
Kostel ten byl slovanského obřadu, jak hned vysvitne, a ležel
asi u východní brány hradní na jižní straně dnešního kostela sv.
jiří, kde zvláštním způsobem připojená podvěžní kaple P. Marie
jest asi náhradou, postavenou v druhé čtvrtině Xll. století, za pů
vodní kostel, který bud' r. 1142 shořel anebo při rozšiřování svato
jirského kostela byl tehdy někdy zbourán. Po původním kostele
P. Marie není stopy, patrně proto, že byl dřevěný.

IV. Aspoň od r. 895 patřily Čechy pod církevní svrchovanost
řezenskou a tak tu začala působíti misie latinsko-německá. Usidlila
se na vedlejším hradě Budči a postavila tam kostel sv. Petra.
Podle souhlasných zpráv historických byl sv. Václav za latinským
vzděláním vyslán na Budeč. Z toho vysvítá, že latinské ducho
venstvo bylo na Budči a nikoliv u kostela P. Marie na Pražském
hradě, kde bychom jinak u prvního kostela na hlavním hradě
hledali jeho nejvýznamnější představitele, kteří by především byli
povoláni učiti knížecího syna latině. Nedálo-li se tak, bylo to
zřejmě proto, že kostel P. Marie byl kostelem slovanským. První
kostel německo-latinské misie nebyl na Pražském hradě postaven
proto, poněvadž tam už stál křesťanský kostel, spravovaný slo
vanským duchovenstvem. Rotunda sv. Petra, dodnes na Budči
stojící, jeví se podle polohy jako pozdější stavba na místě prvot
ního kostela, který tu nově přišlá misie, vzhledem k okolnostem
svrchu vyloženýn'i, zbudovati mohla jen ze dřeva.

Druhým kostelem latinského obřadu v Čechách, pokud víme,
byl druhý kostel na Pražském hradě, zasvěcený sv. jiří. Některé
náznaky nasvědčují tomu, že mohl býti už zděný. Tak je řeč
o biskupském svěcení kostela, které se udilelo převážně zděným
kostelům, anebo je dána možnost delšího trvání stavby a j. v.
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Než náznaky nejsou tak určité, aby bylo nutno pouze tento závěr
z nich činiti. Tolik aSpoň vysvítá z vypravování Křišťanova, ma
jícího i po stránce věcné ráz veliké starobylosti, že r. 925 byla
z Tetína do zvláštního, řezenským spolubiskupem v kostele svato
jirském připraveného hrobu přenesena sv. Lidmila a jím tam ulo—
žena. V X. století, dokud nebyla kanonisace vyhrazena papeži,

Hilbertovy vykopávky ve svatovítské katedrále. Zbytky severní apsidy
Václavovy rotundy svatovítské (uprostřed obrazu v zemi). Za tím zbytky

románské basiliky Spytihněvovy-Vratíslavovy.

bylo takové přenesení nově ucrívnného světce součástí jeho ka
nonisace. Nový světec, který předtím odpočíval v obyčejném hro
bě, ať už v kostele nebo na hřbitově, býval z tohoto obyčejného
hrobu křesťanského přenesen do zvláštního hrobu světci vyhra
zeného, spojeného s oltářem a ležícího zpravidla v kostelní apsidě.
Není vyloučeno, že při kanonísačním přeneseni sv. Lidmin byla
ke kostelu sv. jiří \přípojena zvláštní apsida anebo kaple, jejíž
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pozdější románskou náhradou jsou, aspoň částečně, základy dneš
ni kaple sv. Lidmin při témž kostele.

Třetí známý kostel latinské misie, zasvěcený sv. Michalu,
dala „Drahomíra zbudovati na Tetině nad hrobem Lidmilíným,
patrně proto, aby mrtvá kněžna. neodpočivala venku, nýbrž v kos
tele, jak se kněžně slušelo (ovšem že v prostém hrobě křesťan
ském, poněvadž Lidmila dosud světci nebyla). Poněvadž tehdejší

hrady byly ze dřeva, lze předpoklálati zase jen dřevěný kostel
na Tetíně.

Poněkud jinak se má věc ve Staré Boleslavi, kde, aspoň
podle zprávy Kosmovy, Boleslav postavil zděné opevnění. Byl
kostel sv. Kosmy a Damiana podobně zděný? Legendy, vypravu
jící, jak krví zavražděného sv. Václava bylo zbroceno bednění
stěn chrámových, dostatečně naznačují, že i tu šlo o dřevěný
kostel.

Na základě tohoto zkoumání jeví se, že první kostely v Ce—
chách byly postaveny na knížecích hradech podle všeho ze dřeva.
Tvaru jejich neznáme, ale nejspíše je pomýšleti na podélné za
loženi, které bylo nejběžnější disposici kostelní.

V. Smrt zbožného knížete Václava vzbudila takovou pozor
nost v literárním světě, jaká snad žádnému druhému světci na
začátku středověku nebyla věnována. Během prvniho století po
jeho smrti bylo o něm jazykem staroslovanským a latinským
\! Čechách, Německu a ltalii napsáno sedm různých legend, počet
to přímo zarážejicí ve skrovné tehdy produkci literární. Zbaveny
legendárních příměsků jsou tyto životopisy historickými prameny.
jestliže legendy X. století svým hrdinům zpravidla dávají stavěti
kostel, není to ve svatováclavských legendách výmyslem, neboť
věc jest také potvrzena Kosmou a nálezy. Proto možno v celku
převzíti zprávy o kostele sv. Víta, který sv. Václav postavil na
hradě Pražském.

Severoruská minejní redakce staroslovanské legendy uvádí
patronem kostela nikoliv sv. Víta, nýbrž sv. jimrama. Třebaže
jde o pozdní a vsuvkou porušený text, přece jen není vyloučeno,
že zpráva obsahuje kus pravdy. Praha náležela tehdy k řezenskc
diecési, jejímž patronem byl sv. jimram. Na začátku vlády Václa—
vovy byly Čechy pod vlivem bavorským, jehož tehdejší panovník
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byl zvláštním ctitelem sv. jimrama, v jehož den byl později svato—
vitský kostel také posvěcen. Pravdy není možno se již dopátrati,
ale přece jen nelze vyloučití možnost, že původně měl nový kostel
býti zasvěcen sv. jimramu.

V pozdějších letech Václavovy vlády ujal se v Čechách misto
bavorského vliv saský a sv. Václav byl přátelstvím vázán k jindři
chu 1., za jehož vlády Sasko se dočkalo na úkor Franků neoby
čejného rozmachu, což bylo ve světě přičítáno sv. Vítu, který byl
tehdy z Francie přenesen do Saska, kde se stal věhlasným patro
nem. Patrně vlivem těchto událostí zasvěcen byl nový pražský
kostel mocnému sv. Vítu. Zasvěcení to neváže se k darování

světcova ramene, neboť tato legenda vznikla teprve ve XIV. století.
Z nejstarších legend víme dále, že si sv. Václav k stavbě

vyžádal povoleni ře'zenskeho biskupa Tutona, snad proto, že bis—
kup měl kostel slavnostně světiti, což by naznačovalo kamennou
stavbu. jiné legendy skutečně potvrzují, že byl kostel zděn z ka
mene, po případě stavěn z otesaných kvádrů, na rozdíl od dří—
vějších českých kostelů, které bylo možno předpokládati jen ze
dřeva. Kosmas poučuje, že kostel byl rotundou, postavenou na
způsob římského kostela, t. j. z kamene. Dále praví, že sv. Václav
zanechal kostel dostavěný, ale neposvěcený. je tedy soudíti, že
na podzim r. 929 byl kostel v podstatě hotov. Začátek stavby
je nejspíše klásti hned po přenesení sv. Lídmily, které se stalo na
podzim roku 925, neboť jinak by byla světice přenesena už do
svatovítského kostela. Kombinací různých zpráv možno se do
hadovati, že řezenský SpOlllblSklll')Michal ještě za života biskupa
Tutona dne 22. září 930 posvětil svatovítský kostel. Krátká doba
mohla stačiti hrubě stavbě, jak bude níže vzhledem k mimořád
ným poměrům ukázáno; není však vyloučeno, že se přece jen za
počalo o něco málo dříve, právě tak, jako mohly býti vedlejší
práce dokončovány i po svěcení, takže přece jen vyplyne sta—
vebni doba o něco delší.

Kníže Václav, odpočívající dotud buď na hřbitově anebo
spíše v boleslavskěm kostele, avšak v prostém hrobě věřícího křes
t'ana, počal býti záhy uznáván za světce. Proto byla podle tranc
kého způsobu v projev úcty nad jeho hrobem asi postavena stříš
ka, jakýsi tabernákl nebo ciborium, což bylo spisovateli staro
slovanské legendy, západních způsobů neznalému, podnětem zprá—
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\.'y, že chrám vzešel nad hrobem Václavovým. Než tím nebyl do
\'ršen kanonisační proces; místem, důstojným nově uznaného
světce, byl hrob v apsidě kostelní ve spojení s oltářem. Proto byl
sv. Václav dne 4. dubna 932 z obyčejného hrobu v Boleslavi pře—

. N J E\lán? *?s "zla—„\
.- „ '_ *. ' v *'! "“x

Hilbertovy vykopávky ve svatováclavské kapli svatovítské katedrály. Obvo—
dová zed' Václavovy rotundy svatovítské a západní stěna její jižní apsidy

s dvěma lisénami a základovým odstupnéním.

nesen do svčteckého hrobu v nejpřednějším kostele v Čechách,
t. j. do svatovítské rotundy, kterou sám vystavěl, a tím kanoni
sován. Podle soudobých poměrů můžeme se dohadovati, že tu
byl pochován v zemi v nějaké apsidě, podle druhé staroslovanské
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legendy na jižní straně při vstupu k oltáři, podle jiných legend
po pravé straně oltáře 12 apoštolů.

Na základě písemných zpráv jeví se tudíž svatovítský kostel
jako rotunda, z kvádrů zděná, která měla jistě na východní stra
ně liturgický nutnou apsidu, od níž na pravo ležel oltář 12 apoš
tolů a po jeho pravé straně, na jižní straně rotundy, hrob sv.
Václava, a to v apsidě, jak se můžeme podle tehdejších poměrů
dohadovati. Vedle hrobu stál příslušný oltář.

Vl. To, co bylo poznáno rozborem písemných pramenů, po
tvrdily vykopávky, započaté r. 1911. Pod oltářem sv. Václava ve
Svatováclavské kapli byl tehdy v zemi nalezen původní hrob sv.
Václava (č. 1), ležící v podkovitě založené apsidě, z níž byla na
západní straně zjištěna zed' 90—94 cm silná a v základech dva
krát 0 35 cm rozšířená (A). Odpovídající základy bylo možno
zjistiti i na východní straně apsidy (B), kdežto na jižní straně
byly zničeny pozdějšími přestavbami. Apsida připínala se k ma—
lému zbytku vykroužené zdi 1'44 m silné (A), která tvořila zjevně
část rotundy, jejíž průměr, soudě podle zakřivení, činil 1298 m.
Vstup apsidový, 462 m široký, byl jednou odstupněn, apsida byla
525 m m hluboká a 5'53 m široká. Na severní její stěně byly na
lezeny dvě lisény 32 cm široké a 5 cm hluboké, první přiléhající
k rotundove'mu plášti při výstupu apsidy, druhá 230 m vzdálená.
Za vstupem při levé straně nalezeny byly zbytky oltáře (č. 3).

Nález jižní apsidy vzbudil dohady, že podobná apsida byla
nejen na východní straně, kde byla liturgický nutná, nýbrž i na
severní straně. Roku 1928 zjistil tu skutečně K. Hilbert zbytek
vykrouženého základního zdiva severní apsidy (C), k němuž se
západním směrem připíná zbytek zdi (D), souběžné s předpo—
kládanou obvodovou zdí rotundy a podle všeho jen o něco málo
později přistavěné.

Na základě formálně příbuzných staveb centrálně křížových
předpokládal jsem čtvrtou apsidu i na straně západní a sbíral ma—
teriál, jímž bych dohad doložil, když tu na jaře roku 1931 archi
tekt Hilbert, vynášeje k mé práci nálezy, mohl podle zápisu a za
kreslení plně zhodnotiti nález naalého, 130 m širokého zbytku
základů západní apsidy, učiněný již r. 1913 (E).

Václavova rotunda sv. Víta zjevila se jako mohutná stavba
se čtyřmi apsidami, křížové přiléhajícími, rozměrem i umělým za—
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_ Nalezené zdivo ]. pol. x. stol. _ * Zdivo X-—l. pol. XI. st

.illllll Zjištěné zdivo 1. pol. x. stol. %Podle nálezů dokresleno.

ZdivoX.—l.pol.XI.stol. Dohadem doplněno—

Rotunda sv. Víta. Souhrn nálezů a rekonstrukce půdorysu.

A. Zbytek základového zdiva jižní apsidy a obvodové zdi středního prostoru,
objevený r. 1911. B. Zbytky základů a základové malty jižní apsidy, obje
vené r. 1911. C. Zbytek základů severni apsidy, objevený r. 1928. 'D. Zbytek
zdi souběžně s obvodovou zdi rotundy, objevený r. 1928. E. Zbytek zákla—
dového zdiva západní apsidy podle nálezu z r. 1913, zjištěný r. 1931.
F. Zbytky souvislého základového zdiva západní budovy čili portiku,

obsahujícího kostelík sv. Vojtěcha.

1. Hrob sv. Václava. 2. Předpokládaný náhrobní oltář sv. Václava. 3. Zbytky
oltáře, snad 12 apoštolů. 4. Neznámé dva hroby ve svatováclavské rotundě.
5. »Hlavníoltář, doložený zprávami. 6. Biskupský trůn, doložený zprávami.
7. Předpokládané schodiště. 8. Ostatkový hrůbek, nalezený v plně vyzděném

základovém zdivu.
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ložením daleko přesahující všechny rotundy v Čechách i později
postavené. Měrou při stavbě užitou byla poněkud zmenšená řím
ská stopa v rozměru 0288 m, jaká byla i při jiné stavbě karo—
línské použita.

Při zprávě o zboření svatovítského kostela r. 1060 praví
Kosmas, že současně byl zbourán jiný přiléhající kostelík, který
ležel takřka v portiku kostela svatovítského, a v němž na úzkém
místě byl hrob sv. Vojtěcha. Kosmas jistě nemluví o západní ap—

Rotundy sv. Kříže a sv. Longina v Praze, připojené ve stejném
měřítku k posouzení velikosti svatovítské rotundy.

sidě svatovítské rotundy, neboť mluví o jin ém kostelíku,
kdežto na př. jižní apsidu považuje tu za součást svatovítského
kostela, neboť praví, že sv. Václav, který byl pochován v apsidě,
ležel ve svatovítském kostele. je tedy portikus s kostelíkem sv.
Vojtěcha považovati za zvláštní přístavbu, při čemž slovo »porti—
cuS<<naznačuje, že jde nejspíše o přístavbu na západní straně
svatovítské rotudny, kde byl vstup. Zde nalezl r. 1913 arch. K.
Hilbert základové zdivo souvisle vyzděné (F), následnými stav—
bami značně porušené, které bylo pozdější, než nalezený zbytek
západní apsidy, avšak ještě z doby před románskou basilikou a
tudíž svatovítské rotundy jen málo mladší. Plnilo západní část
této apsidy, sahajíc všemi směry za její domyšlený obvod, pouze
na východní straně nedovolily pozdější přestavby zjistiti, zda
skutečně sahalo až k rotundě, jak možno se nejspíše domnívati.
Podle rozsahu zdiva byla tato přístavba prostornější, než pů—



Josef Cibulka, Svatovítská rotunda. ; fr

vodní apsida, podle důkladného a souvislého vyzdění plné šířky
základů šlo o vyšší stavbu, snad patrovou, podle nalezeného
hrůbku (8) šlo o stavbu kostelní. Nelze tudíž vážně pochybovati
(» tom, že nalezené základové zdivo jest zbytkem portiku, obsa
hujícího kostelík sv. Vojtěcha.

Nález nepoučuje 0 obvodu portiku a proto není rekonstrukce
možna. Povšechnou představu této západní přístavby nabudeme
studiem oněch západních budov, německy zvaných W e s t
w e r k e, které právě v karolinské době byly s oblibou k význam
ným'kostelům přistavovány a které někdy byly také zvány por—
tíky. Byly zprvu větší a složitější, později zhusta menší a jedno—
dušší budovy, jichž přízemí bylo vstupní síní kostelní, obsahujíc
někdy oltář, kdežto patro bylo panskou oratoří, do kostela ote
vřenou, v níž také stával oltář. Podle oltářů byly takové portíky
zvány též kostely toho neb onoho svatého. Tak jest si asi také
představiti portikus pražský s kostelíkem sv. Vojtěcha.

Vchod do původní rotundy svatovítské bylo, by samo o sobě
klásti na jihozápadní stranu mezi apsidy, než nález základního
zdiva portikového ukazuje, že i původní vstup byl nejspíše tam,
kde byl portikus, jenž byl původnímu vchodu předložen, t. j. ze
západu hlavní osou. V přízemí portiku můžeme si dohadově před
stavovatí za vstupní branou oltář, naznačený nalezeným hrůbkem,
za ním mausoleum sv. Vojtěcha, ve směru osy položené, a za tím
vstup do vlastní rotundy.

Vll. Třebaže ze zdiva vlastní rotundy nalezeny byly jen tři
nepatrné části a stopy části čtvrté, bon přece jen možno odvážiti
se rekonstrukce, neboť zbytky ty nalezly se na takových místech,
že lze bezpečně soudíti, že šlo o centrální stavbu, a to rotunda,
spojenou s křížovou disposicí čtyř podkovovitých apsid, ležících
ve směru hlavních os budovy. Aby byly poznány dané možnosti
rekonstrukce, bylo dříve analyticky prozkoumati, jak byly utvá
řeny centrálně a křížově založené budovy v prvním tisíciletí po
Kr., v němž pokračoval souvisle vývoj centrální stavby. Dálo se
tak třemi způsoby:

1. Vnitřní prostor byl na základě principu podpěrového dělen

v prostor hlavní a v obíhající prostor vedlejší;

2. vnitřní prostor byl rozšiřován výklenky;
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3. centrální prostor byl zdůrazněním hlavních os převáděn
v křížový.

Kombinací těchto způsobů vznikaly rozmanité další útvary,
z nichž bylo zkoumati zvláště ty, které mohly přijití v úvahu při
rekonstrukci, anebo které měly některý z prvků zjištěných při
svatovítské rotundě, t. j. podkovovitě založené apsidy, odstup
něné oblouky, anebo lisény. Při tom bylo mimo jiné zjištěno, že
prostě útvary centrální, t. j. bezochozové & bezvýklenkové, jako

0 ' 1 ) O „ to 20—

Václavova rotunda svatovítské. Rekonstrukce, osový řez.

jsou na př. české rotundy, byly sice v dávnověku vývojovým vý
chodiskem, avšak nebyly jimi ve středověku, kde jako kultové
stavby před XI. stoletím nejsou bezpečně zjištěny. Zvláště pak
nelze v Čechách žádnou z českých rotund bezpečně klásti před
svatovítskou rotundu.

jinak upoutaly pozornost dvě karolinské stavby: předně ro
tunda sv. Donáta v Zadru, ochozová s ochozovou tribunou a třemi
apsidami, podkovovitě založenými, a zevně členěnými lisénami
způsobem příbuzným apsidě svatovítské; dále pak kostel v Ger
migny-des-íPrés, o půdorysu čtvercovém, vestavěným čtvercem
pilířů rozděleném v devět poli, s přiloženými podkovovitými apsi
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dami ve směru hlavních os podobně, jako byly připojeny stejné
apsidy k svatovítské rotundě.

Studium stavebních podrobností, shledaných u zbytků svato
vítské rotundy, ukázalo, že byly v době karolinské v užívání na
různých místech, nejvíce v Lombardsku.

Vlll. Analytické studium různých centrálních staveb prvního
tisíciletí ukázalo sice cenné analogie, avšak rekonstrukčnimu po—

Václavova rotunda svatovítské.
Rekonstrukce. Půdorys, osový řez

a vnějšek.

kusu bylo ještě předeslati studium vývojových směrnic centrální
stavby. Tak se zjevilo, jak v době římské klenební architektura
utvářela výklenkové nebo ochozové centrální stavby, až vrchol—
ným vzepětim v San Vitale vytvořila oktogon s prolomenými vý
klenky do ochozu pročnívajicími, v němž prostupující se dvojího
druhu prostorové přípojky byly podřaděny hlavnímu prostoru,
tvoříce tak vnitřek, přes různé složky obdivuhodně jednotný a ne—
vídané dotud nehmotné působivosti.

V byzantském umění neudržela se ona jednotná podřadnost,
nýbrž vývoj spěl k additivní a souřadné mnohosti prostorových
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článků a shluků, takže jednotná stavba rotundová nebyla aktuál
ním programem byzantské architektury v době, kdy rotundy za
čaly býti v Čechách stavěny.

Karolinské umění zápacloeerpské připíalo se k vlastnímu
umění římskému a přejímalo jeho vzory podle své schopnosti, t. j.
napodobujíc je podle zákona abstrakce, selekce a redukce a zhmot—
ňujíc je. Takového rázu byla talcká kaple v Cáchách v poměru ke
kostelu San Vitale, svému vzoru. Příznačnou vlastnosti karolin
ských staveb centrálních bylo obklopovati hlavní prostor se všech
stran bud' věncem dotýkajících se výklenků, nebo souvislým ocho—
zem. Podle toho bylo se zřením k dřívějším možným předlohám
i vzhledem k soudobým analogíím rekonstruovati pražskou rotun—
du už a priori jako prostor nikoliv jednoduchý, nýbrž obstoupený
bud' okruhem výklenků, nebo ochozem. Věcné předpoklady daly
však nálezy.

Z rozsáhlých, umělých a přesně situovaných základů vyplývá,
že rotundu nemohli stavěti domácí lidé, nýbrž cizí stavitelé a ře
meslníci. Proto jest stavbu domysliti se zřenim k zvyklostem karo
linských architektů, kteří nepochybně stavbu prováděli. Výcho
diskem rekonstrukce jeví se nutně otázka, jaký byl strop rotundy,
neboť o apsidách nemůže býti pochybnosti, že byly klenutý.
Předpokládati dřevěný strop nad hlavním prostorem není dobře
možné, jednak z důvodů technických vzhledem k velikému prů—
měru rotundy, jednak z důvodů slohových, neboť karolinské stav
by rotundové a polygonální, pokud známe jejich strop, byly ves
měs zaklenuty, na rozdíl od podélných kostelů, které byly plocho
stropé. Proto dlužno předpokládati i v pražské rotundě klenbu
v hlavním prostoru. Avšak obvodové zdi hlavního prostoru nemají,
jak ukazuje nález, té síly, aby mohly nésti kupoli kryjící celý vnitř
ní prostor. jest si tedy po způsobu staveb karolinských, u nichž
hlavní prostor byl obklopován věncem dotýkajících se výklenku
nebo ochozem, uspořádání vnitřního prostoru představiti tak, že
okruh pilířů a arkád, stojící na místech pozdějšími stavbami úplně
porušených, nesl tambur a na něm kupoli. Kolem tohoto vnitřního
a hlavního prostoru obíhal nižší ochoz, uzavřený obvodovou zdí,
jejíž zbytek byl nalezen. Nad ochozem, spojeným s hlavním prosto
rem arkádami, byla pravděpodobně ještě tribuna, stejným způso—
bem do hlavního prostoru otevřená. Dohad tento nejlépe odpo
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vídá nálezu obvodové zdi příliš silné, než aby byla obvodem pouze
přízemního ochozu, a způsobům karolinských centrálních kostelů
ochozových, hlavně při knížecích sídlech, které vesměs měly tri
buny. Tolik lze souditi na základě nálezů a anaIOgíí.

S představenou západní budovou souvisel asi nepatrný kou
sek zdi, souběžně s obvodovou zdí rotundovou, a přiléhající k se
verní apsidě. Není vyloučeno, že je to, jako v Zadru, zbytek scho
diště, vedoucího z kostela do patra západní budovy.

Svatovítská rotunda jeví se tudíž jako zvláštní typ karolinské
architektury, ochozem připomínající rotundu sv. Donata v Zadru,
disposici podkovovítých apsid pak kostel v Germigny—des-Prés.
Příbuzné disposice raně-románských rotund čtyřapsidových &
ochozových v Saint-Léonard, v Quimpcrlé a Villeneuve-d'Aveyron
činí pravděpodobným, že už v době karolinské existoval někde
jejich prototyp, který došel napodobení i v Čechách.

Rekonstruovanou rotundou svatovítskou je dOplněna početná
řada ochozových polygonů a rotund, které, počínajíc falckou kapli
v Cáchách, vyplňují celé lX. století, až zase od druhé poloviny
X. století znovu vznikají i po dobu Xl. století. Dosud nebylo spo—
jovaciho článku z první poloviny X. stol.: jím jest nyni rekon
struovaná svatovítská rotunda.

jako importovaný typ umělé architektury karolinské přesaho
vala svatovítská rotunda naprosto schopnosti domácích lidí, ale
zároveň, jako cosi velikolepého, lákala k napodobování. Dálo se
tak podle zákona abstrakce, redukce a selekce, t. j. místo složi
tého tvaru byl stavěn tvar zjednodušený v menším měřítku. Ro
tunda sv. Felixe a Adaukta, která asi za českého ještě panství
vznikla v X. století na hradě Krakově, napodobuje svatovítskou
rotundu čtyřmi apsidami, křížově rozloženými, vypouštějíc ochoz.
kdežto následné rotundy v Čechách vynechávají ochoz i apsidy
až na liturgický nutnou apsidu východní, rozměrem pak rovnají
se přibližně pouze svatovítským apsidám, jak patrno z půdorysů
rotund sv. Kříže a sv. Longina v Praze, připojených tu ve stejném
měřítku k půdorysu svatovítské rotundy.

Shledáváme-li u českých rotund i drobné prvky svatovítské
rotundy, jako podkovovité apsidy, odstupněný oblouk a apsidově
lisény, vzniká otázka, zda jiný častý a příznačný prvek českých
rotund, kupolová lucerna, nepochází také ze svatovítské rotundy?
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Vyloučeno to není, ba možné jest i to, že osvětlující lucerna byla
na temeni svatovítské rotundy proto, aby jí byl osvětlen hlavní
prostor, jako shledáváme o něco později na bývalé rotundě sv.
Benigna v Dijonu, než dokázati se nic nedá.

Původ svatovítské rotundy hledati jest v oblasti karolinské
architektury. Některé známky poukazuji přesněji ke karolinské
architektuře lombardské, než jde o prvky porůznu užité, takže
bezpečný soud není možný. Současné poměry nasvědčují tomu, že
svatovítská rotunda byla dilem stavitelů a řemeslníků, kteří se ze
sousedních oblasti iranckých, maďarskými vpády tehdy zneklid
něných, utekli do Čech, ušetřených takových nájezdů pro svou
chudobu a nepřístupnost, ať již to byli lidé tamní, či cizi. Proto
mohla býti za krátko postavena. Zmíněné poměry byly asi také
toho hlavní příčinou, že se dočitáme o tolika duchovních, kteří
ze sousedních zemi k Václavu přicházeli. Po jejich odchodu po
smrti Václavově nebylo již tak znamenitých staveb,

IX. Smysl a určení svatovítské rotundy bylo několikeré. Pře—
devším byla hradním kostelem, ale zároveň i hlavnim hradním
kostelem, poněvadž překonávala oba dřívější, nejspíše dřevěné
kostely na Pražském hradě snad už proto, že byla stavěna z ka
mene, a více ještě a rozhodně nad ně vynikala tím, oč uměleji
byla zbudována jako stavba vskutku monumentální.

jako kruhový kostel byla založena proto, poněvadž podle
příkladu ialcké kaple bývaly centrálně zakládány kostely při pan
ských sídlech. Právě proto byla také později, nejspíše ještě v X.
století za Boleslavů, rotundě představena západní budova, obsa—
hujíci v přízemí kostelík sv. Vojtěcha a v patře knížecí oratoř,
k níž, podle tehdejšího zvyku, mohla vésti povýšená chodba do
knížecího paláce.

Není vyloučeno, že stavebně významným kostelem svatovít
ským měl býti zřízen první farní kostel v Čechách, neboť nedlouho
potom se jím skutečně stal, ba i biskupským kostelem, přestože
byl založen centrálně. jako všechny tehdejší kostely sloužila sva—
tovítská rotunda ovšem také za kostel hrobní pro vynikající osob—
nosti, a majíc při sobě hřbitov, byla i kostelem hřbitovním. Po—
družný tento charakter sepulkrální nebyl však důvodem centrál—
ního založení svatovítského kostela.

Čtyři apsidy, nehledime-li k formální stránce typové, byly
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věcně asi tím odůvodněny, že časem měly obsahovati oltářní
hroby různých světců, jichž ostatky svatý kníže, jak víme, horlivě
sbíral. Zvláštní shodou okolností stalo se, že ze svého hrobního
kostela boleslavského byl do svatovítské rotundy přenesen kano
nisovaný tím sv. Václav a zde, jako světec, uprostřed jižní ap
sidy ve spojení s oltářem pochován v kostele, který sám dříve
zbudoval

Z tolika důvodů nejvýznamnější kostel, stala se svatovítská
rotunda v Čechách představou křesťanského kostela, takže když
tu byly potom stavěny kostely, byly více než kde jinde zakládány
jako rotundy, napodobující zjednodušeně a zmenšené hlavní hrad—
ní kostel knížecího sídla, první farní a biskupský kostel v Če—
chách, chovající tělo sv. Václava. Proto můžeme tyto četné ro—
tundy nazvati »českými kostely<<, nikoliv však jejich prototyp,
importovanou karolinskou rotundu svatovítskou. Poněvadž byly
první kostely stavěny na hradech, nalézáme románské rotundy
na hradech právě tak, jako později na venkově. Poněvadž se po
chovávalo v nich a kolem nich, jako u všech jiných kostelů, měly
rotundy podružné také povahu kostelů hrobních a hřbitovních.
V podstatě však byly to prostě kostely kultové, založené kruhově
proto, poněvadž takovou představu křesťanského kostela vznítila
v Čechách svatovítská rotunda, dokud novostavbou románské
basiliky nezačala nabývati vrchu představu kostela podélného,
již dříve v Čechách také užitého.

Ze všeho vysvítá, že sv. Václav stal se zakladatelem monu
mentální architektury v Čechách nejen tim, že postavil dilem ci—
zích lidí umělou a složitou karolinskou rotundu sv. Víta, nýbrž
i proto, že tak nepřímo vyvolal vznik zjednodušeného typu do—
mácího, české rotundy románské, »českého kostela<<.

Národní církev syrská.
Alois Musil.

Hnutí odstředivé.

Syrie a Palestina byly od nepaměti osídleny Semíty. Oby—
vatelům přímoři se říkalo Kanaanšti nebo Féničané, ostatním pak
Aramejci či Syřané. Nikdy nebyli sjednocení pod společným pánem
domácím. Bezmála vždy poslouchali vládců velkých říší soused—
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nich. Dlouho nad nimi vládli králové asyrští, kteří byli vytřídáni
perskými. Koncem čtvrtého století před Kr. král Alexander Make
donský porazil \Peršany a jeho nástupci si v Syrii zřídili řecký
stát s hlavním městem Antiochii. Udržel se přes půl třetího sta
let, až jej Římané proměnili ve svou provincii.

Začátkem našeho letOpočtu domorodé obyvatelstvo celé
Syrie a Palestiny mluvilo z větší části syrsky, z menší arabsky.
Obchodníci a průmyslníci, jakož i velká většina měšťanů, třebas
uměli syrsky, přece dávali přednost řečtině a řeckým mravům.
Řečtina byla jazykem vzdělanců, řecky se vyučovalo na školách
středních a vysokých a řecky se hrálo na divadlech. Latina hrubě
nepronikla; jen vládní úředníci a vojáci jí užívali.

Kristus Pán a apoštolové byli Syřané a mluvili syrsky. Svědčí
o tom jejich jména, jakož i všechny výroky Krista Pána, zazname
nané v evangeliích jeho mateřštinou. Křesťanské bohoslužby se
konaly pro Syřany syrsky, pro Řeky řecky, pro Římany latinsky.
jenže řečtina přece jen měla vrch. Za biskupy byli voleni mužové,
kteří, vychodivše řecké školy, mohli udržovati styky s ostatními
křesťanskými obcemi jak severní Afriky, tak západní Asie a jižní
Evropy. Hlava neboli patriarcha bydlil v Antiochii. Po rozštěpení
říše římské Syrie s Antiochii připadla říši byzantské. Císařové
sídlící v Cařihradě napomáhali v Syrii živlu řeckému k větší
moci na úkor domorodého živlu syrského. Tento tlak budil však
protitlak.

Domorodci syrští studovali na řeckých školách, osvojovali
si řeckou vzdělanost a těžce nesli, když v úřadech byli nuceni
ustupovati přistěhovalým Řekům a snášeti jejich ůštěpky, jako
by nebyli vzdělanci. Probouzelo se v nich národní vědomí, které
je nutilo, aby užívali své mateřštiny nejen při bohoslužbách, alel
též ve společnosti a v písemnictví. S probouzející se národnosti
syrskou vznikala též syrská literatura. Podkladem obojí byl jazyk
bohoslužebný, proto ponenáhlu splýval život církevní s národním
a názor náboženský byl hlavní značkou národnosti.

Církev křesťanská byla dlouho zmítána hádkami o božství
Krista Pána. Řek Arius je popíral a našel mnoho stoupenců na
západě, kdežto na východě se mu protivili a božství Kristovo ob
hajovali na úkor jeho člověěenství. Na církevním sněmu v Chal—
cedoné bylo 23. října 451 usnescno, že každý pravověřící křesťan
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má uznávati v Kristu Pánu dvě přirozenosti: božskou a lidskou.
Tomuto usnesení odporovali četní biskupové z Orientu tvrdíce,
že po vtělení přirozenost božská a lidská se v Kristu úplně slou—
čily, takže vytvořily přirozenost jedinou. Tito biskupové, jímž se
říkalo monofysité, protože zastávali jediné přirozenosti Kristovy,
našli ohlas ve svých díecésich a nechtěli se podrobiti, ani když
jim bylo hrozeno ztrátou úřadu a ruznými tresty. jediná přiroze
nost se stala heslem odporu proti západu a známkou církví vý
chodnich.

Cisařové byzantští chápali nebezpečí. jaké by ohrozilo jejich
říší, kdyby se jednotná církev katolická rozpadla v církve národní,
proto napínali všechny síly, aby po dobrém nebo po zlém přiměli
rozvaděné Orientály k povolnosti. Bylo by se jim to podařilo,
kdyby byli měli na mysli pouze a jediné dobro církve, kdyby
nebyli sesazené domorodce nahrazovali svými stvůrami byzant
skými.

Bezmála celá Syrie se přimkla k nauce o jediné přirozenosti
Kristově a zdálo se, že nauka ta zemi úplně ovládne, obzvláště když
ji uznal i Severus, který se stal r. 512 patriarchou antiochenským.
Toho nemohl byzantský císař připustiti. V září 518 dal Severa vy—
puditi a snažil se vyhladiti kdejakého biskupa a kněze, vyznávají
ciho jedinou přirozenost. Po dvacetiletém pronásledování se mohli
byzantští Řekové chlubiti, že je národní církev syrská z kořene
vyvrácena. Jenže se chlubili předčasně. Dostalať církev syrská
oporu, kdy a kde se jí nejméně nadála. Císařovna Theodora po—
cházela ze Syrie a se svými syrskými krajany cítila. Na přímluvu
knížete či krále Háreta z arabského kmene Gassán dala 542

v'Cařihradě vysvětiti dva monofysitske' biskupy, Theodora a ja—
koba. Theodor měl býti biskupem syrských kočovníků, Jakob pak
usedlíků. Oběma hrozilo velké nebezpečí. Leč Theodor měl moc—
ného ochránce v knížeti Háretovi, kdežto jakob byl odkázán na
pomoc Boží a svou vlastní obezřetnost. Spojiv se se dvěma bis
kupy vysvěcenými v Egyptě, navštěvoval po čtyřicet let nejen syr
ská města, ale i vesnice, samoty a tábory kočovníků, sbíral věřící,
zakládal náboženské osady a světil jim kněze, biskupy, ba i dva
patriarchy. Vzkřísil dohasínající církev syrskou a jeho památka
v ni trvá dodnes. Příslušníci této církve si říkají Syřané; splýváť'
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u nich národnost s církví. jejich odpůrcové je nazývají jakobity
po jejím zakladateli.

Monofysitská neboli syrská církev národní uznávala za svou
nejvyšší hlavu patriarchu antiochenského. Za svého největšího
rozkvětu měla na sto biskupství. Svornosti a jednomyslnosti
v církevní nauce v ní na začátku nebylo. Vyznavači jediné přiro
zenosti se navzájem krutě potírali, poněvadž přece jen nemohli
připustiti, že by byla lidská přirozenost Kristova úplně zmizela.
Ponenáhlu se vraceli k nauce katolické; přestali býti kacíři, ale
zůstali odštěpenci, schismatiky, aby uhájili svého národního bytí.
Ve věrouce a v bohoslužbě se od nás hrubě neliší. Kříž dělají
jedním prstem. Při mši užívají kysaného chleba a slouží ji ja—
zykem syrským. Světští kněží se mohou před vysvěcením ženiti.
Kněží klášterní se ženiti nesmějí. Biskupové se vybírají z klášter—
níků. Ženských klášterů nemají.

Za byzantských císařů církev syrská velice trpěla. jaký div,
že s jásotem pozdravovala vyznavače islámu, kteří posádky by
zantské ze Syríe vypuzovali. Prvotní muslimové nenutili křesťanů,
aby přijali islám. Chtěli se pouze zmocníti vlády a spravovati
stát ve svůj prospěch. Příslušníkům syrské církve ponechali
úplnou náboženskou svobodu a. zabezpečovali jim pořádek. Ne
volali jich k vojenské službě. Chtěli, aby se zabývali orbou, prů
myslem a obchodem a platili daň, z níž by se vydržovali muslimští
úředníci a vojáci. A přece křesťané přestupovali ponenáhlu k islá
mu. Byli to obzvláště čelní rodové, kteří, chtějíce se vyrovnati
svým muslimským pánům, zaměňovali kostel s mešitou a přijímali
jejich náboženství. Křesťány zůstali pouze menší řemeslníci a ob
chodníci po městech a sedláci v nepřístupných krajích horských.

Svéhlaví mniši.

Syrská církev stonala a vnitřní různice a nesváry, nikoliv
muslimský nátlak, ji dusily, až ji udusíly. Nebylo ústřední správy
a nebylo kázně. Klášterů bylo mnoho a mniši dělali, co chtěli.
Podrývali vážnost nejen biskupů, alei patriarchů, žalovali na ně
u muslimských úřadů, popuzovalí proti nim věřící křesťany a
podkopávali základ, na kterémž křesťanská církev je vybudována.
Věřící, jimž se věčné hádky zprotivily, opouštěli církev a stávali
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se muslimy. :Pěkný doklad toho máme v kraji halebském, k němuž
i země královny Zenobíe zčásti náležela.

Do mešní knihy syrské, a to do části po pozdvihování, se
vloudila slova: »Chléb nebeský lámeme ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.<< Koncem století osmého poukazovali někteří
bohoslovci, že tato slova jindy v misálu nebyla, že by proto bylo
záhodno, aby byla vynechána. jiní se tomu protivili, tvrdíce, že
v nich není nic závadného a že jsou posvěcena užíváním aspoň
dvěstěletým. Obě strany žádaly patriarchu :Kyriaka, aby rozhodl.
Svolav biskupy, rokoval s nimi o věci a vydal nález:

»Kdo chce slova C h lé b n e b e s k ý . .. říkati, může. Kdo
nechce, nemusí.<<

Bohoslovci se spokojili, ale jejich odpůrcové patriarchu na
padli, že jích neodsoudil a slova C h lé b n e b e s k ý závaznými
neprohlásil.

Biskup kraje halebského byl velkým zastáncem těchto slov.
Umiraje, prosil mnichy kláštera, z něhož vyšel:

»Nepřijměte za mého zástupce, leda člena svého kláštera.
Nic mne tak netrápí, jako že patriarcha svou povolností dovolil
\'ynechávati slova, jež jsme v našem kraji odedávna říkali.<<

Po smrti svého biskupa vzali mniší jednoho svého bratra &
představili ho patriarchovi, řkouce:

»Posvět' nám ho za biskupa. Šat, jímž ho přioděješ, berlu,
již mu podáš a osla, na nějž ho posadíš, máš tady.<<

»Posvět' ho na biskupa. Nezdráhej se, posvěť ho na bis
kupa,<<ozývali se mniši jiných dvou klášterů, kteří se k Halebským
přidali.

»Toho bohdá nebude, aby mniši nutili patriarchu, koho by
měl vysvětiti na biskupa. Patriarcha má právo vybrati mnicha,
a já jsem ho vybral z vašeho kraje, ale z kláštera, jehož členové
zachovávají poslušnost. Toho vám vysvětím.<<

»Vysvět' si, koho chceš, ale my neuznáme, leda koho chceme.<<
Patriarcha vysvětil mnicha, kterého sám vybral, ale Halebští

ho nepřijali. Aby ukázali, že se patriarchovi podrobiti nemíní, vy
nechávali jeho jméno při modlitbách. Patriarcha je napomínal,
káral, hrozil, a co oni neudělali . . .

Tehdy tábořil v kraji halebském chalífa. Vedl válku s císa
řem byzantským a odtud vypravoval svá vojska přes hranice do
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území svých nepřátel. Byzantští byli připraveni a muslimové se
vraceli bez výsledku. Po Halebsku se šeptalo o zrádcích. Toho
použili nespokojení mniší, vypravili dva členy k chalífovi a
žalovali:

»Kyriak, jenž si říká patriarcha, je vyzvědač a zrádce. Vzka—
zuje Byzantincům a píše jim o všem, co se u nás děje.<<

Chalífa by byl rád vinu nezdařené výpravy svedl na někoho
jiného, proto se rozhorlil a hned poslal vojenskou četu pro patr-í
archu, jenž tehdy bydlil v městě Rakka, ležícím nedaleko, na
levém břehu Eufratu. Měl přátele v Halebu a ti, sotva se dověděli
o bídné žalobě mnichů, vypravili k němu rychlého posla, jenž
dorazil do Rakky před vojáky chalífovými. Patriarcha pochopil
nebezpečí, jaké mu hrozí, a vsedan na koně, spěchal nejkratší
cesrou k chalífovi, jenž se již vracel. Setkal se s ním u samého
Haleba. Vrhnuv se před ním na tvář, s pláčem se zaříkal, že je
nevinen. Chalífa se na něho zahleděl a poznamenal: >>Svěřiljsem
věc svému právnímu rádci. ()n tě vyslechne.<<

Patriarcha se očistil, ale mniši pokoje nedali. Spojivše se
s mnichy několika jiných klášterů, sami si vysvětili dva biskupy
a zřizovali si vlastní správu. Patriarcha by je byl velice rád získal,
proto svolal pravověrné biskupy do kraje halebského a vyšetřoval
příčinu nespokojenosti. Přesvědčiv se, že žádného důvodu nemají
a že jednají pouze z umíněnosti a sobectví, vyzval je jménem
shromážděných biskupů k poslušnosti. Když i potom ještě odpo
rovali, vyobcoval je z církve i s jejich dvěma biskupy. jako by
pichl do vosího hnízda. Mniši se rozběhli po celém kraji, varovali
věřící před patriarchou tvrdíce, že je zrádce a nevěrec a nutili
světské kněze, aby se ho zřekli a jim i nadále svatými svátostmi
přisluhovali.

»Nemůžeme přece býti bez hlavy,<< namítali někteří rozváž
nější křesťané a světští kněží.

»Zvolíme si svou vlastní hlavu,<<odpovídali mniší a skutečně
si zvolili mnicha Abrahama za patriarchu.

»:Nyní máme hlavu a hlava nám zařídí pravověrnou církev,<<
chlubilí se mniši a jejich patriarcha Abraham je vysvěcoval na
biskupy a arcibiskupy, třebas neměli věřících. Putoval s nimi
od kláštera ke klášteru, od osady k osadě, od města k městu,
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všude vlévaje do srdcí věřících pochybovačnost a rozsévaje
rozvrat.

Patriarcha Kyriak, jenž měl hodně práce i jinde, byl tak do
jat zhoubou, jakou působili neposlušní mniši halebšti, že lítostí
zemřel roku 817. Na stolci patriarchálním seděl 24 let a vysvětil
za tu dobu 86 mnichů na biskupy. S mnohými měl rozmíšky, ale
žádný mu nezpůsobil tolik trampot, jako mnich Abraham se svými
druhy. Přátelé i nepřátelé, křesťané i muslimové uznávali zbož
nost a poctivost patriarchovu. S pochvalou o něm vykládali, že
nebral nikdy úplatků a že se svým úřadem neobohatil.

- Volba nového patriarchy.

Abraham se nadál, že biskupové ze strachu, aby se rozkol
nešiřil, ho uznají za patriarchu, proto vybízel své stoupence k po
koji a poslušnosti. Mnozí uznávali již tehdy, že chybili a vzka
zovali mu:

>>Patriarcha, k vůli němuž jsme se rozštěpili, zemřel. Nač
bychom nadále zůstávali vyobcováni z církve? Smíříme se s ní.<<

Abraham se bál smíru, proto odpovídal: »Vám k vůli jsem
již hodně vytrpěl. Nepřipravujte mně utrpení nové. Počkejme, až
koho zvolí. Bude-li nový patriarcha užívati slov: C hléb ne
beský..., přisám Bůh, že se upřímně podrobím. Pojďte se
mnou k volbě.<<

Biskupové se sešli k volbě do Rakky. Abraham se tam ode
bral s velkým počtem mnichů, z nichž každý třímal v ruce těžkou
hůl. Obklíčili volební mistnost a křičeli:

»Rozhodněte o slovech: C hl é b n e b e s k ý. .. Chceme se
nadále modliti C h 1é b n e b e s k ý. Potrestejte ty, kdo slova
Chléb nebeský zamitaji.<<

Shromáždění biskupové k nim vyslali starešinu, jenž pro
hlásil:

»Máte na vůli. Kdo říkáte C h lé b n e b e s k ý, říkejte;
nikdo vám nezakazuje. Kdo neřikáte, neříkejte; nikdo vám ne
poroučí.<<

Na pokyn Abrahamův utišili se jeho stoupenci a shromáždění
otcové mohli urovnati ještě jiné sváry. Posléze pravil jeden
z nejstarších:
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»Vyřídivše tyto věci, připravme se na svůj úkol nejpřednější.
Po tři dny budeme se postiti a modliti, aby Hospodin přichystal
své církvi muže, který by ji spravoval poctivě a svatě.<<

iPo třech dnech zasedli k volbě, vybízejíce jeden druhého
k upřímnosti. Po mnoha návrzích vstal jistý biskup a promluvil:

»Dovolte mně, otcové, abych vás upozornil na bratra Dio-—
nysia. |Přišel k nám do našeho města před dvěma lety ze svého
kláštera. Věru že se nám zalíbil pro svou zbožnost, skromnost
a učenost. Spisuje dějiny naší církve a všude a vždy plní své
povinnosti.<<

Otcové se dOptávali na bratra Dionysia a přesvědčivše se,
že vyniká nade všechny, kdož byli na stolec patriarchální na—
vrženi, písemně projevili svůj souhlas s jeho volbou. Poslali pro
něho a jeden po druhém na něho vkládali ruce. V pátek ho vy
světili na jáhna, v sobotu na kněze a v neděli 1. srpna 818 na
patriarchu.

Kdo byl nespokojen, byl Abraham.
»Vidíte, co biskupové vyvedli,<<poštíval své stoupence. »Za

patriarchu si zvolili mnicha z města, ve kterém byla slova
C h lé b n e b e s k ý umlčena. Teď vám ve jménu Hospodinově
ukládám, abyste mne mrtvého nepochovali, pokud nezvolíte mého
nástupce a abyste se s těmito nikdy nesmířili.<<

Mniši slíbili, že se podle jeho slov zachovají a vrátili se s ním
do kraje halebského.

Novy patriarcha považoval za svou první povinnost, aby
zbloudilé ovce halebské přiměl k návratu do praveho ovčince.
Vydal se z Rakky za Abrahamem. Svolav kněze, jáhny a zástupce
věřících, vysvětlil jim, že slova C h l e b n e b e s k y nezakazuje.

»Chcete-li je říkati, říkejte je, nikdo vám nezakazuje, ale
nenut'te jinych, kdo je říkati nechtějí, aby je říkali. Vždyť nebyla.
od našich otců do mešní knihy vepsána.<<

Kněží, jáhnové a zástupci věřících z kraje halebského se
velmi radovali, že byla příčina rozkolu odstraněna a že se budou
moci klidně zabývati svými věcmi. Slíbili patriarchovi poslušnost
a slibu svému dostáli, pokud u nich dlel.

Sotva patriarcha odešel, přihnal se do Halebska Abraham se
svými mnichy. Rozeslal je po osadách, aby svolali kněze, jáhny
& zástupce věřících ke společné poradě. Shromážděným hrozil, že
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je z církve vyobcuje, že žádného z nich do kostela nepusti a že
nedovolí, aby byli na hřbitově pochováni, nezřeknou-li se patri
archy Dionysia. Zalein se a vrátili se k rozkolu.

Patriarcha a chalífa.

Patriarcha Dionysius se vydal z Halebska do Bagdádu, kde
sídlil chalífa. Představil se mu a dostal od něho listinu, potvrzující,
že je hlavou církve syrské, nebo, jak se jí též říkalo, jakobitské.
jeho nepřítomnosti využil Abraham k novému činu. Šel se svými
do Rakky a tam obžaloval Dionysia, že si neprávem přisvojuje
hodnost patriarchy. Křesťanští měšťané dověděvše se o příchodu
Abrahamově, opustili své příbytky a odebrali se do nádvoří
vládní budovy. Zemský správce dlouho mlčky naslouchal žalo—
hám Abrahamovým. Posléze pokynul svému důvěrnikovi.

»Vyjdi do nádvoří a zeptej se křesťanů, kdože je jejich pa—
triarchou.<<

V nádvoří byl velký hluk. Měšťané a mniši obklopili stou
pence Abrahamovy a byli by je snad utloukli, kdyby se jich ne—
byla ujala muslimská stráž bezpečnosti. Důvěrník pokynul, aby
se utišili. Když se tak stalo, ptal se:

»Kdo je vaším patriarchou: Dionysius nebo Abraham?<<
Velkým hlasem odpověděli: »Abraham nemůže býti naším

patriarchou; vždyť není ani křest'anem.<<
Mniši halebšti ani nemukli; báli se svých souvěrců. Tu se

zemský správce obořil na Abrahama:
»Lhář jsi a podvodník. Hned s něho strhněte jeho roucho

patriarchální. Neopovažuj se nazývati se nadále patriarchou! Vrať
se do své poustky á propusť mnichy, které jsi přivedl.<<

Ale ani tato lázeň nezchladila Abrahama a jeho stoupenců.
Abraham si vzpomněl, že v klášteře, ze kterého pocházel, chovali
původní nebo padělanou listinu, jíž Ali, zeť proroka Muhammada,
udělil klášteru jistá práva. Poslal několik mnichů se svým vlast
ním bratrem do kláštera:

»Vezměte listinu Aliho, jděte s ní do Bagdádu, ukažte ji tam
stoupencům Aliho, nebo, jak se také jmenují, šíitům, a požádejte
je, aby se ujali mé věci.<<

Stalo se tak. Šíité, vidouce podpis svého prvního světce, po
važovali za svou povinnost, aby se Abrahama zastali a jemu



590 Alois Musil, Národní církev syrská.

k hodností patriarchy dopomohli. Odebrali se k chalífovi, předlo—
žili mu věc a prosili a naléhali, aby jim vyhověl. Chalífa se zdrá—
hal; vždyť před nedávnem potvrdil za patriarchu církve syrské
Dionysia. Šíité neustávali. Hledali si nové a nové pomocníky &
působili chalífovi hodně potíží.

»Budiž, vyhovim vám. Uvidíme, jak se. ti dva patriarchové
dohodnou,<< rozhodl se posléze chalífa a podepsal listinu pro
Abrahama. Jeho bratr ujížděl, jak nejrychleji mohl, do Halebska.
a Abraham spěchal s listinou k zemskému správci do Rakky;
přišel však pozdě. Dionysius tam již byl a zemský správce jeho
listinu uznal za pravou. Ale Abraham tvrdil, že jeho listina je
rovněž pravá a jeho bratr a mniši to dosvědčili. Tu zemský správ—
ce, nevěda kudy kam, vypravil rychlého posla do Bagdádu. Vrátil
se za dvacet dní s nálezem chalífovým, že Abraham je podvodník
a má býti vydán patriarchovi. Hned u zemského správce mu pa—
triarcha strhl biskupskou čepici a napomenuv ho, rozkázal mu,
aby se vrátil do svého kláštera.

Kdo neuposlechl, byl Abraham. Místo do kláštera šel do
kraje halebského, kde znovu popuzoval proti patriarchovi. Zemský
správce, chtěje ukončiti třenice a půtky mezi křesťany halebský
mi, rozkázal svým strážníkům, aby Abrahama zatkli, jako lotra
spoutali a do Rakky přivedli. Tam mu dal znovu strlmouti veřejné
šat patriarchální, jen aby ho zahanbil a k pokoji přiměl. Ale ani
lo nepomohlo. Abraham, sotva se dostal z vládní budovy, spěchal
ke svým stoupencům halebským a šířil rozkol, kde jen mohl.

Tou dobou byl nějaký metropolita církve syrské obžalován
1. hanebných skutků. Čtyřicet biskupů zkoumalo žalobu a nalezlo,
že je vinen a že musí býti svého mista zbaven. Sesazený metro
polita hledal záštitu u Abrahama a našel ji. Abraham shromáždil
své mnichy, dovedl ho do města, ze kterého byl vyhnán, a znovu
ho dosadil na stolec, se kterého byl shozen.

Židé se hádali, kdo by měl býti hlavou nebo knížetem jejich
náboženské obce. Kníže býval volen ze členů určité rodiny. Právo
na volbu si přisvojovali představení židovských škol babylon—
ských. Nemohli „se dohodnouti a každá strana se ujimala svého
čekatele. ()bě žalovaly a chalífa vydal zákon:

»Sejde-li se aspoň deset zástupců obce židovské nebo křes
ťanské a zvolí si hlavu, nikdo jim nebrání.<<
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Tohoto zákona chopili se někteří syrští neboli jakobitští
křesťané bagdádšti a jsouce nespokojeni se .svým biskupem, zvo
lilí si jiného. Patriarcha Dionysius, obávaje se rozvratu své církve.
uznal za nutné, aby o zákonu pohovořil s chalífou. Měl soukromé
slyšení v zahradě, v níž se chalífa projížděl. Podav patriarchovi
ruku, ptal se:

»jak se máš? jak se ti daří v úřadě?<<
Patriarcha s pláčem vykládal o různicích mezi křesťany bag

dádskými stěžuje si, že se nespokojenci dovolávají nového zá
kona, podle něhož deset zástupců má právo zvolíti si vrchního
pastýře.<<

>>Zajisté, zajisté, že mají právo. Tak jsem rozhodl prvotně
ve věci židů, poněvadž nezamýšlím vnucovati vám prchního pa—
týře,<<odpověděl chalífa.

»Tvé moudrosti je jistě známo,<<vysvětloval patriarcha, »že
naši předkové otevřeli mnohá města předkům vaším a že bylo
tehdy právně ujednáno, že nebudete měniti našich zákonů na
naší škodu. jeden z těchto zákonů se týká našich vrchních pas—
fýřů.<<

Chalífa hájil názoru svého, patriarcha odporoval. Po hodné
chvíli prohodil rozmrzelý chalífa:

»Mnoho, velmi mnoho nás trápíte, křesťané, obzvláště vy,
jakobité. Pro dnešek dost na tom, co jsme si řekli. Přihlas se
někdy jindy.<<

Patriarcha se přihlásil po desíti dnech a chalífa rozhodl:
»At' přijde zítra rán0.<< Na tutéž dobu obeslal své právní rádce
a tázal se jich před patriarchou:

»Co se vám zdá? Smíme sami ze své moci určovatí křesťa

nům vrchního pastýře?<<
Právníci porokovavše odpověděli jakoby jedněmi ústy: »Ne

smíme, ba ani nutití jich nesmíme, aby změnili své vyznání nebo
své obyčeje, pokud jsou poslušní a pokojni.<<

Chalífa se zamyslil a pokynul právníkům, aby odešli. Potom
promluvil patriarcha:

»Předkové tvojí uznávali náš patriarchát a zvláštní listinou
potvrzovalí jednotlivé patriarchy, jako ty mne. Patriarchové usta—
novovali způsob volby jednotlivých vrchních pastýřů. K čemu
tento zákon?<<
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»Proč vás, křesťany, tento zákon tak trápi?<<
»Však židé také reptají, třebas je hodnost jejich knížete svět

ská a dědičná. U nás je tato hodnost duchovní a týká se naší
viry. Kdo se u nás protiví proti zákonu o vrchním pastýři, ne—
trestáme ho ani bitím, ani smrtí, ani ztrátou majetku. _le-li to
biskup nebo kněz, bývá zbaven svě hodnosti, je-li to člověk
světský, bývá z církve vyobcován.<<

Chalífa se vmísil: »Že hříšníka zbavujete hodnosti a důstoj
nosti, vám nezakazujeme, že však ho vyvrlmete z církve a zaka—
zujete mu účast na službách Božích, neuznávám za právni. Vždyť
obzvláště hříšníci se mají modlití a Boha za odpuštění prositi.<<

Potom, dav zavolati soudce, rozkázal mu: »Vyšetři věc bis—
kupa bagdádského a najdeš—li,že je ve věcech viry podřízen patrí
archovi, vykonej, co patriarcha rozkáže.<<

Toto se stalo v březnu 829. Právo patriarchovo bylo samým
chalífou uznáno, státní úřady ho měly podporovati. Abraham
přece neustal od svého zhoubného díla. Zemřel 837. Krátce před
smrtí připomněl svým stoupencům slib, že ho nepochovají, pokud
nezvolí jeho nástupce. Zvolili jeho vlastního bratra, jenž vytrval
na cestě rozkolu a zavinil, že křesťané na halebském venkově
bezmála vymizelí.

Bývalé středisko církve syrské.

V poledne jsme čerpali vodu z řeky při vzniku kanálu lsháki.
Západní step sahá tam vysokým skalním výběžkem až k samé
rozvodněné řece. Vchod do osady Tekrít byl po břehu nemožný.
Nezbylo nám, než vystoupiti po silnici na západní step a dostati
se odtud do Tekrítu, kde jsme chtěli najmouti vůdce & koupití
ječmene pro koně četníků.

Se stepi jsme viděli dole v řece četné ostrůvky, porostlé ze
lenými topoly, kdežto na březích řeky nebylo od zámku Ášek ani
stromečku,.ani keříčku. Daleko na severovýchodě byl obzor uza
vřen pohořím Hamrín, táhnoucím se obloukovitě k severu, kde
pod jménem Makhúl přechází ve step, po které jsme se ubíralí.
Zrovna před sebou jsme měli kopečky & kopce rozsáhlého měs
tíště, jež jsme vlevo objížděli cestou do osady Tekrít.

Domy dnešního Tekrítu pokrývají severovýchodní čtvrť
starých zřícenin. Leží na skalnatém výběžku západní stepí, spada—
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jicím na jihu do hlubokého úvalu, na východě příkře k řece,
a přecházejícím k severu zvolna k zátočině nábřežní. jen na zá
padě souvisí se stepí hlubokým sedlem, na kterém je hřbitov.
Větší a vyšší část zřícenin se rozkládá k jihu od zmíněného úvalu.
Tam je dosud zřejmě patrna bývalá tvrz, již až dodnes usedlíci
říkají Birta, kočovníci pak Bíra. ()bě slova značí místo hrazené,
pevnost. Části hradebních zdí se uchovaly; na jihu lze viděti
zbytky brány, zesílené dvěma věžemi.

Dnešní osada Tekrít jakož i zřícenina jsou zbytky velkého
a proslulého soujmenného města. Za dob asyrských se mu říkalo
Tekrítejn, Dva Tekríty, bylo tudiž již tehdy vybudováno jak na
jihu, tak na severu od úvalu. Spisovatelé klasičtí je znají pod
jménem Bírtha, kdežto spisovatelé křesťanští užívali staršího
názvu Tekrít.

V Tekrítu se utvořilo středisko křesťanů cirkve syrské či jako
bítské, bydlících v říši perské. jejich hlava, patriarcha, sídlil v syr—
ském městě Antiochii a tudíž v říši byzantské. Za stálých bojů mezi
Byzantinci a Peršany o prvenství trpěli jakobitští poddaní perští,
poněvadž jim perští úředníci předhazovali, že nadržují Byzantin
cům, nepřátelům státu. Aby se uchránili od krvavého pronásledo
vání, omezovali jakobité perští své styky s patriarchou antiochen
ským a zřídili si samosprávu církevní, kterou patriarcha antiochen
ský začátkem sedmého století konečně uznal, poslav jim svého
zplnomocněného zástupce s názvem mafrijan. Prvním mafrijanem
se stal r. 629 Marúta. S počátku bylo mu podřízeno deset a po
několika málo letech dvanáct biskupství, ležících v různých
místech nejen říše perské, ale i států sousedních. Marúta se usadil
v Tekrítu a on to byl, kdo r. 637 otevřel bránu tohoto křesťan—
ského města muslimům, když písemnou smlouvou zajistili obyva
telům život, majetek a úplnou náboženskou svobodu.

Město Tekrít, sídlo mairijanovo, rostlo a vzkvétalo. Muslim—
ský spisovatel lbn Haukal je popisuje v druhé polovici desátého
století jako město s obyvatelstvem z velké většiny křesťanským,
vystavěné na pravém břehu Tigridu na mohutném, strmém kopci.
Na vrcholku kopce je část města, které se říkalo Bíra, Tvrz, jak
se jindy jmenovalo město samo. Byla to pevnost, obehnaná sil—
nými hradbami, vybudovanými za dávných dob. V městě bylo
mnoho starých chrámů a klášterů, založených brzo po smrti je
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žíše a jeho učedníků. l-lrubě se nezměnily, neboť byly stavěny
velmi důkladně z pevného staviva. Největší chrám byl za ná
vštěvy lbn l-laukalovy Chadra, zbudovaný z kamení, cihel a sádry.
Pod Tekritem byly zbytky cihlového mostu, vedoucího přes
Tigris.

Šábušti, žijící skoro v téže době, popisuje klášter sv. jana
u Tekrítu. Byl velký, obydlený a měl mnoho světnic a mnichů.
Poutníci do něho chodili ze všech končin. Patřily mu pole, za—
hrady a vinice. Bokem kláštera byl vybudován pohostinský dům.

Záhuba Tekrítu začíná v desátém století. Zavinili ji hlavně
nesvědomiti kněží, ba i mairijani, kteří dobrovolně, z důvodů čiře
světských a sobeckých přestupovali k islámu a kradli drahocenné
nářadí a ozdoby. Po r. 1153 již nesídlil mafrijan v Tekrítu. Křes
t'anů ubývalo, muslimů přibývalo.

Začátkem června r. 1182 navštívil Tekrít muslimský cesto
vatel lbn Džubejr. Píše, že je to veliké město s prostrannými před—
městími, širokými ulicemi, hojně navštěvovanými tržišti a četnými
svatyněmi. Obyvatelů je mnoho a vynikají poctivostí a svědo—
mitosti, poněvadž nikoho nešidí váhou. Tigris teče hluboko pod
Tekrítem a nad ním se vypíná opevněná tvrz, tvořící nejdůleži
tější část města, obehnaného mohutnými zdmi, které se však
na mnohých místech již rozpadávají.

Křesťané tekrítští vítali r. 1218 malrijana Ignatia. Ignatios
chtěl viděti město, které bývalo jindy hlavou Orientu. Obyvatelé
mu vyšli vstříc s velkým jásotem, nesouce evangelia a kříže při—
vázané na kopích a zpívajíce syrské a arabské hymny. Tím byli
muslimové, obzvláště Odpadlíci, popuzeni a přinutili vládu, aby
uvrhla mafrijana do vězení a uložila Tekrítským pokutu 20.000
zlatých. Mafrijan uprchl k řece Chábúr a byl později zvolen za
jakobitského patriarchu antiochenského.

Poslední mairijan, kterého křesťanský Tekrít spatřil, byi
Barhebraeus. Zavítal tam r. 1356. Křesťané mu vyšli naproti
s velkou radostí. Přinesli s sebou starodávný mafrijanský stolec,
na nějž ho posadili a ve slavném průvodu do sídelního chrámu
doprovázeli.

Za mé návštěvy nebylo v Tekrítu ani jediného křesťanského
kostela, ani kaple.
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Úpadek církve syrské.

()dštěpení se od církve katolické nebylo národní cirkvi syr
ské na prospěch. Svých věřících nezachovala a tím svou národ
nost zeslabila. Kdo přestoupili k islámu, poarabštili se. Kdo zů
stali své církvi věrni, nezúčastnili se obecného rozkvětu a neza
chovali si své národnosti. Při bohoslužbách užívají sice svého
prvotního jazyka syrského, ale v životě rodinném & veřejném jej
nahrazují zpřízněným jazykem arabským. Svého bohatého ná—
rodniho písemnictví, obzvláště církevního, neznají, ba ani mu
nerozumějí. jsou rozptýleni po ruzných městech a osadách syr—
ských a mesopotamských, ale všech není ani 150.000. jejich pa—
triarcha, nebo jak se mu také říká, katholikos, sídlil v horském
městě Mardině, jež bylo střediskem největší skupiny Syřanů
čili jakobitů. Po válce světové se usadil v Halebu.

Koncem století osmnáctého četní Syřané se sjednotili s Rí
mem &dostali vlastniho patriarchu, jenž nyní sídlí v klášteře Šarfe
v Libanonu. jeho obec má přes 30.000 členů, spravovaných ně
kolika biskupy. Sjednocení Syřané mají lepší školy a proto také—
vzdělanější duchovní správce a mnichy. Účastní se národního
života svých arabských krajanů, od nichž se neliší leda svým
náboženstvím.

(Z cestopisů »V zemi královny Zenohie<<, Praha 1930; »V biblickém.
ráji<<, Praha 1930)

Římské zprávy o českých dominikánech.
Dr.Aug. Neumann.

(Dokončení)

Locus hic valde est periculosus propter nimias commoditates
et occasiones, unde numquam deberet permitti, ut ibi unus solus.
habitaret religiosus, ut patuit in ruina multorum pau-cis his annis
praeterítis, aliquamdiu dedi socium, sed per penuriam fratrum co
actus fui revocare alio. Tota civitas pestilentissime infecta est hae—
resibus istorum temporum, ludibrio habent religiosos valde, sunt
tamen in conversatione satis humani, el audivi, non paucos esse,
qui lubenter am-plecterentur catholicam lidem, si eis praedicaretur
catholice, nisi timerent persecutionem senatus. Desunt operarii..
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Ad secundum articulum.

Multa de instituendis noviciatibus olim in hac |provincia a di
versis ordinata et »disposita fuerunt et novissime in capitulo gene
i'ali 1608, in capitulo Olomutzensi 1610, videlicet, ut unus novi
ciatus esset Olomuczii contribuente provinci'a, et alter Znoymae ex
pensis ipsius conventus, sed prOpter duos vel tres Olomuczii ali
quandiu educatos, pro quib-us contributionem aegre poterant exi
gere, nihil fuit executioni mandatum. Longe enim alia est ratio
educandorum novitiorum in his regionibus et provinciis, ubi rari
sunt, qui aspirant ad vitam religiosam. Et qui recipiunt, vellent
ipsis uti in suis ecclesiis, et si colligantur in unum, aut conventus
non potest alere aut non sunt eiusdem capacitatis et eruditionis,
ut possit unicus lector omnibus sufficere etc. Ego existimo optime
provisum lore huic provinciae, si priores, servatis servandis, reci
piant, quos alere possunt, quilibet pro se, et instruant eos omni
meliori modo de necessariis ()rdinis. Si qui a provinciali reperti
fuerint exqu-isitioris ingenii et aptitudinis, post professionem pro—
videat eís de commoditate studendi secundum facultatem provin—
ciae et conventus ipsorum.

Znoymae est quidem dormitorium satis commod-um in eum
usum ante aliquot annos extructum, ubi aliquandiu fuerunt educati
novitii, quorum quidam adhuc supersunt. Et quidem, si commodi
tatem vacandi studiis spectemus, esset hic locus omnium commo
clissimus. Cum enim non habeant ecclesiam, null-um a prolixo et
moroso cultu divino est impedimentum, nam breviter et succincte
recitatis horis in sacello, totum diem rcliquum literariís exercitiis
impcndcre posunt, quanquam in ea civitate nulla est publicarum
disputationum occasio; a quatuor annis proxime elapsis et ultra
non est ibidem noviciatus su—bpraetextu restaurandae ecclesiae.

(_)lomuczii pro maiori parte dicti temporis fuerunt aliquot no
vitií, quemadmodum etiam nunc tres recenter ad 'habitum recepti.
Et quidem, si studiorum progressum et Ordinis au'gmentum atten
damus et occasiones publicarum disputationum cum Jesuitis, esset
aptissimus locus instituendae lectioni. Hoc enim in loco piae me—
moriae P. Capellus tunc temporis provincialis disputando cum Je
suitis aliquot ex studiosis ipsorum traxit ad religionem, sed quoad
observationem regularem ct educationem in disciplína claustrali,
orationibus, vigiliis, silentiis et eiusmodi exercitiis spirituali-bus
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et caeremoniis, est locus valde incommodus propter nimiam sae
cularium familiaritatem, quae evitari non potest hoc statu rerum.

Brunae putabam me hoc anno aliquid effecturum, unde ex
tota provincia collegeram, quotquot eo tempore reperieb'antur pro
fessi et non professi, ut i-bidemliteris et moribus instituerentur sub
prioratu Pris baccalaurei Salerni, dato eisdem (praeter ipsum prio
rem, qui se obtulerat ad legendum moralia) lectorem scientiarum
et sperarbatur magnus profectus, sed tandem apparuerunt irriti co
natus mei, prout alias indicavi Rmo.

Pragae non deesset locus, nec aliqualis commoditas, praeser—
tim concertationum pu'blicarum propter collegium Societatis. Immo
hoc labentc anno, cum laborarem in colligendo iuventutem pro
vinciae ad convenlum Brunensem, prior Pragensis offerebat con
ventum suum pro instituendo novitiatu, sed spera'bam sub umbra
et disciplína P. Jacinthi Salerni omnia tam quoad educationem in
observantia regulari, quam quoad eruditionem in literis faeli
cius successura.

ln summa totum negocium pendet a volufntate priorum, prae
sertim in quatuor nominatis conventi'bus. Si prior fuerit volunta
rius, nulus dictorum conventuum est, in quo non possint ali tres
vcl quatuor iuvenes cum suo lectore. Sed prior nolit, mille inve
nirct excusationes, ct ita tractabit fratres, ut nullus velit manere
cum ipso. Quod si provincialis velit eos expellere, Videntes penu
riam idoncorum ad regendum, statim renunciant officio.

Ad tertium articulum.

ln hac provincia nullus est conventus, in quo vigeret studium,
aut in quo possint institui lectiones pro studentibus.

Ad quartum articulum.

ln hac provincia unus est, qui gaudet titulo Magisterii, ir.
Dominicus de Niclaspurgo, dictus de Nicopoli. lndutus est habitu
()rdinis anno praecendente electionem (!) Rmi P. Sixti de Luca,
licentiatus ad Magisterium in capitulo generali Vallisoletano sub
ge-n-eralatuRmi Beccaria, provectioris iam aetatis. ln hac provincia
(ut ex antiquioribus intellexi) novitius adh-uc ante professionem
docuit alios socios suos grammaticam. ln scientiís et Sac. theolo—
gia neque legit, neque pu'blice defendit theses. Praedicavit ali



598 Dr. Aug. Neumann, Římské zprávy o českých dominikánech.

quando, sed raro, et dicitur ha—bereegregiam a-ptitudinem ad hoc
officium, sed non exercet. Egit priorem in diversis conventibus pro—
vinciae ad suum conventum originalem Znoymae. De cuius regi—
mine nihil dico, alium graduatum filium huius provinciae harbemus
neminem praeter duos lectores, f. Augustinum Miglicensem et f.
Dominicle Pragensem.

Ad quintum et sextum nihil occurrit.

Ad septimum.

Praedicatores actu praedicantes sunt: f. Thomas Tossegk
Pilznae. Fr. Augustinus de Miglicio Olmuczii, fr. Andreas Cytnerus
Pragae, f. Abrahamus ah Olsna Budwicii, f. Dominicus de Praga
Brunae.

Lectores ad legendum actu. Hoc anno deputatus erat Brunae
P. baccalaureus Salernus, quo ad prioratum assumpto, datus est
dictus f. Dominicusde Praga, ut legeret scientas, priore ter in heb
domada legente ex morali theologia pro captu discipulorum, sed
nullus eorum legii. Prior dat culpam lectori, lector dat culpam
priori. Constat autem, quod, cum potuissent haberi lectiones, lec
tor profectus Cracoviam, ahfuit per integrum mensem.

Assumpsit etiam provinciam actu legendi P. Thomas Ascula
nus consignatis eidem discipulis ex Bruna, sed vix potest esse,
qui legat, grassante morbo tam vehementer Pragae.

Qui provincialatus officio functus sit in hac provincia, nullus
adest

Ad nonum articulum.

Patres et iratres ex alienis provinciis.

Fr. Petrus, Paulus Tortellius Azetinus, lector provinciae Ro
manae. Venit in hanc provinciam cum P. Dominico Barberano,
tune provinciali Bohemiae, agit in hac provincia annum septimum.
Prior Ol—mutii.

F. Hyacinthus Salernus de Neapoli, baccalareus, provincia
Regni. Congnis sanitatis missus & Rmo. Prior Brunae.

F. Benedictus Barginius lector, natione Rutenus, provinciae
Lomhardiae. Venit cum P. Capello. PriOr Pragensis.

F. Cornelius Bebentrauer, Polonus assignatus a Rmo 1608.
Prior Pilznensis.
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F. Egidius Porta lector *provinciae Teutoniae Bolzanii. Venit
cum bona licentia. Prior Budwicensis.

F. Calimerius de Vrceis provinciae Lombardiae manet iam
ultra 12 annos, de licentia nescio. Prior jabulonensis.

F. Godefridus _lordanus Moravus. Supprior Znoymae.
F. Nicolaus Tecklerus Silesius. Supprior Egrae.
F. Abrahamus ab Olsna Silesius.

F. Andreas Cytnerus Silesius.
Hic quatuor provinciae Poloniae, de licentia ignoro, nisi quod

(ludum sunt in provincia.

F. Thomas Asculanus lector provinciae Aprutinae. Missus
& Rmo.

F. Cornelius Pandulius. (')lomuczii.

F. Cherubinus de Vrgnano. Litomericii, vicarius.

Uterque provinciac Lombardiae, de licentia nihil mihi constat.

F. Gregorius dc Valenciaua provinciae Flanclriae. _labuloniae.

F. Marcus conversus cx provincia Poloniae. Brunae.

F. Faelix (!) conversus ex provincia Aprutina. Pragae.
Praeler hos sunt in provincia non recepti adhuc Fr. Thomas

Chrisogonus de ladra conventus Novi monasterii in Styria, expulsus
et in exilium missis opera Fris. Arnesti Pranck. Habet licentiam
ad benevolos a provinciali Teuloniae.

Fr. Thomas Hufinagl Prutenus, baccalareus conventus Vien—
nensis in Austria. lngressus Brunae Carthusiam, nou perseveravit,
expectat donec cesset grassari lucs, ut alio se recipere possit.

Fr. Vincentius de Rensauo tam male tractatus in Styria, ut
fcrc semper lecto decumbat.

Fr. _lohannes T—homasde Finario. lndutus quidem habitu Bru
nae, sed nunc hospes est, rediturus in ltaliam.

Ad decimum articulum.

Nihil vidi (lignum notatu, nisi privilegia quaedam Sororum
Olmuczii a tribus summis Pontificibus, ut possint egrecli ad cu—
randa sua bona tcmporalia, non rcquisitis, imo etiam reclaman—
tibus Ordinario loci, provinciali, vicario, priore etc.
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Ad undecimum.

Etsi constans tama sit, quod Fr. Thomas Tossegk praedicator
Pilznensis (ut apparet in visitatione conventus Pragensis et Leto
mericiensis iacta per commissarium generalem), tuerit per alíquod
spaeium temporis apostata ab ()rdine et fortassis etiam a fide,
nam dicitur eoneionatus'tuisse ad Hussitas, nescio tamen, an pro
pterea fuerit eondemnatus ad aliquam poenam, aut qua authori—
tate fuerit ab-solutus, receptus ad Ordinem, aut restitutus ad gra
tias Ordinis etc. Suppuduit enim de hac re interrogare hominem,
quem in-veni aetu priorem (l-ieet absolverim propter alia) et fac—
tum praedieatorem generalem in capitulo Olomucensi 1610, in quo
iuerat etia—mdiit'initor. De alio quoque nemine constat mihi, quod
quisquam huius provineiae iudícialiter fuerit condemnatus ad po
enam gravioris culpae.

Ad duodecimum.

Patres et tratres filii provineiae.

Olomuczii.

F. Emanuel de Rati(s)nbona, supprior, semper infirmus.
F. Augustinus Meglicensis, praedieator.
Fr. Petrus, tr. Paulus, ir. Albertus novitii clerici. Fr. Antonius

eonversus.
Brunae.

Fr. Odicus de Praga lector, praedicator Bohemus, eontessa—
rius S. Annae..

Fr. jacintus Conradus. Fr. Stephanus Scultetus. Fr. Augusti—
nus Semerus (!) cleriei professi.

Znoyma.

P. Mgr. f. Dominicus de Nicopoli. Prior.

Iglaviae.

Fr. Johannes Kielnhoífer. Vicarius.

Budwieii.

Fr. Dominieus Bavarus. Conversus.
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Pilznae.

Fr. Thomas Tossegk. Praedicator Bohemus.
Fr. Severinus Polonus. Sacerdos. Fr. Dominicus Moravus. Cle

ricus novitius.

Egrae.

P. Hermannus Vilhemius, septuageuarius. Pri0r.

Pragac.

Fr. Ludovicus Bassus Normandus. Sacerdos.

Fr. Vincencius Moravus. Ex-apostata, clericus-prořessus. Re
cepit priOr ibidem.

Fr. Michael Somerus. Fr. jacinthus Polonus, clerici professi.
Fratres ex alienís provinciis numero... 20
Fratres filii provinciae numero . .. 21

Ex his petunt Iicentiam abeundi aut absolutionem ab officio
prioratus: Prior Olomuczensis, quem quatuor annis invitum de
tinui in provincia et officio, nunc expectat licentiam & Rmo, sed
melius esset, ut Rmus mitteret eidem patentes litteras provinciala
tus, ut sicut tantum profuit conventui ()lomucensi, ita prodesse
possit etiam toti provinciae et ego iu'bentissime cedam officio.

Prior Pragensis omnino vult liberari & prioratu. Et cum nui
lum haberem idoneum prae manibus, quem eidem suffícerem, stu
diose distuii hactenus visitationem illius con-ventus, donec aliquis
occurrat ad propositum. Si enim visitassem, scio quod non potu-ís
sem illum retínere.

Prior Pilznensis valde urget pro licentia eundi Crncoviam
(conventum suum originalem). Si concessero, dubito, quod non
redibit, et non Iubenter amitterem illum ex provincia. Est paulo
impatientior, sed bonus patcrfamiiias.

Prior Budwicensis invitus suscepit officium, invitus sustinet
et semper instat pro absolutione. Est 'bonus religiosus quidem,
sed in oeconomia vaide impatiens; si haberem idoneum et stabi
lem, vellem exaudire ipsum.

Conventus Egrensis indiget priore. llle enim senex (licet modo
et eadem facilitate gubernat sicut prius) tactus apOplexia amisit
loquclam. ln visitatione volevbam instituere suppriorem suum, ve
rum ipse supprior dissuasit, ne apud haereticos diceremur crudeles
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etc. Nihilominus, cum Pragam rediero, míttam dicto suppriori pa
tentes prioratus.

Conventus Letomericicnsis indiget priore. Statueram praefi
cere P. Cherubinum de Vrgnano, sed ipse recusat et petiit licen
tiam redeundi in ltaliam, et duos prioratus, quos habuit, in hac
provincia, non satis faeliciter eidem successerunt, nihilominus re—
liqui ipsum vicarium usque ad novam provisionem.

Conventus lglaviensis indiget priore. Interim provide'bo, ne sit
timendum de scandalo.

[Haec sunt, Rme Pr., quae mihi in praesentiarum ad litteras
Roma datas 17. juiii reSponde-nda occurru-nt. Quibus, si adiun-rgat,
quae mensibus proxime elapsis exaravi circa visitationes conven
tuum Moraviae et Bohemiae, habebit (ni fallor) exactissímam
descriptionem status huius miserrimae provinciae suae. Quod si
a prioribu-s reliquis, qui hactenus nihii mihi re5ponderunt, aliquod
amplioris rescire potero, non gravabor id, quam iidelissime signi
ficare. Interim et hanc provinciam protectioni Rmae P. V. com
mendo. Datum Brunae, 8a Novembris 1613.

R. ma P. V.
Minimus clientulus

F. Vincentius a'b Antverpia,
indignus provincialis Bohemiae.

4.

De lite inter Fratres et Sorores Pragenses ratione
musicorum saeculariumJ).

(ca. 7. nr.—7. (V. 1731.)

(MS. W., 215. pp. 18—20)

Fratri magistro provinciali scri'benti, quod orta tuerit ] is
inter Sorores ad 5. Annam Pragae et Fratres
nostros ad S. Acgidium ratione musicorum
s a e c u 1a r i u m, qui practendebant etiam conductus funerales
facere ad ecclesiam monialium, quando ad eam scpeliendus aliquis
erat ex domibus vicinis ad monasterium Sororum spectantibus,
quae lis delata fuit ad consistorium archiepiscopale non sine scan-—

1) Velmi těžce čitelný rukopis.
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dalo, et per sententiam Ordinarii moniales causa ceciderunt, de
cisumque fuit, eiusmodi conductus funerales spectare ad musicos
parochiales S. Aegidii. Uncle cum aliunde eiusmodi musici figu
rales ad'missi iuerint monialibus ex sola conniventia superiorum,
inhibuisse se in 'visitatione dictis monialibus acsi in earum eccle—

sia musicam figuralem exceptis iestis Desponsationis S. Catha
rinae Senensis, ipsius S. Catharinae Senensis, S. Agnetis Politia
nae, S. Rosae, S. Annae et S. Laurentii M., quae sunt praecipuae
festivitates carum ecclesiae. Quia tamen moniales instanter sup
plicant concedi sibi musicam figuralem tam pro festis S. josephi,
Matris Dolorosae, S. Joannis Nepomuceni, S. Antonií de Padua,
S. Angeli Custodis, quibus diebus missae cum musica figurali ja'm
ab antiquo sunt fundatae, tam pro aliis principaliori'bus festis Sal
vatoris D. N. ]. C., B. M. Virg. et SS. Apostolorum, et quidem ob
motiva sequentia: Tum quia plures senes sunt, quae cantare non
possunt, aliae vero infirmae et indispositae, ut sanguinem ejiciant,
tum enim (!) quia juvenes plerumquc nobiles et de'biles exiguam
vocem habeant, ipsisque difficile veniat praeter alia chori onera
in missa chorali decantare iis potissimum diebus, quas particu
lari devotione transigere cuperent, ac proinde eidem Pri. provin
ciali petenti, ut Rmus de his disponat, prout sibi placuerit. Rmus
idem (!) quamvis prior provincialis optime egerit monialibus illis
inhibenclo omnem musicam tiguralem, ipsasq-ue ob suas vanas, fri—
volas ac infundatas praetensiones, scandalosas contra conventum
S. Aegidii lites extra ()rdinem motas et prosecutas, id est plus
promeritae fuerint, attentis tamen motivis a priore pro-vinciali in
lavorem monialium adductis et c0ncedere Sororum debilitatibus

ac infirmitatibus compatiendo, relinquit Rmus arbitrio prí0ris ge
neralis, ut nomine et authoritate Rmi, qui ipsi ad hunc efiectum
committit pro maíori rei firmitate concedere possit dictis moni
alibus licentiam etiam aliis diebus extra praecipuas Ecclesiae festi—
vitates missam sub figurali musica decantandi, id enim, quamvis
utile (!) et expediens judicarent, expositis tamen illis limitationi—
bus et cautelis, quas opportunas et utiles (!) censuerit, ne per
hoc vel minimum praejudicium inferatur juribus parochialibus S.
Aegidii, et ne liceat monialibus usum musicae figuralis extenderc
ultra missam ad alias functiones et a-d alias dies ultra expresse
specificatas et designatas a Pre. provinciali, quas etiam pro utrius—
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que partis quiete conventui S. Aegidii significet (lO. Mariii).
Festa autem, pro quibus moniales illae petunt sibi concedi musi
cam tiguralem, sunt sequentia: ln Circumcisione Dni, in Epipha
nia, B. Henrici Susonis, Purificationis, S. Thomae Aquin., 8. jo
seph, Matris Dolorosae, Annuntiationis, S. Vincentii Ferrerii, pri
mae diei iPaschatis, SS. Philippi et jacobi, S. ]oannis Nepomuc.,
in Ascensione, primae diei Pentecostes, SS. Trinitatis, Corporis
Christi, S. Antonií de Padua, S. joannis Baptistae, Visitationis, S.
M. Magdalenae, SS. Petri et Pauli, S. P. Dominici, Assumptionis
B. M. V., Nativitatis, S. Michaelis, SS. Rosarii, SS. Simonis et ]u
clae, ()mnium SS. Praesentationis, S. Catharinae V. et M., Con—
ceptionis, Expectationis partus, primae diei Natalis Dní, 5. Angeli
Custodis, in die Nominis priOrissae, S. Philippi Neri.



DROBNÉ ČLÁNKY

Co může duch. správce připomenoutl snoubencům míxtae religionis.
Žádný duchovní správce nevidi jistě rád, příjdou-li na protokol snoubenci,
kteří nejsou oba katolického vyznání. Případy takové mohou nastati častěji
v naší době,kdy nejeden člověk vystoupil z církve katolické bud' sám nebo
s rodinou ne z >>přesvědčení<<,nýbrž proto, že byl sliby zlákán nebo hroz
bami přinucen nebo i oklamán. Vždyť je známo, jak se mezi lidem roz
hlašovalo, že církev československá bude míti náboženství i bohoslužby
jako katolíci, jenom že bude všechno česky a kněží nebudou vázáni celi—
bátem. Aby pak tím více svůdcové svého cíle dosáhli, neštítilí se někdy
ani lžívých tvrzení, že i duchovní správce sám přestoupí k církví česko
slovenské nebo některé jiné. jsou tedy mezi odpadlíky takovi, kteří do té
neb oné společnosti náboženské vstoupili bona fide, zůstávají v ní jen
jakousi setrvačností a bývají někdy přístupní upřímně míněnému slovu.

Takový případ, kdy se může vážně s jinověrcem promluvítí, nastává
nejednou při jednání se snoubenci mixtae religionis. Duchovní správce musí
sám především býti si vědom, jak církev na taková manželství pohlíží. je
celá řada výroků a prohlášení papežů, kteří před uzavřením takového sňatku
varují. Ve svém dekretálu z r. 1791 praví o nich Benedikt XIV., že jsou
»detestabilía connubia, quae sancta mater ecclesia perpetuo damnavit<<.
Rovněž tak Pius Vll.: >>lgn0tum vobis non est, eclesíam ipsam a connubíis
huíusmodi, quae non parum deformitatis et spírítualis periculí prae se fe
runt, abhorrere.<< Podobně ve svém breve ?. 1803 k arcibiskupu mohučskému,
kde se dovolává svého předchůdce: »Catholicorum cum haereticis connubía
Ecclesiam catholicam tamquam íllicita, perniciosa et detestabilia perpetuo
interdixisse et reprobasse, quod innumerís possemus Conciliorum Summo
rumque Pontificum decretis demonstrare, nisi abunde sufficerent ea, quae
de hac re immortalis memoriae Pontifex Benedictus XIV. Praedecessor
noster rescripsit turn in encyclícis litterís ad Poloniae regni Primatem et
episcopos, tum in praeclaro suo opere de Synodo díoecesana.<<

Staví-li se naše církev tak rozhodně a odmítavě proti smíšeným man
želstvím, má k tomu jistě vážné důvody, jež se obyčejně vyjadřují známým
rčením: »a) ob periculum subversionis catholici conjugís, b) ob pravam
sobolis nasciturae institutionem, c) ob flagitiosam communíonem in rebus
sacris.<< Avšak nejen katolická církev zapovídá smíšená manželství, nýbrž
i východní, která je prohlásila za neplatná a ty, kteří do nich vstoupili,
(. církve kázala vyloučíti. V 72. kánonu Trullanské synody se výslovně praví:
»Nebudiž dovoleno, aby pravověřící muž s kacířskou ženou se spojoval,
aniž kacířskému muži, aby s pravověřící ženou se slučoval; ale jestliže by
se ukázalo, že se něco takového od někoho ze všech vůbec stalo, sňatek
necht“ se pokládá za neplatný a nezákonné soužití nechť se zruší: neslušíť
se neslučitelné mísiti ani se stádem vlka sdružovati a s přívrženci Kristo—
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vými los hříšníků. A jestliže by někdo přestoupil, co od nás bylo ustano
veno, budiž (z církve) vyloučen.<<') Co pak se týče protestantů, kdyby
nebylo ani zákazů úředních, na př.: >>Proindequotquot religiouem verain
reformatamque protitentur, non debent infidelibus, papistis aut aliis quibus—
cunque idololatris connubio sociari, conjugium cum illis contrahendo, qui
aut improbitate vitae sunt notabiles, aut damnabiles tuentur haereses,<<=)
je dostatečně známo z prakse, jaké překážky obyčejně činí pastorové při
uzavírání sňatku smíšeného straně evangelické, jak. nechtějí někdy ani snou
bence prohlásiti.

Veliká tedy a důležitá je povinnost duch. správce vůči snoubencum
smíšeného náboženství. Čím více svět neposlušnost zákonů Božích a cír
kevních mezi lidem šíří, takže i smíšená manželství za nic nedovoleného
se nepokládají, tím více musí hleděti duch. správce, aby ukazoval věřícím
na stanovisko církve, aby je poučoval, proč církev takové sňatky zavrhuje,
což také jako povinnost stanoví na př. instrukce arcibiskupu kolinskému
z r. 1830: »Hic Episcoporum aliorumque, qui sub illis sunt, sacrorum pasto
rum o-tficium erit, flagrantiori in posterum zelo in id incumbere, ut in catho—
licis, eorum curae commissis, tum privatim tuni publice instruendis doctri
nam et leges ecclesiae ad connubia cadem pertinentcs prudenter simul et
sedulo commemorent earumque custodiam incutiant.<< Podobně i synoda
pražská z r. 1860: »Animarum pastores, praesertim ii qui coetibus praesunt,
in quibus acatholici versantur, doctrinam Ecclesiae de mixtis matrimoniis
in publica et privata fidelium institutione, cum omni tamen discretione et
mansuetudine proponant, dumque caritatem christianam ad omnes extendi
docebunt, limites simul, quos divina lex posuit, demonstrare non omittant.<<

Prvním místem ovšem je kostel, kde kážeme o manželství jako o svá
tosti, z jejíhož pojmu vysvítá, že ji může přijmouti jen katolík. Novodobá
pastorace však vede nás i mimo chrám ven mezi lid. Na mnohých místech
jsou tělocvičné jednoty orelské nebo aspoň Sdružení katol. mládeže, kde
bývá kněz obyčejně vzdělavatelem nebo duchovním rádcem. Na takových
mistech má svého postavení užíti k tomu, aby v přednáškách u svých po
sluchačů upevnil pravou a živou lásku k církvi a víře katolické a aby včas
varoval jinochy a děvčata před známostmi s osobou jiného náboženského
vyznání. je dobře, je-li duchovní správce i mimo kostel, pokud si tím ovšem
nikterak nezadá, ve spojení s věřícími a bývá-li někdy před duležitými udá
lostmi rodinnými, i pokud se týče uzavření sňatku, na radu tázán.

Ale stane se, že snoubenci smíšeného náboženství, k nimž duchovní
správce neměl dříve přístupu, jsou pevně o sňatku rozhodnuti a přijdou

*) „Můj Ššáotw 'Lpůóčošov rlvčpa aipszLx—íjGUVdÍCTEGiMl'.'(uvouxi. pí,-cs pijv aípstixě)
aiv/čpí ';uva-„xa ch-óčcgov OUŠEÚ'fV'JGiřaL,o'cll' si má. cpaní-r, u TOLOŠTOVurcó two; ':(iw
andvrmv *;wópevov axupov ivateli-cu. tbv Táglov, xai 10Vábscpov čnlúsolřat G'.)VOL'/.ŠGLOV'
of) 7020 y_p'ř.v). dum-„1 jít—fvůvat,ouě'a 'cq'izpo'paí'tq) lir/.W aujmláxsclřat, za! tí, 106 Xpto
toů nepiš: 10V:mv a.pap:m).6w x),-apow si 83 :apaíiíj ?.; tác zap' '?„imvópzobšwa, igno
pLšéfJčhn „"

') Citováno z Pastvře duch. r. 1883.
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na protokol. jak již připomenuto, církev takový sňatek nerada vidí, i když
jsou dány předepsané záruky. Proto jisté bývá vroucím přáním duch. správ
ce, aby snoubenci jako katolíci uzavřeli sňatek, aby nekatolická strana
se do církve vrátila, a je také svatou povinností jeho, aby se o to pokusil.

Může jen krátce upozorniti, jak již Písmo sv. zavrhuje takové sňatky,
jak již ve Starém zákoně veškeren bližší styk, předevšim sňatek, se s jino—
včrci zapovídal: »Ani manželky z dcer jejich ('kananejských) nevezmeš sy
nům svýma (ll. Mojž. 34, 16). Nebo: »Nevejdeš s nimi ve smlouvu . .. aniž
se zpřízníš s nimi manželstvím. Dcery své nedáš synu jeho, aniž dcery jeho
vezmeš synu svému, nebot“ svede syna tvého, aby nenásledoval mne a aby
raději sloužil bohům cizím<< (V. Mojž. 5, 2-4). Podobně i Nový zákon:
»Příchází-li kdo k vám a nemá toho učení, nepřijimejte ho do domu<< (2.
Jan 10, 11). Nebo: »Netáhněte jha s nevěřícími (podle Frenclova výkladu:
Nevcházejte s nimi v blízké společenství, zvláště však nevcházejte s nimi
ve svazky manželské!). Nebo jake jest účastenství spravedlnosti s nepra
vosti? Anebo jaké je společenství světla s temnosti? A jaké sblížení Krista
s Belíalem? Anebo jaký díl věřícího s nevčřícímfh (ll. Kor. 6, M. 15.)

Možno dále poukázati na výroky sv. Otců a nejstarších spisovatelů
církevních, na př. sv. jana Chrysostoma: »Kdybychom milovali Pána Boha
našeho a věrně mu sloužili, jístč bychom s nevěřícími ve svazek manželský
nevstupovali<< (Homilia in Mathaeum). Podobné sv. Ambrož: >>.Kčemu se
při uzavírání manželského sňatku především přihlížeti má, je náboženstvíc
(ln lib. de Abraham). Papež Gelasius: »Kterak může vaše láska z čistého
srdce pocházeti, když je ůčastenstvim bludného učení poskvrnéna? A kte—
rak z nepřetvařované víry, když je s nevčrnými a zrádci pravé víry sjed
nocena?<< (Ep. !. ad Ephem.). Na nebezpečenství ze smíšeného manželství
pro viru vyplývající upozornil i sv. Augustin: »Pozoruj a popatři na dům
Šalomounův, naplněný cizími ženami a nepravým bohům úctu prokazujícími,
3 viz, kterak tento kdysi moudry král jimi k podobnému modlářství byl
přiveden a do něho stržen<< (.De civitate Dei, lS, 8). Podobně sv. Efrém:
»Vy, kteří se zasnubujete s bloudicími, jste nepřátelé Kristovi, nebot“ kterak
smí zváti se přítelem královým ten, kdo s nepřítelem královým ve spolek
přátelský vchází?<< (Lib. de consummat. saec.). Nebezpečenství, jemuž ve
víře a mravech je vydána strana katolická ve smíšeném manželství, krásně
naznačují slova zmíněného již sv. Jana Zlatoústého: >>Zůstává-li jednotu
a pokoj v manželství rozdílné víry, snadno se může státi, že se pravovčřici
pod záminkou manželské lásky z neopatrností bludného učení přidrží. —
Rozdélená víra plodí rozdělení srdcí, odkud pak nelaskavost mezi manžely
a konečné zmatek celé rodiny vzniká<< (Homil. 2. epist. ad Philipp., ad
Ephes.).

Těch a podobných výroků již nejstarších spisovatelů církevních může
duchovní správce použiti jednaje se snoubenci různého náboženství a při
pomenouti, že až dosud se dívá tak a bude vždy vším právem pohlížeti
(:írkev na taková manželství, v nichž není jednoty v tak důležité věci, jako
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je víra; proto také kodex církevního práva zapovidá ve svědomí sňatek
i s takovými osobami, které v srdci svém jsou odpadlíky, třebas odpad od
viry formálně neohlásiliř)

A čeho tím láskyplným napomenutím a poučením in omni patientia
et doctrina chce duchovní správce dosáhnouti? Toho, aby nekatolický snou
benec vrátil se do církve katolické, aby z upřímné lásky ke snoubence byl
s ní ve stavu manželském jednoho a téhož smýšlení náboženského. Je to
ovšem práce nadmíru těžká a výsledek její velmi problematický. Ale může
býti pro kněze nějaká práce nebo námaha přiliš těžká a obtížná, aby třebas
jen jedinou duši odvedl od cesty záhuby? Nepodaří se to vždycky, ale
kdyby snad jen za dlouhou dobu v jednom nebo ve dvou případech úsilí
duchovního správce bylo korunováno zdarem, ta duchovní radost, již pro
vanuto je potom srdce knězovo, je mu nejen nejlepši odměnou za práci
: úsilí, nýbrž i mocnou pobídkou, aby před ničím neustupoval a všeho se
odvážil, když se jedná o to, ut Deo sit gloria in ecclesia et in Christo Jesu.

Dr. Ignác Veselý.

Pamětní kniha farní osady u sv. Štěpána v Praze. Nejstarší pamětní
kniha osady svatoštěpánské jest zachována z roku 1640. Nápis na první
stránce kaligrafícky psaný (zápisy obstarávali zvláštní úředníci) zní: »Leta
Božího tisícího šestistého čtyřicátého. Prvního dne měsíce máje, to jest
na den svatých Filipa Jakuba založeny jsou tato registra k potřebám roz
ličných pamětí a zpráv osady sv. Štěpána Velikého v Novém Městě Praž
ském, kteráž se jmenují a jmenovati budou Památná, protože se všeliké
věcí od úředníků do nich pro pamět poznamenávati budou. Založena od nás
Jonáše Václava Skoliastera, Václava C0upala, Martína Krupskýho, úředníků.
Pán Bůh račiž požehnání udělíti, aby ty všechny věci správně pro čest
a chválu Pána Boha našeho se řídily a vykonávaly.<< Prvni zápisy se tý
kají správy vsi Jesenice, kteráž náležela k záduší svatoštěpánskému. Pro
nájem krčmy v této vsi; kvitují se dary občanů pražských ve formě cir
kevnich rouch; nařizuje se inspekce zádušního majetku v Jesenici. 10. lis
topadu 1640 byla zapsána nadace, kterou učinil Jakub Peitus, farář u sv.
Štěpána, ve výši 200 dukátů. Nový farář Jiří Bílek, děkan staroboleslavský,
dosazen proti vůli zádušních úředníků a starších osadních. Zase projedná
vány záležitostí rázu hospodářského (úprava rybníka) vsi Jesenice. Faráři
Jiřímu Bilkovi odepřena stans (plat ze záduší), poněvadž >>panfarář mocně
dosazen jest<<. Farář v odpovědi na toto rozhodnutí odpovídá, že má na—
řízeno oznámiti »p. kardinálovi, zdali mu platiti míní anebo ne<<.Následuje
záznam o tom, co se od starodávna platilo faráři svatoštěpánskému. Jiří

3) »Mravními překážkami, pro které mají býti věřící varování před
sňatkem s katolíky, kteří jimi trpí, jsou: veřejný odpad od víry, třeba ne—
byl provázen přestoupenim k sektě nekatolické, příslušnost k společnostem,
církví zakázaným, veřejná censura & veřejný stav hříšností. Církev zakazuje
ve svědomí manželství s těmito >>také katoliky<< z důvodu nebezpečí, jemuž
by byli ve víře a mravech vydání sami i jejich potomstvo.<< (Dr. A. Soldát.
Codex iuris canoníci v Cas. katol. duch. 1932, 493)
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Bilek — patrně znechucen poměry — chce odejíti do Boleslavé a místo
něho podána žádost z poručení p. purkmistra a pánů radních o faráře Fran
tíška Celestina, zámeckého kněze na Castolovicích. Žádost podána arcibis
kupovi, který v odpovědi praví, že chce řádného kněze dosaditi. Na str. l4
poznamenání, co kdo z poddaných zádušních berně, úroku, slepic a vajec
dává. Registruje se zádušní dluh ke špitálu sv; Bartoloměje,- smlouva 0 pro
půjčení hrobky v kostele sv. Štěpána rodu Kalivodovskému; žádáno za
ustanovení faráře Daniela Františka Heselia; dluh hraběte Sezimy z Vrtby
zapsán; zaznamenán soud nad Martinem Beránkem, poddaným ze vsi Je
senice, který urazil poddaného Valdštýnova Jiřího Přemysla z Podola;
popsán výsledek inspekce zádušního majetku v Jesenici. R. 1651 v přítom
nosti faráře Jakuba Chvojného a zádušních úředníků vyměněny staré ka
lichy za kadidelnici; Jan Peterka se propouští z poddanství panství koste
leckého; panu Martinovi Krupskému jest postoupen sklípek (hrobka)
v kapli sv. Longina na hřbitově vedle kostnice; následuje několik smluv
ohledně pohřbívání, soupis poplatků jesenických poddaných z r. 1663, po
sledni vůle faráře Jakuba Aleše Chvojného, poznamenání útrat při pohřbu
jmenovaného faráře na čtyřech stránkách. Str. GCL—71obsahuje zápisy fun—
daci, popis chrámu sv. Štěpána na listech 72—79, na str. 73—83 je fundace
panů Termanů z Ostravy o 63 punktech. Str. 87 přináší seznam příjmů fa
ráře, předposlední list tvoří rejstřík. — Kniha má 88 listů. Jest nové vá
zána, na koženém hřbetu má nadpis: >>l.Liber memorabilium.<< Zachována
jest bezvadně, v době od 1640 do asi l720 psalo do ní pět různých písařů
většinou čitelně & což jest příznačné, jenom česky. Podle přepisu těžko
čitelných míst tužkou jest zřejmo, že v ní bylo hojně historickými badateli
čítáno.

Tak použil Pamětnich knih I-—--IVprof. dr. Karel Chytil ke své studii
»Madona svatoštěpánská a jeji poměr k typu madony výšebrodské<<. Sep.
otisk Památek archeologických XXIV. pag. 63. Jistě Pamětní knihy pročítal
i František Ekert k dílu »Posvátná mista hl. města Prahy<< ll. 103, ačkoliv
je necituje; Jan Kř. Votka v Č. K. D. 1882, 164, kde líčí život Václava
Nebeského z Blumenberku, faráře svatoštěpánskéllo. Bartůněk.

Literatura svatojanská v archivu děkanském v Manětíně.

A) Spisy výlučně o sv. Janu pojednávajícíz')

a) Knihy:

1. Acta utriusque processus in causa canonisationis Beati Johannis
Nepomuceni Mart., Viennae Austr. 1721.

2. OUnusne an duo Johannes?... Franc. Pubička, Pragae u Hraby
1790.

3. Der Sieg der Wahrheit. Predigt am Festtage des hl. Johann v. Nep.
Adalbert Procházka. Praha 11 Scholla 1813.

1) Kroužkem (O) označené knihy jsou s rytinkou.
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4. Predigt aut das Fest des hl. johann von Nepomuk. Josef Dietrich,
Praha u Schónfeldů 1814.

5. Die Feier des hl. johann von Nep. in einer Rede. Wenzel Wittich,
Praha u Widtmanna 1825.

6. OSlavná lOOletá památka vyhlášení za svatého bl. Jana Nepomuc—
kého. Václav Fr. Neumann, Praha u Josefy Fetterlové 1829.

7. Das segensreiche Wirken des hl. _lohann von Nepomuk, dargestellt
in einer akademischen Erbauungsrede... jakob Beer, Prag bei Sentt l829.

8. Vorbote einer Lebensgeschichte des hl. johann von Nepomuk,
Beichtvaters der Kónigin Johanna. P. joh. Nep. Zimmermann. Prag 1829
u Pospíschila.

9. ODer hl. Johann v. Nepomuk, zwei Reden nebst dessen kurzer
Lebensbeschreibung... 2. Auil. Dr. G. Riegler, Prag bei Kronberger und
Weber 1828.

10. Vierzehn Predigten auf die Festesfeier des hl. Johann v. Nepomuk,
von Franz Pallas de Lauro, Prag 1830 bei Cajetan von Mayeregg.

ll. Der geschichtliche hl. johannes von Nepomuk, von Anton Frind.
2. Aull. Prag 1871.

12. Hirtenbrief und Andacht zum 150. Jubilaum. Bellmannverlag
Prag 1879.

13. Čtení o sv. Janu Nepomuckém. V. Kozel, České Budějovice 1929.

b) Písně a modlitby:

l. ONábožná pisen ke cti a chvále sv. jana Nep., v Chrudimi u joseta
Košiny 1815. »Uctění jana svatého, naše k němu důvěrnost...<<

2. OUebet zum hl. johann von Nepomuk »O du grosser Verklarter
Uottes . . .<<Prag u \\5. Hoffmanna.

3. OAndachtige Preisung des hl. Johann von Nepomuk, gedruckt in
Znaim. »Grosser Martyr dir zu Ehren . . .<<

4. OLobgesang an den hl. Johann von Nepomuk bei der lOOjahrigen
Jubelfeier... vom kk. R. A. C. E. Eichler, Prag 1829 »Beglucktes Land auf
dessen Grenzen . . .<<

5. OPčt svatojanských hvězd. Chvalozpěvy s notami. Bradáč-Dreyšok
v Praze 1848 u Haze.

6. Rukopis: Lobgesangbiichl zum hl. Johann von Nepomuk. 1-818.
>>Kommt, tromme Christen, kommt .. <<ve dvou exemplářích.

7. Rukopis: Lobgesang zum hl. Johann von Nepomuk. »Grosses Bei
spiel edler Tugend . . .<<

B) Spisy, obsahujici mimo jiné modlitby, kázání nebo pojednání o sv.
janu Nepomuckém (až do r. 1850):

]. Modlitební kniha bez titulního listu sodalitatis B. V. Nascentis,
Pragae 1708: Commendatio ad S. Joannem Nepomucenum, Alia oratio.

2. ()fiicia propria sanctorum Pragae 1724.
3. Titul chybí: officium de s. juda et s. Johanne Nepom. ca 1735.
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4. Exhortationes concionatoriae ss. theologiae candidatorum usui
a P. Ferd. Silbermann S. ]. Pragae 1757 (themata IV).

5. P. Uervasius Bulffer: »Auserlesene Lobreden<<,Augsburg 1766.
6. Matern Schafer in Mariaschein, >>Predigten<<,Prag 1783.
7. idem, jiné, >>Predigten<<, Prag 1792.
8. Sammlung auserlesener hl. Reden, aus dem franzósischen ll, Bam—

berg 1771.
9. Michael Krammer: »Sammlung einiger Lob- u. Síttenreden<<, Prag

1779.

10. Predigt am hohen Pfingstsonntag, an welchem zugleich das Fest
des hl. johann von N. begangen wurde. a:

P. Gelas Dobner: >>=Beweiss,dass Johann von Nepomuk wegen des
Beichtsigills gemartert worden.<<Prag und Wien 1784 (aus dem lateinischen
ubersetzt).

11. Ehre, Verlaumdung und Feuersnot, zwo Reden. Prag und Wien
1795.

12. Anton Michl: »Erklárung der festtžiglichen Evangelien fíir das
Landvolk. Můnchen 1796.

13. Šilcher-Rulik: »Katechetická kázání<<,Praha 1802.
14. joh. Haubner: >>Sammlung praktischer Fest-, Gelegenheits— und

Schulpredigtcn. Prag 1803 (bís).
15. Kašpar Melichar Hrdlička: »Reči pastýřské<< 1., Praha 1807.
16. Vojtěch Nejedlý: >>Sváteční kázání na celý rok<<,l.a ll., Praha 1807.
17. Matěj josef Sychra: »Kázáni na všechny slavnosti a svátky<<,

Chrudim 1817.

18. Jos. Ant. Kaiserlich: »Kázání na všecky neděle a obyčejné svát
ky<<, 11 v Brně a Holomoucy 1818 (bis).

19. jan Rychlovský: »Svátečni kázání<<.Praha 1818 (pluríes).

20. Abbíldungen und kurzgefasste Geschichten verklarter Diener und
Freunde Gottes. l. Jahrg. Prag bei Peter Bohmann 1817.

2. Kleinere Predigerhibliothek Ill. Prag: 1812 (bis).
22. joh. Mich. Sailer: »Christliche Sonn- u. Festtagsreden<< ll. Gratz 1821).
23. Frant. Frič: »Hlasatel slova Božího ve svátky<<1., Praha 1821 (ter.),
24. Václav V. Wáclavíček: »Biblícká kázáni<< 11., Praha 1823 (bis).
25. L. F. Wíršínek: »Kázáni sváteční a postní<<. |., Praha 1826.
26. Antonín Čermák: »Kázáni na svátky zasvěcené<<, Praha a Hradec

Král. 1829 (bis).
27. Frant. Al. Vacek: \Nové příležitostné duchovní řečí<<,Hradec Král.

1829.

2-8. Dr. jos. Haberkorn: »Chrístkatholische Predigten<< l., Gratz 1833.
29. Vincenc Zahradník: »Sedmmecítma svátečních kázánie, Praha

1833 (bis).
30. ]. F. Bauer: »Kurze Friihexhorten<<, Prag 1833.
31. Frant. Vambera-Trnka: \>-Kázání<<,ll., Praha 1836.

|_.
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32. Jan Nep. Dvořák: »Kázání na zasvěcené svátky<<, 1., Praha 1839
(bis).

33. Ph. Fritz: >>Homilíen<<,V., Regensburg 1842.
34. V. A. Svoboda: Narození sv. jana Nepomuckého, báseň. V Casop.

pro katol. duchovenstvo roč. ll., sv. 1, Praha 1829.
36. V. A. Svoboda: Hymnus saecularis de divo joanne Nep. Veni

Bohemia, veníte gentes. V Časop. pro katol. duchovenstvo roč. ll., sv. 1,
Praha 1829.

36. Pastýřský list k 100. výročí kanonisace. Časopis pro katol. duch.
roč. ll., sv. 1, Praha 1829.

37. Popis jub. slavnosti. Casop. pro katol. duchovenstvo roč. II., sv. 2,
Praha 1829.

38. Popis literatury. Casop. pro katol. duch. roč. II., sv. 2., Praha 1829.

Missa dialogata. V dřívějších dobách měl věřící lid na bohoslužbách
aktivní účast. Lidé podávali obětní dary, přijímali Tělo Páně při každé mši
svaté a odpovídali hlasitě biskupovi. jedno z nejstarších svědectví o tom
jsou slova sv. Justina v pol. l., 65: Antistes preces et gratiarum actiones
alta voce emíttit. Precíbus absolutis . .. omnis populus acclamat: Amen. _—
Tato aktivní účast lidu na bohoslužbách trvala asi až do desátého století.
Od této doby se aktivní účast lidu na bohoslužbách umenšuje a mizí. Pří—
čína toho byla ochabnutí horlivosti náboženské, lidé také méně rozuměli
líturgickému jazyku, zpěv chrámový byl umělejší a nesnadnější, kromě toho
sloužívalo se v kostele více mší sv. najednou, takže aktivní účast na nich
nebyla dobře možná. Památkou na tuto aktivní účast lidu při službách bo
žích jsou některé zmínky v mešních rubrikách (na př. při stupňových mod
litbách: minister et qui intersunt respondent Confiteor, nebo po Orate
lratres: responso a ministro vel a circumstantibus: Suscípiat . . .) a pak na
řízení, že nesmí se sloužiti mše sv. bez přísluhující osoby. (CJC. can. 813),
která zastupuje lid a jménem lidu odpovídá.

Vzmáhající se hnutí liturgické volá v poslední době zase po aktivní
účasti lidu na službách božích. je to přísně v duchu církve, která si přeje,
aby činná účast lidu na mši-sv. byla co největší. Již Pius X. v Motu proprio
z 22. X1. 1903 (S. R. C. č. 4121) prohlásil: >>Jenaším nejvroucnějším přá
ním, aby každým způsobem pravý křesťanský duch rozkvétal a stále se
udržoval mezi věřícími. Proto je nutno postarati se o svatost a důstojnost
domu božího, kde se věřící shromažďují, aby tohoto ducha čerpali 2 před
ního a jediné možného zřídla. Timto zřídlem jest činná účast na posvát
ných tajemstvích a na slavné, veřejné modlitbě církve.<< A Pius Xl. ve své
konstituci Divini cultus sanctitatem z 20. Xll. 1928 (AAS. 192-9, str. 33)
zdůrazňuje: Ob eam causum ad aedes sacras fideles conveniunt, ut píetatem
inde tamquam de praecípuo fonte hauríant, veneranda Ecclesiae mystéria
ac publicas sollemnesque preces actuose participando.

Ze snahy umožníti lidu aktivní účast na mši sv. začala býti v posled
ních letech zaváděna t. zv. missa dialogata. Lidé v kostele shromáždění
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brali podíl na modlitbách mše sv. tím, že odpovídali knězi při mši sv., nebo
recitovali kromě odpovědí spolu s knězem ještě ony části mše sv., které
při slavné mší sv. zpívá chor (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus,
Agnus) nebo četli hlasitě všechny mešní modlitby, i ty, které kněz říká
potichu, tedy celý mešní Kanon i konsekrační slova. Protože mínění litur
gistů o této účasti na mši sv. se různila, byla věc ta předložena kongregaci
Ritu, aby své mínění o tom vyjádřila. Kongregace odpověděla 4. srpna 1922
(AAS. 1922, str. 505) na dvě předložené otázky: 1. An liceat coetui fide
lium adstantí sacrificio Missae simul et coniunctim respondere loco mínistrí
sacerdoti celebranti? 2. An probandus sit usus, quo fideles sacro adstantes
elata voce legant Secreta, Canonem atque ipsa verba Consecratíonís, quae
paucissímis verbis in Canone exceptis iuxta rubricas secreto dici debent ab
ipso sacerdote.

Na tato dubia zněla odpověď: Ad ]. Ad Rmum Ordinaríum iuxta
mentem: Mens autem est: Quae per se licent, non semper expediunt ob
inconvcníentía, quae facíle oriuntur, sicut in casu, praesertim ob perturba
tiones, quas sacerdotes celebrantes et íídeles adstantes experíri possunt
cum detrimento sacrae actionis et rubrícarum. Quapropter expedit, ut ser
vetur praxis communis.

Ad 2. Negative; neque Dermíttí potest fidelibus adstantibus quod a
rubricis vetitum est sacerdotibus celebrantibus, qui Canonis verba secreto
dicunt, ut sacris mysteriis maior reverentia concilietur et ín ípsa mysteria
fídelium veneratio, modestia et devotio augeantur; ideoque mos enuntiatus.
tamquam abusus repobandus est, et sicubi introductus sit, omnino amoveatur.

Především nutno se zmíniti, jak se má rozuměti slovům dekretu v od
povědi ad 1.: >>loco ministri<<? Předpis can. 8l3 & 1 je striktní: Sacerdos
missam ne celebret sine ministro, qui eidem inserviat et respondeat. Proto
slovům oněm není možno rozuměti tak, že lid zastupuje místo osoby při
sluhující a že kněz je u oltáře sám. Slova ta znamenají, že lid odpovídá
zároveň s ministrantem, spolu s ním. —-—Svůj názor 0 missa dialogata po
dává Kongregace slovy: Quae per se licent, non semper expedíunt. Theo
reticky nestojí nic v cestě tomu, aby lid při mši sv. odpovídal spolu s mi
nistrantem knězi sloužícímu mši sv., ale v praksi mohou vzniknouti všeli
jaké nepřístojnosti. Nepřístojnost může nastati, když se v kostele slouži
více mší svatých najednou. Společnými odpověďmi lidu vyrušují se cele
branti i věřící v pobožnosti. Mimo to nejsou-lí věřící dobře obeznámeni se
mši svatou a nejsou-li vycvičeni v tomto způsobu účasti na mši sv., mohou
lehko modlitby splésti, protahovati, a tím se může lehko porušiti vážnost
a posvátnost místa, mohou býti přestoupeny zákony liturgické. Proto jest
vždycky věc předložiti místnímu biskupovi, aby uvážil všechny okolností
a podle toho bud' dal nebo odepřel svolení. Bez velkých obtíží může takové
svolení býti dáno semínářům, církevním vychovávacím ústavům, klášterům
nebo jiným církevním komunitám, neboť zde jsou všichni o mši sv. nále
žitě poučeni a znají dopodrobna mešní obřady. Toto svolení musí však
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býti vázáno podmínkou, aby při missa dialogata byl ministrant u oltáře a
aby se při této mši sv. nesloužila současně v téže kapli nebo v témž kostele
jiná mše sv.

Missa dialogata pozůstávala by tedy v tom, že účastníci při mši sv.
odpovídají knězi spolu s ministrantem počínaje stupňovýmí modlitbami a
konče Deo gratias po posledním evangeliu. Nebylo by možno nic namítati
proti tomu, aby říkali to, co zpívá při slavné mši sv. sbor: Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus, Agnus a snad i proměnlivé částí: lntroit, Oftertorium,
Communio.

V odpovědi na druhou otázku zavrhuje Kongregace ten zpusob aktivní
účasti na mši sv., při němž věřící při mši sv. přítomní nahlas čtou Sekrety,
Kanon mešní i sama slova konsekrační. Kongregace zakazuje tento způ
sob účasti na mši sv., ježto nemůže býti dovoleno věřícím nahlas říkati to,
co hlasitě říkati je rubrikamí zakázáno celebrujícímu knězi. Nařizuje pak
Kongregace, aby tento způsob byl odstraněn, byl-lí snad někde zaveden.

U nás Missa dialogata není mnoho rozšířena. Při liturgickém týdnu
pořádaném letos v Emauzích konala se pro účastníky týdne denně před
sjezdovým jednáním. jinak praktikuje se snad v některých církevních ústa
vech (seminářích, klášteřích). Dala by se však i u nás v jisté formě roz
šířiti a jistě by našla mezi lidem příznivého přijetí. Dnes jsou v mnohých
kostelích i venkovských zavedeny společné modlitby při mši svaté. Konají
se občas, jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce místo obvyklého
zpěvu při mši sv. Modlitby ty jsou sestaveny podle liturgických modliteb
v misálu, jako na př. pobožnost ke mši sv. pro dítky, vydaná v brožurkách
Životem nebo jiná, vydaná nákladem časopisu Eucharistie. Tímto způsobem
uvádějí se věřící v lepší porozumění mešní liturgie a všichni dospělí í dítky
jsou po celou mši sv. zaměstnáni. Tyto pobožnosti nejsou ještě Missa dialo
gata, ale tato pobožnost dala by se zaříditi tak, aby lidé spolu s minis
trantem po latinsku knězi odpovídali, aspoň některé kratší odpovědi, čímž
by se částečně Missa dialogata uskutečnila. ()všem soud o tom, zdali může
býti zavedena náležel by místnímu biskupovi. Kadlec.

Slovensko — a misie. »Katolícke misie<<,všeobecný misiový časopis,
orgán misiových spolkov na Slovensku, prináša v roč. Vl. č. 10. (decem
ber líl33) úradný výkaz, kol'ko obětovalo Slovensko na misie roku 1932.
Výkaz vydal predseda Krajinskej rady misiovej pre Slovensko msgr. dr.
Andrej Škrábik, kanoník a profesor v Nitre.

Celková suma je pekná, 50825865 Kč. (Spolok šírenia víery 147.245'00
Kč; Detinstvo Ježíšovo 7l.039'40 Kč;Apoštolat sv. C. a M. 10.875'55 Kč.)
l po halieroch sa dá pri dobrej voli sosbíeral' značný obnos. A ešte pote
šitel'nejším pri tom je to, že napriek smutným iinaněným pomerom vzrástol
obnos pripadajúci na jedného veriaceho oproti prcdošlému roku (1931)
7. l8'3 hal. na 23 halierc.

Prvenstvo patrí zase košickému biskupstvu, lebo je tam všeobecne
po iarách zavedený »Spolok Šírcnia Viery<<. V. Bucko.
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Farní věstníky.Farní věstník svatovítský. Roč. V., 1933.
Vydává farní duchovenstvo.

Strahovský farní věstník. Roč. III., 1933.Vydává farní du—
chovenstvo jako přílohu >>Neděle<<.

Farní věstník katolické osady u Nejsv. Srdce Je
ž íšova v Praze Xll. Roč. X., l933. Vychází měsíčně vyjma prázdnin. Vy—
dává farní duchovenstvo.

Farní věstník. Ročník IX., 1933. Vychází čtvrtletně. Hlavní re
dakce: Praha XIII.-Vršovice, farní úřad u sv. Mikuláše. Administrace:
Praha ll., Karlovo nám. 5. — Jako příloha vycházejí Zprávy z far
n os t i, které řídí farní úřad místa, pro které tyto zprávy jsou určeny jakožto
místní farní věstník. Farnosti, které tyto zprávy vydávají, jsou: v Praze:
Vršovice, Vyšehrad; mimo Prahu: Borek a Tmáň (společně), Brozany nad
Ohří, Budyně n. 0., Bystřice u Benešova, Čakovice a Třeboradice (spo
lečně), :Dohaličky, Hořelíce, Hrochův Týnec, Janovice Uhlířské, jílové
u Prahy, Jistebnice, Klenčí pod Čerchovem, Kozlovice, Loděnice u Berouna,
Maršovice, Mnich, Nová Ves u Mladé Vožice, Nové Hrady, Olomouc-domi
nikáni, Polen u Klatov, Pyšely, Rozdělov, Stanětice, Staňkov u Plzně, Tach
lovice, Trnava u Slušovic, Turnov, Ústí nad Orlicí, Veltrusy, Velvary, Vrac
lav, Zbečno, Zbraslavice.

Farní věstník duchovních správ nepomuckého
vikariátu. Roč. IV., 1933. Vychází šestkrát do roka. Farním osadníkům
zdarma, cizi platí 5 Kč ročně, do ciziny 10 Kč. Vydává Fr. Pixa, farář
v Horšicích.

Farní věstník duchovních správ plánického vi—
kariátu. Roč. Il., 1933. Vychází šestkrát ročně. Osadníkům zdarma za
dobrovolný příspěvek, cizí platí 5 Kč ročně, do ciziny 8 Kč. Vydává Fran
tišek Janeček, farář v Mlázovech, p. Kolinec.

Farní věstník duchovních správ sušíckého vika—
riátu. Roč. XV., 1933. Vychází měsíčně nákladem a redakcí Jana Mottla,
bisk. vikáře ve Velharticích. Osadníci zdarma, cizí platí 5 Kč.

Farní věstník duchovních správ horažd'ovického
vikariátu. Roč. VII. 1933. Vychází měsíčně mimo prázdniny. Vydává
Josef Knap, farář ve Střelských Hošticích. Osadníkům dává se za dohro
yolné příspěvky, cizi platí 10 Kč, do ciziny 20 Kč.

Věstník děkanství pardubického. Roč.II. 1933.Vyda—
vatel a majitel Děkanský úřad v Pardubicích. Jednotlivé číslo 1 Kč.

V ě st n ik fa r n os t i d a š i c k é. Ročník H]. 1933. Vychází nejméně
dvanáctkráte do roka. Rozdává se farníkům za dobrovolný příspěvek, cizí
plati IO Kč. Redakce: Dašice v Čechách, Hrdličkova ul. 55.Věstník římskokatolického lidu na Falknovskzi.
Roč. II. 1933. Řídí a vydává Dr. Eduard Broj, kaplan ve Falknově.

Farní věstník. Roč. II. (1933) Vydává vlastním tiskem a ná—
kladem farní úřad v Oseku u Rokycan. Vychází nejméně šestkrát do roka.

Moderní pastorace vyžaduje i moderních prostředků. Je-li tisk protinábo—
ženský nebo nábožensky lhostejný sil-ně rozšířen, musí býti úsilím.duchov
ního správce, aby vliv tohoto tisku odrazil tiskem náboženským. K tomu
cíli slouži řada náboženských časopisů, které dnes ve značném počtu vý
tisků se rozlétají po našich krajích. Avšak náboženský časopis, psaný pro
nejširší kruhy čtenářstva, nemůže míti zřetel k potřebám jednotlivých míst,
farních osad. A přece jest nutno, aby každá farní osada měla ve věcech
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náboženského života svého vůdce, který by měl na zřeteli právě to, co osada
potrebuje, informoval ji o všem, co má pro náboženský život význam a vů—
bec registroval místn'í události, které mohou farní osadníky zajímati. A to
vse jest ukolem Farniho věstníku. je to hezky dlouhá řada Farních věstníků,
ktere se sesly během letošního roku na redakční stůl, ačkoli jistě nejsou
vsechny, které u nás vycházejí. Máme radost, když je čteme, a zároveň
v duchu obdivujeme velikou práci farního duchovenstva, jakou věnuje svýrn
Farním věstníkům, přes to, že práce v duchovní správě i ve škole při ny
nejsmi nedostatku kněží je jistě vyčerpávající. je patr-no, jak duchovní roz
umi své osadě, s jakou láskou poučuje ji o různých otázkách, které jsou
pro osadu důležité. jsou to otázky duchovního života, poučení rodičů o vý
chově, výklady o přípravě k přijetí sv. svátostí, k zaopatřování nemocných,
prOjednávají se tu i otázky sociologické, kapitoly z dějin farnosti, poučné po—
vídky, různé události místní, a vůbec vše, co má vztah k náboženskému
životu. Ovšem každý Farní věstník má ohlášení služeb božích, různých slav—
ností, poutí, jakož i změn, které se ve farní osadě udály, narozením, sňat
kem, úmrtim. Obrázky v mnohých Farních věstnicích připojené, význam
časopisu jen zvětšují. Tím vším stává se Farní věstník pro osadu zajíma
vým, nepostradatelným a bude jistě i pilně vyhledáván od historiků, kteří
najdou v něm bohaté zprávy zvláště pro dějiny místních osad a pro kul—
turní dějiny naší doby vůbec. A proto tím většího uznáni zaslouží obětavost
duchovních správců, kteří dávají zpravidla osadníkům Farní věstník za—
darmo, a schodky rozpočtové uhrazují jen z dobrovolných darů, po případě
z vlastních prostředků. — O jednotlivých Věstnících těžko jest říci, který
z nich je lépe redigován. Všem věnuji jejich vydavatelé svědomitou péči,
aby jejich Věstník byl farní osadě tím, čím býti má. Rozsahem největší je
Farní věstník vikariátu sušického, horažd'ovického, které mají přes 100 stran
ročně, stejně jako dobře vedený věstník děkanství pardubického, který jest
ozdoben četnými obrázky. U nejvíce rozšířeného Farniho věstníku, který
velmi pěkně řídí farář Pilík ve Vršovicích, přáli bychom si lepší úpravu a
také nějaký obrázek. Zvláštní skupinu tvoří Věstník římskokatol. lidu na
Falknovsku a Farní věstník pro osadu oseckou. Oba tyto Věstníky jsou
výhradně dílem svých vydavatelů, kteří je píší a sami rozmnožují. Falknov
ský farní věstník. dilo horlive'ho menšinového kaplana dr. E. Broje, ipodáva
vždy vedle asketického článku přehled náboženského života katolických
Čechů, rozptýlených kolem Falknova a má kromě svého náboženského vý—
znamu i velký význam národní. Nevíme, zda-li po odchodu dra Broje do
Mirošova jest ve vydávání Věstníku pokračováno. Farní věstník pro osadu
oseckou je snad rozsahem nejmenší ze všech Farnich věstníků, avšak svým
obsahem, zvláště svými hojnými místními zprávami a kresbami jistě může
býti vzorem, jak Farní věstník pro malou farní osadu vypadati má. — Bylo
by si jen přáti, aby myšlenka Farního věstníku nalezla co největšího ohlasu
a co největšího rozšíření. Farní věstník je každému duchovnímu správci vý
borným pomocníkem v pastoraci. R.

Albe rt Foucault: La societé de Saint Vincentde Paul. Histoire
de cent ans. Paris. Spes 1933. Založení charitativní konference šesti studenty
jest skutek, který svými výsledky jest podivuhodný. Během století vzniklo
po celém světě na 10.500 konferenci se 160.000 členy, kteří rozdělí mezi
chudě všech národů 170 milionů franků. Mimo církev není náboženství,
není filosofického systému, který by svou vnitřní silou mohl vyvolati takové
hnutí, jako jest Vincenciánství. Albert Foucault, který jest členem gene
rálni konference sv. Vincence již po mnoho let, napsal na žádost svých
kolegů, členů konference, dějiny spolku sv. Vincence. Kniha jest jak po
učná, tak povzbuzující. Ukazuje nám, z jakých úvah vznikl podnik Ozana
mův. Nestačilo mu jen vyučovati svatým pravdám, bylo mu nutností ná



Literatura. 617

boženství lásky vtěliti v čin. Chtěje chudým zvěstovati evangelium, nasytil
je dříve chlebem hmotným. Revoluce přerušila sociální dilo církve. Konte
rence, postavené pod patronanci sv. Vincence, měly v něm .pokračovati.
Foucault líčí rapidní rozvoj spolku sv. Vincence, nezakrývaje počáteční ob
tíže, které spolku připravoval ministr de Persigny. Konference se šířily jak
ve starém, tak v novém světě. Přizpůsobovaly se duchu jednotlivých ná
rodů a lokálním poměrům, všude vzorně plníce svůj přední úkol lásky
k bližnímu. Kniha jest slavným svědectvím pro jedno z nejvýznamnějších
odvětví činnosti církve. Bartůněk.

Josef Kousal, Dva cykly postních kázání. je to publikace zná
mého kněze sociologa. V prvním cyklu popisuje posvátná místa sv. města
Jerusalema a jejich význam v utrpení Páně. jsou to dojmy z vlastní návště
vy. V druhém cyklu: Náboženská lhostejnost, úkaz naší doby, vykládá způ
sobem lidovým příčiny dnešní náboženské lhostejnosti. Uvádí pak hlavně
tyto příčiny: pýchu, lakotu, smyslnost a bázeň lidskou. Poslední řeč líčí ne
štěstí nábož. lhostejnosti. Jsou to řeči časové, kazatelům se jistě zamluví.

Dr. jos. Kašpar.
]. M. le Mo i n g, Le saint sacritice de la Messe. Paris 1933. Procure

générale du Clergé (3 rue de Méziéres). Str. 100.
Knížečka tato chce býti příručkou po společnou pobožnost věřících

při mši sv. &zároveň chce dáti mládeži výklad o mši sv. a uváděti ji v lepší
porozumění posvátnému úkonu. V hlavní části obsahuje latinský text a tran
couzský překlad všech mešních modliteb ze mše sv. 0 nejsvětější Svátosti.
V poznámkách je uveden historický výklad jednotlivých částí mše sv. v roz
sahu asi takovém, jak jej podává na př. naše Podlahova Liturgika. l v naší
liturgické literatuře máme několik příruček podobného druhu. Kéž jen co
nejvíce se rozšíří mezi lid a vedou k hlubšímu poznání mše sv. a učí zbož—
nější účasti na této nejdražší oběti.

Dr. jan Schlenz—Josef Hronek, Zákon o vzájemnýchpomě
rech náboženských vyznání. Praha 1933, G. Francl. 77 str. Cena neudána.

Knížka tato je překladem pojednání dr. Schlenze, profesora církevního
práva na bohoslovecké fakultě německé university v Praze. Překladatel do
plnil některé věci týkající se hlavně hřbitovního řádu a smluv o zakoupení
hrobu. Pojednání to, praktické a poučné, vřele duchovenstvu doporučujeme,
zvláště dnes, kdy znalost interkonfesního zákona každému knězi, at“ působí
v duchovní správě nebo ve škole, je naprosto nutna. .

jUDr. Svatoš, Rechtsberater fůr die Seelsorge. Warnsdor-f 1933.
Opitz. Str. 130. Cena váz. 16 Kč.

Loňského roku bylo v tomto časopise na str. 333 referováno o Práv
ním poradci duchovni správy od téhož autora. Letos vydává autor 2. díl
svého už dříve vyšlého Rechtsberater. je to kniha velmi praktická, poučuje
o nejnovějším stavu různých církevně právních otázek, podává jasný vý
klad rozmanitých předpisů, takže duchovní správce se bez této příručky
těžko obejde. Doporučujeme duchovenstvu, aby si k Právnímu poradci du
chovní správy zaopatrilo i tento 2. díl Rechtsberater; najdou tam sice mnoho
stejných partií, ale také mnoho nového. .

jo s ef H ro ne k, Manuale učitelů katol. náboženství na čsl. školách
národních na škol. rok 1933-34. Praha 1933. Kropáč a Kucharský.

Praktická příručka s kalendariem a katalogem žactva obsahuje hlavně
přehled osnov vyučováni katol. náboženství. Letos nově zavedené osnovy
Kubíčkovy nebyly do Manuale pojaty, protože redakční závěrka končila se
1. července a úřední sdělení o nově zavedených osnovách bylo uveřejněno
později. Praktický je seznam knih pro katechetovu knihovnu. Bylo by si
však přáti, aby ve všech oddílech byla vyznačena stěžejní, základní díla
v tom kterém odboru, aby každý věděl, co si má zaopatřiti v prvé řadě. R.
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Karl Adam, Die sakramentale Weihe der Ehe. 2. Aufl. Freiburg
i. Br. 1933. Herder. Str. 23. M —-.50.

Malá knížeěka podává přednášku, kterou měl autor na 68. shromážděni
německých katolíků ve Freiburgu. Mluví o o manželství přirozeném, které
bylo povýšeno Spasitelem na svátost, o manželství jednotném a nerozluči—
telném, které muže býti uzavřeno jediné před knězem. Zmiňuje se pak
o úkolu manželství, který je obnova lidstva zplozením, výchovou a obnova
církve a udržování veškeré křesťanské kultury. V závěru projevuje naději,
že zdaří se oonova křesťanského života ve společnosti Katolickou akcí.

Regis Gerest O. P., Veritas. La Vie chrétienne raisonnée et
méditée. lV. La maison paternelle. Paris 193-3.Lethielleux. Dva svazky. Str.
400 a 287. Cena obou svazků 30 Fr.

Celé toto široce založené dílo (5 částí) podává směrnice pro duchovní
život křesťana. V prvých třech částech pojednal autor o základních prav
dách, o existenci boží, o vlastnostech božích; ukazuje ideál života křesťana,
Ježíše Krista, a na Rodičce Boží Marii Panně učí, jak přibližiti se co nejvice
tomuto ideálu. V díle čtvrtém vede autor čtenáře do otcovského domu.
Zivot rodinný přirovnává k životu církve; podává ve své knize celé pojednání
o církvi a o svátostech. V druhém díle této čtvrté části popisuje vlastní du
chovní život duše, kterou přirovnává k chrámu jerusalemskému, který byl
symbolem chrámu duše. Autor je mistrem asketiky a duchovního života
i mistrem theologie. Jeho kniha přinese jistě čtenáři veliký užitek. K.

(). Staudinger-Vojtech Bucko, Čo sa deje v Konners
reuthe? »Spasitel' je dobrý!<< Bratislava 1933. Katolicka Jednota.

Pilný náš spolu—pracovník, slovenský bohoslovec Vojtech Bucko, st'u
dující na pražské bohoslovecké fakultě, vydává překlad krásné knihy P. 0.
Staudingera „Der Heiland ist Gut!<<»Spasitel je dobrým Toto heslo Terezie
Neumannové z Konnersreutlní tvoří zakladní myšlenku jeho knihy, v níž
vypisuje život této omilostněné duše, její extasc, jeji utrpení, rozebírá a vy
vrací různé namitky proti zjevům konnersreuthským, snaží se vylíčiti, jak
všechny vise, exíase a vubec všechny milosti, jež se Terezii dostávají, pů
sobí na její duši i na duši návštěvníků, kteří jsou svědky těch podivuhod
ných věcí. Překlad je pěkný, plynný; překladatel připojil i různé dodatky
a vysvětlivky, a hleděl obsáhnouti svou knížkou stručnou historii události
konnersreuthských. Kéž se splní to, čeho autor svou knihou i překladatel
svou prací chtějí dosíci: aby kniha ta hlásala, jak velkou lásku má k duším
lidským Spasitel, který skrze Terezii Neumannovou chce vésti k sobě lidsk'á
srdce a učiniti šťastnými, a aby vlévala do duší útěchu a síly v bolestech
a odevzdanost do vůle boží. Kniha zaslouží co největšího rozšíření. ch.

Sborník Liturgického týdnu v Praze od 10. do 13. řiina 1933. Praha,
opatství emauzské, 1933, stran 166 v 40, cena neudána. » —Již dávno ozývala
se touha po větší liturgické akci, která by osvětlíla liturgický život katolické
církve věřícím laikům a nadchla je k prožívání. Této touze vyhovělo zaslou
žilé emauzské Opatství v Praze uspořádáním krásného Liturgického týdnu
po vzoru belgickém. A aby účinek tohoto týdnu byl trvalý, vydalo totéž
opatství jako čís. ll. —12.časopisu svého >>Pax<<všechny proslovy a před
náškv v týdnu proslovené tiskem pod shora uvedeným titulem Sborník Litur—
gického týdnu. Pro trvalou pamět uvádíme přehled přednášek: Liturgické
snahy a cíle nové doby (opat Arnošt Vykoukal), Modlitba individuální a
liturgická v životě křesťanském (prof. Em. Soukup OP.), Prožívání církev
ního roku (prof. dr. Cinek), Účast křesťana na kněžství Ježíše Krista (P.
Wenzel OSB), Mše sv. centrem křesťanského života (P. Schaller OSB).
Poesie v liturgii, zvláště v římském misálu (dr. Fuchs), Sociální význam svá
tosti (nroi. dr. F-oltynovský), Mše sv. v životě inteligenta (dr. Krlín), Grego
riánský chorál v liturgii. Úvodni a závěrečný proslov [. Exc. ndp. arcibiskupa
dr. Karla Kašpara. Sborník vřele doporučujeme do katol. knihoven. Čihák.
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Úhrada kostelních schodků. V minulém čísle tohoto časopisu na str.
550 bylo citováno vynesení zemského úřadu v Praze ze dne 15. března 1932
č. 138.189 ai 1932-7A 961/1 ai 1931. Tímto vynesením odvolává zemský
úřad svou dřívější praksi, podle které uznával povinnost patrona soukro
mého i veřejného k úhradě potřeb pasivních kostelů. Poukazuje na nalez
nejv. správního soudu ze dne 16. února 1929 č. 3216, podle něhož neexistuje
zákonný předpis, který by soukromému patronu ukládal závazek hraditi
kostelní schodky vzniklé při úhradě běžných, t. j. pravidelně se opakujících
potřeb. Proto žádá zemský úřad, aby konsistoř doporučila farním úřadům,
aby schodky vzniklé opatřením kostelních potřeb snažily se uhraditi jiným
vhodným způsobem (sbírkami mezi věřícími a pod.). Toto své stanovisko
zemský úřad zase modifikoval na základě zvláštního případu. výměrem ze
dne 2. února 1933 č. 53.882 ai 1933-78 811/2 ai 1932. Prohlašuje, že roz
hodnutí nejv. správního soudu ze 16. února 1929 č. 3216 ohledně povinností
patrona ke krytí výloh za kostelní potřeby a zvláště i poskytování úhrady
na výlohy za mešní víno a svíčky platí jen pro konkretní případ a nelze
mu přikládati všeobecnou platnost. Proto jest zakročiti, kdyby patron tato
vydání jakožto dobrovolná Odepíral a farním správám tím nesnáze vznikly,
aby věc cestou instančni mohla býti řešena. Podle toho musí v podobném
případě duchovní správce požádati okresní úřad 0 zakročení a vvříditi věc
cestou instanční. (Viz Ordin. list pražský 1933, str. 28.) Redakce.

Soudy prohlašují vládní nařízení o úpravě pachtovného při zeměděl
ských pachtech za neplatné. Některé soudy v ČSR. odmítly provésti řízení,
uložené jim cit. vlád. nař. z toho důvodu, že nařízení ono je neplatné. Otis
kujeme bez poznámky důvody usneseni okres. soudu v Litoměřicích: Zmoc
ňovacím zákonem čís. (15 Sb. z. a n. 2 roku 1933 zmocnilo Nár. shromážděni
vládu republiky, aby po dobu mimořádných poměrů hospodářských, domá
cich i zahraničních, nejdéle však do 15. lístOp. 1933, nařízením činila opatření
pro přiměřenou úpravu cen a výrobních a odbvtových poměrů v průmyslu,
živnostech a zemědělství, neni-li k tomu zapotřebí zvláštního zákona podíe
předpisu ústavní listiny. V daném případě vlád. nařízení čís. 164 z r. 1933
o pachtovném neupravuje ani cen, ani výrobních a Odbytových poměrů
v zemědělství, nýbrž snižuje prostě nájemné ve prospěch nájemců a v ne—
prospěch pronajimatelů. Toto opatření, jak je zřejmo, nemá vlivu ani na
ceny obilí, ani na zvýšení nebo omezení výroby zemědělské, zasahuje se jim
však do soukromých poměrů mezi smluvními stranami, ruší se práva na
bytá a zavádí se tím jakýsi druh vyvlastnění movitého jmění, čili omezuje
se takto soukromé vlastnictví. Omezení soukromého vlastnictví je však
podle _5108 ústavní listiny možné jen v zájmu veřejném na základě zákona
a nemohlo býti provedeno nikdy na základě uvedeného zmocňovaciho zá
kona, poněvadž by bylo k tomu zapotřebí zvláštního zákona, na základě ve
řejného zájmu, jenž tu ovšem není dán. Příkladem takového zákona je
zákon o vyvlastnění k úče1ům staveb žeíeznic. Vzhledem k tomu bylo nutno
uznati, že vlád. nař. č. 164 z r. 1933 je v celém rozsahu neplatné, že z něho
nikomu nárok v něm uvedený nevzniká a že proto také vyslovená v něm
příslušnost cesty řízení nesporného dána není.

Popelnice na katolickém hřbitově? ČKD. 1033 str. 436 referuje o článku
dra í.. Svatoše z časopisu >>Právníka 1933, str. 194 násl. V této studii
tvrdí pisatel, že se duchovní správa nemůže brániti proti uložení popelnic
na koniesním hřbitově, ani svých souvěrců, ani jinověrců, nemajicích v místě
vlastniho pohřebiště. Zákon o pohřbívání žehem ze dne 7. pros. 1021, č.
464 Sb. z. a n. _S14 ovšem praví: »Popeinice s popelem bud'tež ukládány
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na hřbitovech, v kolumbariích neb na jiných místech k tomu určených pod
zemí nebo nad zemí. O ukládání popela z mrtvol na hřbitovech plati tytéž
předpisy jako o pochovávání mrtvol na hřbitově.<<

Svatoš přehlíží, že si spálený již zvolil pohřeb žehem, a že nemá již
práva na druhý pohřeb na hřbitově ve formě uloženi urny.

Kanonické právo považuje kremaci za církevní přečin a zbavuje ví
níka práva na katolický pohřeb (can 1240 5 1, 50). Uložení popelnic na ka
tolickém konfesním hřbitově jest u rážkou církve. To platí alespoň
o viditelné m uloženi, nikoli snad ve zvláštních podzemních ko
lumbariích.

Svatoš se vyhnul ustanovení mezikontesního zákona ze dne 23. dubna
1925 č. 96 Sb. z. a n. 5 10, odst. 1. o »slušném pohřbení<<: Obřady, pro—
jevy, náhrobky a pomníky nesmějíobsahovati urážky náboženské
obce (společností),již hřbitov patří- Názorcírkve katolické
je zde rozhodujícím činitelem i na foru státního soudnictví. Naše čsl. judi
katura přijímá církevní stanovisko za své, o čemž svědčí rozhodnutí zem
ského úřadu ze dne 21. června 1930 (Ord. list pražský 1931, str. 49). O věci
pojednává Pejš-k a, Cirkevní právo sv. 1.,č. 267. Názor dr. Svatoše
nehodí se nikterak na konfesni hřbitovy katolické. Pejška.

Důležitost a dosah rozhodnuti Nejv. správního soudu. Správní soud
vydává svoje rozhodnutí pod určitým číslem a datem. To je jeden způsob
citace. Druhý, praktičtější, je citovati číslo, pod kterým je rozhodnutí uve
řejněno v oficiosní sbírce nálezů správ. soudu, vydávané Bohuslavem (Boh.),
za Rakouska Budwir'iskim (Budw.). Značný počet rozhodnutí týká se zá—
ležitostí církevních a církevně politických, jako na př. zabraných kostelů
a kaplí, zvonů, hřbitovů, kongruy, patronátu, práva patronátního, fundaci,
věcí stavebni konkurence a j.

Jestliže se odvoláváme na rozhodnutí spr. soudu, musíme si uvědomití,
že spr. soud nevydává nějakou všeobecně platnou zákonnou normu, že ne
řeší právní otázky in abstracto, ale že jen zkoumá jednotlivé případy po
stránce jejich zákonitosti, odpovídá-li napadené rozhodnutí nižších úřadů
správních zákonu. Není proto správno citovati rozhodnutí spr. soudu jako
všeobecně platnou normu; ono má důležitost jen v případech podobných,
kde jsou stejné předpoklady, neboť v takových by spr. soud zase rozhodl
stejně. Proto správní úřad, když bylo jeho rozhodnutí správ. soudem zru—
šeno, musí učiniti opatření nové a při tom dbáti právního názoru spr. soudu.

Jestliže někdo cituje rozhodnutí spr. soudu pod nesprávným číslem
a datem, nebo poplete číslo spr. soudu s číslem sbírky Bohuslavovy nebo
Budwir'iského, vzniká zmatek. Kdo si dal trochu páce a kontroloval čísla
rozhodnutí spr. soudu v rozmanitých příručkách a sbírkách právních před
pisů církevně politických uveřejněná, ví, že jsou často nespolehlivá. Ale
nejen čísla, i obsah bývá udán falešně! Vezměme za příklad časovou otáz
ku, kdo je povinen hraditi náklad na běžné kostelní potřeby. Rozmanitých
dvor. dekretů a rozhodnutí o tom vydaných úřady správními i spr. soudem
je značný počet. Ale jiná je otázka, zdali jich může duch. správce upotře
biti s úspěchem pro svůj konkretní případ, čili zda u spr. soudu vyhraje,
když se na nějaké takové rozhodnutí spr. soudu nebo na dvor. dekret od
volá při své argumentaci.

Čsl. spr. soud rozhodl dne 16. února 1929 čís. 3216 — Boh. čís. 7757 —
že není zákonného předpisu, který by zavazoval patrona v Cechách, aby
hradil ze svého náklad na mešní víno a svíce v případě, že na to nestačí
příjmy z kostelního jmění. V letošním ročníku ČKD. 1933, str. 376 je doka—
zováno, že proti tomuto rozhodnutí je jiné, starší rozhodnutí bývalého spr.
soudu ze dne 17. června 1886, čís. 1629 — Budw. čís. 3110, podle kterého
prý patron, al' soukromý nebo veřejný, je povinen již z titulu patronátního
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hraditi schodky účtu zádušního. Číslo rozhodnutí je citováno správně, ale
obsah je zcela jiný! Nechme stranou otázku, zdali rozhodnutí z r. 1929
může býti jednoduše vyvráceno rozhodnutím z r. 1886! Vždyť je známo,
že i spr. soud svoje vlastní rozhodnutí někdy koriguje usnesením plenár
ním nebo i plenissimárním. Ale může-li někdo svoji stížnost u spr. soudu
vyhrát, jestliže se na takové rozhodnutí odvolá?

Rozhodnutí ze dne 17. června 18-86, Budw. čís. 3110 vůbec nejedná
o úhradě schodků zádušního účtu! Věta u Budw. č. 3110 zní: »Die staat—
lichen Cultusbehorden sind bei Feststellung der Concurrenz'pflicht zu P'iarr
bauherstellungen gehalten auch auf die Bestimmungen des Erektionsinstru
mentes Bcdacht zu nehmen und darůber zu entscheiden, ob der Patron nach
Malžgabe desselben zu Leistung, welche die gesetzliche Verpflíchtung
iibersteigen, herangezogen werden kónne.<< — Rozhodnutí to jedná tedy
() konkurenční povinnosti k úhradě nákladu na opravu farních budov, ale
ne o úhradě schodku zádušního účtu nebo o úhradě nákladu na běžné
kostelní potřeby. Z dalšího odůvodnění citov. nálezu vysvítá, že osadníci
domáhali se na patronovi, aby zaplatil nejen svou tangentu patroríátní (ma
teriál a řemeslníky), nýbrž i tangentu přifařenců (ruční a potažní práce)
z důvodu, že je k tomu podle erekční listiny povinen. Patron odmítl, správní
úřady mu daly za pravdu; o tom, je-li patron povinen provésti opravy sám
na svůj náklad z toho důvodu, že se k tomu v erekční listině zavázal, však
vůbec nejednaly. Ministerstvo kultu v poslední instanci (tehdy třetí) re—
kurs osadníků zamítlo s tím, že »dariiber, ob der Patron nach Mallgabe des
Erektionsinstrumentes zu Leistungen, welche die gesetzliche Verpllíchtung
iibersteigen, also gegebenen Falles auch zur Deckung des Aufwandes fůr
Hand- und Spanndienste herangezogen werden kónne, nach š 55 Ges.
N. 50/1874 ——da es sich um Geltendmachung eines besonderen Ver—pilich
tungstitels handelt ——nur der ordentliche Richter zu erkennen habe<<.

Správní úřady tedy vzaly v úvahu pouze zákonné předpisy o stavební
konkurenci a ponechaly osadníkům na vůli, aby si od patrona vymohli
cestou soudní to, co od něho žádají ze zvláštního titulu, t. j. na základě
zřizovací listiny farní. A tu rozhodl spr. soud, že správní úřady m ěly při
hlédnouti také k této erekční listině proto, že ve sporech o nějaké plnění,
které je žádáno z titulu patronátu, nerozhodují soudy, nýbrž správní úřady
kultové; nebylo správné zavázat patrona k plnění jen takovému, ke kterému
je povinen ze zákona a vyjmoutí z rozhodování správních úřadů jiná plnění
a povinnosti, které patron na sebe vzal při vzniku fary a patronátu. Zří
zení beneficia bylo zde důvodem k nabytí patronátu; proto také zakládací
listina sama je nejbližším pramenem pro posouzení, jaký je rozsah patro
nátních povinností. A ten je v tomto případě podle zakládající listiny sa—
motné větší, než podle platných zákonných předpisů.

Těmi není rozsah patronátních závazků vyčerpán, ba ty jsou jen sub
sidierní; a spr. soud dodává: der Patron kann »auf Grund seines Patronates<<
zu allem jenen verhalten werden, was er ín limine fundationis ubernommen
hat, indem alles dieses im einzelnen Falle den ínhalt der patronatischen
Verpflichtungen bildet. Ani z těchto slov, vytržených z celku, nelze vy—
vodíti, že podle tohoto rozhodnutí je patron z titulu patronátu povinen hra
diti schodky účtu zádušního. Kdo by tedy svoji stížnost na spr. soud proti
patronovi stran úhrady běžných potřeb kostelních opřel o toto rozhodnutí,
jistě by ——prohrál!

Konečně ještě zmínku o instančním rozhodování. jestliže se domáhám
svého práva, mám zaručenu platným právním řádem pomoc úřadů i soudů
pro případ, že je moje právo rušeno. Nejsem-li s rozhodnutím spokojen,
mohu se odvolati k instanci vyšší i nejvyšší (druhé až třetí) podle toho,
jak zákon připouští. Dokud rozhodnutím nenabylo právní moci, dokud se
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nestalo »res iudicata<<, není vykonatelné. A tu třeba upozorniti na zákon
ze dne 14. července 1927 čís. 125 Sb. z. a n. o organisaci politické správy,
jehož čl. 8. nařizuje zkrátiti instanční pořad na dvě instance:

]. pokud opravný prostředek není vyloučen, možno se odvolati z roz
hodnutí okresního úřadu k úřadu zemskému; rozhoduje-Ii zem. úřad sám
v prvé stolici, možno se z jeho rozhodnutí odvolati k příslušnému mi
nisterstvu ;

2. z rozhodnutí zemského úřadu jako odvolacího není další od
volání k ministerstvu přípustno.

Proto zem. úřad, když rozhodl jako druhá (a poslední) instance
o odvolání, připomíná, že »toto rozhodnutí je konečné<<.To ovšem nezna—
mená, že >>jekoncc<<, že už je res iudicata, nýbrž jenom tolik, že je vy
čerpán pořad instancí. Cesta k spr. soudu je však ještě vždycky volná; ale
ne dříve, než byla věc vyřízena pořadem instanci nižších!

A jako má osoba fysická, která se cítí zkrácena ve svém právu roz
hodnutím instance nižší, možnost obrátiti se na instanci vyšší, aby bylo
rozhodnutí (nález, opatření) nižší instance přezkoumáno, tak má tuto mož
nost také osoba právnická, na př. náboženská matice; i ta se bráni, aby
jí nebyly ukládány závazky, ke kterým se necítí povinna. Tak se potom
ovšem stává, že okresní úřad rozhodne na př., že náboženská matice je
povinna hraditi schodky kostela v N. S tím však není spokojena finanční
pokuratura a jako právní zákonný zástupce náboženské matice podá odvo
lání k zem. úřadu. Ten jako odvolací instance rozhodne s platností >>koneč
nou<<.Protože další instance už není přípustná, zbývá jen stížnost k spr.
soudu. Na věci by se nic neměnilo, i kdyby třetí instance (ministerstvo) při
pustna byla: zase by byla s jejím rozhodnutím spokojena jen jedna strana!

Je tedy třeba s rozhodnutími spr. soudu a dvor. dekrety argumento
vati obezřetně; je nutno přesvědčiti se nejen o tom, zdali rozhodnutí spr.
soudu je správně citováno, ale také o tom, jaký je jeho obsah, hodi-li se
na >>náš<<případ; jinak se bude šířiti ještě více zmatek v tomto ohledu
už značný! Prof. dr. Lud. Matoušů.

Uložení urny s popelem na katol. hřbitově. (Výňatek z kladně vy
řízeného rekursu.) Zemský úřad v Praze pod číslem 557.6ll ai 933 715
434/l ai 33 ze dne 9. listopadu 1933 vydal toto rozhodnutí:

Dust. pánu P. K. S., děkanu v K. Městská rada v K. jako úřad patro
nátní a správce katol. hřbitova u kostela Nejsv. Trojice v K. ve schůzi,
konané dne l7. října 1932 vyhověla žádosti H. ()., aby umístil urnu s po
pelem zemřelého A. S. v pomníku A. S. na uvedeném hřbitově. Proti tomu
odvolal jste se podáním z 22. října 1932 namitaje, že jde () hřbitov po
svěcený, na kterém rozhoduje církev katolická a přesto že urna s pozůstatky
katolíka 8. má být umístěna viditelně, tedy k pohoršení katolíků znajících
stanovisko cirkve ku kremaci. Odvolání vašemu okresní úřad v K. výměrem
ze dne 31. května 1933 č. 42570 nevyhověl.

Zemský úřad vyhovuje vašemu v zákonnité lhútč podanému rekursu
proti výše citovanému výměru okresního úřadu v K. a zrušuje naříkaný
výměr jako vadný, při čemž rozhoduje, že správa zadušního hřbitova ka
tolického v K. není vůbec povinna připustiti uložení urny s popelem A. 8.
na svém hřbitově, tím méně však viditelným způsobem do pomníku u hrobu
z těchto důvodů:

Jak bylo šetřením zjištěno, zemřel A. S., vyznání řím.-katol., ]. října
1932 na německé klinice v Praze, kdež také měl řádné bydliště. Jedná se
tudíž v tomto případě o uložení urny s popelem souvěrce na konfes. hřbi—
tově katolickém, který zemřel mimo obvod hřbitova a nelze se tudíž
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dovolávati zákona zdravotního ze dne 30. dubna 1870, čís. 68 ř. 2., který
ukládá v přední řadě obcím povinnost zřizovati a udržovati hřbitovy na
hřbitovy kontesní, přenášeti povinnost tu jenom v případě, když v místě,
kde je zřízenhřbitovkonfesní, není hřbitova obec ního.

je tudíž správa hřbitova koníesního, který zastupuje zároveň hřbitov
obecni, povinna připustiti v každém případě (ať jde o souvěrce či
o jinověrce resp. bezvěrce) pohřbení resp. uložení urny s popelem (podle
5 14, věty druhé zák. kremačního č. 464/1921 Sb. z. a n.) osoby, která ze
m řela v obvodě tohoto hřbitova. Tomu však v daném případě není, a ne
stíhá tudíž správu koniesniho hřbitova v K. povinnost přijmouti a uložíti
nrnu s popelem osoby zemřevší v cizím hřbitovním obvodě. Leč i kdyby
A. S. zemřel v obvodě koníesního hřbitova v K., neměli by příbuzní nárok
vůči správě hřbitovní na uložení urny s popelem na vyhrazeném. místě na
hřbitově (do rod. hrobu), nýbrž byli by nuceni spokojiti se místem, které
by pro umu správa hřbitova vykázala, ježto souvěrci (katolíci) podléhají ——
pokud se týče způsobu pohřbení 4—vnitřním p ře dp is ů m s v ě c i rk ve
(ohledně cirkve řím.-katol. platí v tom směru g 14 zák. čís. 50/1874 ř. z.)
a nikoliv předpisům zákona mezikonfesního- ěís. 96/1925 Sb. z. a n., který
se vztahuje toliko na jinověrce a bezvěrce, nikoliv však též na souvěrce.

Neži jako jinověrec (bezvěrec) neměl by A. S. nároku na uložení
do rod. hrobu na katolickém hřbitově v K., ježto povaha hrobu jako rodin
ného nebyla prokázána, nebot' nebyla 0 zakoupení jeho pro rodinu S.
sepsána smlouva, schválená arcibiskupskou konsistoří v Praze. Avšak
i v případě existence rod. hrobu je způsob ukládání urny s popelem (vi
ditelně do pomníku či skrytě) vyhrazen vždy správě hřbitovní, a to z dů
vodu, že ani zákon mezikonfesni, ani zákon kremační neukládají správě
hřbitova závazně povinnost připustiti uložení urny s popelem viditelně
do pomníku.

Vzhledem k uvedeným důvodům bylo nutno zrušiti naříkaný výměr
okresního úřadu v celém rozsahu. Tento výměr má podle čl. Vlll. zákona
čís. 125 ex 1927 Sb. z. a n. platnost konečnou. »— Za zemského presi
denta: Zeincr v. r.

Může obchodník 0 dnech památných prodávati? Jistému obchodníkovi
nařídil strážník dne 6. Července, t. j. v památný den mistra Jana Husa, aby
zavřel krám, že prý v ten den není dovoleno prodávati ani pracovatí, nýbrž
má se zachovávati nedělní klid. () věci dověděl se místní farář a učinil
dotaz o té věci jednak u policejního ředitelství v Praze, jednak u zemského
úřadu. Policejní ředitelství na dotaz neodpovědělo. Zemský úřad v Praze
odpověděl na dotaz přípisem ze dne 3. listopadu 1933 čís. 557.885/1933/26—
2727—2-33takto: »K tamnímu dotazu ze dne 8. července 1933 ěís. 1387 ozna
muji, že podle 5 4 zákona ze dne 3. dubna 1925 -čís. 65 Sb. z. a n., platí
pro památné dny, kromě dne 28. října předpisy o nedělním klidu jen pokud
jde o veřejné úřady, ústavy, podniky a školy veřejné, jakož i školy s prá
vem veřejnosti. Nemůže tedy býti živnostník nucen, aby v památné dny,
kromě 28. října, měl zavřeno.<< (»Far. věst.<<v Praze Xll., r. X., č. 12, str. 7.)

Dispensování od jedné nebo dvou prohlášek. Biskupská konsistoř líto
měřická čís. 10.850/3—3 upozorňuje, že tuto dispens mohou dávati sami
vikáři, a žádá, aby tak činili. Při tom jsou oprávněni vybírati pro účely
vikariátu 5 Kč, respektive 10 Kč při díspensí od dvou prohlášek. jsou-li snou
benci z dvou různých střídnictví, postačuje udělení dispense vikářem ne
věsty. Vikáři, kteří jsou duchovními správci snoubenců, necht“ požádají
() tuto dispens ()rdínariát.
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'
DUCHOVNI SPRÁVA

Sňatek snoubenců z Německa delegaci v českosl. republice není možný.
Zemská správa politická v Praze rozhodla dne 5. června 1928 č. 92.250 ai
1928/1 A-879 ai 28 takto:

]. Sňatek per delegationem v Československu jest u snoubenců
v Sasku bydlících vyloučen. Podle &75 o. z. o. je ku přijetí slav
ného konsensu manželského oprávněn řádný duchovní některého ze snou
benců; má—lívšak manželství býti uzavřeno na jiném místě, do kterého
žádný ze snoubenců farou nenáleží, musí býti duchovní tohoto místa zmoc
něn k tomu řádným duchovním správcem (&81 o. z. o.). Přirozeně se k tomu
předpokládá,že zmocňující duchovní správce jest sám k to
mu povolán a oprávněn. V daném případě tomu však tak není. Katolický
duchovní správce v Německu není vůbec oprávněn manželství uzavírati,
ježto podle 5 1320 něm. obč. zák. může býti manželství uzavřeno pouze
před příslušným stavovským úřadem. Nemá-li tedy duchovní správce
v Německu sám oprávnění k uzavírání sňatků, nemůže je přenésti a zmoc
ňovau k úkonu iného.

2. Měl-li by pro jmenované snoubence státi se příslušným některý
duchovní správce v republice československé,musili by se zde při
hlásit| k řádnému pobytu, při čemž by jim z vážného
d čiv o d n mohla býti udělena dispens od e st i n e děl n ího pobytu.
Poznamenávám konečně, že ke sňatku před stavovským úřadem v Němec
ku bylo by zapotřebí pro oba snoubence vysvědčení o způsobilosti ke sňatku
vydaného domovským státem.

Prekážka verejnej mrav0počestnosti. Štefan a Alžbeta najprv spolu
žili, narodily sa im dve deti až konečne sa sosobášili, ale len civilne. Po
čase pri nejakej príležitosti Alžbeta primala Štefana k tomu, aby sa aj ka
tolicky dali sosobášit'. Katolický farár, ktorému Alžbeta vec prednesie so
žádost'ou, aby ich sosobášil, má však pochybnost, či medzi Štefanom a
Alžbetou nejestvuje rozlučujůca prekážka verejnej mrav0počestnosti, od
ktorej pred sobášom mala by byt' zadovážená dišpenzácia Ordinariátu.

Otázkou je teda, že dl'a kán. 1078 medzi ktorými osobami vznikne
pol'ažne jestvuje rozluěujúca manželskoprávna prekážka verejnej mrav'o
počestnosti.

Kán. 1078 vyslovuje, že prekážka verejnej mrav0počestnosti vznikne
z neplatného manželstva a z verejného alebo všeobecne známeho konku
binátn muža a ženy. Tento muž a táto žena sú teda len prameňom, príči
nou prekážky verejnej mrav0počestnosti, oni dvaja sů jej póvodcami, avšak
medzi nimi samými ona nejestvuje. Podobne je tomu aj v pripade prekážky
pokrvenstva, kde medzi otcom a dcérou, medzi bratom a sestrou atd'. jest
vuje prekážka pokrvenstva, ale nejestvuje ona medzi samými rodiěmi, ktori
sú len prameňom, príčinou a póvodcami tejto prekážky.

halej kan. 1078 vyslovuje, že prekážka verejnej mrav0počestnosti
jestvuje medzi mužom a pokrvnými ženy v priamej čiare v prvom a v dru
hom stupni na jednej strane a na druhej strane medzi ženou a pokrvnými
muža v priamej čiare v prvom a v druhom stupni. Aj z tejto osnovy kánona
videl', že medzi samým mužom a samou ženou, ktorí uzavreli neplatné man
želstvo, alebo žijň prípadne žili vo verejnom alebo všeobecne známom
konkubináte, nevznikne a nejestvuje prekážka verejnej mrav0počestnosti,
lež len medzi ich pokrvnými. To sa tak može stať, že muž má z predošlého
manželstva alebo z nezákonného pomeru, teda či v prvom či v druhom
pripade od inej ženy dieťa alebo deti, alebo že žena má z predošlého man
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želstva alebo z nezákonného pomeru, teda zas od iného muža dieťa alebo
deti. Prípadne toto dieťa alebo tieto detí muža alebo ženy už sú staršie, už
sú ženaté alebo povydávané. Teda muž má už nielen dieťa alebo deti z pre
došlého manželstva alebo z konkubinátu, ale už aj vnukov alebo aj vnučky,
alebo podobne žena z predošlého manželstva alebo z konkubinátu má nielen
dieťa alebo deti lež už aj vnukov alebo vnučky. Dl'a výšuvedenej osnovy
kánona len medzi samým mužem a dcérou alebo vnučkou ženy na jednej
strane a len medzi ženou a synom alebo vnukom muža na druhej strane
jestvuje prekážka verejnej mravopočestnosti a teda z tohoto nasleduje, že
medzi synom muža a dcerou alebo vnučkou ženy a medzi vnukom muža
a dcérou alebo vnučkou ženy nejestvuje prekážka verejnej mravopočest—
nosti. Podobně je to prekážka švagorstva, kde len medzi manželom a po
krvnými manželky a len medzi manželkou a pokrvnými manžela je prekážka
švagorstva, ale nic aj. medzi samými týmito pokrvnými.

V našom pripade teda medzi Štefanom a Alžbetou nejestvuje pre
kážka verejnej mravopočestnosti a preto iarár, keď inej prekáž—kymedzi
nimi niet, móže ich sosobášiť. Dr. Funczik.

Pred a pokódexové miešané manželstvo. Maria, katolička, a Pavel,
evanjelik a. vyz., v r. 1916 uzavreli vo Zvolene manželstvo najpr pred štát
nym matrikárom a potom aj v evanjelíckom kostole pred evanjelíckym fa
rárom. V r. 1925 toto manželsto bolo civilne rozlúčené a teraz Maria, ktorá
ostala katoličkou, chce uzavreť nové, katolicke manželstvo pred katolickým
iarárom s Jáuom, evanjelikom a. vyz.

Otázkou je, či Maria móže uzavreť nové, katolické manželstvo s jánom,
evanjelikom a. vyz., poťažne či katolicky farár móže platne assistovať to
muto manželstvu.

V r. 1916 vo Zvolene uzavreté manželstvo katolickej Marie s evan
jelikom Pavlom bolo aj katolicky platne uzavreté a preto teraz Maria dotial',
dokial' Pavel žije alebo dokial' katolicky cirkevný súd manželstvo Marie
a Pavla nevyhlási za neplatné, nemóže platne uzavreť nové, katolické man
želstvo & teda dotial' ani katolicky farár nesmie a platne ani nemóže assis
tovať manželstvu Marie a jána.

Totižto dl'a dekrétu »Ne temere<< (vyd. 2. aug. 1907 a platné až do
Kódexu, teda do 18. mája 1918) od dňa vel'konočnej nedele (19. apr.)
r. 1908, v ktorý deň toto dekrétum v celom svete nadobudlo účinnosti,
manželstvo všetkých katolikov, či tito ho uzavreli medzi sebou či s pokrste—
nými aleho s nepokrstenými nekatolikmi, len pod tou podmienkou mohlo
byť katolicky platné, ked' sa uzavrelo pred katolickým farárom vyjmúc, že
pre niektoré miesta alebo kraje sv. Stolicia inu normu by ustanovila. Takéto
výnimočné ustanovenie bolo v nemeckej riši na základe 18. januára 1906
vydanej konštitúcie >>Provida<<,ktorej platnost na základe dekrétu S. C.
Sacr. č. 833/08 z 27. tebr. 1909 bola rozširena aj na Uhorsko. Dl'a konšti
túcie >>Provida<<v nemeckej ríši a v Uhorsku miešané manželstvá katolikov,
ked' teda katolík uzavrel manželstvo s pokrsteným nekatolikom, boly hoci
nedovolene ale preca platne uzavreté aj vtedy, keď ony nie pred katolíckym
farárom lež pred štátnym matrikárom alebo pred nekatolickým duchovným
boly uzavreté.

V našom pripade katolicka Maria a evanjelik Pavel v r. 1916 na území
bývalého Uhorska, ku ktorému vtedy Zvolen patril, uzavreli svoje manžel
stvo za platnosti konštitúcie >>Provida<<pred štátnym matrikárom a tiež aj
pred evanjelíckym duchovným a preto ich manželstvo katolicky platne bolo
uzavreté. Následkom tohoto Maria teraz za života Pavla je viazaná svazkom
platného manželstva a preto nové, platné manželstvo uzavreť nemóže.

Dr. Funczik.
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Byciklovanie kňazov. Pod tímto titulem uveřejnili jsme v ČKD. str.
381 ai I933 právní názor dra Funczíka. Pro správný výklad dodáváme ná
sledující: V naší republice není zákazu kněžím používati kola čili bicyklu,
vždyt' na př. usnesení nejd. episkopátu naší republiky ze dne 30. září l93l
předpokládá, že kněží licite užívají kola a pro tuto jízdu jim dovoluje nosítí
tunica aliquantulum breviorí... maioris commoditatis gratia. Totéž dovo
lení obsahuje i výnos posv. kongregace de Sacramentis ze dne 13. června
1919. Mohou tudíž u nás kněží z vážných důvodů a bez pohoršení lidu
jezdití na kole ve svém povolání. Redakce.

Církevní autorita o zjeveních v Belgii. Události v Beauraingu a jinde
v Belgii přiměly belgické biskupy k tomu, že vydali dne 30. října 1933
zvláštní instrukcí, v níž se ustanovuje: [. Nikdo nesmí ani tvrditi, ani míti
za pravdu, že církevní autorita dosud tato tak zv. zjevení přímo nebo ne
přímo uznala; 2. kněží mají věřícím dovporoučeti podobnou opatrnost, jakou
zachovává církev sv. Jest zakázáno některé události, třeba se zdály zázrač—
nými, označovati za nadpřirozené, dokud jejich nadpřirozenost nebyla bez—
pečně prokázána; 3. bez schvaleni svého biskupa nesmějí kněží ani organi
sovat, ani vésti poutníky na taková místa; 4. spisy o těchto zjevech jest
považovati za osobní názor pisatelúv, i když byly předloženy k církevní cen
suře. Podle kan. 1385 CIC. nesmí býti uveřejněn žádný spis o zázračných
jevech bez církevní censury. Proto knihy, modlitbičky, obrázky o takových
věcech bez církevního schválení vydané, jsou zakázány.

V důsledku této instrukce belgických biskupů usneslí se také rakouští
biskupové na své podzimní konferencí vydatí podobně směrnice svému du
chovenstvu. Zádají: ]. všechno, co má býti uveřejněno tiskem o mimořád
ných jevech v duchovním a náboženském životě, musí býti dříve dáno k cir—
kevní censuře; 2. kněží í iai-kové, kteří chtějí míti o podobných jevech před—
nášky ve veřejných shromážděních, potřebují k tomu výslovného svolení
příslušného místního biskupa. 3. Rovněž katolické noviny a časopisy smějí
přinésti zprávy o takovych zjevech jen po předcházejícím církevním svolení!

K pobožnosti denního výstavu. ()rd. list litoměřický čís. 54 ai l033
připomíná, že Missa expositionís nesmí se slaviti coram Sanctissimo expo
síto, a že Expositio má se provésti teprve po mši sv. Výstav má trvati nej—
méně l() hodin a nesmí se doba ta libovolně měnití. Pořad míst a kostelů
iest zachovati: nutné změny jest hlásiti Ordinariátu.

Hlášení křtů dětí jinde narozených. V nynější době chodí matky sleh—
nouti do nemocnic nebo sanatoří, odjedou pak s dítětem domů a dají je tam
pokřtíti. Správa ústavu často neoznámí porod duchovnímu správci íary,
v jejímž obvodu se ústav nalézá, a do křestní matriky musí býti dítě za—
psáno s číslem pořadným. Podle ministerského nařízení ze dne 10. srpna
1886 č. 7101 ex IRSLijest duchovní správce, který dítko jinde narozené po
křtil a do své matriky bez řadového čísla zapsal, povinen poslati duchov
nímu správci místa, kde se dítě narodilo, do 8 dnů doslovný opis tohoto
zápisu proti potvrzení, které uloží v archívu. V zájmu řádného vedení matrik
nařizují některé konsistoře znovu, aby spisy bny zasílány ihned po křtu
dítěte, a aby zároveň byla poslána všechna data pro statistický list, která
by si jinak duchovní správce, v jehož osadě se dítko narodilo, nemohl
opatřiti.

Státní dispens od překážky příbuzenství, t. j. mezi sourozencem a po—
tomky druhého sourozence, mezi bratrancem a sestřenicí, jakož i dispens
od překážky švagrovství vyjímaje od překážky švagrovství [. stupně, uděluje
okresní úřad, v Praze magistrát hlav. města Prahy a jeho úřadovny, pově—
řené sňatkovou agendou, a to podle vlád. nařízení ze dne 18. prosince 1929
Sb. z. a n. čís. 186. Zemský úřad odmítá vyřizování takových žádostí prá—
\'em, proto mu je neposílejte. Čhk.



UDÁLOSTI
Po nitranských slavnostech. Slovensko prožívalo letos ve dnech 13.

až 15. srpna významné jubileum založeni prvniho křesťanského, historicky
doloženého chrámu v Nitře. Slavnosti daly podnět k četné literatuře')
o Pribinovi a jeho kostelu; bylo napsáno mnoho článků a pojednání v růz
ných časopisech a listech. Nechyběly ani četné polemiky, hlavně o Pribinově
kostelu.

Rušný průběh slavnosti byl vítaným předmětem pro novináře, kteří
se dali strhnouti ch-vilkovým dojmem aneb jinými důvody pro nebo
proti, nešetřice ani samé pravdy. >>Hlídka<<o tom píše: >>...budiž jen po
dotčeno, že co se o tom píše v českých novinách, je pravda velmi silně
promichaná lžemi.<<'-')

Bylo proto radno neunáhliti se s ůsudkem. Je zapotřebí určitého časo—
vého odstupu k správnému posouzeni tak důležitých událostí. Z toho dů
vodu přinášíme svůj referát o nitranských slavnostech teprve nyní.

Původně byly nitranské slavnosti zamýšlený jako čistě církevní, jako
1100. jubileum založeni prvniho známého křesťanského chrámu na Sloven
sku, jako 1100. jubileum jeho křesťanské kultury. Katolické Slovensko se
důkladně připravovalo na důstojné oslavení svého tak významného jubilea.
Biskupský sbor slovenský již dne 25. ledna 1931 upozorňoval své věřící
pastýřským listem na blížící se nitranské slavnosti. Znovu tak učinil pastýř
ským listem ze dne 15. února 1933.

Když však vláda přijala protektorát nitranských slavností, slavnosti
dostaly tím dvojí ráz: církevní a národní, co se silně odráželo i v jejich
průběhu. Církevní slavnosti dosáhly plně svého cíle. Byly výmluvným doku
mentem síly slovenského katolicismu. Slavností zúčastnil se ]. E. kard.
Hlond, primas polský, ]. E. Rafael Rodič, arcib. bělehradský, ]. E. dr. l,.
Prečan, arcib. olomoucký, ]. E. Mišič, biskup mostarský, ]. E. A. Stoika,
řecko-katol. biskup užliorodský, ]. E. msgr. Stavěl, světící biskup olomoucký,.
zástupce arcib. pražského kanovník dr. ]. Kulač a celý slovenský episkopát.
Poslední den bylo na 150.000 účastníků.

Z. B. v >>Akordě<<“)o tom píše: >>Viděl jsem však procesí ze všech
končin Slovenska na cestách pod korouhvemi, v biskupském hradě, v kate
drále a v Pribinově kapli, a byli to, nemýlím-li se, Slováci a maličko Čechů;
zatim však ti, kteří se potili dole a k slavné příležitosti, na důkaz svého
vlastenectví oblékli se do stejnokroje, směli do proslavené kaple vstoupiti
jen jako lidé vzdělaní a osvícení. Zde národní myšlenka podivuhodné roz
děluje národ . . .<<

Národní stránka slavností měla býti dokumentem čsl. vzájemnosti.
K tomu však podotýká >>Hlidka<<:')»Čsl. sblížení na té slavnosti nepokro
čilo; právě naopakl<< Kdo byl tím vinen, ať si rozhodne každý sám. Zdá se
však, že Hlinkův incident byl jenom nutným důsledkem toho, co předcházelo.

Po slavnostech nastalo zastavení l'ud'áckých novin a široké vy
šetřování osob, což jistě jenom ještě více škodí čsl. sblížení. Poděkování
]. E. nuncia Ciriaciho na Hlinkův projev oddanosti k sv. Stolicí a jejímu
zástupci stalo se kamenem úrazu. Ostře byla napadána sv. Stolice v osobě.
jejiho zástupce, i bezprostředně, v čemž se zvláště vyznamenal čelný orgán
agrární strany >>Venkov<<.K sporu poznamenává >>Hlídka<<:“)»Koaliční mi—

Viz >>Kultúra<<,roč. V. (1033), č. 7—8, str. 541_574.
>>Hlídka<<,č. 9 (září 1033), str. 352.
>>Akord<<č. 7—8 (září 1933), str. 267.
Tamtéž.
Tamtéž.
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nistři až na lidové se usnesli, aby vyslanec Radimský ve Vatikáně žádal
o vysvětlení, ale již před tímto se naléhá, by nuncius Ciriaci opustil ČSR.
Vysvětlení by si v Praze mohli dáti sami, kdyby chtěli, ale jde o něco
jiného, o čem tu nemožno psáti...<<

Měly tedy Pribinovy slavnosti po stránce národní aspoň ten dobrý
účinek, že se ukázalo, že není u nás všechno v pořádku, že třeba konečně
přiložiti vážně ruku k nápravě, aby se zabezpečilo klidné soužití obou ná
rodů v naší republice.

Končíme svůj referát slovy >>Akordu<<:“) >>Pribinovy slavnosti jsou
nám k poučení, že všechny československé koncepce bez pomoci katolíků
jsou už napřed zmařeny. Národní myšlenka sama nespojí ani nespasí ná
rody; spasit a spojit může jen víra.<<

Vlll. mezinárodní filosofický kongres bude se konati od 2. do 7. září
1934 v Praze. Účelem sjezdu je podati přehled vykonané práce filosofické
a dáti směrnice pro další práci. Přesný program sjezdu není dosud stano
ven. Dopoledne budou plenární schůze sjezdové, pak schůze, které budou
projednávati themafa obecná a schůze odborů speciálních. S kongresem
bude spojena Výstavka filosofického písemnictví od r. 1930. V čele příprav—
ného výboru stojí prof. dr. Em. Rádi.

Z Duchovní české Akademie. Akademie ve své schůzi dne 13. listo
padu 1933 rozhodovala o podaných spisech, ucházejících se o cenu. Došlo
více než 20 spisů, z nichž poctěny cenou knihy následující: Dr. josef Miklík
C. Ss. R. v ()bořišti za spis >>Umučení ježíše Krista<< 1.000 Kč._P. jan Hruby
T. j., profesor arcib. gymn. v Bubenči, za spis :>>Št'astná pout životem<<
1.000 Kč. Dr. josef Beran, profesor Karlovy university v Praze, za spis
»Gabriel Schneider, zakl. Kongr. Skotských Sester de Notre Dame<<1.000 Kč.
inž. josef Konšel, profesor vysoké školy zemědělské v Brně, za spis »Struč
ný nástin tvorby a pěstění lesů<< 1.000 Kč. Dr. josef Cibulka, prof. Karlovy
university v Praze, za spis »Václavova rotunda sv. Víta<<2.000 Kč. Dr. Fran
tisek Dvorník, prof. Karlovy university v Praze, za spis »Cyrillomethodějské
legendy s byzantského hlediska<< 1.000 Kč.

Katolický kněz rektorem vysoké školy zemědělské v Brně. Pro studijní
rok 1933-34 byl zvolen rektorem vysoké školy zemědělské v Brně inž. josef
Konšel, řádný profesor lesní tvorby, katolický kněz. Býval lesním správcem
olomouckého arcibiskupství. jeho kniha »Stručný nástin tvorby a pěstění
lesů<<byla právě poctěna cenou Duchovní české akademie.

Kardinál jan Verdier vyznamenán velkokřížem ]. tř. čsl. řádu Bílého
lva za své sympatie k československé republice a osobní účast na oslavách
15. výročí čsl. samostatnosti a llOOleté památky nitranského chrámu Pri—
binova. Vyznamenání odevzdal slavnostně čsl. vyslanec ministr dr. Stěpán
Osuský za přítomnosti význačných osobností československých a fran
couzských.

Úmrtí. Na svém statku v Praze-Hostivaři zemřel přední československý
státník a vůdce selského lidu dr. Švehla, bývalý předseda ministerstva. jeho
pohřeb ukázal jeho vnitřní velikost a oblibu u celého národa. Zemřel a byl
pochován jako katolický syn české matky obřadem katolickým do rodinného
hrobu na katolickém hřbitově hostivařském. Celá veřejnost bez rozdílu poli
tiky a náboženství vzdala mu zaslouženou čest.

Zemřela matka velikého syna, paní Kašparová, matka j. E. ndp. arci
biskupa pražského. Své požehnání jí poslal sám sv. Otec z Říma, a pohřeb
její v Praze svědčil o veliké úctě k ní a o veliké lásce k jejímu synu u všech
vrstev obyvatelstva. Byla pohřbena v rodinném hrobě v Chrasti u Chrudimě.

“) Tamtéž.
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Autokefalie ruské pravoslavné církve
Dr Antonín Salaika, Praha
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l na Lapade a ktera byla také uznávána, naproti tomu stanovi tolik
nezávislých čili autoketálních cirkvi, kolik ]CSÍ politických útvarů
státních. Zastánci autokefálního systému se dovolávaji 34. kánonu
apoštolského, kde se praví, že biskupové každého národa maji
uznati toho, který jest mezi nimi primas, za svou nejvyšší hlavu._
Tímto kánonem byly uspořádány církevní provincie čili metrOpole.
Slova »každého národa<<vykládají ve smyslu národa politicky ne
závislého, tedy politického útvaru státního. Dovolávají se též 28. ká

1) Srv. Zurnal moskovskoj patriarchii 1948, č. 4, 22—25: K pjatisot
letnemu jubiler avtokelalii svjatoj russkoj pravoslavan cerkvi.
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i na Západě a která byla také uznávána, naproti tomu stanoví tolik
nezávislých čilí autokefálních církvi, kolik jest politických útvarů
státních. Zastánci autokeiálního systému se dovolávají 34. kánonu
apoštolského, kde se praví, že biskupové každého národa mají
uznati toho, který jest mezi nimi primas, za svou nejvyšší hlavu._
Tímto kánonem byly uspořádány církevní provincie čilí metropole.
Slova >>každého národa<< vykládají ve smyslu národa politicky ne
závislého, tedy politického útvaru státního. Dovolávají se též 28. ká

1) Srv. Zurnal moskovskoj patriarchíi 1948, č. 4, 22—25: K pjatisot
lctnemu jubileju avtoketalii svjatoj russkoj pravoslavan cerkvi._
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Autokéfalie ruské pravoslavné církve
Dr Antonín Salajka, Praha

1.

Ve dnech 8.-——18.července 1948 byly konány v Moskvě zvlášt
ní slavnosti na památku 500. výročí zřízení vlastní autokefalie
(samostatností) ruské pravoslavné církve. Moskevský patriarcha
Alexij pozval hlavy všech samostatných pravoslavných církví k ná
vštěvě Moskvy, kde s nimi projednal důležité otázky církevního
života a vzájemného poměru pravoslavných církví.

Autoketalie ruské pravoslavné církve byla zřízena »podle zá—
konů sv. apoštolů a sv. všeobecných sněmů<<.1)

Východní odloučené církve se na první pohled odlišují od
Církve katolické t. zv. autokefalní-m systémem. Podle katolické na—
uky jest Církev z božského práva společností monarchického
zřízení, podřízená jedné nejvyšší hlavě (římskému papeži jakožto
nástupci sv. apoštola Petra), řecko-ruští bohoslovci však předsta—
vují Církev Kristovu jako souhrn více církevních společností, na
vzájem neodvislých čilí autokefalních. Jak je zřejmo, autokefální
systém popírá všeobecnou (universální) pravomoc římského papeže
nad celou Církvi, kterou vykonával od nejstarších dob na Východě
i na Západě a která byla také uznávána, naproti tomu stanoví tolik
nezávislých čili autokefálních církví, kolik jest politických útvarů
státních. Zastánci autokefálního systému se dovolávají 34. kánonu
apoštolského, kde se praví, že biskupové každého národa mají
uznati toho, který jest mezi nimi primas, za svou nejvyšší hlavu._
Tímto kánonem byly LlSpOřádánycírkevní provincie čili metrOpole.
Slova »každého národa<<vykládají ve smyslu národa politicky ne
závislého, tedy politického útvaru státního. Dovolávají se též 28. ká—

1) Srv. Zurnal moskovskoj patriarchu 1948, č. 4, 22—25: K pjatisot
letnemu jubiler avtokelalii svjatoj russkoj pravoslavan cerkvi.



2 Dr Antonín Salajka, Autokefalie ruské pravoslavné církve

nonu chalcedonského, jenž povýšil cařihradského patriarchu nad
jiné východní patriarchy, uděliv mu nejen čestné prvenství, nýbrž
i prvenství pravomoci z důvodu, že Cařihrad jako sídlo císařské
stal se předním městem říše. Z toho dovozují přívrženci autokefa
lismu, že, stane-li se některé město hlavním městem říše neb ná
roda politicky nezávislého, tu biskup toho místa stává se současně
nadřízeným ostatních biskupů, církev pak té země nabývá práva,
aby se stala nezávislou čili autokeíálníF)

Někteří však rozumějí slovu ethnos, národ, v 34. kánonu apo
štolském v jiném smyslu, totiž určité národní rasy, pocházející z téhož
kmene a užívající téže řeči. Důsledkem tohoto názoru jest, že se tvoří
částečné církevní celky všude tam, kde jsou věřící příslušníci k téže
národní rase,/i když v tom území jest už jiná církevní hierarchie
zřízena. Je to t. zv. iyletismus (od slova íylé rasa, kmen). To se
uskutečnilo zejména u Bulharů, ještě před dosažením politické ne—
závislosti, vznikem bulharského exarchátu. Cařihradský patriarcha
ovšem proti tomu protestoval na synodě r. 1872 Spolu s patri
archou alexandrijským, antiochijským, arc. cyperským a 25 východ
ními metropolity. Bulharská církev byla vyloučena z východní pra
voslavné církve. Slovanské východní církve spolu s rumunskou však
svého spojení sjcírkví bulharskou nepřerušíly. V dnešní době fyle
tismus není jen u Bulharů, nýbrž i v jiných zemích, na př. mezi
ruskými emigranty, ve Spojených státech severoamerických, v So
větském svazu, v Československu, v nichž jsou vedle sebe zřízeny
různé národní církevní hierarchie. Cařihradský patriarcha se ovšem
stavěl proti těmto snahám a osoboval si církevní pravomoc na př.
nad ruskými emigranty, nad Řeky v Americe a j., leč nesetkal se
vždy s úSpěchenL3)

Přívrženci autokefálního systému východních církví prohlašují,
že už od počátku měla vlastně celá Církev takové zřízení. K témuž
názoru se přikloňuje také starokatolický prof. F. Heiler4), který se
snaží dokazovati na základě obsáhlého materiálu, že původně také

2) Srv. M. Jugie, Theologia dogmatíca christianorum orientalium ab
Ecclesia catholica dissidentium, lV. Parisiis 1931, 240 dd.

3) Srv. M. d'Herbigny, L'áme religieuse de Russes, Orientalia christiana,
vol. 111,n. 11. Romae 1924, 59—70. — M. d'Herbigny—-A. Deubner, Evéques
russes en exil. Douze ans d'épreuves (1918—1930), Or. chr. n. 67. Romae 1.931.

4) Srv. Altkirchliche Autonomie und pápstlicher Zentralismus. Můn
chen 1941. ], 3—184: srv. náš referát o knize v Cas. katol. duch. 1943. 44-—47.
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západní Církev měla podobnou mnohotvárnost jako východní církve,
že sestávala z řady autonomních církevních těles, z nichž každé
mělo své samostatné zřízení, svou vlastní liturgii a bylo těsně spjato
se životem lidu. Uvádí pak tyto západní autonomní církevní pro
vincie: církev severoafrickou, španělskou — západně-gotskou církev
mozarabického obřadu, církev gallskou a franckou, milánskou církev
ambrosiánského obřadu, církev benátskou, církev keltickou (brit—
skou, irskou a skotskou) a konečně >>ariánské<<církve germánské.
Všechny západní pravověrné církevní provincie, podobně jako vý
chodní, uznávaly podle Heilera autoritativní přednost římského
Stolce. Toto prvenství nebylo však původně jak na Západě, tak na
Východě Spojeno 5 aktivní církevní pravomocí. Západní církve byly
po celá staletí zrovna tak svobodné od každého centralistického ve
deni, jak je tomu dodnes u církví východníchř')

Představíme-li si dnešní katolickou Církev s její jednotou v uče
ní, bohoslužbě &církevním zřízení, domníváme se, že tomu tak bylo
od počátku. To jest podle Heilera velký omyl. Centralistická, jed
notná Církev povstala teprve dlouhodobým vývojemP')

Myšlenka zemských, národních církví žila podle téhož autora
ve středověku a oživla reformaci v Německu, Skandinávii a Anglii.
Avšak také v katolické Církvi v Německu oživla na rozhraní 18. stol.

myšlenka německé národní cirkve (Febronius, později ]. Děllinger).
Starokatolicismus, reformní katolicismus a pod. ukazují podle Hei
lera, jak hluboce je zakořeněna stará myšlenka křesťanské germán—
ské církvef)

K Heilerovým vývodům nutno poznamenati, že různé bludy,
obyčeje v bohoslužbě, církevním životě atd., různé národní, lidové
prvky v křesťanství netvoří přece hned samostatnou církevní pro—
vincií. Přes všechny takové rozdily a odlišnosti, jichž nelze p0pí—
rati, je přece rozhodujícím vědomí příslušnosti církevních provincii
k jednotnému celku, k Církvi Kristově, představované náměstkem
Kristovým, římským papežem.

Dějiny ná-m podávají však nejedno svědectví, že postavení na
prosto nezávislé, tedy autokefálni, měla vlastně jediná církev řím
ská kdežto ostatní čtyři patriarchové východní (cařihradský, alev

5) Uv. kn. 185.
“) Uv. kn. l_
7) Tamže l82 dd.
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xandrijský, antiochijský a jerusalemský) byli pouze relativně nezá
vislí, uznávajíce římského biskupa za nejvyšší hlavu Církve. Uvnitř
svého patriarchátu byli ovšem nezávislí. Autokeíální byly v prvních
dobách ony metropolitní stolce, které byly vyňaty z pravomoci
patriarchovy, mohly si voliti biskupy a samy se řídily. Tak na př.
koncil efeský r. 43l vyňal církev na ostrově Cypru z pravomoci
patriarchy antiochijského a učinil ji na něm nezávislou, autokeíální.
Než i to byla jen relativní nezávislost. Jiný druh autokefálie před—
stavují t. zv. katholikáty, význačnější to metropole, jichž primas
(ó anoxixog) podléhal některému z východních patriarchů, tak
na př. katholikos Persie a Seleucie byl pod patr. antiochijským,
katholikos Ethiopie pod patr. alexandrijským.8)

O prvním exarchátu bulharském (924_1019) není snadné
říci, zdali byl naprosto nezávislý, autokeíální. Zdá se, že Bulhaři
v té době nepřerušili naprosto svého spojení s církví římskou. Druhý
bulharský patriarchát (1204—1393) byl nejdříve spojen s církví
římskou, potom upadl do církevního rozkolu východního. Totéž se
stalo i s patriarchátem srbským v Peči (1346—1459). Na území
bývalé říše turecké bylo několik autokefalií, především východní
patriarcháty (čtyři), potom církev na Cypru, bulharský patriarchát
v Ochridě (l393—l767), srbský patriarchát v Peči (1557—1766)
a katholikát iberský. Rovněž na území bývalé říše rakousko-uher
ské bylo před první světovou válkou 1914—l918 několik autoke
fálních církevních celků.9)

ll.

Křesťanství pronikalo na Rus již v 9. stol.“ze Západu i z Vý—
chodu, a to prostřednictvím normanských, skandinávských Varjagů,
kteří se v 10. a 11. stol. smísili s domácím slovanským obyvatel—
stvem v jediný národ, který byl nazýván od řeckých dějepisců Rós,
Rusové. Varjagové-Rusové založili také první dynastii, jejichž dva
princové, Askold a Dir, se usadili v Kyjevě. Byli jednak obchod
níky na cestě od Baltického moře do Cařihradu, jednak sloužili jako
vojáci slovanským knížatům i Řekům. Měli proto na severu a na zá

8) Srv. Jugíe, uv. kn. 270 dd. _ ,
9) Srv. R. Janin, Les églises orientales et les rites orientaux. 3 ed.

Paris 1935. 
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padě styky s křesťanstvím západním (latinským), v Byzanci pak
s křesťanstvím východním (byzantským). Misse cařihradského
patriarchy Fotia k Rusům (po r. 860) byla asi přechodná. Prvni
křesťanský kníže varjažsko-ruský Askold byl usmrcen od Olega
(879—912), prvního knížete v Novgorodě. S ním zahynul patrně
i byzantský biskup a jeho proselyté. Za Olegova nástupce lgora
(912—945) byla už v Kyjevě obec křesťanská. Křesťanství nebylo
ovšem v polovině 10. století v Kyjevě taksílné, aby se mohlo státi
náboženstvím státním. Vdova po lgorovi, kněžna Olga (945—964),
přijala křest kolem r. 954—955, pravděpodobně podle západního
obřadu v křesťanské obci kyjevské a nikoli v Cařihradě, jak tvrdí
ruští kronikáři a byzantští dějepisci. Konstantin Poríyrogenetos píše
o kněžně Olze při její návštěvě v Cařihradě (r. 957) již jako o křes—
l'ance a o jejím křtu se vůbec nezmiňuje.

Hlavní zásluhu o pokřesťanění Rusi má kníže sv. Vladimir
(987—1015), nejdříve kníže novgorodský, potom kyjevský. Zprávy
starých ruských legend, zachovaných v letopisech Nestorových,
v nichž jest pokřesťanění Rusi a obrácení sv. Vladimíra vyličeno
legendárně, obsahují podle novějších dějepisců a badatelů (E. Golu
binskij, Šachmatov, M. Priselkov, N. de Baumgarten, A. M. Amann,
M. jugie a j.) nezaručené p'ověsti, pocházející od nějakého Reka
(z 11. až 13. stol.), který pokřesťanění Rusi řecky přibarvil a vy
chválil řeckou víru nad ostatni. Chtěl tak zahladítí každou stopu
západního vlivu při obrácení ruského lidu a při začátcích jeho cír—
kevní organisace. Podle starých památek ruské literatury z 11. stol.,
objevených v IE).stol. (Slovo o zakoně i blagodati, sepsané metro
politou llarionem, Pochvala knjazu Vladimiru od mnicha jakuba
& Zivot sv. Borise a Olěba od mnicha Nestora) kníže Vladimír při
jal křesťanskou víru z vlastního popudu, pravděpodobně od kněze
varjažského, západního obřadu (asi r. 987). jugie soudí, že první
církevní organisace na Rusi byla zřízena v dohodě s Římem. Ky
jevské Rusko, jak dokázal v nejnovější době sovětský učenec N. Ni
kolskij, podléhalo vlivu západních Slovanů, k nimž přinesli křesťan
ství sv. Cyril a Metoděj. Prof. Grivec se domnívá, že v kyjevské
Rusi byla hned od počátku zavedena slovanská bohoslužba, která
se tam udržela až do jejího připojení k cařihradskému patriarchátu.
Slovanské kněze a slovanské bohoslužebné knihy dostali Rusové
jednak ze zemí českomoravských, jednak z tehdejšího Bulharska,
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kde byla slovanská bohoslužba po jejím vypuzení z říše Velkomo
ravské v rozkvětu.

je pozoruhodné, že řecké „prameny o ruské církvi a kyjevské
metropoli až do 11. stol. mlčí. Přesto nám kroniky, na př. lpatije—
vova, Nikonova a t. zv. Stepennaja kniga uchovaly zmínky o sty
cích ruských knížat (jaropolka, Vladimira, Jaroslava) se Stolcem
římským. Zničení bulharského království (r. 1018) přivedlo jaro—
slava k definitivní dohodě s Byzancí. Tehdy také nad obřadem zá
padním nabyl v Rusku převahy obřad byzantský (s jazykem slovan
ským, případně řeckým). Roku 1038 byl nastolen na kyjevský stolec
řecký biskup Theopemptos, čímž se octla ruská církev v závislosti
na cařihradském patriarchovi. Úplné připoutání ruské církve na Ca—
řihrad však nutno posunouti až za smrt jaroslava (r. 1054), ba
ještě :dále. Teprve jan 11. (1077—1089) zahajuje souvislou řadu
kyjevských metropolitů řeckého původu.

[ když se východní Slované pomalu přiklonili k víře a církvi
byzantské, nepřerušili svého Spojení s evropským Západem. Vý
chodní církevní rozkol (r. 1054) nepřevedl kyjevskou Rus hned do
byzantského světa a neodcizil ji západnímu světu. Kyjevská Rus
a vůbec kyjevští Rurikovci byli v 10. až 12. stol. stále ve styku se
západními zeměmi, zvláště se Skandinávii. Teprve od vpádu tatar
ského do Evropy se stával tento styk řídkým. Poměr ruské cirkve
k západoeerpskému, katolickému světu se změnil teprve později,
až ve 13. až 15. stol. Přispěla k tomu jednak zeměpisná poloha vý
chodních slovanských zemí, jednak stálá propaganda cařihradské
církve (zvláště po třetí křížové výpravě), která vštěpovala ruským
lidem nepřátelství a nesnášenlivost k Rimu a všemu katolickému.
Nelze také zapomenouti na tatarskou nadvládu (od první poloviny
13. stol.). A tak se začali východní Slované ubírati jinými cestami
nežli evropský Západ se svými národy, což nám dosvědčují celé bo
haté dějiny evropského Ruska až do doby přítomném)

10) K počátkům křesťanství na Rusi srv. na př. E.. Golubinskij, lsto
rija russkoj cerkvi, ], Moskva 1881; M. Priselkov, Očerki pO cerkovno-poli
tičeskoj istorii Kievskoj Rusi, Petrograd 1913; F. Dvorník, Les Slaves, By
zance et Rome au lX s. Paris 1926; N, de Baumgarten, Saint Vladimir et la
conversion de la Russie, Rome 1932; A. M. Amann, Kirchenpolitische
Wandlungen ím Ostbaltikum bis zum Tode Alexander Newskí's, Rom 1936;
M. Jugie, Les origines romaines de l'Eglise russe (Echos d'Orient, t. XXXVl,
Paris 1937); A. Vasiliev, The Goths in the Crimea, Cambridge, Massachus
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II].

Kyjevská Rus se dostala v závislost na cařihradském patri
archovi a tvořila jednu z jemu podřízených eparchií. Za knížete
Vladimíra měla ruská církev dosti širokou nezávislost na Cařihradu.

Byl to jistý stupeň autokeiálností, který však byl ke konci života
Vladimírova zrušenřl) Až do vpádu tatarského (v první polovině
13. stol.) byli kyjevští metropolité jmenováni a dosazováni z Caři
hradu. Pouze dvakrát se Rusové pokusili sami si posvětiti a nasto—
lití metropolítu. Avšak i tady nakonec uznali vrchní moc patri
archovu. Když kníže jaroslav vedl tříletou válku s Cařihradem
(1043—1046) a po válce Řekové nespěchali s nastolením nového
metropolity kyjevského, tu Jaroslav sám, bez cařihradského patrí—
archy, jmenoval na kyjevský stolec prvního ruského metropolitu
llariona (r. 1051). Styky s cařihradským patriarchátem byly pře—
rušeny. Tento stav trval až do r. 1055. Nutno zvlášť upozornití na
tuto okolnost, že rozdělení církve východní a západní se uskuteč
ňovalo právě tehdy, kdy Rusové nebyli v žádném Spojení s Caři
hradem. Papežští legátí (mezi nimi i budoucí papež Štěpán IX.) se
vraceli z Cařihradu oklikou přes Kyjev, kde byli uvítání a pronesli
exkomunikaci proti Řekům.

Řekové svou obratnosti dosáhli smíru s Ruskem a poslali Ru
sům (r. 1055) nového řeckého metropolitu, takže prvotní stav byl
zase obnoven. V době vlády Vsevoloda Olgoviče kyjevský metro—
polita Michal (r. 1145) byl nucen opustiti svůj stolec a uchýliti se
do Cařihradu. Za trest vydal zákaz konati v jeho nepřítomnosti bo
hoslužby v kyjevském hlavním chrámě sv. Sofie. Patriarcha pod
vlivem Michalovým se zdráhal nastoliti nového metropolitu. A tu
r. 1147 kníže lzjaslav Mstislavič, nástupce Vsevolodův, jmenoval bez
cařihradského patriarchy na kyjevský stolec nového ruského metro
politu Klimenta, který se tam udržel až do r. 1155, kdy musil
prchnouti a ustoupítí novému řeckému metropolitovi Konstantinovi.

Podle E. Golubínského ruská církev měla dávno právo na auto

sets 1937; V. Laurent, Aux origines de l'Eglise russe (Echos d'Orient,
t. XXXVlll, Paris 1939); ]. Macůrek, Dějiny východních Slovanů, [, Praha
1947; M. de Taube, Rome et la Russie avant l'invasion des Tatars (lX—Xlll
siécles), Paris 1947, a j.

11) O autokefálnosti ruské církve srv. Golumbínskij, uv. kn. [, 262 dd.
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kefaliilz), což potvrzují její dějiny. N. Muravjev13) poukazuje přede
vším na to, že ruský národ převzal od Byzance křesťanskou kul—
turu, která v něm přinesla v krátké době překrásné plody (metro
polita sv. llarion, kyjevsko-pečerský klášter s jeho náboženským a
národním významem, kyjevsko-pečerský Paterik s_jeho hlubokou
mravní náplní). K tomu přistupuje dále řada význačných osobnosti
svatého života, které ukazují duchovní zralost ruské pravoslavné
církve (metropolita sv. Petr, sv. Alexij, sv. Stěpán Permský, zvláště“
pak sv. Sergij Radoněžský). Ruská církev přispívala i k rozvoji
ruského státu. Cim blíže k 15. stol., tím více se jevila nutnost ne
závislosti ruské církve na cařihradské-m patriarchovi. Ruských metro—
politů na kyjevském stolci stále přibývalo (metrOpolité Cyril ll.,
sv. Petr, sv. Alexij).

Od doby tatarského vpádu poměr ruské církve k caříhradskému
patriarchovi se počal měnit. Ve spojení s tureckým nájezdem z Asie
upadla Byzanc do rukou čtvrté křižácké výpravy. Ruští metropolité
se počali častěji světiti doma, v Cařihradě pak se ucházeli pouze
o potvrzení. To trvan po celá dvě století, až do poloviny 15. stol.
Cařihradští patriarchové se dopouštěli též různých přehmatů. Tak
na př. po smrti metropolity sv. Alexija (r. 1378) v době dvaceti let
následující cařihradský patriarcha dosadil na kyjevský stolec dva,
ba i tři metropolity současně.

Na začátku tatarského vpádu bylo zpustošeno mnoho klášterů
a kostelů, také mnozi kněží, biskupové a mniši byli povraždění,
avšak po ustálehí poměrů byli Tataři k církvi celkem snášenliví.
Před vpádem Tatarů do Kyjeva uprchl odtud řecký metrOpolita
josef do Cařihradu, a tu kníže Daniel Haličský zvolil za jeho ná—
stupce ruského biskupa Cyrila lll. (r. 1242), který přijal svěcení
v Cařihradě. Nelze tu opominouti, že v době metropolity Cyrila pa
pežský legát korunoval knížete Daniela na krále, při čemž ruští
biskupové spolucelebrovali s latinským duchovenstvem.“) Cyrilo
vým nástupcem se stal zase Řek, metropolita Maxim (r. 1283), za
něhož po zpustošení Kyjeva Tatary r. 1299 byl metropolitní stolec
přenesen do Vladimíru.

12) Srv. ,uv. kn. ll, 513.
13) Srv. Zurnal mosk. patr. 1948, č. 4, 22 dd.
14) Srv. t. zv. lpatijevský letopis r. 1255, Golubinskíj, uv. kn. I, 2, 87.
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Po smrti Maximově cařihradský patriarcha vysvětil na metro
politu sv. Petra (r. 1308) a poslal jej do Vladimíru. Petr utužoval
kázeň duchovenstva i laiků, nebyl však v dobrém poměru se svým
panovníkem velkoknížetem Michalem Tverským, zdržoval se nej—
častěji v Moskvě, kde si přál býti i pochován. Vyslovil přání, aby
tam žili i jeho nástupcové. To nemělo ovšem kanonického významu,
avšak Moskva se stala střediskem ruské cirkve shodou dějinných
okolností. Po smrti sv. Petra (r. l326) moskevský kníže lvan Dani
lovič poslal do Cařihradu ruského opata Theodora se žádostí, aby
tento byl ustanoven metropolitou. Velkokníže Alexander Tverskoj.
syn Michala, který byl nepřítelem sv. Petra, se však přičiňoval o to,
aby moskevský kandidát byl zamítnut a místo něho ustanoven
metropolitou Řek Theognost. Patriarcha vyhověl. Roku 1327 však
místo Alexandra se stal panovníkem moskevským kníže ivan, který
nabídl metropolitovi Theognostovi, aby se přestěhoval do Moskvy.
Theognost tak učinil a metropolitní stolec byl přemístěn do Moskvy,
kde mělo býti středisko nejen církevního, nýbrž i politického života.

V druhé polovině 14. stol. žil v Rusku světec Sergij Radoněž
ský, který má pro Východ asn tentýž význam jako sv. František
z Assisi na Západě. Nejednou zprostředkoval mezi moskevskými
a tverskými knížaty a chápal dějinné poslání Moskvy jako střediska
budoucího jednotného státu. Moskva měla výhodnou zeměpisnou
polohu, jsouc přirozeným střediskem ruského státu. Moskevská
knížata stále zvětšovala svou moc i území, které v 15. stol. bylo až
třicetkrát větší proti původním rozměrům. Významu Moskvy pro
spěla i ruská církev tím, že tam přenesla svůj metropolitní stolec.
Metropolita Theognost kanonisoval ostatky sv. Petra, jehož hrob
v Moskvě ,se stal duchovním střediskem státu. Po smrti Theo
gnostově se stal metropolitou sv. Alexej (r. 1354), který byl usta
noven regentem v době nezletilosti knížete Dmitrije. Spojoval ve
svých rukou duchovní i světskou moc. Po smrti metrOpoliíy Ale
xeje (r. 1378) nastaly v ruské cirkvi rozhárané poměry, které trvaly
přes deset let. O moskevský metropolitní stolec zápasili Michal,
Cyprian, Pimen a Dyonisij. Nakonec Cyprian se stal (r. 1390) po
druhé metropolitou. Nedlouho před smrtí knížete Dmitrije (r. 1389)
navštívili Moskvu legáti papeže Urbana [V., kteří nabízeli Moskvě,
aby se zbavila rozháraných—-,církevnich poměrů tím, že by uznala
kanonickou podřízenost římskému papeži. Leč kníže zemřel, na Rus
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se vrátil Cyprian a tak papežská misse se nesetkala zatím
s úspěchem.

V té době značně poklesla u Rusů autorita cařihradského patri
archy. Metropolita Cyprian vedl zápas s Novgorodem, jehož arci
biskup se snažil o církevní nezávislost. Cyprián také pořídil pře
klady bohoslužebných knih a pozměnil liturgický řád. Nutno též
připomenouti, že Cyprian byl horlivým stoupencem sjednocení
Církve. Spolu s litevským knížetem jagellem usiloval r. 1396 o jed
notu s Římem. Oba napsali caříhradskému patriarchovi dopisy a ra
dili mu, aby svolal v Rusku koncil. Patriarcha uznával odůvodněnost
jejich návrhu, avšak namítal, že jest překážkou k tomuto kroku
válka s Turky a pak, že by bylo nutno svolati koncil ekumenický,
k němuž podle jeho názoru Rusko jest málo vhodné.

Po smrti Cyprianově (r. 1406) byl poslán z Cařihradu za
moskevského metropolitu Fotij, který svým usilováním o navrácení
církevního majetku neprávem odcizeného si zjednal mnoho nepřá
tel. Fotij také bojoval s pskovskou heresí t. zv. »strigolníků<<. Po
smrti Fotiově (r. 1431) byl zvolen jeho nástupcem ruský biskup
Jonáš. Odebral se do Cařihradu teprve r. 1436 pro souhlas patrí
archy. Patriarcha však jmenoval krátce předtím moskevským metro
politou opata Isidora a tak oba přišli do Moskvy. Isidor však si
dovedl svou vzdělanosti a obratnosti získati velkoknížete. Brzy
potom se vypravil do Italie na koncil florentský. Kníže mu dal slav
nostní doprovod. Na koncilu získal si Isidor vynikající postavení
a byl oddaným stoupencem sjednocení církevního. To se také usku
tečnilo. Kromě Isidora podepsal sjednocovací akt ještě ruský biskup
suzdalský. Na zpáteční cestě Isidor v hodnosti kardinála a papež—
ského legáta a latere se zastavil v Litvě a Polsku, a teprve po roce
přibyl do Moskvy. Tam zatím nastalo smýšlení nepřátelské církevní
jednotě s Římem. Kardinál Isidor se odebral do Uspenského chrá
mu v Moskvě, vykonal děkovnou bohoslužbu, při níž vzpomněl pa—
peže Eugenia IV., byl přečten sjednocovací akt a doručeno knížeti
poselství od papeže. Třetího dne byl však Isidor zatčen a žádáno
po něm, aby se zřekl církevního sjednocení. Zůstal však věren své
mu dílu. Asi s pomocí velkoknížete se mu podařilo uprchnout. A tak
se dílo církevního sjednocení s Římem nepodařilo pro malou inicia
tivu světské vlády a pro rostoucí nenávist pravoslavného lidu a du
chovenstva ke katolickému Západu.
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Vypuzením Isidorovým nebylo však vše urovnáno. Bylo třeba
pro Moskvu nového metropolity. V Cařihradě byl však sjednocený
patriarcha a také císař byl stoupencem církevní jednoty. l obrátil
se velkokníže Vasilij r. 1441 dopisem k cařihradskému patriarchovi,
sdělil mu, že lsidor zradil pravoslaví a žádal, aby sbor biskupů si
mohl sám vysvětiti nového metrOpolitu v Moskvě. Objevila se však
možnost návratu lsidorova do Ruska, nikoliv do Moskvy, nýbrž do
litevské části metropole. A tu rozhodnutím velkoknížete dne 15. pro—
since 1448 sešel se sněm biskupů a duchovenstva a ruským metro
politou byl ustanoven sv. jonáš. Stalo se tak bez vědomí patrí
archova i císařova. Teprve r. 1452 byl sestaven list pro císaře Kon
stantina, který byl nejdříve nepřítelem církevní jednoty. Dopis,
v němž žádal velkokníže, aby v. budoucnosti sám mohl jmenovati
nového metropolitu v Rusku, nebyl odeslán, neboť Konstantin se
smířil s církevním sjednocením a Cařihrad, sídlo patriarchovo,
upadl definitivně do moci turecké r. 1453.

Tak se dovršila dějinná událost v ruské pravoslavné církvi a
začalo její nové, autokefální období. Začala se též tvořiti známá
theorie o »Moskvě třetí-m Římu<<. již na konci 15. stol. setká
váme se s jejím úplným rozvinutím u igumena pskovského kláštera
Filoteje. Konečně r. 1589 moskevský metropolita job byl vyzna—
menán titulem patriarchy, čímž ruská církev se stala nezávislou
i formálně. Patriarchální období ruské církve bylo přerušeno dvě
stě let trvajícím sv. synodem (zřízeným r. 1721 carem Petrem Velí
kým), r. 1917 byl patriarchát obnoven na moskevském koncilu vol—
bou patriarchy Tichona. Po něm byl patriarchou moskevským Ser
gijls), od r. 1945 jest patriarchou moskevským a vší Rusi Alexij,
který se snaží uvésti pod svou pravomoc zahraniční ruské církve
v Evropě i v Americe.

15) O patriarchovi Sergijovi byla vydána roku 1947 význačná kniha
moskevskou patriarchu: Patriarch Sergij i jego duchovnoe nasledstvo, do
provázená četnými obrazy.
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Pochází člověk po stránce tělesné
ze zvířat?

' DrVáclav Bogner

Ve 4. čísle Vyšehradu, roč. 1948, byl otištěn článek »Křesťan
a vývojová nauka><<,v němž autor se zmiňuje o pojednání kardinála
Liénarta, otíštěném v Études v prosinci 1947. (Výtah byl uveřejněn
v posledních číslech Katolíka v únoru b. r.) Kardinál Liénart uka
zuje v pojednání rozličný obor bible a přírodních věd a připouštěje
za dokázanou jistotu vývoj člověka ze živočišstva po stránce tělesné
dovozuje z toho, že tím naprosto nejsou ohrožena základní dogmata
křesťanská, jako původ lidské duše přímo od Boha, závislost a pů—
vod i lidského těla od Boha, byť i prostřednictvím přírodních sil od
Boha ovládaných & řízených, existence dědičného hříchu a potřeba
vykoupení celého lidského pokolení. Dosavadní katolický názor
byl: Třebaže učení o zařazení člověka po stránce tělesné do vývo
jové stupnice s ostatními živočichy není proti dogmatu, přece není
katolickým, neboť odporuje tisícileté tradici, že Bůh je přímým,
bezprostředním původcem i lidského těla. je skutečně tedy věda
dnes tak daleko, že je nutno přijmouti bez podmínky zařazení lid—
ského těla do vývojové stupnice živočišstva?

Kardinálu Liénartovi se dostalo přímého odmítnutí od biologa
P. Aug. Gemelliho OFM, rektora university v Miláně, ve Vita e pen
siero, XXXI, N. S. l948, str. 164. Uvádím část jeho pojednání v do—
slovném překladě, neboť jeho slova jsou tím závažnější, že vychá
zejí od presidenta papežské Akademie věd, i když se o věci samé
vyslovuje jen mimochodem v článku nadepsaném: L'incredulítá
degli >>intellettuali<<in Francia e l'attivitá dei cattolici francesi sul
terreno della cultura. Schvaluje nejprve kardinálovo odmítnutí poly—
genismu (t. j. původu lidstva z několika různých větví) a pokra
čuje: »Kardinál nejenže připouští skutek, říkám „skutek“ evoluce,
ale odvozuje z toho důsledky tím, že připouští nauku, pravím „na
uku“ vývojovou, aby vysvětlil zánik živočichů na zemi v rozličných
geologických obdobích. Nemyslím, že by se mohlo přijmout toto
tvrzení a pravím to se vším klidem a úplnou nepředpojatostí bio—
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loga a theologa; zdá se mi, že je určitá záměna v tomto tvrzení:
mnozí spisovatelé totiž zaměňují skutečnost, že organické druhy
nejsou stálé a statické, ale přizpůsobují se životním podmínkám
(takže dnes nemá smyslu mluviti o „nehybnosti“ v Cuvierově
smyslu: tolik druhů dnes existuje, kolik jich vyšlo z ruky Stvoři
telovy) s „evoluční theorií“ čili s vysvětlením postupného zániku
živočichů na zemské kůře působením vývojového procesu, ať po
malého, ať vzniklého působením „změn“. Tento vývojový proces
je jen náš výklad způsobu, jímž se rozvíjely události na povrchu
zemském; tedy nic jiného než hypothese, domněnka, způsob uva—
žování. Aniž bychom přijímali názor těch, kteří nemenším právem,
ale trochu zvláštním rozumovým postupem převracejí důkaz a mluví
o „ústupu“ místo o „vývoji“ („regrese“ místo „evoluce"), aniž by
chom přijímali všechny kritiky těch, kteří jako Dacqué si uvědo—
mili dnešní naši nemožnost přejíti ze skutečné geologické násled
nosti ke skutečné derivaci (odvození), přesto jsme se naučili býti
obezřetnější ve vykládání projevů života z vývojové nauky; při tom
nepopíráme, že určitý vývojový proces, či lépe transformační, uzpů
sobovací, vysvětluje zjevy v živočišstvu. Lze připomenouti francouz
ského badatele Vialletona, který ze studia článků a kostí, které je
spojují prostřednictvím vazů s ostatním tělem, stanovil nemožnost
odvozovat velké geologické typy jeden od druhého. Tato námitka
nebyla odstraněna a existuje dodnes, neboť je možno překonat ji
jen za cenu fantastických biologických konstrukcí.__<<

je zajímavé, že i v anthropologii a paleontologii nastal v uply—
nulém desítiletí úplný převrat v názorech na rodokmen lidstva. Až
do nedávna (viz na př. článek Dr ]. Malého: Původ—člověka a jeho
plemen v Dějinách lidstva (Praha, Melantrich 1940) byli považo
váni za předky nynějšího člověka Pithecanthropus erectus, Sinan
thropus, Neandertalec, přechodní to tvary, které prý spojují nyněj
šího člověka (Homo sapiens) přes tyto mezistupně, jejichž pozů—
statky se nalezly v geologických vrstvách čtvrtohorních s prapřed—
kem v době třetihorní, od něhož pochází jedna větev ústící v nyněj
šího člověka a jiné větve ústící v nynější lidoopy, jako šimpanz,
gorila a orang. Tyto lidoopové nejsou tedy předky člověka, jak se
věřilo dříve, ale jeho bratranci. Vzpomínám i loňské výstavy nej—
starších dějin člověka v Národním museu, kde svrchu uvedený vý—
voj člověka byl znázorňován i obrazy akademického malíře a pla
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stikami, kde návštěvník přímo na vlastní oči viděl, jaké ubohé polo—
zvířecí vzezření měli tito předpokládani lidští předkové.

Zatím ovšem věda šla dál. V posledním čísle ethnologické re
vue Anthr0pos 1946—49, tom. 41—-44, seš. 1—3, str. 81—118,
podává N. Lahovary přehled nejnovějších názorů na poli anthrn
pologie a paleontologie v článku »Les origines humaines et la
diminution du volume du cerveau chez l'homme. V posledních
letech před touto válkou, za ní i krátce po ní se nalezly ve vých.
Africe (Kanam, Kanjera), v Anglii (Piltdown, Londýn, Bury St.
Edmund, Denise) lebky lidí (Homo sapiens) starších než Pithec
anthropus a Sinanthropus. Homo z Piltdown je starý asi 500.000
let, podle názorů Keithových pochází ze začátku prvé doby mezi
ledové (Giintz-Mindel) — jeho kapacita lebková se neliší nijak od
člověka moderního. Ženská lebka ze Swanscombe (Anglie), obje—
vená před válkou v údolí Temže, je mladší než člověk londýnský.
neb piltdownský, ale přes to se datuje do druhé polovice druhé doby
meziledové (Mindel—Riss) 250.000—300000 let, t. j. 100.000 let
dříve než nejstarší Neandertalec z Evropy; Pithecanthropus je jí
sotva současníkem. S Keithem souhlasí Morant, Le Gros Clark,
Oakley atd. Tato lebka je pozoruhodně blízká průměrné lebce 'dneš
nich Angličanek. Weidenreich: »Homo sapiens existoval ve vých.
Africe, Evropě a Malé Asii již za rané doby čtvrtohorni a prožil
všechny periody ledové, resp. dešťové. (Z řečina mezinár. kongresu
pro anthropologii a paleontologii v Kodani 1938.) Pithecanthropus
ztratil nenávratně gloriolu »missing link<< (spojujícího článku),
kterou měl na začátku tohoto století. Nejstarší lebky lidské neliší
se žádným zřetelným rysem od modernich a od nejranějšího paleo—
litu měl lidský mozek všechny rozlišující charaktery mozku Homo
sapiens. (Le Gros Clark na str. 67 nn. zprávy komise, pověřené
zkoumáním mozku ze Swanscombe) Badatelé, kteří chtějí zacho
vat princip vývojový, jsou nuceni posunout odštěpení (diramaci)
Homo sapiens daleko do třetihor. Tím se rozšířila mezera, z níž
nemáme žádný >>missing link<<, na desítky milionů let. Tak píše
prot'. Ashley Montagu, Introduction to Physical Anthropology, str.
103, Springfield 1945: »Hypothesa orthogenetického (přímorodého)
vývoje lidského druhu od bytosti poloopičí k Pithecanthropovi, od
tohoto k Sinanthropovi, pak k Neandertálci a dále až k Homo sa
piens 'byla úplně mylná.<< Dále píše: »Homo sapiens není nejno
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vějším representantem lidstva, ale představuje naproti tomu va—
rietu již diierencovanou při_nejmenšímod 500.000, ne-li od 1,000.000
let, poněvadž neexistuje přímá evoluce lidstva, ale veliká rozliše
nost od začátku. Větev lidská se oddělila od anthropoídní možná již
před 10,000.000 lety, uprostřed doby třetihorní.<<Podle těchto autorů
existoval při nejmenším již od polovice třetihorní doby velký počet
neodvislých odrůd lidského typu, z nichž mnohé mohly existovat dále
ještě potom, co se objevil Homo sapiens. Moderní člověk pochází
bezpochyby z linie člověka piltdownského a ostatních zmíněných
výše. Tito lidé byli předni hlídkou .lidstva, rmajíciho svou vlast
jistě i mimo Evropu (Anglie byla vždy na periferii světa). P. Teil—
hard de Chardin a jiní badatelé opouštějí theorii o asijském původu
lidstva z důvodu poměrně řídkého a pozdního výskytu paleolithic—
kých civílisací a kladou kolébku lidstva do subtropické krajiny,
snad africko—syro-indicko-austraneského prostoru. Podle posled
ních nálezů dr. F. Cabu v Kongu, studovaných a vykládaných
abbém de Breuil, prof. van Riet-Lowem a j. (Transactions of the
Royal Antr. Society af S. Africa, vol. XXX, part. 11, 1944), existo
val Homo sapiens v jižní a střední Africe (Uganda) od konce
třetihorní doby; byl by tak starší než Sinanthropus a Pithecan—
thropus.

Vývojová theorie sama se v poslední době též jinak chápe.
Cuénot pro živočišstvo, Nilson pro rostlinstvo (Der Entwickelungs—
gedanke und die moderne Biologie, Bios Xlll, 1941) stanoví toto:
Velikým pravidlem života není exklusivní následnost druhů v řádu
postupného zdokonalení, ale koexistence druhů primitivních a zdo
konalených. jestliže se nalezne totéž u člověka, není to nic vý—
jimečného, ale zapadá tím do všeobecného běhu „života. Zdokona
lení druhů je námi posuzováno podle kriterií lidských, ve skuteč
nosti však každý druh, s hlediska přírody, je stejně dokonalý od
okamžiku, kdy se k životu dostal a kdy se normálně rozvíjí ve svém
okolí. Proto druhy, jako měkkýši, hmyz, určité rostlinstvo, jako jeh
ličnaté, které jsou desítky a stamiliony let staré, neztratily nic z vi
tality předků a koexistují za našich dnů jak s nejstaršími druhy
ssavců (vačnatci), tak s ostatními druhy ssavců daleko mladších.
Jestliže nějaký druh je schopen života, není vskutku důvodu, proč
by se měnil nebo zmizel. Neni to prostředí, které může uzpůsobovat
život, ale organismus; rozličnost způsobů života nemůže překročit
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celkem dosti úzkých hranic variability určitého druhu. (Pro vět
šinu rostlinných druhů je hranicí již rozdíl teploty 2 stupňů nad,
resp. pod jejich tepelným maximem neb minimem) Ve stálém pro
středí není vůbec místa pro evoluci mající charakter pře
chodu k jinému druhu. jediná možná evoluce v tomto případě je
prohloubení specialísace. jestliže se prostředí změní, tu se druh
bud' odstěhuje jinam, kde nalezne dřívější prostředí, nebo zahyne
(na př. veleještěři, mamuti neb nosorožci z dob ledových atd.).
V přírodě je tedy 1. koexistence, 2. vitální selekce (konkurence),
která se však projevuje jen uvnitř téhož druhu, kde vede spíše ke spe—
cialisaci než k vytvoření jiného druhu, k specialisaci, která vyloučí
možnost druhů předchozích.

Pro vysvětlení nových druhů v údobí geologických věků lze při
pustit jen možnost změn dostatečně hlubokých, které se vytvořily
z důvodů neznámých a způsobem zcela výjimečným, ve skupinách
dosti četných a v dosti širokém prostředí, aby se mohly udržet a
rozšířit. (Podobný je názor E. Guyénnota a A. Montagu) To
ovšem vše vypadá jako nová kreační theorie. Nejstarší lidé z An
glie & vých. Afriky ukazují se od začátku zcela lidští a zcela vzdá
lení od anthropoidů jako lidé dnešní. Z rozvoje mozku a lebky
i z ostatních faktorů neukazuje paleontologie pravidelně postupu
jící kontinuitu, ale význačnou diskontinuitu, která se buduje od nej
starších dob jako dnes koexistenci ras >>nižšich<<a >>vyšších<<,aniž
by byl důkaz, že >>nižší<<byly starší než >>vyšší<<.Ad. Portmann a
]. K'alin soudí, že lidstvo povstan v době daleko starší, než jsou
anthrOpoídí, náhlou změnou. Specifickým charakterem je primát
inteligence, objevivší se po prvé v historii Země a tim lidstvo do—
stalo vlastní vývoj, který je odlišil čím dál tím více od ostatních
tvorů a otevřel nekonečné perspektivy. Člověk se rodí jako unikum
přírody, je obdařen duchovním nástrojem, který mu dovoluje vy—
konati jeho poslání a stati se postupně vědomým zrcadlem vesmíru
a jeho řádu. (P. Teilhard de Chardin)

To jsou tedy názory dnešních biologů, paleontologů a anthro
pologů o vývojové theorii a o původu lidstva, které se podivuhodné
přibližuje učení bible, že člověk i po stránce tělesné povstal zvlášt—
ním stveřitelským konem Božím. Poněvadž je tedy věda dnes ještě
daleko od konečného rozluštění problému původu lidstva, je jistě
oprávněna opatrnost Pap. bíbl. komise, neboť ani nyní (víz dOpis
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]. M. Vosté O. P. kard. Suhardovi z 16. l. 1948) nepokládá *za_
vhodné měnit svůj prvý dekret o historickém charakteru prvých
3 kapitol genese z 30. Vl. 1909, kde je mezi jiným za historický
pokládán í původ člověka po stránce tělesné přímo od Boha.

Aktivní účast při mši svaté
Dr jos et B uryš ek, HradecKrálové

Mše svatá jest středem a vrcholným bodem katolické boho
služby. Žádným jiným úkonem, žádnou obětí a žádnou modlitbou
nemůžeme Boha více oslavovati, jemu děkovati, jej prositi a s_Nim
se smiřovati a podati Mu větší zadostiučinění za své hříchy než
obětí mše svaté. jest třeba, aby si to věřící hluboce uvědomili, jaký
význam má pro ně mše svatá, jí si vážili, hojně se jí zúčastňovali
a nebyli při ní jen jako cizinci a příchozí, pouzí diváci a statisti,
nýbrž jako domácí Boží a spoluobětnící.

jest však bohužel známá zkušenost, na níž si tolik stěžujme,
že upadá horlivost věřících na mši svaté a na mnohých místech
účast již značně upadla. Věřící zapomínají na druhé přikázání cír—
kevní, že mají v neděle a svátky celou mši sv. pobožně slyšeti
a mnozí nevědí, jak se mají při mši sv. chovati. Dnes jsou dopolední
nedělní a sváteční bohoslužby (t. zv. velká mše svatá) v nebezpečí,
že se stanou nejméně navštěvovanými službami Božími nejen ve
městech, nýbrž i na venkově. Co jest toho příčinou? Především
materialistické smýšlení mnohých katolíků, honba za zábavami a
výlety, které se na mnohých místech pořádají již v sobotu a v ne
děli dopoledne a znemožňují v neděli účast na bohoslužbách, ne
dostatečné uvědomění a porozumění pro hodnoty náboženské;
mnozí věřící si neuvědomují, že se stali svatým křtem údy mystic
kého Těla Kristova -— členy veliké rodiny církve katolické ——a
mnozí již jako suché ratolesti na tomto kmeni živém odumřeli. ——
Dále jest příčinou malé návštěvy při nedělních bohoslužbách jistý
náboženský minimalismus, domněnka mnohých, že stačí, když jen
někdy — nanejvýše o nějakých svátcích, přijdou do kostela a touha,
aby byla bohoslužba co nejkratší. Konečně jest to i jistý partikula
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rismus, t. j. sklon k separátním-stavovským bohoslužbám pro různé
skupiny v kaplích veřejných a poloveřejných (na př. školních), a
tím se mnozí odcizili bohoslužbám v kostele farním. Dále jest to
pohodlí a malý zájem věřících, kteří vydrží plní zájmu a zápalu
třeba celé hodiny při zimě a nepohodě vysedávati při sportovních
produkcích, v kostele se však obávají nachlazení a nemoci a z toho
důvodu neposílají do kostela v neděli ani své děti a ty si již od
mládí nenavyknou posvěcovati neděli a svátek účastí na bohosluž
bách. Mnohdy jest příčinou slabé návštěvy nedělních bohoslužeb
i to, že se věřící nedovedou při bohoslužbě případně zaměstnat a
vžít se do ducha nejsv. oběti, když neznají liturgických písní, nemají
modlítebních knih & zpěvníku a zpěv kostelní jest na stupni velmi
ubohém. Konečně to bývá i méně vhodná doba pro bohoslužby a
nepraktický pořádek bohoslužebný.

A přece aktivní účast na bohoslužbách jest barometrem du
chovního života farnosti. Koncil provinciální pražský r. 1860 tak
důtklivě klade věřícím na srdce povinnost, aby se v neděle a svátky
svědomitě zúčastňovali mše sv. »Věřící pro úctu a lásku k nejsvě—
tějšímu tajemství našeho náboženství zapřísahá-me, aby se co nej
častěji a co nejhoroucněji zúčastňovali mše sv. nejen o nedělích a
svátcích, nýbrž i jindy ——ano dokonce každodenně — možno—ličer
pali z pramenů Spasitelových vodu tryskající do života věčného.
Ničím jiným nemohou Boha více ctíti, není milosti, kterou by ne—
mohli tam obdržeti, není dluhu, který by nemohl býti splacen, není
neduhu, který by nemohl býti uzdraven touto podivuhodnou Kristo—
vou obětí, není lepšího skutku, kterým bychom mohli pomáhati
živým i zemřelým. Pamětlívi zvláštních užitků, které z ní plynou
pro zbožné účastníky se srdcem čistým nebo aIeSpoň kajícím, s dů—
věrou ať přistupují ke trůnu milosrdenství Božího a plní víry a
posvátné bázně, ať vstoupí k oltáři Božímu a se srdcem hořícím
láskou nechť slaví co nejzbožněji tajemství božské lásky, obětujíce
se sami Bohu, který se sám pro nás stal obětí.<< (Tit. lll., cap. ].
De sancrosanctae Missae sacrifio.) A na jiném místě týž koncil
opět připomíná: »Necht' jsou věřící paimětlívi, že jest první a nej
závažnější povinností katolického vyznání víry — neomlouvá-lí na
prostá nemožnost ——aby byli účastni oběti mše svaté . . . a zúčast—
nili se tohoto nejvznešenějšího tajemství s takovou zbožnosti jako
praví adorátoři, které Bůh hledá, kteří se mu mají klaněti v duchu
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a pravdě, ukazujíce svou zbožnosti zevnějším chováním.<< (Cap.
IV. de sanctíficatione dierum iestorum.)

A aby si věřící účastí na mši sv. vážili, předpisuje dále sněm
duchovním správcům: »Největší péči nechť vynaloží duchovní správ—
cové, aby co nejvíce podporovali a pozvedali účast na bohosluž
bách. Bohoslužbu at' učiní lidu milou a příjemnou největší důstoj
nosti a krásou, sloužíce především potřebám věřících a usnadňu
jíce jim co nejvíce možnost účastenství; bohoslužby ať začínají
dle stanoveného bohoslužebného řádu co nejpřesněji, neobtěžujíce
jich ani dlouhým trváním, ani jich nepohoršujíce jejich krátkostí.<<
(Cap. 4 de sanctiticatione dierum lestorum.)

Těmito jasnými slovy přejí si otcové koncilu, aby duchovní
správcové učinili bohoslužby co nejvíce přitažlivými vhodně upra
veným praktickým bohoslužebným pořádkem, aby bohoslužby se
konaly ve vhodnou dobu podle místních poměrů, krásnou a důstoj
nou úpravou kostela a oltáře a vnitřní čistotou, případným prak
tickým kázáním a důstojným liturgickým zpěvem, a aby se věřící
aktivně bohoslužby zúčastňovali a spolu s knězem obětovali. Kně—
žiště a loď chrámová, kněžstvo a lid nejSOu sice totéž, ale patří
k sobě jako duše k tělu, jedni modlíce se a obětujíce, a druzí mod
líce se a spoluobětujíce, obojí však před týmž oltářem v tomtéž
chrámě při téže oběti.

Když křesťané chodili ještě na bohoslužby v době pronásle—
dování do katakomb, aby slavili svatá tajemství a přijímali nejsv.
Eucharistii _ chléb silných k posile k statečnému vyznávání víry
a žáru lásky až k palmě mučednictví, neměli ještě modlitebních
knih. Všichni patřili zářivýma očima na oltář na přesvatou oběť a
s nelíčenou toužebností po Spasiteli sledovali posvátný úkon pro
měňování a přijímání a s Ježíšem v srdci odcházeli do svých do
movů i na popraviště. l dnešní křesťané mají s toutéž vírou, láskou
a horlivostí přicházeti na mši sv. a z ní čerpati sílu pro statečné vy
znávání víry, upevnění naděje a roznícení lásky a lítosti nad hříchy
a rozmnožení milosti a jí zbožně sledovatí jako první křesťané;
dnešní křesťané mají však tuto účast lehčí, kdy mohou a mají
v rukou modlitební a zpěvní knížky, podle kterých by mohli s pra
vým porozuměním sledovati mši sv., ji co nejvíce prožívat a z ní
co nejvíce milostí čerpat. Samy dějiny církevní dosvědčují, že již
od jejího počátku se věřící aktivně zúčastňovali mše svaté. V prv—
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ních třech stoletích \měla mše sv. charakter pobožnosti veřejné. Vě
řící zpívali společně při bohoslužbě a odpovídali na modlitby cele
brujícího kněze. Když pak ve 4. stol. po ediktu milánském stávala
se bohoslužba slavnější, mohli se věřící ještě aktivněji jí zúčastniti.
Biskup koncelebroval s duchovenstvem. Klericí a věřící d0provázeli
jejich modlitby liturgickými zpěvy. Sám sv. jan Zlatoústý se zmi—
ňuje, jak lidem zpívané responsorium Amen se rozléhalo chrámem
jako hřmění. Dosud tuto aktivní účast podržel ritus východních
církví. Po 7. stol., aby se vyšlo vstříc soustředěnosti kněze a aby
se věřícím více usnadnila návštěva bohoslužby a aby byla zkrá—
cena, zavedeny byly mše svaté tiché.

Celý ritus mše svaté vyzývá věřící ke Společné účasti, zejména
tak častá výzva k věřícím ——Oremus — modleme se, která nic ji
ného nežádá, než aby všichni se Spojili s modlitbami a posvátnými
úkony celebrujícího kněze, aby se jí aktivně zúčastňovali a z její
plnosti čerpali jakožto ze »souhrnu přesvatých tajemstvi, do kte
rých Bůh uložil zřídlo veškeré svatosti<<. (Secreta na svátek sv.
Ignáce.)

Kněží jsou povinni věřící vychovávali k aktivní účasti na mši
svaté; především katechetové by měli při katechesi naváděti děti, jak
by se jí měli s porozuměním aktivně zúčastniti. Každého roku by
měl katecheta s dětmi probrati a zopakovatí stať katechismu o mši
svaté, vysvětlit jeji podstatu a účel, poukázati na její nesmírnou
cenu a jeji užitky a měl by jim dáti návod, jak by se jí měly zú—
častniti a měl by jim dáti vhodnou příručku nebo překlad misálku.
To měl v úmyslu již před 50 roky veliký biskup Brynych, když
zavedl ve své díecési tak vhodnou příručku >>Oltář<<——knížku ka—
tolické nauky, knížku modlitební, liturgickou í zpěvní. Učitel ná
boženství by měl s dětmi i dospívající mládeží nacvičiti recitaci
modliteb stupňových, Kyríe eleison, Sláva na výsostech Bohu, Vě—

,řím v Boha, modlitby k obětování, Svatý, modlitby adorační po
proměňování, Beránku Boží a modlitby před a po sv. přijímáni. Ditky
nesmějí zůstati během mše sv. nezaměstnány, nutno je stále upou
távati ke mši sv., aby případnými modlitbamíxa zpěvem dovedly
celou mši svatou vnitřně i zevně sledovati. Pomocí dítek získá ka—

techeta i dospělé, zejména jest třeba pro to získati dospívající
mládež.

Dalším prostředkem, kterým nutno působíti pro hlubší poro



Dr Josef Buryšek, Aktivní účast při mši svaté 21

zumění mše svaté, jest kázání. Sněm provinciální pražský proto uklá—
dá kazatelům: »ltem pretiosum liturgiae catholicae thesaurum con
cionatores populo adaperiant et mandante sancta synodo Triden
tina (Sess. XXll, cap. 8 de sacritio missae et Sess. XXIV re ref.
cap. 7) seu ipsius Missae tenorem et ritum seu sacramentorum
caeremonias aliasve líturgiae partes explicent.<<(Cap. V. de praedi
catione verbi divini.) Proto jest třeba, aby kazatel konal občas
systematické kázání 0 mši svaté, a to jak s hlediska dogmatického,
tak i liturgického. Bohužel, jak zřídka slyšíme vhodná cyklická ká
zání o mši svaté, a proto není divu, že značná část věřících mši
svaté vůbec nerozumí, jí si neváží a jen ze zvyku se ji ještě zů
častňují jako pouzí návštěvníci a diváci! S bolestí patříme na tak
smutný zjev, že mnozí přicházejí do chrámu na mši svatou pozdě
a někteří až po mši svaté a jiní nejdou na ni vůbec! K přípravě dob
rého kázání 0 mší sv. jest ovšem třeba důkladně prostudovati trak
tát o mši svaté z dogmatiky a jej promeditovati. Kolik vzácných
námětů ke kázání najde v knize Scheebenově: Die Mysterien des
Cliristentums! jak případná jsou kázání katechetická i liturgická
biskupa Brynycha o mši svaté!

jak vzácné myšlenky 0 aktivní účasti na mši svaté podává
encyklika sv. Otce Pia Xll. Mediátor Dei et hominum, když v druhé
části jedná o poměru mše svaté k oběti kříže! Plné účinnosti dosa
huje mše svatá, když se ji věřící zbožně účastní a přivlastní si mi—
losti, které z ní plynou, a to jak samou účastí na ní, tak i svatým při
jímáním při ní! Věřící musí si uvědomiti, že jest jejich největší po—
vinností a ctí zúčastniti se oběti eucharistické a že se ji musí zů
častniti ne s myslí roztržitou a netečnou, nýbrž tak pozorně a vrouc
ně jako praví Spoluobětníci, aby se co nejúžeji spojili s věčným
Veleknězem. Sv. Otec dovolává se výroku pap. Innocence lll., který
di: »Nejen kněží obětují, nýbrž i všichni věřící; neboť co se zvlášt
ním způsobem dokonává službou kněží, to se děje povšechně přá
ním věřících.<<(De sacr. Altaris mysterio III., 6.) A .dále se dovo
lává výroku sv. Roberta Bellarmína: _»Obět' se přináší především
v osobě Kristově; proto obětování, které následuje po proměnění,
dosvědčuje, že celá Církev souhlasí s obětováním vykonaným
Kristem a spolu s ním obětuje.<< (De Missa, cap. 27.)

Věřící jsou povoláni k tomuto účastenství spoluobětování, jeli
kož svatým křtem se stali údy mystického Těla Krista Velekněze,



22 Dr Josef Burvšek, Aktivní účast při mši svaté

a charakterem křestním, který se vtiskuje do jejich duše, jsou po
věření k účasti na bohoslužbě, a proto jsou svým způsobem účastní
na Kristově kněžství. Obětují spolu s knězem tím, když se s ním
střídavě modlí, přinášejí Bohu své chvály, diky, prosby a smír a
knězi odpovídají a když k oběti mše svaté přinášejí obětní dary
chléb a víno, jak se dálo ve starší církvi, a když dávají knězi stí—
pendium, aby na jejich úmysl sloužil mši svatou. Vlastní obět' ne
krvavou však koná kněz sám jako prostředník ustanovený mezi
Bohem a lidmi, aby jejich jménem přinášel dary a oběti za hříchy,
sám konsekruje jako druhý Kristus jeho jménem, a proto nelze
mluvíti o koncelebraci lídu. Jediný kněz představuje osobu obětu
jicího a obětovaného Krista, hlavu mystického Těla Kristova, obě
tuje jménem všech údů církve svaté a jen jeho prostřednictvím
skrze jeho ruce přínáší vlastně celá Církev tuto oběť Bohu.

Kdykoliv kněz obnovuje úkon, který konal Kristus při poslední
večeři ——i kdyby nebyl nikdo přítomen, konsekruje a koná oběť za
živé a za mrtvé, za celou Církev, a proto má tato oběť vždy a všude
úkol sociální a veřejný. Proto není nutno, aby při každé mši svaté
byli lidé přítomni, ač si toho Církev snažně přeje a častou účast na
mši svaté doporučuje, nejsou také zakázány m'še sv. privátní kněze
& nepožaduje, aby je lid schvaloval svou účasti. Oběť mše svaté
neztrácí na ceně ani tehdy, když by při ní nebyl nikdo přítomen,
ani akolyta, ač Církev sama žádá v can. 813, aby kněz nepřístu
poval k oltáři bez mínistranta, který by mu posluhoval a odpovídal;
v případě, že by kněz akolyty neměl, může si vyžádati od Církve
dispens.

V žádném kostele neměla by býti mše svatá, kterou by líd
nedoprovázel svými modlitbami, třeba jen tíchýmí a soukromými.
Jest možno při mši svaté modlití se i růženec, při kterém vzpomí
náme též tajemství vtělení, narození, smrtí, vzkříšení a nanebe
vstoupení Páně, podobně jako při mši sv., když kněz se po promě
ňování modlí: »Unde et memores Domine, nos servi tui, sed et plebs
tua sancta eiusdem Christi Filií tuí Domini nostri tam beatae pas
sionis nec non et ab inleris resurrectionis sed et in caelos gloríosae
ascensíonisz—otferimus praeclarae majestati tuae de tuis donís ac
datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, Pa
nem sanctum vitae aeternae et Calicem salutís perpetuae.<< Přes to
však k pravé-mu pochopení mše svaté se doporučuje, aby se věřící
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mši svatou modlili a nejen při ní se modlili, jak si přál svaté paměti
papež Pius X. a jak znovu to zdůraznil i pap. Pius Xl., který ve
své encyklice Miserentissimus Redemptor z 9. května 1928 pojed
návaje o smírném charakteru mše sv. připomíná: »Proto se musí
při této vznešené oběti mše svaté spojovati oběť kněze a věřících,
aby tito byli obětí živou, svatou, Bohu milou.<<(Řím 12, l.) A dále
mluví sv. Otec o věčném kněžství Kristově, na kterém máme i my
účast a pokračuje: »Na tomto tajemném kněžství a na úkolu za
dostiučiniti a obětovati máme účast nejen my, kterých používá náš
nejvyšší Velekněz k tomu, aby obětovali oběť čistou božskému
jménu na všech místech od východu slunce až na západ, nýbrž
i všechen křesťanský lid, který od knížete apoštolů se nazývá krá—
lovským kněžstvem . . .<<Proto musí také všichni křesťané přinášeti
dary a oběti za hříchy, podobně jako každý kněz a »každý Vele
kněz, který jest z lidí vyvolen a pro lidi ustanoven ve věcech, které
se vztahují k Bohu<<.(Žid 5, l.) (Pokračování)

Drobné články
Nejnovější nález hebrejských rukopisů Starého Zákona. V časopise

Rome Daily American z 28. dubna minulého roku oznámil profesor univer—
sity v Jerusalemě E. Sukenik, že byly nalezeny hebrejské rukopisy, mezi
nimiž je také rukopis knihy proroka lzaiáše. K vydání těchto rukopisů
zatím ještě nedošlo, ale ze zpráv odborných čaSOpisů se pomalu dovídáme
o obsahu a hodnotě tohoto nálezu. V posledním čísle časopisu Biblica
(vol. 29, str. 446—448) P. Aug. Bea_S, ]. podává přehled toho, co Se mu
podařilo jednak z kusých zpráv časopisů,*) jednak na základě soukromých
informaci zjistit. Obsah tohoto zajímavého článečku podáváme čtenářům CKD.

Rukopisy byly nalezeny v roce 1947 beduíny, a to v jeskyni na sever
nim břehu Mrtvého moře. Byly uloženy v hliněných nádobách. jsou to svitky
jednak pergamenové, jednak kožené. Ctyři svitky byly zakoupeny ortho
doxním Syrským klášterem sv. Marka v Jerusalemě a další čtyři universitou
v Jerusalemě. První čtyři rukopisy byly odevzdány k odbornému studiu
»American School of Oriental Research<< (Jerusalem), kde Dr John Trever
tři rukopisy ofotografoval. Ctvrtý rukopis byl v tak špatném stavu, že bude
třeba manuskript nejdříve konservovati. Kde jsou dnes rukopisy uloženy,
není přesně známo, bylo pouze oznámeno, že jsou bezpečně uloženy mimo
Palestinu.

*) Bulletin of the American Schools of Oriental Research 110 (1948),
str. 2 n. (W. F. Albright); The Biblical Archeologíst ll (1948), str. 46—57
(J. C. Trever) a str. 57—61 (B. Burrows).
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Nejvýznamnější z těchto rukopisů bude pravděpodobně pergamenový
svitek, obsahující proroka lzaiáše. Je to svitek dlouhý asi 7.15 m. Písmo
tohoto rukopisu se podobá písmu papyrů a ostrak, nalezených v Edtu (ze
3. stol. př. Kr.).

Druhý rukopis je komentář (midraš?) knihy Habakuk. Je to rovněž
svitek zhotovený z kůže a dlouhý 1.51 m. Rukopis obsahuje citace z Haba
kuka s krátkým výkladem.

Třetí rukopis (několik malých svitků) je asi příruční rituál (>>manuale
rituum<<)nějaké židovské sekty. Podobně jako rukopis předcházející je psán
hebrejsky (ne aramejsky), a to hebrejštinou, která je bližší řeči Starého
Zákona než hebrejštině Mišny. Poslední ze skupiny těchto rukopisů byl nát-'
lezen ve stavu tak ubohém, že nemohl býti dosud prostudován.

Další čtyři svjtky koupila universita v Jerusalemě a jsou nyní studo
vány profesorem E. Sukeníkem. Jsou rovněž psány biblickou hebrejštinou
a také mezi těmito svitky je opět rukopis knihy lzaiášovy. Ostatní svitky
obsahuji děkovné zpěvy podobné žalmům a jiné zlomky, o nichž dosud ne
byla vydána bližší zpráva.

I když není dosud znám text těchto rukopisů, není pochyby o jejich
mimořádném významu. Učenci, kteří rukopisy studují, nepochybuji o jejich
autenticitě a stáří. Podle Sukenika jsou všechny rukopisy z doby před pádem
Jerusalema (70 let po Kr.). Zvláště svitky proroka lzaiášc budou zajimati
biblisty, protože obsahuji předmasoretský hebrejský text a budou tak nej—
starším rukopisem této biblické knihy. Kromě papyru Nash, který obsahuje
jenom Dekalog, byl dosud nejstarší a neúplný rukopis masoretského textu
až ze začátku 10. stol. po Kr. P. Bea zatím poznamenává, že podle toto
grafických zlomků, jež se mu dostaly „do rukou, možno usuzovati na pod
statnou shodu nového rukopisu se LXX a s textem masoretským. [ pro po
znání vývoje a gramatiky hebrejské řeči a historie židovského národa v po
slednich stoletích před Kristem budou míti nové rukopisy nemalý význam.
Je si jen přáti s P. Beou, aby alespoň biblické texty (Izaiáš a Habakuk)
byly co nejdříve publikovány, aby je mohli exegeté prostudovat a zhodnotit.

Dr Jan Merell.

Facultas biritualismi. Posv. Kongregace pro východní církev připisem
ze dne ll, listopadu 1948, č. 432/46, oznámila, že sv. Otec udělil kněžím
v Československu

]. fakultu biritualismu, a to jak kněžím latinského obřadu, tak kněžím
obřadu východního, aby mohli sloužiti mši sv. a přisluhov'ati sv. svátostmi
v místech, kde žijí věřící obojího obřadu a není tu kněz příslušného obřadu.
Podmínkou je, aby tito kněží znali dobře liturgický obřad i jazyk;

2. pro kněze latinského obřadu je dáno právo udělovati svátost biřmo—
vání dětem východního obřadu ihned po křtu.

Tyto fakulty mohou udělovatí všichni katoličtí biskupové v ČSR. Musi
však při jejich udělení učiniti výslovnou zmínku, že tak činí z pravomoci
dané Apošt. Stolicí, a zachovati vše, co nařizuje jinak církevní zákon. To
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vše za předpokladu, že nynější okolnosti, pro které jsou tyto fakulty nutné,
potrvají.

Arcib. konsistoř pražská zřídila zvláštní zkušební komisi, složenou
z kněží latinského i východního obřadu, která žadatele přezkouší v jeho
znalostech obřadů a církevního jazyka. (AAC Prag. 1948, str. 83.)

Večerní mše sv. sloužiti je dovoleno pro Čechy a pro Moravu na další
jeden rok dekretem Kongr. Sv. Officia z 25. listopadu 1948. Fakulta je dána
ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jak bylo uveřejněno v tomto
časopise, roč. 1948, str. 224,

Zmirnění eucharistického postu. Sv. Otec Pius Xll. udělil úlevu v eucha
ristickém postu pro kněze i pro věřící dekretem Kongr. Sv. Officia 25. listo
padu 1948, č. 365/41, uveřejněném v Acta Curiae Prag. 1949, str. 2.

SS.mus D. N. D. PlUS, Div. Prov, Papa Xll, praehabito voto Em.morum
Patrum S. Officii atque audito Cardinali Praefecto S. C. de disciplína Sacra
mentorum, et attentis adiunctís prorsus extraordinariis, in quibus Bohemia
ac Moravia his temporibus versantur, praesertim tenui Sacerdotum ac christi
fidelium valetudine, quae ob immanis recentis belli incommoda labefactata
est et magis magisque, in dies ingravescente annona, debilitatur, necnon
penuria cleri, imparis ad consulendum curae animarum, desiderium piurium
christifidelium S. Communionem frequenter recipiendi explere cupiens, prae—
scripto canonum 808 et 858, 5 1, pro Bohemia ac Moravia derogans, benigne
concedere dignatus est Sacerdotibus, qui Missam celebrent et christifidelibus.
qui S. Communionem recipiunt, in Bohemia vel in Moravia post horam
nonam, veniam sumendi potum non alcoholicum usque ad unam horam ante
Missam vel S. Communionem.

Eadem facultas fit christífidelibus qui S. Communionem recipiunt post
horam octavam, sed vel ad proximiorem ecclesiam petendam longum iter
facere debuerint vel ante Communionem in operoso labore multum_temporis
comsumpserint.

ldque ad annum, quo exeunte Episcopi Ordinarii locorum in Bohemia
ac Moravia, conlatis consiliis, de usu huius concessionis accurate et copiose
referent ad S. Officium, cui notum facient quid fideles sentiant de hac immu—
tatione legis servandi ieiunium eucharisticum, quaenam utilitates ex prae
dicta concessione captae sint, et, quod Deus avertat, quaenam incommoda
ex eadem orta sint.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Jde tu o dvojí zmírnění eucharistického postu: 1. pro kněze i pro laiky.
Kdykoli kněz slouží mši sv. po 9. hodině, má dovoleno ještě jednu hodinu
před mši sv. se napíti nealkoholického nápoje. Totéž mohou učiniti i laici,
kdykoli jdou po 9. hodině k svatému přijímání. Kromě toho dána jen pro
laiky 2. fakulta, aby se mohli napíti nejpozději jednu hodinu před sv. přijí
máním nealkoholického nápoje, když jdou k sv. přijímání po 8. hodině.
Fakulty té mohou použíti ti, kdo mají do nejbližšího kostela dlouhou cestu
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nebo musí před sv. přijímáním dlouho a namáhavě pracovat. Také tyto fa
kulty jsou dány na jeden rok.

Arcibiskup Dr Karol Kmeťko, sídelní biskup nitranský, zemřel o vá
nočních svátcích a pohřben byl 27. prosince l948. Narodil se 12. prosince
1875 z rolnické rodiny, studoval v Nitře a v Trenčíně, bohoslovecká studia
konal v Budapešti. Jako věrný, uvědomělý slovenský kněz věnoval všechny
síly svému slovenskému lidu jako kaplan i později jako farář. Roku 1906
stal se doktorem bohosloví v Pešti. Význačná byla jeho politická činnost
po prvé světové válce v československém parlamentě. Byl upřímným stou—
pencem čs. myšlenky a státnosti. Stal se roku 1920 biskupem v Nitře a ode
šel brzy nato z politického života. Staral se velice o dorost kněžský a neopo
minul žádné příležitostí, aby ve své diecési a na Slovensku vůbec nepro
hluboval náboženské uvědomění. Veliký byl jeho zájem o misijníprácí. Stal
se vedoucím misijního hnutí v celé CSR. Mísiím věnoval také velké dvou—
svazkové dilo >>Svetové misie<<. V roce 1944 byl jmenován sv. Otcem
Piem Xl_ titulárním arcibiskupem. V posledních letech života věnoval se
restauraci své katedrály, za války poškozené, kde také byl pohřben. S arci
biskupem Kmet'kem odešel ze slovenského církevního života význačný jeho
representant, hodný nástupce sv. Metoděje. Jeho práce zůstane jistě stále
v živé paměti.

Sbor doktorů theologie pražské Karlovy university je nejstarší a jedí—
nou institucí toho druhu Almae Matris Carolinae, jež přetrvala staletí. V jeho
matrice, která se zachovala, začíná řada jmen, některých velmi slavných, od
r. 1817. Při vyjití zákona ze dne 27. dubna 1873 se sbor usnesl pokračovat
ve svém trvání a činnosti a ve smyslu tohoto rozhodnutí byly vydány též
stanovy. Podle nich hlavním cílem sboru je pěstování theologíckých věd.
K tomu účelu má pořádat vědecké přednášky, obstarávat vědeckou litera
turu a její půjčování, udělovat prémie za vědecké práce a podporovat na
dané kandidáty ve vědecké práci. Clenem sboru se může stát každý, kdo
nabyl doktorátu theologie.

Za každého zemř. člena sboru slouží ostatni mší sv. Clenové sboru mají
právo nosit >>collare canonicorum, anulum et biretum rubri coloris<<, rakev
zemřelého člena má sbor ozdobit »doctorum pallio, catena et bireto rubro<<,
pokud se koná pohřeb v Praze.

Předseda sboru má od nepamětných let titul »decanus Ss. Theologiae
Doctorum Collegii Pragensís<<. Volí jej členové sboru na dobu jednoho roku
a také má odedávna nárok na osloveni »Spectabílís<<.V administrativě mu
pomáhá notář sboru.

V letech války nebylo možno vést v patrnosti osobní stav a upozornit
nové doktory theologie na tuto instituci. Bylo by však smutné, kdyby za—
nikla. Proto se obracíme na doktory theologie v naší vlasti, aby se laskavě
přihlásili za členy a pomohli plnit její stanovy. Přihlášky nechť \obsahuji
jméno, tituly, adresu, data a místa narození, ordinace a pro-moce. Zasílejte
je na Sbor doktorů theologie, Praha XlX, Kolejní 4. Zápisné činí 200 Kčs.
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Msgre ThDr Ludvík Matoušů se narodil 17. Vlll. 1883 v Černovicích u Tá
bora. Po studiu na střední škole v Táboře studoval theologii v Ceských
Budějovicích, kde byl též vysvěcen na kněze r. 1907. Prvním jeho působí
štěm bylo místo zámeckého kaplana v Březnici u Příbrami. Doktorátu theo—
logie dosáhl na Karlově universitě v Praze r. 1913. Za první světové války
nastoupil vojenskou službu jako polní kurát. Po ukončení války se vrátil zpět
do Březnice. Po 4 letech byl povolán za vicerektora kněž. semináře a su
plujícího profesora biblického studia Nov. Zákona a církevního práva na bo
hosloveckém učilišti v Ces. Budějovicích. V r. 1924 byl jmenován definitiv
ním profesorem těchže oborů. V r. 1936 byl poslán jako řádný profesor bib—
lického studia Nového Zákona na nově zřízenou bohosl. fakultu do Bra

tislavy. Ale již po dvou letech v r. 1938 vrátil se do Ces. Budějovic, kde
přežil jako profesor na dovolené s čekatelným druhou válku. Po ukončení
války byl povolán 1. X. 1945 na bohosloveckou fakultu do Olomouce jako
řádný profesor církevního práva. V r. 1948 si vyžádal zdravotní dovolenou.
Zemřel 14. ledna 1949. Pochován je ve svém rodišti v Černovicích. Knižně
vydal: Praelectiones e iure canonico, l., 11., lll. Sv. Pavel a jeho listy. Byl
pravidelným dopisovatelem CKD. Biskupská konsistoř v Ces. Budějovicích
a manželský soud duchovní v Olomouci by mohly vydati svědectví o jeho
neúmorné práci, sice nepsané, ale pro Církev tak potřebné. E. Pluhař.

1—Augustín Neumann. Na sv. Štěpána 1948 zemřel náš předni církevní
historik ThDr Augustin Alois Neumann OSA. Narodil se 14. června 1891
v Olešnici na Moravě. Po studiích na |. české reálce v Brně vstoupil r. 1911
do augustiniánského kláštera králové na Starém Brně. R. 1922 odešel do
Paříže na Institut Catholíque a tamní archivní školu Ecole des Chartes. R.
1929 byl povolán na diecésni učiliště do Hradce Králové a odtud na C. M.
fakultu bohosloveckou do Olomouce, kde se habilitoval r. 1931. Mimořádným
profesorem církevních dějin byl jmenován r. 1934, řádným 1938. Po válce
přednášel jen krátký čas; r. 1946 odešel na zdravotní dovolenou, ale 2 lůžka
již nepovstal. Sclerosis multiplex tragicky zatemnila konec jeho života. Byl
pochován v řádové hrobce v Brně. V prof. Neumannovi odchází jeden z nej
plodnějšich církevních historiků. Napsal 40 samostatně vydaných prací,
z nichž mnohé mají základní význam. Týkají se nejožehavějších dob čes—
kých dějin, husitské, pobělohorské, osvícenské, probuzenské a národně osvo
bozenské. Veliký je jeho heuristický přínos zvláště pro českou heresiologii a
monasteriologii. B. Zlámal.

Msgre ThDr Oldřich Karlík se narodil 29. X1. 1889 v Tršicích u 010
mouce. Gymnasium studoval v Kroměříži, theologii v Olomouci. Na kněze
byl vysvěcen v r. 1913. V r. 1915 se stal adjunktem bohosl_ fakulty v 010
mouci. Od r. 1916 byl ceremonářem arcib. až do r. 1933 u ]. E. kard. Skr
benského, dr. Stojana a dr. I.. Prečana. Doktorátu theologie dosáhl na bo
hoslovecké fakultě v Olomouci r. 1926. Po dvou letech byl pověřen suplo
váním mravovědy na téže fakultě. Pro tento obor se také habilitoval r. 1929.
V r. 1933 byl jmenován mimořádným a r. 1937 řádným profesorem téhož
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oboru. Po uzavření vysokých škol stal se v roce 1940 generálním vikářem.
V tomto úřadě setrval i po válce. Jmenovací dekret děkana metropolitní ka
pituly od Sv. Stolice již jej nezastihl živého. Zemřel 7. ledna 1949. Je po—
chován ve svém rodišti Tršicich u Olomouce. Knižně vydal habilitační prácí:
Zhoubnost lži ve světle učení sv. Augustina, 1928, pak: Význam panenství
v mravním životě, 1931, Mravní život podle řádu nadpřirozeného, 1936.
V časopise Na hlubinu: Čím se prohloubí vnitřní život v rodině, 1938.0 hlu—
bokém studiu a svědomité práci svědčí všechny jeho elaboráty, které před
kládal ve svých četných funkcích arc. konsistoři, metrop. kapitule a duch.
soudu manželskému E. Pluhař.

Literatura \

D r Jan Kap. Vyskočil: Arnošt z Pardubic a jeho doba. Praha,
Vyšehrad 1947, 690 stran, 6 obrazových příloh, brož. 300 Kčs, váz. 335 Kčs.
Jak již název díla naznačuje, prof. Dr Vyskočil se nemíní spokojiti pouhou
biografii Arnoštovou, nýbrž chce podati sytý a všestranný obraz prostředí,
ze kterého první pražský arcibiskup vyšel a které významným způsobem
spoluvytvářel. Rozsáhlá práce pak svědčí, že autor tohoto cíle dosáhl, ano,
že učinil ještě více. Téměř pětina knihy je věnována organisací české církve
před zřízením pražského arcibiskupství. Potom přechází autor k osobě
prvniho arcibiskupa Arnošta. Přirozené schopnosti, vysoké vzděláni kano—
nístické í humanitní, jež umožnil čtrnáctiletý pobyt v cizině, hluboký du
chovní život i mravní opravdovost se harmonicky spojovaly v Arnoštovi,
vytvářejice z něho ušlechtilý typ středověkého osvícence, který mohl se
zdarem pracovati po boku Karlově a vytvářeti z Prahy a z celé země dů
ležité duchovní í kulturní ohnisko pro celou střední E_vropu. S jeho jménem
se setkáváme v historii tehdejšího umění výtvarného, právě tak jako v histo
ríí vznikajici pražské university, institucí sociálních i umění diplomatického.
Hlavní zájem Arnoštův patřil ovšem jeho arcídíecésí: v její správě zavedl
četné užitečné novoty a snažil se pozvednouti nábožensko-mravní život
kleru í lidu a zbavití jej všech nedostatků svými opatřeními reformními.
Kniha o prvním pražském arcibiskupu _—stejně jako dřívější edice a práce
o blah. Anežce _ svědčí, že prof. Vyskočil náleží k předním znalcům čes
kého středověku, Jaroslav Kadlec.

Přijď, radosti věčná! Modlitby křesťanského Východu. Vybral a pře—
ložil Josef Myslivec. Praha 1948, Vyšehrad. Stran 52. Cena brož. 20 Kčs.
Tyto modlitby, vybrané z bohoslužebných knih východního obřadu, pře
kvapují hloubkou myšlenek a vroucího citu a jejich vydání bude jistě vděčně
přijato zejména od inteligence. Vřele doporučujeme. R.

Pojďme k Bohu. Modlitby pro katolické děti. Uspořádal V. F. Miku—
lášek T. J. Praha 1938, Vyšehrad. Stran 62, cena brož. 15 Kčs. — Nová tato
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modlitební knížka pro děti znamená značný pokrok, Je to vlastně prostý
návod k duchovnímu životu dítěte, návod k modlitbě a zbožnému životu.
Úvodní slovo napsal nejd. arcibiskup pražský. R.

Česká neděle. Modlitby pro katolický dorost. USpořádala Marie Hol
ková. Praha 1948, Vyšehrad. Stran 75. Cena brož. 18 Kčs. -— Specificky
česká modlitební knížka. Všechny modlitby jsou zaměřeny k úctě sv. patronů
českých a slovanských vůbec. Poslední modlitba v knížce je ke všem slo
vanským světcům, o kterých připojují se na konci nejstručnější životopisná
data. Tato modlitební knížka měla by býti v rukou každého katolíka. Malé
nedopatření je u litanie loretánské, kde na konci je uvedena modlitba k sv.
Josefu. Úvodní slovo napsal nejd. arcibiskup pražský. R.

P. Bohumil Spáčil T. J.: Psallite Regi Nostro. Rozjímání na
žalmy pro kněze. Svazek ll. Olomouc 1948, Velehrad. Cena brož. 80 Kčs.
Po delší přestávce vychází tento“ druhý svazek rozjímání pro kněze. Autor
zachoval stejný postup jako ve svazku prvním: Nejdříve uvádí text žalmu
s různými úpravami, vysvětlivky a krátkou zmínku o původu žalmu, jeho
účelu, obsahu a rozdělení. Nato následují rozjímání, plná hlubokých myšle
nek, která jistě budou každému knězi nejen prospěšnou četbou, ale i cestou
duchovního života. R.

P. Ambrož M. Svatoš O. P.: Blahoslavená Zdislava. Olomouc
1948, Krystal. Cena 45 Kčs. Životopis blah. Zdislavy, práce provinciála
řádu dominikánů, horlivého šiřitele úcty blah. Zdislavy, je knížkou obsáhlou
a důkladnou. Na historickém pozadí kreslí nám autor postavu milé světice
jako příklad hluboké zbožnosti a opravdové lásky k bližnímu. Knihu dopro
vází úvodním slovem litoměřický biskup Dr Trochta. R.

K COLOVU PŘEKLADU NOVÉHO ZÁKONA.

ThCVladimír Sokol.
Nový Zákon. Sýkorův překlad v revisi Hejčlově k tisku upravil, roz

členil, úvody a poznámkami opatřil Dr Rudolf Col, Velehrad, Olomouc 1947,
800 str., váz. 60 Kčs.

Když jsme na podzim m. r. dostali po prvé do ruky Colův N. Zákon,
bylo to pro nás skutečně překvapení. Ani po stránce věcné, ani co do úpra
vy neměli jsme dosud u nás vydání tak pěkné. Směle je můžeme dát do
ruky i vyspělejších čtenářů. Nový překlad vybízí k mnohostranným srov
náním. Dovoluji si na okraj několik poznámek, které pokládám za případné.

1. Z Colovy předmluvy je patrno, že chtěl překládat »současným ja
zykem, ale se zřetelem k jazykové tradici našich českých biblických pře
kladů . . .<<Jde tedy o »nový překlad se stálým zřetelem k Sýkorovu překla
du<<(str. 7). To dlužno míti při posuzování stále na paměti. Novost Colova
překladu (vzešlého ze spolupráce s odborníky v řečtině i češtině) a jeho
revolučnost, výbojnost můžeme si ověřovati na každém verši. Nejzřejmější
je to ovšem v epištolách. Jeví se to zvl. v nahrazování přechodníků, v pře



30 Literatura

hledné úpravě dlouhých souvětí, v mluveném výrazu místo tvarů archaic
kých a pod. Srovnej Cola se Sýkorou, na př, n Lk 21, 1—4; Rím 1, 1—7;
2 Kor 11, 8—9; Kol 2, 8—15. Stran přechodníků viz ještě na př. Mt 2.
11—12; 27, 27—29. Přechodníky ponechány tam, kde nás celkem neruší
(Mt 1, 19; J 19, 30). __ Celek epištol se dostává českému katolíku po prvé
v srozumitelném překladu, k němuž razil cestu zvl. Hejčl svými epištola
mi. V dalším si všimnu některých hledisek, podle nichž bych u Cola očeká—
val přesnější vyjádření originálu; bude také patrno, jak Sýkora je ,někdy
přesnější nežli Col.*)

2. Přihlížení k Sýkorovi mělo důsledky mimo jiné předně v poměru
Cola k Vulgatě, resp. k originálu. Projevuje značnou závislost na ní, ale
někdy se rozhoduje pro řec. znění. Zachované znění Vulgaty bylo asi ovliv
něno i zřetelem k použití překladu v liturgii (viz rozhodnutí Papež. bibl.
komise v AAS, 1943!), Kromě pravidelných shod Vulgaty s originálem jeví
se nám tak u Cola zhruba 4 případy:

a) Přeložena Vulg. a řec. znění je v poznámkách: Lk 24, 17, 24; Ef
5, 14 (tu bych navrhoval misto zasvitne ti intensivněji: zazáří til) &m. j.

b) Přeložena Vulg., ale řec. Merk (jehož 4. vyd. měl Col v ruce) v po
známce neuveden: J 4. 11 nemáš vědra M )( nemáš, čim bys navážil VSC;
1 Sol 4, 8 vám dává. M )( nám dal VC. Jinde se rozhoduje se Sýk. proti
M i V: J 1, 15 (čas!); Kol 3, 24 (slovosled: Pánu KristuU; 2 Kor 11. 3
(přidej: a čistoty M!).

0) Merk přeložen a Vulg. v pozn.: J. 16, 9; Sk 1, 16; R 8, 13. Zarazí
poněkud, je-li v témž verši bez zvl. nutnosti v pozn. jednou ř. znění a po
druhé Vulg.: 1 Pt 5, 14; J 10, 25. 29.

d) Jindy je přeložena Vulg. v souhlase s podřadnějšími ř. rkp., ale
Merkovo znění není ani v textu ani v pozn.: Ef 2, 5; 5, 2, 31; 6, 2 a j.

Jsou tu tedy spojeny různé zřetele (ne vždy nezávažné), a je to ne
sporně na úkor jednotnosti a přesnosti překladu. Dnes snad už můžeme
požadovat důsledné překládání řec. originálu podle jeho dneš. stavu, zvl.
když i Col mu mnohdy dává proti Vulg. přednost! Těšíme se, že nám Col
přeloží N. Z. zcela podle originálu!

3. Na mnoha místech čteme spíše výklad než překlad, na př.: R 1, 4
Podle ducha, svatosti MVS >< podle božské přirozenosti C (v poznámce
o tom nic!); Ef 2, 2 v synech neposlušných Mx o dětech... C; J 1, 3
Všecko povstalo Slovem C při hlasitém čtení je snadné neporozumění,
nehledě k tomu, že doslovné »skrze ně<<je obsažnější! Naopak by nevadilo
přeložit v J 1, 5 d'ruhé kazi-a,volněji ale. Spíše už přijmeme volnější překlad
v 2 Kor 11, 4 klidně (to snášite) C místo doslov.: pěkně . . . Podobně pře
ložen hebraism Lk 1, 32. 35 a j. bude nazýván slovem bude. Menší nejed

*) Pro úsporu místa volím tyto zkratky: V - Vulgata, M - Merkovo
vyd. řec. N. Z., S - Sýkora-Hejčl, C - Col; ř. - řecký; x - naopak.
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notnost: na př. Lk 1, 49 v textu doslovně jehož jméno je svaté SC a v po
znám. který je svatý; zato ve v. 51 má v textu výklad svou mací, C a v po—
znám. doslovně svým ramenem!

4. Někdy překládá Col originál výrazem nadbytečným: Ef 1, 18 pro
věřící (en tois hagiois —-ln sanctis ) )( pro nás, kteří věříme C; LK 1, 49
Mocný (ho dynatos) )( Ten, jenž je Mocný SC; R. 1, 1 (určený) pro evan
gel'lu/m )( (vyvolený) ke kázání ev. SC; Fil 3, 10 vzkříšení )( zmrtvých
vstání C (anastasžs bez: ek nekrón! ). Také netřeba překládat __ aniž opus
tíme přesnost -—každé ř. de či gar; někdy takové totéž zní v češtině tro
chu cize, na př. Sk 27, 34. V Ef 1, 13 a v nlě uvěřili C obsažněji a věrněji:
a uvěřili.

5. Naopak zas nebývá některé slovo originálu v češtině vůbec vy
jádřeno: Lk 24, 15 přiblížil se Ježíš SC )( sám (kai autos!) J. se př.; pod.
v Ef 4, 16 přelož. ř. sómatos aspoň Zástupné: samo . . .; J 1, 16 m4; všichni
(hémeis pantesU S >< všichni, C; Lk 1, 11 zjevil se mu anděl..., stojíci
(hestós ) na pravé straně. . . S )( zjevil se mu po pravé straně . . . anděl . . .
C; Mt 2, 16 poslav (apostellás) vojíny dal usmrtit . . , s ><Dal usmrtit. . . C.
Výjimečně by se měl vyjádřit _ jak Col nejednou vhodně činí ř. člen
také u J 1, 8 On nebyl tim Světlem )( On nebyl Světlem C . . .

6. Jiné poznámky se týkají záměny mluvnic. osoby a čísla (Sk 27, 17
přeložit celý verš v 3. pl. M 1 V!, ne v 1. pl. C - nebo dát aspoň do pozná
mek!), časů (J 2, 10 zavolá MV )( zavolal SC; R 1, 3 vzešel MVS )( pc
cházž C, a j.), předložek (Ef 4, 1 s veškerou pokorou S )( ve vší pokoře C).
Někdy Colovo vyjádření nedbá lapidárnosti doslovného znění: 2 Kor 10, 18
není osvědčený (muž) _ ř. ú . .. estin dokimos )( ...se neosvědčil C
viz Vulg.!

7. Četnější případy se týkají vůbec nedostatku expresivnějšího tlumo
čení. Několik příkladů: Ef 2, 5 přivedl nás k životu v Kristu C )( Spolu
3 K. (synedzópožésen . . .); v. 6 bych podobně přeložil: ...nás spolu vzkří
sil a spolu s ním umístil v nebesích; v. 10 připravil C ><plněji předem pří
pravil (prohětožmasen!); V. 21 celá stavba C a většina překladatelů )(
veškerá, každá (ř. pása oíkodome'U?!; R 1, 8 víra vaše (slovosll) se šíří
C )( se rozhlašujei S (ř. katangelletaz'); J 1, 14 přebývala SC — vyjádřit
ř. aor. eske'nósen!; ibid. viděli jsme SC )( patřili jsme na (plněji podle
etheásametha, není eidomenU; J 6, 27 potvrdil SC )( p. svou pečeti (esfra
y-isen!) — z četných jiných pod. viz na př. Ef 1, 13; 4, 30; Mt 5, 9 pokojní
SC >< přel. na př. mírotvorní (eflre'nopoz'oi—pacifžciu.

8. Na mnoha místech nepřeloženy přesně tvary ř. aoristu, Viz zvl.
Lk 24, 39 Dotýkejte se mne a vizte SC'X Dotkněte se mne a pohled'te:
.! 4, 39 činila SC ><učinila-Lk 3, 4 urovnejte C )( urovnávejte; 1 Kor 13, 3
nic by mz' to neprospělo SC )( m'c mi to neprospívá (ind.! prés.!); dále viz
na př. 2 Kor 11, 9; R 1, 13; Ef 4, 23. 27. 29. V Žid 1, 3 Očístíl nás C )( lépe:
Když vykonal očistu (katharismon požésamenos,není: kathaňsásu; ibid.:
nyní sedí VC >< posadil se (ekathisen).
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9. Je žádoucí, důsledněji vyjádřit různé rozmanitosti originálu roz
manitým překladem. Proč na př. nepřeložit ř. to paidion — dítě misto
divka VSC (Mk 5, 39. 40. 41), když v perikopě řečtina sama rozlišuje oba
výrazy? Ibid, 42 bych pak v oslovení nenapsal: dívko, ale pěkně česky:
děvče. Řec. synonyma: epikalúmenos (Sk 10, 18), hos epikaležtai (ibid.32),
eptkléthenta, (12, 25) překládá Col jednotvárné: příjmením! NaOpak by
chom nejednou ponechali překladu prostotu originálu. Tak Mt 2, 15 A byl
tam S >< A tam zůstal C; 2, 1 za dnů S >< za panování C a j.

10. Již výše byla zmínka o obratném členění period v Colově pře
kladu. Je také zřejmo, že rozsekati rozevlátou periodu na samé krátké dý
chavičné větičky (byť to i smysl připouštěl) znamenalo by setříti vážně
ráz originálu. A Col nemá. krátké věty >>zakaždou cenu<<.Přesto bych
však byl proti Colovi ještě úzkostlivější. Na př. - pro úsporu místa ne
uvádím celou souvislost —: Ef 1, 3 Ten nás požehnal C >< —, který nás
požehnal; ibid. v. 7 — milosti. Tu na nás vylil C >< — milost, kterou . ..
nebo (Otec) ji na, nás vylil . . .; nahrazují přechodník v. 11 —. byvše před.
určeni C )( —, neboť jsme byl-i,p. .—Tím je bez porušení srozumitelnosti
dosaženo vyjádření méně vtíravého.

11. Col uchovává ještě různé knižní &archaické výrazy. Na př. Sk 23,
če & 24, 3 velmoz'ný sc >< lépe snad slovutný; J 1, 47 pojď a viz sc ><

...a, podívej se; Mt 6, 8 už zajisté SC )( vždyť vi; R 1, 7 Otce našeho
C ><n. O.; R 7, 24 () já nešťastnice C ><Já. .. Podle Vulg. přeloženo J 1,
7. 8 vydal svědectví SCV místo: svědčil (martyrésé) a m. j. Zhusta má
Col tradiční archaic. výrazy, jako R 1. 7 (a m. j.) miláčkům SC >< milo
vaným; Ef 5, 1 (a m. j.) milé dítky SC >< milované děti-; Sk 7, 2 muži
bratří C (ř. andres adelfoi) ><Bratři; pod. Sk 21, 27 a m. j.; ale i tu se jeví
nedůslednost: Sk 22, 1 bratři S i C! R 11, 33 vědomosti SC vhodněji po
znání (gnósis.'); Lk 12, 1 četní zastupové SC! J 1, 23 spravte cestu SC )(
vyrovnejte . . .; 1 Kor 13, 3 statek SC ><jmění; Ef 2, 3 žádostmi SC ><chti
či; ibid. 5, 1 Následujte C ><Napodobujte; R 11, 33 nevystihlé SC )( spíše
nevystopovatelne' (ř. anexehntastoi) ; 1 Sol 4, 16 trouba Boží SC >< 30%
polnice. (Žid 1, 3 po pravici Božího Majestátn ><B. velebnosti C!) Moderní
čes. překlad nahradí snad časem i taková slova, jež zatím Col ponechává
&jež nepocit'ujeme nemile, na př. blahoslavení u'Mt 5, 4 nn a j. — navrhuji
[pře]št'astní, blažené, Šlo by i o znění Otčenáše.

12. Z ohledu zvl. na hlasité čtení bylo by dobře nahradit: Ef 4, 1
hodně SC >< způsobem hodným; Žid 1, 2 jim stvořil C >< skrze něj
J 4, 16. 17 a j. Di jí Ježiš C ><J. jí řekne; Ef 1, 23 jenž všechno C (shluk 4
souh1.!).

13. Lze-li v češtině někdy klásti d0plněk v 1. p. při slovese býti, jsou
takové případy nesporně tam, kde doplněk vyjadřuje něco nadmíru trvalé
ho a podstatného, jako mystické Tělo Kristovo: Ef 2, 10 Vždyť jsme jeho
dilem C >< ...džlo; 1, 23 Ta (!) jest jeho tělem C >< jež jest jeho tělo,
a m. j. (Pokračování na 3. str. obálky dole.)
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14. Látku k diskusi poskytuje patrně i Colův překlad výrazů, jako
ř. ekklésžá- křesťan. obec C, ř, hagioi-křesťané C, praetorium je u. něho
císařská stráž, a. pod.

Nezabývám se tu jinými pozoruhodnostmi Colova překladu, jež už
daleko spíše připouštějí více hledisek. — Dodejme pro úplnost, že Col na
psal k skupinám knih i k jednotlivým spisům N. Z. hutné výstižné úvody
a že jeho pěkný komentář je obsáhlejší než u Sýkory-Hejčla. Tak má. čte
nář spolu s překladem v ruce zároveň malé kompendium novozákonní vědy.
Text je rozčleněn na myšlenkové celky zvláštními tučnými nadpisy. Bá
snicky nadnesené perikopy jako Magnificat, Janův Prolog a pod. mají ver
šovou, básnickou úpravu. Pro rychlé hledání je vzadu seznam liturgických
perikOp a rejstřík s dvěma mapkami. Tím vším se dostalo dílu vzácné pře,
hlednosti a krásy, hodné zcela mimořádné chvály. Řadí se k nejlepším pra.—
cím toho druhu v Evropě.



Nakladatelstvi Cyrilo-Metodějské kníhtiskárny V. Kotrba, nár. Správa
v Praze ll, Pštrossova 200, věrno své nakladatelské tradici vydalo k váno
cům 1948 ll. vydání knihy P. A n to n i n a S p ale Bible, její postavy a děje.
Je to Písmo svaté Starého í Nového Zákona v jediném vázaném svazku.
Látka je tu podána pietně, pokud možno slovy bible samé. Poněvadž však
text bible bývá na některých místech, obzvláště Starého Zákona, mnohým
ne zcela srozumitelný, osvětlil jej autor knihy po církevní úchvale vhodným
výkladem a zpřístupnil tím obsah této knihy knih dnešnímu člověku. Biblické
události jsou tu seřaděny v dějepisnou souvislost, uprostřed pak stojí bož
ská postava Ježíše Krista 5 Jeho učením a 5 Jeho vykupitelskou obětí na
kříží. [. vydání této knihy vyšlo v dobách národního útisku za okupace,
bylo okamžitě rozebráno a na přemnohé se již nedostalo. Pro ty je určeno
toto druhé, rozšířené vydání. Je třeba jen v kruhu domova usednout a poddat
se kouzlu biblického čtení. Tu najde každý po shonu dne a hluku ulice
vzácné uklidnění. Kniha o 552 stranách je d0provozena vřelým úvodem
J. E. Msgre Dr Josefa B erana, arcibiskupa pražského a primasa českého.
Obrazovou část, jakož i vnější úpravu knihy vytvořil Stanislav Ulman, pro
fesor vysoké školy uměleckoprúmyslové v Praze. Kniha je opatřena čtyřmi
barevnými mapkami. Vkusně vázaný výtisk stojí 160 Kčs. U všech knih
kupců neb přímo u nakladatele.

Aby bylo umožněno každému čtenáři porozuměti obsahu Bible, rozhodlo se vydavatelstvo
Vzdělávací knihovny katolické, že vydá

KOMENTÁŘE |< PÍSMU SVATÉMU
STAREHO | NOVÉHO ZÁKONA

Jako úvodní svazek Komentáře vyjde v nejbližších dnech studie univ. prof. dr. Jana Merella
STUDIUMAČETBA BIBLE
(podleencyklikyPia XII.: O časovém podporování biblických studií.)
CENA KNIHY BUDE ASI Kčs 60.—

Jako další svazek Komentáře je připraven k tisku
VÝKLAD LISTÚ sv. PAVLAze ZAJ ETÍ

Nakladatelství CMK V. Kotrba, n. 5., Praha Il, Pštrossova 200.

Paramentni ústav Křesťanské akademie v Praze Il, Národní třída č. 6,
telefon č. 452453, vyrábí a dodává církevní roucha v jednoduchém a přepy
chovém provedení, jakož i veškeré potřeby pro bohoslužby a výzdobu chrá
mu. Potřebujete-li církevní roucho nebo jiné ozdobné předměty pro svůj
chrám, obraťte se s důvěrou na Paramentní ústav Křesťanské akademie.
Ochotně Vám poradí a vzorně Vás obslouží. Staňte se členem Křesťanské
akademie. Clenský příspěvek činí: pro zakládajícího člena jednou provždy
300 Kčs, pro skutečného člena 30 Kčs a pro podporujícího člena 10 Kčs
ročně. Bližší informace Vám podá kancelář Křesťanské akademie.

Praha, 20. ll. 1949. — Dohlédací poštovní úřad Praha 25.


