Pújbčb
šgewersi Uegblahoslaweltěgssj

Mmmy Marie
dwšma pastoUsskňm
úa

hoťe :š.a Salectc,

we ..Francouškl:x

M

rue 19. Zúťj 1346.

Seps.ňn
od

P. Mawťincc Yrchtoa.
P ř e l o ž il

e?tntonujnWrdť. Žcnů,
Učicel farnj sskoly w Naměsstj.

dďaš

W Holomoncč.
U Jana

NeUǧebaUera,

lšťi9.

kuihkupce.

„Protož kr.ili !lǧryppo, nebyl gfem newěřjcj nebeskémn
widenj: ale tč.m, lleřj gson w quasskn
negprwě,
a w Jeruzalěmťe il po wssj tragine Jůxdpsté,i národům
zwčstowal gsem, aby pokáuj ččnilč,a se obrátili k Bohn,
dodně skutky polánj ččnjce.“

x

Skm. aposss. 26, l9. 20.

„Pane předstawený! dedyste nám tento dům plný tolarů
dáwal, alwclwm odpor o tom powťděli, co gsme bylč
x wideli a slpsseli, tak tohd neueinjme.„

Dwa pasiousskowě.

„Podiwný gest to ončinel, gakělyož udalost w La Saletre
nad lidnatostj bpl působil. W okamženj tomto poa
zdwiduge se celč mé diskupstwj gako geden muže k Bodu

se nawráttli.„
Ludwik Rošat, diskup w Gapu.

Šlamiclowa

kněhtčskšrna w Holomoucč.

žšjťrdmlnmn.
dewenj

nrgbláhoflaweněgssj
pannu a.matsyBoši

ťsa onfokýcbu h.orcicheKorytansiých (zfrátka Nlpecb) u L.l

Salette

gest we swém zťelrlu tak spasiteluý, w folxě seim

tak pamětihodný,

a we wy;nanm

w ouččnkaechswých tak wrlkotwarný

swém pro nassč dobu tak důkladnýxpřjo

běh, že zaflnhnge xode wssech, gak od zprostých wěťjcjcb.
tak od dncha plmžch mnžů, gčmž znúmostea

napomaehaiadx.j

onhledU Bošxsfé prozťete,lnostč nadrwxssecko gest, dokonale

peoznann býtť.

Ukaz trnto nččnťlna xoěťjri wxněmeckšm Šwegcaťfkal
a w :xěmčckx)cl)státech tak wcxlsfý dogem, že fpjfek telxto

oodUázwexn:„Pťijěh

o zgexwenj negbdluabofla:

weněgssj Panno Marče dwěma pastoonsskoům
na hoře La Saletle
a gebo neoťdyčegňýchp
ouěčnfů,
w krátkém čafe gťž čtwrté wrlmi Wrozmnoe:
žené wydánj doěkal.
Co zde Uweťegůugeme, Uenj šúdnci bágka anob fnad
wymysslenost,

prawdy;

nýbrš

pozůstáxdú

na důfa;cxch nexgčťstssi

Ueboť co zdc wyprawngeme,

zodpočjwail dl. na

obssjrnémfpťfUpamňtném pana Manryeho
muže to pewné wjry

a wcxlčleýchlznámosti

z Mecn,
wyzmimél,xo

a welectného, a.n cestU sto hodčn konal, oba ty pástewce
l B

lsi
na mjsté zgeweni wyfleclmontč a ostatnj zprawp bodnoa
wěrných fwědků šl)romúšdowatť;

2. na pamaitném fpťsn,

který welebnému pánn bisknpowi z Grenoble
hledn podán,

k ná:

a welcbným páuem geho fekretaiťem co

wěrné pťedstawenj rozssjťeno bydlo; 3. na posudném djlu

od weleb. panasiBeze:e, ěesknéhokanownjfa w Eo er eur
zalozenčm, quaťjši w tiskUwydaném a we Franconzkn
welmč weižeňém, tak nazddaném: l)cšleriuuše čalxa 8Uu
letta ouuMxmneu

oriliquš

ljo. 1q.Qppčneiljon cle la 8t9.x

Uierše eto.; 4. na mnohých .ginúch pjscmnýcb zpdreia
wúch hodnowěrných a ctibodných osob; 5. na mnoboe
ěetných a okamžčtýchobrácenj celých farnosti we chných

bdisknp.stwjch,x
na pť. Grenobl,

G,ap;

6 na mnohýcb

sromobyčegných Uzdrawenj slepých, kUlhawých a Umj:
r.agjcjch osob,

gčchšto gména Udami, eá kter.é gessté ažd

podneš widěti se mohoU, o nrawrě Uzdrawenj gich fe
pťesw.ě.dčťtiš7. na Býžjm

a Marče ctibodném zúměru

zgewenj toho, tak gako za 8. na bezpotažné nrmožnostč,
že dwe chUdobUé, newědomé a npřimné pastýťffé djtfy
zgemenj tak nreobyčegné byli moblč wymhflitč aneb wn:
naleznoutť, by z.wě.dawýmčtak tjsjcerými každého stmpu
llamn pťeswědčel!é nebyli.
Wfsak

gak k očrkúaoúnj

z La Salette“gak

baylo,e „byla č taxlo udazlost

we Franc„ouzfn tqk w Némeckn ofo:

čénci; wssák také č dten negnebezpečněgssj

protiadlxjk nee

mohl anč ǧedčného pewného důxdodal proti tomn wywerstč.

Mnohonásobně to osočenj bylo w rUce Božj gen k tomU
..sloužčlo, welčkost fkutkU geho zieegměg powyzdwihnollti,

prawdn

Udalost,ť té che

rozgasučtč, slabotpl Urpťjtele

:U
teskleg dofňzatč, a po;ornost wěřjcjeh i nrwěřšjcjchopráňh

dowěg na zgewenj toto nebesfé mnéstť.
K zčiwjrce pťxedml.nmh ngissťngrme

gresstě spančllloa

mhslné ětenáťe, že weclerbnýpan biskuxpz La Rochel:lr

we Franconzkn také do La.Salette

pnlowal,xa o prawdě

zgewenj toho docela přeswědčen,. krásný spiš o tom. byl
nmeťeegnil.: Taktéš ngjssťugem.welebňý,

Grenob
tento

že xpándďiskup z

le, w gebožto biskalpstwj mjsko túto lešjz spdiš

za welmi důležitý

pjowažowal,

úwod

txo.onřednxémn lýyrěenej

gňkéž .o stéto ndalostť

obmýssli; neboť b:yl fe giš ofobnč

po:zdégj nwexťegnččč

o uprawdě zgewenj

toho pťrsměděil, wssat l onťednémn,u biskupskénm xa cjre

sewnjmu roz.sndkn .třerba welmi.oprawdomé.zkoussky
kazů pťjběhu toho,

ano tťeba k tomgu tak mnohých xa

neodporngjcjch důkazů,

že bifkupský rozfudek žeidným

nepťjtelem znepokogow.in býtč nemůše.

chných

důe

Zawdy

mťne.

let, dťjm:lč cjrkewnj úťad w pádecld tasowých

Usudek swůg nweťegnj.

Zatim

whssetťUge ostťe a pťjfně

erlelxný pan bťskalpUapoťád, šl!romaždnge pčlně wssechnp
důkaze,

pieege z celébo srdce, ke ctť a chwále Božj

k zwelelxenj Panny

a

Marťe práci swon nkoněiti, a pak

co mjstný ťádný ouťad opramdčwl) rozfudek Uweťegnitč

moctť.

„Gú

lml,“ tak pjsse on welrbnémn pán:l bi:

skUpowťz La Rochelle,
„gú byl gistotn o zázraku
tom žiskal, který sr w AwignonU
na geptyssce sw.
Jozefa

a na sestťe Karolčně pťihodčl.

Blwčgnonxl

YrcibisiUp z

přčprawnge ox čťnech těchto nciwěssřj.

Q gčných nzdrawenj nelze téš pochybowati, a wigdou,
možnci:li pozděgj na gššdo.

Wssechny důkaze k tomn

fl
Přčneilršrgjcj.gfoll w rnkou mých .nebo:li

brzy se w

nich nalršati. bUdoU.“
oGcelileoš;my spisú tomnto

trěnýclx, nenadalých

Uzdrawrnj,

kromobyčegnýcb ěčnů skn:

a diwů zmdjnkUečťnjme,

rwygár:ťngcxmespoln dle dekretU papešc Urbana Ulll.,
že my ge gen co fkutečné činy oznamngeme, gessto gen
nabtčds:kých .wyswědxěrnjch zodpoějwagj,

á že my o tonn

durozssndetrjrkcǧwnjmn .oUťadU ponechúxdáme.

Q Marťa,. mčlostnúxTy Krúlowno. nebcská! poe
džrbnoš práci tUto, Ueboť ona hodřá čefť Božjbo Syna
xtwébo, twé zweulebenj a nrgwětssj blaho djtrk twýrld.

Qchraů gi proti každémn núpadU a wyproš U twédo
Synxa osnxjceňj wssem těm,o genžto činy twé .poznáwati

o zwelebowati chtj.

uuuo?áňnuu

pčjběh žgewenj negblahoslaweněgssj Uasmp
tslarie

dwěma pastsičsksim :djlrkásnlna hoče

Q: Salerre we ZrancoUškU.
4

ǧ.

Mjstock zgwenj.
Na faměm kragi departememn Jzery (cle l7l8ere)
a na pomešt departememu hornjch skornlanských dor (ljo8
Ušutešnmpeď) ležj Upatp whsoťýchbor 1 městoďsko r p š,
gedrn z oným pokragnjch mjst drparsememn Jzero, aď 2000
ltdj obydelný We wzdalenosti dwou dodine whfoko nad

ňorpo,

naleza se malá obeca farnost La Salette,

ze

dwanácti wúsek (weš) pozůstáwagjcj, z nichž gedna faždá
zwlásstnj swé gméno má

Z farnosti La Salette,

přeš 3800 střechů Uad

dladinoU mořskou ležjcj, wrde cesta náramnč

přikrou dorne Sonšnleď:Batňeď

obrjžná na

aneb zkrátka leď

Baiňeš
nazwanou. Na réso doře, we wzdálenosti dwou
dodiu od La Saletse
naleza se malč oudolj, grssto w
prawo i w lewo od whchodu kzapadu malými wrcholami
obklopeno, a rownoU wáhoU malým tokem, Sigiard
naa
zwaným, swlaženo býwa
A to gest ro mjsto, samž nepop
čelna mnotxost pourniků giž che než li 24 mésjců ze wssech

departementů (kragů) Francouzka a z ro;ličných kragin
ťralowstwj Sardinskédo putnge a přčcnaši
Zde w tomto osamělém koryranském oudolj. kde žádný
strom, žádný keřprori slunečnjm paprskům naljcjm nemranj,
ráčila fe nebeď Králowna dwěma pastonfskům w milostiwě
welebnosti zgewiti, gim budoucnost odkrýn, a ge, ač mladj
a newycdowani, ža swé prawé a dodnowérné whsianre k
gegjmu mtlowaněmn národu woltli.
9

Deparrement Jzery došůstawa ť ťckstť š hore f,eereš wyš
l0e000 střechů dosahngj, z čaňi z trasných mčlowidných
oudolj.

u.šu.
Wssak, pročpak,zstUpnge Nebeš Králowna
Proč,z,aeowllge se malhm stráj;njkům

dobytťa?

z nebe?

Co dxx.mk
grdť

negdllžssx podněr nrobhčegněďo tol)o zgewmj?

P,odnět zgewǧenj toho.
Přjčina k neobyčegnému tomU zgewenj podalť onino
mno.šj a wellcj dřjchowě obre Korpš,
dřjctxowěpkolnjch
faruosti Fraxncouzka, me:lrsá om .ne;nalost těch ldřjmů,d co
wlžxstnj přťčimdoně tač wssroďechě erurodo a nákazxezemčat,
onym gtssté wělssjch foalženj, gessro Syn Božj w sprawexd.lin
wěm swěm dněwu

lsa Frarsčoxxžko posiati

bxo.luzawrel,

a

qna snromobyčrgnú láska Nrbrš Ktálowny k wěřjrjm krúe
1owstwj todo.
MikUge:li Pán nebeš a země gednorně lidi nebonlč
eelě Uárodo, dřjchami úd nékxo sr wzdakngjcj, w gelw nr:
ustj!dlémmšloerdrnstwj gessrč dále, tak túře ge napřed wnirřu
unim fwědomi bryzenjm, nepokogem a nrzrussirelnon oUzkosti,
.tšle slow sw. Pawla: „So.nžrnj a oxuzkostna každou dussř
ečlowěk:ačinjcjtxo zlě!w.“ (Řjm. 2, 9.)

Mčnr:li wssak rrest trmo bez polepssrnj, pak trestáwci
.ge ne.onrodoU, suňe.em a ddladem.
mzme na žxidecty,kteřj do nawráceni

Zřeqmýx ýřiklad tořw
č badylonskěřw zagetř

:rokač Božj, gemu cdrúm stawětč, zanedbawsse, wlastnj swě
doxmn ofrússtowali.
Gaký trrst dyl sotw núsledkem welmi
cit,rnlným? „eeeli gste mno.dr,“ prawj pjsmo sw., „a wnesli
gste mňlo; ,qedli a pili gste, a nrgste Uoswcenja občerstweni;
nřikrhli gste se, a negste zadřjti; a kdo mzdh štdromáždikž
wložčl ge w posljk děrawý.“ (Prorok NgeUš 1e 6.)
aMepozUreinmli:li dy lidé zřrgmé lakowč důka;r Uelibostť
Božj na sobě, tak gim pofilá w Ueskončeněm fwěm smiloý

wánj addgelr aneb prorrky, kteřj bh gim přjčiny tak wea
likúcn čafných strasti wogewiti a zafljbenjm dognět!o po:
žebnánj ge kaachowánj nřikázanj gedo, k nawrárřdnj se ť
němu,.powšbnzowati měli. Tak poslal on židům, kteřj
stawěnj cbrámu boli zaneddali, prorokaoNgea. .
N nenawrálj?li fe předc djsky od Bod misowanj na
wzdor trestů

giž zawěssenýsťx k UěmU, co gesstě dúle nčini

w láfrr gedo newwststxle?

Bn posjlá gim prorok!m kteři

ďh se whtxrož,owánsm trestů grsslč wěsssjch k ryclxlěnw nla:
wdrárenxj, k nnřjmnčmU opufssěns dřichů a k wčrnému zaa

chowánj zč:konů zBožjch podnouli měli.

Tak

gednal Pcin

euge.u.
zeisťupxňwx stasém zároně,

xsiansiěmú. onwsdleza
stýřů dussi, wýstrahn

w zákoně láskn,

prorč lčyn křee

neslhssclxlř se dlaš prawhch pao

dáwagjcjch

pǧřed tdiejclxmn,jsakepoflaxl

kromobyčegně mnže, duchem swatym naplněně, amž buž
Boch so.Udh sptawedliwédo Bolda blásali, diwami nčenž
swé potwrzowali, a lakowým způsodem wěřjcj kpokám
pohnuň.
d
Wssak, gest to PánU Uebeš a zrmě fwobodno, .buďto
sám, aneb angelami doprowúzenee se zgewiti, aned nebeskě
obywattlč k gcdnotliwým osobám Ueboolikcelým národům
poslatiš gimd wňli sxwon oznámirč a ge potdroženým trestem
k ctnosti a lepssjmn smýsslenj podnomi. Tak gewj se Bůt!

x ainowť,

a o;namngr mn trest spúchané bratrowraždo.

Tadk gewj se on patriarchUxNoemowi,
abp archU k zaU
clwwánj rodiny swě ňawěl. Qn se nkaznge w doprowodn
angelů, když na doře Sinai
zákono starě smlonwy swato:

swatč hlásatč, a Ybrahamowi

soudy swě k zachráněnj

pěti mčst wygewitt cbce. On pofjlá angela ť Ygar, gč
na poussti tčssiti. Yngel fe gewj w způsobu .mládenrr
ml.adémn Tobiúfsowi,
geg na cestč grho dalekě dopro:
woditi a ostřjdati.
Pjsmo sw. starětw záťona whprawnge nám. chných
gimšch zgewenj angelů.
?l gak často mlwaj pjsmo sm.
nowého zákona o zgewenj gednotných aneb chných ane

gelů?

Nedyl to angel, an se sw. Jétnn

ewangelistowi

zgewil, který mu dudoch osudh cjrkwe swatě, gegj souženj
a pronásledowňnj, gegj sláwU a drozně soudh Božj nad
nepřátely grgjmi whgewil?
Nebeská zgewenj gsoU,trdh
možná, a modoU grn newčřjcjm newěřitelně přčcházeti.
thž onen nad wssc nebe pozdwjžený Bobočlowěk z
nebe stonplle ,dy gedinou dnssi, pronásledownjka sw. swě

cjrfwr, onoho krwožižniwědo a msth chtiwědo Sawla
orbrátoil, gak a proč dh laké ona milostná Králowna nebeš
wtdirelalě na zem stoupisi nechtěla, abh zabloUzený gegj
lid neodhčegným gegim zgewenjm a sirze slowa oplně mau
materskě zoprawdowosti whswobodila?
K tomuto zabloUzenémU lidn přináleželi takě onino
wěřjcj obce Korpše
okolnjch farnostt a mnohých giných
okrsslků a kragin Francouzka, welikědo toho králowstwj.
Nedostateť prawě báznj Božj. láskh a klančnj se Botme
zbožnosti, a tal prawébo základU oně ctnosti, Upřjmněm
přčmj prosi bližnij,
domácj tcizně a počestnosti, nedostáš

.u.zou
walo se gim dnclda Božjlw; tdo wssal neťdrofj za mil.ost k
přemčmánj pokussenj a dennjdo cwičenj swalosti podle stawu,

neoddržj Uic; a kdo nic nrobdržj, padá w mnobonásobně
dřjchhe zlýmt nawyklostmi a zéwnitřnjm lákánjm tadnm.
Nedostáwalo se gim onodo wykonáwánj rannj a wečernj
modllsbh, od cjrkwe sw. tak welmi odpočučeněho, a od
smarých dussj lak šchwálenědo obyčege a w fodě samým
lak přjgemnědo. Wstawsse, nešpomnělt na Boda, tworce
swédo, gako to nrrozumně zwjřčctfo, noložiwsse se spáti,
Uepoděkowali ani BodU za la po celý deň obdržená do:
dodrodinj, neprosili snúžuě za odwusscenj dřjchů ,a za po:
žednúa!j poxdárnédo a swatědo pokoge nočnjdo.
.Nrdostúwalo se oným wěřjcjm negedn častčgssjdo a swan
tédo Upamarowúnj Bodxa, an wssecko widj an za wssecnna
dodrodinj Uowinowalný wdčk a welifou lásku žčcdá, nýbrž
nédostáwalo se gim prawě počestnostčk BodU, gedožso wra
lelxnost Urozná, gedožto swatost Uekonečnckaegebožto weli:
ťost rak bezmjrnci grst, že wssickni cnéueodoroé co prach

před

njm gson a obor dwězdný co wosk w ohni wniwec

rozplýwá.

We wůkolji .sťoerpšxn

se

bylo roUdánj, klenj a

přlsádčxnj wsseobecným obyčegem.
Při každě přjležitosti,
při každé malčchernosti, při Urgmenssj newoli whřklo fe
gměno žiwědo Botm Uadarmo, i gměuu Snna Božjdo smča
lým gašokem se roudajlo. u Býwáelč wssak Bůw od wče
řjcjcd tak častokrúse a tak směle roudán, gakouž pak Ucrj:
wost k lidem, k otcij a matce, kswérským a duaxpwnjm
pieedstaweuým, ku králi a btskupů:n mjlč budeme? Kdo

se Snnu Bošij
na Ulicecha w domech, weřegně a tagně,
mnoldúto lrta rondari nawwknule gakouž pak ctiwúžnost
mjsi dnde ť cjrkwi sw. a ť zúkonům grgjm?
Pražěadnon;
Urdoť kdo sobě zúkonodarce newčlžj a njm pohrdá, dude
laké gedo zákony nodami sslapari.
Tak ro takě skulečnč z ondledn zachowáwánj přiká:
zanj cjrkewnjch wpldljželo u Nedčle a swútky se co neg:
pocalpněǧ znechčwaly.
Žádně swědomjéfe z tolw nedčlalo,

weřrgně a w domé, na poli iw djlnách, za celý deň
sročareečnju
pracowari.
onwrtwwalo
se oným zeikonemPáně,

tak slawně dauým a tak zawdy opěrowaným: „Pomni,

abyď deú swátečnj

swětil,“ i opowrdowaloa nedx

balo se tjmto přikázanjm w starěm zcikouě pro přestupnjkh
smrli wymstčným.

U.Uu
Ne lčpe gednako sr š poboťndstmi k xswčcenj nedělr sod
rjxrkwe sw. nstanowenými.
Msse sw. se sice od .kně,zů no:
dožuě sloužčla, wssak wěřšcj krom několiukjpřjtomnych žen

nepř:ssli. Slowo Božj a rwangelinm bhlo wěrnč a zmu:
žtle dleisano. wssak iaalrzalo se gen málo poslucdačů. Y so:
leož pak koli wěřjcjch odebralo xse w nedělj d.o c„lxrcimu,
kdr Botm ona nrkoncčnň wel!tčl otxčť ll,aněnj a smj,ř.enj
mssě. sw. se přinňssexla, rat stciwalo sr .to gen z dlouhě

cldwjle adh .o leře

pofměsskowali tllemodlo.

Rdnž tedy měřjrj giž se ani urmodlj, sw. ewaúgrlinm
ch „Ueslyssjemssi swalon co oděť smjřrnj nowédo zúkona
necrj a přinássesi neáxsj, a když swatě swásosti, giňxž Božsié

mocj ncrozumj, zanedbáwatiopokračngj,

gaká so špUnnost

a zdiwočilost mrawů nmdj zde :domstari!z G,akčl suurowost
srdce, gakci bezn;dnost U.irUf;imostis gakň mnolxost přeston:
prnj odřasnjch přafci;mei buxden,a musxj zde nčesiedowari!
?l skurrčnč nrlmla w sraginách těňwto. žěadnál řeč gijž o zaa

ňxowánj pťifúžanj rjrkrwnjch.

Mafo se gjdalo w pálrk

i w sobotn od roťu k roku, gako dy gim ro Bůtd dnl piet:

fázal. Wr swatčm postnčm čase bynla cjrkew Bošj po:
lxaněnáe gellkož Uegen laždčl Ugma w gjdle Zanerlxňxraná,
Uýdrž každodenne maso požjwano bhlo.
Nrmufrxl srdy Pcin me swěm sprawexdliwěm Uněmu
powstati, ldřjssněmntomuto lidU potřebnon polrawn ngmouti,
duď obalrj ňnrb gčnou přrpotřebnou oUrodU ď Urxnoci, lmisem
anrb morem pora.mti?
Nemodl:lie on gi wr swé dx:řjfně
sdramedluosti ntorowon rčmon xrhchle zkazirč, gakž ols to
w dřjw.něgssxňdstokrtjch ,w gednotliwých stúlech a fragin.ách
byl Učinil? Wssak milodrdemťwj Pčmč gest nosmjrn.é,xa
saro lčifka podnUla lw, Uwr tento gen do zemčat poslati,
lid na ldřjch!)egedo pozorliwě Učinitř. Wssak slrpoton Uder
řen, nepoznal lijddse„ntomilugicjdo otce, UrUstoUpil od diejctxů,

nrobrúrtl sr kBodU, nýdrž rondal sc gemu a klel při spax
lřenj nakažených zrmčar, morem porančných.
N P.in nebe a zrmé rozbnewal se nad takowonto xm
kagičňostj a zlostj, a Uzawřel, lid tento

š dwčsssjmča dUe

:kliwégssjmi .reinami pokárasi. N dle, tu wstoupila nebrš
Králowna xpředShna swědo,žcidawssi do gako za časn swa:

tělďoDomčnika

a sw. Frantisska,

pnýclxdwon řúdU

zakladatrlů. a múcných kagjcjch kazatelůx od ni wolenýňx,
úsilně o milost a fmilowánj pro gcgj lid, obětngjrr se na
zcm ďslo:lpilč, gelikož snad skrze gegj zgrwra:j, skrzeepřj:

:;

zež ;.š

znčwě gegj slowa, sirze žřrzxmé grgj přrdpowěděnj ldrozuýrlx
soudů, gessro přigjri magj, lid do sede wegde, a Upřjmné
pokáni čimlč! bUde.

Y skutečně sestounila an
slawnou

nebeš„skrálowna,

korunon

a lesku pxlným ronchrm ozdobená, š nebe, ne;grx

dssotla se wssak onoum dřjssnémn lidn,

poněwadž

tak wuelikě

milosti hoden nebyl, Uúbrž zgewila se roliko dwěma pan
stousskům, woliwssi ryto newzdělané malé co nástroge degj
k obrácenj tdřjssnjků každědo stňřs, kašdéřw stawU a podlawj.
Zde platj siowa sw. Pawla: „Což blázuiwého gest U fwěra
wy dolil Bůd, abh zaldandil moudré: a mdlé wěcť swěsa
wywolil Bůd, aby zatdaltbil sisné. Ll nenrozeně swěsa,
oepotnpněx wyxoolčl Bůd, a to rož nenj, aby ty wěci, kterěž
gsou, zkazil, adzyse Urňdlnbilo žádUě tělo.“ (l. Kor. l, 97: 28.)
Zde se motďoU raké i siowa králowsiého proroka Uwěsti:
„Z úst nemlnwňxisek a mlěko ďsagjcjch dokonal gsi, o Pane!
ouplnon chwžiln fobě.“ (Žal. 8, Z.)
U

Qba pastousskowé, fwédkowé zgew.enj.
Dřjw:lč přjbě„dezgewenj whpramowatč budeme, Uznci:
wáme za dodré, spanilomyslně čtrnaře š powakdou a whx
cltowúnjm ohoU pastoussků, těchto gediuých fwědků zgrwenj
.sodo, se;Uámili.
Neboť podčlwá:li se, že obe tyso djtko
de;rlstaté w gich chowámhr Upřjmně, newčdomé, newzdělaně,
w křesťauském karolickěm ncidoženstwj welmč málo wycldo:
wané l.gfou, tcxťj se ledce porošumérč může, že Hakowéto

nrodyčegně zgemenj wwmysliti dy lxemodlie a práwě tak
nrňlo

od ssparných

aneb moudrúch

lidč k wwmyslexnjz takox

wétdo xmodlt woleně býri.
N:cméně zroldoro woniká, že
xdjsko beš fňlsse a deže lsti žádný přjdčd způsobu todo byli

wymhslllj modli.
Pan Bez ll), očitý fwědek, oznamuge násiedugjcjm způe
sobrm o nowaze oboU těch djrek:

„Gedno těchtopastolesskůgcst Petr

Ma:imill

Gč:

rea U. CdUdobnýchrodičů, nakodčl se w Korpš:n
dne
27. Srpna lZZZ. Korpď grst hlawnj mjsto kauronu a

lešj w okrfskuGrenoble.

Marimin

gest malé po:

st.xwh; grdo twář gest upřjmná, ssiroka a gewj zdraworn.

B

s) W geho djlu: l)šlerjučaše što. wčz předmlqu.

.p,lšep
Bči gelyo gxfou.bezkéx a plné

otmě, nimiž piojzniwš zmitá,

a patřj pewnč na osobdh,do se tážjcj, bez bázltmostl a zar:
děnj.

Ssogee neostane aui okauužrnj ticbmo, bez wssak p,oecu

dnbowánj swých rúmě aneb ruk, tteré lseš zdagj čtwnatom

podybowánjm dodromady zražšné. Mluwj:li,
naslosdange
se dlawa grdo něco múlo k lewé.straně.
Twářenj gcdoe
mluwjxli, gest docrla přjrodné, a mnodokráte welmi čllé,
rak žr na přrdméte nrgdljže se nlu nadodjcj, Udeřj, což
odzmlássť fr paf stáwá, když fr stawjme, gako dy to, co
whkl.idá, prawda Urbylo. Wssať ntfol.iw te Urdurd: anut
dněwú, i pak, fdyž se mrzt oloutw srwagjcjm wyslegchác
njm, gessro čaždý zwědanxý ctzincc o njm polxmkcil Uxčdřrm

sresce. W pádn safowém uposogugee se, na olangjcjldo
opowržllwý

potdled wtdodtti, rámé swě něco měilojdpozdwia

dUge a blawu odwracuge.“ w
„Martmin
byl až kpřťňxodll zgewer toldo sskolu
nenawssltwil, pročrž nenměl ani čjsti am psáli. Gakž w
takowém pč:du k očrťúwánj grst, ostalo whcldowánj gedo
gafo ono ostalnjch djteť, genžto na whsokýcd řuxrácnbodlj,
welmi zanrdbaně, a š grdo nanťou w ťřesťanskémnábo:
žeustwj, stálo ro ge.ssrčdůře. Cdudobná gedo marťa wedla
geg sice w nedéle a we swátky do cldrámn, wssak přlroe
zrnou ledkomyslnostj trdnnt, wéděl se oU matcrskě strážlt:
mosti odstranici; neboť newiné dřjčfn děckě a společnost
garýňd gedo soUdrUUů bylo gemU milegssj, Uež:elt onč

oprawdowé služdp Božj a nančenj swédo faráře.“

Marimin

měl, gať se spalřowalo, chných clwb,

wssaf todo, co se neprawost gmennge, gest docela prost;
on nezná ani názrw oné tmuedné odamuosti, gakowouž
želdotm djtfy w geldo lrtech ua rak mnotdýct! mjstem bylt
wofonal.t.
.Když k. př7 grdna wážná osoba se ldo dne ged:.

nodo tázala, ;daliž nrgbladoslawrněgssj ta Panna, klerouž
bpl wčděrč Udáwú, nic o smilnostt byla řekla, odpowědél
š Upřjmnostj: „Newjm, pane, co tjm řjclt chcrte; gá nen
wjm, co lo ge.“

,Qde dnr l9. Záiej l84t5 pozdržuge se Marimčn
přičiněnjm csidodnédo farářr w .ňorpš:u
při sestrách
Božj prozřetelnosti, sikolu farnosli gedo ezastciwagjcjch a
wedochch. Tam fe Učj čjstt, gj š Uimi, wssak Uoc srňwj
w otcowskěm swém domě.
Nyuj fe Učj, Ukazugé wssak
malo zwlússtnj šchopnost. K modleluj nkazuge réž múlo
předoblibenj, ačkoliw se rád modlj. Neywésssj geho radost

.zu“u
gestd, pann faráři aneb také gsnýxn dllrlxondnjxxr, lyo Ua:
wsslěwuujcjxm, při msst sw. poslndowati;
mssak i Zdjo gcxiť

on grsstě nčco málo lehkomyslný; nrboť leleompslnost qrsr
getdo powada a zda se zeiklad swůg w geldo télrmě polo;r
mjli
Zawdh dy giž o tom grwll, gak welmi si přrqlď
knězem býli, aby wssnde, negen we Franrou;ť:x, nýbrž lakě
w cišjch fraginach kazati xnotxl“

„Druldýpastousscťgest F ranlisska

ttdieu,

Melania

M ae

wolmi ňdudodna to djwka, telxdaž lZ ler stara.

J Melania

byla w skorpš:u zrošenadne7 Zeiřjlex.“il

Nodlčowé grgj gsoU welmť chudobnj, a gedem z sestrr gegj
žeďře podneš chléb U cišjch, Urrš městýš Korwš
gdoucjo.ňq

Giš w fedmém roku staři gegjlxo byla Mrla nia od ro:
dičů fwých fginým lidrm kpasrnj owec dana, žiw!xoř
swou ljm znůsodrm whdodýwali
B.eidéz Korpšell
Ugjl

sstngj, že Melania

od l9 Zařj lď:ci grn dwakrar k

slnžbam Božjm bpla přissla, pročrž mčla saké welmč malou
znúmost o nňboženstwje a paměť gegj byla lak sladá, že
sotwá dwa řňdky katrclyišxnnsu zapanmtowai si modlxa“

,Qde duc l9. Zářj, toriž w deň zgeweuj byla oua
těž gako gegj soudrnd Marimin
k sestram farnj sskoly
co strawnice Uwedena Z oudlrdu staiřj grqjldo gest ona
anč Ulná ani welikči; twař gegj gest oUrlá přjgemua,
wssak nr krafná
Co se čtstšlxo gaznka franconškčdo dolýkei,
whgadťuge ona se geU ď namalpanjm, a clyce powždh na:
rodnjm gazykem mluwisi; předc mluwj oua dobře fran:
coquy š.e wssrmi cišjmi, gč žadagjrjch, a splnnge:li žadost
tu, tak mykonawa so š ocnonwstj a niluwj přjměřeuče ano
i mocnýmt wýgewý
W celé zabawě pošornqe fe při nj
welika mrawopočestnost gak w geqjm se zaňxowanj, tak w
namjřenj dlawy a w očjrd gegjch
S cizčncč gest ona

ani rozpačliwá ani UUrena“
„Qbe tyto djrky nalezagj fe w rčlěž fskose, a neldle:
dagj fe wespolek, aui prchagj oboUstranUě, ukaš:tqjce ť fobě

docela přjrodnou row!toplatnost; a byli:li

se předc nekdo

wydledali a srssli, tak fe to gen stalo, odapolnč sobě oně
mrzmosti, w žiwobhtj sskolnjm skcro nero;lUčUelne požae
lowati, kdhž k. př. geden Ueb drndý od Učitelkyui pohančn

byl aneb p. farař gim chybu předdodil“
„Co se gich spogenj š ostatnjmi žaky

týka, tak fe
prawč rak chowagj, gako bh sc podiwný lcn přjděh, který
gim gakonš siowntnost a wažnost bpl zaopatřil, byl ani

.zelš.n.
nepřihodil. Nikdy mluwj o něm, leč sázaťtj búwqgi, a gich
odpowěď otázku nepřekročnge. Ll co negpodlwněgssjldp, žnstm
usazugj oni tu negmenssj mrzutost, xmtdy tu :trgjcpčjo Ur:
wole, když lulěž otázku, gakowouž mnodo tmcn cl;mcU, ze
wssrm stran přicházegjcj, k wyskonmánj prawdy činj, gižnaď
deset tisjckrár byli zodpowjdali a zase zodpowjdali muw.“
„Před tjmto neobyčegným Ukazem znalč se fotwa o,be
thto dj:kp. Melaxneia bydlela od sedmétw swěbo roka w

La.Salette,
we wsi Ablandina, a sionžilatam we
dwořepriwálnjmBaptisto Bra; Marimin naprosi
tomu žil w Rorpď

u sných rodičů. La Saletle

wssak

ležj od Rorpš aš dwč hodiny wzdáleně na noře.

se přihodilo, že Petr

Selme,

Nynj

priwácnjk w .storxpšnn

w začárfu Zářj l846 malědo swěl!o nastewce pro clmra:
wost l streiženj dodotka po!ředowati nemoldl, pročež žádal

otce Martminowa,

gemn spnka swého až k Uzdsawenj

pastewce gedo ponrclmri.“

„Marimin

ssel tedy ponegprw w žiwobytj swěm

co pastewrc k tomuro mtstru, wstoupiw do sinžby grlw
člpry nebo pět dnj před podiwným tjm přiběhem. Při

tčto přjlržitostisrsslise Marimin

aaMelania,

nan

čiwsse se znati dne l8. Zářj; před wečerem zgewenj todoe

na Korptanské člli Ylpskě„doře La Salette,

Sonšoleš:Baisteš,

wedli.

gměnem

ťamžlomalč swé ftúdotrúw dyli

„.sk wýsst dorh tčto přjkrě přiclxň:j se gen

na stěžre

welmi pracně, počnxa od obce La Salette
stupowasj,
a minou aš dwé dodiny, dřijlč se z La S aletlltdr, kserě
3500 střechů nad blnadinou morskou ležj, na srmeno dorn

přigde. Hora SonďxleďxBaišeď

posiytnge k gjdn

žné strané mllowldný a malebný podled; k seweru a k záe
padu gest ona gessrě wošssjmč horamř obrlmaná; kwýe
ůxodU ,wssať, w ťlesee!!.dšnamjřenj se přlcdňzj, grst ona
dludokdm.zlokem od gtnocld dor odloučená, gedoš čtstá woda

z gjdnontldo snědu pocldázj a we swěm ražno:sllněm toku
odlomkp skál sebou wrde.“
. „Na tělo doře wynacldázj se malý onwoz čtli wýmos,
přl getužžto oatě welmi tusse a ldbě porůčet Určj, magr
namjřem fwě od sewern k polednj. Z wýsse wýmoln totdoso
wede malá pěssinka až dolů k.málé studance, piei gegjžro
pate potůček reťe. Giná pěsstnka nalezá se na wrňm wý:
molu todo, klera se po celě geho délce ráhnr. Na celč

áa

térod ploskostčt lčtexrei. pwri

!

třem

stďauúxm me:nssjmč a wěr:.

ssjmi oor.ami oiyraženú. grň,p por!xybngeňse,.wzeduch docela
dezmezuč Yuč strom, aut ťeř Ui skala se zde naleza, pod
grglchžto stjn bh fe w časU letujmxprolč paprskůan sluueč:

njm ufrýtt modlo.“

W romto tdornjm wýxnolU, přť studance té, Ua kragi

potůčťa todo, Segia

nazwauýn, aneb gak ginj prawj

Sčgiard,
nřidodllexfe tenro ;naxnruirý přjbělx, krerýžto
my Uynj otxssjmě wyprawowati chreme, tať gak Uam dů:
kladuě

š pjfemuých

Napřed
zdéleuj,
geduá.
gak geg

i riskem wysslých zprčlw zna.m gest.

wyprawngrme přjběld lenro dle dmo:l pjsemuých
o gichžso ceně a důkladl:ostt krárce přrdmluwa
Pak n.islrduge wwprawowánj přjbéhu .rodo, rak
pau Bez,e črstuý ro dkanomnjkze Sct Dťez a z

EoereUr

we Frauco:lku, due 17 Mage 1847 z Ust

oných pasřoussků byl slyssel, odpowédj tmed gedo průwod:
pnjkern napsati, a p.xk w tisku Uwrřegniti Uechal

Bbe wyprawowanj festegňUgj se zewrub w předstawě
negdůležisěgssch wěči
Malá Urlxhlenj w pogmenowaxtj
mjst, osob w onisu roUcba zgewené nebeš Králowné ar. d
negfou žadným ;aťladem w poctmblčwostč prawdy přjbétdu
todo dodtačlwým; Urboť pozděqssj ;Urawu dawaxxcj molxl
o teUlýž předmécach, ktrré gen k pollrannj wěci přiuúlešjx
zowrubněgssj žuamostt šlyromažďowart, aneb motdly ofotxm
mjfta a r d chuým uazwů mjri aued lidmi rozlične uu dle
nxirodnjho gazyka au wysloweně býtt l)
ppr

zb
nprp

Qčjběh Zǧewenj
d l e

don

pjseumúrb Zdělenjpana MaUry:ho z Mecu, a we:
lebněho pá:m bčsknpfkého fefretáťe z Groďwbllt.
Bylotě to dno l9. Zúřj l846 (w fuclxý to den a před

wečerem milé nasslupanj fedmibolestnéd, ťdyž Melania

Masdteu,.,

djwka aš 15 ler starú, a Marimtn

e) Gčstči zprawa,

mladým pramnjkem z Grenobln,

djcky rů;ně wyslegchal, založena,

dwogjm rjmro wyprawowanjm.

an

srownadpa se zewrub 8

.n.

Gireau

1?7 .n:

llx, dneazwúnMemin,

z .sko rpš

pachpljk ,1l, let stqr, oba

zrozeúj. dobytrf swůq strášili„ každh čshlh lrándn,

grssčo droěma mčssrčnjuům ; iexa Salrrse

Magerujk stčddaMelanie
pak stúda Mariminowa

přinálrželi.

gest an Karone wlastujk
gmenngefe pan Srlme,

U feerčlw oU lrprw za Uěfolčk dnj a gen ďrozaljm za pa:
strwce sloužčl. Mjsto, kde oni st.ida sw.i bylť ldnali, gest

lwra Baisseš.
tťrr.e

aneb B e ssa i r, trorcixgašhoddčunod Dor:

ď wzd.ťlená gest a gegjžto lexxnruo se eod onýc!x giuúcb

nor wrlmi woznanx.enáwú. Dorsiercď

grst weš, a ležj

co nrgwýš Ua boře, tráwon obrostlě, tde fe wssak ani
stromy ani seiee spasřugj.
Když dwan.icrú polednj ldodiua odbyla a k pozdra:
wenj angelskému B se ezwonilo, tmali dštky sr.iwy swě na:

poǧili k malěmu potokn Sxigiard,

do malékxo oudoli

wtčkagicšdo, kamš steida swá txylč waxdli Poobčdwawsse
Zdr bljše fwých stád a na prawč siraně posokue srdjrr na
lamenjch ďclx.wálnč k somu položených a na krňgi Zřjdla,
za dlonldý čaš gež whfáň lčlho, nsunli olxa prosi gčch odyčegi.

.sklřetj dodině zpolrdne procilla Melania

prxdnj. a ne:

fpatřiwssi kráwy swěe wzbudila malělxo swčdo sondrnba.
Gdouce rak fpolu pieeš potok, kráwy dlrdalť, stonpilť aš
25 kročegů ;de odsUd na polcduj wrchol. Bblidnuwsse fe,
spatřčlč ťráwy

dory.

nokogně lešeri

Ua roewiuě

nxýš gqne.euxowauěu

J Uastonoili txegstarostuě zafe speilečnj restu.
Djlfy lhlo srstonpilč skutrčně někcxlk kročrgů Uazoět,

fwě tobolky wzjti a pak se zafr ffmým kmwcim anrásčri.

Wssak dlr, uenadále spasřčla Mrlauia

gasonš gasnost

na mjstě (onr, kde byli spalč. J prawila k M ar i mi Uu:
„Pogď, wiz tam dolů gasnost,e u a dnrd soarřčli gakouš

p.mj. Melanča
wel:

„Nebog.se,

se ulrksa; Marimin

wssaťknj pra:

a nepouss ég z rukh důl „smon; Uččnč:li

se nám co zléoo, lak ctdci gú dolou tloucti.ee

:.u

...x

e) Ncize“wmalého dacholjka gest Marimin

Jermannš

Gčrand,

GčreaU

a ne

gak se zorwn zdcilo. Názew

gebo dMuemin, dle kreréhož znam byl, pdkládalo se za
nkrácenj glnéxda Jerxnan
učč, wssak podalo se z wysse:
třowánj měsslěninského listu a křrčcj knihp, že on sknreěně

Marimin

Gčreau fe nazýwci.

U We Franconzku se téš o l2.
wenj angelskémn zwonj.

hodinách poledne k pozdra:

.n.

1gxx ..z.

Wssak nhnj spatřčlťe gak Ua cěmž mjstě, kde bhsi prw
fpali krčlsna, tleex oblcčchá pemj na ssčsolčm kamcnn, Ua

drndých položrným a k frděx:j Uspořadaným, srdj
Twňi
gegj bhla k polednj stlanč obrácená a Uolxygegj odoo
čjwaly na mjstč ronl, kde gen w dobn dessrě a rozgidu
snětxU zrjdlo teklo, a gen Uěkdy wody mělo, w čaš zge:
wenj todo wssak docela whséickxlčldhlo

Panj ta loktěma Ua kolerU, podpjrala txlawu fwon
na obc rncc a plakala uo a djlkh wčdčlč slšr geqj lllek
nUté podlrdrm tjmto, chtělč prchnomč; pozdwthnuwssj se
wssak panj la, přusla gčm třč krokp wstř:c (wzdálrnost mrzi

nimt byla l0 kročegů) a xrolala ge ncisledugjcjmč láska
wými slowy: „Nebogte fe mě djrky, pogďle bljžr“ ao.
Přjwětswost slow lěňto zmplasstla wsseckn grgťch dázen
J prčxkročtwssr polok, přichaǧrli wšdp dljže; poslrz bPli přč

Učea sicr Mrlauč

a k prawě, Masčmin

k lrwé stsauě,

sak žc odšw a daženj sc tč tak kxňsnč panj, gak prawill, do
konál:x pO;orowatl a každč siowo šiegmě rozlxmčti mohli.
Djlko s!eopomimdlč mké, postawu klasnč té panj a
skwost::ě to ro::ňx:oe od kxoqr qiňd spollakragč:nň rak Uápadně

fe děljcj odéw dokonúle pozoxowatč A g:ltfož pošuenatxla
dalssj roxzmeroU a kromobnčoguou přjwčtiwostj panj této
mke i tU negmex:ssj sřopčč bazx:ě dylč pošbyli,

bylo gim to

žn letdťé, gťch děckě zwťrxňwost! smotx.odlloll wUli poncchatť,

a gednotuě častkp ce!élxo oděwu po,;oxlčwé po„šo:eowati
Ll we
společuostč ea !xdcxcUé dnwčxnostt Mat se, Umtfy nagkra:

iucgssj laskye ktrrú ;de qž Uclrslon xadoatj a slndkostj wy:
koUprných djlek šeďožjch grst
qňk Uemčla wssccťa búzene
wssecka ouzfost a saždý tmts Ulčxfumj Ulynouti?

Q postawč n odčwn pnxxi ré wnprawomali obe rh
djtky ncislrdču;jcjm zpll!otřem
Onmlo rak erit.nň Ucmj txnla wcxlisa, posiaudy wclmč
ssljtxlé, a swáře bjlé
Cela .;rgj podstmUost byla lrsklá a
;aře obťljčowala qi gaso Uěgasé ronclxo zmlassť alr zářčla
zrqj swar w lesku sak welčťém, žr djtfh témďř oslcpowali
wlawa gegj n.x steré my!okoe až do ocč sútmgjcj čepec,
oeyla skwostuou koruumx ozdotdenň, Ua krerěž sr ruže a roz:

icuých barew třpysjcj se kamerwč ro.:ozmiwalč
abyla wpsokú a podobala se komne králowskě

KorUUa
Roncho

;egj dyto bjlšx starowěkélxo způsodm rukňwy welmč ssiroké

l zlatýmč perlami

pofete

; předu roucha Upewnená

Ztatobarewnú

Zástěra byla

Prfa bhly ssaskem bjlmn prtš

aur

1e9 an

kryté, gnrdšžcexlšxcrag ssňůron mnodonásobných barew obrou:
ben byl.. Na krtu wiselepřeš prsa zlatý xiettězaš 3 prsth
ssčroký, krerý na kweťtnčm zxiwěssku Upewnčn, aš k bedrám

dosadowal.

th,ý

;latý řesjžef, na prst sslroký, wiscl na

dolčm črku, a Ua Uém zlatý aď 8 Ueb 9 palrů dloudý
třjžrk 9 podobťžnou Pána Uassrdo Ježjsse Krčsta. Na konci
grdně rnty toeoož křjžkn, nalezalh sc Uaopňt wisjcj polo
orewřené klessrče na drntdč wiselo kladťwko. Wssecko to
zdálo se dýti zlatem, ačkoliw se wjre blissrčly nežxlř zlaro.
Srřewšce bhli bjlé, ozdodelxě zlatýmč přeskami; ssňůro
.mnodobarewných růžj lemowalý ge rčž tak gako prsnj sscitfče
gsoncc wzbůru a dolň takx gako roncdo perlamt ozdodeně.
Gat dloUdo ď djtkami mluwixla, držela ona ruce třjžmo
přelqžené, tak že ge nebylo možná wldťči. uo To wssr o po:

stawč a oděmnkrásné

té panj.

Když obe djrky se sak dorelix w bljzkosti pdanj cč naa

lrzalň a žňduon beizrň ch Ueměli, počala onae rucr křjžmo
sniarč a slzawými očmč sakto k njm mlnwiti:
„Gá gfem zde, mč djtky, wám důležirou zpráwn zwě:
„stowati.
Nechce:lč xnůg lid poslextxnomi, tuak gsem gá
„nřinucená, rUsn Syna mětdo těžce na něg padnonri ne:
„clxarč; neboť taro gest silná a rak lěškci, še gi che Udržeti
„:xxemojdu. Wy se třebať mxodljtea a dodře činitr, wssak
„nikdyu w stawU gste, poznatč, ǧonklwelice gá se dro wáš

„nnawila.

Necdcnelie aby Syn můg wáš opustčl a wáď

„šaňxrňnšl, tak mUsjm do bez přestěcx!jza wáš drukšě prositč;

„ale wy todo ani nepošnáwáre.

Sest dnj dal wám Syn

„můg k prňci, a wywolil gen sedmý pro sebe, a wh ne:
„cbcete do gemu občtowatč.
Několik žen thdčti gest přč
„mssi swatťe ostarnj ltd .pracuge w létě za celý den nea
„dělnj; gdon:li wssak .w zčmč, poněwadž newťdj, co dělati
„magj, tak čin“j so gen, z nádožexlstwj Syna měbo posměclw
eždělali. Berouce ťamenj do kapeďe txá.;j ge na djwky do
„kostela gdoch.
J li, genžto na weřegně crstč wo.;j, při:
„sádagj a derou zdarma gméno Syna mětxo, rouldagjce se
„gemu.
To gsoU ty dwč wěcť, krrré crlon tjž ruky Syna
„mčdo na wáď sponssrj. Po celý půst, w pátek i w spe
e.botu gdoU lidé do gatko gako psi. Wstáwagjce .neb .sčdax
e,gicr, nemodlj see ba ani Ua Boda nemoslť. BUdoU:li

„zemčata Uakaženči,r tak st to děge pro dřjchh
„thfuo.

28

e.n.. 20. ...
CU t.oxprawixka sradpanj,

tci;ala

fe djwka,

která po:

sleduǧ sioxpa byla neroznjměla. k M a:xťminn se obrátlwssi;
nedot.podud byla ona k njm w čcstém fraeneonzsem gazykn
ml.nwlla.

„Glsté francouzky dobřr neroznxmťrr,„prawila ta panj,
a ňxci tedh k wám we wassem gazykn mlnwili.“
Ll dned na lo rozmlonwala w gazysn národujm od

La Salelte,o a obráliwssi fe k Marimsnu,

prawula:

„Můg malý, nekazi se zemčala w lomlo roce ?e,
.„?lno,“ odpowčdel on„
u

„Zemčam

dudou pokračowaeč se kazixrčw tomto roce,“

odpowškěla mux? „a brzo žádných nedude.“ l)
„Ncn ne!d, odpowěděl pacholjk.
Lťawě odpowěděla xošnj: „Mé djrě, nekazj se tarě
oť!ilj (rrž) w lomlo rocr?“
„Gú :lemyslčm, madam,“ dal on ša odpowěď.
„Nemiděl gsi nikdy gcsstě,“ řefla pxanj, „nakaženoal rež ?“

„Ntkdy,“ prawll malý
Teď mlčela panj za clmlei, pak gala se f Marčmi:
nowi dňle mlnwitč.
„Lly. můg milý, tyš úmeel předc giž gcdnou lasowon
wxiděti, když gsi š orcrm rwým w .sřxoině bnl, gsa od
magelujka
podjwatč.

pole tolho pozwčm, Ua gedo sněxiwý sňasek se
Drec rwůg wzal lrtddaž dwa nrb sřs klase do

rnk, lřa gee roznadli fe w prach

J zwolal ssřptawě otcc

lwůg: „Lláx, můg Božr! co to z nciš má býti,
zfazjali se wssecka oUsoda!“ uo „Nawráliw se š
tedou, a gsa gessrě črwr: txodčup od Korpš:n

wzdálem,d,

podal li kUČ ňxleba lčmito siowh: „Wezmi

mé djlé,

a pogjez gesstě udlrba w tomto roce; neboť
kdož wj,sťdo nastáwagjcjho roku raťowý gjsti
bnde?“
.
„Nno, ge tomu sak, madam,“ odpowědělMae
rwimin; „gč! Ua to giž Uemyslrl, wssak se giž

sodonhnjaxpamatngj.é,
Wyprawowaw

Marimiu

,

skutečuo lrnlo ččn 7otcč,

byl sjm t.ak zaražem že od sé dobp zr sspatnčl,w lřestana
ldoslčwým katoldkem se stal.

2) Gest doká;ano, že w Lednu l847
zeměe gúža nebylo

w Korpď:u anč gedno

Pak pokračowala panj ta dúle:
„Neobrásieli se lid rak se i ržč pramě tak stane, gako
„šemčasům.
sido grssrč obilj má ať ldo nefoge; . Uedoť
„wssecko, co kdo sjti bude, snědj čerwh a bmnz, a. ro,xco
„wšroste, rozprchue se přč mlácrnj w prach l). Synx.můg
„nechal waš

w lonskédo roku na zrmčalech zaknsitťe .x!wssak

„wh Ua to malo ddali, nýbrže Ualezlilč gste nakaženě zemče,
„oddodili gste ho w lměwu, roudagjce se gménu Syna mtho
„Takě přigde i wrliký hlad, a před tjm Uladem bndoU
djtky gesscě Ue sedům let ftarě, mdlým tiesrnjm (mrazěm)
„Uapadumč,

a w lxogněm počtu

„onatrownčc Umjra:i
„rolyo pokanj

čiUit.

budou

d.U rukou

swých

Ginj lidé budoU w Uáslrdkn ldladU
Tačě i ořeckxy se Ualllcie;j07
t g

budoU

,čerwawý; Urozuy bUdou těž dnitč Wé; teže wssrcko soto
„se whplnj grst lt se lid Urpolepnj. m Wssak oxbrálčelčsř,
„tuť porostc úroda na kamenj a skalee a pole wyda zem:

„časa, lřebakladenénrbylill) Tak lrdy, mé djlkp,
„oznamte toto wsseckolidu měmn„
Pak se lúzala panj djtek: „deýwátr

li pak také

do.rliwě modlirbn nmfsj?“d

„Ne wrlmi, madam,“ odpowědčli
djtky „Dřjweli

se fwťtae dýwáme bngeni na pole gjti“

„Wssak nemáre:li tarě čafu k romu,“ odwětila panj,
„tak múre alefpoU, dřjxeo:
lč odrgdere, Dtče núš a Zdráwaš
fe pomodliti; a ge li pak čaZ, wicnoch fe modliti “
Na to dala gim panj tá močadrě rady a sice kašdémn
zwláss!nj Wssak co prawila blancě gednomu zwlassť ne:
srozumélo druldě; a rak Uaproti tomu druldě fpalřilo gi
mlu:ditie wssak ncroznmělo, a rak střjdawe
Poflez zapoe
wéděla gim panj, to žádně osobě zgewisie ro každěmn zwlassť

dyla swěřila.
W rom okam;enj,

kdyř fe ze fedáska swčlw pošdwiu

bnonrč chěkay ramlň sr gessě dj rk: „Mé dj fy, :núte li
m c wod y ť pťrje?e
„x)l.„d nrmnodoe“

rd:dow.ědčl pacholjk.

ll) Toro gest wymčnečně k srozuměnj, totrž. gest: lč lid od
hřjchůe wýš zmjněnych neodstoupj, cak dude Uadarmo ssrě.

oomari a sjri
2) Wh;namowé rčco qsou přjkladnj, a nechtj nčc ginebo ťjcč,
nrš: li že Bnb, když se k němn Upťjlnně obsatjme, zemč
neobyčegnon oUrodU propUgčj.

..u
p e.Nuže,“

.ZU .e

řekla panj,

„od nynčka oomásedh wodh do:

statčk duýti.“

,

Y we som okamženj opnstila mjsto toe xa tam, tde gegj
jnrlyy zodpočjwalye fdpž srdělm wypregssttlo se bognč zřjdlo
ččstč a křčsstaťné wodh, tleréž odzré dobo newosáchlo, a nad
to nčxsirogem k nzdrawent rošltčných mmocj se stalo.
Překročiwssť pak porok gediným krokem, stála Ua drnbě
straně, xa obrcilčwssi se gessté geduo:l, dowoláwala odéma

djrkám: „Qzllaxxx:e to wssocko lidn mčmu.“
Na to se odrbrala w průwodú djtek bljže tobo mjsta,
Ua krerěmž tyto předtjm stáda fwá byli lyledali, ostala aď
ldřidcer kročegů

ode zřjdla

ma“lý wrňdol.

tořw stňtč, a stonpila

Ssupowawssi

pak xsa

na ten wrmol tráwou

ob:

rostlýj, kráčela ,na sspřčkúcbrráwh, tak že se tato w nege
menssjm neodhbala.
J Uádřserné gegj roucbo drabúmi ka:
anrny dofťlé, nenůfobilo ssust:gaký, gak djlky Ugissťowali;
i onč fkwostné růžr, ď nimťž střcche docela obložesnč bpli,
nerřelh fe o se„bex,nýbsž podobowaly se samn po kašděm
kroku.
Přissedssi na wrcldol, pozdwitdla se nad zeuxi aď 7 střee
chů,
a ostalč: okaxnženj rak se wznássegjcj, olxledawssč se

na lewo:.i nxa prawo; pak zmizela, twář k půlnoci obrús
cenone w přjromuosti oboU djrek co negwýš Ustrnutým.
W somro okamženj byli djtky gen kroke od ni w,zdá:
loně. Paáxoljk t dmxill po nj, w,ssak nadarmo;
neboť
počala pomalu migeri.
Napřrd pokxřessilidjtky dlawu,

paf rucc a žiwote poslez pak nobh. Bna
gak se dstky wr
xzeomssidocela,

swé pogjmawosti

bylo

to

nnjsto,

se rozpustilae

wygádřowalzi e).

kde se wzaǧxássela, swěrrým

slonpem Uaolnénée an fe mx,sodémche
stnnce.

Djafp

wssnd,e soukali

gafnost welmi wyfoko„tak
bowala.

Zm„ia

třphril,

nrž:lč

a wťdělie g,ak t.aso swěsl;i

řjfage a,ž do nebq dosac

(Wszcld byl člfty a bežmračnh.)

Hledice

djrky tšxk wzt,dňrU, fpatřcli

swětlost tUro w

modrn nebeš fe rraritč.
Celé soro zgewrujx srwalo aš pů.l dodinxy. Z ,tolwtq
sak erbyčegnět)o zmizenj oně txc:ku
krádně a přxwenwe pam
e) „Ona zmč;ela w dblaku, gako knš Umsla w poljwce.e.e Tak
se wpgúdřowali oné dxtky dle zpráwy w Grenodlu nssrěné.

sondilč djtko, še to swatú býti mUsjll,. Wssakg aká swatú?
Toto modli teprw slhsserie koyž wečer še swýmč stádw ďďmU
se nawráliwssr, toro ňapřed swým mistrůin, pak se brzeh
drnoucjm zwědawým donfům a weleb panu farářowč byli

uwuee

wpkládali.

Q
č

Učjběh dewenj
dl e

zprúwy pajna Bezua, ,ěestného to fanownjka ,w 8t.e.
Dčez:ň a E„Urenr wr Francouzkp.
pen
p

Due l9 Zěxřjl8:l6 přissliMarimčn

Girand

a

Melania
x.d)eatdieu še swýmčkrawamť aď w poledni
l2ton lwdinu na plocré mjsto tdorh Baišeď
Drn bol
trafný, žádný !nrak fe Ukazowal Ua dánj nebeskě Slnnce
sefjlalo narnaté fwé paprfky na mjsto trawou obrostlě,
a wedrte bolo ioellkě;, prorož dledali oda li,nzastousskojwě
mjstoe proti welikěmn tomu parmr fe nx.txráněri, a roro
mjsto emlezli w ždlondj wýš gmenowaněm wýmolu cjčlč
.šmoly, bljše zřjdla na kragi poroku Zřidlo bolo ch
!áchlč, a poxůčrk sám sekl gm slabě
Cesta, kreron fe
prawť preš skcilo txory bralť, byla gich crmť pomzbndila.
Poqešňe tedy ;řtd skrowný občd, usmlli proti gegiňd obn:
čogl. Co se n!mx stalo a přčldodilo, ntnsljme negljo zděliti
mocti, ťdnž wlastnj slowa podiwnýelx sěolxlo djrek Uwcřeg:
Ujme, a mn so zde w tiskn šafr podáme, co djtky wečer
wxxdeu pčjtxody těeddne ,l9. Zářj f.wým mčstrůxn., pak rúUo
na to m mxděli p. fmeáři z La S asettcx, a wečer tobož
dnr

rťexdořawenému

beňx
Uodňtt

xořxcřxcě ťxďl„ieZwěstowalč.

alax čeeuúixům xo!nstui siowa dštek těul!to xďěruě

mo!ds, odcedrňl šxecdmscx k sestsšml slkolnjm

nostč do eteorpš

:U.

nrozřet„el:

Dne l?. Múgr lneexoss
rčuw w 7 l)odin

modl gsem trpr„w mladou m Melchiu

7xwiděcť,k:erá se

ll) „Panj tato gistě gest swatae“ pramčla Melania,

soa:

třlwssl gi do nebeš mýssky fe pozdwčhowatěz „my chceme
slowa gegj Bedliwě zachowatč “

.u.ťč;u
Usester

onýetd wyUaá ázesa

W

tom ča c byl gci gesssě

pana fasaře zdrgssjdonenawsssjwil, a neclaw Melaniu
tak gaso pozdég i Marimin
a odrů;uč před srbc stonpili,
nebhl žadny guý přjromen, Ue; lt grdrn mladý přjrel,
krerčldo ga febou wzal aby gak orazky lak raké odpowčdč
džxrk wěrné zaznamenal, sak gak ge zde předkladúmo

Wýpckoiďťď Melanii

o zgťlnrxej.

thlrdmxwssr sobčpřjmčřenýpokogjk přrdwolalč gsxnr,
gá a 1nladý můg přjrrl Mela niu, a iounlkawssc,qj zmu
žllost, ncdogxicněe weřegně a w prawdé š nami mluwili,

počala pak nasledngjcj rošmluwa

Brazka „Gak de guumlqrš, mě djrě?,
Odpowěď „Melania Malldťen“
Bt. „N?nolďo:lč lrt počjsáš ?“
de.
,.x!lďpatnňcr ler počjsám.“
Qt. „Co gsi w La Salrrre dne l9. Zčxřjwidčla ?“
de.
„Gú dyla Ufnula . . . M:d ssli krúwy n.!sse
ldsedati, a Uřigda Ua;pés piee.šupotok kročiri,

fpatřila

gsem

gafnost; a pak gšc w gasnosli lě pcmj u;řcla.“
Dr. „ňdo lč k x:omu přiwrdl, že soto zpaměti iejrti

můšcš?“
de.

„Nikdo, pane . . . Buá panj sexwstýčila a

přeložlla ruce .

Přikroč:e ť předu, mě djcko, prawila

ona; nrbogsr se . . . Gxči germ Zde, wám důlržiroxn wěc
ošnámiti . . . Ndpřibljžčwsse fr tom:: mjstu, kde my txnli . . .

přikročili my také bljšr ..
i stála wřrd nximixaxprawčla:
Nrpodáelč se lid mňg, tak gú přane.lcenú gsem, rukn Shna
mčtw padnouli neclyati.
„Lna gest tak silmi, sak sě,kú, žr gi che udrželi
nrmodxl “
„Bd sotdo časn, co g.i za wáš llpjm, qsam donucenú
gelxo txrz přrstaiuj projlrť ňxci lč, abh wáš Syn můg

naopusttl “
„!Ly drnši, wy soldě tolxo nrmssjmá: e U
.,Wy se ždorma whnaf:rx;ččge r; :x.iědywy sn starost,

kserou pro qiné mim wynadradlrr ee
„Ga

bnl wam ssest dnj č praci zaueňoal, a sodě gru

scdmn wymolil a nechcrre mt l)o dasowxli
„ano
kccij kary soazoa,piisatxčxgj xre gmexm Syna
měl,xo “

„ečyw

dwč

obtčžkagj“
j„Sleaži li

wěcť gson

přjčřixxočxx,žř rňkiax Sh.eřm mého

sc žasba, lak sr so stňwů gen skrše naš

drudě.ee

„W Pťedtsslem roce netxal ga lo na Zrmčatech poo
znawatie wy lodo wssať nrssesřili e

Melania

pak přčpogilalcmným dlafem:

„Gá porozUmčla, co ťjcti clnťla

Když wssak o ztme

čatech mluwčlae nrrozumčla gsem; gá nildy o zemčan
trch co slyssela“
Qt „Gak ge nazý:ate we wassam kragi?,

de

„U náš ge Uazýwagj lanýže

Když wssak

dáma poznala, že ga gj dodřr Umoznmjm, prawcla: „D mě
djrkn, wy neroznmite francouthi chcč tedh w národnjm
gazoku mlnwitč “ Pak počala dale „W odporne nalešlť:lj
gste wy nalažené šrmčara, tak gste přčfáhalč, a gmčno
Syna mčdo nadasmo brali e,
„To se bUdc w tomto roce djti, a o wanocech nebude

židnědo zrmčetc che“
Bt „Nrbyloxll ;aljm lakowýňdtodosti?“
Odp „Proč mi takoedé powidala? Porussč li se
zarodek“ pokračowala panj !a, „lak se to stáwa grn pro
wáď ?“
„Bude:e li onrodn mjtč, tak gi nefegte, nrboť gi zwj:
řara sežerou. co přigdee w prach se odrasj a sozpadne “
„Přigde wrliký ldlad“
„!.řjw li ale dlad přigde, butxe djlky, které gesslě
scdmý lok nrdofadli, sladč třefrnj následowati, a Umrou
w rukácld ofob chowagjcjch

ge. ee

„.řcctxy se takě nakazj a droznh čdnigou “
„Ddrá!j li se wssak sak se kámenj a skálh w onroďňě
dosy otxxálj
„Wykonawasc li pak wassč modlitbu ;ewrnb“ prae

w!la ta panj “
Marimč:t
wssak odpowčděl: „Nr dobře, madam.“
Ona ale Orawrla: „To se mUsj zewrub wykqnati,

lrrbaťsegen Btče Uáš a Zdráwaš

Maria

mpdljle.

Mátr lč času a lepssj pijležštost mnsire se gich che po:
modlčti “
„Na mssi swaton chodj gen Uekolikstarýtw žen; ostalýj
lam gcu přichazj, z nubožrnstwj posmčsskpdčlaci Wr dmňx
postu clwdj rakě k ma arnam gako psi?á

„dšdčkedpidčl.i„gst„eUakgženou

.oeurodal, mč djcky ?“

„Md)“uoba odpowčděli: Ne, madam.“
z
„
P,Wy gste umnseli takowon widxěti,wy, na statku Ko i ň,
8 ipassjm orcem. Magetnjk starku todo praxročluk twémn
otcl, tam„úgjti, a grdo nakaženou our.odn prol„xlednouti;
wy oba,gfle sslč, otec wzal kla.fe, třel ge w ruce, a dlee
sošp.adll ?e w prach; pak gste se ,nawrátili.
N přčgda
půšl. bodǧ.inupod Korpď,
podal ti orec kuš cdleba, řka:
Wšme ,mě djtěe pogeZ gcsstč chle,ba w tomto roce; newjm,
Bndeuie:li přjsssjřšorokn gaký gessrč gjsti, půgde:li to tak
pořád.“
j

7 dMrad:imin
od.powěděl: „Nynj
Pťeďtjm gsem se todo nenpoměl.“
zlšd
x jU.“eeeNuže, mě djtky,

sc toťšoopamatugt;

loto wssecko oznamte

celěnm m.ém,u

Y,překročiwssť pak porok, prawila nám opět: „Nuše,
mě djtth, wsseeckodd
toto zwěstngte celěmu měmu lidu.“
.z„,. jZl anť sr ksúwy unexďotslěc, nýbrž krňčela po wrssku
srawp.
x
,
Gá newedéla, co lo bhlo; mx,pse domlln,iwali, xže to

!lchla kdeš swatá.
p

„Qt.r„Nemlmoila

uie gčňětpco?eee.

Bd“n. „Ne, pane.“
Qt. „Nebyla ti gaké tagemstwj ieetla ?e,
Bdep. „e!lno,xmůg pane, as,e cšna bhla nňm zakázalq,
k,xo powědětč.ee

e

Qt. „Gať pat zmizeutapanj la?“
de.
„Blča fo pozdwildla wztdůrn (zde učinila Me:p

lánča
twáťenj, pozdwid.sst rnkn a„e!acři střewace wysoko :ša
zemi), pak llewidčli gsme šxsamne nak eriděli
gsmeelg“iž
TU?e, a padk tdafě nxl.i uUolyy. Nč: gfme nrfpalřčlie Uež:lč
gňfúbst we w;duchw pňk Zmčzrla i gasnost. My se do:

mn,jwalč, žr to swatá byla; a pak, bolaeli to iwarxi, Ur:
bhka bh oxna o gegjm Shml mlurr.čěa.“
Bt. „Gak dak byla oděnx?e
de.
„Měla bjle lstřechcr, :xůšrmč,kole!no!emomané,
bhlh tou růše wssech barew.
Mťla žlure punčochy„žlnro:l
zástěru, bjlé roUcldo aešperlaxna

na wssech mjsteclx. bjlp ssátek

na krku kolrm růže, dosti whsoký čepec: korxmu kolem a
kolem čepce š r,ůžemč. Měla laké malo řeotjzjeť,Ua nčmš
k?jžs ď. Krssteut se wyuacdúzel;
na koncč křjžka: lqd,o bhly
na gprawé strauč qusstť, na lsewé kladiwo.
Weltky řetez

ede 27

B!xxd

wiscl,gako,oné;růše kolcm xgegjho..ssátlnxdqxlů, M,ělq bjlou
prodloudlou twář, gá nemohla welmi zdlonb,o n,a ni pau
lkirie tak oslepowala.“

Qt. „.stdo tě, mě sdjtť,xpohnul,
wědjri?ee

ll

u

Odp. „Bna dáma.“

Wýpowčd,j

j

relý ten přjďěb pčw

“

Marčmina
G„irean o zge,wejněj?ee
tou!lo.
“ d

thleclmuw,

př. Bez Melanxiue

gak prúwe bylo

oznámenop nerl!at grssrě sot!ož dne madlédo Ma:šiwžin:a
předwolati, a orúzky gakož i odpowědé mladým swým přj:
srlem dned zaznamenati.

Marťmin
způsobem:

wyprawowal přjbélxzgewenj následngjcjxm

„Mh bylt Uasse lráwy na pastwu wedli; wy U„snnlťn
pak gsme prorstlč, ldhš gsme bhli poswačili.
Pak gsme
sslt se .podjwasi, kde nasse.kxeáwp gfoU. řl nawrásiwsse„see
uzřelč gsme u zřjdla welčkě fwéclo, my se„strachowařli.
Mo

weideli x.danj sjmto způsobem scxdětč:d Panj

loťsě na. kolmone a twáť w rukon grgj.“
Ukazugr.)
„Nebogle

ta. sedckělae

(Pacholjk to

u
sr,“ ieekla ta pgc!x:je,„gá gsem zdxaxswáwxewř:

tikon zprciwn oznúmiti.“

,

k UeiQna
s Uúm festonpila, mn gj sslr wstřje,. pak prawtla
m:
“

a:Nexáxceélt se lčd mňg poQoarč, :ak gčem gck přimlcená,

rxukuShna mého padnomi uechatče neboť ona gestatak silná
a tat tesk.i, še gi chr ;držerš nrmodn.x“
„Qd

etol!o časue ro gá za uwčixčr
drub.ě :rpjm,

„nurená, grǧ bez přrstánj prosicix. chcčeli,

gsem lxoři:

aleh wáš Shn

můg xneodUslťl.“
„Ncboť wh drUzč todo ncssetťťte.“

„Můg Shn dal wám ssrst de kxprácčesrdmý bhlxsdbě
wpwolil, nechce se mU ale dari.“ e
„To gest to, co rUkU Shna mébo obtťžugr.xee
, „Bnino, genž wozy wezon, neuwtžolt př,čsáhatý, leč

gmeno Shna mélw gmenugj.„
„To gsou oně dwč wčcč, kuxré rámě Syna
welmč rjžj.“

mého rak

aěšťšzjčl,ť fex.dlšáfba, t“č,xk
sc to stařlť gen pro wčiďrdrnhéx.“

„Gá wájm ,to w ňaimllěxň roce na šllečnčatejchpoznaň
Uecha.la; wh ale jgste sodo nrssetřili.“
u .

„Mnobčnm che, najlrzjli:li gste nakažeňě,přisúdaleigste
wy a brali gste gméno Shna médo. nadarmo.“
e
„sido rež má, ať gi nesege, poněwadž gi zwjřata
fe:žeron.“d .

.

,žWogdou:li

gesscě nťkterě bhliny, tak se w prach

rozprssj.“
„Pťigdex weličý dlad; dřjw:li ale dlad přigde, dudon
djtxkp až do scdměho rokn w núsledkn ,lřosenlljumjrali.“
„Ginj xbudoll pro dlad pokánj čini:ť.ťe

,Qbrňlj:li

se, wypukur onroda na kamenjch a na sta:

lckčtj, zelnčč!ta sr norodj wssude, Ua poljch gak.o.koukol.“

J rázala se náš, zdališ nasst modlith wykonáwáme;
a mh odpowčdčlč: „Ne, dobťe Ue.“

„B

mč djdsky!“prawila ona, „mufj se ráuo i wečer

xjr)opýle!onjaeti,
a nemátr:li

chwjle, tak so ánodlrle alespoň Otče

nú,šckaZdrúwaď.“
„Má!r:lč chwj!e, tak se gi;t! che poxxlodlp!e.ee
„Na mssi fw. gde gen Uěkolikstarých žen, ostatnj pra:
rugj ža celč lělo w deň nedčlnj.“

„Pak w Urdělč, tdyš erédj

co činčti magj, gdou na

mssia, o .nábpženstwj posměsskowatč.ee
„Lčedě gdoU k gatce gaso.pxsi.“
„Nespalřilxč gste gezxsscčnikdh nakašenon

ourodux?“

wo

ex,Neeemadex.:n.!eue „Mň omalý, tyš musel aakowou kdyš
w Koilsedú ď otcem rwym wideti. Mageetnjk torho stalku

prawil

k .otcč lwěmn:

Pogď,

a wiz nafažcxuou ourodn.

Jxxssiť, abp spalřildi, a olxec twůg wzňl dwa klase do ruk.o,
a lřa ge, rozpadlo wssecko w prach.
Ll nawraco naždssr tc:e

podal ti o:ec kuš chleha těmiro sio on: Wrm. ,djrě me,
p,ogez:tedmo aždleb, ne.ojm, zdaliž w rom roce, k:rry přigde,

ho gjsti bndrš.“

,eYUo, mada.m,gú se sodo Upamatugi.“

řekl

gsem xgá.

„Nuž.e, mě djrky, wy ro oznámčrr crlěmn mémU lřdU “
,žJ ssxlapřoš polok a xprawi,lua k Uám:
lo wsse ozeuamte lidn mémn.“

Nužr, mě djskh,

„ UPať stupowgla aš lst ks.qků Pzdůrn;
pǧaš n,e:quideli
gsme giž hlaan, potom rnce, a no.hp rqčč ndc; a gqsa,xost

zmizela.“
Bt. „Kdo ti to tagemstwj wygewřlae?“
Q.dp.
wila.“

„To

tagemstwj nám řek,la, kd.yž o hlqdaš xulue
e

Nozssjřenj přjbédU todo zgewenj.
Když tak obe lh djtkh swčdkxami tak Urodyčcguélyo zgeo
w„rnj se stali, pospjmali, ďe stády swými lmed dom.ů se n:ae
wxráriri, a to, co widěli a siysseli. tak .gať gim nař.jzenoe
oznámiti.
Solwa byli fr swým. miustrům. přasilč, lq.akpnwe
prawowali mssemno, xe:ojlak prúwč na otdořeBa išeš
byxlč
widěli. Waleko wšdálaeadj. wer aim doda„ti, d.rželi mistři

wssecko toto za ponlwu bágkn; šůstawsse ale djtfp pewnč.
w dotwrzowáuj prawdy swélxo nxyprawowúnj, mlnwiwsse
šu podiwn dodnou ledkoftj o neobyčegnč a žnan.lueuisé ndae
lorsti séto, počali tolo opsawdowěg powažowalč a gich s.oU:
sedům wyprawowati.
J rozssjřlla se zpráwa o som dr“zo

we wsi x!lblandllia

(weď La Sa“lettrx),

čera radil miir Mariminůw,

a tolwž wen

dncd ráno, s. g. w nedě.li

před slnšby Božjmč, kwele.d. p. farářč z La Salette

Ma:eimin

ogjri.

uposlechl.a whprmnowal anU farážeowi

obssjrné celý ten přjbčl,d. Čjm che farář, zbožný a zselčlý
lo tnčz, wssmmy grdnotliwě okoltčnosti podiwně té uxdaa
losti ro.;wažowal, r,im chr bhlť on o prawdě přeswědčťn,
a Uznáwaw w tcm ziergmě prst Božj, držel to za sirox
spěssné, w fázanj farnjky fwě udal,ostj touxseznúmisč.
Prostč so woorawoxoánj

přjbědu sodo nxčmilo na. obxpn

wa:slě ne m„alý dogem. Mnozj bhli tjm znepokogowáni;
mnži, zwědawostj pot„dáněni, odedrali sr dnrd na whsokon tu
d,oru, na mjsto lldalětxo zgewenj, nefpatřčli wssák zďe nicxnea
odyšegnčtdo, lU„ež:lčže na mjstě .;gewenj todo ono zťjdloz které
za plonl!ý ěaš giž whsúčtxlé bylo, a gen w d,odn prndlýxčh.
dcsstů a rozgjtm sněl,dUse pregssrilo, npnj čtston wodn who,
dáwalo.
ll
W sobǧotu, ns. g. w den řečenéwo zgewenj, xlqtekla. žádnú
woda, nebot nebh,lč bh modli d.jtkh tam pootxn.iěrdwatid a se
učco mčaloj před parn;em slunrčnjm nťrúti;o taptč sujd b,y.l
dáwuo gťž rpzpuss:š;a„ a m tn noc od sobp.ly na daedčlčbylý
ncbe docčl.x gasně. Bd cé doby nep,řrstaljoežřjdlo sr prrgsstčlte

xrf..
uo
Mad
J“Do:bošedne,. powokal pan Pehrard;

přednosta odce

Lčl xSňletře, obq thx pa.sto,nžkh kxsobť, dotazowal se oprano:r
dowč o x,rdalostcdrě, a obdržel stegnoU zpráwu gako ostatnj

obhwatelc qp. faráie. Nedawx gim žatjm wjrh, wssak takč
twrhč š ,nnm Uezacházege, žcidal ge, ano zapowěděl gčm,
o te wčct chc mluwiti. , Wssak djtkp odpowěděli rhchle:

„My se Udržeti nemňžeme, wypr„awowati, co
fgfme wčdělč a slpsseli. Rozkei;alo se nám, to
Uetagitč.“

W ňaděgj, 8 penéšy ge k mlčenliwostčpo:

l,nwntť, podúwalxi, se gime třč nrb čtyrh franky,

a dalč se

gint do lenkh. W prawdé, tak mnoho peněš bpli Ubohě lp
djtkhx nikdy gessté mélč, wssaxknepřigmnlš a opowrhli plnj
l,drdostčxdarem tjm.
Nemoda tedh djtkh thto přeswědčenj
a gich nowěl!o powolánj odwčsti, propustit ge.
anj
whklúdqlč djtkp, wérně rozkazn nebeskčho zge:
wennj, gich podjwnp. přjběh, gar gen mohli. Mlad i star
spěchal k njm,. nebot gedrnkaždý chtěl přjbeb nrobhčegné tě
Udalosti zgich úsť slysseti.
J tlacečl.o se na ně, bUď ge
klamu aneb lžč pieeswčďčitt; wssať saxtwa bylč sc pozorliwě
posloUchali, gegich nenncenč wýgewh zčoUsselč a se o gich
děckě prostnostč přeswědčili, tak bplť :žřinucenč wyznati;

zgewenj .toto .mnsi prawdiwč býti, nrbot djtky wpprawngj
gcn j.to;.co bhlč widěli

a siyssclč, Učc wjre

axTeď to znělo z úst t ústům:

a nčc měnč.

T.ato kráfnci panj,

tato

swatč:j š dleora;non slaonU
ozdojbeená, tato za gnegj lčd ne:
ustáxle prosjcj Králownci Ueuj žeidnú gťUá, Uež:li Uegblaho:

slaweUěgssjPanna.

J zwelebowal se Bůh a Maria,

a

rozmýsslelo se oprawdowě nad hřjchy, gessto hroznč ty.soUdUl
Syna Božjl,w ulo!,:lipiečwedli. Z dlj.;ka i ; dalcka přčcházeli
lid.é na swatč to mjsto šgewrnj.
a
Co fe dwon těch pastewců dothká, tat sc můžc. wc:
iergn“ewpšnati, žc nařjzcnj oné rak krásné panj, gegižtq
spn Spnrm Božjm, stwoiei:elcm swčsa a soudcem dpssrchladx

gest, wčrně wyplnili.

Wšdy a wždh Upamatng

rpzkazuKrálowné Uebeš: „QzUamte

se ,onp

to wsscfko lth

,mému.“ S Ueuna!oenou žiwostj byli ony zgcwem a siodpq
Krňlowné lidu křcst,anskéhowypxžmyowali, př.ed,malpmt l
w,clkými, přrd Učenpmi a nenčcnpmt, přcd clz:xxšl.a domá:
cjmi, před wěřjcjmi a erčřjcjmi, přrd dUchonžmmca Uezaš
swécencč swédcčndst o neobyčrgnčm tqm zgewcm, grhož swšde
kowé bylč, siožčlť, byli fe Ua mjsto zgewem odebrš!ll, g:m

nijska,zgewms,a zmizenj krásně tč.pam, zedprUlšqult, ,a gfou
wžďeh hotšwýše každěmU, an fe gtch tazatt přtcházx, whswťx

eu

tlenj podatč.

.Mej euu

Djtky tyro byťiš welikou swou newinnostj,

w prawdč dčckonUpijpnwstj, a wždn gich stegněz,ůstáwa:

gjcjm wyprawowanjm
toho, čo wčdési a sipsselč, celěmn
romn pijbčk,m powahU prawdh přitlaččli
ě!l co djtký sec

trwanliwě a š wěrnostj tak welikon whkládali a whklá:
dati Uepiestawagj, bhl B:ch doraznýmť ěčnn a kromobh:
čegnpmi wěcmč potwrdil
Tak fc stalo, že zprawa ndalosti této a gegj whsoká
znamenitost w krátkčm čafu c.elč Franconzko a gině stary
preletčla, Učené zarazila, mnohéldo newčřjojho k lepssjmn
smýsslenj piiwedla, ža w takowých dnssjch, přč člcrýchž wjra
o wyšssim swčtě a o fprawedliwom Urstu. gesssě nebhla
nhasla, co Uegwúš radostnč přeměněnj působčla
Mh bplč přjběťp zgewenj toho a fkmečný čitt pouze
grn na lidském swédectwj zodpočjwagjrj předstawili, tedy

co Udalost, ktera žádným předmétem wjrh božské gest,
gelčkožgenzgewenjw pjfmě swarém oznamenégistocn
božskon

magj

Stogj

to tedh každemUwěrjcjm:: swoxx

bodno, o tom držetč, co chce, a pxoto se nrstrachowati, od

cjrkwe sw za newčřjcjoo držan a tupen Býti. Wssak
prawowěřjcč Uaslednqe wýgewům roznmú a božským zgr:
wenjm, a tčto pxawj gemn, žr přibčd dwěma neb třema
kdodnowčrnýma swrtkama potwršen, lidskoUwjru zasluhnge
Čjm lwdnowěmčgssj swčdkowépřjbelm gfon, tjm hodnowěr:
něgssj sakě gest přilxčxl,d Čjm ldodnowčrnrgssj

wssak pijbčh

w sobč sam geste čjm che on Ucim laskn Božj a oUtrp:
nostč plnč srdce nrgččstssj rodičkp Božj zgewuge, a čjm spaš
yrtrlitěgssj oUčiUkowč gelm gson, tjni che zaslsrhUge ořsi
Uwerrgnčxn býti

skdotwrzeuj prawdh zgeweuj ; La Salettc a ď njm
spogeným proroctwj náfledn j nynj wčrnč onino Urobpx
če nj oučinkowě, tak gak n m ze zpráw, docela prawdč:
whcb, zdělowani byli

oauuwuoe!oawdnw

u

Z?ťxxx.:

r

U.
xšrom:obpčcg,nj

oUčťnkowč

xxč.;še:xc!oenj9

1H.deodne 19. Zúřj 1846 stalč se na mjstč zgewenj a
we wUkolx aš do těto dobh neobhčegnj skntečnj činowě,
gichž bhtost odporowanú býtč nemdůže,poněwadž na dosta:
čřwpch důkazech zodpočjwagj, skntečnj činowě, gessro ne ze
zákonů přirozenostč whgádřeně býti,mohoU, gelikož dle zú:
konů pieťrozenostčtito bnď nigak působeni býwagj, a poně:
wadž dle xnich mnohěm che protistogjrj oUčiUkowé bh mi:x

sieďowatč museli. Skutečnj činowč, gichžxoččtj swěquwě
gessrě žigj a každčmU zwědawěmn patřjcj dzprcin dáwagj.
Tito kromobyčegnj skutečnj činowé gfou nápadnj, pře:
kloapllgjcj, dluedzúkonů přirozenesti newhložitelnj, Uadpřiro:
zenxje kwapUč aneb w krútké welmi dobxčnásledalgjcj ončin:
kowč, we„ǧlk..očinowčBožj ll), k:eřj až pofawád pozůstáwagj,
kteřj od. tifje„erých swědkň weiděnč a zkonman byli, a kteřj
podneď gcsstč widětč se mohoU.
Tito oučinkowě se přibodčlč:s
e1. w tělesné přirozenostxi;

9. w dpssewnj hřirozenosti,.

1.

š?emšh?xšch;

oUčťnk,owéšgewenj w tčlcfné
pťirošenostl.
rú

Qťesswťzenj hogně

prexgžssljcjhdo ese. zťjdla.

Na tom mjstě, kde UegblahosiawexaěgssjPanna na ká:
meml feděla, kde byla gegj Uotw,postawtla,.7 nalezalo,fe
tehdáž docela.wpsúchlé ziejd,lo, sťere gfn w cafn hognych
a silných désstů aneb w letě prt rozgth sněhu na horach
t)

u e oněmky
e
My gmenowalr
tyto .nže lkoěin
, . p Božja , Ueboť
.

každý ončinek mstj swou přjčmu ij.

U.Nene,cha:!l. se

onen co negwhš blahoděgný ouěmek z prarozenych praěm
wpgádřiti, tač musj fe nadpťčrozenci pťjččnaopřigmomč.

ŽZZ.:.
nahromadénébd whdáwalo

Qd té ďobh wssať pieřgsiďsxck

se:, ačkoťiw pi:ed ťjm žádněho desstě aUč sňěhU Ua hokáťú

Uebplo, že zřjdla toho čistá wúda co kťisstal w tak hogně
mjře, še až po dUeš bez přestňnj teče
Tčsic a opět xtčsic
poUtUjků bhlo fe o prawdč skutečněťpo toho čťnU lta lxontF

mjstě přeswédčilo
fáchňochho

Mnobo tisjc poUtnjků bhlo z erh:

toho zřjdla pilo,

a mnohý bhl z Učho woďU

wážčl a seboU domU Uesl w zbožUem tom mhsslenj, gemU
k občerstwenj požehnan plněmU a Ueiňocným k břzkěmll

Uzdrawenj sloUžčti

Kwapné a Ucipadné Uléčeňj skrze pťtj wodh

tohotéž zrjdla
Q Ulččenj a Uzdraweltj we wsseobec:tém, gak se ode
don měsch pozzgewenj tom bhlč přčhodčlč,pjsse weleďnh

palt Lwaik

Noňat

bčskUp
z GapU l) takto: „Gedna

osobakwapňč
z tňěho
biskUpstwj
che toho
gčnýcš
z ostaťnjch
bhkh
pitjm
wodh ze azřjdla
U raweUh,
kterě mčst
pod

núhama oňé tak krasUě anj

bhlo se whpregsstilo“

Zde podawame wěrně zprawh stégUýmč slowp oných
rozlččných Uzdrawer, tak ǧak w gazhkUfraňcoUzkém š we:
likoU pščliwostj a gistotoU zňalými ofobanič Uapsane bplp j

. 1. „Panj Frantčsska LaUreUt (zprawa pana
MaUrh ho), manželkapaňa LaUrenťa,
pekařez
Korpš

U, bhla gčž za l6 leť Ua wssechoUdechporažeUa,

take geďno stehno mčla zlomeně, a přeďkem gčž za sedům se:
Ua bolestné lože Uwržena QpUstčlaelč kakě k.dhlože, tak wla:
čela fe geU Ua berlach co Uegprac:těgj
Nechawssč sobč
wodh ze zřjdla toho doUěstč, požadala domacč, za Uč Ua

horU zgewenj pUtowatč Nš patnacte set osob pUtowalo
tenkrate Ua horU
W tom okamžer, kdhž šhromažděxtč
poxUtchč za orodowánj Uegblahoslaweňěgsij Pannh za Uboe

hoU tU chUraon

úpěňlčwě přosilť, býťa anj

LaUreUt

kwapnoU sjloU pronikUUta, wstala fama z bolestněho gee
gjho lože, a kračela š rhchlostj w přjromxtostč hlUboce poe
hnUtých soUsedU DUe 25 ListopadU a w přjtomnosti wssech
obhwakelů mjsta toho, kteřj to přihodilé fotwa wěřiti mohli,
poklesla otta Ua přčgjmacč stolicč, swatoU wečeřčPcmě přčg:
moUti. Z wděěUostč za tak welika a Ueskhcha:tá dobrodixlj
x) Pfánj

roho pana bčskupa swému pťjs)eli dnex9. Pros.

3

lx84e:8.

nnč,e4mo.
pUtowali po :ři dnh, dne 28 LčstopadU,Uowý honowé
poUtmkU, onč dwe djtkh w čele, w průwodU Ua horU, přč;
čemž letanie a chwalozpěwh zpjwali, růženec a křjžowodc
cestU fe modlili. Za chných hodin cesth, přč welmi zlém
a Uepohodlném powěrřj, a přč fspatně cestě semo ram we:x
likým kamenjm pofete a fněhem poerhtě, dossli tčto Ua mjst.o

zgewenj Bhlo gich dwa tisjce, gak z KorpšeU tak z wů:e
kolj thnUwsse
fe zde we sněhU Ua kolena, modlilř se
wfsickni horliwě pospolU “
„SkoUčiwssč každý kzadostč pobožUost son,
chhstalč
se, horU opUstitč TU fe přibljžowala žena gedna, wod:
Uateonstj napadUUtá ktera zdaleka sem byla přissla, Ulěa

čenj fwě dofahnouti l) Sotwa bhla fe přibrala a mo:
dlith horliwě whkonnla, whpila sklenčcčwodh zřjdla toho,
a hle, kwapně cjtila se Uzdrawená Pog mutá wděěnostj,
sňxala an

krkU swěho weliký zlatý křjžek a zawěsila ho

ňa
dřewěny
křjž,
pofwatněm
tom Nenj
mjstě možná
postaé:l
weným,
a kde
brzhpofUd
kaplaUa
postawená
bUde.
tU radost wssech prjtomných osob nad Udalosti toUto opsati.

Jzanotčli se hUedchwalozpěwh ke ctčMar le, a cesta domťl
se UastoUpila Průwod teUpřissel do Korpš:U
k wečerU,
pastewce wčele, hned za Učmi následowala Uzdrawena ta

žena
Přigda při hlUkU zwonů do mčstýsU, sslo se do
chrámU, odkud fe bhlo whsslo, w kterěmž se tento krásný
a swatý deU še wsseobecnoU wečemj modlitboU skoněil “
e
„Desjtiletč djtě z Nmbol 2), ktere dwě leta před:
tjm w naslede Uesstowic bylo osleplo, obdrželo zrak Ua
mjstě zgewenj Uegblahoslaweněgff Pamth a sice w dobU,
kde skoro tisic poUtUjkůprjtomných bhlo uo thž se wssickni

modlili,wykřiklodjtěkwapně: „Kde gsme to, matičko?
Ge zde mnoho lidU“
Qči geho bhli se tak práwě
oe,tewřelř“

8. „Gčsta panna z obceSt Michael 3) bhla giž za
dwa měsjce prUdkoU prsnj Uemocč UapadUUtá

že gč lčkau

j) Žena táto gest bljzka pťjbuzna pana Obeau,

městěLponu,

farnostčLa Croi:

Rouše,

který we

w ulici

dU Mai,
čjfxlo23 bydlj
W nastupowanj horp byla
ona gegjm manželem a gegjm synem cakoťka nefena

Zrozená ge z Dedoluiď,

bljše Korpš: u.

Qd časU.

kwaoného gegjho uzdrawenj ostala ona zdrawá, a bpla w
zjmě wlastnj gegj rež mlarila.

e) 3) Zpráwh pana Maurh: ho

.řuuu
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e. u.

řowé za Uebogitelnoxťa smrřelnoU whgadřisi
Qna wssak
plnú dUwěrh Ua oďodowanj mocUé a niilostiwé tě Panňh„
wzala oUtočisstěswé kwodě podiwného zťjdla z La S a fett e
Sotwa bhla se gi Uapila, tU cjtila značné Ulewenj, a gson č

po osmý dnech oUplně Uzdrawená pntowala an z wde

Uostčna horULa Salette“

4. „Dwa welčkéa wthamě zázrakh,“ pjsseweleďný

p farář z Korpš U, „bhlifetakprúwěw chgnonn
přihodili l)

Geden stal fe w domě klassternýchaneU ?

Uegswětěgssij

srdci Ježjsse (Učxmešáu 83crš

0oďur áš .sošuš) Ua nemocUé a za čthrh měsice giž le jjčx
geptissce
Tato bhla kwapUě Uzdxrawená a sice w o aq
mženj swatěho přčgjmanj dewatého dne pobož:wsti geǧi
Nasse Mťlé Panj z La Salette, w kterémžčasU posznostl
ona takě wodU ze zřjdla toho požjwala “

„DrUhý zázrak prihodtl fe w domě milúsrdných

sester k sw Jozer

w tomtěžměstč Bhla totiž gedna

sester těchto giž za dewět let chorobna, a w osmý deU dřG

wjtidennj gegj pobožUostčw zapasU se smrtj .poghatá
se stalo, že welebný pan z Prillh,

Tiř

biskUp z dgCešhalottǧše.?ů

we FrancoUku, při geho progesz msst sw w klússxreře
tom sloUžčl Chorobna wstala, wstonpila do kaple w přo:
střed spolUsester, které Umjragjcj tUto gako z mrtwých poe
wstaloU spatřiwsse, sotwa wlastnjm fwým oějm wéřilč “ “
„Qba skutečUjtito činowě, za gichžpraworU gú Wam
rUčiti mohn, zprostj mne prace, Wam o gčm)chzprawu
dawati, ktere se w Korpš:U
přčhodili, a kteřj Uemeně
překwapUgj
5. „W prwnjm týhodml zgewenj Uegblahoslawénťgssj

Pannh odebrala se mala djwčice,Melanie Karnal,
aUeb gak gin pjssj, Melana
Kormanx, š mnohými
poUtUjky, kteřj w procefy čili perodU Ua dorU La Sa:
lette stUpowalť, Ua mjsto zgewer, bolawých očč Uzdra:
wená býti; UeboťwadoU toUto bhla welmizpotwořena š)
Prigda na mjsto, Umhla oččwodon podčwného toho zřjdla,
a po don dUech bpla Uléčena Djwččce ta a Ulčěenj
gegj gest w celěm Korpš:U
welmi znamě.“

Žllj Zpráwa p faraťez Korpď: u w psxanjdn: 27 Dubna
l847
Druhý těchro dij se w pťjdawkndjlku :ohoro
obssjrněg wpgúdrj

2) Chalonď sur Marne, hlawnj měskodepart Marne
3) Ze zpráwyp Maury: ho a oné z Ǧrenoblu
ZB

x6o„ ǧPaU Pť:cli,ne fa.rúť, w Korpď:eU,z.omUž dtorcd kažx

?:nsťa?hledu etlhodnp,

„ Gaťšš

bol nám l) Uásled.ugxecjskmečný čtn

welmi zbožnú žeUa geho farnosti bhla w Uáe

sledku hrozně welčkč slabosti giž za dwa měsjce na lože
Uwržem,i, a nžohla rp tomto čase dennč gen Učkolil kapeť
?slowske.,ho mlela pož:wati.
Dowěděwssi se wssak o přj:

hodU te w La Salette,

wpkonáwala ona dewjtidennj

po„bož.Uo.stk Nassi Mčlě Panj

zjjLa Salerte,

požjwala

kaže

Podšnně w som .šqu několik krůpěgj. wody ze zřjdla, kterč
nhm Ua ,mxstě, ktže dle wpprawowánj malých pastoUsskůx,
onano krasna pam gegj Uohh bhla postawila, hogne wodU
wpdáwa, a bpla oUplnč Uzdrawemi.“
7. O počtu podiwnúch Uzdraweltj, které napořád we
FrancoUku se dčgj, xwhslomlge se welmi ctiwážný dUchownj

mesta Lhonn takto: 2)

„Uzdrawenj stúwagj fe wždy bogUčgť. NemohoU fe
emij wsseckp pupsati, gelčkož se gegich weřegnost erzná.
Každodenně přicházj zpráwa o xnowémUzdrawenj. Tak gá

obpršcl (23. Čerwenre) zprúwn, že řádmi sestra z towa:

shšstwa sw. Karla
lUde magjcj,

z Brignaiš,

twrdč oteklinhw žaB

přiloženjm podobiznh zigewejnj Nassl Milě

Panj z La Salctte,

ťteroU gá domu tomnto bhl poa

sialxď, Uzdrawenci bhla. un Dneď mi se zase zpráwa dáwei
u Uždrawmj osobh, ktenú za dlonhý čnš giž Ua UžhwinUtj
hřbetnd trpčla,

gessto gj wxo.zempxřeš tělo gegj getpm, půu

sobeno bplo.“

.

8. „Gistá anj, zrozenáw SačUt:Bandille,

kann

,tonUxMeUď, w dcpartemenm Jizerh měla za 23 let zdloU:
ťrnč stehaw, lterč taltUbč bhlo, že koleno ohnontjunemohka.
Bjdný tcnto staw stal psegj w Uásiedku spadmm balwanU,

pqňrsi

ll) .Zprňwa p. fa:rckřez bčskrcpstwj Chxamberp,
wk Sardiňstéšho

.

králowstwjx,
r

xld Wýtah zxpjsina wel. lp. Rikodae arclkněze a.farúre w
Lyonu, dne 24. Čerwmce dl847e ua zkladatele .djlka tohoto
zaslaného.

š)

p

Bhly totčž medalie (podobizny) Udalostc té Zoešrancouzku
ohotowené.
Z gedné strany gcst zgewem predstawené,
a na druhé straně ějragj se slowa we francouz“m ga:

zykn: „dewenj

negblahpslaweněassjPannp w La Sae

tette, okesslek Korpo, dne l9. Zciřj 18.48.“

am gjKrálowné
obxeskehňardďrkčl
PUUá důwěrh
oŽchrmš
dobrďa
nwš
nebeš Uechalase
ona na w
horU
La aketkee
dowezti, požjwala wodU zpramene a modlxila se wroncně
Brzy pak pocjtila, že tUhost stehna popousstj; počawssi pak
choditi, wrarila se Uléčena ďomU “ ll)

9. „Protestant ze wsi Meeš,

departementU Jčzerh,

wlékl se za dloUbý čaš pracně Ua dwon bérlach semo tam.

J wzal oUtočisstčfwé k Marii z La Salerte,

a dosahlš

dožadaných milostť, gfxadne 25 Března 1847 kwapně Uzdran

wen

Zawěsiw berle swe w La Saletťe

co znalnenj

erbhčegné ochrany Marie, kde ge tisjcowě poUtnjkůw wi:
děli, nawratil se do lňlsa karoliclš cjrlwi nazpět“

10 Wiktoria
leh, kanton Kelleš

SaUret, gegjžtorodičowčw Kal:
departrmenm Jizerh, bhdleli, sloUžila

za dwě leta a ssestměsjcůw MarfélU

U p Bez a,

sprawčjho chorobnťc města toho
Bylatč nhnj dwarer let
starň a přála fobě co negtonžebněgi Pam: do klásstera sr
na wždh zafwětčrč Uechati Wssak prošba gegj nebpla whx
slhssena; i plakala proto, brzh ale whsachly size pro welikě
zarmoUcer
Dwa dnh pozděg cjtila znamenčtoUslabom
w očjch, která wzrostala a Ua wzdor negwětssch namahánj

třechlékarUw Marseln, p. Rehmonet a, Dor a

a GUez:a tak se zhorssila, že posléz zrak ztratila, a den
o.d noce rozeznatč nemohla
Giž za měsic a čthrh dlth
bhla zrakU zbaweUa, a gelčkožlékaiská pomoc nespomahala,

uložila an soběpoUt do La Saxl etre wykonatč Dřjw:li
se ale na dalekon tU cestn w“idalax,požádalax an

kněze wě:

hlasněho poUtnickěho
mjsta NassiMilé Panj De la Garde
w MarselU,
za Ui dewjridennj pobožnost wpkonati, a
poslednj mssč sw

w chramé poUtnickěm wýšx znamenaným

k desáté bodinš dne Zš. Zářj w tontéž hodinU sionžiti w
kteroUžona se na hore La Salette
k Marčč za onplně
Uhogenj modliti bUde

N skUtečUěbhla an

w den rčený

Ua horu La Salette
w dewět hodiU rano stoUpila, mon
dlila fe pak klečjc letanU k negblahoslaweněgssjPannč;
pokračowala w moďlitbě pod křjžem zde postaweným, spoe

gila modlitbu š modlitboU w MarsélU

za Učse obětngjcj

mýla sobč očč wodoU zřjdla a úpěla, pocitiwssi bolestnč
hmltj w očjch, hlasitě za Ulěčextj. Pak wypila stlenčci

1) Z pssma p. Perrčra, faráře z La Salette,
welebe
nému p. blskUpowtz La Rochelle, dne U Srp 1847.

!p.opy)šohyhčž.eqramšne,.a

třt cŽtwrtčUa deset,.w dobn, kde

b.t.a,ťzr,dp„MapsďrlU mssi,skoxtčitčr mělus cjtčla se kwapně Ulě:x

čglžǧž a wprazlla .p,lesnh hlaš,

tak že onhch padesát poutrd

n,xkq,jztže,jse modlxcxc,h, přčspjssilť, a se o prawdě kwapUého
a oxUp,lnehotoby Ulečenj přeswědčili.. Q tomto bhlť .hned

slšmšny, sond přlgmUt, an osmj osobami a takč od poswě:
Kre,Uete.orsoobh,šo Korýš„:U,
dne 27. Zářj 1847 pode.psúne
bhl. Na koenc,l,lslawnébo tobo foUdU přčpogila gesstě wlau
dstrora.lččxxě:
„Gá wygč,:dřUgč oupčtzně, že gsem kwapně
axdo.lordjod;lněUllsé.(encř bhǧla.“

Ž,ťeb“efké,trrstnj

poutnjků

fojndyx na.d poslnšxdáčky

Ua hořn La Sal,e,tte.. ll)

, :. .„Gůakýšpacholekz PčerreeChatel

wedl silněho

sweho k.oně k nap.ogejnj.o W atom okamžer kráčelč lidě okolo,.
Užx.hgprnLg Sa,l.ette
pUtUgjcj. Mjsto zbožUost gegich obu
d::?owatio a w. ddUch se gim připogjtč, posmjwal s.e.gimpx
p„oǧspžč:gk:lge
uro.NassčxMtlé Panj z La Saletre.
uo Wssak

h!e, kwapn,č klerc kůň geho pod Uim,mrtew.,e
x
: „ L.Q.Qbywautelgeden z Korpš:U
nechtěl manželce swč
d,owpljti, Ua swa:ě :o mjsto zgewenj pUtowati, ačkoliw ona
di

ka...olšch,odugiž;gořiprawenci byla, a mnohé milosti pro sebel
q:zgšgj ro,dim: etam, Uprositi chtěla. J takéx za opatřenj
malčerodčlny bylo xdosta.teč!těpostaráno w čaš Uepřjtomnostř
gre:gg; Uebo.ť lásky plxnj soUsedé bhlč se obětowalč, zatjm

dj:čy ,hljdatč. Yle wsse nadarmo; erdepřel on gj gen
tPrdossťgnč ma,loU gegj pouť, nýbrž dáwal také slowem i
znamenjm š poznánj, gak we,lice on pobožnost tUto Uená:
widj. u Wssak tohotéž dne padlo gedUo z geho djtek, kterě
Uegwxcc milowal, do kotla wřelé wodh a Umřelo pak po,
dšpoUpneb třech dnech..„

Wy.tťačxeltj joblič(egae Nasseho Páfina Ježjsse
Kllr,ťskčǧauUssňošnitdie dťxšim„e.ne, Ua

,Čďšllaýoflawe.něgssjPanna
:

Dlte 1. Řnga

chaUee,

kte„.r.ém

sed Ueg:

zgewčla.

1846. we,dti páni .Ax,tgelei:te,a Borž

oba důstognjci 15. řádněho temU Uowačkp swe

l). .Ze zp,ráwy p.. M a u r p : ho.

žeǦMnob:luxdo
sněskašřššoxúl?oxn:;ž
(řoýslý,wsch,Péwfsižš“
lšn;lyč, xšgé
stxawťli?ofe w .,Korpš:Ue
ňň ddpdčťňužtj.
,eq“?
brzh mnohč Ewěci o podiwně cktťUdalostč w
ad Sšqxlt tdtez

přáli malčhxoMarimina

o tosn wyslechňonkťšmoFcti.D,oč

wěděwsse fe: ale z úst gebo celý ten přjběbužgewénj, žšdal
pan Blngeline
bo o koUsek oňoho kámeňež xnaxkterém
neǧblahoslaweněgssi Panna se bhla Ukúzala.
J dssejlp“dn,lxalý
qoxcržsťewecjd
dned rakowý dhxledatč.j), a přinesa kUš, pofpjchckťp
púnům důstongkňm
ho dorUččti, kreřj se oxoxraimé
xw jUleawirlti

pana Magnana

whxsacházeli. eJ bylo tam mnobo lidnž

kdpž .pacholjk do kawirUy přissel, a Uěkteřj džeeadalipána

Yngelina,

gim též maloU částečkUkámene tohodpaopřúti.

Gich přčmj zadost nčiniti

a xgeoeupokogiti, aneb také, g“ak

ginú zpráwa znj, posmčchfwůg progewčsi, rozrazileďůstognjk
ten. kámen.
Wssak gaku welkě podiwenj bhlo wssech,d když
Upwnitř kámene, zwlússť Ua gedně strančx, zřegmě obliǧeg

Púna NassetyoJežjsse Krista whrhtý spatřili. m chnehch
diwciků nemohli flze swě Udržeti. PaU YngeliUe, krútce

před.tjm gesstě zwědawec aneb oofměw.aě, chtčl nhnj wzácný
ten kúmen upodržeti, řka: „Yni uza welkoU fUmu penězx lw
nepřipUstjm žúdněmn. n Pln Ucriwosti kfinegwětssitě wzáre
Uosti a swatčmU pozůstatkU konpil on bnedd krúsný hed:
búwný wúček, a zaodaliw geg, dwzal ho seboU do dalekébo
swčta co předmět zUctěnj. K potčsse obhwatelů Korpš:rých
a k polwrzenj prawdh Udaxlosti téezanechal oUnxregfowárUje2)
toho xkámene, kterč. se může w kawirnč Jixzerh upana Ma:e

gnana
widčti. K důkazU wětssimU gest ono od něho
ppdepfcino tak gako od geho soUdrUhUBordenabe.
Q prawdě skUtečněho toho činU pjsse welebný pan

Beyron, farúř w Yďeniuerš, welebněmupáml arciknězi
Nikod:owi, faráři w LhonU 3) takt.o:u
j „Přjběh o o,bljčeginPaUa Nasseho, který xta kámeml
důstognjkem xgedwpmro,zdwoge:.tý.m,w Korpš
weskrz tah,:
ll) Bplo ro pacholjfowi za .lehkě, takowý knš rychle přinésti;
neboť ončen“omalé kaminky, gežro se na mjstě zgewenj na:
lezali, byli od zbožm)ch wěřjcjch pečldčwě ďhromáždčnč, aéé

gsou nynj w Korpo:u a we wůkolj w ncibožném smyslu
ochowani.
2) Dle giné zpreiwy zanechal důstognjk ten wlastoručnj soiď
skUrečněho toho činu po sobě, který
wxogskáeexgehoxšpodkůsán

pde wssech důstdoxg.njkzů

gest.

e) Psanj p:xxfarúťeBepro,na,

d “

5. xBřezna 1817.

r.u...
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.ťašue::.rxkspa řen.i bhl, gest praw,dšw,.

x

U

t.eUe,b?ť:ck?šstorxxčltš dů?aňp „toho Uapsa.l a hoj še dŽššzYš
ese;e!eišš; ďxťou te,Uto .k geho

u

ohrš,c.,enj se. pxřibodčl, Ul.oěril.“

xs..taeš ML w. G?ee.t. oš,hš!,tttss?dǧ.žpráwa

bělť,tequoe,

ob„sa.bmgexořj7

q,. oznšqm;lge žpxcxt,pch o.ko.lostogičnostj,

kterčš se w.

gšlžpch žgžd.reid.náťhn
nerozngj,
a kterč pro gich nenucenost a
yrppqzcšxost celelžo ťoho přjběhU noon
mladost a ždiwostddoud
d,ásiwagǧ.jPročez :;wolegeme zde zpráwU tU, kteráž takco znj:
,ž?lš U,řěsicpo Udalosti tě přissel honf k siUžbč wogenskč

wmdwažšnhch mladjčů do. Ko.rpš, zde odpoččUoUci, a pak
p,od, zprawoťl pánů Lln. a Bo. ll), důstognjků. 15. řúdného

tq!žu,a w Grenobln

wgarnčsoněležjcjho,do ToUlonU

gxšt. Wečerem odebrali farjoba ,ti důstognjci do kawčmh
J,dze.rhe.pčmn Magnan:owi
patřjcj, kdežto se owssem takě o
dawech, oně.každodennj rozmluwč wssech obywatelůekragťnh,
mlUwilo. Ge.den z oných wogčnů přál malého toho pacholjka
widě.tš, kU.kterč.mu Uegbťaboslnweněgssi PaUUa bhla mlUwila.
J.pixčwoelale se. Dxůsto.jgnjklahodil mU, wzal geg Ua kolena
f.w.á, Ueechams.obé.pšrjběh ren whkládati.

an J bhlťxpak dhche

tiwý, kl,lšz.oUoho kúmene mjti, na kterém Matka.Božj seděla.
Takowh.to. naleznoUti, ne.nm„sel daleko gjtč; Ueboť wssichni
ončno kúmenowě, genžto na mjstě zgewenj bhli leželi, bhli
pečjjwě šbt:omňšďowaxti. W krátkém čase přinesl on takowý
knš w bjlxěssatě. KňmcU. bhl značnču hrUbý. „Wiztež,x“

zwolal.on, „toebUde d.ost.ate.čUé pro wsseckh zde přj:
to,mUč;“ i položil kúme!t na stůl.j „an o, anuo, to do:
stač:lge

pro Učcš.wssechUh,“ zwolali wsslcknipřjtomnj;

„přelomte geg, nebot my wssicknčchceme z nčtw.“
„J“wzal mladý cen důstognjkx kčunen, wfadil mn že:

lezem dokonalou rňnu, a kúmen bhl r.ozdwogen. Panj
Mag.nan,
kawšrnice,. stála w tu dobU za důstognjkem,
dhchťiwčš, ro z ťčdlwppogde.

Ys hle, přschňzeso gj oro, gako

kdhbh na gedné části kúmem toho oblččeg člowěčx se whx

Uacházel. u

UW prawdě,

gest :omU sak,“ zwo„lal

ďčisťodňžč, a kšqed p.odáwal se kám,en z rnth pp r.Uky, tak že
.edentfažzdfýez„pťjtqwltých,
kňmfcnu,dob,ře obnl:danšsse, gcdnzo:.
Utasnš řšpgež,přfozoqjliždob:ličdegdčlowěčx nq kúmem. se g,ewxm

ǧčst pbdobizna PČna Nassedd Ježjsse Krlsta. fu! N.sk:žtečn,ě
b,hlo to rak; nedoť onč d„lonhč.onfh,
one žawkene ošln
pl7)

Aeu g e l ť n e a B o r d e n a d e. W.pedg:parelo.wš, uzyx:,eiwyté
domnjwalč ser rehpgš, gad;éqa! zamlšere ámusita.s

eeu U
onau žalostixčxoluautáu
cwař

m

a ona b„ezkwčtnú, komma naeehbawč

sc naldezagjcj, .nezanechali diwúkxp i w:té Uegmqnssj xpochhe:
bli,wosti, žebh to obliěeg trpjcjho sp.asitele nabhle. Wsslckni,

gess.tofwčdkowě toho bylč, bhlt podiwenjm naplnťnž

Jdeo

sárxnjs, an z.a celý den. nad zgewenjm negbkahoskawenčgssj
Pannh dhl ssasskowal a posměsskowaxl, bhl tiak zagmm„p ťe,
opustiw k,awireme, !ia weřegně ,silonioi djw tenro ohkassmoalpx
a tažť zpráwu t„Uw xcelém wůkolj nozssjřowal.“
a

j„Machn Magnan
prgosila mlaudéhod.ůstognjkaexe
g:
ťeimen ten ponechati. Tento aldeprawil: „Buďto mi. mu:
sjte 10.000 fraUků, aneb rammnj třaxpceogenerála dšť.č,
ginak ho nedostanete;

chali.“

zatjmr chcixwúm,pkresiená tobo z„anen

Kreslenj to bhlo zarúmcowano a pak w ťawirnč

weřegně zawěsseno. u.u Blbp ale kreslenj toto cjm gistor:
Uegssj pamšlt.k.oupcawdhozgrwenj.toho ťšhlu, požádal serdůú
stognjk, takě č gměno swč dolU zaznamenati.
Napřed wssak
odporowal tomU; ale brzh. nechať fe přimlUwiti, a Uapsal
Uúzew swůg.
J takě drndý důstognjk podepsal gměno
swě; takowým způsobem bnlj. dwa důstognjci w hostinci,
š gich podpisem weřegně praw,du neobpčegnč tč Udalostč
dotiordili; Krom toho bhlo w kawiřni chex než:li třjdcetx
osob přjtomných.„
Pamětt hodně okoličnosti, mezi Uimiž zgewenj obličege
Pána NasseťyoJežjsse Krista na tomto kámenj prwnj mjsto

má, neufsihepozornosti obhwarelů městýsu.Keorpš;
třčli. w tom zřegmě po.diwné

il snal

wcdlen.i Božskč xoro.zřetelnosti,rl

anaž k dotwrzenj kdeš důležirého skurečněbo činU šchopn
Uých prostředků Užjwá. Pročež činj oni gesstč podneš wčn

řjcjm ť newěřjcjm, kleřj Ua Salettě
k swacémU tomU
mjstU sťUpUgjc,Uásledngjcj znamenirě poznamenánj:
„Bhlo:li bh zgewenj obličege Pána Nasseho Ježjsse
K„rista„,w letech giž dosslých dot.wrzowúno,

tak bh„ se čeklo.:

„Může zde lehko klam wězetčex, Bhlo:li
by genz g:dnon
aneb chlež Umů plných osob se dotw.rzowalo, tak bh se..řjcti
moťslo: „Tito .lidě gsoU dosti ssčkownj, přjběd takowý wh:
Uchsi,ťtťo“ Bhlt:li
bp swčdkowě welmi zbožnj, tak. bh se
Uamltati modlo: „Tito nábožnj lidě chlěli gen smatč swč
chwáliti.“ Bhlo:li by se toto zugewenj před dčtmi osmý let
pťčhodilo, tak dh rhchle poznamenúnj zde bplo: „Gak, tal
malě

d.jtkh nemagj

rw„dzjumm:.u
dosti,

o xtakow,č Udalost,č soudčti

mocri.“ Bhl.eluč,bh konečně,g.m gediný swědek,zde,.tak by
se čnamenati mohlo: „Nnoe bhl.o mn to za lehré, zgcwenj

.U.„e
wpmhsslčšh neboť e!žřkdogému nrmůše oďporowati.„ uao de
newa.dž,!wssak swědkowě docela giného způsobU xgson, kdo

gintřemůže wejlu odepřjti? ao prrawedě,

chtčleli Bůh

prwnj diw osobnjrho ,zgewenxj ňegblahoslaweněgssj Panny
žeLa Sale tte strze drudý diw poxtwrd.i:i,tarkbh,Uedhl šúxdnč
šchopněgssj mjsto a žádných nepodezřelegssjch swjčdků wo?
wolřti mohl. Mjsto zgewenj oblťčege Pána xNassehoJeždjsse
.sirista nenj džúdnaťnádožně, nýbrž docela swěsské, weřegnxá
gjdelna, kawjrna, a swědkůxbolo mnoho, swědků rozličnýcty

stawů a barew, Uezawržliwý swědkowě, gako tiso páni dů7
stognjcin kfeřj se we wťcech l“afowých gjstotnť fwalonfskd:
wúnj obwiňowaxti nemohou. Y kromu bylo fe to zxgewenj

na kúmenj stalo, gedož malý Marčminx,

prwnjbo din

na hoře La Salette,

fwědek tenw

bhl donesi a důn

stognjkům, tak gako lússem přjtomným osobám k rozs dkn

položil. 9

nuuuuuuuonnuuuruuuu,

2.
Zromohpčeng oUčťnkowédewenj w ďUssewnj
pčťrošcnostť.

Změněnj w oných don

djtkúch w potahn

na gi.ch roznm, U.a,gich srdce a na zachowcinej

nebeského naťjzenj.
šck “Qnino dwa chudobnj pastewcowě bhlč, gakudřjw oznán
q.xen,ok,před zgewenjm welmi obmezeněho rozumu.
Gich
ll) llZdáliž a gak dalece. okrefdlomcinjtoto oblččeg,e P. N. Jex
žjjsse Krista gčstě co neobyčegné zgewenj pohljdano býrč

niůže, ponecháwáme Uěeným a zbožným k rozhodnutj.
pTakňmnoho gest gisté, že zgewenj odltčege toho na ra:

kowem kcimenj, krerý z mjsta zgewenj Marie
pocházel, u lidU iwogciků weliký dogem uěinilo. Snad:li

déstogj dzgemeledjtoto oblřčege Ježjsse Krista w negbllžssjm
fpogenjj ď wpgewenim,x gehož gakáď dUsse whsoce omilo:
xstněná w roced 1845 o geho poklonp hodnému obličegč
xllměla“obdřžeti, a dle krerého roto w brarrstwj k zrussem
rouháňj se Bohu a zneucrěnj neděletzáklaxdném ro obzwleissrx

njm pťedmětem bhci má.

w Uu.n
peuněťd bhxla slalxá,e,gen

.š :n.amádánjm

bhlt ounidw,zstaw,„n

xlčkleré.naučenj katoltckěbonáboženstwj pochopiti. a podržqll.
Neumelč ani čjsti anč psati, čjmž naučenj krestanskě, w:ry
obtjžněgssj se stalo.
.K tomn fnad nesměli z oUhledU gich
slabých známosti křesťanského nádože„nstwj a pro zane.dbáwj
w nčassrčwčslužeb Božjch č prwnjmn swacčmn přigjmánj
připnsstěni b.ýti. Gich skruow.mi.rožsoudnost a slabá znalost
Učenj křesťanského náboženstwj

zdá uscx
takě tjm dotwrzomatčed

še oni w dobu celč tč rozmluwn š KrúlownoU Uebeš. anč
za mak ze wsseho, co widčli a slhsseli, se domnjwali, že.xto

ončl negdlahoslaweněgssj Panna Maria byla.
Genu.,tolik
wěřili oni, že to může gakúš swalá P a Uj býti; nrbot dona
gest, prawili k sobě, bez ohybánj tráwh, gen po wrsskách
kráčela, a gest tak neobyčegně zmizela.
Qldpředc gaxk ledxko byluo to k pochopenj,

že swatá

oncž

zgeweUá mufela negblahoslaweněgssj annna býri:! l Wždht
mlnwila o gegjm SynU, gehož swatémU gménU se roudá;
o gegjm Shml, an nedčli. k swěcenj a ostnatnjchessest dnj
kpráci bhl Ustanowčl; no gegjm Shnn, an hřjssně lidi„
hladem, Uemocmi a smrtj kárá, kagjcj wssak negb.ogněgssjm
požednánjm obd.ařitč chce. Qna nazýwala křestanstý lid
gegj lid, za kterýžro bez přestánj a.tak horliwě ol:od:lge,j
gak nikdo gřný.

N p.ředc gim ro w mhfl nepřissloe rw tčtou

tak krásně, š králowským winkem korUnowauč a .flanmš,mtl
roUchem ozdobeně anj onou :milxostiplnon KrálownU xnebeď,

milerU Matču Spna Božjho, a negwčrněgssj orodownicč
křesťanskěholidU poznati.
rozssjřen,

Nynj ale gest rozum gegich che

a kdhž oni se w pochopenj křesťanského Učenj a

giných předmětů zawdh gen docela obhčegnou šchopnost
mjti zdagj, tak prozrazugj zase naproti somu w zastáwánj
prawdy zgewenj toho, w odporowánj númitfu tak mnodých
Učených cizinců proti gich wýpowěděm kromobhčegný ostro:
wtip, erdhčegnon lehkoxst se docela přjmčřeně a mocnč
whgádřiti, xxrozum,an gich stúřj a gčch whchowánj přewýn
xssuge, a protož negUčrněgssj pontnjkp a Uegnewěřjcj jpoa
cestné zarážj.
Práwč tak Ukazngj přitom ctidodné se zae
chowánj, gakěž ď gich mladčston lehkomhslnostj a sspatným
whchowánjm anč srownáno býri nemůže. Neměněppodčwnč
gexst„žéxw xodpowjdánj

xoteizek,ukteré se gim we whgewenj

dtwnědo tohoetagemstwj ččněgj,dUa rozpacjch negson. Oda
ppxwěď gegich gest zřegmú, Upřjmná, mocnú, a nefmj se na
m čekati. Qtázky býwagjun,apřed oprawdowě powažowaněn

djt?huwfsaki wrl!oagej odpxoxweďtázagjrjmu se rakořka do :očt:
š nezražsiioelnou gtstoron, takdže ani negmxenssj pozpáčliwost

w rwárt jznmnenati nechagje ba ani negledčj stopu samon
spokxdgenostiunad zadanbenxjm otazugjcjch se prozrazugj.

Née

ďoltk přjkladů toj prawené whgádřj a potdwrdj.

,Gistá welmi wzácná osoba praxwťla k Me l anii :
„Me djtě, gedna swarú geptčsskm spolU abathsse řádu zná
to tagemstwj. kserě lč fwěřenox bhlxo, Duch sw. bhla gj so
žgewil.
Txeď ale žádá wěděrť, zdažnlčr th nelžešh prosoš

Phgew mi so tagemstwj, abych zwědčla, čj gsU.“ Hned dyla

Mel,anxia š odpowčdjzdex:„Wj:lxi onú geptisska

o dmemetagemstwj,

tak toho nenj zapotřebj,

re
ne.“Wám ho powčdčla;
ž!:bkhch

ať Wúm to sama

Gřná osoba tázala se M ar i.mi n ax: „Newhgewil
bhš Th ragemstwj rwě zpowědnskowi twěmn, kdpby Té k
tomU zawázal ?“ u „N i kxoli w,“ odpowědel om „g á b ych

ho Ueřekl; mě tagemstwj Uenj žádný hřjcne aj
panjobyla Uám zakázal.a, oo powěxdřti:“ u „Alee
kdybh ho paxpež od rebe žádal wědčripeelpokračowal tázagácje
st,.„tak bhš powinen byl!, do powčditxi; nebxoťpapež gest snad,
předc ch neželč negbdluahoslaweněgssjPanna.,ed uu „Zed á : lxi

papež ch

gest,“ odwěrilMarimin,

blahoslaweněgssj Panna!

něgssá Pannra

Negblahosleawep

gest .skrúlowná. wssexchswaerým.

Wyplnuj:li papež powinnost son,

s?watým,ale

„Uež:li Uege

wždh ostane

tak bude

on m!enrětg,nnxežee:li
Kerá:a

leowná ta to; newpplnxjalč wssa.k powienn oxstl
sšwožnetak b Ude přstěg porrestá,n než kdo
gt n ý.„
Dne grdnoho obwiňowal

kdošx obe džtkh, že to, co

Udáw.agj a gfou widěli, ne oná krúsnáu panip nýbrž lexstdsý4

mrak bhl.

Rhchle odpowčdčl M.a:rt m i nd: „Pea noj raj ka

noám mlUwilap; pokuxste se taokě způsobiti,

aby

UtxrxakamlUw i.l,.“ uu „Nuže tedh,“ pxrawil cizinec ten,
„motsla to aš panj býxri, wssak ona bxyla w mraku skryrá.

„Wssak,“

odwétil Marimtn:

„merraekxn e!m:ůřžexpxadnxj

néstui.x Učtjňtr také, abh pa.n.xj.o.d m.xrakeunechúo
bhxla. Měxbodek, my nassjmi očmi wuidčli, guaek
sex panj ra ze z.emě po ;dwxčdl:ae a:zěmizxcula; mhe
b:hl:t d:ocela bxljzko, a m,h z,řegǧmč. wid.ěli, gašk:

napřed

hlaxwa rozplxčxnul.a, pak grg!jěruc e., poar

.u.eš;„
roem gegej.utxélo a :.on,ečně gegj

rozpustilq.“

nohh;

,

ona esee

, „

,

Gak známo, dhli obe th adjtlepgtch podlwnh prxběhpglž

tisjckrát wpprawowali

a whprawugj

kdo se gich gen rúže.

Protož

Marčminowi:

ho pořád a porǧádx

řekl kdhš gaťyď duchown: ek

„Ty se musjš přrdežwelmi Unawitč,

gelikož th wždp to stegně opakowatč musjš ?“ oa „N wh,“

dal Marimin

hnelldza
odpowéď,„takč:li se ani“te,

eti “
lžále?mssi
sw. slonžiti,

kázatč a zpoweď slh:

Před zgewenjm byli obe djtkh málo smhsln pro po:
božnost a bázeň Božj mělč; nhnj wssak oplýwagj pťčlán

kaon

bodabognostj. Zwlasstě lesstj w malě Melanii

nebeský wýgew pobožnostča řjdka mrawnost.

Marimin,

an se prwě tak zawdh a rhchle službám Božjm bhl pdu
chylil,

slonžj leď rád

při mssč sw., přege sobě š welikoU

dychtiwostj knězem býti, a wssnde ewangeliUm dláfati.

uo

Dnchownj z C . .. tázal se gednou Marim,ina
w pť.j..e
tomnosti chných duchownjch a che než:li čthkhdcet gčnýrň
swětskýxchlidč: „Nadowal

něgssj Pannu
ano, pane,“

bo gsi se welice, negblahoslawe,ě

gessrč gednoU widěti mocti?“ u „Yno,
dal za odpowěď. xu „Ll co bhš gj pak

řekl?“ au „Gá bych gi prosil, mne powěditi,

co

bp se čiptiti mUselo, relý swčr obrueixrťti.:“u
Weslǧkě podiwenj

působj slUssUě onci zmužčká nebogáru

nost, š gakowouž obe djtky welikých darů a ostatnjch poo
drůžek sobě newssjmagj, kdhž se tjm od whprawowánj po:
diwně tč Udalosti zdržowari chce. Mélť se giž co š mo,ci
swčssiou zúpasiti, která wssecky prostředkh Užjwala, gek
mlčelčwostť přiwěsti, wssak wsse nadarmo.
Prwnjdo dne

giž pxozgewenj tom bhli ode pana Pehrarda,
weného w LadSTaxlett„e,
to mnže,

předstae

welmč opatrnétpo a rozssafnédo

kaxždě řůznxo wyslegclpaně.

Napomťnaw

ge naa

před welmť přjwětiwč, Upřjmně se whznati, že whprawoe
wánj gegich whmyssleně g,est, a ťe Bůd ge pro tak welikoll

lež přjsně trestati dUde. u „Wymyssleně?“

Marťmin čile, „takowxě wěcč whmhslitt

necldagj? uu Mh gen oowjdali,

wu zwolal

se nen

co mh nassjmi

očrmi widělť a š nassjmi Ussj bhli xsly,sselč.“uo
Pak

přissel panu Peht.ardu

še fwýmč 49 frankhe řka k

njm: že gim ge darowaxti chce, gestoli g,egich lež, Upřjmnč
wpznagj a ho Uposlechnomř chtj. Wssar oni prawčlxi, že

uéšxuuo
gim ,mčrlo ena g?ho ppeenězjchzáležeňo,

grssto

žádnexcrnh nemagj, připogiwsse: „Pane

w gich očjch

předUostxo!

kdhbhste Uxámtentoedůřn srplný střj.bra edáwal,
ašbhchom odpor xtoho ,pora:wili, co gsme widčli
a slxhsselč,tak pqředc toho neUčinjme.“

ueek,akéjbrigo.addier
(názewxwůdre chných témů) šaňda:mů
z .skdrpš poknsilxsepowroženjm žaláře ge zastrafsiti, bUďw
gim„. to wpznánj roddnuriti, gako by to wsse bhli whmuhslllč,
aneb gim“ wěrně mlčenj Uložitč. Mjsto todo zastrassenj se

Ukúzati, odpowěděli docela pokogne: „Wss e chno, co, gs me

bhlui wixdčlie gest prawda.“

Y kdhž ge tenrýž brin

gadťer do welkě rozpáčitosti, přiwěsti doufal, prawil gim,
že onéc krásnň panj giž wyzrazpná, od wogáků polapénš
a, swčtskěmu prxáwn odewzdaná gest, dali rychle ža .odpo.š

wě.ď:“„TU gste mUsrl aď lstiwý býti, kdhž gsté
gi lapiti mýhnle“
„ Thtjoxdwe chUdobné, newhchowané, še swětem neznámč
d)jtkh dst;ogjgako askála, kdhš k odwolállj gich wpprawowáňj
peowzbnszenč,č: naowúděnj býwagj.
Y toroz gich wyprawox
wšnj bhlo se wničem zm.ěnilo, ať rkaždě rů.zno aneb pox

sHolitě túzani býwagj. Co giút úeg.bladoslaweněgssjPanua
Uweřegnilč bhla welela a gčm opetně welela, Uweřegněgj
onh stálť, w!e dne .i w noci„ před osobamč dncldownjho i
swětskěho stawU, pře,d Učenýmip a neUčenýmč, před wěřjn

cimč a newčřjcjmi. Nťc ge Ueunange, a žádný ohled ge
žďržuge; ony jwolagj stegnoU zmužilostj a tentýž slowpa
ktoer„éf
dkjdhšaposstol Páně mlUwil: „rNemůžeme
n emlnx

witi

to“hoš co gxsme widčli

apossr. .4, 20.)

a slhsseli.“

(SkUt.
j,

Co gcst ,dětem che wlastnj, Uežxli ǧto gim l mlčenj
swěřmč whgewiti? dZde ale gsou zdwa malý,r newzdělanj
pastousikowč, lleřj tisjcerým požádánjm rozličného způsobU
do.lehanjr, .to ,Ulože,né mxlčenj negen nepornssje nýbrž podimu
hodno„U. stálostj wssecko podánj odměn z části Fusmjwawě,
z části ctitwdně zpěc odkazugi, a řjdkoU obratlwstjr th negq

wýborněgssj otázkh zodpowjdagj.
š
Zde Uwádjme gesstč nčkterč přjkladh gegich odyowědj
Ua takowčxotázky, kleré wygewenj gich tagemstwjx obmysslegi.
Necháwáme zde předke“mrozml!le následowatč, klerou
p. Bez š každým oných djlekǧ we zwlcisstnollstčwedl. Tato
rozmlUwa stala se dne 17. Máge 1847.

uu47xrxu

e

Odpowede Melanie.
Bez „Neprawila ti dáma tá žádně tagemstwj?“ “
Mel

„Nno, panee wssak ona núm bhla zapowědčla,

ho whgewiti“
Bez „Q čem bhla š tebou rozmlonwala?“

eá

M el „Řeknmli wám o čem,tak brzh pozňňte, co to ge “
B ez „Týkú se to, co k tobě prawila, tede Uebgiňěho.“
Mel „Yť fe to týka gakěkoliw osobh, ona bpla nám
zakázala, ge řjcti “

Bež „Učinjš lč to, co ti bhla prawila ?“
Mel

„Yť to Učinjm ččli Ueučinjm, to nikomU copou

tom; ona nam zapowěděla, to řjcti “
Beš „Bhla pak ona ti naporUčila, něco činťti?“
Mel. „Učtnjmlč to aneb Ueuččnjm, to mkomu co
do toho„
Bez „Policegnj slUha bhl dámu tU do ǦrenoblU

odwedl“
Mel
chtčl“

„Bhltč welmi slušný, gest lt gi tam odwěsll

Bez „Kdo tě pohnul, celý ten přjběh whktadatl,
mě djtě?“

M el „Oná dáma“

Bez. „Nechceš:li mi twč tagemstwj whgewčti, co pak
múm wzqessxeně tč osobč odpowědčti,

krerá

mUe poskala,

ho zwěděti?“
Mel „Řekněte gj co chcrte, co mi na rom? Gá tq
nemodu řjcti “

Bez „th

to řeknrš coti ta damabhla prawila9“

Mel „BUdUli gessrě abhchto řekla“
Bez „Geli okamžrnj, w kterém to řekneš?“
Mel

„Bnď lge tn„kowěokamženj, bUď nenj žádného.„

Odpowěď MarimiUowa
Bez „th
Mar.

x

xšx

bhla ti ta dama to tagemstwjswěťila?“

„Qna

bpla to tagemstwj mne swěřčla, kdhz

o hladu mluwila “
Bez „Gá lehce pochopUgi, že th toto tagemstwj
wssem lidem Uechceš řjctč, ale tp můžeš ho předc dUchowx

Uij

řjcti, an ho gako tp zachowa“

Mar
„Řeknu lč ho kdeš komU, tak ho nezachorpeiex
wam, a gá ho řjcti UemohU“

uašu.oo
Bez. „Týkú se,xtoto tagxemstwj tebe.osobně aneb týká
se wssech onpch., kterhch décma ta swým lčdem nazýwá?“
u „ Maro „Nekmlllť wáma še se gel! mne týká, tak bh
gste ž,todo záwěrky čťnil, kterě bh falessnč býlř.rmohlh;
rekml:lt wám wssak, že se to lidU týká, pak gest tenťýž pcid,
a wh bpste mohl tagemstwj mě UbodnoUtč.“
Bez. „N kdh wygewjš ragemstwj twě ?“

„u qur.

„th

ta osoba, genžro mč ho bhla swčřčla,

prigde a řekne, že ho mohU wygewirč.“
Bez. „N kdhž nepťigde, Ueřekneš ho pak ?“

Mar.

„Nikdp ho řekmr. .. Wssak wh se ho přč poa

sledmm soudU dowjte, pak wssecko zgewUě bUde.“
Beše „N ťdhbhď tp„ lwě tagemstwj bUď zgewitč aneb

Umřjti měl?“
j
M a,r. (š pewnostj) „Gá UmrU. . . Gá bo nepowjm.“

Gakyš dUchošonjz
Uowi:

rdenoblU prawil k Marčmix

„Th máš chuť, knězem býti;

nUže, gest:lč mi to

tagemstwj powjš, tak chcč se o tebe starari, a chci w.ssecko
whnaložčli, co geU w mě mocč stogj, z tebe kněze llčintci.„

,O! pane,“ odpowědčl pacholjť, „mUsjm:lč, abhch knězem
dpl, mě tagemstwj powědit, tak nikdy knčzem bUďU.“
Gčný dnchownj položil před oči oboU djtek zlatě a
,st.ťjhrnč penjze, a sljbil, ge mezt Uě rozděliri, gest:li tae
gemstwj smédwh.ge.wj.

„Zna wsseclmo zlato celěho fwěta,“

odpowěděli thto, „newhgewjme nasse tagemstwj.“
Kdo bhl obe tpto djrkh, kterě gessrč tak málo š oso:
bami duchownjbo aj fwětskěho skawU mluwčli, tak kwapně
zmčnil? uu Kdo hhl gčch gazhk wúzal, kdpž ge kdo protč

gich swčdomj mlUwiti zawázari chtčl? u Kdo ge bhl po:
Učil, zlatem

a stiejbremr mužně oxoormedo!eoatťe?oumKdo bhl

gich gazyk ltak neobhčegně rozwázal, kdhž onč od osob kaž:
dého stawU a steiřj požáďanč gsoUce, přjďěh zgewrnj wh:
prawowánj, o kterémž děginhekřesťanské cjrkwe sotwa po:
dobnč k ponúzanj mšlgje a ťdhž to š erbyčegnxou lehkostj
a Uebogckcnxostjwykonúwagrj? uo Kdo ge silil, přjběh ten
mnohox tksirkrátť š žiwostj stexgnoU, š neproměnitelnoU bezu
mrzutostj w každěm okamženj dne whťládaki? uuu Onen bhlx
diw ten ke cri požehnaně swě Matce Učinťl, gehož chwálU
takě djtkhx a nedospěxťěpři slawUém geho Pgesz do JerU:

zalěma bpli hlasali, gessto naproti oscheným a přewrblým

Farčzrům hlasně wolali a prawilč: „Hosanna

DawidowU!“ (Mat. W, lš.)

Shnn

.p49.„
Mrawnéa

p:ťermě“něnj faxrnostisKeorpš

kolnjch farnostť.
Upřjmně a celistwě obrácenj

xa wxů:

.“

člowěka gest ten negp

wělssj diw milosti Božj
Whš a slawněg wpgewnge se
milost Božj, když w časU frúrkem negen deset a dwacer
ltdj, nýdrž celě farnostě tak přemčněné polepssenč a obran
ceně dýwagj, že giž anč kpoznánj negfon
N wyšssjm
wssak stnnuj Ukaznge se gessrě mllost Božj, ťdhš gedúa aňeb

che

farnostt ne hlasánjm mocněhoslowa Božjbo řadnédo

neb zřjzeněho ducldownjho, ne dloUbúm pokračugjcjm obráa
cenjm dorliwých minonařU, ne ginýmč cjrkewnjmi přjprae
wami, Uýbrž nagednolt mocným wnitřnjm pudem a eofwja
cenim potmuré, zlým nawlklostem fe odřeknouce opleawdiwe
kředťanský žiwor wedou
Trmo weliký diw smčlowanj Božjlho byl se skrze zgen

wenj negbladoslawenégssjPannp Ua doře La Salertep

skrze mnohě uzdrawenj, skrze onrawdowskě slowa předpo:
wedčnj a Zwlassť a gistomč sirze orodowanj co Uegwýš
milostčwě Marky Božj w obci .storpďun a we wůkolnjch

farnosti whgewil

uo Následugjcj prawdiwě zpráwh cha

nýcd oččtýad a slhssných swčdťů to dokášj.

„W .Korpď u a wewssech wůkolnřm okresach,“ oznax
mnge nan Ma ury, „dytt základowě náboženstwj zpustlě
awhkonáwánj powinnostt křesťaxnawesměš opowržené de
lě doby wssač zgewenj todo bol se we wssech lěch o kragie
núch rakmčř ťwapně wsseodecný přerwor k dobrému myn
gewil
Neslhssj se tam ani klenj, anč přčsadánj anč rour

hánje a neděle fe tam negpřjkladněgssjm způwbem swčrj“

„Gú glem,“ tak pjssep. farař z Korpš U )a „žprae
wami z celédo FrancoUzka preljrý Giž che nežli 3000
osob býlo djtky na mjstč se rázalo, a gsoU o prawdě gich
wpprawowánj nřeswědčeni bplč uu Muži bralč welaký
podjl na udalosti té, i erěřjcj stupowali wzdům k mjstu
lo:nU zgedenj, modljce fe š.borliwosti“
„Bd čan zgeweni todo Ukazalo se we samosti mě ne:
obočegně obnowenj podošewstč k negblalwslaweněgssj Pannť
s přrstnli rakě odtě dobh wssickniobywate:e w .lt orpš:U,
w Uedělť pracow.atť.“
ll) Wýrah z geho psanj odu.Prosince !84oe

.n
Pan Chabrand,

šg. .u.
generálnj wikať welebnétwpana

biskupa z Ga pU, dúwá, zpráwu ll) o přjběkmzgewer toho
a geho spasitelných oUčiukáchnásledugscjm způsobem: „Práwč
teďxbhla se U Uáš welikú udalost přidodila. Negbladosla:
weněgssj Panna bhla se dwěma malým pastewcům zgewťla.
Djwka počjsád čtrnáctě a pacholjk dwanáctě let. Farář
mjsta toho bhl djtkp mnohokráte whslýchal, brzh oba po:
spolčtě, brzh na různo, a gest Uhnj o prawdě skUtečnčho
toho ččml docela pieeswědčen, ano on powažUge do za ne:

sporný. Zde misledngj dle hlawnjho obsadu slowa, kterě
negblahoslaweněgssj Pannau k ohoUm pastewcům bpla mlua
wila: „Gá giž w stawU negsem, ruku Sona měho, krerá
nad lťdem se whmstčrť hodlá,

rozbněwán býti?

zdržeti.

Nedčle se ch

Y gak by Ueměl

Ueswětj; deň postUazdrn

ženliwosti se wssude přestupuge, Uikde se giž nemodlj, na
weřegných Ulicech a cestúch se Uic giněho Ueslhssj Uež:lč

roUhánj Boha.„l
„Djtkh přidáwagj, že Maria gim bhla řekla,eže,gest:lč
fe hněw Božj Ukrotčti nechce, zemčata wssUdp se Uakazj a

hlad Uastane.“
„Djtkh thto magj tolik Upřjmnosti a tolčk přirozenostč
wd gich whprawowňnj,

že se Uelze Udržeti, gim wjrh

doo

dati. Udalost tato bhla w KorpďxU a we wůkol:
Ujch farnostech,

dle swčdectwjfaráře w Korpš:U,

wětssj oUčinkh půsodbila enež:li misionářstwo.
Pa,n Bez

oznange

těž we swěm djle, gak od tě

doby podiwnědo toho zgewenj a w ncislede mUohých oných

zázťaků farnost Korpš
a dogně th farnostě kantoml
Korpš:U celě přemčněnj bhlť wzaly. Nábožnost přichúzj,
tak pjsse on, w celě tě kragiUě k gegij
oanowánje
chrámy se naplňugj každoU Uedělť, prúce, den sxpátečnj
znenctiwagjcj gsoU přetrženě, a horliwost se tak zwýssila,
že dle zpráwho wýborněho kněze kragewidU toho wěřjcj
samh i w Uedělť pracowatč nechteli, kdhž se gim to takě
pro dřjwněgssj mokrč powětřj weřegně ddowolilo, abp žatba
sr Uezkazila.“

7

o

Qnen nadzmjněný briǧadirr oddělem žandarmU w
Korpš:U,
nynj ddoprawdč zgewenj todo docela,přeswědš
čeU,xdokazowal š přjsahon, že se od paměti hodne udalostl

j) Psanj dne 19. Prosince .1846.

wx La Salette

w celěm kantonu Korx,pé ani g:rpinč

cěžkěprowinenj přibodilo, axže nikdy weřegnp pořádek.lepě,g
pozorowán byl, ani swatj zákonowč pe.čliwěg weižem bhll:

e,Gá gfem tporow,“ prawil on, „wýpowěď tmo mou krwj

porwrdiri.“
Důležirěgssj gest pro náš swědectwje kterě cčzj, wčx
dami a núbožnostj wědlasný

we chných

biskUp o oUččnkách Udalostč té4

disknpstwjch skládá.

Klemenl.Wčllecourre

Bčskup lento

gest pan

bčskupz La Rocbelle, an w

bjskudstwj Grenoblu
cestowal a se .o ouělukowánjch zgee
wenj lodo oUpluě poptal a přeswědččl. Dle swédecle
gedo byla se weliká čcisť biskUpstwj ǦrenoblU a sousednjcb
bčskUpstwj zlúem náwykům odtrbla, a se Upřjmnč k Bohxr
obrálila.
Y práwč w těchro welikých a hogných obráce::

njch spatřnge se erdolatelný

wenj Marie;

len důsaz o prawdě zgell:

neboaťBůd Ueužjwú, pjsseou, lže,

abh frdce pohnul a obraátčl.
M.rawně

pť“eměněxnj wěťjcjch

w jť!idfteupstwj

Gapeu e).
Swědectwj biskupa o neobyěegnýchu ouččncjch Udalosti
w srdcjch wéřjcjch g,eho gest gčstotuč melmťj důklaxdnč a

mocné swědectwj. Ga,k dorázně Udalost ta w La S:a l ette
na wěřjcj biskupst,wjGa p:U bhla oučťnkowala, může se
z náskedUgjcjchwhtabů don psanj porozUměti, kterě gich

welebný pan biskUp,Ludwik

Nošat

swěmu přjteli bhl

napsal e).
,
.
„Wh Uegste trn gediny, an mne za gistotuč z,práwh
o Udalosti z La Salerte
požúdal. Gú obd:žel ze wssech
ftran tisicerě pfanj.“

„Zdrženliwost weleb. p. biskupa z Ǧrenobln
takě i mne saměmu welmi přjfnou Ukládati.
m

masj

Qn whsselřuge

ll) Gap gest hlawnj město departelnentU ýornich Al pů. Dee
partemenr tento ležj na pomezi deparremean Jizery, protoš
rozssjřenj přjběhu neobyčegněho toho zgewenj w dtomto

deparrementu.
9) Wýrah dwqu pfanj welebněho pana biskupa z Gapu w
Unorn 1847 na pana N“čkoda,xarcčknjťete a faráťe w
městě Lyonu psaných.
.

4B

.n

52. .u.

moudře, rozumně, aby naprori tať welčkě mnolposti důkazů
fkurečný čin todo zgewenj od wěřjcjch napadnm abýtč ne:
nxodl. Co sr mne dolýká, an gá také zkousskn a wysserřo:
wánj bhl způfodil, sak zdá se mť wěc sa neodporná, a sice
nxeodpornci předně sama w sobě, pak w diwech, kterě gč

každodenně dotwrzugj.“
„Dučťnek, gehož Udalost tato na bromadU lťdstwa bhla
působhla, gest.podiwná.
Celě mé bťstUpstwj pozdwčduge
se w tomto okamženj gako geden muž, k Bodu se zase
obrútiti.
Přisádánj, pršcce w nedčlt bhly docela přcstalp.
Wsstckni naogj kněžj, k misionářům přetwořeni, UegsoU w
stawu, zadost či:litč. We mnohých, iznamenitých mjstech
bp ďábel, chtčl:li bh klase zbjrati, sotwa stedlčékoslcimh nae
lešl, wěčný peťebný fwůg oheň zachowati.
Q gak dobroe
tiwý gest Bůh, gak weliký gest on, wssak zlássť gak mťlou

srdný gest on!“
My pťipogUgeme: Gaký onččnek :ščinj zgewenj to na
celě FrancouUzko, když se pan biskup zGrenodlU rak slawně
kxpřirozenosti zgewer totxo whslowuge a před.celoU Ewrbpou
sy Uegneodporllěgssj důkaze geho předložj?

W počtu hogné, trwalé, coenegwýš wzdče
lawatelné poUtě, až ke 2000 tisjcům
wzrostlé

Ua mjsto zgeweonj.

Gest to pro welikč mhslt,tele, kteřj tagemstwj křesťan:
skél)o katoltckédo núboženstwj a mocnost wjry neznagj, nee
rozwinurelnei záthadka, gak to přigjrč. mohlo, že w rak
krátkěm čase .malě oudolj, na rohfokýtďbudorách ležjcj, krrrě
gen Uemnodými obcemi a fotwa dle gměUa znčnňé bolo,
nagednou tak Urozuě w počru Uognými hony wěřjcjad z
mjst daleko wzdálených, Učenýmč a neučenými, lxdem kaž:
dédox stawU, stúřj a podlawj, modle fe a žnjwage, Uwae
ž.uge a zkoUssegee nawssrěwowúno beylo a gessrč podneď nq:
wsslčwowáno býwá. w Mnotxěm tjž k pc:chopenpj gesslš
gest to, gak we FraUcouku tak mnolw mUžU, klrřj, zrčástt
přewrúrenouxwědeckou wzdělanostj, z částč mocj zlxhchpřje
kl.adů směle oné důkladné powinnostt ťřesťanskétdoUádožena
stwj zanedbáwawsse, zňkouh cjrkwe sw. nooamč sslapaltš
pročež lak málo ncibožnickědo jsmhflu prollop,outě a zlásst
wellkou ll,dostegnost pro neobpčegně nábožjmcke Udalosti do:

uZZ.u..
tazowali,

kwapné tak weliký p.odjl dnraozgrwenj negblaboslaě

wenčgssj Panny

na bnořez La Salette

se přihodxcjm,

brali a napořád berou; gak welice. neměřjcǧl k fwatěmu
tomUemjstu stupngj, tam od innolxá let ponegprw se modljp
a gakožro apossrolowč prawdh a wellkosti nebeskčho toho
zgewenj k domácjm swým se nawracngj.
Co wssať rozmn Ča newěra pochopitei a whgádřiti nemo:
doU, bylo od wěřjcjo.txdnssi, genžto bezmjrněl smčlowánj Božj
a grdo mondrost wsse wědoucj znagj, ledůčko poclwpeno a
wděčnč Uwěřeno. W rnce Božj gest neobhčegně zgewenjn
zgewenj angela co wy,slance egedo k lčdem, anrb zgewenj
kdeš swatéoo, w nebi oslawenědo, mocným prostředťem,

mnobč farnosti, celé kraginy ze spánku dřjchU probnditi a
gich anrácenej ť němu kwapnč wykonati. Zlássť ljbilo se
Bodu„ w nassičb dobácts smilowánj fwá wčřjcjm, skrze ob:
nowenoU důwěrU k Uegdlalwsláweněgssj Pa,nně obrátxiti,
gicld zraky na Mariu,
outočisstě lyřjssnjků, matkn žiwota
a sladkosti a každě potěcdh, ch než kdh gindy zřjditť.
K ožiwenj důwěrh těto. sloužj gistotně oně kromolmčeguě
zgewenje na př. eosobnč zgewenj Uegbsaboslaweněgssj Panny,
a pak nmohých podiwných, na mjstě zgewenj aneb ginýcd
mjstech skrze pobožnost ke cri toboto zgewenj následowně
Uzdramenj. Gak brzy takowě nebeským zgewenjm a diwý
wedlasně mjsta od,wčřjcjcly w hogněm počru nawssrěwo:
wanč býwagjn UkaZuge děg.
.
Gest to wsseobecně Uznáno a swědectwjm mnobých
wěků dorwrzeuo, že weliké a nábožnčcké pourě na mssta
Uebeským zgewenjm oslawená spasilelný adogem gako na
poutnjky sexmé, tak na ,diwcikh wykonáwagj.
Kdnž rrdy
Pán Ucbešoa země kdeš w gakě zemi mjsto nebeským zge:
wenjm a diwami oslawugep aj wťřjcj každěbo stawn, stářj

a podlaxoj znengdáleněgssjcld
donfecb tam wolá,

kragin w hromadách či,li

tak se můšr gistotnč trordditč, uže Pán

bhl swůg lid we sroěmxwelikěm smilowánj ansstjwil,gemú
swatě to mjsto co l)ogně zřjdlo wellkých milosti whkázal,
bh bo r:)chlegi

od zkúze břjchll, bošských ttestných

fo.Udů

whtrhl a ť sobě zpěr powolal, abp zde š njm Usmjřnčlt a
kdhš w Uěm wěčně spafen bhl.
Takowěto pomnické swatě mjsto byl Pún Ua .boře La
Salerte,
Ua mjstě giž za lifjcolerj xlewssjmaenšm,kde
zgewenj negblahoslaweněgssj Panny se dúlo, předně pro
wůkolnj farnostě a sousedně drpartementny Francouzka, pa!

.wýxg .u
prď tisjcerě gině wěřjcj codoto welikěho krcisowstwj a gčnýcb
,stárů Ustanowil.
Dle swědecrwj umnodých zprúw, genžro
zwrchu giž podotknmeo, wňlili se wěřjcj ldned po zgewénj
drzh samotně, bršy w počtU hogm)ch dofoů, bxrzh w droe
madúc“ld2000 ofod na mjsto sw. toto, djlem bo ctčri, ge:
likož tw Králowná Uebrš přjtomnostj gegj a siowmh plně
negčistssj uláskh bhla oslawila, djlem na tomrěž mjstě sr
modlili a swatěgssj žiwot přisljbtti a žapoččtč, na kterěmž
ona za swůg lid bhla taoktrUchlila, wzdychala a plakala.
„QUdolj Bessair“ tqk oznatnuge drzh po zgewenj w

Ǧrrnobln wyfslá zpreiwa, „stalo se wědlasným pontnickým
mjstem. Welmč zawdh, zlássť w deU nrdělnj, whpůfobngj
se w Korpš:U famy od sebr dognj w počru průwodowé ponsa
Ujků na mjsto zgewenj, zpejwagjce. a modljce sr. Udalost
ta býwá wssndy S nčcbožnickoUoprawdowostj whklúdanú,
a dwe komišsh bhlo o tom weled. pánn biskUpowi w Ǧrea

nodlU welice pamčtnj spisy odesialo.“
Tito nábožni tadowě poUsnjků nemjrnťli se, nýdrž
whkonáwali se t w prostřed zimi rokU l846 a l847x; neboť
který žiwel gest w stawU mhsledhorlčwostj Božj zagmutě, xw
geho swatém zahořenj láskh lBohU a k“ljbezné Matcr
l!nilosti zadržeti?
ee
Yť sioUžj zde o tčchto trwalých putowánjch Uepodee
zťiwě fwědectwj, swědectwj očirěho. fwčdka, pana Pepe

rarda,

prwnjho předstaweněboobceez La Salettr.

W prwzačútku Prosince 1846 pjsse on“takto:
„Dotjrawost poUtnjků gest wždh znamenčtěgssj; přču
clxázj se z dalekých kragin, a počet poUtUjťů obUássj zawdy
ddch: ti„sjce,
kcrřj na whso,koU tU dorU i takě při wezlmř
.ssparné cestč wstUpUgj. K pozorowšnj gest gesstě, že w
zťmč, kterú

částka rokU w těchro ukraǧinceccbwhsokých koryn

tanských bor bljzkých, sedům i ofům měsjců trwú, a cestp
xwždy sněhem chných střechů whfokým přikrhtě gson.“
Gak obtjžná cesta k onomU mjsttU zgewenj grst, wh:

cházj ž následugjcjdopotpfánj, kterě p. MaUrp z Mer:n
o tom byl Uaznamenal. ,žDne 23. Března 1847,“ tak
pjsse on, „bylo mjsto zgewenj (hora alpskú) a celě wůkolj
snětpem přikryté.., U zřjdla ležel snjh 8 i 9 střechů wh:
soko, a mUsel se weskrz sněbU poďzemnj chod dwanácr střr:

chů dlonhý, prokoparč, abh se k zřjdln přigjti mohso.
Takě onen wrclwl, na kterěmž feenegdladoslaweněgssjPanna
bpla Ukázala, bhl wrskrz sněhrm Ua 3 střeche whsokým

.pšš.z.
přtkryrý

Na geho. teemenn, kde w.elkomhslUost swéřjcjch kaplU

wostawěri siibnge, gest weliký, ratolestj prázdný.dstwm pon
stawený, na getyož wrchu malý .křjž se nalezá.
Yš dwč
třetiny wýsse gest železný prUt nmxistěný, na Uěmž železná
.lucerna wisj. Pod tjmto stromem gsoU dwaedřewěný,křjže

whzdwiženh, z nichž menssj od Marimčna
Goirean
postawený bhl. J takě Melančae Ma thieU bhlaj křjš
postawtla Ua prawě straně tekoucjho zřjdla.„

„Dne Zl. Máge 1847 bhlo.che neželi ssest t,isjců
poutnjků každěho stawu, stúřj a potylawj .na swatčm „tom
mjstě ezgewenj .ďdromáždčno. Mladý dnchownj. biskupstwj

z Grenoblu

držel při těto neobyčcgněpřjležitosti přju

slussnoU řeč a pobožnost k Marii.
qu bhli pba dpastew:
cowé Ua pornčenj p. Mzi cho n:pa, kanownjka z Gr e n o blU
whzwan,

t,dlasirě od slowa k slowU mnokwsti té wssecko wh:

gewitč, co negbladoslawenčgssj Panna gim „bpla powěděla.
Pontnjcč w počrn ssest tisjců stáli kolem a kolem djtek, talee
že wssecko slhsserč a srozumčti modli.
Mnohě uosoby plao
kalo při doslechU wyhroženj welčkých útisků, gest:li se neo:

brárj.

auo Pak bhlp .dle nařjzextj p. Mčcldon:a

kewděč:

nosti BohU Maǧnifčkat
we don kůrcich,a žalm:
„C h ndal re Pá Ua“ zanorěni,po tom „„Saloe Ne ǧ i Ua“
a „Pod ton
ochra.nU“ klečezpjwano. Konečně se
wssichni fmodlilč za obrácenj dřjssnjků, za spásU FranllcoUzťa,
za wssechnh osobhe, genž t„o zlá„sslnj milost whprositt přijssly,

za weleb. p. biskupa z GrenoblU.

au Y pomodlčw se

pak gedenkaždý gessrě po swě pobožnosti, spatřowala se
mnohost ta w rozličných průwodech S Uápčwem: e,Bože,

chwáljme

Tebe!“

odcházeri, ipři sestupowánj přjkrě

tě horh gich chwálozpčwh bezpřetrženě wyxkonáwali.“ u
Takowéto zbožně poUtě přicházegj otd.Boda a wedoU kBohu.

Wýroěnju slawnost, zgcwenj
dne 19. Zciťj 1847

w pťjtomnoxsti ssedefút,i tifejců laidj.
Oné wždh a wždh trwalě, w počru dogně a wzrostxa:
gjrj pontnickč táhy wěřjcjch každédo stawU, stářj a pohlawj
na swatoU horU z La Salette,
orné neobhčegatěUzdra:
ewenj, oně weliké obrúcenj cak mnohých lidj w rozličných
bistupstwjch, oně neobhčrgné dogemč pobožnosti a plnost

milosti, xgessto.zbožným pomnjkům

ňa sw. boře podjlem

se stalhy činilh weleb. biskupowi zuǦrenobln

welmi po:

cdopicelně, že toro wěhlasnč mjsto dne l9. Zářj l847, ga:
fožlo wýročnjho dne zgewenj, ze wssech kragin Frgncouzka
w neobyčegnč mnodosti ttdn dude nawssrjweno.
Pročež
uzgeednal dned ,zčclm takowě přjprawh,

ady siawnost ta ke

ctt Boda a k oslawenj Marixe dodně slawná, wjře

prawdč

podiwnč tě udalostť

w

w srdcjchUcwrzená,

nádožnost poutnjlů slussnými službami Božjmi rozmnoženú,
a předepsanč odřadowč ď pižjslussnostj dokonaně hýlt moylo.
W onhledU tom dal on rozkaz, abo se ona malá, na
mjstě tom dostawená dřewěná kaple ddměma oltářemi poe
swěcená, přčprawilae a w nj oběťjmsse swarě od rána až
do l dodiny popolednj od knězů, w počln dogných, se odě:
towati mobla. J wrlel on, abp fe kázanj, okolostogičnostem

nřiměřenéa od weleb. p. Sibilatxa

hlcisanobhlo, a za

celý oktaw oděť msse fw. fr přinássela.
Počet pUtUgjcjch a gich horlčwosť přewýssowalo wssak
wssecko nadánj.
Tři dnh gťž předkem demžilh se Ulice do

La Salette

poutnjkama z rozličných mčst; chrámh bhkč

dwssUde š poUtnjkh nábožnými Hřeplltěni, kreřj se zpowjdati
žádali, wssak nadarmo. Hospodh, marssralh a knlně, wssechno

dhlo pournjkama nabirě, a kdhž fe wečerem do Korpš:u
přisslo, bhla weliká práce,

lidu sobč nroklestiti.

cestu skrze wclikě to množstwj

W noci dne l8. k 19.Zářj nalrzalo

se gčstotně ďwa lifjce„putugjcjcb podssjrným nedem Ua mjstě
zgewenj, kde dloUdo trwagjcj lčgowrc gťch trpěliwost a náu
božnost a zdrawj zkoUssel.

Ráno we Z dodčnypočal p. farář z La Saletre,
obklopen padcsá ri duchownjmi,cjrkeij poswěcenjkaple.
B půl črwrrě slonžčl prwnj

sloužil gedo, weled. an

mfsi swx., přč drnlyěm ollářč

bratr,a a tak bhla .až do lj

dodin

od lnězů oběť msse osw. nebeskěmU Qrci Ua poděkowánj,

ke

cti negbladoslaweněgssj Paúnh a k spáse lřdU přčnássená.
Mnohost poUtnsků byla wždh wětssj a wětssie a hro:
mada lidu wzrostala pozneneitdlal k doufn tak džlstěmal a
neproniklěmU gako ťúmen. Mnozj ťnčži nebhli w stawu
giž se prodrati, mssč sw. sionžiti, a pro bčueň před nebez:
pečensldwjmo žiwota mnselo se gtž xw 1l hodin přinássenj
oběrč msse sw. skončiri. u Tlaččlo se ze wssech stran k
,swatčmn mjstu zgewenj.

.p. .57 .u
Pan Sx.ibi.l.ú.t držel mpcnou. ;řcč o.šnodlic.bě,r p sw.é.x
cenj .neděle a o roUdúnj se Bobu. Pak lwly dmodlix:byza
pournjsh, za welrb. n biskupa, za celčzgedo ldlftmdstn!jla
dzaxspeiusu
Fram:onzka. Konečně núsiedowali nápěwh: Max

ǧnifikar, Salďe Neoǧina a l.. d.
W čaš Maǧnťsikat

poxzdwxpřdlase mlba

wždy xna xdou.fů

lidU ležjcj.

„Y nhnj gfem gši bhl.“ tak pissr Uan Gerine

fasář

blawnjdo chrámU w. Grenoblup „nhnj geemxgei kxhlswčdkem
„negkrěxsnťgss:lwf diwadlax w celěm méin žřwobnsj. uGcidwiděl
„přrdemnou ssedx.esár risjcxň lkdn. Wssácrni učuoswalido:
„tdromadox. Hoxgxněronniln sl;e radosti z oči wssem sěmto
„djtek Marie. Gú nikdhegessrěnewjděl t“akowědťwadloe ňni

„w Lponn, kdyšrodina Bonrbonů

(wyslowBnrbonů)

„ž whtmanstwj se za e namrarowaxla. anri přč nawer áža

„cenj cjsař.euNapoleona z ostrowU Elbn, ani w

„Marťč P,oenstewnickě při wýročnj slawnqsti podiwx
„néldo pofwěcenj fwatě. ka:xlr milosti, ani w ijmě
při
„nastonnenjolrůnu sw. otce papeže Pia lx. oo N přrdc
„bhl zde geU rřetj djl poutnjlůw ďh.romúžděn; neboť počet
„oných, krcřj dned ráno zálm po siossenj msse sw. sestupo:
„wali, a onino, kleřj wzlxňrU stprowali, může se na dxwadcot
„sisjc počjtari “
„Gak

„powatť

Bobnutélné

wideti!

ťxhlosě tol

Mladj

wčřčrj

thto

owxztxůrxnx
stn:

a stářjx, mužskté.i xžensslino, Uaxnnd

„a mládenci ijwalč
bnď l.oleetanskonnlitanin, bUď masě
„bodinky negbladoslawrněgssj Pannh a gině mwálozpěwn
„keeacti Marie, aneb se dlásně růžemr w twgněm počm
„modlili.

Zde fc wieděl Ua duUofuém Uowšdku

„aneb stará matka, wlastnjmi

starý, otrce

djtkámi ds.dnroweizenx:rtam

,espatřowaly se xosobh, w nosidlách dUrseně, rozličně clwe
d„ro,bné.“
„Wssickni cdlělč porěřbh, sjln, zmužilost. nlewrnj.
Y mčx

„lostná ra Maetka fmilowánj byla gr Uebeskýmpožrhnánjm

„naplnila.“

d

„Deň tenro ostane w srdcjch wssech Uezapomenntelný.
„Zanicenost k dobrémU gest weliká. Nowú .láska a pobožx
„nost kMarii bnlxa srdce zagmulaš a še oprawdowostj gson
„botomi, deň Púně swět.i.tie roxlbánj Ua wšďd odstranixsi,
„sm. ezáfony tirlwe zrwsud r.ozorowacie. dň každodrnnjmu
„wytonánj poldožnostt wčrně se oddatt.ee už m
,

nšg.u
Nuže, zbožný čreráři! kdo dpl oných ssedesát tčsjců
wěřjcjch na tUro lwru wolal? uo Kdo dyl ge láskou ť

BodU, š,wronrnou

tak pobožnostj lMariť

naplxnil? uo

.Kdo gčny než:li Bůh, od nčbož wssecko dobrě pocházj!
Yr,to, rito se modljcj, zpjmagjcj a kagjcj honfowé gsoU žin
wymi pamárnjkami wšlťké rě udalosti. AQnino msse swatě,
od weleb. biskupa z Grenoblu nařjzendé na mjste zgewenj
gsou neglepssjm odporem Uectněho důwtjpů a potUpUgjcj
řeči nowtň o séto udalosti. u Yno, řekneme to blasně,
Bůd so chtělp aby soto pnstě mjstoe na kterěm gesslě před
rokem gen dwť chudobné, newědomé djtkh swůg dobhteť
páslř, nynj ssedesčartisjcjmč lidjp z rozlččných kragčn Frann

coU;ťa, Z králowstwj Sardinskétw a ze Swegcare lidmč
každétw stawU a stářj nawssrčwowáno bylo, aby gako z
gednjch úst clxwúlozpčmy le cri Králowné nebeš„na zem
sestonpeněe nápěli. Bňh ro chtčl, že na gisté to mjsto, na
ťterém se před .rokem negbladoslaweněgssj Panna zgewila,
dwě

sta

ťnězů přisslo, někseřj z nich gemU za cenU tam

mssi.swatou přinússetč a sw. tčlo Pánč aš 1000 osobám
podáwali lněli. Neboť gak ginak by se to nechalo wh:

gúdřiti? uoo Gemu, tomU thč smčlowánj, an Welikč
bhl Učinčl, obudiž čest a slciwa, láska a klaněnj! Gemu,
an národy ťromobhčrgnýmč Ukazyze spánku hřjchu procjtnge,
a touro kwapnoU, wrlkotwarnon a zbožnoUpoutj tak mnoho
sčsjců w lásce k němU bhl posilnčl, národům uUowý důkaz
moci milosti swč dal, Gemu ebudiž za to djkůččněnj a čest!
Y zwelebená bUdčž Maria, Matka láskawostť, skrze gegsžto
orodowánj on národy od zkáze whswoboditi chce a hodlá!
Kdo wssechy twto podiwnč skutečně činh, kterč poa
chhbliwe souzeně býli nemohou, oprawdowě a zdrawým
rozumem rozwažnge, nemůže 8 to býrč, prst Božj w nich

pozorowali.. Y kdo tázan býwá, gakě odledy W ssemo Udrý
těmčro Udalostmč wyplniri

clxce, bndr beze wssebo do odpon

wědj sonhlasiti: „Pán chtěl nad králowstwjm FrancoUzka
smiloniánj plně odledy wyplniti. Qn chtěl newěřjcj a sak
mnodě we wjře oslabené katolikh tohoto králowstwj kroma
obyčegným pramenjm, milosti plným srstoupenjm Krňlownh
proroků, na Ulawnjz přjčtnh weťegně bjdh, na hřjchh, po:
zorliwě Učiniri, ge k rhchlěmn anrácenj
k němu powz,bun
diti, a gim zřegmě wýmčnkh před oči postawiri, š kterhmi
gen on trestagjcj son rUkU zpět tahnomťš a otcowskou
son milostnost zase obrštčti chce.“ wo Ginj Uárodowé,

u:še9

e:z.

stegný.mi nátisky Udeřmi aneb oďbogxemi upotxroš,amčenfotsoll
w tom žřegme poznati, žex ix tnkě při nich onino lmnoz? a

směleepácdanj

hřjclwwé tyto neitisleydbhli pijixtadliž ašxže k

gich odwrárenj žádný pwstředek otewřen xnestogj,:než:lč
npřjmně a rychlé opnsstčnj zlťlxo a npřjmně andácenj se
k Bohu. u Tiro weřegnj úrřsihegsoUxsrestymilngjcjbošč)sce.
„Kobo

Bůb

mčluge

tdobo tresce.“

(.sk .žid.l l2, x.6.:)x

„Netrrsce náš Pčln, ady Uciš Zfažil, dnýbrž abh náš
naprawil;
a zdáxxli se Uám pokáránj twrdé, tak dclxcexon
náš tjm na strzsp pokánj a swadrosti zpčr dwéstč.e,(Sw. Jrn

ronhm.)

Meooawuuuo

Bťjdawek
swčdečmšch pfcmjch ďorážmšch Ušdrawenj. j)
1.
Wýtah

z psanj weǧebuél,do pana Ludwťka Roýat,
bisknpa z Gap:U we FranroUzukU,
dye 9. Prosince l846.

„Wy gste byl zaslrchlp gak negbladoslaweněgssj P.anna
dwěma pastrwcům w Ko rpď:n, na Utezechmédo dtskupstwj,
byla se zgewila. Ona byla gim welikě strastě, weliký hlad
předpowčdčla,e gestali liděenepřestanoU, gmčmx Pňně se
ronhati a w Uedélťpracowati. „Nuta Syna měho,“ přix
pogila ona, „zodpočjwá sěžceUad Fraancouzkem; gá w stawu
gčž negsem, gč délrxudržrti;x oznamte to lidn měmn.“
Toto z,gewenj gest mocnými swčdrctwjmi potwrzeno,
a bylo welikě ončinťy působilo; neboť w Urděli odpočjwa
nhnj práce, a wssechno walj se, chrňm nawsstčwowati.
Celé lyonfp odebjragj se w průwodech na mjsto zgewenj.
.BE

ll) Psanj rtytjo gsoU xtohn ezpúsoebn, že to, ao wýš ozncimeno
bylo, z .ěástč owotwržngje z části eok;olollstoengčně
wpdbrangj,
aneb caké nowé diwp ann,mrauougj.

.me;().um
Giňú osoba ž mčdo biskUnstwj a che gixnýcldzdokolnjch
bčstupstwj dyly ťwapnť uzdraweny, kdyžrwodu zr zřjdla
pilro. ťterě pod nodama oné tadk krásné panj sr dylo whp
pregsssilo. Gakúš důstogenjk, an tam ololo cestoxwal, chtčl
:takě mjňo to!o widěti. .J přeloomil kámen, nxačrerěm neg:
bladosiaweněgssj Panna sedela, kdhž š pastcwcemi mlnwixla.
Mnodo osob .dylo srddáž přjsomných a wssechny nebhlo

š to pro podiwenj se chopiti, tdhž spatřily, gak obraz
Spasitelee lrnjm ťorunowanýp n.a kámeni whrlačen byl.“
„Welebný pan biskup z uGre.noblu připrawngee ulohr
ssetřowanje kleré one gak se domnjwám, pozděg neweřrgnj.
Takč gá faráře oných dwou..matúc,h. pastewců o ndalosti tč

mluwiri slyssrl; co tento o tom“prawjn gest w prawdč

podin hodně.“

.

2.
Pfallj sskolUj fesiry prožťeťeť.nostťB.ožj .Zdeorpš:U
gřňerúlnj abatissur toho ťádU ll) w Grenobln.

na

W Korpsn dne . č. . l846.

„Cridodná Matko !ee

peMluwily sr o zgčwrnj negbladosiawenčgssj Pamw

na boře La Salettc

znechntnělěwťci.

Gá newjm, co

Wh sgste o rom zajlechla, alde géase chci wynasnažčti,

Wasse

zbožně přánj npokogisč, když Wňiň nowě diwo.w znňmost
Uwěstč chcč, gessw prawdu zgewenj todo dokazugj. Gest
sice několik osob, gessso skurrčný ten čin zaoiragi, wssak
nep,nišinálešsaúi .obwwatelům w sko r p šeUe nedoť práwě gsoU
tenrýž swědkowě Uda1osti ré byli, o tserěž gú Uhnj mluu
witť“chci “
.

„Dneď 14. Listopadn Učinil předstawený Brarrstdyq
fagsrjch oudům swým ten rsáwrh, xse w počtn aš drsxtl
muxžů na born šlsromáždirť, a spolu na to mjrsto, kdc neg:

blwhosiaweněgssj Panna bhla zmi;ela. purowaFi, a ,tam
twdčnrh zpjwarč. Núwrn trn byl tak dobře přlgmuthe še

ull) Řád společnýchxsester

aneb lěpe seester prozťere,l:

no.stč nBožxj, odxsw. Wincenca

de Paul„a založeny,

gest po celém Francou;ku a wjucných stárech rozssai;en. Qn
bpl člowěěenstwu Uesmjrné slUšby prokeizal.

.u. 61au
dne 17. Listopadn, !cerý k odchodn nstanoaden, osům
mužů

bynlo se sesslo.„

frt

.x

,

„Geden oných kagicjch měl chorodnon manželkne ttera

za sři a dmadcet

uler na oďou ruťách a stebnáw lak

napadnurý bhla, že gen na berlám Č namádámžno te wlěklae
a se ant Uaxloši ant na stollci dbr; pomoci gčnyctdpodnomř,
rjm ménég sr saema pozdwidnonr,i„ modla.
Přt rodňn.xteu

prnwčlon.k nj: „onko.náwěg

mdodltlbn two.u

ďobře, spog gťx š nassj, mo chrcxemexxzatebe proar
siri.ee. u Qna whkanla wssecky modlřlbh, ksesé zrmla,
tale dodře gak gen nwdlae tať. nn to sama myprawomalae
a nádodně w tom okamženj, w kterěm tagjcj
gicd doa
dinkh na lpoře zýjwali, pocjtila we wsseňx ondem pjcnáni,

a ona zčřtkla: „Llch! kdydhcd gen w.den sw. .staree

řinh na mssi sw. gjtt

a še wssemi nábožnrýmt

pqnnami, kreré w ren deň přigjmagj,
přigjmati

motdla.“

d

takě

„N skUtečně wecer. soldož dUe, w tteréne kagjcj
ow
doguém počru ž dory stunowali lexe
rozkossj nonluěni rtdwúson

zpěwp fe cli Marte ijwali,

přassla uemocnň la manžrlka

gimxwstřjc, plřipogila se k průwodu, k:erý kolem městýsu
až do axrámu se pooybowal. tam kráfnpý :en den we dpo:
lxečné modlťtběxskončitč.. Př:ssla manšelowi dcš brrlh nae
protiw, gen malon hůlkoU podporowún.a.
Rač.se soUdjrč,u
gak se wsseckd radowalo.
Newlastnj grqs srstra přissla w
otům tdodin wečer, zprciwn luto nám donésti. dNčxslrdu:

gjcjdo dne ansssjwily

gsme chorobnou.

Práwě rak, gat

době přáta, mohla w slawnost fw. .Koaseřiuo k stoln Pánč
přlstoupčti, a sice dez berlh a bez důlky.
Wsstckni přje
somnj tdylč při spatřenj takowětw diwu radoňj a búšnj
pogmUtj.

Co se mne do?ýk.ú, sak eWúce Ugissť:!gi, gá fe

rřásla, kdnž gú gi okolo mne gjtt wtdélza, lélo Pč:ně přčx

gjmatť.“. d

l

e) Pan Bez byl, gsa w Korpšx:n, osobu ruro nawssriwil.
W djle geho Uwádj on gessrě následugjcj malé okolnostt:
„Chrěge se na lenůssek posadirt aneb zlněho.powstari,
musela silnon osoboU podporowána býtj.. Pťed několika
lery chtěla ona o pomocj swhch berlh do chrcimu se
brarč, a tam pobožnost gegj wyleonari. Bljže domu
sela nťeú xpotůček gjri; wssak ubohá do něho spadla.
ré doby nebyla ch ndpsslax, rrněla wždy a nemohla

ode:
mu:
Qd
gjtč.

„Toto fe přidodilo dne 9.5. Listopadu, t.ohoš dne, w
kterěmž misionář z Ln onn l1 do .sťorpšn.n dosselx,kterčtw
weleeb. pan arncibisknpU města todo lam odesial, aby djteť,
kterě negblahoslawenégssj Pamm bhlč widěli, fe poptal, a
o wssem dokonúlex se přeswědčil a. pogčstťl.

Uwedl se mix

sionúř ten také k Uúm, aby malého todo pacholjka widěl,
aon ša nčkolik jdnj we fskole gest, a nechala se také i hned

malá ta djwčice dledasi, aklerú w La Saletred

w slUžbě

dhla. Misionňř wokreflil twúře gegich, tcizal se ge, a staupil
drndědo dne, dne l96. Listopadn, ď dwčma tyma djlkama
a weprůwodu 300 ofob na doer, a nawránl se wečer zase
š celým houfem, krerý chwúlozpěwy ,prozpěwowal. Cbrám
byl nabilý, a misionúř držel řeč. nad kteroU wfsichni obran
dowani bhli. Dne 27. ostal on gesstě zde, Uzdraweně ofobh
se poprast, a odebr.al se pak wečer„docela přefwčdčen o
prawdě Udalosti té.“
„Z wdéčnostč za tak znamenčtoU mčlost negbladoslae
wen.ěgssjxdanny ugedualč fe sedlúcř z Korpš:n
a wssicknč

obhwatelé, gj w La Sa lertč

slawnč dčkowati, a Usta:

nowili pntowánj na den 28. Listopadu,w ktesěmžro sněžilo
a welmi zima bylo.
W osům Uodin rčmo wysslo se w
průwodu, wčele obe tp djtky, swjčkn w rúce držjce. Šlo
fe U welkém pořcidkne ačkoliw ant pan farář, ani p. wikař
přjtomný byl; zpjwalh se litanie, pjsně, a modlidla se křj:

šowá c,esta a růženec“
„Cryrh hodiny wssakminoU, než:li se do La Sa l e tte
ňa cestě propastěmč obklopeně přigde.
Wssak gak krásnč
to bhlo, mú milá Masko, lid tenro widěti, modljcj a mč.n
losrdenstmj Púně žádagjcj! Přiessedssena boru, bylo aš

9200 ofob potpromadě.

Nynj zpjw.ali kagjcj

swé a ťaždý se modltl kleče na snťdU.

hodinky

Pzak se něco málo

Qd okamženj wssak gegjho podiwného uzdrawenj chodj
semo ram gak chce. Každodenně gest službám Božim
pťjtommi. „Trpjm sice gessrě něco málo,“ rak prawila,

ale přčpogila: „Bůh byl giž rač mnoho pro mne
Uěinpčl,že gfem spokogená; nechci ho za ch

prosjri.“

ll) Lhon gest hlawni aněňo deparrementu Rhoxne,

a druhé

hlawnj unxěsto Francomka.a
e) Arcibisknp Lyonfkh gest Geho emčnence p. kardčneil Ludwik

Jakob Morčc z Bonald:u.

.uššp
poobědwalo.

Wssčckni bhli porěsseni. W okamžfnj odchod:ť

poklekla gedna wodnaselná ženae která pro gegj Uzdrawem
welmi zdaleka bhla přisslae U křjže od obon djtel postaweǧ
ným a modlila se š welitou dorliwostj. Z podala se gj
welřká sklenicewodh z La Salette
k.pčtj, aodle, kmapně
cjtila se oblewenň, a prawilaa w gegjm zprostém nářečje
že newj, co bh milě tě Matce datt méla, bh gj wděčná
býri mohla.
J sňala weliký zlarý křjžek z ť.rkUswédo,
a zawěsila txo na dřewený ten křjž, přč gedožro patě ona
zdrawj swě byla obdržela. Přrgda průwod ke wmodU mť:
stýsU Korpšp postawila se onáe wodnatelnosti zbawená žena
w čelo průwodn; za Uj ssič obe djlky, a tak te obessel celý
ten mčstýď při t.dlnkuzwonň. Odebraw se pak do chrámu,

zanotil zpěwy djkůčinénj.“
„Wizte, mci milá Matko, to gest ono, četw gá swěde
kem bpla od začčllkU až do konce. My, totiš spoldernfsky
mě a gá. bylh gsme při romto zbožném doufu.
Gá dola
se horliwě za celoU nafsi společnost řádu modlila.
Nynj
máme obe th djrfy U náď, pončwadž ge čjsti Učjme. My
ge iňžiwjme. Pozoruge sr znamenitá proměna při lčdnaw
Korpš:n.
Dodřj tito ltdé přicheizj ke mssi sw. w čaš týe
hodne, w gistých dnech pr.áwě tak w počlu dogUěm gako
dřjw w Ueděli a gfoU welmi pcžbožxlj. Ntnj gčž zapotřebj,
gim w nedčli prácť zakazowati.“
o

3.
Psanj

oěťtého swědka o negnowěgssj ndalostč w La

Salerte. l)
W Lponu dne 25. Čerwence l847.
„e!!!elebnýaPane !“

„Gest:lčx gá něco málo se opozdil, Wám obssjrnou

zpráwn o cestě mé do La,Salette

zdělowarie tak přje

člpa gest, že gá se gesslě w někserých městecn otčinh mč po:

zdržel, hřjweli,gsem do LyonU se nawrátil. Bstatně byl
gste,zatxm zprawh od weleb. pana Mslčn:a,
faraře a
arclkněze w Korp Č:U obdržel, neboť gá mU ukázal Wasse
l)

Psanj na skladatele pjsma tohoto.

.p.e;šez.
dtPťfh ,a oU mť sijbll, Wám psati. Pau ud.Nilmgest welmi
dorlřwh a wroucl) a f tomu neodyčegně moudrý muž.
Nedhla:li by prawdčwost kromobyčegnédo skutečnédo rooo

činU z La Sa,lesre
dy do ctuostny

rak mnodýmtxdiwamt dorwrzenáe tar

tenro xdurtxownj ne ď rak noelikoud stálostj

wěřil, tjm, méné gessrč dal bo se on podnouli, ťaždodenně
sakx mnodym cestugjcjm Zodpowddasi, genšto kněmú přt:
chňzj, xz úst gedo přjbéd udalostč té slyssert a ge k dwěma
oUým djlllkám wěstl, abo š nčint mluwltt moldlč; neboť
ochornost turo neodpjrčl on ntkomu.
Uloda geno gest obe

rižnei; neboť počer poUtnjků každédo stawn qest welmi we:
.ltký, a wzrostá každým dnem. Gčl sám widél rodmh, kserě

š BordeaUr
ll) (wysl. Borrú), dhln př.assly. Někreré,
gessro gá wtděl, dylw z deoarrememu Pirenen,
gim z
dtskupstwj Cdam derh, w krúlxeowstwjSardinském, a zase
ginč z polednjdo a fewernjbo Francouzka.“
„Pučow.řnj do La Salelltre,
mjňa tokdoezgewenj,
qest.ufrnrně obtižně. Přigda do Korpšrn,j mnfj de skoro
na bezcestnýrřx stézfčcch za člhry

řxodtnh daleko wšřdůruzstne

powati; wssak přigda na mjňo, kde se negbldadoslaweněgssj
Panna zgewila, rak se pocjtuge sak welufě zdrawia že wsseckh
obrjžllostť wstllpowánj le ;awomjuagj.
Gsa gessrč čtwrt don
diny od sw.arědo totxo mjsta wzdálen, poskal se gakýš muž

semnoUean zafé dolů stupowari chrěl. „Dobrě

gitroe“

dowoláwal mi, „gen zmužile, gest to dobrú poUr.
Měgre důwěrU; nebjoť„práwě gsemobyl Uzdrae
wen. Gú byl na oba sle,chy hluchý; gci pochá:

zjm zr wesiSeré, tažte fel o:tom lěkařů, kteřj
mně lěččlid Mluwte nynnj semUoU, a gá Wám
chci hned odpow.ě.ďedári.eá
„P.řigda Ua wřch rdorw, rozmlouwalč wssicknč o din
tom, geldožfwědkowčprč:wě boli W La Sale rte wčdě,l
gfem oné bcrle gednobo nro:eftansa ze wsi Mea!š„ krern
W.llČe.rwua Uemoct swé Ulěčeu gsa, do lůna kasolťck.ecjrkwj
se nawrátil.
W!sskckUsdiwy gsou dorwrzrniž a brzhxbUdoU
o tom pjsta
tisstěnú mlalwirč, w Uichž wssecky okolřčně

Uwedrni budou.

nu Wssak negwětssj diw gest t? obrácenj

člowěka, a sice Uegett oť)e:)čo:!teťéz ssok pČ:U,
ll) B o r d.e a U:, hlawni město deparrementu
gest 100 hodčn odxLa Salerrn wzdáleny.

Uhdtž djlem
G čxro n d e,

risrnpstwjGrexnybln, w. egehožosreszorpš

lešs, a

djlexm biskupstwj eGa p e U.“
„Wždh dotow, každoU Wafsi lotcizkn žodpdioťdťti, rpoú

zdrawa:gč Wáš co ňrgwúžněg
Wassj Welebnosti

odewzdanh

N. N.

4.
Oldssjrxxá zprúwa p“ana Floreňtčna Maňfoma

Uém Uzdrawenj sestry ťádn fw. Jozefa
eAwčǧnoň:n.

l) us.d
kmápn

w městě

j
W Paradoně dne 29; !ť)eťl:rmd
l847.

„Pane Nedakrore„
„Gsa w poslednjch dnech w zaležčtostecbdo Qlw lǧ no n U
poslán, zprowázelť mne dwa dnchownj a gedeú sloěrskýpán.

Podčwně Uzdrawenj gedně sestry zřadněho towaryšstwa
sw Jozefa bhlo giž sto a sto ofobami rozdlásseno, a přotož
přáli mogč přátelč i gá geptissku tU, která přrdmětem něi
beských milosti bhla, widěti a slysseti Qdebřawsse se tedh
m oUoledUtom do domU p faraře, farnost karmelitů obhx
čegněho zpowědnjka sester fw Jozefae požádali gsme ho,
nám list wstoUpenj zaopatřiti.
Laskawost toboto whforr
waženěho knčze jsla gesstě dále, nešnli mh donfali; Ueboť
on chtěl naš proti Uassi wůlč přč této náwsstěwě doproŽ
woditč, wzdorem mnohonásobných geho zamčst:lánj“
„Nechám gá tedh nmjsikU tU samU mluwitč; neboť
gegj slowa, kterě zewrub Uwadjm, přeswčdčj tjm che

čtenáře“
„Nadzmjněný pan farář prawil tedo k geptissce (gmčš
UemKarolina aneb Saint Charleš): „Nuže, sestro Ka ron
lino ! whprawugte páwům těmto přjběh Uzdrawenj wasseho.

„Když tak chcete, pane faráři,“ odpowčděla an, „cldcč
se tedh whnasnúžiri, gak dalece w moci mě stogi, panům
těmto wěrnoU zpráwU o tom dati w Za osům leta bťj:

l) Pan Florenrin

Manson

zaslal zpráwn tU redaktjo:

rowi francouzkých nabožnických nowin: ,x,lB jštojjo
mčxtin“ (Dennťce), z nichž wzarci gest
5

áu

xxxxx66uu
dalaoa gá, loše, ruce a noldh mé bply luďěe na dúiimwčcix
whpUsodlť se wťed, který mi nedowolowal,
i také zto neggx
meUsss,siowe Ulafnč wysiowťlť; žalůdek nechtčl pofrm přig:
moťlrl, a nechal mne gen nčkoltk krůpěgj dowězj poljwkuy
požjw,ati, k,terú dned zaď š mnohoU krwj whhozenú bpla.
Každym dnem gá mela nowě a wětssj bolesti; celé mě

sčlo stalo se gednoU ránon; mú twář dhla zeleně a žlmě
promjchanú a zpotwořená. Tři lékařowě, kseřj mne naa
nomádalt, bhlt naděgi, mne whswobodtti, giž odložili; geden
z ntch hyl mi prawtl, abhch zégeho Umu griž ntc ch nee
očekáwala.“ ,
,
U „Takowhm

,zpsůfobmn gá chřadla, kdhž nasse wrchnice

mi oznamowala, že dáma gedna bhla něco wodh ze zřjdla
tohro, kde se bpla .negblahoslaweněgssj Panna dwěma pan

stewcům w La Salette

zgewila, přinesla. Pak mi nau

wrdla, gi w dewjti dnj pjri, a přitom ke cti zgewenj totdo

Matce Božj dewjtidennj

pobožnost Ustanowiti.Gá

wssas, lteřá raděg Umřjti než:li ozdrawiri chtela, a proto
se obňwala, žebh tato dewjtidennj ppbožnost mne nzdrae

wila, odpowěděla Uassimatce l): „ eechre mnee matko

má, nechte mne raděg Umřjti.

Za osům ler

nemoc„i mě byloj se mUoldo modlilo,

a předc

m.ne Bůh whslhssetč nechtěl; wůle geho gest,
abhch zem tUto opustila; proč chcele, adyčty
gesstč

děle

setrwalae?“

uxxWrchnčce wssakodpowěe

děla: „Když dewjtidennj tu podožnost dobrowolně wykoš
náwati Uechcete, ta! musjte gi we gménU posiussnosti, mne
swatě powinowané wykonati; gá Wčnn to nařjzngi.“ u
Y gá uposlechla.“
x „W prwnjch pčti dnech počal můg staw wždy ldorssj
býti, ssestédo a sedmého dne wssak napadnula mne nesnee
sitelnú bolest a trwagjcjsmrtelná
ouzkost.o .skonečněosmétxo
dne, předposleddnj dewjtidennj tě pobožnostč, w párrť d,ne

l6. Dudna, cjrila gú se kwapně změněná. Můg

cdřtan

gest oswobož.exn, gá mddu nohp a stcdna podl)s
bowatč; prawá ruka, až posud na oložo!gakq

přčb„icá, pohhbowala
l)

te S lehkostO a takt

Qudowě šenských towarpšstwj řcidnhch nazjwagj we.Fran:
couzku wrchnčci ětli abatyfsi markon,
a sede mezl sebon
sestrp.

u.(;s.u
p

lewň; mmgessrěche,gá
a wsseckp ránh

polnožjm rnuc.ena prasa,

gsoU docelad zmixzely. Nhnj gsem

radostj dez srbe, gá slysijm gedUU ze sester šchody přtelxá:
zeti, i wolcim gi dned a prawjm, že unlaěcčeená
gfem. Qua
wssak, poněwadž wěděla, že lékařowé bpli pra.wilč, srnso

deň gest můg poslednj, se domnjwala, že se giž masn a
lezďnmrn.
W tomž okamženj napadne sestartU mdlobaž
a ona padne k zemi. Wčda to, skočjm z ložexgi nomocli,
weszxslasskU mocného nápoge, gakowouž na stolr nalezml,
a tať se mč posstěstč, sestru mou zase k sodě přčwěsti.“

„W rom mezičasU slpssj tenlo ssust gedna sestra, we
spodU.ěgssjm pošctxodj domu Zůstáwagjcj, kdhž drudě sestry

wsseáy.nři mssi sw. ode p. Prčlli:do,

biskupa z Chaa

lon š sloužené,přjromné bhly. Přestrassenú celá přigde ona
tdoxmětdo pokoge, a nalešú mne a srstrU w prostřed gedo.
Poldled tento přčwádj gi na mnsslensu, že gú w zimnjčně

borkosti wstala; okamžirě ale mige sjla gegj, a gá odrácjm
tUtéž pečltwost Ua nť, ťterou gá tak práwě prwnj sestře
byla prokázala“. Po romlo padnn gá při mčm ložu Ua

kolenaa modljm se „Bože, cldwáljme Tebe.“

J stoll:

pňa gň do kaple dolů; wssak boge se, žebh mě nkázanj
sestro přestrčxssiloa welmi roztržitě Učinčlo, erkročjm
do
wnitiy Uýbrš se Upokogim, U bránp pokleknouti. Msse sw.
gest skončená, mé festry whcházj, gá spatřjm mou marku,x
a wrdml se gj do rnk . .
Qna mysij strassidlo před
seboU widětč, a může sotwa gegjm očjm wěřťti . . . My
gdeme spolU do kaple, Uegswčtěgssj swátosti oltářUj se

klaněti.“ u

„Pak prawila

wrchnice ke mne: „Sestro Kateřčno„

ostaň zde a děkUg Bodu, zatjm sestrh lwě pofnjdagjǧ,“ uu
„Blch, malko má,“ prawjm gá, „i takě gcidmám dlad, gá
takč půgdU pogest, a pak přčgdll, Pánu BohU pokogněg sr
pomodlitč.“ u Y podalo se mč knš chleba a kuš twrdč
čokolády, a gň, která .za tak dloudý čaď gen poljwkon a
tizanoU se žiwiti mufela, snědla údleb tento š negwétssj clmtje
nedoť čokoládu Uemodla gsem pro měkost zudů a dásnů

konsatč.“ u

„PoUěwadž Wy tedy, sestro Karolino,“ gala

se matka dále mluwitť, „Uzdrawenci gste, tak dokažte sodož
a neste stolek tento, párů lčber téžký, z todoro mjsta na
gině.“ ux „N gú nesu stolze.k,aš.80 loiber těžký, na Ustao

noweně mjsto . . .“

„Od nhnčka, sestro Karolino,“ pra:

wila dále.nasse matla, „od nhnčka wykonáte wssecka rwtxc.d

.uf;š.u
čenj wsseobeucnčboklássrernjbo žčdwotašnňmi.“

rúda, matko mú.“ .n„

u

„Welmi

,„thjm
xpřigde lékař gak obyčogně, a prawj se gemU,
že ga w sáln plerenjm pUnčoch zaměstnúna se whnamázjm.
QU t,o wčřiti nechce a Uwúdj fe sam. Udljdaw mne wssak,
zw.olq on: „Gste wh to, sestrodKarolixtd, aneb gest to gen
ostťUUhobraž ?“ xxxx„Nno,

pane, gá gsem to.“ u. Yle . . .

skutečně!!!“ au „Nno, pane, gá Wúm to prawjm, že gei
to, sestra Karolina.“
uu „Gá to wěřtli UebUdU,“ odpop
wěděl on, „až Wasse lože Uwidjm.“ u J gde wzeoůrU,
a nalezú lože a přikrywaxdla, wssak chorobnou ne.

dolů, a getyoprwnj slowo gest: „Gá

J přigde

bych přál,

.má

sestroč, oťdybyste we Wassj nemocč lékařem, an

neznazbotpem gest, léčenú bhlna býwala.“

„Pak mi Uařjdil lěkař, pran Ǧerard, tak se gmenUge,
„dwax neb třikrár šchodh rhclxle wzhůru a dolůstupomali,d
co gú to bez Uamádánj Uččnila.“
„Widjre, pane redakror, to gsoU obssjrně th zpráwh,

kterě gá z úst sestrh Karolino,

w přjtomnostťpana fa:ř

rúře karmeltrů, panj wrchltici klássrera a mých spolUpoú
cestných byl šaslechl. uu Mimo todo, co gá takowč siysselž
fpatřil gci fám, gak sestrax nagednoU tři stolice přinesla,
a Uúm ge k poxsezenjobělowala.
Twář gegj nkange sice
osobU, klerú dloul:oU a bolll„ou nemoc bhla přestála; wssak
radost, ssrěstj a zbožnost gsoU na rázech gegj wýznačné.„
„Qdcnázege, zaslechli gsme od ostazrnjch sester domU
toho, že onino tři lékařowě, genžro zckyorrobnoU
léčili, prúwě
slowuj soUd ll) byli podepsalč.
Nhnj očekáwú se přjcldod

welebné.bo pana arcibisknpa z NwiǧnoUU 2)a 8e8 pať
potwšzenj gebo podložiti.“
„Domnjwám se gesstě, Wám, pane redakror, oznáx
miti.musjri, že oUeU welebný ý. farář karmelirů na cestě
domu připogil: „Sestra ta si Uerronala a Uebhla w stawu,
Wúm to řjcti, že ofskliwý rak celé gegj prsa bhl sfžjral,
a žr toto zlé w stegném okamženj gako gině bylo zmtzelo.“

„Brzh bhch byl zapomněl, Wám, pane redaktor, ozná:
mčti,

že ze wssectylstran

rolčUU

widětt.

a mjst fe přichúzj,

Gedenkaždý chce gč wxidčtč,a tato milú

1) Slownj soud (Berbal:Procest)
wěcč. od slowa k slowU.

gx) Pawel..RaUdoe

sestrU tU Kan

gest wpprawowcioj Udalé

..šg.u.
sestra whprange
bez pocčar Uegmenssjho Unawenj w kaža
dém okamženj přjděh gegjho. Uzdrawenj.“
„Přčwolre.pane a r. de
,

Florentm Manson.“

Q tomto kwaepUěm a celistwém Uzdrawenj oznamnge
z pramenu co UeggčstotUěgssjhol) pan Bez w geho krča

tickémdjle: „Pnrowanj

do Salerte,“

UásledUg
jc

školostogjčnostč,
kterě Uzdrawenj toto gessrč pamětčhodněg
mx
„Před wečerem xUzdradeoenjgegjh,o bhla ona gesstě takx
„mdlúe že ledké podnutj gegjho zdlamce gi do mdlobh přix

„wedlo. W den gegjlho Uzdrawenj, w sedům hodť:t rúno,
„wphazowala grsstě silně pljce gegj; čtwrt na osům.wstala
„ona, oblčkla se conegrhchleg.. . odebrala se po mssčsw

„welebneho pana biskupa z ChaloUš,
do gjdelnh k snjx
„dalsj, a snědla š Uegwětssj chutj kUš černěho chleda thž
„lékař přissel a gi docela zdraon nalezl sotwa byl w
„stawn to xoochopitčpodiwemm, neboť chorobna nebhla geU
„kwapně, docela a oUplně Uzdrawená, nýbrž bpla po osům
„ler trwagjcj Uemoci, plna sjlh w gegi oudech a rhchlci
„w chodě gegjm
Lékař sotwa wčřčl očjm swým; zkoUssege
„choroonU, nechal gi šchodh wzdůrU a dolU gjti, pak za
„celoU hodiUU před njm státi, a stolek 80 libramč obtěže
„kaný, zgednot)o konce Ua drUhý nésti
Wssak to Uenj
„wssrchxw; sestra ta se podzwolila, gednU z grgj sester do
„ruk wzxti, a do giněho pokoge wněstč Obdržewssi ktomU
„powolenj, wzala seslru a nesla gi z lelyučka a bez namáe
„tdanj padesar kročegů dale au Co wssak negpodčwněgssj
„gest, pozůstáwa w rom, že ona, ktera pred rjm rozmloU:

„wanj dwou osob sotwa kratký čaš whdržeti modla, Uij
„od rana až do wečera bez Ustánj Uzdrawenj gegj hroznč

á„mnoho gi nawsstěwugjcjmwhprange,

a takořka š celým

„městem P zápasj, kterě přichaz1e gi widětč “
„Za 15 dnj,“ tak oznamlxge pjfmo dále, „hrnoU fe

„zwčdawj kUklássrera,diw teU Nassi Milě Panj z La
„Salette
widěti Hned totxož dUe gegjbo Uzdrawenj
„bhlad ona wsseckacwičenj zčlwornjho žiwota whkonáwala.“
1) Ž

pjsma, kreré hodnowěrnci a wysoce postawenci osoba

dne l. Máge 1847 w Awiǧnonu

byla psala.

2) Město Awiǧnon počjcú 2800 domů a 30.000 obywatelůe

uA)u
J takéweleb U biskupz Cdalonš pan Wtksoriu
de Monyer de Prilly, oznamnge a činj we swěm
koloptsu, kterě po swém nawracenj z xťxij na swé dux
moweustwo whslal zmjnku o tomto kromobyčegněm Uzdra:
wenj náslrdUgjcjmi slowy: „Pan rúčil modlitbh whsiysseri.
které oné dřjw sak pronásiedowané seslry sw Jozefa za
gednU nemocnon snolnsestru whkonáwalh; neboť an dyla
rakměř w mě přjromnostt způfobem wrlmi podiwným a
nadodyčegným Uzdrawrnú Wssude mlnwj se o tomto padU,
krerý wsseclmými srdci byl podnul „ j
Kdo bh necdtěl o tomto tak kwapněm a celistwém
Uzdrawenj, tať mnohýmč swědkp dotwrzrným, prst Božj

poznati? uu
Oně zřjdlo na Uoře z La Salette

wždh tekonrj

gest Ustawičný pomnjk nadobhčegnédo robo zgewenj, gessto
ode to djrky byli wjděli; a onino pjlim té wody naslra
dUgjcj Uzdrawenj gfon Urpoňprnj dnkazowé zgewenj nege
blahoslaweněgssj Panny, Matky žiwota a spáse Uemocných;
neboť Bůd Uzďrawuge nadobhčegným způfobrm gen k doa
swrzenj prawdy slow swých aneb padn, krerýž lidě pro
geho přirozenost wěřiti rak mnoho práce magj

5.
.Zpráwa farciťe w Buochš (fanton Podlesj, Unteru
walden we Šwegcarka)
o podčwném Uzdrawenj
gednoho farnjka. l)
f
BUochš dne l6. Rjgna l847.

„Welebný Paue a Pťjrelčm
„Qsoba, o které mh zde mfnwjme, gest djwka l7 ler
stará která giž za někoťiklet ďmnodými přetržkh chorobná
byla
chných lěkařlt dhlo fe giž pokusilo, gj Uzdrawiti,
wssať nadarmo. Qpěsowaně byla giž swatostmi zaopatřena,
a byla tak rrpjcj a mdlú že každěbo okamženj gegj roze
pogrnj se očekáwalo, a kněz zawdy dnem t nocj gegj lože
neopousstčl
Pjsec toho byl sám mnodokrát widěl, gak
prudkě nápady bolu mčla, že za celě hodťnh ani slolpa
ck) K zafladatesj

fpčsu tohoto.

UU.U
promluwřteiu nemohla, a che osob zapotřebj ebplo, gi w
ložn Udrželix. J trpěla takě. někotikráre dáwenť krwe, gak
zlássť rak nmoghě pohorssenj

a bolesti,

žedy skmečnť pěura

lěkařowa zapotřebj dylo, wsseckoddokomile napsatč. Mczt
sjm se gi wssak zase tak polepsstlo, že wygjtt mohla, wlastx

njho. ale uzdrawenj se nezradowala.
Užiwawssi lěko djwka tato za celý rok bez přestánj
zlěkárnh gednotw zprwnjch lčkařů Uasse kraginyp nemodla
celistwěho uzdrawenj dogjti, a proměnnč staw gegj brzy
se zlepfstle brzy zase welmč pohorssll. J Uzawřela ona na
poradu lěkařowU, při nastoupenj dobrých okamženj, dornj
lěčenj ezknsiti. Na horách zdálo se gj sam„é ledce býti;
wssak ubodě djtě bhlo gen až brzh w naděgť swé zklámano,
nrboť mUselo brzy zase do otcowfkědo domu přiwedeno býti,
kde pak prwě změmlým pádům nemoci fwě podlěhalo.

Poslednj.podzimec odebrala se do LUcern:U

k dwěma

wedlasným lěkařům, otce a spna, se dowčděri, co by o
nemoci gegj tronfalip ge zúroweň požádawssi, gj prawdu
řjcri, zdaltž gaká naděge k Uzdrawenj ge: uu Po dlonhěm
wypťáwánj a tázánj se whgádřili tonečně, že nemoc gegj
nehogitelná gest, a že od lidj pomoci žádně ločekáwánj nenj.

Nawrúriwssi se djwka ta z Lucern:u

Uelěpedomů,

bhlť gsem gú gakožro dUcldownj t nj powolán, a gá nae
llezl gj skutečnč tak nemocnon gako zarmoUcenoU. Gá těssil

gi dle možnosti,a powszzowal gi dewjtidennj

pox

božnost ke cti zgewenj Uegblahoslaweněgssj
Pannh

z La Saletre

před fe wzjtč, ď tjm slibem, žc

gj poslednjho dne několik kapek wody pramene todo podám.

Plná důwěry započala ona pobožnnst tn, pokračugjre w nj.
Wssať gtž bhl osmý den zde, a předc ani za mák polepssenj;
přichúzrl dewátý a poslednj den, požjwala wodU tU a uu

hyla zdrawá. uo Bylo gj tať. prawilae gaťo by někdo
nagednou wsseckhonzkosti a bolesti bhl zmazal. Qd tě doby
nawssrčwuge djwka ta denně služďh Božj, gest wssem roze

ličným pobožnostem, zawdy dloudo trwagjcjm přjtomná,
necjrj ani tě Uegmenssj mdloby. Slowem, djwka,která se

zdála ztracenú, gest nynj docela

zdrawá,

což takč ze:

wnčtřnost nkazuge. K potwrzenj wssebo todo, co gá zde
oznamowal, dhch rád lěkařskoUzpráwu o.nemoci zmjněné
djwkh tě připogil; ale to gest mi teď nemožno.
My děkugeme BohU za toto podiwně Uzdrawenj, poe
nčwadž on tjm w dobe, kserá kromobpčegných a podiwných

..UUB
prostředkůrk ožjwenj wjrh zlássť porřebnge weře nč o mucá
aglasa:et mčlostč plné. geho Matkh

ux„smědeain:dst
dal.t.zupf

Zaxručlwsserse prawdhotobo,to prawěoo, děkUgj Wám
aeBohU spolU, ze gú .taeksstastnh bpl, wodh téxo„bdržeti.
,

Qd toxbož dUe podiwněho

Uzdrawenj

djxwčřcčtě roza

Ušsla se po,west ta přeš horh a dolinh, a choroij

aneb

gxtchprátele ze wssech stran se brnoU, gim wodh z La San
let,te pofkytnomc anfb zaaopatřčti,že přinUcen gsem, Wáš
požadanx, mne pmžadtti, dga.k bhch takowomo wěrněxa gia

stotne z rLa Saalenttš potahowati mohl.
S pozdrawcnjm a onplnolt wňžňostj
Wáš
negoddaněgfsi
D. Fr. Nemťǧ. Nčederberǧer.

6.
prá,wa

welebného .pana farúťeť z Jšny,.

krúlowstwj.,

Wirtemberǧ:n, o podťwném ršzdraxoénjgché anjn
g.čž osů,m let nemocné

l).

W Jďny dne l9. Záťj l847.

„Mnohowážený Pane !“
„Gei pofpjcheim, Wám Uodon radostnoU Udalost oznáx

miti.

Před osmý dn„h bhla panj soUdcowú zFriesenn

hoer:U,

králowstwjWirtemberǧ„fkěho, skrzedewjti:

deUUj pobožnostp k negblahoslaweněgssj Panně

z La Salette

kwapně ozdrawěla, kdhžan giž skoro defet

let chUrala, a za celých osům ler aUč krokem do gegjho pou
koge,edolnjho pošchodj domU swého nebhla pařčssla.“
„Z hodnowěrných úst bhl mč přjběh teU krátqe takto

oznamowúxt: „Panna E...dz

W...

cowé oUoU známoU kUižkU„P.řjbčhu

poslala pa,nx soUd:j
o jzgeweUǧ sa t. d.,(

J Ustanowila ona sama pro sebe w tichostidethtdennž
pobožUost.
Poslednjho dne pocjtilq chorobná ta pam
tak hrozné bolesti, že gi bylo slyssen dalž:ko wně ,domU
kťččetiu. Lékař mi sám prawil, že křečf byll tak silne, gak
ge Ue tak lehce přč Uemocném bhl wldél. J wzala ona
pppr

d

Zasláno gedno,mu oudU melebne“ýozaloženj Eť,ns ťdeťnqx

U..GZ.U
onročissreexswxéd
ktřidkrálowč wodě l) w com swatémx do.mnčm,
že gč za xwodU tonxoho zřjdla,

nanoj.hoř;euxxLa Sašloextte:

zgewenj Matky Božj se pregsstjcj, požjwala.“

opo

p

„Učiniwsst co w mysslenj tom swatémx, zoopnsttlh okam:
žitš bolesti. DrUhého dne ejrčla se zdrawa, wstala, kdhž
práwě gegj domáci Ua službách Bošjch byli, z lože, ssl,a

dolů do gegjho pokoge, který giž zxaosům let bhla ert:
děla, a feděla k podiwenj wssech oblečenú při stole, kdpž.
tito z chrámn přissli. Žčcdňých bolestč, ba an té UegmeUssj
nezwole pocjtčwssr, whcházela nynj wně domU, a odebrawfsi
se následUgjcjho dne do chrč:mn, wykonala sw. zpowěď a

přigjmala tčlo Pčmě, whtrwala

w tomtěž dnj, bhla to

práwě neděle, za celé službh Božj, a gedla pa,k, gako kdhbh
gj nikdy bhlo co chybčlo.“
„Měl:li

bhch fe pozďég jzxorcirox,dblčžssj ode tamUjbo

faráře dowědéti, tak Uebndu messkati, Wám ge dorUčitjižT
gelčkož gi snad welebnj peini klxásstera fobč přúti budm.
Můžeteo fobdě lehkox pomhslřti,

žexteď wssickni.lčdě tytéž kxnťžčh

chtěgj, a onino osoby, kterě se š rozssjře,njm tčchto knižqux
zabhwagj, snčcžnč požádatč obmýsslj, gim takowé c:opxt:egsidjšd

zaopatřiri.“

e

7.
Pfanj

welebného pana bťskUnaz Ǧrenoblxu, welebnému
pcinn bťskUpowč z La Rochelle.

„Milostiwý PaUe,!“
„To předfewzetj, wlastnjm djlem relé FraUcoUzkoWassiu
přeswědčenost o wěhlasUém tom přjběhU w La Saldette
a o dogemU, gakěhož gste Wh Ua oUé hoře, teď tak wýx
zncimé, pocitčti ráččl, w znúmost postawiti, dosáhlo celě mě
spokogenostč. Geá bUdU djlo to co úwod powažowati, který
oUředUémU wýrokU, gehož gú, gak donfúm, pozděg whdúm,
welmč UápomocUý bUde. Gá giž o tom diwn, který se w
Nwčǧ“UomU Ua mUjssce fw. Jozefa, na sestře KaroliUč
Uskllteču,čl, celčston

gistotU bhl dofčchl.

YrcibčskUp Nwč:

ǧnomskh připrange o tomto .skUtečnémččnUzprcin.
Gině
Uzdrawowánj zdagj se též Uepochpbné, a b;ldon, co možná,
ll) Woda tato fměrja se pťed wečerem slawnostč swatých rřech
kreilů welmt mnohými modlaš:bamč.

um..
p.oždčg rti.skealdp“otol“ožrnai.
, Wssichni

š?ltššlugsoal w rUkoxU mhch, aneb

S

l somu potřebni

welmi

dňkau

brzy se nalezatč

nrghlnbssj wcfežnostja k. d.
xr Fřlibert,

M.wu

bisknp z Ǧrenoblue

šáwjrka.
šu

.azyú.

Mn bhli welewážným čteUářům přjběd o zgewenj neg:

bl,adosiaweněgssjPannp na doře La Salette
dl,w:žhch a ťrox,nobyčegných onččnkúch wěrně

a gedozpo:
a dle Ubezpe:

čťtwych pjsemnych a tissténých zpráw wyprawowali.o Lon:
člwsse,se teď 9 njmi, Uwádjme gesstč slowa a smýstlenj,
š.akrerhmiž

.ctiwážný

a slowUtUý nmžd od čtenciřůu noxwin,

we FrancoUku wysslých,„Cesta

prawdh“

nazwaných,

odchod bere, gimž oU přjběh ten w La Salette
wěrně
a nestranně byl whprawowal.
„Co my zde whprawowali, newynalezlč gsme my; celé
Franrouzko to wj j). Tčsjcowč poUtnjkň, z nichž gedni
welmi horliwj a Učenj křesťani gson, gin zafe k newěřjcjm,
neznabobům a stoUpeUcům nekřefťanskýcb Učer přináležj,
walilč se ze wssech končin sewernjho a gjžnědo Franconžka
do Korpďan,
dota.;owalč use oboU djtek pospolirč i různě,
nawsstěwowali mjsta zgewenj, a byli docela přeswědčeni,
že tyto djtky piejběh zgewenj todo ani wymysliti, ani ta:
kdowe“pro obmezenost roznmn wymysičti nwhli; žeby wssak
od gčných osob k whmyslenj sakowého pqdiwněho pižjběh:;
UeneoedeUě,daneb k tomU pot,řebowané bhwati mohll, tor.
rozUm dodú, žeby předc gakhum zpňfobe.m wymyslenost tau

kowá wpzrazená .bpla “
„.é

ll) Poutnjci přicházj fkoro ze wssech depaqren!enrů do Lq S,a:
lecre.
Dobré i zlé nowiny mluwj o romto podlmnenž
přjběbu, a co my o tom pjssem, bylo wueFrancoU;ku nowc
ro pjfmo welebným ýánem bčskudem z La Rochell.e roz:
ssjřeno, a brzy wygde ram gesscě gčná kniha.

en

.75 .u

„Co obe ty. djtky tak weieegně, tat stále, ,před „m“noe
býnti tčsjci pUtUgjcjcb každěho stawn a .sta,řjaglž zqe 18, q

che měsjců wyprawngj, dýwá znebe mnohým podlwnhm
Uzdrawenjm, genžto fe na hoře La Sale,xtte,uw .(korpďlu,
Ywiǧnon:U
a ginde dělo, dotwrzeno; neebo.tlUlhamj
chodj, siepj widj, blUssj slyssj, cborobnj ozdrawngj kwqpně,
a hřjssnjcč se obrácegi. un Děge se wětssich důlazňe pso

prawdu skUtkůBožj;b? uo“
,
„Měla:li by zatjm ani welikost a mnobost ,onych, lna
nepochhbliwýcb zpráwách založenýcb, přepodiwnhcb nzdrajc
wenj a obrácenj, ani ono hrnutj pod očmi welebných púnň
biskupů Francouzka Uepřetržnenoěetrwagjcja wždy wzwskagjrž
emnoháto tčsjců poUtnjkůw každého stářj a pohlawj, každéhdi

stawU a Uáboženstwjerěřjcjm se dostáwati, tak ge žádúmc,
diejw:li Usudek swůg prori prawdě podiwněho zgewenj pro
febe Ustanowngj anrb přč giných odložj,e wofoké korytanské

hory rrzLa Salette

nawssrjwitť, oboU těch pastewcň sr

ptúti, š onými Ulěčenými osobgmi mlUwiti, a Ua. o:.lč.tajčo
kwapně xzměněnělfarnosté se podjwati.“
,žUčiněgj:li to Upřjmně a swědomitě, tak nebUdoU.mocti

ani gedině oprawdowé námitkh předněsti, tal. gak rakě za
cělých aš 2 leta giž ani gedinci oprawdowě protiwnáxnáx
mitka přednesená byola, mnohém che w posndkn dlexwssecb

prawidel co hdodnowérnč dokázaný.ch kwaxpných
Uzdrawer mnobýchosob, g w kwapnjěm.obrácenj
mnohých fařnosti biskupstwj Grenobl:U

a GapuU,

w

nápadnrých obrúc.enjch mnohých lidj gin.ých biskUpstwj za nee.o

zapiratelné pamňrnjky podiwného ngewenj Uegblahoslaweet
UěgssiPanny a prawdy gegjho předpowěděnj.ad:znatimnsj.“r
Gest ale zgewrnj negblahoslqwenčgssj Pannh w La

Salette

a gegj předpowjdánj prawdiwé, co z toho nán

siednge? uo My se domjnjwcime, že fe chných důkladných
důwodU whwoditi Ueecbci.
Předně následnge z tobo, že obsab pieedpowědčnj ce.et

lěmU lidll, krerý .od ,negblah.oslaweněgssjePanny gegj lid
nazwáU.byl, oznámrn býti má. Skrze oně dwč djrkh bhlť
on skUtečUě wssem osobčnn, gessto se ge tázalč loznúmen, a

skrze oné tisjce a risjce pUtUgjcjch w celém FrancoUku
ch neb meUěg rozssjřen. Mnohém rychleg q spasitelněg
bUde gebo oznňmenj, kdhž weleb. p. biskUHz Grejtobl:n
onxředně wygeidřenj

o Uěm whdci.

j

Pak Uáslednge za drUhě, že Uegblahoslaweněgssj Panna
gcgj mocnr“ orodowánj

U božskěhoj gegjho Synap wždy

a.ux

.nn;u.
mšd,ao šax jbřxessňý xgegj lčd bpla

založčla

a skládáe

e lčd

gemxpo.chopttl wssta!foU Uenj, š gakoU láskoU a tťwžalostj
ona 4g.egxp,orodowamr rbhl:a dúle wedla; že ona txresthpktekč

Shn .Bozx ,nad gšgjťn lldem pro geho hřjchh wyplniri bhl
,UFawreť, w:ee„šdkšett w staw.U UebUde, gest:li„dú sebe Uen
wegr,deza od hrxšhu neodstoUpj, a že gj pro tak weliké oro:
dowaW !,t,owú laska.,a llpřjmný wděk xorokcizcixtu
býti mci.

,

xs.tez,z toho Upa.sledUge,
že djlem šUeUctiwáUj

te.erhtžxe.gm.ena
Botho

klerm,

hún:fm, dxlem zneswěcenj
poxbmllro, ťd, Kxorpš:U

swa:

přcsáhánjm a urom

Ueděle Shna Božjho bhlo.

xaxočo„lnjch kragčUách zemčara mo:

rš!xmporazttr, a,že tedh Uákaza trest Shna

Božjho

Uad

lldem gestz, kr,erh od n.egbl,ahoslqweněgssi PaUUh gegjm lčdem
Uazxwá:t bhwa. mž Kterp křestanský lčd wssak Uer lťdem
Mc,rtkh SyUa Božxho? un N w gak.mnob!)ch státech ba w

c.ečleEwropě nerťil oUeU mor w letech 1845 a1846 nad.
zem,čatp, genžto tak krúsně wšegdoUce kwetly, a w gedinč
oncl z.wadlh? uu Gak hroziwé pleněUj nepůsobčl hlad rokU
18u(l7.wpkarolickémJrlandU,etak že sw. otec papež PiUš lx.
oeleekřefranstwo sirze wsseobeoUoU modlith
a almUžUU k
pomocčx wpzwati

přčUUceUým se widěl!

uo Gak weuliukýUebhl

hrťad pwroce 1847. w katolickém králowstwj Belǧixi! u Gak
wedlidkeija, wsseobecnúx Uebyla drahota w roce1847! anu
N, gakě whhledh .múme pro rok1848. a 49tý také i w gxi:
Uhech gxessté po!Uěrách?

eu

Konečně z toho Uásledege, že onťno
trexsth wtrhUoU, gest:zli se lid zlých swých
řeekne; tak gako také, žeok podin
hodnč
zlege, kdpž se lid Marit po.lepssj a obrútj.

wětssj whhroženě
anhklostč erd:
požehnánj fe ro:
Za předznamenj

kromobhčegltého toho požthúnj mohla by anUo rokU1,847
núsledowanú erbyzčegnú oUrodnost země po,klcidaná bptč.
x PodobUě,

wýměnečně Uččněné božské whhrUžky a při:

sljbenj Ualezagj se hogně w starém žákoně.

qu

Ua ,př.

mlmoil Mogžjš
we gméUU Božjm k izraelskemu lldU
(7. kn. Mogž. 11,p13u17.):
„Gestliže fedh ztžndeťeposloU:
„chati přikúzanj mých, kteréž gčc dUeš pielkazlǧgťwam, abyste
„mčlowalč Hospodan Boha swého, q složlzll,lxgemU,z ceš
„lého

srdce sweého, a še wssť dUsse st?e: da desst šeUU Uťass:,

„časný i poszj (po satbě a před zqtboU), abhjťe sklxzeoll
„obilj, i wjno, i oleg, č feno z pplx k pokrprenx dobhtkU„j
„a dá wsseo.o roho oognost, abystec wh gedlt, a Uasncem
„bhxlč. uo Whstřjhegte fe, qb,h fUad Uebhťo fweder fr?,ee,

„wasse, a abhste erdstollplll

od Hospodma, a UesioUztll

.UU.U
„bohům cizjm, a klančli se gim: a protož Hospodin rozx
„l,Uěwage se zawřelby nebe, i dessťowé bh neprsseli,a a zemč
„Uedawala by onrodh swé,a zahhnnlč bhste rhchle ze země

„wýborné, kteronž HofpodiUada wam
Prawj fe, že prorocrwj toto se newhplnilo, a proto
prawdčwé býti Uemůže,a že prúwě proto přjčinU máme,
oprawdě zgewenj pochpbowati. au ZnameUáme wssak o

tom gesstč gedUoU, že proroctwj toto prawě tak gako ono
Jonasse
wýměnečně k zrozUměnj gest, a Uasledownč gen
pak ouplné, bUď co negwýš požehnané aneb ď celoU tjžj
pleněnj. UastoUpj, gakž se lidě obratj aneb w Uekagičnosti
pozůstanoU. Qna drabota 1847 w tak mnohých státech nae

stoUpena,oneUhrozný hlad w JrlaUdU a Belǧii, a we
mUohýchkraginachFra UcoUzka a gmenowitě w Korpš:ll
při začatkU zimh 1846 w časU don

měsch trwalá we:

lika fmrtel:tost malých djtek mohoU co častewňě wyplněnjx

proroctwj pokladané býti

Wssak oné mnobé obrácenj a

kan welčkých hřjssnjků we chných biskupstwjch Franco:lzka
a modlčtba tak mnohých tisch núbožUých dUssi za milost a
smťlowaňj bhly snad rUkU Spna Božjho prawě tak welmi

odzbrogilh, gako kdhš Nhnhwité
strze gich pokanj a obrcie
cenj wyhrožené whwracenj slawného mesta swého, bpli odn
wratili
Y pak co za welikě obrácenj bh teprw následon

watč mohli, kdhžweleb p. bisknp z Grenobl U oUředUý

wýrok UebrozsUdek Uad tjmto zgewerm whda a w
celém FraUcoUku se rozssjřj? uu Bůh fe UpokogUgezawdh
š Upřjmným obracenjm Uěkoltkatisjci dUssi,wyhrožený sng
trest zastawitč Defet fprawedliwých mohlo whwrúcenj

Sodomh

zadržetť, tak Uaš Učjpjsmo fw nu Nemame mh

PaUU BohU co UegUpijmnég co děkowatč kdhž oU w pohledU
mUohých obracených dUssčcelý stat od zahuby zachranje?m

Umhsl zgewenj Uegblahoslaweněgst“ PaUnh gest brzkě
whkořeněUj oných hijchU, roUhanj a teUctjwanj Uedčle tak
wsseobchě anUgjcjch, tedp Umhsl, časopotřcbam docela wh:

howěgjcj Gak podiwnc„s: to š oUým srownawa, co w
kratkčm čan w cjrkwč swate k whkořeněnj wýš znamenae
U!)chbřxchůse bhlo ěinilo! w Sw otrc Řehoř xfl byl
dUe 8 Srpna 1843 dowolřl wssllde bratrstwa k wykoře:
Uěnj roUbáUj se BohU n klenj Uwěsti, a gim wssechnh od:
pUstkp, které takowémú bratrstwU w Řjmě
propUgčil,
Udělčti Papež PiUš lx prawil we swé iečč křjmskémU

lčdU,že roUhan

fe Bohď, teUctěnj

Uedělea

a sm člU o st hlawnj neprawosti tohoto časowěkUgfoU

.usg...
,

Dllne ,lčš.Bieezna l844 bylť we FrancoUzku welebným

paxnrm,arcldtsk,npemzToUršfpolek čili towaryšstwo
ke ctt sw,azleho gmčna Božjho
gest,.roUhanx

založeno, gehožohled

se BohU a klenj whkoieeniti.

N rokU 1847

bylot w St. Dizier, farnost biskupstwjLangreš, bra:
trstqu k zadostičiněnjpro roUhánj se BohU a pro teU:
ctfn:
Ptem

Uedčle ll) nwedeno. Toto gest Uynj papešem
lx. š hognými odpllstkami Uaděleno a dUeZ. Čer:

wence 1847 za arcibra

trstw o wyzdwiženo. Zname:

náme zde 8 welikým potéssenjm a gistotně.také k negwěr:
sfij
wzdelánj a přjkladU wssech wěřjcjch, že tento tak
slaw„ně pamlgjcj papež sám sebe co oUda tol:oto bratrstwa
zapfatč, Uechal. Q kýžbp bratrstwo toto š geoo celým přju
měřenhln Uspořádánjm wssude rozmnoženo bylo!
Konečně znamenáme gesstč, že ne zgewenj Uegblahou
slawenčgssj Pánny, nýbrž onino od té doby š njm spogeni
překwapugjcj oUččnkowé od cjrkewnjch o:lřadů zkoussenj býti
moboU; že cjrkewnj onřad wždy a wždy gistornoU a prawe
dion
swědečnost uneobyčegných oUčinků pieihodilých ,šbro:
mážďnge, wěc tU moUdřc skoUmá a w přjležitý čaš .skoUn
mánj gegj oznámj; že oné swěpečnosti, gessto my wx djlkU

tomto pro prade
exleobyčrgnych oUčinků gsme Uwčlděli,
nasseho wědomj se tak wynachúzj, gak gsme ge byly Udalp,
a že se na mjstě gak še skladatelamč oných Uwedených a
podaných zpráw, tak š Uzdrawenýmč osobami a obrácex
nými obcemč mldeiri mňže, a zawjráme řeč Uassi dslowmy

watěho archangelaNafaele:

„TagnoU wěc králowe

ťkoUUkrýwati dobré gest; katky pak Božszgex
wowati poctiwé gest.“ (Tob.12,7.)
e) .„meleotiation ra!parutrjoe aloš dlnšpbémeň e!t áe ja riojation áu
ojmanolw.ee

