
ŽimotU.
skUtkUa ntrprnj

Swatých a Swětir
Čšoš.ich:

j e p s wiU y o d

šžUǧmm še,sčm:lšťmšljlme
lnjž. arcth. norxiťe, karxčtulára sir.žšnč kmtoslčr w Tčxplč, prdosršsora českš ťeči a
lireratuw Ua ghmnasium uedďlzrusixxm,spolqšaklndatrle Dčductwl Swarojanskčxho

a řpoluařrda UeisodmtxoMuirum.

Djl prwnj.
DrUhč poopraweuš wydňrtj.

WUdciUh od Dřdietwj x„SU:cltojrulfcklckěho.
Pro rok 1848. u Cjslox)(.

Crnn 1 ;l. 40 l:r. r„ ť.

W Wra;c. 1860.
Nčlkladem Karlň BellmaUUa.



NúsledowUŽci mogj bUďtšž, gako i gčxKristňw. 1. Kor. 11, 1.
Mohli ginj, mohly giUč: proč td Uemůžck, AUǧUstťUeř

Tak ťjtňwat sw. Qtec Yužxšstin kusobé seim,p
a tak se pťjkladem Swatych k doerému

powzbuzowas.

Tčsienx Karla Beslmanna w Prxc:šznřepr
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Srpsňny .
xck od 8

HUňona Jana Karljka,
podpřcwora Prě!monstrátů w Teplé.

ů

Djl drčchý.



Žtmotw
skUtkh a Utrpenj

Swatých U Sločtic
Bož,jchx.ch
D jl č!r U h ýe

S:psány od

šUňan oexjmmKarljlm,
podpťewora starožitné kanonie Prém onstrátů w Tcplč,
proscšsora cjrkewnš historie pťč domácjch studijch, spolu:

zakladat:le Dedťctwj Swatojansišbo a spol:.l.anda
národnjbo !j)ťnchmzd

rn

Uáklač!emDčdiňijwatojanskčbo.
Pro rok1848. ijlo xxj.

Cena 1 zl. na střjbťe.

W Praze 1848.
Tiskem knjžecj arcřbiskupsleéknřhtiskárnn pod zďr;ťwan Synů

Bohumila Haase, za faktora J. W. Zaka.

E..sk dostčdnjw knčhkurrctxpjBqdřčchaCrcdnem a mečnlmba na
Slaromestskcm namestj č. Zaš



Následownjci mogi bUďteš, gako s gá Kristůw. 1. Kor. 11,. 1.
Mobli ginj, mohlp gřné: proč ly Uemůšeš, NuǧUstiUce.e

Tak ťjkúwal sw, Qtrr Yaǧ:,:stin k fobčžfč:me
a tat se pťakladcmSwawch ť dodrrmu

powszzowal.



Wzrúst Dčdictwj Swatojanskčho, rokU 1848,
až do Wssech Swalých.

Letossnjm rokem pčťbylo SpoanUdU 309,
opčt wčtssim djlem z Morawy;

a wssech gich do prwnjbo listopadU počjtáme 1956.

Žádost
redakre Ua wesskcrě bratrstwo.

Mnozj spoluaudowě si stčžUgj, že knčh Swatojanských
neobdržugj, a š taU stjžnostj Ua redakcj se obracj au

My mUsjme pťipomenutj nassich pťedesslých opako:
watč, by gen každo pohljdl na ljstek fwůg; a zpozoruge tU
zagčste, že dole ge poznamenano, kterau cestau se mU knihy
posjlaly, posjlagj a posilati bUdan Tam tebdy, w tom kon:
sistornjm kancelaťč,neb w tom Bikariátnjm uu na Morawč
mopak wDekanatnjm aUradč každý se pťčhlasiž, a knčha se
mU tam wyda, a na ljstku odepjsse Když by se ale tam
pro wáš knčh che Uedostáwalo: potom se teprwa na
Pražskau konsistoč neb redakcj gegj š pozeptánjm fwým
obraťte.

Každau nowě wycházegjcj knčhu oznámjme gak w
Pražsleých tať i w Brněnských českých Uowinách. Na toe
po čthrech neděljch, mUže fe každý spoluaud tamp kam ljste
kem poukázan gest, o swan knčhuse pťčhlasitč My každo:
kratr bledčti bUdeme, by fe také wssecky knťhy do toho
času na patrjcjm mjstč nachazely

Když ale každý spoanUd za 24 kr. (což Uám nese
základ geho lo zl.) ročnjho auroku obdržj gedml Ueb dwč
knčby ročně, kterétxy cťzj Uakladatel Ueb kupec po 2 Ueb
3 zl Ua stť prodáwal: tak sipak neztčžug a neobtčžugsi
žádný, když za odeslánj Ueb za přiuessenj te knihy něgaký
ǧroš platťti mUsjš; uu za to gčzase brzy olodržUgeš Sroato:
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janstč dčdictwj nemůžc schwalxnjchposlů platitť; a kdyby
gc takč platčlo, pťedce by Uemčlo gistoty, že každa knčba
na swě mjsto ťádnč pťčssla.

1e 1“ “je

Rok sc nám schplugc. u Protož žádost nassi opč:
tugeme, by se Uám do konce přjsstjho ledna na wčdomj
dalo, kdo z pánu spoluaudů nassich w tom dosslém roce
w PánU zemřel; bhchom geg piei nowě knize, kseráž okolo
přjsstjch welkonoc wygde, modlčtbám wcsskerého zbožného
bratrstwa poručitč mohli.w

Qbrázky k Zčwotúm Swatých.

Poněwadž pro nedostatek prcdplatitelů obrázky k
ZčwotUm Swatých wydáwatč se nemohau: nčkoliktěchpťed:
platčtelU dehž nám na wědomje skrze koho mU penize zpět
poslatč máme. uxe

KUihy Dědťctwjm Swatojanským wydané.

Článkem lo. prawidel bratrstwa nassehogrst wssem
spoanudům přťpomenuto, že se tyto knihy proto wydáwagje
by rozssjřené lčd wzděláwaly. K dosaženj aučcle todoto
nešnj tedy dostatrčno, lxy spoanUdowé genom ty knihy
zdarma obdržowali: Uýbrž spolu č potřebno, by od lčdj
wešmčš uo odkupowálm boly. ku kterémuž cjli ǧeden kažBý
spoluand bedliwost a horliwost swau mčlerád obětowatť
máe by knihy tyto co možná do rUkaU wesskerého obrcenstwa
pťčssly.u Že za odkaupenj stogj, za to ručj netoltko gá:
drnost a wýbornost těch wěcj, kterčž pťedkládagje a au:
dlednčsi pěkného wydánj: nýbrž i také nad mer lewná
ceUa, ža kteraUž se prodáwagj; uw neb w skutkn, kdyby
w Uěmččnč a w cizině ttsstčny byly, dogťsřa bp se za dwa:
kráte č tťikrate drazssj cenu prodawalp



Z těchto důwodů můžeme knidy tyto k hognémU
odkupowánj poručené ččUiti, a každého tjm Ugistiti, žc si
w nich lčbowati bUde.

Gsau k dostáUj w Praze, pťedkem w koUsistornjm
kanccláťi, pak na Staroměstském námčstj U knčhkupce
Krednera: alei takc, obgednanjm, U wssech ostatnjch knčhr
kupcůp gak w Prazc tak iwenku, a po Morawč a SlezskU.

Knthy tyto gsau následUgjcj:
Kapitola Pražská w čase fw. Jana Nepomuckébo kr
Swatodennj poťádek . . o
Proč gsem katoljkem .
B pťjsaze . . . . .
Žiwotoplš Zakladatelc .
Warum bin ich katholisch .
Utrpenj swatých mučrdlnjků prwnjch stolctj
Qbraz smjsseného manželstwj . . . z
Soliloquia fw. Augustčna . . . . .
Chrysostomnš . . . .
Popsánj Staro:Mčstskčho kostcla sw. Mikulasse
Utčcha pro wysoké starj . . . . . . . .
Wýbor cjrkrwnjch pobožnostj . . . . . 10 „
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10 „
10
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Rodina Bohowěrných . . . . . . . . 24 „
ť)oc:š Zčxcšráwš mčxšuušz hudebnj čtwerozpčw Y: „
Bohumil, drnbé wydánj . . . . e : . Zo „
Populárnj dogmatčka, druhé whdánj . . . . Zo „
Pane zUstaň š nami, dwa djly . . . . . 36 „
Zťwoty Swatých, prwnj čtwrtletj . . . . 1 zl. u
JUtronizaťUj pamětnj penjz . . . . 1 zl. uo
O městě Božjm, swe Blllgustčna Z djlťč . . 2 zl. oxu
Weleslawjn, kniha hospodáťská . . . 25 ,.
Hlaš duchownjho pastýťe . . . . . 16 e,
Dčgcpiš cjrkwe katolicke, o o o o e e u 25 „

leotů Swatých druhý džl . . e . . l zl. u

Fčlothca sw FraUtiska Salesia, po trileta zc wssech
straU taužebne žádaná, po přjsstjch welkonocjch w drul)čm
wydánj opčt wygde.



Posiriď pro Swatojanskč pobožnostč.
wuú

Wyplnilč gsme giž mnohostrannau žárost nábožUůch
spollxandů nafsich na Morawě, no (kteřjž si přčili a se obě:
towalč, k zwelebenj pobožnostj U hrdbu sw. patrona bra:
tsstwa Uasseho,Jana Nepomllckěho, přčspětř;a spolU
tu žádost whgewili, bh č che gichu k Uim w tedn anmosl
se pťčpogilo,) u art gsme giž, čehož nám gak pro Uasse
Swatojanskč a Swato:Wáclawské oktawy, tak i také pro
Rorátňj pobožnostť bylo whsokan potťebaU, zwlásstni war:
bany z,k Pťenássenj„ zgednalč..

Náklad na nč pstoǧ:;jn:oo zl. na stť.,auu a zaprawen
bUde šen z dobrowolných darů;uu proto žádných zwlásst:
Ujch listů na spoanUdy, ani gakých archů po mčstš a po
wenkU Ueposjláme, ale kažčému ňa dobrě wůli pozůstawu:
geme, pakli chcc co dáti, čili nic?

Pťi fnize: „erkewnjho dčgepčsnn fme se zawázalťp
že š wssjm, co se segdež pči ll. dle iwotů Swatých
se wykážeme; což tehdh také zde činjme; a pončwadž
nawrženj ono z Morawskýchosad zPťedmostj az
Jwanččc pojsio: proto zde š MorawaU prčjUámc.

!U Bolommlckrm arcabrsknpstmj. fzl. „U
Stěpanjk ?lUt„ kooperato: wPředmostý.e) 1 20
Bleslowa Weromfa, dcerkaw Taza!cch. u 10
Clckr Tomáš, mlynčxť w Brr,xskcicldr ř 5 u
Cernosser Jofef, pnrrhradj w chatowirjch. d l u
EssenbergromšMar., ssrolmrerrorra w Hmissru. xn 20
Jcmár Franllnek, půučmjkw Bepskčxche 1 n
ZUrda Qndčeg, w Celssjrjm. aau 14
Kruprowa Barbora, slUžraw Holomancře u 20

,) W čcle postqwcna gmčUa ukajagj ry spolaandh, ktrťj sr tčto sbjrkp
utphorlnoťgl ugals.



.e!ofelý Tomáš,
Měrka Jan,
Mlcoch Frqntissek,
Nawrátjl Stčpán
Pásek Jan Ncp.,
Reger Bernard,
Sehnalowa Ynna,
Skalnjk Frantčssele,
Ulmowa,Paulina,
.skoselo Wáclaw,
Bartussek. JakUb,
Brenša Jan,
Dočkal Fruntissek,
Gallaassowa Katcřčna,
Gezneš Fraptissek,
Kell Tomáš,
Kpsely Jakub,
Robačjkowa Tercsie,
Robačjkowa Teresie,
Rcč.čnakowa Teresic,
Rtchter Jan,
Sckanočnowa Nnna,
Tomáš Josef,
Záwora Joscf,
Zaworalowa Ynna,

drahal Fran,tússcč,
enčák Tomáš, opůllčmjl,

půllčxml w Dnblr.
koopcrator w Prnččrjňs.
w onlicč.
Zčamcáý laplan w Žwxančirjche
oicedčkan w Qssegn.
otccdekan w Bystťicl pod Hostýnrm.
w Profenici.
mlýnňč w Mfegnj
žcdračka
si?olnj Uččtel w .skolnssancch.
eahradnjl,
familiam,
půllčmjle
pslllňnjeee
hofers
půllčmsk,
půllzllsk,
půllňsiicb
dcctlap
mdowa,
familčant,
dcerka.
famčliant
pullňnsk,
wdowa.
familiant,

duuuxddguujugugdu

!U Brněnském ďjsťnpstu:j.

Procházka T om.,
Kubjnef Seb.,
Nmbgož Frantčssck,

šmoš Yntonjn,arták Jofef,
Barták Pctr,
Bratrstwo růšencowé

kaplan w Zwančicjch.
půuúnil w Blažowicjch.
kadlrowsky mistr w Brnť.
půllčmjl w Slapančcjch.
familčant w Blažowicjch.
cclolňnjk w Šumčcjňp.
w Slatjnťe

Brzobohatý Nugustčll, půuěxnžlw Blačowčcjch.
Brzobohaw Waclaw, celolanskw Slatřnť.
Casiaťďa Jofef,
Cerťlo !lntonjn,
Drlsk rBarlolomeg,
Hansljk Kasspar,
Oawjř Tomáš,

celolčxnjl w erodoij.
třičtwrtolčmsk w HolUdicjede
půllansk.
půučxnjl Bčcnowčcich.

podsedUsk w Welessowčcjch)

frqSjpř
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šdolub Frantissekcirikowťká obec
Kadlec Frantissek
Kaliwoda JakUb,
chrla Florian,
Kroz Tomáš
Kregčj Frantissek
Kriwánek Yugust,
Kriwanck Waclaw.
Mrkwlca Florian
PaUljk MartiU

šrássslbeer FraUtissek
Spacil Qndreg,
Sekanina Jan
Sicgcr YUtonjU,
Swoboda J.m,
Sjk Frantissct
SroUda
Streyt
Urbáuek Frantissek
Zeman Engelbert
Masaijk Giřj,
Budjkowa Johauua
Holanek Jgnac
Nowotuá Josefa
Wawrússka Josef,
Zloch Frantňssrk,
Bernard Josef,
Subert Nntonjn,

děkan okrssku Nč:mčstskčdo.

dckančltu Slawkowskčhp.
půllanjk w Nowčtjně.
samslčam w Slapaučcjch.
cclolčmskw Slatině.
ťtwrllčmjk w Wclatťcsche
člwrtlúnsk w Slatťně.
sanscd w Slalčnč.
sausrd w Slr. RaUstnowč.
člwrlněk w Sokolnčcie
půllúnjk w Blažowčcjch.
sauscd w Ljssnč.
celolčmjk w Ljssuč.
ttiktwrtolňnjk w Kťeuowčcjch.
čtwrllčmjk w Puntowčrjch.
farčxřw Obrowicjch U Brna.
celolúujk w Hoděgčcjch.
sauscd w Tuťanech.
sauscd w .stobelnicjch.
sauscd w Slatčnť.
mlhnúř w Bissnč.
saused w Lissnč.
sskolni nčitcl w Bohuslawťcjche
wdowa w Bodnslawčcjch.
wrchnj dohljžčlrl silučc. tčžlam.
mlynúťka, lčžtam.
brdnčdřsiý mistre lčžlam.
mčste obuwnjcky, téžlam
sskolnj Uéitrl w Kťišanowčcjeb
kaplan w Lnlči

!U Urašskěm arcibiskUpskwj.

AUrowa Teresia na Hradéancch w Ptačee
Hamramf Frantissef kččžownik e
Herzťgowa Barda ra aučrdnčcc e
Oron Wogtech, arcčbiskuoskdsagcnnsk a
Janlťh Wáclaw mčssťaua mčstr bcdnčxčskýa
Jťrfsk Jan Nep. kanownskna hradč krč:low.o
Kanka JaU Nepr, doklor, adookatemčssťan o
KUčerowá PaUljUa, měssčankau sw.Slěpúua a
Mňlečef Fabjan, rektor kollrgcPčarčstů e
Z Nadhcmých Zan,
Morawa Frantlssek, podomownjkw stawowskčmdomč a

měsstan, Pčm na Čdotowčně p

f zl. drlee
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Peřina Jan Nep.,
Popelowa Myisia,
Swoboda Ftlw,
Swoboda Wcčclaw,
Waněk Lwajk,
Bělecký Kornel,
Cclakowický
Fidler Yntonjn,

ššidler J;:n,“čowotno Jan,
Spihner MikUláš,
Tnmowa Maria,
WokaUn Wáclaw,
kaaukal JaU,.

diurnista u kam. auťadu w Praee.
mčsiťanskčx dccrka a

zadradnsk u Mčlos.sestrr a
měssťan, mistr saukcnjcký a
podučťtcl zčxm c rkč sskoly r
rcktor piaristů w Bcraunč.
poduritel.
mistr obuwnick:) w Seleeaneelpu
mčstr saukcnicku w Selčancche
obuwnir!p towaryč w Bimusn.
mčssťanw Beraunč.
kotčxřka.mčssťaUka w Selčanech.
w Tu klatcch.
towaryš obuwnicky w Linmsi:j

!U Litoměťickčm biskUpskwj.

Frank Jgnac, děkan w Hradčsstč.

!U ťirálouaě e.šradeckěm bisknpstwj.

SlUga Matěg,
Seidl Josef,
Ringer Frantissek,
Kunc Jgnac,
Hčiglowa Ynastažia, měssťanskňdccrra
Heiglowa Maria,
Holzmann Wogt., u měssťan
Buchtel anonjn,
Oňbel Jgnac,
Kopcrta Frantissek,

merit. oikčxť.dčlan w Polnč.
kaplan a katccheta c
laplan a ratechrta
raplan a katccheta

mčssťanskčxdcerla
uUUUď

oirat. tagrmnsk w Kyšocrku.
farčxř w Zčxboťč.

lokčxlnj w Čcských Bc:rowťeich.
Nemnamxl Pamaleon, raplanxw Zčwoťi.
Pohquth Jan,
TomáS Jňn, ,
Ungrad Marla,

slňdck w Žamberkn.

kaplan w Nekoki. “
wdowa po Uččteli w Kyopcrku.

!U Bnďěgowickém bisfnpsiwj.

Balcar Zofcf,
Ytl Jan,

sar č:č w C e rnisku e zakladatel
sorst w Malrwnocu

lxuluuj!uu.echl
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20
20
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BUiický Frantissck,
Gruš JaU,
Hrdma Fl,eantlssek,
Walkowsso Jan,
Netussxl Wáclaw,
thUssil Jan,
Sauflld Jofcf,
SUda Joscf,
Tcska Wáclaw,
Djttrjch Jsidor,
Holba Michal,
Borossowňeá d
Chrpmowa Mar!a,
Tolmfowa Anna,

GižpckjJan ch.,

j zl. kr.
sedlňkw Missowicjch. uŽM
dUchownjsprčcht w Drahonjcjch. .„ 20
sedlňk w Nakowčrjch. b 20
mlynňť w Hosiowčcjch. „u 20
mlynůč w Angečdci. u 10
sdn gcdo e o n 10
kolňťw Malkowč. b l0
farúť w Bélir!ch. b 40
srdlúk w Uzeuárjch. .u 20
farč:ť w Borossowé. Z U
kaplan e Z U
sskola e 2 36
sausxedskňdcerka w Borosiowť. w 26
sauscdskňdrerka a b 26

3 Unstě Uelhynic. š
brabe ž Modocko. 20 ǧ

wsscho j16ij4ijccúťšščůjW podňlo Ua éu)(šúžlz. .

W Pražc dnc l. ljstopadu 1848.

Wáclaw M. Pessina,
raswwnjk, konsisř.rada, redaklor.
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Žiwotm
,siUtky a Utrpel:ij 7 ,

Swathch a Owctlc
rBošjcb.

Sepsány od

šUšan Zana. šarljlm,
kapitulára starožitnč kanonie Brémonsirátů w Teplaé, profcoe

sora česié ťečt a lireraturh na lhccum Blzeňstěm, tpolnzaa
lladatcle Dčdictwj Swatojanfkěho a spoluauda národnjho

Uákladem jdědictwj šwatojanského.
Pro roť 1850. u Cjsloxxm.

Ccna 1 Zl. na stťjbťe.

W Praze 1850.
Tiskem c. l. dwornj knthtifkúřnh, Synů Bohumtla Haase.

K dostánj w c. lr. knčhťupertwj Bedťicha Kredncra a Kleinhuda na
Staromťststčm námčftj č. 548e gakož i we wsseeb knťhlupmwpch.



Núsledownjci mogi bUďtež, gako t gá .lkrčsiůwz 1z K:t. 11„
Mohlř ginj, mohlč gině: proč th Uemůžrš YUqustčne?

Tak ťskawal fw Qter Nugustsn k sobč sém,
atat se pťjkladcm Swatych k dobrčmu

powzbnzowal



eraktor k SpoonUdům.

ť.

Schwalx:.geme, a ǧweme kodkaUper, gak wclebUš dU:chUerstwo, Zak wckšU„any Učiteťe, Ucctroše fpjstd pro
djtky, kteréž gak od proslUtých fpisowařeťů wšděčúUh gfaU, cr
podaťexijU, rošmanDostj a slřčným wpdcin„m wyttikagj: tcck
11ewUUUsqu ceUaU odkchxšer UsnadňUg,i; a sio:č!:.

j. LpšMil: ťnxo mjčšášš l)ššj:oušwxsčmďbom ocj šuššš
ť)čmtčůšouččWšďumšnnča,obščxleioi 50 pjšuj Znčipšxxs ;
oá ť(šxxčmčxčx ť)roc:jlň:šiq. n 7 ť)rčwš U ťeošpišč1ň;
xš 24 1i:een. štř.

ll. ?řjácšr poťxťšbnioťx ýčxiseaxlužeoá xjx pořch:šdw áš!cuuš
7. xš. kobmxčš xrxďxxoid. !mš!ujš!čúrnš x? 8xšxllxiuši“xjŘ
xča 15 !cr.

sljj Zbiršn áwdušxob poxricjš!x:Un pouššuou ájtčxjg oci
jšuš:ué: silxnntjššš j)cmc:ťxžr. U mšjjršjš lččmšuotju
Žť::šrnšš .jšjjnřišǧ xs Mlmxišnš!icš ujjoia.,. b!išš !čoňšjxšjuo
le:ux7 Zx Ztmxo outťýod: nš:šnžexcřx urmžkorčišla!řǧpZU
1 :š1a 40 1ux. uz Ztř.

Tyto spisky mohm: fe, iš Ueywštssj !Ušdáťeňostť,skrše saU:
ik:dUŽkněhkl:pectwj š Bral)P lehce obgedltatš

U.

ŽacřdáUi gfme od Filipx:c MaiUoUi, kUihkUpcc e:cUakllařda:
tečSw LipskxtšwSasich,fchwČťřtč 1eho šUcUUeUitý, weťxčdúťe::

žitýUšmecký spiš : „ ,
Popnlare Gcfchtchte

der

kňtholifcheU Kčrchrn
Won J? Sp ořilllg
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w 6ti swazcjch po 20 arssjch Byltč qiž wydan w roce
1847 o 3 ocelowými rytinami we 3 swazcjch, ale w přjliš
welkém formálč, za10zl 40 kr str Toto ale drUhě wo:
danj pohodlnčgssjho formátu, ftogj gen za 5 šl 6 kr w
dwacetnjkach: nebo 6 zl 10 kr. w baUknotach

Rjkage wsseckyknihy, gednagjcj o cjrkewnj hiftorii, magj
DUchownj za fpifowatele: toto ale whdánj fepsal swětský

pridatnj mUž, kterýž w Lipskxl mezi protestanty nmohonaa
fobUými wzacnými fpify haqj a zastawá katolickaU cjrkew
a rakaUskčwocnařsiwj, pročežmnoho pronasledowanj trpj;
z kterěhož obledu nasij Uznalosti hoden gefl, četným ode:
powanjm pťewzacné prace této Uznalost Uassj škusiti

lll.

Diplomy unZďpš kdoďoDědictwjSwatojan
fkého wstaUpiti chce, at wsse k redakcinapjsse:m Ue Uě:
mcckp, něbrš českp, Ueb morawsks th zťetelněwy:
xsadjgméno přigmčnj, ftaw, mjflo a cjflo swého přebýwánj,
faru, kU které patťj, dikariat neb dekanat, k němuž Uáležj,
a biskUpstwj, w kterémž geho obhdlj ležj

Shn neb dcera, ať přisadj gméno a staw otce; pro:
wdana Udrn gméno a staw fwého manžela; wdowa pak at
Uwcde obé totiž qméno a staw zemťelého manžela swého

M
Čjsia diplomU Stala:li se gaka chyba omhl nc:

poslaUženj, Ueb Učinje:li se gakékoli pozeptánj k wpssetťenj;

at se Uwede Ua redakcj také hned čjslo neb Nr diplomU
neb aspoň rok pťisiaUpenj, což hlcdanj welice UsnadňUge
Neb mezi 3000 spoanudú gest těžkehledani

7.

Dopisowewj. !dyžby redakwr na psanj gemu po:
siané dlaUho neodpowjdal přinUlte ho ktomu psanjmi
každý měsjc seopakugjcjmi až odpowčd dá Neb on, kewsse:
mUfam pracem těm Uesmjrným,kterýchžDědictwj Swax
tojaUske pUsobj, (o kterých wh wenkU ani za mak si před:



stawiti nemúžcte, ano byste ani erčřili,) Uepostačuge,a
dwaU by častokrate potřebowal pomocnjků TU sc Uda, že
bUď psanj mezi siermni giUými založj, Ueb docela na Uěg
pozapomene Broto bUdte ho; bndte, až ho probndjte.

Uj
sledochazenj kUěh PťedhangjUam nmozj, šegsme

Ua spoanUdy šapoměli Uebo docela snad baxxkrotowali,
že řjkage po ceiý ros k žadně fnjze Uepřichazegj? u.skddž
qseln pťed rokem 1848 lnčl gcn gednoho tiseaťe a gedlloho
knihaťe, tU gsem měl každého rokU gedUU Ueb dwč knihh

krozeflanj: teď alc, ťdyš mcim čthly knihtiskarnh a tťi
knihaťe, UemohU za rok gedUé knihy hotowr se dopjditi

lll Djl Ziwota Zwatpch tifkl fe púl tťetjholéta
Ǧbčt msse fwatě celh rok a měsjc
Bohmnil 9 měsjcú; i Ua tu maličkoftmartma

lšUtra mUsil gsem 3 měfjce čekati
Wřjčina opozděnj m Wymlanagj se magitelowé

tiskaren: Že gim pobrali mladjky na wognu, a ftarssj to:
warpssi ze gim byli přeplaceui doWjdně Wlada a edennj
Uowiny, a běžUj ljfthd že pťekladagj presy tak že kginým
pracem přjstUpUnenj Nadto wsse an se hadw mčly pťeď
hranice wywažeti, dylo ftéžowanj a byl w siUtkU nrdo:
statek Ua papjr přewelikh Gak tU lisknaUxti když nenj dňx
statekpapjru? uo B také prodawagj do Wjdně čisih papjr
dražeqi, Uež by gim to wxdnesio šde Ua nčg třfknaUti

Nl
Ade seo knthp hlasiti? Tam kamljftekodebjracj

Ua odepfanj okange, tam pťednea neyprwě; a pakteprwa
possta k redakci! eu W HolomaUcké arcidiecefj ať to nutj
skrzekněhkUpectij. NeUgcbaurowo; a na BrněnskU, skrze
knčhkupectwj W Nic:Grosiowo, a skrze ty pany, kteťjebjx
ránj audů a rozesilanj kněh laskawěna se wzali Gen trpěli:
wosta důwěrnost neztmne Gá se staram do Umdlenj Neo
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přigdU:li dUeWčš!á6piřigdx:zjtra; alepťrce pťigdU a pťekwapjma potěssij
Nll

Uožefjlanj u Takě tU UemohUkaždaU knihU pro
fcbe posjlati tU by Dědictwj se ď kafaU ncďhledalo: ale
mejm pofcčkati až se wlce knčh dohotowj, by sc to paf
gedněmi aUtraty rozesialo

)il.

Spolkowc nu Dědictwj sc prawidly fwými Uezax
wašalo gedUotliwým fpoanUdům knihh až do domU gim
pojjlati, ou to bychom k tomU mUsili mjtč cely kancelařa
na posstoijaUtraty padlobh UasseUfpoťenj,kaďsaDědicth
Gakby kdo k kUiheim swhm přissel, o to fe mej, gako pť!
Uowinach, gako pťi časopifech, gako pťi MUfeum, siarat
a platit každý sam Geftli fe to w prwnjch letech U Dč:
dictwj přece ftciwalo, ftawalo se to proto že fe to ftáti
mohlo, koyžwssechaUdůbylo 50,111 190; gak ale wzrostl
počet gich na 3000 a poroftc od rokU k rokU gesstě wýsse;
a kdyžgčtyry whs. důsi konsistoťe Uám odťekly, knihy che
krozesjlcmj na spoanUdy od Uáš přigjmati a ge obstara:
wati: tUtehdy wzrostla potťeba ginak w tě wěci zakročiti
Wožcidalo fc od dwan gesstě slUžbowolUých w d konsiftoťj,
bu misinm ktšm od fmě w d konfiftoťiw:dalena a lebčen:
sij dřjležitost ano i každolýdnj š Brabau magj, a oUi si posslU
zaprawiti chtěqj,powoleno bylo knihysobězrawna od pražského
c k dworUjho ťněhkupceskredUeradawatposjlali KtomU odé
tyto w. d konsiftoťe fwolily. uo Y to takě geft ten grdiný
prostřcdek chřěgjli pani fpoanUdowé kUihygnasse po wyx
gitjlisiem w krátkém čafe a roanU cestaUobdržowati;
aby se U redakci strany toho oznamili, gménem se Udali
apťifadili, že wýlohU posstownj chtj společně Uěsti Bak

gc U toho fpoanUda gehož si k tc službě wywolj, wy:
zdwihUaUti mohaU; kterýž gim také obdxžené čjslo Ua gich
ljftkU odepjsse. Tak se Uám zde práce Ulehčj, brzké po:
dělcnj se Ufnadnj, a wčtssjch aUtrat fc Upoťj Kde ale
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rozesjlánj skrze welednstognú Ujťariamj auřad Uebo wen
kownj kUpeclwo pozůstane: m gest slUssUo a powinno, by
slawnémU .auřadn fpolečnýmse složenjm posstownjwýloha
se wynahmdjla, a dikariálnjnm poslnse od každet)otcngroš
ša poslanženj milcrad podal Wřjtomne nle kde 7ro knjžek
každémll pťinassi, dudiž mU 6 kr placeno uu Když oddr:
žugete za wassich 24 kr aUrokU lolik kněh že za 6 zl
stos;j: tak Uebndež obljžno suto maltčkost pťidati.

)(.

Na redaktora přicházjw.i mkě ta podiwná žadost aby
i kUihy rokU pominUlčho darowal (Llno, kdhž bych ge dřjx
we scim ze swého kaupil?) uu Wědomo každémU, že aUrok

š kapitalU leprwa po roce fc žádali může; nikdy ale za
pťedessly rok, když dlUžnjk pUZčkU gesssč w swém Užjwani
Ueměl m ()eft li to w d konsistořBražfká prece někdy
činj, stáw.i se to gen z wlastnj pťjzniwosti, dokUdbUbč:
žjcjho rokU gaka wwdanliwa kniha eryssla; uo což se
bohUžel! po cely rok 1850 ftáti muselo uu Gak mile takowa
wygde: pťestaUaU je knihy rokU mimlleho pooawati,a
ta, kterciž podáwana bhwá nikdpš powinnosti, nébrž gen
ž přišniwofti pťjchažj; proto že

xl.

kapčtal Dčdtcrwj Zwatojanského, Ualežjcjgrunty po:
gisslěn!š, uu klerý w d konsiftoť Wražska w fwem opatťe:
nj držj, ou požehnanjm Božjm a walným počtem pťistu:
pUgjcjch giž lak sstaftnč werftl, že se kmhy, kdyby takě
žeidnj fpoanUdowé che nepřistUpowali, po wssr bUdach
časywydawalimohml, a také wydawatibndaU u Wrotož
stůgtc wssickni bcž starostč w txpčliwosti, dUwčrnostia gistotč

xll.

clo pak pro rok 1850dostaneme ?wBosila jepámxm
spolnandum:lll Djl ZiwotU Zwatpch, 2 é)bět msse
sw š BohUmil 1. martiU 2.Utr,5keZ.SeUopraw:
daU wcn, a 8 Uastýrský list



Wrorok1851 posjlase: Zdo ma prawďn, 2 DeUUj
prxlpowjďkp Z bl Tome:ssc Bxempmského; a w tisk
pťichazj, 1 Uorncc Zwatojanskp, 2 Zwčcer Uedč:
le, š. špowčd katoltcka, Uafsigowp tpden

Wrorok18o2lezj1Čcsta doAjma o obraškp. 2 lši:
tUrgtka, 4 Žtwot bohabognp, 6 AoZUmtl eé.
špUsstěnjse katolickéwjrp,8 . Ršwa. ZSraUan
dp mrawUč Učenj , w U:kopisechpřichpstané m Tehdt)e
qestli bhchom se také pro Uepťrmožitelné překážky š posla:
njm Uowých kněh opět opošdili: pokognj zustaňte WeUěš
mamr, Ulkopiso máme a oobroskUželmostmáme; Uad to
požehnánj Božj, pťjmlUwUswatého Jana a nepťetx:
žene přtstupowáUj nowych spoanUdů Tehdy o Dědictwj
fwatojaUskě nenj se co bátj Wina by bnla qediUé Ua
papjrnách a kUčbtiskařjch

)(ljl

Uamatnj pean Zwatojemskp u Ohlásilgiempřed
dwěmaroky,žeho obstaram w LlUgšbuqu w městěbaworskem
Tcn samý grst gtž k kaUpj w šásobě Rčdo gesstč gsa znatel
wkusných pracj, ten penjz wčděl pxoblásil se že w tom druhu
qesslčnic mistrněgssjhoeridčl Wťedekpťedftange čzrob
fw Jema RepomUckého, šadestraUa alc „celý hro:
bowp chram Uanč swatěho patrona nassehoee Kolem
šočlřl člhr!ž ččxjrc a člyry nčmrckčxřiapifi) Cčna ščuo ščxi
nij, cogsemtčminci2000 rašiti dal pro spoanUdh,w krá:
sných siťjnkach 40 kr n stť on ty ale, kterjžspoanUdowé
UegsaU nemUže se gtUak Ueš za gedeU šlatý Ua ftř pťepn:
stiti Wro pamatku Ua Zw JaUa Uep a pro tu spaa
nilaU kráfU, ktxexaužten penjz wypracowast ǧest Ueměl bd
šadUý litowati ochotnčsičw kaUpiti. Mince ty gsaUna brobě
fw Jana odčmUčcjxkewUčxpofwěceny a dotýkámď m Berš
ale teU ber fe gen po okranlxlosti meši pxsth, Uikoliw ale
na plocho, proto ze mastngota prstů zrcadlo a lesk geho kazj
SpoanUdowé mohau Udanjm swého gména, gen z rUkaU
redaktora geg obdxžes; ginj mobaU si ge také skrze kněh
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knpecle dát obgednat; kdc redaktor čtwrtý ťjl knčhkup:
rům pod gménem prowisj, přeansstj

Každd ale Udeg, zdaž perzoaUsskem aUeb bezaUsska
žcidá m cena gest ale stegna

xss.

Sak stogjme ď Dčdicrwjm? O tom pjssečafopiš
Blahowěst w čjslc 4 Ua str. 47, Uásl:dugjcjmi siowy.

„Pri dočatkU nowéoo rokU Uáležj opětzřetel obratiti
Ua ústaw ktcrémuž Uemůšeme lcč oprawdowébo zdarU ze
srdcepťáti nuMinjme tuto Dědictwj fw Janskě Bowa:
žjmexlř zrůst, gakýž beťe za čafuw mčxUčpťjzmwhch, mU:
fjmet owssem wděčnč wyznati že w BanU šesUUlýšala:
datel bezpochybysám se Uenadal po ncdlaném čafe tako:
wého rozssjťeui! Geč tomU ffestnacte let, co powstalo do:
tčcné Dědictwj, a giž čjta 3000 údUw po wesskeré wlasti
nassj česié a moramsié MinUlým rokem pťibhlo Uowých
lldUw 422 Neyche pťisslo gich š drUžneMorawh, a sice
š Brnčnfkcho bistUpstwj 129 š Holomanckěho arcibiskUp:
siwj ale 140 uu WidaUce takowaU pťjkladnaU horliwost
Ua Morawč, owssem fami zasiydčti se mejme, pomnj:
me:li, gak málo fe U nae po Cechách w poměrUsiáwa pro
šwelebenj ústawU, kterýž bh fe mohl i měl státi pramc:
nem dUchowniho wadčlani po w,ssiwlasti erftmwxlo tox
tiž r 1850 nowých údúw a sice:

zBrahy . 5
č; Litomčřicka . . 8
z Kladska . . 8
š Buděgowicka . 30
z Bražskě arcidiecéfj 40 a
z Hradccka . . 52

Wyznamek fe, že by nesskodilo abh fe mezi nami zour
tawila poněkUdUčinnosta horltwost o wsse dobré: m apak

by fpogeUými silami erstalo což bohabogmžm knťzem YU:
tonjnem Hanikýrem založeno geft kdobrčnm naroda a cjrkwe“



xll.

Uositiw. Kteřj w minul,ch 3 letech Ua doplacenj
positiwu ť pobožnoftem swatojanským přjzniwč pťifpěli,
gimš ša tU sstědrostdjkyposjláme, m š udánjm posrymé:
ho dárku násiedugjcj:

5 Zzolomúckého arcibtskUpstwj.

Barrlowa Utarxe,
Čhpril šranrissck,
Bssc!tbcršowa Uť.,
Dawidek šranr.,
Dawidkowa B.ar.,
Dočkal šranrňssek,
Doknpilowa AUna,
Dokonpil Utarrin,
Dopirowa AUUa,
Dostal maric A.,
šoreiček Barrh.,
šraďlla Aod.,
JaUaljk Uincenč,
WaUkal Tlosef,
Tiecljk Joscf,
Bowšť šranrissek,
ZUbiťek šramtssek,
TiUbúťekJaknb,
šeiferr marrtU,
mali!tdrowa AUUa,
Utlťcik šraUrissek,
mlčúkowa maria,
mlcochowa Anr.,
Utráček šra!trtssek,
Nakládal Jan,
Rawráril šranr.,
Břawrciril JaU,
Nawrátil Josef,
Uolassek šramtssek,
Uťechrčlowa B.rtst.,
Urocháška Jgnác,

š Wťedmoftj.
řelnenáčxw Cerlorii.

rektorka w HutlskU.
fcdleik w Dluhončcjch.
wďměnkciřfa, též taln.
půlloxujk w Kožussanech.
z Pťedmosij.
crlolánjk z Qlssan.
wdowa ž Beystrossir.
doxo.káťka z Cechowir.

dúllcřnjk z Jčru:dek.
půllánjk w hrl:dčm Týnci.

admtnistrátoš fath Mčlotčcké.
půllčmjk w erl:wkách.
relolcink uš Bartu!owicjch.
saUsrd w Zernwkčcc!!.
faUscd w Zeerkcich.
saUsed w Charwatech.
wogšn w Kolessowicjch.
w Dluhonicjch.
lánjk w Dlubonicjch.
sansedka w Dlnhonicjch.
mustrowa odčwnšcká w Holici.
lcinjk w Wěrowancch.
saned w Qlssanech.
wýn:čnkáť w Ccrtorii.
domkcjť w Kolrssochjch.
whměukciť w Hablowrch.
půllúnjk w Bwůrossirjch.
don:kářka w Qlssanrch.
saufed w thicjch.

jl.ullljwj

ijauwjlul

ndju!!lujwjul



sakristán Něm.panm w Qpawě.
cťičtwrlnjk w Qxssaneed.

Sckanina Aosef, důllánjk w Qlssanech.
Skopalowa Anna, saufcrka w Dludonicjch.
Spamtrowa Uosal., saufedka w Behfixxossčcjch.
Tlach Žlosef, :xůllánjk w BeUstrossčejch.
Cusskowa worssila, brferkyně w Beyslrosstcjch.
wpchodtlowa JUl., wdowa w Cer!orjt.
whhljdal ckraur., faused w Bedsitossicjch.
Zboťjl Jan, půlláujť w Olssanrch.
Zmefskúloma Anrp, fausedka w Nopowjrjch.

Apba Zan
SekanUa an,

Wsseho

3 Brněnska.
procháoka Tomúš, fpolnzaklad., kaplan w Jwančicich

F Urašskě arcidiěcese.

Dwoťúk šranrtssek, sansed w Starém Wefcir
Dwoťúk Jan, faused na Welence.
thdrowa Utarta, w Smolnici.
Baljkowa marta, w Snlolnici.
Utc Joscf, pťisstěpkářw Sn:olnňcid
Ze Smolntcc ncgmcnowaný.
wtsska wúcťaw, wrchnj ssafáťwLománi na Maaskn.
wpslaUšilý wogjn, w Plaosech.

Wssehss

š Zrálowé ézraďeckéhobisiUpstwj.

ŽUUU šramtssck, fpoluaud w Betrowičkckch.Ung Josef, spoluand w Bctrowččkách.

Wssehoú

F BUděgomtck ěho biskUpstwj.
Balšar Josef, 2bý zakladatcl, farář w ČernřskU.
Badlec Žlan, neomysta w Bndčgowřcjch.

Wsseho ǧ

l

jluklklljlj

F zl. lkr.
30
30
15
10
l0
20
20
15

30
10

weu

end

uuljjjlj

34

45

!
eňd

30
30

20
30

20 xZo



ll)

jzl. j kr.

Wssech pťčspěwťčl w tech dwan :etech . . . 53 15
Na cenuposttčwn w . . 400 wu
fefslo se w těch dwauch letech 1848 a 1849 e . 258 19
Znstulo tebk!! qesstě dludll . . . . 141 41
Na tcx e rrkcm 1850 srsslo dačssjšo . . . z 53 45

Cšňsiáwei rehry grsstč ř Zaplacenj 87l 56

Danáme od Uáboželé sstědxosti wzacných panů spo:
anUdU Uanich že Ueim au BánU BobU Ua wděčnost m
aa deženj swatého pokoqe w běhu UásledUgjcjchdwau
let, těch 87 žl 56 ťx gesstě darowáno tdude

)(N.

Daké to bUď quědoměuo, že ,qe opět f dostčmj:

1 8ilothea, či Bohnmila fw FrantisskaSalezianské:
f!o; po bibli tretj pťewžácná kniha, za 26 kr

2 Uobošm: dčwrčka, ginak také Zwatodennj po:
radek zweina, za 10 kr pak

Z UopUlarnj Dogmatika fe tiikne,a bUdezačátkem
Srpna za 1 zl kdostánj uu .skr.iba gak ťjkagj,
gakáž Urnj penězw k zaplacenj

Msll.

štwoty Swatpch u Welikc pťekažkwwstUpUgj
w ceftU, by spiš tento prefpasitelný dossel swěho dokon:
čenj Brotož se wssickniwraUcnč modlete, by to sw Jan
UBrozřetelnosti Božj tak wyprosil adh spisowatel celé
toto prewelebné djlo kU konci sssastně přiwedl
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Wn:

Uowý spolUZakladatel. w Nošpotěš fe frdce
Wasse, wssech Wáď fpoanUčú Dčdictwj Swatojastfkého!
Obdrželi gste nowaU oflawU a okrasu brarrsiwa swého,
která wsse dowrssUgc, čehoř gen srdce Wasse žádati může.
Gegich Magestátú staře Weina a Cisaťowml Wan,
Ferdimmda Dobrotiwéhoa Marii NUUU Zbožnar:
a DobročiUnaU mcite giž za spolUšakladatele bralrstwa
Wasscho; Uynjwám ale i dofpělo mjti „do tťetice wssel,xo
dobrél,:o,“ ten Uehslawněgssj troglstck, kd!pž š letossnjm
Nowým rokem i Geho Eminencj, nciš Nehdůstogstěgssj
Knjže Bčm Yrcibikap, Kardina! Swatéwijskú erkwe,
Brdťich, Gschený anše SwarceUberků, rozeUý
wýwočoa ZrUmlowský, k bratrsiwuDědictwjSwatého
Jana NedomUckého, (U qedož swatébo hrobU každaU Ue:
děli a každý fwčctek o 8mč ralmj mssi swataU siaužj, a
lU i za Weiš fc modlj, a odtUdWášžehnci,) um co spo:
lUZakladatel laskanšžě pťistaUpiti rcičil. u Giž lehdd
máme wůdce, gak wdšssjho mjti Urmůžeme; a zcisslita geho
xxUčja pogisitugc nám wssech tčch milostj, kterk,dchnám
bratrstwem Swatojansiým dosici lšr. Z xloho.wefelk se
srdce Wassr a plcfrg! m Tak poctčna se widauc, modlc:
te fe wťeleša Gschenau lšmtnencj Ǧeho, by ow:
činecSwatojanský milowal, žehnal a rozmnožowal; a tak
přifdčl, čřďiep žádčřř š řřáš řřčxbxx)ižřřňčcxřřč ňič bxy řř.xssčáě,

QU prwnj Qpatrownjk hrobu swatého Jalm NepomUcké:
ho, sskaststé tam k fwatémU JaUU Učlš uwedl, kdebhchom
my, „owčinec ďeNeywyšssjm Wasiýťem swým“ uu osia:

xšenými a oblaženými ie stali po wssecky wěky wěkůw.men!
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ur!lč

Pťehled fpolnandů,
krerak rok k rokn do Dťdicrwj Swarěho Jana wskupowalt.

j835 . . . . . . : . . 58,
l836 e . . č . .e . . o 93,
l837 . . . . . . . . 123,
j838 . : . . . . . . . 87,
l8Z9 . . . . . . . . . 104,
l840 . . . . . . . . . l20,
1841 . . . . : . . . . 64,
1842 ; . . . . z . . . 71,
1848 . . . . . . . . . 52,
l844 . . . . . . . . . 91,
1845 . . . . . . . . . lll,
j 846 o o a o e a t o o j 69,

l847 . 514,
l848 . 366,
1849 300,lššU.ŽTŽŽŽT...eeM,

W těch lšulerech přčstanpčlo red.yspoanUdň 274ZČ
Když k tomU připočteme lčtossnjch do l6.

Kwčtna o e e a e ď o e a 245

M
Tak toz děla 3900.

BUdiš gméUo Uč:ně pochwč:lesw!
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B r Zn a m
giž w Wúmx odpočjwagjcjch spoanUdů

Dědictwj Swatojanskěbo,
gak daleko redakcj dofawcide UdňUi bhli;

a za ktcré dle 8. 9 prawidel wssickni duchownj fpolU:
aUdowč, w temdni swalěho Jana NepomUckěho mssi
swataUsiaUžitimagj; ostatnj swětsstj spoanUdowé
ale za ně mssi fwataU slysseti a obětowali bUdaU. u
Mimo to budiž, gak se to Ua che mjstech giž dobrowolně
st iwá, po každém kázanj za Uč křrsianfká přjmlUwa končma.
uxx Což si pak geden kašdý pťáti bUdeme: to čiňlne giž nhnj
rčxdi a ochotně; by oni, i pomocj nassj oslaweni, pťigali

núš někdy, 8 wdéčnostj, ksi?atét;mxšJanU do Ucbeskýchstčmů.Lu . 1 , ..
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řxřxř
Předkem, za Uožchnanéhozakladatcle NUtonjna

Hmthkhťc, erpositUw Klofotech U Túbora.

w prašsiečm earcibisl:npsřmj.á

W ?Urazr samé.

Šrenk Nloiš, swobodnúpún zNocingU, Knjže
Nrcibiskup Pražsiý.

ZnngmaUn Zos., rytjř rjs.kr. Leop.ť.prčfektSt. M. Ghmnas.
!šalina marrg, ryljř z ZetbensteinU,adwokát, konsist.rada.
Tiolenarý Josef, rytjř ťádUMaltesil, farář n Karmclitňnů.
šindnerowš Anna, měsssanka.
Uřachek Jofef, maliť.
UiUsilcrowa Anna, bospokhněna Hradčanech.
čdcrringcn wallerst., tnjže, plukownjk w wogsstě.
:Žresl Jan Smarp., dostor a professor lčkařstwjz
T„ijha Bonawenr., z Mxlosrdm)chdratťj.
Spinka Pciclaw, snibtrfkař.
Uetr Pč:claw, magttrl mnoba statků, spolUZaklada:el.
lďaǧšenčncchr Jof., ťaplan U fw. Gindřtcha.
waslto !klconora, braběnla.
Perner Josef, rhtjť mnoha řádů, arcijáhen wždhwčrrěkap.
U)oťjssck šlewjan, ť Milofrdnúch bratťj.
Zeibranskci Aosalia, dosporh::č na Hradčanech.
Zřmmermam: Jan, křižownjk,fkriptor cd ť. kmhowny.
Zlarnjk šeli:e, admilli.strator .skarmelitek. jg

Na Whssehradť.
Dťcwčný ,šram., kaxčownjkna Whsscbradě.
užeijckanclaw, fpolUZaťlaď., fadjt. jťťan Ua Whssthladť.
B.afťa šranrissek, kanownjk na Whssehradč. U

w arctdiěcesi.
Bcrmann Pogrěch, polef:lďw Konopčsiti.
čekanskašranr., občanka, wdo!oa w SelčaUecd.
Bicsl Jan, kapian w Dehssně.
l!nšelrhaler šram., faráť w Hostam:č.



dastal šiltn,
Bradáě .žramtssek,
l!ger Paclaw,
šranš Joses, ,
šremtnger U)acl.
šasljkmš Jofef,
Četnz petr„
šoraťek Paclaw,Urrer Bernard,
Ž,lanďa Josef,
Žstndrowamaric,
Zaska Zan,
Zobtsska Gndťeg,
l!aUg JakUb,
l!egar Jan,
matrnerowa Jos.,
molš wšclaw,
Uowč:k Josef,
Gpelr ýeranrissck,
perťjk akUb,
pokorU Joscs,
Uolák Jan,
polc Jan,
Atchrer Gndťeg,
Atdlowa Amm,
Seidl Josef,
Urban e:lcmé
wenš mare e
wňrák čomaď,

sarxiť w DehfsiUť.
miňr trnblciřslý w !j!mjafjcha
mlhnař w Blaosech.
kapkan w Selcj.
farňř w Zebnjci.
faráť w Kondraci, spolUZaklaďa:el.
farář w Bodworowě.
farúř w Qudťegowě.
dčkan w Planče
doťtor boi:oslowl, lokal. w Mokropci.
w Smolnsici
děkan w Djwjssowě.
rčkan w Lochowčejch.
farář w Králowicjch.
domkáť w Tťemessjně. .
Uofdodská w Twržt U Celakowlcr
dékan w Bezdědicjch, dřkšfčBerannský.
w Blafjch„ ssmelcmistr w Zelezných Hutjch.
farář w Zebnici.
pachexďř w Sntacjch.
sedláť w Tťeboratjcjch.
ďawjř w Břjšj Hoťe.
farčxť w Střezmjťč.
farč:ť w UUhossti.
w Ribniclch Plaských.
rělan w Beranně.
Učitel w Zlo:licjchu
farář w Stolmjťi.
saráť w Clǧlumute 31

w ňitomčťtckém btskUpstmjz

Žehč:k Anronjst,
š!ělohmlbek Jos.,
ešapek Anna,
Cepelč:kJan,
Dobtcer Josef
šlawč:ťek Jof,es,
šoršťek Joses
jSossek wogrěcf),
Zorjnek Jan,

dčce:rektor scw.ináťe w Litomčřicjch.
r. k. dwor. jšaplan, děkan w Kosmanosjch.
sansedka w Ccrwené Daubrawicť,
sskolnj pomocnjk w Citolibech.
k.aplan w Citolibech.
leynáť w Dobrowanech.
obdwatel we Mčeli.
Učitel w Rožďalowicjch.
faplan w Desenicjch.
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mostbcck eeopold, mťsskanw Nimburku. sskolnj dobljžltel.
Ucťasek Josef, kanownjk w Litomťřicjch.
UeUmann Josef, farář w .skťtnci.
pelikowska šranr., sspitálniccw Hradlssti.

ťtbpl Anronjsl, farnj administralor w .skřincl.
atbťjď Jan, kaplan w čef!čm DUdě.

Srěhnlc Jofef, dUchownjsdráwce w Laukowě.
Zahradnjk Uinc., farař w Křesstcjch. jg

U) Zrúlowé é)raďeckěmbtskUpstwj.
Eana Žloses, duchownj snrciwcc w .Kamcntčkách.
lŽamelka Uoúclaw, farář w Milinowě.
ušeckšranrissek, dp:sowaicleyšperku.
ušerl šranrissek kUpeana borách Kutných.
lZochcr šranrt ek, dťkežnw Dasslcjch.
Zerner Zosef, farař w Lužci.
B.Unš Jan, !pospodskýw Rownčěd
ZUUZ JaU. chalupnjk w Jaroslawč.
markl Jan, mčssčanw Zedči.
můller Zsofes, zpráwec w ZamdachU.
pacúť Jan, měsssanw Cblmuci.
Skolnjk šranrlssek, kaplaU w .Kopidlnč.
Sokol šranrtssek. děkan w Nowém Mčstč.
Ztegler Josef, děkan a oikáť w Chrudjmě. 18

w BUděgowtckém biskUpstwj.

Uep,ďůstogttťgfsi lxan djsťudJosef lšmdamr.
šaljk Barel mfulonaný probosir w Budčgowlcjch.
Bansche Parlaw, Uofhodfkýw Starčm Smolčwci.
Bcnda Zrissrow, dán statkU Elbcnickčřšoz
Bnbka marěg, kadlaUw Malenici.
Banljk Zarel, aUřadnjk w Blexž,onněl
Č!lek Josef, o sauscd w Radinowč.
Crllertn Gnďťeg, farář we Zboťi.
D:sžko marja, ssafáixkaw Malčm Cákowě.
s.ěer,lreď Tiarel, farář w Nezamhsiicjch.
F.neal„šranrtssek, fatář w Melčjně.
Zršgrj mareg, poklafnhw Neučicjch.
B.Ucera Jan, faráť w Gistemnici.
Uřalsk šranrtssek, kaplan w Gilowici.
Uťrkljk Barcl, farář w MtrtiUicř.
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Uanš Jgsmc, faráť w Teynici
pcraUrka wogrčch, faUsedw Uzmici
Aabskp štanrlssek faráť w WoleUici
Schellcr “Čaďlaš, kaplan w BUděgowicjch.
Scholar Jan, mčsskanw Strakonicjch
SchUsicr JakUb farač w Elhenici
Sctchc Jan, dčkan w TrbowýchSwinech
Slama šranrissek děkanw Bechhni
Slawjčck šranrtssck dnčbownj spráwce w Hlasowč.
Sparster perr, duchownjfdrčche w Hosslirjch.
SUmaU U)ogtčch, dikáť a děkmr w Nowém Týněo
PoUdrUsska marčg, duchownjsprciwccw Technicl. 27

U) (ozolomúckěm arcibiskUpstwj.

Skorkowský A.iarcl, hrabě, biskUp.skrakowssH.

Bonsskowa Barb., w Hruhých Brosnicjch,
Čersls Josef kooderator wHrubé Bostťelmowč.
Chpril Joscf: kUězcjrkewnj
Bawiďkowa Warcr. wdowa, wýměnkáťkaw Dllchomcjch
Nberlc AUďolf, faráť w Ostrě
šrcnša Jan, familiant w NawaUně
Salnša!iošalia, sausedkaw Hrubých Hessticjch
Sorťic chďelin, domkúťw Slawkowě
SrosimaUU lšpac., piarista professorwStražnicř.
šromarka JakUb dikarista w .skromčťjži.
Jnreťkowa Jose a, dcerka w Bopowicjch.
Jnraťck Utarčg, půllanjk w Buku.
Tiasspar Anromn, kooperator w ChotibitlU
Brt:ščŽ siťšuúc, koopera!or w Holessowč
Tiupcowa Tekla, nňgemnice w Jelessowicjch
Bwjťala JakUb: towaryš w Benowě
Wpselp JakUb saused w .Košussanech
lšcpar šranri ek, půllelnjk w BukU. x
měrka JaU, kooperator w HrUbé Benčtci
Rciscr šramissek, farňř w BisowstU.
Gdstrťil šranrissek mlynciťw Berwč.

Žiwotp Swatšch ul „ 38
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Gnderkow.i Ucron.,
Gherowa Kranr.,
pawlmka Žlofef,
chmúk Loopolď,
prosska šranrissrk,
Sroklafa ?Qarel,
Stťjš JaU,
Pečera Anna,
Zerawa šramissek,

kcerka w Komárowé.
w Bťedmostj.
farčlť w Bcncssowč, w Slrzku.
faráť w Dďrfln.
zahradnjk w Komárowč.
loopcrator w Qstrowě.
koodcrátor w Frtsstč:lu.
domkáťkaw Dthonici.
kooperalor d .skogctjUě. 32

U.? Brněnském biskUpstwje

tšermúk B.arel ,
Černý šranrissck,
ChalaUpek Anronjn,
Chlčwek Gnďťeg,
Dwoťúkoma Alšb.
učirethbrowa U“čar.
anelwtrch Jan,
Srlc Uer šilip,
lšolasck Joscf,
lšolanek Jgnac,
lŽUďsúk Uerr,
JaUer pcrr,
!itnský DomiUik,
).iočjPáclaw,
ma aťjkoma Tekla,
N.Žrowa Ueronika,
mrkwicc šlorian,
Břowcik Josef,
UaleťekJan,
UcfsinaJan,
Skaťanpka “Eomciš,
Spaťck Bernard,
Pctnberger Aassp.
Pcrt a maria,
!Uolakowa šranr.
Ponďra Jofcf,
Zcman JakUb,
Zrzawý čomúš,

sskolnj Učitel w Brtnici.
farúř w Rosi.cjch.
faráť w Laučicjch.
člwrtnjk w Repbradě.
w Brtnjci.
girchářská dccrka w Jwanťicjch,
měsskan w Jwančjcjch.
alUmU w Brnč.
faráť w BlňnskU.
komisař silnic w BohUslawicjch.
drooinciál ťádU Btarisiů.
farňř w Brtnici.
diarlsia a c. kr. šUb. pťeklad. w Brnť.
ssafáť w Jwančicjch.
rektorka w Bohuflawicjch.
wdowa, porode b1ba w Zwanťicjch
čtwrtnjk w Tclnici.
učřtcl w Brtnici.
faráť w Tťessli.
fabrikam sukcn w BrUě.
ťtwrtnjk w .skrálowč Bolš, U Brna.
kǧnsist. rada, faráť wc Seraticjch.
ucitel w Zwančťcjch.
ssafáťka w Telči.
wdowa, pekaťka w Zwančicjch.
farnj admřinistrator w Telči.
synck w Slapanicjch.
kaplan w Zábrdochjch. 28
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Uo UakaUsjch
mnr ťádu piariůU prof hluchouťmýchwe Wjdni.

ššš)) šď.acla,w, podomownjk w Wcrburgu u Badrnu.
tšalasskea TiasiaU, inf prodosst dwor!tj rada wc Wjdnr 3Wssechj 7 29

Grodug ša Uě, fwarp JeUe Uepomnctý
Bp anťasřni bjli ZasljbenjB.Ustow

deocinmj wťťne deeš;žglm panc,A swěrlo wčťně a glm fwjrj!
Ak odpocjwagj w pokogt AmeU

ř xr xu

Qpakugeme žadosi a na frdcc klademe řay gel kdo
wj, nebo se to dowj, že kdoa kde ze spoanUdůw BcinU
zemťcl aby se redaktorowi Dčdictwj Swatojanského do
Brahy laskawě co Uehdťjwe možna oznamilo, a se den a
čjsio neb Nro. geho diplomU spolU Uwedlo Bowažme tU
žalost na wččnosti kdyžby dUsse zemťelýchfpoanUdů nassich
zanedbanjm nassjm zklamani se widěli, žc gfme 8 9tý
prawidel ftanow nassich zanedbali, za nč fe nepomodlili
aniž se pťičinilt, bh od giných za ně modleno bylo Ne:
wptrhUgme fez toho bratrftwa a sestřenstwa w které
Uciš pro časny wěk i pro wěčUost, spoqilo Dčdictwj
SwatojaUskč!

pessijjap
rcdaktor.



uu o u uxxe. awo Muux ej u e w x ..em...p.bu.ux!.xexue.aýa p.ň ú. .p.x u u g zzbo M z b p. zzz..nue. b p.š ..up..b :xé el u.euu p q„g g..z

Krňlownx) hlmonj ckdram WěcněhrodU sw. Jana
Neponmckčho nd Braze.

71



eťšiwotw.
skntky a Utrpenj

Swatých a Swčtic
ošjch

Djl črwrtý.
Stpfány od

Žnǧona „Žana šnrl.jlnll
tapitulaira starožitnč kanomc Nremonsirátú w Trplč, profw:
sora čcskě řeči a lilcratUrU na gdmnasinm Blzrňskčm, spoluza:

kladatclc Dčdicle Swatojanstebo a spolnauda uňrodnjlgo
MUfeum.

Núkladem Dědictwj, Swarojanského.
Pto tok 1856. u Čjslo xxxx!.

Ccna 1 zl. 10 lr. ua stťjbťr.

W Praze 1856.
Tiskcm Bedřicha Rohljčťa w arribiskupstčm Scmimiři.

E Lze dostatiw c kr knčlžkupcctwj!ecdťičďaKredneraaKleinbUbanaStaromťstskčm wámej:jc . :Z:x qako; ň we wssech knčhkUpectwlch

A



Násiedownjci mogi bUďtcž, gako i gá KristUw. ll .Kor. 1lu

Mohlj gčnj, mohly gině: proč ty uemúžeš, Bluǧustjnee?
Tak ixjtcčwalip w. olec Nuǧlšslčn sám k,sobč,

a tat se prj ladem Swawch t dobremu
pow;bu;owal.



Yrmnidla WřdirtmejBwatn,jansůědn.

Nntonjn é;anikýť, rodcmš Prath 21. ťnga
rokU 1753, r:jcsnita a prUsioU. žám. kcwlaU Eimerskx), bU:
děgochkč diécrse, Umjnil fobč, w časr stolrté Uamátky za
Swatého wyhlcissrnj Jana NepomUckčho,wroce
1829, Ua Uamátkn té prwnj stolrté slawnosti zalošitť ústaw,
gjmš lP dobré, wzdčlawatcllxé knjhxjxnd gašoťxt čestém, giš
wúzane. w cenč co možnci Urhlacinčgssj Urodciwány ťmln.
Požádal knjšecj arcibisklwfkč koUsistoťe Pražské, lsšt ústaw srU
we fwé wedenj pťigala: k čemUš, gakošto šákladem, 1000
čl. ua stř. přilošil a fobč wyžádal, abh ústaw teU gméUo
„Dčdtctwj twatčbo Jana B?epomUckél)o“ mčl,
pak k UčmU wcsskrro obcxcenstwo w spolxmndstwo pošwáno
b!,!lo. Tnto šúdost gol,xo w. d. kollsistoť 9. ljstopadU 1831
whplnila; Geho Majestát cjsař a král FraUtissek l.
dUc 26u řjgčm 1833 prawidla geho Uotwrdil; a ústaw
teU rokrm 1835 w šňwot a pnsobrnj wstaUpil. uo Zrmťrl
Zaklaďatet Uňš w Táboťc, w bndčgowickédiécrsi, 15.
ldťržna 1833, 80 lrt stcir.u

prawtdla ústmon toho gsau UciskedUgjcj:

Pťjstnp fpoanUdň.
1. SpolxtaUdem stciti fe mňžc každý, bnď nstanowe:

Uým penčžitým přjspčwkem: anebo podánjm pjsrmlxúch pracj.
ktrrčš knodotčrnémll ančelxt směřllgj a oblchč wnitřnj

xxe
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ceno swé od w. d. arcib. koxlsistoťe k wydánj ža l,dodnč
Užnčmo bndaU u (Pcně;itě přjspěwky nryradčgi abh sr Ua
redakcj posstan posjlaln) Pjsemné praice se gakw konsi:
stornjm kancelaťi tak také n redaktora pťigjmagj; ald o

, toho šadae i hoxlorár sc podáwá.
2. Kdokoliw k témUš ústawxl 100 zl. na stř. pťi,

spčge,powašowáUbwc za spoleakladatele.
3. Kdo (gednaU Ua wšdyckp) podá: 40 ;l. na stť.,

gost téhož ústamU spoanUdem l. tťjdx,!: 20 zl. spoanUdem
u uo a 10 zl. spoluaUdcm ul trjdy. u Mcnssj pťjspčx
nxek prigme se wděčnč za dobrodinj

4 Nrbolc celč wikariatn osady sskol!!,rodim,d bratr
stwa wstnpnqj nagodnaU dwognasobným pťjspěwkrm do nad
řrčcnýchtrjd Ue ale po lerech po;děassjm doplace:
Ujm. (Kdyš se alo U pť.: manšel š manšelkaU ncb bratr
še sestraU w geden zaťlad spogj: tU se knihh aš do ze
mťrnj prwnjho wyďawagj) uo (le pak zemťenj spoanUdU
ústawu k znamofli pťissio: žcidagj se dUchoij pastýťowé
úmrtj redakcj co neydřjwe gistotmčkwědomosli dati; n ga
ťoš i powýsscnj každčho dUchoijho spolnm:da, aUeb pťrftčl,ďo
xoainj se geho na ginan sitacj, i prowdáUj swubodm,šch, nc:,dlčnc
i pťjmo posstaU, wyplacemšm psanjm„ ústawn ozmimiti.
Kdo swé pťestěhowcinj erhlrisil, po roce kUihP :UiUUlýchlcr
erbdršj che. Ncb Dědictwj kUschowawan pso ersij:
mawě šawazcino Uenj To ak se kolkolem ohlasj)

5. Kašdémn doplněnjm ZcikladUwc wpšssj třjdn při
staUpiti wolno; n př kprwujm 10 zl drnhHch10 za
slati, a tak se spolnaUdem ll. tťjdl,: státi. u (NbP alc
kdo swš spolnaUdstwj ginšnm postallpil: pro mnohé olo
!jš!!ostš ústu.!mn.:př!šmmč!š ch!šše Kašd:,.t urrfřummtst ua.m..a
tUg „gméno a mjsto a farU obydlj swého w gaszU če
skěm Ueboli morawském postawiň, a spolU swúg wikariát
Ueb dekancit požUamenati “)

6 Zřdoro poslchj poťeidnostiswč odkášeDčdictwj
100 zl stť powašowánbndoža spoluzaklaďarele; Za
gakčhož U hrobU swatého Jana Repomnckého
Zwlasstnj msse swata za mrrwě obětowana
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bUde. w Stáwá se Uad to aUčastUým i dobrou
d i nj C. 9ho.

7. Spisowatelé, klrťjš swč práce témUž ústawn obě:
tngj, kterěž by po Uálešttém ocenčnj kttsku Ustanowem,x
bylx,x, dobýwagj sobč, dle obssjrnosti, dňleščtosti a gadrnostř
spisň swých, práwo fpoanUdň bnď l., bUď ll., bnď ul.
třjdh; coš w. d. konsistoť rozhodne PodáUjm che dň:
kladných pracj postaUpj spisowatel do xoyšssj tťjdh.

8. Kdo tčmnž úftawU zdaťilé pťelošenj přjhodné kUihr,ď
podá, stanc se spolllmldem lll. tťjdo; opětowam)m podálljm
postaupj wýsse.

9. Dle posledalj wůle zakladatelowy šádagj se dll:
chownj spollmUdowée aby mezi oktáwem swatého Jana Ne:
pomUckého za Uyněgssj cjsaťskall wdiml, gakož iza žčwé
a ša mrtwé spolualldy mssi swatml slallščlč.uu ij teďp
každý spoluaUd Za žtwa i po smrti, kašďoročně,
pro swé ďUsse spafenj, mtlostj. roltka tisjc mssj
swatých aUčastUým sc stúwei, koltk ttsjc dUcho:
wnjch mezi spoanUdp sr Uachúzj. uu Neopomiň
ale žádm) přč těto poboš!wstř Ua samého xakladatcle wrmexcně
pamčtliw búti; gakoš i swětsstj oál:j spolnandowé w rom
tčmdni při mssi swaté Ua zakladatcle a spoanUdp modlitball
pamatowati.u Tento šeměg kašdý wewťrně pamťti!

(Nedaktor konci pobošxlost za spolnaudy po celý Swa:
tojanstý pantnj oktúw U swatého hrobn o sscsté hodině
rannj. Q Uáté hodillč wečernj grst pobošnost zpčwú, 1ita:

učj, pošehxtčmj a Ucžčnj gašyka swatého Jana.)
Wnbody fpolnandú.

10. Ziašdé knčhh, týmš ústawem w tomš roce wy:
dm:č, obdršj dexmň: 3) Sřokřčžakladatčk 4 xuoxýtiskxhx;d) Spo:
anUd j. tiejdy 3 wýtiskd,d; o) Spolnal:d jj. tťjdh 2 w:)tč:
st!„x a tj) Spollmnd lll. třjdh wýtisk. N to tak bez přia
Ulúcenj po celé šiwob:,dtj. auo Pozorowatt ale slussj, že kašdý
přistUpUgjcj spoanUd gen těch knťh očeláwati mňše, kteréš
od časU geho přistaupenj tčskem wydány bhlh. uu (Ty, které
se obdršngj přř dtplomn, gfan pallze gen z dobroty darem.)

C(e!!še Gest ale swatan powčmlostj :aždémll spolU:xjř
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audn, nač se bohnšel nebledj, kUihP Uákladem Dčdi
ctwj Swatojanského wx,ddaně,a zde Uwedené,co
možná rošssiťowati, a ginúch k tolm: nabjžett . uob Ustmx.d
ten gedťně proto zaweden grst a kuit,!y gediné proto sr
wydáwagj, abh rožssjťeUylčd wzdělawalo ij se také po
lnnže by se četněgssj Ueb Ucikladněgssjknilw wodáwatť moblo.

11. Nezisstnj spťsowatclé, gichš Uráce núkladem ústa:
wU tiskem wydciuy budan, obdršj Z téhoš wydánj 24 wx,š:
tčsky darem; Uak se staUaU dle oracj fropád spoluaUdU lu
U neb j třjdn; ano opětoudanml;áslUbaUi fpoln;a
ksadatl!li gmeuuwánibúti mobau

No zesilčmi wntiskU
12 tháwagjz se pak knihp giš wazmlě m Na

perjm listn přitisstěno búwá znameuj téhoš ňstawlc gako;
i krámskúcrna pťeš kteranž w Čcchcich, Ua Mo:
rawě a w Slezskn w šádněm kněl,dknpcctwjx
che platiti se Uemá.

13. Pčmť spolnaudowé obdršj tťsstčnú ljstrk, na llčlxlš
sc pokašdé odeldranč wýtisky tam, kam na ljstku ponkei;áno
gest. odepjssj. ij alc ljstkem hned U swél,oo duchonmjldo
pxina, u potom ldnď wc wikariátlljm achld w dekmxát:
Ujm aUťadě, aneb w kučhknpectwj fr w:,ďkažati ncxopošdiž
šádný, gak na ljstkn stogs.

14. KUihh se posjlagj luxď skrze wrlcdústognč Udika:
riátUj Ueboliš děkauské anťado (kteťjš záfjle!k gen ; doldro:
tiwé Uáklonnosti nťišxjmagj) pro celčr měsia Ueld u crlé okr:
sslke.,d. W!,šlohp od redakcj poslauúch kněh mnsj audowé sla:
wnéxnu wikariátnjmn neb dekauátnjmll anřadll šase Ualaraditi.

Dwornj knčldepectwj Erednera a Kleiubnlda kto:éž
dle fmlauwh starssjm aUdmu knihh Uowě wyfsié šasjlarť
ma prohlásilo se že mU Uenj mošllá pro swč ro;sáblé
šamčstknňnj okolo Uowého roku knil,w tp drjwo aš o ndeli
konocech, rožesjlati. Wozklim a poslňm, kdyš se pllwmo:
ceustwjm whkášj, whdalo b:,ď se kUil,U,dgeU w měsjci řmbuu.
po;děqi gde wssechuo posstaU

15 Neisledngjcj kxliby mohan kašdým kněhfupcctwjm
obstaráUh bytj
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KUiby Dědictwj Swatojanskéhoe
ktrsč fašdom kUěhkUpertwjm obgchanh býtř mohaU a ktea
U)ch wýhradnj prodeg obstarúwá c k dwomj obchod w knia
hach a nmělcc!ýchwýrobcjchB N Erednera a Klein

bUba w Praze w č 548ml., gsaU:
Swatodcnnj poťades, spolll i nál!ošná děwečťa . . 10kr.
Rapitola Pmžská ša časn swatého Jcma Nřpomllckébo,

od Prssinn . . . 3 „
Žiwotopiš šakladatolr Hanikýťe (který lw kašdn aUd

Utčl mjti) . . . . . . . 8 „
Proč gsem katoljkrm? . . . . . . 8 „
Nčmrckn: WarUm bčn ich katholische? . . . . . 10 „
Piejsalm, ď pťipogeným kážanjm o pťjsazr, od PessiUP 8 „
Utrprnj swatx)ch mnčednjkň prwnjch třcch stoletj . . 10
Qbsa; smjsscUčhomanšrlstwa pohnntliwú pťjběh Uro

Urwčst!x

Popsanj kostrla swatého Misulássr na starém městč
Pražském . . . 12

Utčcha U wysokém stáťj Kdo chce sskastuč Umťjti 15
Filotlpra sw FraUtisska Saleského pťcwýlnomá sniba 23
Wclrslawjn kniha hospodáťská . . . . . 25
Nodřna aněsowa . . 12
Bohomčl kdr pmnxé kťesfmtsič nabožrnstwj k Ualrzcnj 30
Němrcwpřelošcné 36
Paucx, žnstaťt š nami 2djly, gak sr má člowčk o

U

„
„

s,

,s

s,

„

sstastUaU smrt oldstarati . . . . . 36 „
PopUlárnj doežmaňka . . . . . . 1 zl.uw „
Wečrrnj sozmlnwo. Wyswčtlenj katolického nčenj e 26 „
Wanllserowúch kážmlj dwa djly . . . . . 36 „
Ziwotú Swat!)ch, tťetj djl . . . . . . 1 zl. wu „
Qběk nlssc swatč od Pessiny . . . . . . . . 30 „
Martin BUtr, gak háqil cjskrw katolickaU . . . . 8 „
Zido má prawdne! Protcstant Uebo katoljk . . . . 10 „
Propowjdkh ž Tomcisse Kemchsiého . . . . . . 8 „
Wogtěch Prolrtňť. Gak se člowčl pokažj . . . . 6 „

Swatojanský wěnrc. Modlicj kUjžkao sw. šaml . 20Passie,;owý týdrn, sošgjmánj sw. Bndwska z smmdo 12 „
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Zpowěď, ktrrú ta pranxá, protcskamská Uebo katoliclňe! 14 kr.
Swčcenj Uedělr. Spasitelnú ponančrnj Dňlešitci knilxa 30 „
Wolston, katolický Uúmořský plawec Přjběh mořsko

(grst také němrcky) . . 26
Postilla aneb wýklady a rozgjmánj Ua Ewmxgelia Ur:

dčlnjaaswatečUj crlél,!o rokU Djl perj 1 žl. 45 „
Postilla Djl drnby . . . 2 z.l 20 „
Č:xšopiš pro jxřxlojjolče:áuo!doršušueo Uotuili1828

řxš1851 po 4 Rčwojl:d jcřxěázročujjš YU 1 Zj uu „

„

Žjiroupřx:úmipjdonjn: jšooš .qřxošrůoš . . 24 e
siorjčd: šnjmnš sjclšjjum . . . . . . . . 10 „
Ziwoty Swatých djl čtwrtú. . . . . g 1 zl. 10 „

Kdo k Dědictwj spo!U š žákladrm possle 5 zl che.
tomU se za Uč possie tolik wyďraných kněb starssjbo wydúnj.

Gšxxšwtřrbnú ponanťrnj od rrdabtora.
1 Že Uassebratrstwo Děďictwi Swatojanskěp

walUě wzrostlo působj podčlowúnj fpolUúdU knthamt we
lrďňstogmem panňm wikúťům a ďěkanům Ue:
gedny obtjše kdeš mimo to i w peněšité sskod!,ďUa po
sstowně, geš někteťj údowé whnahradcti se špěčUgj Uwozo
wani býwag, Těto Uebodě moblo bp se w!xhowěti a dobré

wěct poslaUžiti kdyš bh š pťiwolenjm p t panů wie
kúrů a děkanů pani faraťowě k tomU se přj
žniwě nakloUtli a nám k rUce byli; Ued znagj swé farUjkh
a mohaU se lehce o přiwtělenj gednoho každého do bratr
stwa Dědictwj Swatojanského wykúzanjm se ljstkU přeswěd
čitt ftj;nosti geho wyslcchnami U redakcj Uwňžrnj gtcb
whmoci a knibh po zaprawenj posstowného gemU whdati.
Uznúwam žr to nemalé obtjše mnobénm anU saraťi způ
sobj: u“ Uež ale mUšc se na ochonl a úslUšUost pana
kaplana obrcititi . Ueboť gsaU mnozj, kteťjš bp, š pťi:
wolenjm p t anU wikaťu a děkaUU š pochwaanU oběti
wostj cely okreš Ua staroft si wšali, wčci poťňdali š númi
si dopisowali a pťedokdré srozUměnj w bratrstwU Dědictwj
Swatojanskěho podporowali.
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2. Na ponawrženj a prošbU tnto ptosjm o laskawaUod:
powčď: „kdo z panů wikúřů a dčkanú to podčlowúnj laskawě
gcsstě dále podršeti si oblibUge: aneb kdo, š gegtch přřwolenjm,
španů farúřň nebo kaplanú tU obtjž na se wzjti sš nakloňngc.“

3. QpakUgi a silně prosjm: „Kdo chceš býti aUdem
Dědictwj Swatojanfkého,“ penjze gedině pofstaU zassli. RU.
čjm za to, že kašdý nehdéle w pěti dnech diplom i knihh
w rnkaU mjti bUde. Ginak se to opozdj. (Gedřné, kdyš
lu.,xch bhl Ua cestcich.)

4. WýročUj seznamh wssechna šin a w mjftě požůstá:
nmgjcjch andň newpbnmelnč potřebugi; beš UichUe:
mohn šcidm)ch kněh poslati; neb zbhtečnč ztracclmn knihn
Dědictwj whnahraditi mUsjm.

5. Q sršnamhm in cxxiplou snažně, snašně šádňm,
ginak bhch drnhý a tťetj sám psúti mnsil. Mjnjm alc
w tom takto Ulehčiti. Prwnj opiš ndeh w abecednjm pou
ťcidkn gméno, přjgmenj, staw a obhdlj; drUhý a tťetj ob:
sahUg gedině přjgmenj. Prwnj polřebugi pro přčrownánj
š matrťkaU; drnhý pro odesjlagjcjho ťněhkUpce, a tťetj
k pťilošenj ke kUihňm, ut Zit Unum et čonrum ooutrčl
to in toštimonium. Gá, pťed Bohem, chci poťádek za:
chowati, gen pomňhePteš mně téš k tomU npřjmně! Kašdý
mň přigjti řúdně k swémU. Tak to welj sprawedonsi.

6. Když o Nowém roce ohlcisjte, totiš: „Wykaž se každý
přjsstjho týdne odepisnjm ljstkem Ua faťe, žeš andem“ m
dowjte se lehce o wssech pozůstalých andech a bndcte š to,
abyste ge mnč Udali. u

7. Na takowé seznamy hned se knihh, gak mile fwáe
Zčmy bndau, přistanpilým rozefjlagj.

8. ch se kdo pjssedwčma kťestnjmi gménh U př. J os cf
Bernard, Petr Jalnb, at pťjgmenjčúrkchpodtrhne.

9. Nndem gest gen g cdna ofoba.u thbh se natěch
10 zl. i rojce, gtch bylo složilo; toho tU redakcj ssetťiti Uesmj.

10. llmrtj i každé pťestěhowúnj aUda hned se rcdakcj
oznam; zmlásstějnrišdťkcc panň neompstů a kaplanů; u a šc
se sxal andcm. ožnam si lo súm U swé wpsoce dústogué
konsistoře, a přidry čjslo fwěl,uo diplonm.
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11 Na šemřrlč posjlagj se lniby grsstě todo sokU w ktrx
rčm zemťcli

12 Pťiplacch do rodU přlgjmá sc grn w tom rocr
w ktrsémš kdo pťistal:pil

13 bestc gistč kUihUobdršeli ohlastr rrdakcj kdnšsr to
pošcidň čjslo diplomn; ucb Umozj Udagj Ua sařr šc gsan
údowé a wssak w prawdč Uegsan

14 Pťjgmellj a gmélla af gsau wšdh žťrtelllč pseina.
U rodU Udcptc hned i dčdice, kdyš lu,d giš gsst byl.

15. Po Uplynutj dnlhého rokn šádné kuihh sc wjre Ue:
wxmahrašllgj.

16. Kdyš potťrbj ksozuamn pťidat pozUmUcUánj,opraw:
tn prosjm tčchto na zwlásstltjm ljstFU pťiložtc.

17. Ze tak mnozj zásilky swč Ua rrdakcj proti wssenm
ponm:čmj Zasjlagj, saUdj redaktor, šr to š toho pocházj, šr
w pťjwčsskll panUčcnj postawrnň anj UcťtaU!

18 Zitern okrrš chre kUil,xami ldr;:,xpodčxlrn ldýti: tcn si
š poslánjm sršUaUUl pospčš Zido dijw přiqde tcn dťjw
podělc:l l!úwai.

19 Scxlmmu očrkáwánl od )čowého rokn do Wclkolloc
Kdo takowý do swč Ud:,ds dnst konststoťr poslati musj, x
chwatco grho opiš sakée alc šcilm, rrdakcj poslati

20 Rdo kuihal: do swatébo Pctra aPmUla podčlrn Ur
b:,!l: pospčošhnrd U redakcj Uwplacruúm psanm se pozrptati

21 Rd!xš sc possle 20 šl a sng přáno „kanb Procházka
a Umnšclka gel,m Josrfa Prochážkowa:“ trdo ic Udeh: zdaš
kašdx) sám pro sclde zwlňssť, nebo pro NBD tčxch20 šl. posjlagj.

22a Prosjm o sržnamp Uc podlč poťadn matričUjch čj:s
scl: ale podlé abecrdh.

23. Mnohl) si diplom aUrb odrpisnj ljssck ztratje nrb
spailj, ncb pomašc: pak chcc Uowú mjti. Gcn odrpisuj
dagj se zdarnm: Za dinlom sr mnsj 30 kr. šaplatitj; nckx
Dědčctwj wrlkml wýlol,m stogj

21 Zťdo se dáwa připlacenjm pro RQD pťepsat: bnď
posliž sng gcdnodnchy djplom Ua zpátck: anrb pťiloš 30 kr
za nowý diplom.
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25. Nedaktorowi z wikariátU ljstky do Prahy posjlati,

nezpomáhá; scznamU gest potřebj. thézflti se ljstrem poe
tťrbj tomU, ktrrý knihy whdňwá a ge na ljstkU odepsati má.

26. Slanmé wikariútp a dekaUáty prosjm, když se přistě:
howam) aud Uwcde, by spolu pťi Učm ssálo, oded sc při:
stťhowal, bo bo redaktor tam mohl wymazatř a sem pťec
psati; ginak bx,:kUihh obdršowal z droaU stran.

27. Grftli pťi podělenj andú gaký wýtčsk omylem wy:
bUtxr: hlrďte Ua tU zbýwagjcj kUihU Uowého úda zjskati.

28. U rrdakcj Uemohan sc peujze sklňdati,aš by se wkladek
10 žl. doplnil, an státUj obligacj Urmňše se přťgjti;
xdkladck mUsj srssáwast z l,wsowých prUeZ.

29. Co w Gechprawidrl ncb w panučer redaktorowu
:wstoqi. tol,w od redaktora ncžádeyte. ZměUh čtUit přjslnssj
grn nxxxs.dnft. konsistoťi: Ue alc redaktorowř.

30. Dpakngc sr šřctrlUě, kdo do Wčmoc UepřistaUpil,
:xo wňslocjch kxlil,.mbčšjcjho rokll erčrťňweh; geU kUihaU
rřsssxtl,xo rokU podřlrn ldnde.

31. Zak také, kdo do WeiUocpřjplatck pro NQD
Ucuči!xil: po Nowém rocc pro mimll:) fc che Uepťigme.

32. Profjm, tčch mnol,m titUlů Ua redaktora Uerá:
děglc; pisstcžrowna ch na redakcj Dědictwj S. J.

33. Při swrxbodxlýchať se wždp připjssj rodiče gmcnrm
a stawcm; při nmnšeljch a wdowcich i gnlčno druhého;
ačkoltw ch gcdrU táwň fc pro kUihy aUdem.

34. :xid!,xštPlo řádkď čjsti bUdete, bnde Uáš, bnď Bohll
chwála, a slciwa swatěmU Jann! bndc Uáš wefměš pťeš
11,000 a w rocc Uowě přistallpřwssjchpťeš 2500!

35. . ťáme sianU Uaděgi, še bndrme w roce 1857
moci aUdňm lll. djl Postilly poslati.

36. Pansnjci o swatčm Jňně w Praze at den přrd
tjm o 10. kxodinč qsaU U swatého hrolm na slawmžch za
mrtwé aUdy rcqnijch, gakěš rrdaktor Ua swňg Uňklad šalošil.

37l BU!diš wřrle dč!kowáno kašděmn, kdož bh bpl k osla:
wrnj “Hťdictwj Swatojanskél,xo Ueboli k Ulrhčenj rcdakcj přť:
?)pčl. Zrl,múmc každčmxl takowčmn, od nciš welice wášeUěmU.

x!ře!ř!je
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e!iUslU Uunržslšú.
Doba pťeslawxxá, kdhž cjrkew swatá pod swaU widitel:

UaU hlnwaU Gehox Swatosti papežskěPiem lx. we swých kar:
dináljch a Ua 200 biskUpjch a Uey awnčgssjch cjrkrwnjch dť::
ftognjcjch, 8. prosince r. 1854 w jmč šhromášděna, článrk
wjry o Urposkwměnčmpočrtj M P prohlásila bhla také
dobaU pťesskastxrchi pro Dědictwj Swatojanskč; neb poUšil qj
Gcho Emincncj NehdUst p kardimile nňš milowaný kUjže
p arcibisknp, B r d r i ch z kUjžat Schwarženberků a fwaťcm!:
thi o Učm a o qeho spasitrlUém působexlj přednrssrnj Uči
nil uu Swatý Qtec,etoho Uwědoměnjpotěssen račil o De
dictwj Swatojmtskčm žwlasstnj aposstolský list (grgš bUllaU

Uazýwáme) whdati gjm bratrstwo Uasse potwrditi aposstol
skym pošrhnánjm poswětiti a plnontocnými odpnstkr,d obo
hatiti, tať šc tjnt UroccUitrlUé siúw:) zjskúUo!

Trltto aposstolsk!,i list znj ncisledowxlě:

lejuš ld. 9. l!č.

Na wěčUaU památkU
MilUgjce laskaU otcowskall wssecth wssUde prawowc

ťjcj Uodlé Uchwyšssjho nřadU Uassrho aposstolsiwj, podpon:
geme a roš:UUožUgche ochotně wsse, coš kU spasenj dUssj
gegich za prospčssnr UzUáwáme, a obohacngrme mile rádč
Urbeskými dary gichš Udělowanj fwědomj Uassemu sweřčl
Bůh. Do počtU těchto Učllešj dlr mjněnj nasscbo i blado:
dárUé Unobratrstwo, Swatojanfkhm Děďi
ctwjm , warc Uazwané které gak Uam ctihodný bratr
Nnš BoixťjchJgsos Schmqršš!!bšrn S Rš C fatdeal UU:
nčgssj arcibiskUp Prašskúe whlošil bowssi w Praže zalošrno
atam cjrkrwnjm řadem potwrzesw, š Božj pomocj gřž
1ak se rozmoblo a rozssjřilo žr gal po Čechách tak i po
giných kragix:ách slowanských mocxmťstwj rakaUského přšmnodo
a přemnoho čjta údňw a ktrréž wú ža Učel aby z přše

spěwkň skladaných od údňw wpdawaly a rošssiťowaly sc
kniby takowč, kterrz by Učexlj křesra::ské proti útrškam kčc
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cjřú l,)ágčly, a zpňsob žiwota křeskanského w lidU Upewňoa
walxod n x!lbychom pak My wčc tak poswňtUaU a blahon
dáruan pod ochramt wzali a tudjž i š Nassj straUy k wčte
ssjan šdarn a rošssjřer gegjmn pomcihalt, spolu pak ř pťúnj
řcčcxxého clčl„dodného bratra whhowěli, dotčené ono bratru
st:no„ ezcžsiowe „Dědictwj NedomUcenské,“ listem
xjnxto fchwalngcme a snašně poraučjme; i Udělugeme gemU
lxožrlmčmj Nasse apofstolské tak, aby k zwelebenj wjry a
k sošmlwšowáuj žbošnostř den ode dne wětssjho zdarU Uaa
kx:šwaln. Rouečnč mocj Nasseho aposstolskét,w úřadu wssea
ch:lťm a gxednotlixdšdnprawowčřjcjm obogjho pohlawt, gižto
do bratrstwsl tol:oto pťigati gsan byli a blldaUcně pťigatř
dUdaU, ktrťjš oprawdowě se kagjce a wyzpowjdawsse se
i Swátosxj Qlteiřnj posilUěUi gsaUce„ Ua den swatého Jana
Jčcpomnckélxo, Ucb sterého koli dne že sedmi bezprostťedně
lxo iwátkn tom neisledllgjcjch, kostes neb dle libostč ginaU
kex:xl:lweťrgna:l. ťdrfolťw, ťašdého roku skranssenč nawsstjwj a
xexm ;a fwornost pslllowlljkňw kťeskanskx)ch,za whkoťrnčttj ka:
cstsnnj, a ša žwclcbenj swatč Matky Ejrkwe pobožně k Bohu
sr pomodlj,plnomocnč odpnsikh a prominntjwssech
eq,cgichdťjchúw Udělllgeme; spolll i na wěčné časy milostiwě
w Pánn moc dciwáme a powolUgeme, abh č dussjm wčťjcjch
lřrsťanúw, kteréš, w nlilosti spoané š Bohem, z toboto
s:xxěm se odcbral!,!, špňsobrm pťjmluwh odpnstkh tyto pťiťčmy
!!xtč mol,:ly. u Ncwadj tomn llstaxlowkxlj ťúdh aposstolské
a ež;inú gňkowákořlč Uaťjženj opak žnčgjcj.

Dčmo w ijě U swatého Petra pod prstenem ry:
1xč.xšerdxle 30. bťczua 1855, papešftwj nasseho roku dewci:
:č!so. W. knrd. Mncchi.

B, gak přeblašenj gsme, še Dčdictwj Swatojanské, tjmto
ex.ďossrolskúmlistem tak wysocr oslawcno, pod tak pieegafnan
ochrana:l stogj, a Uám tjm Usnadnčllo grst, ža swatým Janent
U:knlě kráčeti, a pťjmlnwh a blaženostč grldo sr ZaUčastUiti.u
Zsl to pak, gimš to sstčstj máme co dčkowati, Ue:xřcstá.wagjce
xďrax.!lc:lč se modlcmc.



x
Q

Toto wpobraxenj dqšugš aUdům xrurt!cxkt:úxlkťmqwnjk W á cl a.w N,efsiuas
na pameitku glz prco 1eu100wzrostleho Dcdčctwj Swat ojaufkek,w.
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Pomnjk
welectihodnémll

ešlntunžnnnň šjanil:ýřmni,
zakladateli Dědictwj Swatojanského Uad geho hrobem

w Táboťe.

Pan:atngtr na skUth,:thň wassich,kteréš
čiuili ža čafsš swých: a dogdctc fláwh weliké
a ǧntčna wččučho. l. Machab.2, 51.

eoto swatě slomo tanUlo Ua uu,xslibúwalěmU jchitowi
wclrctildodxtémnl NUtoujuowi Hauikx:ťowi ro:
drm z Pralm gcuš po wyswěcch r 1777 w Selci we Wo:
ckcm wikmiálU xd mcidčécrsi Pmžské Uak w BUděgowické
w Klokotrch Ua antUjm Utjstě Matky Bošj U ečcibom na
to w Jindiichowdl Hmdci poslrd!tč w loljzkémČimcii co ka

plan na winjci Pauč slanžil prusj pak swé a odpočinUtj
U bratm swělw wikaťc w Pláuč posledxlč w kmgskčm mčstč
Tabořc Užjwal: ono smatč s1owo z knčh Machabrgskx,xchta
nnlo grmU Ua mx,ďsli kdyš 15 čenmla rokU 1829 w Praze
pmulj stolcta ďamátka xdhhlassch ža Swatěho uu Jmm
Noponnlckčho u simdnč konáua bx,xla QU fc pamatowal
šc otcomč geho w towarhšstw:: icšjssown picd 200 letP za
ložili Dědictwj Swato Waclawskě Ua wodáwánj wždělawa:
toltřých českx)chkldčh w dllchu katolickém a šc tjmto dědi:
ctwjm šnachntitébo prospčchUmrži udčťjrjm lidem docjlili uo
Pťrwlatrm ale čafn woždwišrxt cclú ťád JrfUitský a š Ujm
takč Dědictwj swatrl,do Wáclawa

J mnjnil sobč zbošm,x Hmtikýť založcnjm podobného
ústawn, z požnstalosti 1000 zl Ua stťjbťe po swých rodičjch„
žťjditiDčdictwj Swatojaxlské a tak položtti onomU
pnďnjmn judilemn snmtébo JaUa Nrponn:ckého trwagjcj pa:
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meitkn. a postawiti mn takowý pomnjk. kterýž by přistxlpu:
gjcjmi spoluandP tak se wzmohl. abp se z geho přjgmú
wydáwaly „Ušitečné knihy w gazyku českěm, a to sice w
Uehlewnčgssj ceUě, gimtš by katoltctý lid i wzhledem na
wer i, wzhledem Ua mrawh soasitelUého wzděláuj nabýwal.“

Ustaw tento. wedenj a péčř lnjžecj arcibisknpsté lousi:
stoieiPrašské občtowán a téš pťřgat, a od Geho Weličenstwa
csiake a krále Frantisska l. r. 1833 potwrzen, roste giž
po 20 lct, škndetčl a bohatě se rozkládá, uu z zrnla hor:
čičuého giš kossatý strom, uu tak še w brzce 11,000
eUldň (ano i ze zámoťské Nmerikp) počjtá; u audňm
a w prodeg giž Ua 500„000 kněh Uodal; u a gimi
tak působj, žc gediné Postilll,de nňkladem 40,000 zl.e
wr 20.000 wýtiscjch kašdého djlu, blaho a w;dělánj lidj tak
rošsiiťUge. gako dle swatého ewmlgelinm hrst kwasU do tťech
mčr maUky daUého, kterýmž wssec!o zkx,xsalor

thš mimllél,w gara Grho EmiUencj, nehdůstogUěgssj
ťnjšr pan arcibiskllp Brdťich, z7 kUjšat SchwaržrUbergň,
iwaté ťjmské ťjsse kardimil, w ijč. w sUěmU Swatého
olcc Pia jx. se uacházrl, dal Geho Swatosti papežskč
špráwu o nassrm Dědictwj SwatojaUském a geho pňso:
bcuj. uu Swatý Qtrc Z toho welice potěssrue ráčil sc
w moci fwé aposstojské přrmilostiwě Uaklonitř, a w Zwlásstnj
bullr, od Zl)a březua r. 1855. bratrstwo toto cjrkownč
potwrditi, aposstolskél,ud pošcbuáuj gemU Uděliti, a pro

oktciw Swatojauský „plnomocnč,mxi odpx:sžkpee ge obol,aa:
liti. uu ij Dědictwj Swatojanské UePwyďssjoslawP dossko.

Pod stchm toboto blaborodltého stromU bydlegj Upnj
gak cjfaťsté Majrstútnosti, biskupské Důstognosti a knjžrcj
Dichenostiš taki sprostého lidn, nex,xche chUdoby, wssr:
lisý drub; u auo i Uexmmlrgssjch djtek neočekáwaUý počrtu

Widallc knjšrcj arcibiskupská koUsistoť Prašská, že tento
ústaw tak š ncbeš požel,maný a po swčtě oslaweuý gest.
wzpomUčlaUa wclectiboduého kUčze, Nntonjna
Banikýťe, chš toto ldlal,doplodnéDědictwj žaložil a gen
bo pošohUanúch aUčiukň ,pňwodrm bx,:l. J dala wpzwědětř,
gak to w Táboře š l,xrobem toho slandného zakladatele
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stogj, a dowčdčla fe „še prý tam, na děkanském hťbitowě.
zU Uáwč zarostlý, beze wssebo zUamer lršj, a takořka
š pamčti whssrl!“ uo

Zdaš sr Uežachměge nmohý z aUďů Uassich; zdaž slža
Ucšarosj twúťc geho„ a erzdrchne želeme žc hrob tčsjcero:
Uaisobnč šehnaného těla přeslawněho zakladatele Dčdictwj
Swatojanskčho tať zasslý gcst. a tcnto wrleslawm,š kněz tmo
mkořka w zapomem:tj pťisscl! m Zdaž noszikne w nčm,
gako w knjšccj arcibisklxpskékonsistoři, ta žádost, aby hrob
gcbo slawným bpl, aby na Učm stál pomUjk přcwýtee
čmžch ;áslnh grdo a wťrlě k němU Uctiwosti a wdččnostč nassj.

anšrcj arcildiskupská tonsistoť gest ochotUá tU památkl:
Gcmn :ďostawiti; u má alc ža to, žc tU řjkagc sUad každý
Z aUdň šádostiw bUdc, při postawenj toho pomnjku malaU
občtj so šaUčastuiti; ue dp ncstálo w památce, žo gcg eegeU
1cn Uob onen:“ ale by wčdomo ťu,xlo, še wesskero
lxratrstwo Dědictwj Swatojanského Geml: th Uomnjk
postawilo.

Ponccháwá alc každéml: Ua swoboďně wťlli, kdo z aUdň
lxn sr připogili chtěl, a š gať mnohem by přispčti so Uaklouil.

be alc thto občti sstědrě wděčUosti do Prašské konsi:
sloťr se dostalh, dňwčřUge se a slUssnč žádci wssech dňstoguých
anU wikciřů a děkami, bh za obtjžué st Ucwzalie alebrš rádi
lakowé. dárťh od aUdň,swého okresU pťigali a pťjležřtosmě
gc na zdcgssj konsistornj kancelář odeslali. w Kteťj bx,dalr
ldčhcm pťjsstjho rokn, ncb i pozděgi teprwa přistUpowali, mol,wli
ldy dcirck swůg bned ťU základu swéml: připogiti.

Pomnjk ten dal by se dlabati wěhlasnémn sochařč
prašskčmll,Emanuclowi Maťowi; a postawil l!y se w Táboixe
Uad hrobem Zakladatčlowým š pťjsllxssnal: slawnostj.

Gako se giš za Goho wěčUé oslachj sem a tam wx,?:
ročnj slawně reqnirm dobrowolUč ťonň: tak bh se takowé
pak šwlásstnj fnndacj založilo w Prazc i w Táboťe, Ua
ch ten, w kterx)š welebný Hanilýť (w roce 1830) Uci:
wrh swňg o Dědictwj Swatojansiém co šádost ua Prašskan
konsistořpodepsalua sice w Tňboťe 22. čerwna 1832.
Zcmřel tam 15. března 1833, staer 80 let.
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Whpodobxlěxlj pomnij toho, popsánj slawnosti, pťi
gel,wx postawmlj držaUesk wč,xlohh tjm Učiněné a gměna wsscch.
ktcřj se w sstědrosti swé Ua Uěgxslošili, wydalo lu,n se pak
podjlnjkňm w zwlásstlljm spiskn.

Takto se pak whplnj slowa malldrého Siracha, k. 45,
w. l. že: Památka geho w pošrhnčmj ;úftáwú!
a tčž Jsaiňsse proroka: N..hrob geho l:Udc slawnx).
Zs. 11, 10.

N kdyš postawjme zakladateli UassrmU pomujk stč
wdččnosii: lmde Ua bťl!itowě Tťlborsiém spolU státi co po:
Umjk Uassjewlastnj wděčné Uznalosti a zbošUčbo žrl,máxlj„ bo
Pán UeboskýGch bhl odplataU hogUaU, a oslawtl Grg e.:c
swatým Jemem po wsseckh wěky wčkňw. e!lmcn.

W Praze 1. prosince1855r
l)r. Wňclaw Bessan,

lauoijl strášm), kUji. arcibisk. koUsistorUjrada
a wedechj Dťdictwj Swatojanskč.

Zrmťelj
w bratrstwll Dědtctwj Swatojanffého.

r 1854a1855

Pťedcwsijm wrancuě zpamatUgmc Ua welebnčbo pánn

YUtonna Hanikýťe zakladatrle Dčdictwj, gebož pcxmatka U náš n Uďččnčnfpošrhnckdj zllstaň!
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w Urašskč arcičeiěcesi.
Bradáčowa Wcronika. w Plafjch.
Fcisar Matčg w Bezdčdicjch
Grrson Josrs rytjť z Nagcršdost dčkan w Sclci
Hora Frantissck w Žebrácc
Rsál Nntonjn faráť w Bčlč
Einldaš ioscs, šakladatcl rodU w Mržotjnč
Cinbissta Pcts, kaplaU Plzenský.
Lagler Josrfe kanownjk, sarčlť w Libicč.
Bildeřtsk!)Josof, we Wssctatech.
Sticbrr Danicl, kqnitlllarnj faráť Strahowský.
Thasand JaU, w Erlakowicjch.
Tcxfať Josrs, w Machowč. 12

w šitoměťňckém bisknpstwj.
xiowáť FraUtissck almnn Bitomeřickú
Watrr Stčpán, rcktor seminařc Litomčťťckého 2

U) Zralowč šyradcckěm bisklapstwj.
tťbalanpka Jan, bistupstú alnmn w Králowč Hradcč.
Ziorschncr Josef„ kaplan w Swojanowč.
Ziošrxlá Trkla, w Cthdjmi.
Rďuig Jan, w Stasé Pacr.
Nidl Jgnac, kaxlowlšjk, konsistornj radda w Hradci.
Spri!lgnr JaU. w Ecskě Tťcboni.
Sančrk Jpsos, w Bťjšc. 7

Aď Bndčgowickčm biskupstwj.
Nlt Jan, otrc rodn w Makowč!.
Bcnda Kristof, w Elssowicjch.
CldlrbcxčkowaMaric, w Rošmitálc.
Čcychowa Kateťčna, w Wcsclj.
Hamslj Matčg, zakladatol rodU, w Psotiwici.
Hodon Jaknb, w Mosstjnč.
Hrnsska Frantissrk w Hodoňicjch
Hnsarowa Marketa w Plrssowřcjch.
Rrš Jgnac, w Wesrlj 7
Komárkowa Rozalia w Eešcnicjch.
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Rrálowčowa Nnua, w Prtrochjcld.
dťratochwjliKarrl faráť w Malčjcjch
Peklo LlUgUstin w Domažlicjch
Morsteinowa Barbara w Črrwcxlě Poťiči
Prramkowa Nnna, w Uzruicjch
Psocha;kowa Nmm w Táboťe
Nessátko Jan otec rodU w Danlďramě
Soonrowa qlmm w Swognici
Saukup JaU we WodňaUrch
SaUkUp Joscf,w Račicjch e
Staněk Frasltčssek dnchownj otrc w Čkyni
Šjmek žrautjssek dčkan w Swinech
Šollc Frantissek děkan w Nožmitálu
Trskowa Marťr, w Užrnicjch.
Trogan Frautťssek, sarář w Petrowicjch.
Wobjš Joscxs w ereuicjch.
Wokatú Matčq, Zaklad. rodn, w Chwalrticjch.
Wolfowa Mma w Wesclj.
Wořjssrk W.áclaw, kaplan w Pjsin. 29

w éxolomúcké ..rctdiécesi.

Balccirkowa Trrezie w ŠUmwaldě
Brčák Tomáš fpiritual semenaťe w Holomúcj
Benrš Jan farať w Bručicjch
Blatak mn, wc Werowaurch
Bolfowa NosiUa w Wacenowicjch.
Brchlá Barlmra w StitUě
Bťešina Throdor w Střcbcticjch
BUreš Jau a Eecilie žakld. rodU w Zablčnicjch.
Chalmlpka Walčntin, w HrUbé Bhstťici.
Chwostalowa Barbara, w Milotťcjch.
Dolenrk Framissek„ otrc rodn, w Qlsscmech.
DoleUek Jan, zakladatel rodU w Qlssemech.
Dwoťák Frantissek w HUljUč
Fatlfuljkowa Nnna w Wlkossť
Gnth Jiťj oicerektor zbošných sskol w Stražnťci
Habánowa Katrťjna, w Cecbowicjch
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Hanákowa Maria, w Trštcjch.
Janaljk WiUceUc, kUčš. spisowatel WěrUé Noso, w Miloticjch.
Jiťjčok Frantissrk. w TjistjUč. x
xiraUč xosrf m Morawičanoch
Jngrowa Zobanna w Skorowtcjch
Ralabiš Jan w Starč Ptěni
ďťlwanina Tomáš a Trsršir zaklad rodU w BřskUpicjch
Roblčhowa Nlma, w Wssrrowě
Zřocich Frantčssrk, šakladatrl rodU w Pťedmostj.
exťoťiskaJaUa Wšronřka, šaklad rodU w Jakardowicjch
Kowařjk Jml a LUcir šaklad rodll w Hrnbém Nuqršdč
Kral Waclaw w HUljně
Krrgčj Barbara w Rollicjch.
Krrska Jakllld, w Pťrrowě.
Kreplowa Ewa„ w Nowě Wsi.
Lehkožild Frantissrk, zakladatcl rodU w Popowicjchl
Lrpařowa Maria, m BUkll.
L:lšm„ď Josrf, w HUUčowicjch.

Marrk Wčnccenc, a Marřa, zaklad. rodn w Ljpowě.
Matčgjčrk Josof, zaklad. rodU w Postťrlmowě.
Mrzjrkonda BUcie,w Wracowě
Nádworujk Tomaš Zakladatel rodn w Doloplasrch
Nawrátil Frantissok w Qlssanech
Nrd:lchalowa MagdalcUa w Miloticjch.
Nčmrckowa Weronika, w Ewcmowicjchl
Prřinowa Ziateťčna, w Rokctnici.
Pcsskownlea, w Nnclawicjch.
Pťccrchtělowa Nposlonie, w Bhstrússjcjch.
Procha;kowa Frantisska w Skoroxlirjch
Prosotowa ElcoUora w Wacenowicjch
Prokeš Prtr, U Sw Katrťčny.
Pnlcenowsky “čobiáš w Wssesowicjch
Nanš Jan w Milotčcjch
Nichtrr Josčf, zakladatel rodu, w Molawskěm Qstrowě.
Nidl Frantissck, w Dťcmohosticjch.
Nickowa Maria, w Qbšršdorsč.
Nokr,xtowa Maria, we Wacowě.



20

Rošchnalowa JUliana, w HUljně.
Scdláčkowa Frantisska, w Hyllkowě.
Selinǧrowa Ntma, w Spitinowě.
Sobck Josef a Frant., zaťl. rodU w Zahlillicjch.
Solnú Wincollc. w Nadanni.
Spačil Josef. zakladatel rodU w Širani.
SpUru:ž Jgnac. w Hrnbé ProseUici.
Stcpskal Josef, zakladatrl rodU w Cl,!romči.
Schillrr Jan w lenenowě.
SchiUdlcr Wsiclaw, w Skoronicjch. e
Tcsaťjk Jan, w Towassowě.
Towásskowa HeleUa, ld Sedlci.
U,wjra ant., zaklad. rodU w Myslowicjch.
ijra Jgnclc,jtéš, w Jamnici.
chřek Petr, Zaklad. sodn w Postřelmowč.
Winssowa Frmltisska, w Hlnchowě.
thek Josefe zakladatel rodU w ZdčtjUč.
Wolf Wciclaw, w Kroměťjži.
Wolsowa Bardara, w Kronlěřjši.
Wotka Josef„ Zakladatel rodU w Rralicjch.
Wltal Jan, kaplan w Holrssowě.
Zdrahalowa Frantisska, rod, w PUUě.
Zaplrtal Wáclaw, w HUljUě.
Zatlankal JakUb, w Hnljně.
Zlamalowa Barbara, w Ptcdmostj.
Zlamal Josrť, w HUljUč.
ZUker Tolnňc.ď, w Lryskách. 80

U) Brnčnskčm biskupstwjx
Bedlrář Gabrjrl, w Rebcssowicjch.
CerUá Nnrška, w Qbťanech.
Dohan JaU a Maria, zaklad. rodU w Qpatowicjch.
Drljk Bartoloměg, w Podolj.
Fila C!,drill, w Ttrřanrch.
Flodr Martill. w HUdnowicjch. x
Foitl Joscs, w NUgezdč.
Fridrychowa Johanna, na Wrallowě.
Hamzalowa Barbara. w Zprssowě.
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sďomola Jan, w Jwančjcjch
diadljčkowa Maria w Brně.
Rtéš Jan w LUlčt
dtuap Placid pťewor w Naghraděe
Ziropil Josef, farciť .Ud NlUčjně.
.Rinčcra Frantčssck, w Nr:xuě.

LaUčkowý ?lUtoU a Petrouřlla zaťl. rodU lú Howoťaalech.
)črgedlý Biuccnc w Tťessti
)čowotnci FraUtřsska, w Giťikowicjch
sttrťil JaU w Brně
Pawljček QUdřcg, w Dčdicjch.
Pawljčkowa Frantjsska, w Dědicjch.
Pierdcssix)Jan, otec rodU w Mor. Branicjch.
Procháškowa Frautisska, w Tnťaxtech.
Ncžltú JaU, w Habrowmtech.
Stkaljna lea, w letowicjch
Stcyskal Tomaš ďčkau w Telči
Swoboda Josef w Bořitowč
SchlossarBiktos prčlat w Naohrade P
Wewrrka Fraxttřssek w Žakxobťeskech
Wolxrátřl Josef w Chrlicjch 30

U:) UakaUsjch.

Gahďassowa Kateťi!la, m Postorxti.
Zťňrial Pawel, čakladatrl rodn w Postomi. 2

P Ul)ťjch. řšxxf

xBac;kowic MartiU oicedčkall w Dol!ré Wodě. 1

Lrtodřnich wssrch . . . . 163
tům kd!,)špťipočjtáme w 20 letech šemťelych . . 426

Nuimr Ux,mjmssc swatč obětowatť a wrancxlě sc modljtř za 589.

Pošdě Udanč podámc přjssljm rokcm; uu a kdo bšd
n!nlm,dmUdánjm mezť zemťelými Udart bUl u šim gsa u

r:,)chlc to redakcj Udey, a mjsto, kde w ten čaš přebowá,
připiš uu le sc Ua mjsto zemřrlého šadny chc nendáwá
by tak kUibU wylakal; luyl ldy to hřjssný podwod
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Za th konci gťš pťeš 3000 kněij mssi swataU; za tl,x

ser xžž15 bjskUpstwjch a 200 wifarřátech kangj kašdone:
delne po kázanj wrach modlitlu,x, a ša to sc nepřcstúwa:
gjce přčmlanehme, k Uebcsňm wolagjce:

Wssemol,oach wěčUý Boše, stwoťitelč, ťjdjteli a UkoUčo:
watelč žiwota Uassrho; slyš UpěUljwé woláUj Uasse, ktrrěš
k trůUU milostuábo sljtowáUj twéldo odcsjláme. Pťchljšrgjce po:
čct těch nálsožm)ch, ktrřj sc w zbožnosti swé orodowčmj smatého
Jana oddali, pohnUty sc cjtjmo, ú PaUc šiwota nasscho! šc
gsi gich giš tolik šbratrstma Uasscbok Uloženj wěčnémn powo:
!al a nowan drrihn gim wykeišal, Ua která by dossii cjlc stwo:
ťer swčho. NadostUaUdmoěraU pohljžjme od gegich hroblt kUc:
besirm, kaln býwalx,d opřcxch šrakx,d grgich, kam tanšjwala dnsse

grgich, a oni fc rqdomali, še sw. er ša ně se pťimlanwú, še
obětj msse Uepswětčgssj gr tolďč poraUčj, a společná modlitba
Uasse ť;euk toldě, k Ulilosrdrnstwj twámn wžmissj: bp gim dánú
ldx,r!oUebre bx,d pťigati ldyli do Dědictwj osiawp a l!lašonsti.
swatčho Zcma; . tam, lastawúm pamatowánjm na Uciš,
upět Uám mohli pomn.,atž,: lxhchom zbmtrstwa časnčl,do ssfa:d
stUť fchať?šmj Mďeťh Uťeltess:sli ťchli do bratrstwa Uel!rstého.
Whplň Uebeskú Pane tnto Uadčši, ktermrš gsi w dllsse lmssc
wlošil; otewřč rág swúg nad nimi, powolry ge do pťemtlostněho
nčlrUčj swého a deP gim ančastnU býti wččného UztlončUzj Ua:
sscho swatčho Jana NepomUckčho. Tak Učxmodrgjtj gegťch Ue2
lmde che zármlrtťem, a Url!ytj grgich mežij uaimi Uchde xnjce
žtrátaú: ale smrt gegich, hrob gcgich bnde Ucim gen tan pře:
blexženalc pťccháškaU tam do ťcidn wywolrnúch troúchxskamž by
ueim pomáhalj, kdež lch náš očekciwali, a kamž by Uňš dowedli,
b:xchomš Ujmi th a šc swatúm Jmlrm U wččném Dcl:šctwj
žažjwalř pťeblaženého brmrstwj po wssockx,rnwčk:,swčkúw. Nmrll.

deočimltj wěčné drxpi gim Pane, a swčtlo ewěčně a,č
gim swjtj; ať odpočjwagj w Uokogč!

Skrzr Zešjsse Krista, PáUa Uassrl,w. Nmen.

xx

ra. Weiclawa Pessjno, kanownjka strňťnél,do,lmx
rtbo ascibisknnskébo konsistornibo radn.



;„gnoooedr.r, do, ds f,., sšj rtlr

B oǧǧǧcď.
Djl U.irý„

Sslxjslll) Bd

šjugnna ǧmm Žarlzlm;
stxdsulmxa smrožisur kňuonir x:esčuwusnaxů tU prlr,
drojcdcxsaxdsačrs:“r řcči ň lirexraturd u.p qwunmsimu
Wucxuňrm sxxcxlxuakládatrlcdčdir:wj Ždalomnuc!w

U spmuauda Uarodujdo Mnsrum.

šř.xkladcm Dčďlčrwh Swaroj.mfkedo.
BxxoxxorRiq Ejňo xx.xxul.

Crm l xx. xlld U: lm slidjdťru

TL Pra;c lď.eieu.
Tisktxm Bcdix. Nčxul!tfň !d mxcidu“dkmpssrmšxxminařl.
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Swatj Palronowě.
Wssech: Nodička Bořt: Cechů: smd LUdmila, sw. Wáclaw, smu Wxgtťld
sw. Zan Nep., sw. th. sw. Zikmnnd, sw. Proton, sw. Norďrrt. sw. Ju:cm
Moroawanů: sw. Eorill a sw. Method. Slezcilů: smu Hcdwika. Nakno
ssanu: sw. Lcopold.Uhrů: sw. Šlčpán. a Štors!ých: sw. Js:scfl



Ž i mo ty,
skntky a Utrper

Swatých a Swč!tic
Bošjcho

Djl pe,ttýe
Sepsčuw od

šýuǧona Zana ššarlajlxcls
rapitUlúqu stasožituč lanonir Wrrmonstrútů w !Tesplč, psofršš
sora čcsrr ierči a litcsatlčry na (xyumnslum lerňskrm, fpolnǧa,

kladatrlr Dčdictwj Swňtojansrčlxo ň spoluaudn núrodnjdo
Musrum.

Pro rok 1858. w Čjslo xxxxlsl.
Crna l zl. Zld lr. Ua stiijťr.

W Praze. 1858.
Tisrrxn BrdťeřclmRodljčra w mxcibistlmslém Srminúixi.

BEU Lšc dostati w c. tru kUčhkuUrctwjBcdixjKrernera. Ua Staromťsistčmd j u

Uámcňj c. žeeře,qakoš, r we wsiech kučhku:xcctwjú.



Náslrdownjri mogi lxuďteš, qako i gň Krissiinx. 1. Kor. 11.

Mobli: ginj, mohlp giné: proč to nrmůšrš NUǧustiUe?
Tal řjlawalsw oter 9lnxiustjn smn l sobč

a tat se rxřjkladrmSidatxch ldodrčmu
rowžbušowal



Sklad knčh Dčdictwj Swato
jansiéha

NasledUgjcj kUihh mohaU každým knihknpectwjm oba
starúny býti, gichš prodeg wyhradně obstarawagj: ck dwornj
kUithpec Bedťtch Ercdner w Praše Ua staro:
městskrm Uámčstj, w lcwém Uárošnjm čjsle 548., EdUard
H š lzl wHolomauci, Karcl W in iker wBrUě, aNntonU
WeUdcljU we Wjdni:

Swatochnj Uoťádcke onlU č ncibožmi děwcčka .
Kapčtola Prašská za času sw. Jana NcpomUckěbo

od PessiUh . .
Žiwotopiš zakladatele Hanykýťc (klcrý by každý aUd

mčlmjti) .
Proč ascm katoljkeme? .
Německy: WarUm bin ich latholische? . .
Přjsaba š připochhm kažaujm o přjsažc od Pca

ssiny . .
Utrpch sw mUčcdujků, prwnjch tťj stoletj . .
Qbraz smjsseuého mmlšclstwa. pohUUtliwý přjběh

pro Ucwčsty .
Poosan kostela sw MikUlasse na starrm městě

Prašském .
jltěcha U wysokém staťj Kdo chcc siťastUč Umťjti
Fjlothca fw Frantisska Salcšského . pťcwýbomá

kUčha .

Wcleslawju knčha hosnodařská .
Nodina DUwěrowa . . u

Bobomil kde prawe lťcsmuské nábošcustwj k Ua
lczenj . . . .

Němrcky pťelošcné. . . . . . . .
Pane zňstaň š nami, 2 djlxd. gal se má člowčk

o sstastUaU smrt obstaratt .

10
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8
8

10

8
10

10

12
7
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23
25
12

30
36

36
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Populárlxj doqmatika . . . .

Wamberowých kázanj dwa djlp .
Zirootů SwatýchU djl;
Qbčk msse sw od BessiUP p . .
Martin Lutr gak hágil cjrkrw ťatolickan .
Kdo ma prade? Protcstaut Urbo katoljk
Propowjdky z Tomeisse Krmpenského . .
Wogtčch prolrtňr Gak sr člowčk Uokašj . .
Swatojansky wčncc Modljcj kujžka o sw Jauu .
Passiowý týden rozgjmáuj sw Lndwjka ž Ǧra:

Uado .
Zpowťď ltrra ta prawň, protrsialltsťá urkw ka:

tolicka?

Swěceltj Ucdčlr Spasitrlná anaUčrUj. Dňlržitá
kniha od Strocra . . . . . .

Wolston katoliclý uamoťstý plawrc Gcst laké Uč:
mecko

Postilla aUrb w!,škladPa rošgjmanj Ua Ewaugclia
Urdělnj a swatcčrtj crlčl:o roku od l)r. JUUoc
Frencla. Djl prwnj 1 ;l.

Djl drUhú 2 šl.
Djl tťetj . . 2 ;l.

Ǧčťšopjš l)ro j:čštolioluěcjuajwrcmštpo Uoceuij(
1828 Uš 1851 j(:čšůžs ločuil( l)o 4 Ršxšu
cicjx ščx. .

Žlcroupš: Žntjtonex: le)c:crc!ďncerůcdš e
Mssoljň. ŽUjumď 6cjcrjiulu

z . 1 zl. u lse
Wečernj rozmlUwy thwětlenj katolickéhoUčenj .

lll a 17 djlpo1 žl

26
36

30
8

řl)
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,l

18 „
24 „
10 „



Bible česčú
čili

Bjsmo swaté ftarého i Uowěho
thťolm.

DrUbé wydčmj 8. 1857. ;a 2 zť. stř.

Kxxjžccj arcibiskupsfá konsistoť Wražská rcičila drxlhé wy:
dcinj Pjsma swatého Uařjdilč, a w;dawssi se wsseho šiskn,
Určila přelewnau ceml, aby se bible ta hognč mezi wěřj:
cjmi rozssjťilau Wrodrg odstaráwci se dršitelcm arcibiskupské
knibtiskárny, a odběratelňm 12 wýtisků dáwá fe 13tý Uú:
ďawkemd Kdoš by Msmo swaté posslch chtěl mjti ;aslaxlé.
nechs se Ua Uě frankowaUým listem ::ředplatj, Uačež
ibned obgednané wýtisko Ua mjsto se odesslan.

Listp š pťcdplalnjmť penč;i bnďteš zasýlúny pod Uúa
Uisem:

KUjžccj UrcibiskUpské kuibtiskrirrrč w Wraže.

Bcdťich Nohljček.



)ťču(jšckšlu šdžlllu U)!(l:uxú U 7),(1318. je(uilao
tiZlťšlem ššcka“dčckmťťoěeťččťra UúZlEůUž1Dj xpidx)x!

jcrš Čoštňti jš(! U :ue(!idišlmpšj(č:m 88minee1ři
uob 7 l(njťxošlčjšch 79 Uč:tši ť(mxjměš (ujčxo

Zuith(Š) Ujjoi lx 187 U ZjUtŠťw ZtlxomU:

Zlčxdluxčššt.
l(čdlo!iclaš dlčxšx pro lmč:ššlm U jjá jňxxkcn ckššjloe

ijenmletšřm.
UžrňmrmejMňršlmx Žlulc.

ldješcjplúoi 8o crleuxočnčx 3 šlu. půušlnš 1 Zl.
80 jtr. lee.z pldšlch 4 Zj. :a půljl!lučx 2 šj. Zlř. axu

Mčrexťol!:u djec!šnem počřxl Zlčxdmxšštčtoxsxďuřj sočxměň:
Zrečťm mlu!lšju) dč:kxu.

G

Žlčolň čdŽth.
l)e:cjeexťšošiclq?čnšwpiš 8 přilGdou:

ŽWMMZ.
lťoňnletorfrňnt. .loš. ue:ťu!.

nw ubanpurudu

l)jxotjpjčšoj Zš cšlorcdčně 2 šl. 24 iux.. půuelnčr
l šj. 12 lcr.; pošlch 3 Zl. aj lcr.. půuštnš 1 Zj. 32

,ečexxx.xx.e:lixid.ou ř(áoš bx přilokxu: „Žlšpniošee j Ulúšcčš
8 cxnšc)piššm oášdřrgti cmašj7 necjxs přšclpjčuj cšjl)a
rocknš 24 ktr.! pošlou 40 jtr. un

l)pošorňujšmo mlúŽlš nn uoxušrsáčinimoáljlšd
piei lečudouu re:lsui rlcušnš U údjšánč: lištšniod po

Ž šl. 30 lux.z U umáljlšd pieoll i po udŽi !uxčdttšpoe f)sšr. ďlřůue:!.d



Mocuitšduj lčujšlčřxčxmššuj

. Zpšxmjji

pro šňiq n Fšiqnš nn šjeojšcd núroánicd.

88;!831

.još. ňm. Žrůleje.

ňpprodčxci nejclůšt. dišleupškuědo orclinčxriútu
xr lxlrčxáci j(rčiloseš.

89 čxlželemiodlxúxjš!: 18. Ztlx. 252 .Wš. xň 12 jire štř.

.AZUU erúštni šxč!mplěxrx pro pčxchjačxtčxi pro
tjče!xčxšlň.

ššč,š?“e:ťrš,ěckšéč!pčš. ree:reui chšido r Ztčuxém Z:ikeonč:.
0al j)r. lnu. lx“lxtšnc:leexxuč:itcšltš ueeidoššuštxxi uU Zrňu

roxxdčšdlejccklxxšžeanZium xx Mrššš. 8. ZU 48. lux.

ščeqačǧxčěša učx ršeclq necjě:lš. ZPŽqu U!á. xxšš.„
8ro::umitolnčx xxxlošenď luš bmcdl. učšui xxirx ol!
š. f. slnojlm. 2 elilx ZU 2 Zl.

ťťeě:mčě ueúč:jui U 87eeit8č5nj oú Mx. 0ul1reeili3. f)rčd

áijs. Žšš. 23. po 12 jilx.

Jčxč,sšxa xxx,bjmlůr 3 búšřmj, ZSZlčule j!)m. fexrďrjmz
Žxxňšjiů 9 po 48 iir.


