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Rozličnéškoly a sbory náboženské u židů za časuPána
Ježíše mívaly učené spory a hádky o některých věcech v Zákoně
Božím. Tudíž mnohdykráte předkládali členové sborův těch otázky
Kristu Pánu, dílem aby slyšeli úsudek Jeho, dflem pak také, aby
slyšeli něco závadného z Jeho úst, čímžby mohli zviklati důvěru
lidu, jížto u veliké míře požíval pro svatý život, pro neslýchané
učení a pro veliké zázraky Své.
Písmo svaté Starého Zákona obsahuje v sobě 613 příkazů.
V tom byli zákonníci svorni. Ale o tom mívali učené hádky, kte

rému z těch příkazů by slušelo dáti přednost;
který z nich
by byl nejdůležitějším,
o čem v Zákoně samém neshledávali
žádného rozhodnutí. Za tou příčinou „přistoupili k Pánu Ježíšovi

fariseové,

a jeden z nich, Zákona učitel, otázal se Pána Ježíše

pokoušeje Ho: „„Mistře, které jest přikázaní veliké v Zákoně?““ —
I řekl Pán Ježíš: „„Milovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své. Toť jest nej
větší a první přikázaní. Druhé pak jest podobné tomu: „„Milovati
budeš bližního svého jako sebe samého.““ Na těch přikázaních zá
leží všecken Zákon i proroci.“ Mat. 22, 34—40. Kdyby se byl

Pán Ježíš vydal na rozdělování

příkazů jednotlivých

dle hodnoty, jak fariseové očekávali, byli by se svého stanoviska
proti Němu povstali, a marné, plané hádky vedli, aby se zastkvěli
před lidem svou učeností. Avšak Pán Ježíš nevolil rozsuzovati

mezi jednotlivými

přikázaními, nýbrž udal dvojí zásadu,
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podle níž měřiti se má hodnota všech přikázaní a veškerých

skutků. „Miluj Boha nade všecko, a miluj bližního
svého jako sebe samého“

— tato dvě přikázaní v jedno

splývající jsou největší a nejdůležitější. Cokoli předpisův v Zákoně
a v prorocích jest, všecky své jistoty a pevnoty docházejí v těchto
dvou přikázaních ; všecky v nich ge zahrnují a k nim směřují.

Tato dvojí zásada o lásce k Bohu a o lásce k bližnímu
činí zásadu jednu, nebo láska k Bohu teprvé práva jest,
je-li spojena s láskou k bližnímu, jakož píše svatý apoštol
Jan: „Praví-li kdo: Miluji Boha, a nenávidí-li bratra (bližního)
svého, lhář jest. Nebo kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí,
kterak může milovati Boha, Jehož nevidí? A toto přikázaní máme
od Boha, aby, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého.“ I. Jan
4, 20. 21. Podobně také láska k bližnímu není práva, nevy
chází-lt z lásky k Bohu, Jenž jest poslední cíl a konec všeho
jednání našeho.

Největší a přední přikázanítedy jest: „Milovati

budeš

Pána Bohu svého z celého srdce svého, z celé duše
své, a ze všŠÍmysli své“ To jest: Všecky vlohy naše,
všecky síly, všecky mohutnosti
duše lidské musejí sbíhati
a spojovati se v lásce k Bohu. Nižádná část, nižádná stránka
života našeho nesmí zaměstnávati se mimo lásku k Bohu. Proto

píšesvatýapoštolPavel: „Plnost Zákona jest milování“
Řím. 13, 10.

Druhé přikázanípodobnojest prvnímu: „Milovati

bližního

budeš

svého jako sebe samého.“ Z tohotovýrokuPáně

vidno, že dovolenojest milovati sebe, že sebeláska nezapovídá
se. Avšak láska k sobě, kteráž má býti měřítkem lásky k bliž
nímu, musí spravovati se láskou k Bohu. Nejdůkladnější
výklad lásky k bližnímuráčilnám dáti sám Ježíš Kristus řka:

„Všecko,cokoli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte
jim.“

Mat. 7, 12. Naše láska k bližnímu tedy nesmí býti jalova

a neupřímna.Musímeťbližního svého tak milovati,jak bychom
měli milovati sebe. Čeho sobě žádáme dobrého, toho musíme
žádati i bližnímu
svému. Co se nám nelíbí, nesmíme přáti
a činiti bližnímu svému. Jak sobě přejeme, aby bližní nám
se propůjčoval ve všem, což prospěšno jest tělu našemu a duši
naší, tak musíme i my bližnímu svému ochotně propůjčovati
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se ve všem, což užitečno jest tělu a duši jeho. Arciť pak všecko,

čeho sobě žádáme, a co bližnímu

vati se 8 nejsvětější

svému činíme, musí srovná

vůlí Božskou;

nesmí odporovati

žádnému přikázaní Božímu. Tudíž na těch dvou přikázaních, na

lásce k Bohu a na lásce k bližnímu, záležívšeckenZákon
i proroci. Výborněpíše svatý Augustin

o věci té:

„Žádná

nauka mudrců, žádní zákonové zákonodárců nemohou porovnati
se s těma dvěma přikázaníma, a veškery vědy v nich sbíhají se.“ )

Takovouměrou Pán Ježíš vyjádřilnejdůležitější

přiká

zaní Boží tázavším se fariseům, a tudíž ovšemé vyložil základ
a kořen celé mravouky obsažené v Zákoně Božím.
Uživ pak vhodné té příležitosti, sám také dal jim otázku,
na kteréž závisí pravé vyrozumění Zákonu Božímu. Předůležitá

otázka ta zněla: „Co se vám zdá o Kristu?

Číjest

syn?“

Mat. 22, 42.
Že zaslíbený a všeobecně očekávaný Mesiáš a Vykupitel světa

musí býti synem, to jest: potomkem Davidovým, povědomobylo
všemu lidu židovskému z prorockých písem Starého Zákona. Když
Kristus Pán uzdravil člověka posedlého, slepého a němého, tak
že mluvil a viděl, divili se všickni zástupové a pravili: „Není-li

pak tento syn Davidův?“ Mat. 12, 22. 23. A kdyžPán Ježíš
vjížděl na oslátku do města Jerusalémského, „zástupové, kte

říž napřed šli, a kteříž vzadu byli, volali řkouce:
„„Hosanna synu Davidovul““
Mat. 21, 9. Tudíž ovšem
věděli tím více fariseové a zákonníci, že Kristus, Mesiáš,
musí býti synem, to jest: potomkem Davidovým; že musí
pocházetiz rodu Davidova.
Avšak bludně měli za to, že Mesiáš teprvé tehdá osvědčí se

býti potomkem Davidovým, kdyžvysvobodí národžidovský
od nenáviděnéhojha a panování Římanů pohanských,
když
národ Svůj učinínárodemslavným a samovládným.
Byloť tedy potřebí poučiti a na vyšší stanovisko postaviti
farisey v chybných náhledech o Mesiáši. Proto, když byli otázce
Páně: „Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn?“ vedle Písem pro

rockých snadně a rychle odpověděli: „Davidův:“ učinil jim Pán
Ježíš důležitou námitku: „Kterak tedy David v Ducbu nazývá
1) Sv. Augustin epist. 137.
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Ho Pánem svým, řka: „„Řekl Pán Pánu mému, seď na pravici
mé, až položím nepřátely tvé za podnoží noh tvých !““ Poněvadž

tedy David Pánem

Ho nazývá, kterak synem

jeho jest?

A žádný nemohl Jemn odpovědíti slova, aniž 86 kdo osměljl od
toho dne více Jeho se tázati.“ Mat. 22, 43—46.

Žalm 109. předpovídá vládu a věčné panování Kristovo.
Tento význam žalmu onoho za věku Páně všeobecně uznával 8e,
tak že Pán Ježíš prostě jenom odvolati se mohl k jeho slovům.
Výslovně pak připomenul, že David v Duchu, totiž v Duchu
Svatém, z vnuknutí Ducha Svatého o Mesiáši prorokoval: „Řekl

Pán Pánu mému: Saeď na pravici mé, až položím
nepřátely tvé za podnoží noh tvých.“ Žádnýotec nena
zývá syna nebo potomka svého pánem, nýbrž naopak syn
a potomek jmenuje otce a praotce svéhopánem. Tuto
však král David král nejslavnější, osvícený od Ducha Svatého,
jmenuje Mesiáše „pánem svým.“ Chtělť Pán Ježíš fariseům na
pováženou dáti, že kromě poměru přirozeného,
podle něhož
jest Kristus potomkem Davidovým,musí býti ještě jiný poměr,

poměr nadpřirozený,

podle něhožKristus jest pánem Davi

dovým. Tuto vznešenost Kristovu nad Davida

doličují zvláště

vnuknutá slovaHospodinova:„Seď na pravici mé.“ Na pra
vici sedětt značí u králů účastniti se vládya panování, užívati
stejného práva s králem; z čehož zřejměplyne, že Kristus účasten

jest vlády Hospodinovy, vlády Božské, a žeJemuvšechno
má se podrobiti.
To vyjadřuje Bůh ve slovech následujících, an praví:

„Až

položím nepřátely tvé za podnoží noh tvých“ Trůn
jest oznakvlády, podnožíjest oznakpodrobenství.

Slovy

těmi tedy předpovídalo se, že všickni nepřátelé Kristovi budou

podmaněni,

a že panství Jeho bude všeobecné, beze vší

výminky.

Pán Ježíš fariseům připomenul toliko začátek

žalmu toho,

a tím ovšem uvedl jim 'celý známý žalm na paměť, a veškeru
činnost Mesiášovu v žalmu tom předpověděnou postavil jim před
oči. V žalmu tom o Mesiáši předpovídalo se, „že bude kně

zem na věky podle řádu Melchisedechova.“ Tudíž ze
žalmu toho patrno, že Kristus důstojenství královské

spojí

Slavnostrůžencová.

s důstojenstvím velekněžským,

T

x

ježto bude míti bez konce,

na věky.

Toto připomenutí žalmu Davidova postačovalo fariseům,
aby svůj posavádní chybný a nedokonalý náhled o Kristu bedli
věji probrali, a podle prorockých písem opravili. Následkem toho

pak mohli vyrozuměti, že Kristus podle těla jest sice potomkem

Davidovým, ale podle Božství Svéhožejest pánem Davida
krále a pánem

všeho člověčenstva, nad kterýmž má věčnouvládu

A věčné panování.

Není divu, že žádný nemohl Pánu Ježíši odpovědíti slova,
a že od toho dne nikdo z nich více neosmělil se Jeho se tázati.
Nicméně přece mnozí z nich nedali se poučiti; setrvaliť ve svých
vadných předsudcích ; nepřijaliť a nevyznávaliť Jesu Krista proto,
že neučinil národ židovský národem slavným a světovládným, jak
byli očekávali od Mesiáše.

My křesťané katolíci však neklamnýmZjevenímBožím
utyrzeni jsouce ve vířev Krista, Syna Božího, pro spásu všeho
člověčenstva člověkem učiněného, kořme se Mu vděčností neobme

zenou jako Bohu a Vykupiteli

svému, a čiňme se vždy

hodnějšími nekonečných záslub Jeho. To pak podaří se nám nej
jistěji tou měrou, budeme-li svědomitě zachovávati nejhlavnější

přikázanílásky k Bohu a k bližnímu,

„na kterémž

všecken Zákon záleží i proroci.“
Slavnost růžencová.
V první neděli měsíce října.

Blahoslavená Rodička Boží, Maria

Panna,

když byla

v životě panenském počala z Ducha Svatého, s chvátáním odešla

z Nazareta nahory, do Hebronu, městaJudova,aby navští
vila své příbuzné,Alžbětu a Zachariáše.
Sotva pak Maria
Panna vyslovila pozdravení svoje, zplesalo nemluvňátko, svatý
Jan, předchůdceKristův, v životě Alžbětině, kteráž, naplněna
jsouc Duchem Svatým, poznala nejvznešenější důstojnost Marie

Panny, Mateře Boží, a velikýmhlasemzvolala: „Požehnaná

ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvéhol“
Luk. 1, 42.

B
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Maria Panna, vidouc, že její důstojnost, doposud všechněm

hdem tajná, Alžbětě vnuknutím Ducha Svatého jest zjevena,
přepokorněvelebilaHospodina,řkouc: „Od této chvíle zajisté

blahoslavenou mne nazývati budou 'všickni náro
dové, neboť veliké věci mi učinil Teun,Jenž mocný
jest, a svaté jméno Jeho.“ Luk. 1, 48. 49.
Od tohoto navštívení
Panny Marie uplynulo zatím třicet
roků, a Ten, Jehož tenkráte Maria Panna měla pod srdcem,
konal úřad mesiášský, učil věčné svaté pravdě, a porážel bludy,
předsudky i nevěru fariseů a zákonníků. Jednoho dne, když byl
Kristus Ježíš opět poučoval a káral zaryté protivníky Své, stalo

se, že pozdvihla hlasu jedna žena

ze zástupu a řekla Jemu:

„Blahoslavený život, kterýž Tebe nosil, a prsy, kte
rých jsi požíval“

Luk. 11, 27. Touto přepamátnouudálostí

hned za času Krista Pána počalo se vyplňovati prorocké slovo

MariePanny: „Od této chvíle zajisté blahoslavenou
mne nazývati budou všickni národové“ KristusPán
blahořečení Své Matky, Marie Panny, potvrdil a schválil řka:

„Ovšemblahoslavení, kteříž slyší slovo Božía ostří
hají ho.“ Luk. 1, 28. Chtělť Pán Ježíš na rozum dáti všechněm
přítomným, že arciť Maria Panna blahoslavitise má pro velikou

důstojnost Mateře a Rodičky Syna Božího, ale neméně

taképro její vlastní přičinění a spolupůsobení 8 mi
Jostí Boží, poněvadž„zachovávala všecka slova, sklá
dajíc je v srdci svém.“ Luk. 2, 19. 51.
Ajhle, k výslovnému rozkazu Boha Jesu Krista pravověrní
křesťanémajíblahoslaviti, chváliti, ctíti a vzývati Marii Pannu;
a tudíž Církev svatá spůsobem všemožným oslavuje Rodičku Boží,

kterou slavil archanjel Gabriel,
kterou slavila Duchem Svatým
naplněná Alžběta, kterou za přítomnosti Krista Pána slavila
žena ze zástupu. Oslavujeť Církev svatá Marii Pannu za

archanjelemGabrielem

a za svatou Alžbětou „pozdra

vením anjelským,“
jež klade k nejpřednější a nejsvětější
modlitbě Páně — k „Otčenáši;“
oslavujeť Církev svatá Marii
Pannu každého dne třikrátní
modlitbou, kterouž jmenujeme
„klekáním;“ oslavujeťCírkev svatá Marii Pannu „Loretan

skými litaniemi“

a modlitbou„Zdrávas Královnoj“

oslavnjeť Církev svatá Marii Pannu konečně také pobožností

Slavnostrůžencová.
růžencovou,
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jížto zvláštní svátek jest věnován na první neděli

měsíce října.

O původu a vývoji modlitby

růžencové

zevrubnějičístž

lze v následném.

„Odtéto chvíle zajisté blahoslavenou mnenazý
vati budou všickni národové!l“ To o sobě předpověděla
Rodička Boží, Maria Panna. Učeníci Páně znali synovskou
lásku Jesu Krista k Marii Panně; znali také vznešenou důstojnost,
jížto dostalo se Marii přede všemi Jidmi i anjely Božími; a tudíž
učeníciPáně a všickni první křesťané blahoslavili,ctili a vele

bili Marii Pannu.

Jakými slovy, jakou modlitbou tuto úctu svou projevovali ?
V tom nemohli nikterak na rozpacích býti, vědouce, jak arch

anjel Gabriel ji pozdravila uctil k rozkazu Božímu. „Zdrá
vas Maria, milosti plná, Pán s teboul“ Může-ličlověk
větší chválu vysloviti Marii Panně nad toto pozdravení an

jelské?

K tomu přidávali pozdravení druhé, jímžto Marii Pannu
pozdravila svatá Alžběta, jsouc naplněna Duchem Svatým:

„Požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života
tvéhol“

Církev svatá pak pro větší srozumitelnost přidala slovo

„Ježíš“

a doložila prosbu: „Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné nyní i v hodinusmrti naší. Amen.“
Už v prastarém řádu bohoslužebném, který se připisuje sva

tému apoštolu Jakobovi,

čteme: „Slavme památku naší pře

svaté, neposkvrněné a požehnané Panny Marie, Matky Boží a ne
porušené Panny, bychom na její přímluvu dosáhli všelikého milo
srdenství;“ a pak následují slova pozdravení anjelského: „Zdráva's
Mana, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého, ješto jsi porodila Spasitele našich
duší.“ *)

Také svatý Jan Zlatoústý

píše v obřadní,bohoslužebné

knize své: „Zajisté jest záhodno a právo, abychom oslavovali tebe,
Rodičko Boží, kteráž jsi ctihodnější nad cheruby, a slavnější nad
serafy; kteráž jsi jako pravá panna porodila Syna Nejvyššíhol
Tebe velebíme: „„Zdráva's Maria, milosti plná, Pán s tebou, pože
!) Liturgia S. Jac. Apost.
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hnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého, ješto. jsi
porodila Spasitele našich duší.““ *)

Podobněmodlil se svatý Athanasius

pozdraveníanjelské

volaje: „Blahoslavíme Marii zaa a zas a vždycky a všude! K tobě
voláme; budiž nás pamětliva, Ó nejsvětější Panno, kteráž jsi

i porodivši pannou

zůstala. Zdráva's Maria, milosti plná, Pán

s tebou. Tebe chválí řádové všech anjelů a pozemčanů. Požehnána
jsi mezi ženami, a požehnaný jest plod života tvého. Pros za nás,
Ó Panovnice, Královno a Matko Boží“ “)

Toto pozdravení anjelské tak jest velebnéa takjádrné,
že nábožníkřesťané,aby Marii Pannu uctili, říkali ho více

krát po sobě.
Vímeť o poustevnících
za prvních věků křesťanských,
že mívali jistý počet kamínků,
kteréž překládali, počítajíce
mnohokrát opakovaný „Otčenáš“
aby se nezmýlili v počtu.

SvatýAlbert Krispinský a Petr poustevník, kteříždávno
před svatým Dominikem

žili, ukládali těm, kdož neuměli čísti,

místo žalmů „Otčenáš a Zdráva's Maria,“ aby se ho více
kráte modlili.
Tito byli začátkovépobožnosti růžencové,

která v nynějším
spůsobusvémpochází od svatého Dominika, o němžnábožný
spisovatel Odeskalkus vypravuje takto: Svatý Dominik
(T 1221) po mnohý čas kázal v jižní Francii proti bludařům

Albigenským.
Když pak již počal o zdaru díla svého pochybo
vati, utíkal se k Rodičce Boží, a neustal modliti a postiti se,
až by byl vyslyšen. K tomu konci odebral se z Toulousu do
lesa odlehlého, tam padl na kolena, a vroucně modlil se k Bohu
A k blahoslavené Marii Panně, prose za pomoc proti nepřátelům
víry křesťanské. Tři dny a tři noci setrval Dominik takto na
modlitbách. Když pak konečně umdlen sklesi a byl u vytržení

mysle, zjevila se mu Rodička

Boží u veliké kráse a slávě.

Bylať obklopena třemi královnami, a každá z královen těch měla
padesát panen při sobě na obsluhu. První královna s průvodky

němi svými byla bíle

oblečena, druhá červeně,

a třetí byla

přioděnazlatohlavem.
BlahoslavenáPanna Maria vyložilasvatému Dominiku
1) 8. Chrysost. Liturg. — *) S. Athanas. in evangelium de Deipara.

Slavnost
růžencová.

il

význam toho zjevení řkouc: „Tyto tři královny představují
tři růžence. Padesát panen každou královnu obklopujícíchzna
mená padesát „Zdrávasů“ každéhorůžence. Roucho bílé značí

radostný, rouchočervené značíbolestný, a zlatohlav
značí slavný růženec. Tajemství početí, narození, života a utrpení
Syna mého, jakož i Jeho z mrtvých vstání a oslavení, takořka
skvostně zasazená do pozdravení anjelského a do modlitby Páně:
toť jest růženec můj, jímžto žádám býti uctěna. Zaveď všude
modlitbu tu, a pobloudilí obrátí se, a obrácenci budou spaseni.“
Tímto zjevenímpotěšen navrátil se svatý Dominik do města
Toulousu, a šel do hlavníhochrámu. Zatím počalyzvonychrámu
toho samy od sebe sezváněti. Obyvatelstvo, žasnouc nad sezvá
něním v dobu nejobyčejnou, sbíhalo se do kostela, a druh druha
se tázal, co by to bylo?
Svatý Dominik

vyšel na kazatelnu, mluvil řečí důraznou

© spravedlnosti Boží a o přísném soudu nastávajícím. Dovodil, že
nezná prostředku jistějšího pro každého, kdož upřímněchce obstáti
na soudu Božím, než opravdově se káti, k Marii Panně, Matce

milosrdenství se utíkati, a svatý růženec

nábožně se modliti.

Potom ihned vyložil modlitbu růžencovou, a modlil se ji hlasitě.
Shromáždění kajicně rozešlo se, a brzy pozorovati bylo dobrý

účinek pobožnosti

růžencové.

Mnozí odřekli se bludův,
pak

a navrátili se ku pravé víře katolické. Svatý Dominik

založilbratrstvo

svatého růžence.

Z bratrstva toho šířila

se horlivá pobožnost a bohumilá mravnost.

Z městaToulousurozprostraňovala se pobožnost růžen
cová vždy ve větších kruzích, a stala se pobožností vůbec milou
a velice prospěšnou, jmenovitě když papež Sixtua IV., roku 1471.
zvolený, udělil odpustky všem těm, kdož růženec nábožně se
modliti volí. Čím od jakživa byly a jsou žalmy pro duchoven
stvo, tím stal se od té doby růženec pro všecky věřící; a po

něvadžvšeckytři růžence: radostný, bolestný a slavný,
tak jako jest 150 žalmů:
proto růženec nazýváse také „žaltářem Marianským.“

dohromadymají 150 „Zdrávasů,“

Roku 1571., když růženec
už byl rozšířen po veškerém
oboru katolickém. strhla se brozná válka mezi křesťany vedenými
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Slavnost růžencová.

od Dona Juana Rakouského,')

a meziTurky, jimž velel

- Hali. Válka ta rozhodla se mořskoubitvou u Lepanta.
Papež Pius V. hned na počátku války té vroucně modlil se
k Bohu a vzýval Marii Pannu, aby vyprosila vítězství kfe
stťanůmu Syna svého Jesu Krista, a rozkázal všem klášterům,
aby se na modlitbách nábožných utíkali k Marii Panně. Za
příklademtím všickni křesťané konali pobožnosti, a jmeno
vitě horlivě modlili se růženec.

Dne 7.říjnaprávěkonalabratrstva

svatého růžence

v Římě slavné průvodya zvláštní pobožnosti, aby Maria vypro
sila vítězství křesťanům nad Turky; a téhož dne vrazilo loďstvo
obou stran na sebe o polednách. Tu pak zpozorovali křesťané
patrné znamení pomoci nebeské. Doposud byl vítr vojsku křesťan

skému nepřízniv;

ale při započatémboji stalo se utišení,

a mírný větříček zanášel kouř křesťanských děl proti Turkům;
slunce přestalo paprsky svými křesťanům překážeti, tak že za boje
čtyrhodinného měli výhody všemožné, a dobyli slavného vítězství

nad úhlavníminepřátelykřesťanstva— nad sveřepými

Turky.

Třicet tisíc Turků bylo zbito, 3500 zajato, 130 lodí nepřátelských
odejmuto, ostatní pak o skály stroskotaly se a ohněm zabynuly.
Na lodích Turkům odejmutých bylo 15.000 křesťanských otroků,
jimžto se dostalo milé svobody.
Po vítězství tom skvělém nařídil papež Pius V. slavnost
díků, ustanovil na památku vítězství toho pro věčné časy

slavnost„Marie Vítězné,“ v litaniíchLoretanských přidal
slova: „Pomocnice křesťanův! Oroduj za nás“ a spolu
také přikázal,abyvden „Marie Vítězné“ konala se slavnost
svatého růžence, kteroužjeho nástupcepapež Řehoř XIII
pro všecky chrámy, v nichžto jest oltář ke cti blahoslavené Panně
růžencové, položil na první neděli měsíce října.
Papež Klément X. r. 1671. povolil slavnost tu ve všech
kostelích země Španělské bez rozdílu, a papež Klément XI.
konečně r. 1716. dílem k žádosti císaře Leopolda,
dílem pak
následkem vítězství od Karla IV. r. 1715. u Temešváru v Uhrách

nad Turky dobytéhopředepsalslavnost

svatého

růžence

1) Spojená námořní vojska Španělska, Benátek a jiných států Italských

měla za velitele Dona Juana.

Slavnostrůžencová.
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pro veškerokřesťanstvo,„aby srdce věřících tím více ku

ctění přeblahoslavené Panny roznítil, a povinné
díkůčinění za pomoctenkrátshůry přijatou navždy

ustálil“

Kterak by se bylo tenkráte vedlo národům křesťanským,
kdyby Turci byli zvítězili? To vidíme za našich dnů na našich

bratřích Slovanskýchv Bosně a Hercegovině,

jenž po sta

letém otroctví krvavou válkou musejí domáhati se svých práv
Jidských.“) Že pak tenkráte Turci přemožení a pokoření byli
vojsky křesťanskými,
připisovalo se všeobecněmocné přímluvě
Marie Panny, k nížto křesťané utíkali se modlitbou svatého

růžence.

A co máme souditi o křesťanechnašeho

věku, jenž

této modlitby nejen nevšímají sobě a ji zanedbávají, ale nezřídka
1 ousměšně © ní mluvívají? Kdyby zaslepenci ti růženec znali,
kdyby se ho jen jednou nábožně pomodlili: tuším že by vyvázli
z nebezpečné nevědomosti své, a nabyli by moudrosti a ctnosti
blaživé; vždyť pak růženec složen jest z modliteb nejsvětějších
a nejjádrnějších |

Apoštolskévyznánívíry čili „Věřím v Boha“ Modlitba
Páně a Pozdravení anjelské jsou hlavníčlánkypobožnosti
růžencové.

Po každém pozdravení anjelském říká se desetkrát

jedno z nejdůležitějších tajemství svaté naší víry
abychom dokonale vnikli ve smysl jeho.

Jsouť pak tajemství ta:

1. V růženci radostném :

. Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.
S kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.
Kterého jsi v Betlémě porodila.
Kterého jsi v chrámě obětovala.
P
SEP
. Kterého jsi v chrámě nalezla.
2. V růženci bolestném :
.

Který se za nás krví potiti ráčil.
2. Který za nás bičován býti ráčil.
jená

. 9) Léta Páně 1875. a 1876. -- Roku 1878. ustanoveno kongressem Ber
Jínským, aby Rakousko obsadilo Bosnu a Hercegovinu, což stalo Be ztrátou
tisícův vojínů našich.

. Který za nás trním korunován býti ráčil.
. Který za nás těžký kříž nésti ráčil.
M. Který za nás ukřižován býti ráčil.
O
GI

3. V růženci slavném:

. Který jsi z mrtvých vstáti ráčil.
Který jsi na nebe vstoupiti ráčil.
. Který jsi nám Ducha Svatého seslati ráčil.
. Kterýž tebe, Panno, na nebe vzíti ráčil.
DP
OD
m. Kterýž tebe, Panno, v nebi korunovati ráčil.

Co jest důležitějšího pro křesťananad
obsažené v tajemstvích těchto?

svaté pravdy

O čem má častěji rozmýšleti

křesťannežli o pravdách těch?
Růženec za minulých století u křesťanůvůbec, a jmeno

vitě v národě našem Českoslovanském, bývalpobož
ností nejoblíbenější, ale také modlitboupřeužitečnou.
Pokud nábožní otcové naši zhusta rozjímali o největších pravdách

a tajemstvích náboženskýchmodlitbou

růžencovou:

potud

byli horlivými vyznavači víry Kristovy; potud byli spravedlivými
a ctnostnými lidmi; potud také požehnání Boží hojnou měrou

splývalo na ně; a doposud lidé nejhodnější
a nejmou
dřejší ve městech i v dědinách naších váží sobě svatého

růžence.

Jan Josef Václav hrabě Radecký narodilsev Třeb
nicích u Sedlčan v kraji Táborském v Čechách dne
2. listopada 1766, a zemřel v Miláně dne 5. ledna 1858. Zvoliv
sobě vojenský stav účastnil se bojův proti Turkům (1788—1789),

polníchtažení v Nizozemsku

a na Rýnu (1792—1795),a pro

svou zmužilost a schopnost učiněn jest už roku 1799. podpluko
vníkem, 1800 plukovníkem, 1805 generalmajorem, 1809 velitelem
generálního štábu ubytovacího a dvorním vojenským radou. Vypra

coval návrh bitvy u Lipska,

a jako general jizdectva působil

v Šoproni, v Budíně a v Olomouci, odkud 1831do Italie
byv poslán, spravoval celé Rakouské vojsko v Italii.

povýšen byl Radecký

Roku 1836.

za polního maršálka.

Roku 1848. rázností a bystrozrakem svým zachoval Rakousku

Horní Italii,

1849přemohlvěrolomnéhokrále Karla Alberta,

jenž musel korunu složiti.

Slavnost růžencová.
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Radecký byl vojínům svým pravým otcem, a tudíž požíval
plnou měrou jejich úcty a lásky, a zůstane navždy přední chloubou

vojinstvaRakouskéhoa slávou národa Českého, jenž mu
na Malostranském náměstí v Praze postavilpomníkulitý
z ukořistěnýchděl Sardinských.
Radecký

nebyl však pouze výborným generalem, nébrž

také osvíceným a věrným křesťanem, katolíkem, jenž
nábožnou modlitbou vyžadoval sobě potřebné pomoci Boží ku pod
nikům válečným.

Pokud Radecký

sídlil v Italském městě Monze,“) dovo

Joval milovaným vojákům svým, aby se po libosti procházeli
v krásné jeho zahradě. Jednoho dne seděl stařičkýrek ten v zabradě

na kamenné lávce.Vida pak, že několik

vojáků

se blíží, vstal

a ubíral se jinam, aby jim nepřekážel. Najednou však vrátil se
na staré místo a zpozoroval, že vojáci sobě cosi ukazují a z toho
posměch mají. Vojáci, spatřivše maršálka, postavili se v řad,
a vzdávali mu poctu vojenskou. Maršálek
přívětivě tázal se

jich: „Čemu pak se tu smějete, chasnfci?“ —Jedenz nich

odpověděl:„Otče, nalezli jsme tu na kamennélavici
růženec, a rádi bychom znali toho vojáka, který se
modlívá

růženec.“

— Radecký

vážněpravil: „Dejtežho

sem, já jsem ho tu nechal ležet!“
Vojáci zastyděli se za sprostácký posměch z pobožnosti
růžencové, a nebylo jim do smíchu.
Nezabanbujmež moudré a nábožné předky své, ba nezaban

bujmež sebe zanedbávánímkrásné pobožnosti růžencové.

Či
snad námuž nenípotřebípřímluvy Marie Panny a pomoci
nebeské?

Právě za našich časů více než kdy jindy pozdvihují

smělýchprázdnýchhlav svých nepřátelé

křesťanstva,

nejsou o nic lepší a osvícenější nežli Turci

pohané.

jenž

Nad měl

kými těmi nepřátely zbožnosti křesťanské slavného vítězství dobyti

mohoukatolíci pouhým toliko růžencem

ozbrojení; jako neto

pýrové před denním světlem, tak protivníci
sťanské

víry kře

do děr svých zalezli by před světlem nábožnosti

horlivé.
') Monza, město v provincii Milánské,

má znamenitý palác druhdy

nísařský, a biskupský chrám, v jehož sakristii krom jiných vzácností chovala

se také Lombardská železná koruna.

Kdožkoli růženec
nábožně se modlí, utvrzujese v nej
větších pravdách a tajemstvích svatého náboženství Kristova tou
měrou, že nižádný bludař a svůdník nedovede jej odvrátiti od
Krista, -a proto zahanben ustoupí 8 bojiště ztraceného, a snad

dobrým příklademhorlivých

katolíků

i sám přivedenbude

ku poznání pravdy svaté.
Kdožkoli snad už v prachu pohodil růženec
zděděný po
svých rodičích, vyhledejž ho právě za přítomnosti nebezpečné,
a modlívej se ho nábožně. Růženec
bude mu pak krásnou
ozdobou v hodinu smrti a v rakvi, jakož byl ozdobou svaté Ger

trudě a výtečnýmpředkůmnašim! Maria Panna po růženci
pozná upřímné ctitele a ctitelky své,a odporučí je v milosrdenství

svémuBožskémuSynu Ježíši

Kristu,

Jenž nábožnona ctnostnou

duši jejich přijme do ráje Svého věčného.

Dne 1. října.

+ I Svatý Řehoř Osvětitel, biskup Armenský, mučeník, svatá

Rhipsima a Gajana, panny, mučenice.
Armenia,

země Armenů,

jest severovýchodní část vyso

činy Maloasijské, zahrnující asi 5000 čtverečních mil. Arme
nové dávno před Kristem mívali svého krále, jenž na začátku

věků křesťanskýchbrzo Římanům, brzo Peršanům byl po
platen. Římský císař Trajan učinil na čas i Velikou Arme
nii Římskou provincií, jakouž Armenig Malá napořádzůstala.
Sasanidé, znamenitý královský rod Armenský, dobyli roku
232. po Kristu větší část Armenie.
Víru křesťanskouzvěstovalv Armenii už jeden ze sedm
desáti učeníků Páně jménemThadeuse, kterého svatý apo
štol Tomáš vypravil do Edessy, aby tam uzdravil nemocného
vladaře Abgara, království Osroene zvaného. Abgar byv
uzdraven přijal víru a s ním jeho velmoži a znenáhla i lid. Po
smrti krále toho však velmoži opět od víry odpadli, a nastalo
kruté pronásledování křesťanů, jichžto tam na konci třetího století už

jen porůznubylo, když svatý Řehoř Osvětitel
šiřitelem víry Kristovy v Ar menii

stal se novým

vlasti své.

Řehoř Osvětitel (Grigor Lusarovič) pocházelz rodu

1. Sv. Řehoř Osvětitel.

>
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královského.Narodil se roku 257. va Valaršapatu.
Jeho otec
Anach,") pohan, nabídl se kníšeti Artašíroví
z královského
rodu Sasanidův, že příbuznéhoKosrova I, krále Armenův,
zákeřnickyzavraždí, a Artašírovi pomůžena trůn. Anach,
pobyv dvě léta při dvoře královském, Kosrova skutečně zavra
ždil, ale utíkaje byl dohoněn a 8 celou družinou v řece Araxes
utopen. I veškera jeho rodina byla usmrcena; jenom dvouletého
Řehoře na životě zachovala kojná Sofia, nábožná křesťanská
žena z Cesarey v Kapadocii, a odešla s ním do téhož rodného
města svého. Tam jej dala pokřestiti a Řehořem pojmenovati.
Sofia v Cesaree svěřence svého Řehoře tak svědomitě
vychovávala, že už jako chlapec vyznačoval se pokorou, mravno
stí, nábožností a bohabojností. Za věku dospělého nerad donutiti
se dal ve stav manželský, aby rod jeho nevymřel. Když pak měl

dva syny: Aristaga

a Verthana,

umluvil se 8 chotí svou, že

dobrovolně rozejdou se. Manželka s mladším dítětem odebrala
se do kláštera panenského, a Řehoř Be starším synáčkem vstou

pil do služby u krále Tiridata

III, syna Kosrova, aby pokud

možno napravil, co byl otec Anach vraždou zavinil.
Král Tiridat zatím pomocí Římanův podmanilsobě Ar me
nii celou. Aby díky vzdal bohům za vítězství, putoval král Ti

ridat do Eridzy,“) a obětovalbohyni Anahidě věncez květin
a kvetoucí ratolesti. Velmoži Armenští činili též. Jenom Řehoř
neobětoval.

Král Tiridat,

uslyšev to, povolal Řehoře

k sobě a na

řídil mu, aby obětoval bohyni, a odřekl sp víry křesťanské. Když

pak Řehoř nikterak přemluviti se nedal, uvalil král Tiridat

na

něj po mnoho dnů takové muky ukrutné, že by každá z nich
byla usmrtila člověka obyčejného.

Tu pak stalo se, že jeden z dvořanůvyzradil králi Tirida
tovi, že Řehoř mučený,ale neusmrcený,jest syn Anacha, jenž
byl jeho otce zavraždil. Tiridat kázal Řehoři ruce a nohy
spoutati, jej do pevnéhohradu Artašatu
dopraviti, a tam uvrh
nouti do hluboké, nečisté jámy, v nížto byla hnijící těla zločincův
") Anach (Anak)byl bratrem Chosrovuhiny,
Velikého, biskupa Nisibského. — *) Nyní Erivaň,
ském Kavkazském náměstnictví na řece Zanze.
Církevní Rok VI.

matky sv. Jakoba

gubernské město v Ru
2
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Dne 1. října.

na smrt odsouzených. Křesťanská vdova Anna, na hradě tom
bydlící, den co den házela dolů kousek chleba, kterým se Řehoř
živil po třináct let.

Mezitímvydal král Tiridat
a dával křesťany

zákony protikřesťanské

vyhledávati i odpravovati. Mezi těmi byly

zejména svaté panny Rhipsima

a Gajana

se spoludružkami.

Avšak ani král ukrutný neušel zaslouženému trestu. Nedlouho

po popravěsvatých panen Rhipsimy

a Gajany chystal se na

veliký hon, zloduchem posedlý spadl s vozu, a zuře kousal a jedl
vlastní maso své. I příbuzní jeho, velmoži, služebníci a někteří
obyvatelové v městě sídelném byli od zlých duchů sužováni.

Tu zjevil se králově sestře, Kosroviduchtě,
ve snách
anjel a pravil:' „Jenom spoutanýŘehoř v Artašatě může je
vysvoboditi od toho soužení; on budiž k tomu konci přiveden.“

Kosroviduchta

vypravovalasen svůj velmožům,ale ti ji

prohlásili za bláznivou. Když pak sen ten opakoval se čtyrykrát,
naposledy s hrozbou, že i ona upadne v soužení to, bude-li
déle ještě mlčeti: rozhlásila sen svůj.

Nyní teprvé posláno do Artašatu, kdežto ku podivu všech
něm svatý Řehoř v jámě živý nalezen, vytažen a do sídelního

města Valaršapatu

přivezenbyl.

Řehoř objevil lidu shromážděnému příčinu děsného soužení
posedlých,
vyučoval všechen lid po šedesát pět dnů hlavním
naukám křesťanským, vyprostil věřící a kajicníky svou modlitbou
z moci zlých duchů, a konečně vyprosil u Boha i králi Tiri
datovi bývalé zdraví tělesné i duchovní.
Ke cti mučeníkům, zvláště usmrceným pannám, na tom místě,
kde podstoupili mučenictví, byly kaply vystavěny, a pohanské
chrámy a oltáře v zemi na všech stranách pobořeny. Sám král

Tiridat

cestoval se svatým Řehořem

z města do města, ve

řejně vyznával své dřívější bludy a nepravosti, a takovým spůso
bem valně přispěl k tomu, že všechen národ se obrátil na víru
křesťanskou.

Řehoř radil králi Tiridatovi,

aby z některésousední

země povolal biskupa.
Král svolav svou veleradu navrhl, aby
právě Řehoř do Cesarey byl vypraven, by jej arcibiskup Cesa
rejský, Leontius, vysvětil na kněze a biskupa. Královská vele

rada souhlasila,a Řehoř stal se biskupem Armenským.

1. Sv.ŘehořOsvětitel
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Navrátiv se z Cesarey, biskup Řehoř zrušil

ještě některé

chrámy modlářské, udělil křest svatý ohromným zástupům A rme

nův a králi Tiridatovi,

jenž k jeho žádosti vystavěl několik

kostelů a škol, ustanovil kněze a učitele, opatřil kostely potřeb
nými důchody, zbudoval kláštery pro mnichy a jeptišky, a vykázal
důchody, z nichžto nové stolice biskupské mohly se zařizovati.

Jak mile křesťanstvípo celé Armenii

se rozprostranilo

a uspořádalo, odešel svatý Řehoř do jeskyně, v nížto dříve Ma
ni8, společnicesvaté Rhipsimy, přebývala,aby tam trávil osta
tek života svého na modlitbách. V jeskyni té nalezl ho král Ti

ridat, a přivedlk němuoba synyjeho Aristaga

a Verthana

žádaje, aby jednoho z nich na biskupství vysvětil a svým nástup

cem učinil. Řehoř

k důstojnosti té zvolil Aristaga,

jenž tou

měrou stal se druhým patriarchou Armenským 332—339.

Král Tiridat uslyšev,že císařŘímský, Konstantin

Ve

liký, přijal víru křesťanskou, vy pravil se do Říma s Řehořem

a jeho synem Aristagem.

V Římě spřátelilise císařKonstan.

tin s králem Tiridatem,

a papež Silvester

Řehořem, kterýž navrátiv se do Armenie,

s patriarchou

ponejvícev jeskyni

své Bohu sloužil, časem však se svým synem Aristagem
po Armenii chodil a slovo Boží hlásal.

Konečnějako kmet osmdesátiletý

také

zesnulŘehoř v Pánu

v jeskyni své. Později pastýři nalezli tam mrtvolu jeho a zazdili
otvor do jeskyně.
Po několika létech jeskyně byla otevřena, a tělo Řeho

řovo shledalo se neporušené,
jakoby byl právě teprvé umřel.
Pochovaliho v Thortanu, a vystavělinad jeho hrobem kostel
a klášter,
v němžto na jeho přímluvu brzo dělo se mnoho

zázraků.

Ostatky svatého Řehoře

byly do Cařihradu,

za času napotomního přenešeny

pak opět do Armenie,

až pak za sporu

s obrazoborci zběsilými za osmého století dostaly se dílem do

Narda,“) dílem do Neapole v Italii. Křesťané z Armenie
prchající přinesli hlavu a řetězy, jimiž svatý Řehoř druhdy pro
—
") Nardo, město v království Neapolském,

v provinciiTerra di

Otranto, nedalekozálivuTarentského.
a*
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víra spoutánbyl, do Neapole, ajedno rameno do biskupského
kostela v Nardě,
V Armenii od prvopočátku ctěn byl Řehoř Osvětitel
jako světec Boží. Do Římského kalendáře svatých postavil jej
papež Řehoř XVL dne 1. září 1837, a ustanovil výroční památku
na den 1. října.

Po svatém Řehoři

Osvětiteli

máme sbírku řečí věro

učných a několik modliteb v breviáři Armenském.

ŽivotsvatéhoŘehoře Osvětitele vypsalAgathange
los, tajemník krále Tiridata, ve svém Arménském děje
pisu, jehožpřeklademItalskýmjest „Storia di Agathangelo.*“
Po tomto světci nazval se za XIV. století řád „Spojeuých

bratří svatého Řehoře,“ který sloučivřeholuAugustin
skou a Dominikanskou za účel soběpoložilArmenskou
církev

časem odětěpenouspojiti opět s Římem.

2. Svatý Remigius (Řemej, Přemek, Přeněk), aroibiskup
Remešský, apoštol Franků.

Svatý Remigius narodil se v Laonu“) okolo roku 436.
Jeho rodiče: E milius a Cilinia, pocházeli z rodu vzácného,
Románského. Starší bratr svatého Remigia, Principius, byl
biskupem v Soissonsu.“) Poustevník Montan předpovědělro
dičům narození a budoucí zásluhy syna Remigia.
Ve školách Remešských
vyznamenávalse Remigius
ctnostmi tak skvělými, že už ve svém dvacátém druhém roce po

smrti Bennagia, arcibiskupa, okolo roku 458. za jeho nástupce
na prestolu arcibiskupském v Remeši zvolen byl, ač předstí
raje své mládí, dlouho se zdráhal.

Z milostiBoží velikévěcivykonalRemigius

arcibiskup

svou učeností, výmluvností, nábožností, horlivostí a darem zázra

kův. Nejdůležitějšíudálostí za jeho živobytí byl křest krále
Chlodvíka, zakladateleříše Francké.“) Svatý arcibiskupRe
migius požívaje záštity a podpory tohoto mocného krále, šířil
') Laon, u starých Laudunum, hlavní město franc. departementu
Aisneského,
má památnou křívou věž. — *) Soissons (Soason), město
Francouzské na železné dráze z Paříže do Remeše. — *) Svatá Chlotilda,
dne 8. června.

2. By. Remdgius, arcibiskup. |
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víru křesťanskou na veliký prospěch mezi Franky pohanskými

a uvodil množství Arianňv s bludné cesty nazpět do Církve
pravé. Církevní sněm té doby v Lyonu gbromážděný slavně
prohlásil, že Remigius mnohými divy a zázraky všude podvrátil
oltáře modlářské.

|

Za vysokého stáří svého přivedl Remigius na synodě spů
sobem nadpřirozeným k rozumu a k poznání pravdy biskupa
Arianského, kterýž přišel, aby se s ním o víře hádal. Jak mile
bladař ten chtěl svatému Remigiu odpovědíti, oněměl, a vrhl
se k nohoum svatému arcibiskupovi, kterýž mu navrátil řeč,
a bludař hned přiznal se k víře katolické,

Papež Symmach ustanovil arcibiskupaRemigia za le
gata, jednatele apoštolského, po veškeréříšiChlodvíkově.
Svatý Remigius

klidně v Pánu zesnul okolo roku 532.

dne 13. ledna, když byl po více než sedmdesát let požehnaně za

stával svůj úřad biskupský.

Krištofa

Jeho tělo bylo v kostele svatého

pochováno.

Roku 1049. z nařízení papeže Lva IX. přenešeno bylo tělo

svatého Remigia

do Benediktinskéhoopatství v Remeši, kteréž

od té dobynazýváse opatstvím svatého Remigia.
V Remeši a v celém biskupství Remešském slaví se výroční
památka tohoto světce Božího v den jeho úmrtí, dne 13. ledna,
jinde v den vyzdvižení a přenešení jeho ostatků do kostela jemu
ke cti zasvěceného dne 1. října, poněvadž dne 13. ledna slaví se

konec oktávy slavnosti Zjevení Páně.
Ze spisův svatého Remigia dochovalose nám čtvero
listů; dva psány byly králi Chlodvíkovi, třetí třembiskupům
Galským, a čtvrtý biskupovi Falkovi Tongernskému.")
Prvním listem těšil svatý Remigius krále Cblodvíka
po
smrti jeho sestry Albofledy. Druhým radil králi, kterak se má
zachovati v příčině války s Gothy.

Také závět, poslední vůle,

svatého Remigia zachovalase.
Svatý Remigius ctí se vedlé svatého Martina
ského a svatého biskupa Diviše
ve Francii.

Tur

Pařížského za největšího světce

1) Tongern, také Tongres,
okresní město v Belgické provincii
Limburku na řeceJaaru a na železnédráze z Lutichudo Hasseltu. Tongern
bylo už za IV. století sídlem biskupa, který se později do Lutichu

přesídlil.
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9. Svatý Piat (Piaton),

kněz, mučeník Turněský. —

Piat, syn bohatýchrodičůvBeneventských,“)

užjako

chlapec byl rozhodným ctitelem a služebníkem Kristovým. Za věku
dospělejšího odvrátil se od věcí zemských, rozdal všechno jmění
chudině, a podržel sobě jenom jedny prosté šaty. Putoval do

Říma, odkud jej papež vypravil do Galie (Francie) se svatým
Divišem (Dionysiem) a jeho soudruhy, aby tam zvěstovali Boha
Krista.
Piat horlivě konal úřadsvůj v městě Tournay“) a v okolí.
Třicet tisíc mužů a veliké množství žen i dítek přivodil Piat
křestem svatým do Církve Kristovy.
Pro tuto požehnanou činnost náměstník císaře Římského

kázal věrověsta Piata

polapiti a k soudu pobnati. Piat rekovně

přetrpěl žalařování, pouta, bičování a konečně mučemickou smrt

mečem v Tournay
ana

dne 1. října za panování císaře Maximi

okolo roku 287. Křesťané odvezli tělo svatého mučeníka

Piata a pochovali ho v městě Seklénu,“) kdežto nyní stojí
krásný kostel zasvěcený Bohu jménem svatého Piata.
Po trojím století pečlivěhledal a nalezl tělo svatého muče

níka Piata

svatý Eligius,“)

zlatník, kdy ještě nebyl biskupem

Noyonským a Tournayským; vyňal a lidu na svědectví okázal

nástroje mučenické, ctihodné tělo Piatovo, jak na mučeníka
sluší, v kostele umístil, a náhrobek jeho ozdobil zlatem, stříbrem

a perlami na útraty krále Chlodvíka

II.

4. Svatá Germana, panna, mučenice.
V kraji Aubeském (Óbském) ve. Francii, jenž má jméno
své od řeky Aube (Ób), jest klášter a kostel svaté Germany
na hoře nedaleko městaBar-sur-Aube,
v němžto odpočívátělo
!) Benevent,

město v Neapolsku Ytalskémna stoku řek Calore

a Sabato. —*) Tournay (Turné),staré T ornacum, flámsky:Doornick;
okresní město v Belgické provincii Henegavě na řece Skaldě a na železné
dráze z Lille do Bruselu. Tornacum dostalo se za pátého století od Římanů
Frankům, a bývalo sídlem králů Merovingských. — *) Seclin (Seklén), město
ve Francouzském departementu Nordském na železné dráze z Douaye do Lille,
*) Sv. Eligius
due 1. prosince I. 22.

4. Sv. Germana, panna. č. Sr. Roman, jahen.

světice této. Výročná památka svaté Germany

Francii

03
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slaví se ve
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Vandalové,
národ germánský, přiznávali se už k Arian
ským bludům, když 8e roku 406. z Panonie pod Godegiselem

a jeho synemGundarichem

přivalilido Galie. Gundarich

po roce stal se králem, a zle řádil v Galii až do roku 409.
Za toho pronásledování katolíků podstoupila mučenickou

srmrt krásná a nábožná katolická panna Germana.

Nižádnou

měrou nevolila vyhověti nestydatým a hnusným žádostem sveřepých

Vandalů,

ale pro zachování věnce panenského přijala korunu

mučenickou mečem.

Tělo svaté panny a mučenice Germany

na hořev kostele svatého Štěpána

pochováno bylo

prvomučeníka,

kterýž

od té doby počal se nazývati kostelem svaté Germany.
Hlavu svaté Germany ve schránce stříbrné nosí nábožní
křesťané 8 hory do města v kajicím průvodu, kdykoli zavládne

sucho nebezpečné;
a pokaždé na její přímluvu přichází
pomoc od Boha. Lidé zimnicí trpící důvěrněputují do kostela
svaté Germany, nebo pijí vodu ze studánky pod horou, a nabý
vají žádaného zdraví.

5. Svatý Roman Melod (Básník), jahen Cařihradský.
Svatý Roman, rodem z Emesy,') byl jahnem při kostele

v Bajrutu.“)

Za času Anastasia

císaře (491—518),jenž pod

porovalEutychiany proti katolíkům, přišelRoman jahen
do Cařihradu, a ubytoval se při kostele svaté Bohorodičky. Byl
svatě živ a noci trávil na modlitbách.
Mimo to psal tam Roman veliké množství duchovních

písní, odkud mu dáno jméno „Melod,“ t. j. „básník.“
V Cařihradě klidně dokonal činný a záslužný život okolo
roku 500., a pochován byl v témž kostele Marianském, kdežto 56
koná výroční památka jeho hodinkami církevními.
I) Emesa, nyní Heme, staré město v úrodném a zdravém údolí řeky
Oronta v Coelesyrii, za doby Římské proslulé chrámem pohanským, zasvě

ceným slunci. — *) Bajrut

(Beirut, u Řeků Beritos), prastaré město

v Syrii mezi Sidonem a Tripolí.

9
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6. Blahoslavená Euriela,

BlahoslavenáEuriela

panna Armorická.

byla sestrou svatého Judikaela,

krále Armorického.“)
Zevrubné zprávy životopisné nezachó
valy se nám. O svatosti blahoslavenky Euriely svědčí prastará
úcta, která se jí vzdává v zemi té, kdežto i farní kostel jeden
zasvěcenjest jménem svaté Euriely. V kalendáříchzazname
nána jest její výroční památka dne 1. října těmi slovy: „Svatá

Euriela, panna, sestra svatého Judikaela krále.“
7. Svatý Michael, opat, a 36 mnichů epolumučeníkůSebastijských.

Za panování nezletilého Byzantského císaře Konstan
tina VÍ. a jeho matky císařovnyIreny (780—797) žili v klá
šteře „Zoba“ jmenovanémnedaleko Sebastie“) mniši s opatem

svým Michaelem.

Alim, náčelníkSaracenů,

o své válečné

výpravě v krajině té dal mnichy k sobě přivesti a vyzval je, aby
zapřeli Krista. Michael
opat, stoje uprostřed, povzbuzoval
mnichy podřízené, aby podstoupili mučenickou smrt pro Krista.

Nejprvé ochotně nastavili hlavu mniši, po nich pak opat Mi
chael byl sťat okolo roku 786. V seznamech světcův Božích
uvodí se tito mučeníci dne I. října.

9. Blahoslavený Tomáš, arcibiskup Milánský.

Za biskupování Tomáše

v Miláně přešla Longobardská

říše na Franky. Za vlády Longobardů, a za panováníFranků
v Italii (774—888) neměla země ta žádných dějepiscův, tudíž
hubeny jsou zprávy církevní z doby té.
Blahoslavený Tomáš, nežli povýšen byl na prestol arti
biskupský, putoval do Jerusaléma. Jako arcibiskup udělil křest

svatý Gisele, dceři Karla Velikého,

roku 781. Tomáš

horlivě zveleboval služby Boží a hájil obřady i zpěvy zavedené
i) Armorica (Přímoří),za staréhověkuzápadní Francia podlemoře
Atlantského, zvláště pak mezi řekami Loirou a Seinou, pozdějí A guitania.
— *)Bebastia, starověké město v Pontu, na rozhraní Kapadocie a Malé
Armenie. Za dob císařův Římských byla Sebastia hlavním městem krajiny
Armenia Prima. Nyní jsou jenom zříceninyz města toho na jih od Sivasu.

1. Sv. Leodegar a Guerin, mučeňíci.
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svatým Ambróžem.
Arcibiskup Tomáš klidně zemřel léta
Páně 783., od kteréžto doby v Miláně ctěň a vzýván byl jako
světec Boží.

Dne 2. října.

(. Svatý Leodegar, biskup Autunský,a Guerin (Gerin), hrabě,
bratr, mučeníci.
Svatý Leodegar narodil se roku 616. Pocházelze vzácného
rodu francouzského.Jako hošík přišel ke dvoru Chlotora II.)
a pak ku svémustrýci Didovi, biskupu Poitierskému,
od
něhož výborně vychován byv, stal se opatem

Maxencia v biskupstvíPoitierském.“)
voval klášter

kláštera svatého

Šestlet výtečněspra

svůj, byl povolán mezi vladaře říšské za nedo

spělého krále Chlotara III., a roku 659. stal se biskupem
Autunským.*) Roku 670. slavil synodu v příčině nápravy mravů

kleslých.
Po smrti krále Chlotara
III. (+ 670) spěchal biskup
Leodegar
ke dvoru královskémua prohlásil se pro Childe
richa II., an hlavní správce královský (majordomus)Ebroin
Theodoricha králem míti chtěl. Chbilderich stal se králem
a Ebroin dostal na přímluvuLeodegara a jiných biskupů
milost, ale byl uvězněnv klášteře Luxeuilském.“)
Král Childerich
z počátku všímal sobě moudré rady
Leodegarovy.
Brzo však oddal se životurozkošnickémua pojal
dokonce neteř svou za manželku. Biskup Leodegar soukromě
napomínal jej, a když to neprospívalo, káral ho veřejně.

To

arciť nelíbilo se králi, a bídní dvořané, zvláště správec domu

královského Vulfoad, popuzovalijej. Biskup Leodegar vypo
vězen byl do Luxeuilu, a tam sešel se s Ebroinem, jenž
mu přísahal přátelství věčné.

Za povstání propuklého král Childerich
v) Chlotar

byl usmrcen,

II., král Francký, Austrasijský,+ 628.— *)Poitiers

(Poatié),

hlavní město Franc. depart. Vienneského. — *) Autun (Utén), Augustodunum,
město v Burgundsku, depart. Saone et Loire. — *) Luxeuil (Lyselj), město
v depart. Haute-Saonském.
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a Leodegar na svobodu propuštěný v biskupství svém radostně
uvítán. Ebroin rovněž osvobozený odstranil královského správce

Leudesa, prohlásilChlodvíka, domnělého
synaChlotaraIIL,
za protikrále, a vypravil silné vojsko proti Burgundsku.
Vojsko nejprvé oblehlo Autun.

Leodegara

Byloť hlavně namířenona biskupa

pro jeho věrnost ke králi.

útokem hnalo na město, Leodegar

Kdyžse opětně

přijal nejsvětější Svátost,

a odebral se do táboru nepřátelského. Nepřátelé vyloupali mu
oči. Biskup nebránil se a nevzdychal, ale klidně odříkával žalmy

při strašných bolestech svých. Vaimer, vévoda Champagne
ský, vůdce vojska, odvedljej do Champagne,')
a dostal od
Ebroina
rozkaz, aby jej v lese hladem umořil. Tak dodržel
hanebník Ebroin přísahu svou. Vaimer však nechal jej v domě
svém a navrátil mu peníze z Autunu odnešené, které však
biskup do Autunu nazpět poslal, aby se rozdaly chudým.

Ebroin Vaimera zavraždil a Leodegara

po cestách

kostrbatých odvedl, tak že se mu nohy rozbolavěly. Ebroin dal
mu rty a kus jazyka uříznouti. Hrabě Vanning musel jej stříci.
Ctil jej jako vyznavače i mučeníka Kristova, a ukryl jej
v klášteře Fecampském,“)
jejž byl sám založil. Tam biskup
Leodegar
tři léta ztrávil, vyzdravěl, a také ještě mluviti “
mohl. Tam vyučoval jeptišky, sloužil mši svatou a trval na
modlitbách.

Ebroin obžalovalLeodegara
ze spoluvinysmrti Childerichovy.

a jeho bratra Guerina
Guerin

byl ukamenován

a skonal jako mučeník modle se. Leodegar potěšil listem právě
apoštolským svou matku Sigradu, která toho času bylajeptiškou
v opatství Matky Boží v Soissonsu.*“) Leodegar byl k soudu
pobnán a 8 důstojnosti své složen, ač mu spoluvina dokázati se
nemohla, poněvadž jí nebylo. Správce královského domu, Chro

dobert, měl jej tajně utratiti, aby lid nectil jej jako muče
níka. Chrodobert však tou měrou chovánímjeho pohnuta se
') Champagne (Šampaň),stará provinciaFrancouzská s hlavnímměstem
Troyes. — *) Fecamp, u Římanů Fiscanum, přístavníměstečko Francouzské
v Normandii, depart. Dolní Sciny. Roku 602.byl tam založen klášter jeptišek,
které však za Roberta II. Normandského do Montvilliersu se přestěhovaly. Na
jich místo přišli mniši Benediktinští. — *)Soissons
(Soasón) město v depart.
Aisne, na železné dráze z Paříže do Remeše.

1. Sv. Leodegar a Guerin. 2. Sv. Theodorich.
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cítil, že jej odevzdal čtyrem žoldnéřům, aby jej v lese usmrtili.
Když přišli na určené místo, tři vojínové padli svatému biskupovi
k nohoum, prosíce za odpuštění. Biskup se za ně modlil, prohlásil,
že jest na smrt připraven, a žoldnéř čtvrtý sťal mu hlavu. Stalo

g6 roku 678. v Ivelinském lese v biskupství Arraském,“)
na
hrauici biskupství Cambraiského.“)
Les ten nyní nazývá se

„lesem svatého Leodegara.“
Chrodobertova

choť bolestněoplakávalabiskupa Leo

degara, a prosila, aby byl počestně pochován. Stalo 86 v Sar
cině v Artoisu.*) Biskup Arraský, Autunský a Poitierský chtěl

míti tělo jeho, kteréž losem připadlobiskupoviPoitierskému,
jenž je do kláštera svatého Maxencia dal přenesti. Bůh oslavil
svatého Leodegara
mnohými zázraky, za kterouž příčinouv pře
mnohýchzemích, zvláště pak ve Francii a v Nizozemsku,
jemu ke cti bylo mnoho kostelů vystavěno.

2. Svatý Theodorich (Dětřich, Jetřich), opat Remešský.
Slavný a svatý arcibiskup Remešský, Remigius,
výroční památka

Theodoricha,

syna Markardova

z okresuRemešského.Mar

kard měl špatnou pověst v celém okolí. Theodoricha
Remigius

jehož

světí se dne 1. října, vzal do domu svého

biskup

nábožně a ctnostně vychoval a svým přemilým žákem

jmenovával. Dospěléhosyna svého Theodoricha (Dětřicha)
nutil otec Markard do stavu manželského,a Theodorich
z uctivosti uposlechl otce. Theodorich
žádal nevěstu svou, aby
s ním žila jako sestra 8 bratrem. Nevěsta svolila, a později z lásky
k Bohu vstoupila do kláštera, kdežto blaženě skončila ctnostný
život svůj.

Theodorich odebralsena pustouhoru u Remeše. Remi
gius vystavěl tam klášter, a učinil Theodoricha
prvním
opatem. Do kláštera toho arcibiskup Remigius častokráte při
cházel, aby se účastnil 8 nábožnými mnichy modliteb, postů a roz

mluv o věcech Božských.Theodoricha

vysvětilRemigius

na

') Arras (lat. Atrebates či Nemetacum), pevnost v severní Francii,
depart. Pas de Calais; bývalé hlavní město Atrebatův, — 7) Cambrai (Kan
bré), hražené okresní město Francouzské nad řekou Skaldou (Šeldou) v depart.
du Nord; u Římanů Cameracum. — *) Artois (Artoá), vlast Atrebatův za
časů Julia Caesara s hlavním městem Arras, depart. Pas de Calais.
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kněřetví, a vyslal jej hlásat slovo Boží. Kúzaním Theodoricho
vým obrátilo a polepšilo se mnoho kříšníků ; mezi nimi byl i jeho
otec Markard, jenž ostatní léta svá pod správou synovoustrávil
za pokání tuhého.

Theodorich

měl odBoha dar zázraků.

Modlitbou,Ena

mením kříže a savěcenýmolejem před jistou smrtí zachránil dceru

krále Theodoricha,
I krále Theodoricha

jenž byl synem krále Chlodvíka L
saméhozázračnězbavil zánětu očního.

Od té doby odevšad hrnuli se k němu nemocní.

Svatý Theodorich
zesnul v Pánu dne 1. září roku 533.,
kdy se koná v Remeši výročnípamátkajeho. Král Theodorich
pokládal sobě za velikou čest, že mohl tělo svatého jmenovce
svého 8 jinými nosiči nésti ke hrobu.

Theodoricha

Ostatky svatého opata

roku 976. uloženy byly do schránky stříbrné.

3. Svatý Modest (Miran), jahen, mučeník Beneventský.

Svatý Modest narodil se rodičůmvzácným na Sardinii
ostrově v moři Středozemním. Od mladosti vědecky vzděláván jsa,
vyznačoval se učeností a mravností stkvělou: pokorou, cudností,
mírností, trpělivostí, dobročinností i nábožností.

Rozhlásila se pověst o svatosti Modestově.
Ihned schá
zeli se k němu neduživci, zvláště pak nemocí oční stížení,
jenž důvěrně žádali ho za přímluvu u Boha a nabývali zdra
vého zraku.
Modest za jahna vysvěcený pro horlivé konání úřadu svého
polapen a souzen byl za panování Římského císaře Diokle
ciana v Italském městě Beneventu.
Nadarmo vyzývalijej,
aby obětoval modlám. Modest neohroženě zloduchy
nazval
domnělé bohy pobanské. Pro statečné vyznání víry svaté na skřipci
jej mučili a konečně do ohně uvrhli dne 2. října na začátku

čtvrtého století. I pohřeb, i hrob svatého mučeníka Modesta
od Boha oslaven byl zjevnými zázraky. Tělo jeho odpočívá od
roku 591. v kostele jemu ke cti zbudovaném.

4. Bv.Leodemír, biskup.-,

4. Svatý Leodemír,

2

biskup Chalonský.

Po smrti blahoslaveného Elafia, biskupa Chalonského
,'")
roku 580. zvolil sobě všechen lid zabiskupa jeho bratra Leode
míra, jahna vlídného, mírného, učeného, neúhonného, ctitele
chudých, otce sirotkův, horlivého navštěvovatele nemocných, spra
vedlivého, nábožného a hostinného. Král Austráský Childebert,

syn krále Sigberta,
ochotně potvrdil volbu tu. Lid hlasitě
děkovalBohu, a králi Childebertovi
provolávalslávu.

Biskup Leodemír, jako zemřelý bratr Elafius, rodák
Limožský,“) požehnaněpůsobil na prestolu Chalonském.“)
Svatost Leodemírovu
dovodil Bůh propůjčenýmdarem
zázrakův.
Biskup Leodemír
jednoho dne kráčel do Marianského
kostela předměstského, aby tam vykonal pobožnost svou. Cestou
spatřil ženu slepou, kteráž holí skoumala půdu před sebou.
Biskup milosrdenstvím pohnutý rozkázal svému podjahnu řka:
„Jdi, a poznamenej ženě té oči svatým křížem, kdyby snad moc

Boží navrátila jí zrak.“ Podjahen Lau decius vykonal rozkaz,
žena prohlédla a velebila Boba i svatého biskupa. Král Childe
bert od toho dne ve věcech důležitých radil se s biskupem
Leodemírem,
a odevzdal mu péči o vdovy, sirotky, chudobné
a utiskované lidi.
V osadách u řeky Marny
vypukl mor. Kdo jím byl
zachvácen, třetího dne nepřečkal. Nastal všeobecný strach. Rodiče
štítili se dítek svých, synové a dcery báli se nemocného otce
navětíviti a zemřelého otce pochovati. Konečně odebrali se občané

k biskupovi

Leodemíru,

a prosili ho, aby za ně orodoval

u Boha. Biskup LeodemíÍr vroucně modlil se Bohu, uložil oby
vatelstvu pokání, a záhubný mor přestal okamžitě.
Osm roků zastával biskup Leodemír
posvátný úřad svůj,
a blaženě v Pánu zesnul dne 2. října 588.
") Sw. Elafius dne 19.srpna. — *) Limoges (Limož), nyní hlavní
město depart. Horní Vienny ve Francii. — *) Chalone-sur-Marne
(Šalon
syr-Marn), u Římanů Catalauni, hlavníměsto Franc. departementu Marne
nad řekou Marnou v pěkné krajině Champagneské.
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5, Svatý Theofil (Bohumil), mnich.

V Tiberiopoli“)

narodil se a vychovánbyl svatý Theo

fil. Od kolébky až ke hrobu vedl život ctnostný a bezúhonný.
Jak mile stal se mnichem, veliké množství lidí vyučil a ke
ctnostem vodil.
CísařByzantský, Lev Isaurický
(718—741),dozvěděvse,

žemnichTheofil jest horlivýmctitelem obrazů posvátných,
kázal jej přivesti a přimlouvalmu, aby zavrhl ctění obrazů
Mnich Theofil
arcit nejen neuposlechl, ale pokáral císaře

a nazvaljej odpadlíkem

od v fry křesťanské. Rozhněvaný

císař dal statečného vyznavače a obhájce svaté víry býkovcem
strašně bíti a do žaláře zavříti. Když pak Theofil byl podruhé
k soudu pohnán a vyzván, aby zneuctil obrazy svatých, zase

neohroženě prohlásil, že jest a zůstane ctitelem

obrazův

ctihodných.
Proto odsoudil ho císař do vyhnanství, v němžto
šťastně dokonal vezdejší život svůj. V Církvi Řecké všeobecně

ctí a vzýváse Theofil svatý; avšak i v Latinských

sezna

mech svatých na dnešní den poznamenáno jest jméno jeho.

6. BlahoslavenýBohumír (Godefried), kněz, Cisterciák.
Na konci dvanáctého a na počátku třináctého století stkvěl
se ctnostmi, svatostí a zázračnou činností blahoslavený Bohu
mír (Godefried, Gottíried, Godefroy), mnich řádu Cisterciáckého,

v klášteřeVillarijském
v Brabantsku,v nynějšíBelgii.
Bohumír narodilse v Kolíně nad Rýnem,“)kdežtoi nabyl
vzdělání vědeckého v Benediktinském klášteře svatého Panta

ieona.
Okolo roku 1170. vstoupil Bohumír do kláštera Villa
rijského,
aby sobě tužší kajicností zabezpečil život věčný.
V klášteře tom sloužil Bohu pokorou, ustavičnou modlitbou, roz
jímáním o věcech Božských a zapíráním sebe. Jaké zalíbení měl
1) Tiberiopolis,
nynější Varna, opevněnéměsto na západním po
břeží Černého moře. Jiným badatelům však vidí so býti Tiberiopolis
ny
néjší Strumica, město v severní Macedoniina horní Strumě, jež bývalo
tvrzí v cárství Bulharském.— *) Colonia Agrippina, franc. Cologne,
hlavní město Pruského Porýní a vládního okresu Kolínského.

7. Blah. Berengar. 1. Sv. Gerard, opat.

Bůh v Bohumíru
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služebníkuSvém, vidno jestiť z milostin,

jimiž ho obdařiti ráčil. Modlitbou Bohu mfrovou mnoho nemoc
ných bylo zázračně uzdraveno. Začasté sám celou noc trávíval
na modlitbě v kostele, když byli ostatní mniši odešli, vykonavše
hodinky církevní. Za takových nocí Bohumír několikráte oblažen
byl viděním nadpřirozeným.

Na začátkutřináctého století Bohumír

rozstonal se, a po

silněn svátostmi blaženě v Pánu zesnul v pondělí Velikonoční.

Když pak jali se mniši umývati tělo Bohumírovo,

shle

dali záda bičováním tak rozšvihaná, že se každý podivil, jak tuze
podroboval tělo své duchu velkému.
Ješto pak i u hrobu jeho stávali 86 zázrakové velicí, tělo

svatého Bohumíra

přeneslo se do skvostné kaply s těly jiných

světcův Božích.

7. Blahoslavený Berengar,

Berengar

Dominikán.

de Perelta, kanovníkv Ilerdě,") žádostiv

jsa klidu posvátného a větší dokonalosti křesťanské, odřekl se

důstojnosti kanovnické,

nika v Ilerdě.

a vstoupil do řádu svatého Domi

Berengar
v klášteře tom stkvěl se takovými ctnostmi, že
jej, ač byl jenom jahen, zvolili za biskupa lDerdského.Avšak
pokorný Berengar
prosil Boha, aby neráčil mu na ramena
klásti břemeno tak přetěžké. Bůh vyslyšel modlitbu věrného slu

žebníka Svého. Nežli ještě za biskupa
vysvěcen býti mohl,
zemřel Berengar
smrtí blaženou dne 2. října léta Páně 1256.
Jemu ke cti v biskupském kostele vzdělán jest zvláštní oltář.
Dne 3. října.

I. Svatý Gerard (Jaromír),
Svatý Gerard

Staves

opat, Benediktin.

(Gerhard) narodil se okolo roku 890. v městě

biskupství Namurského;“)

byl příbuzný vévodovi

Haganu v Dolní Austrasii. *)
r) Ilerda, biskupské město Španělskéna řece Sikoria,

nyní Segre.

— *) Namur (Namýr),nyní provincia v Belgicku, druhdy hrabství samostatné,
s biskupským hlavním městem téhož jména. — *) Austrasia,
východní říše
Francká, jejíž vládním středištěm byly Mety (Metz).
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Za své mladosti byl Gerard vo státní službě u Beren
gara, hraběte Namurského, jehož důvěryplné požíval.
Jednoho dne vraceje se s pánem svým z henu, odtrhl se od
společnosti lovecké, aby se pomodlil v kaple Brogneské, která
jemu náležela. Vykonav modlitbu svou, umínil sobě, že kaplu tu
rozšíří a světským duchovenstvem opatří, aby se tam sloužilo
Bohu. Úmysl svůj uskutečnil roku 918.

Brzy potom poslal jej hrabě Berengar

ve věcech důleži

tých do Paříže k hraběti Robertovi. Gerard, vypraviv
poselství,navštívilopatství svatého Diviše,') kde jej hin
boce dojal slavný zpěv řeholníků. Navrátiv se do vlasti, vyžádal

sobě dovolení u hraběte Berengara a u biskupa Tongern
ského,*“ Štěpána, aby vstoupiti směl do kláštera St. De

niského.

Gerard, byv ochotně za řeholníka přijat za věkujiž pokro
čilého, oddal se učení vědeckému, a po devíti létech, roku 929.,
k rozkazu svého vrchníka byl vysvěcen na kněžství. Z vůle téhož

vrchníkaklášterníhonavrátil se pak Gerard

do Brogne, a tam

místo kněží světskýchzavedl mnichy Benediktiny, jichžto opatem
učiněn jest. Jak mile klášter svůj dokonale uspořádal, zbudoval
si u kostela malou chyšku, aby v ní za nerušené služby Boží na
smrt svou připravoval ge.
Avšak Bůh ještě jednou povolal jej ku práci jiné. Vévoda

Lotrinský,“) Gislebert, vyzvalGerarda, abyjakov Brogně
zařídil klášter svatého Gislena, několikhodincesty od Monsu“)
vzdálený. Gerard
místo duchovenstva světského umístil tam
Benediktiny.

Když pak i toto dílo jeho výborně osvědčilo Be,

požádal jej i Arnulf I, hrabě Flanderský,“)

aby obnovil

a napravil všecky kláštery v zemi jeho. Hrabě Arnulf

na pří

') St. Denis (Sén Dený, svatý Diviš čili: Dionys), město na řece Se
kvaně nedaleko Paříže. Přivezené tělo svatého mučeníka Dionysia Areo
pagity bylo příčinou, že se nad jeho hrobem vystavěl kostel a klášter
Benediktinský. — *) Tongern prastaré město v Belgii, odkud biskup
později do Lutichu se přesídlil. —*) Vévodství Lotrinské mezi Rýnem, Mosou
a Skaldou. — *) Mons (Món), opevněné město Belgické provincie Hennegavy

na Trouille, jihozápadně od Bruselu; německy Bergen. — *) Fiandry
nyní rozděleny mezi Francií, Belgií a Holandem.

jsou

2. Br. Theefil, biskup. B. Bvatí.Evaldové, bratří.
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mluvu Gerarda sproštěn byl už dřívebolestné nemocina kámen,
z čehož povstala u něho tím větší úcta a důvěra k opatovi sva
- tému. Tou měrou opatem Gerardem osmnáct klášterů získáno
bylo řehole svatého Benedikta.

|

Celých dvaadvacet roků pracoval už svatý Gerard v potu
tváře své o úkolu velikém, chodě z kláštera do kláštera; všude
napomínal a kázal moudrými slovy a vlastním příkladem, a tudíž

mnichovévšickni považovalijej za svého otce a zakladatele

řádu.

Gerard vypravil se do Říma, aby novým ústavům těm
vyžádal apoštolského. požehnání, a klášteru Brogneskému
zvláštní výsadu. Navrátiv se z Říma, navštívil všecky kláštery,
dal jim schopné představené, a pak brzo blaženě dokonal pože
hnanou činnost svou dne 3. října léta Páně 957.

2. Svatý Theofil (Bohumil),
Theofil

biskup Antiochijský.

jako pohan důkladně vzdělal se ve vědách. Čtením

Písma svatého, zvláště proroků, poznal křesťanství a přijal
křest svatý. Po smrti biskupa Erosa stal se biskupem Antio
chijským roku 168.
Církevní dějepisec Eusebius
(hist. ececl. 4, 24) svědčí
o biskupu Theofilovi,
že rozhodně potíral bludy toho času vzni
kající, a psal proti nim. Spisové ti však ztratili se. Eusebius

a svatý Jeroným zmiňujíse o nich. „Tré knih Autolykovi“
zachovalo se nám. Spis ten dovodívelikou učenost svatého Theo

„fila.

Autolyk

byl pohan vzdělaný,Theofilův

známý, plný

předsudků a vášní proti křesťanství. Svatý Theofil
laskavě
a obratně vyvracuje námitky jeho.
Třináct roků byl Theofil biskupemAntiochijským, a zemřel
léta Páně 181.

3. Svatí Evaldové,

bratří mučeníci, Angličané.

Dva bratří rodní, Evaldové,

zrození v Anglii, rozeznávali

se jménem Evald Bílý a Evald Černý dlebarvyvlasů svých.
Církevní Rok. VI.

B
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Za příkladem svatého Vilibroda“)
odebrali se bratří E val
dové k pohanským Basům ve Vestfálsku, aby jim zvěstovali
Boha Krista. Sasové, obávajíce se, že by věrověstové tito jejich
knížata odvrátiliodmodel, zabilinejprvé Evalda Bílého, a pak
na kusy rozsekali Evalda Černého ukrutně mučeného roku
690. Kníže Basův vražedníky a celou zemi za to přísně potrestal.
Tilmen hledal a nalezl těla svatých mučeníků v Rýně
a pehřbil je na tom místě, kde byli umučení. Tam odtud dal je

Pipín,

vévoda Francký, do Kolína

nad Rýnem přenpesti,

a arcibiskup Hanno“) roku 1074. umístil je v kostele svatého
Kuniberta.
Hned po smrti mučenické šířilo Be ctění svatých

mučeníkůEvaldů,

a celé Vestfálsko

doposudvzýváje jako

patrony zemské.
Dne 4. října.

I. Svatý František

František

z Assisi, zakladatel řádu.

narodilse roku 1182.v Assisi, městěItalském

v Římsku. Jeho otec byl bohatým obchodníkem. Na křestu svatém

dáno mu jméno Jan. Ješto pak záhy dokonale francouzsky
mluvil,jmenovalijej „Franciscus,“ „Francouz“ a jménoto
zůstalo mu. Veliká zámožnost rodičův dovolovalaFrantiškovi
po rytířeku

počínati sobě, z čehož mu vzešla sláva názvu

„květ mládeže,“

ale také nevole otcova.

V bitvěmeziměstyAssisi a Perugií
v Perugii do zajetí,

přišelFrantišek

z něhož po roce na svobodu propuštěn byv,

úplně se změnil.

Vzajetítom„obnovil se František

duchem a oblekl

člověka nového ve spravedlnosti a svatosti pravdy;“
Efes. 4, 24. Z bývalých jeho vlastností zbyla mu jen štědrost

k chudině.

Rady biskupovy, aby rozpadávající se kostel obnovil, upo

slechl František

takovým spůsobem, že značnou část zboží

obchodnického bez vědomí otcova prodal a k účelu tomu vyna
) Svatý Villibrod
4. proBince.

dne 7. listopada. — *) Svatý Hanno (Anno) dne

1. Sr. František x Assisi.

©
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ložil. Následkem skutku toho před otcem rozhněvaným prchli,
avšak byv polapen, od otce uvězněn a k biskupovi přiveden pro
hlásil se, že otci svému všechno navrátí, cokoli ještě má, a bu
doucně že volí míti jenom Otce na nebesích. 

Od té chvíle František,
nedbaje na potupu svých spolu
občanů, přiodil se pláštěm žebráckým,
sloužil malomocným,
pracoval o obnověmalého kostelíčka „Marie anjelův,“ jejž mu
opat Benediktinskéhokláštera Monte Subasio daroval, a ko
stelíček ten nazýval svým jediným podílkem dědičným — „Por
ciunkula,“ ješto se byl před biskupem odřekl všelikého dědictví
otcovského.
Za těchto příprav ku konečnému povolání svému slyšel roku

1208.kázaní o slovechPáně: „Nemějte zlata, ani stříbra,
ani peněz v opascích svých.“ Mat. 10, 9. Ihned oděv svůj
ještě více zjednodušil; místo opasku ovázal se provazem;
umínil sobě, že nikdy více peníze míti nebude a počal pokání
kázati.
Za času, kdy pokoj společenský porušován byl rozmanitými
bludy a válkami, ale kdy přece víra a obětavost žila v národech,
tak že mnozí ochotně dávali statky zemské, aby sobě pojistili

statkyvěčné:muselFrantiškův
doby a kajicnosti

příklad dobrovolné chu

mocně povzbuzovatik následování. Spolu

občanFrantiškův, Bernard

z Kvintavally,“)

muž rozumný

a bohatý, chtěl se přesvědčiti, vede-li pošetilost nebo touha po

spáse věčné Františka
k takovému zapírání sebe. Když nabyl
přesvědčenío tom, že František
upřímně jenom spásu svou
a spásu bližních vyhledává, přidal se k němu on i přítel jeho
Petr z Katana.
Věšickni tři společně bydleli v malé chyšce
u Rivotorta,
kde se podnes okazuje ouzká světnička Fran
tiškova.
Jak mile byli čtyři, rozešli se dva a dva, aby v kostelích
okolních kázali pokání.
Lidem tupícím je nadávkami: „Ztře

štěnci, lenoši, ničemové,“ odpovídalislovy: „Pokoj vám

od Hospodina.“
Po dvou létech počítalotovaryšstvo jejich jedenáct
členů,
a František
ukládal společníkům svým povinnost, aby ku
3) Sv. Bernard

z Kvintavally

také dnes v Církvi připomíná60.
g*
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pokání vyzývali,vůli Božskou vštěpovalia při všem posdbit
více vlastním příkladem nežli slovem. Pravidla, kteráž jim
František
předepsal, prostoupena jsou duchem nejryzejšího
účinlivého křesťanství, kteréž se ochotně odříká všelikých stajků,
aby se věnovalo výhradně toliko Vykupiteli a spoluvykoupencům.

Roku 1212.stalo se tovaryšstvo

Františkovo

žitým pro veškeren křesťanskýsvět. František

své rozeslatido všech krajů Italských,

důle

už mohl bratry

a pět z nich až do

. Maroka v Africe, kdežto všickni dosáhli korunu mučenickou
mezi Mahomedány. Tito byli první mučeníci z řádu Fran

tiškánského.")
František

sám odebralse roku 1213. do Španělska.

Všickni vedle řeboly své požehnaně pracovali na vinici Páuč
výmluvným příkladem, borlivou modlitbou, přísným zapíráním
sebe, tuhými posty a hlásáním slova Božího. Tudíž řád sva

tého Františka,

ačkoli ještě nebyl došel úplného potvrzení

papežského, nabýval v Italii

rychle takové vážnosti a takového

rozšíření, že se při všeobecném shromáždění roku 1219. už počí

talo více než 5000 bratrů,
a 500 nových mužů prosilo za
přijmutí do řádu, ačkoli František
rozhodně zamítal každý
návrh na zmírnění přísných pravidel řeholných.
Od té dobyvycházeliblasatelé víry z řádu svatého Fran

tiška do všech zemí. František

sám, žádostivjsa koruny

mučenické, přeplavil se do Akky (Acre), přístavního města
v Syrii, v čas války mezi křesťany a Mahomedány. Po porážce

křesťanů odebral se přímo k vítězi

sultanovi,

ačkoliv od

něho vysazena byla cena za každou hlavu křesťanskou. Mahome

dánský panovník ten podivil se neobroženosti
Františka,

cbudého

a když mu marně nabízel veliké dary, poslal jej

s bezpečným průvodem nazpět do ležení křesťanského. Dvě věci

přece však vymohl odbodlaný bojovník Kristův František:
Sultan od té chvíle mnohem vlídněji nakládal s křesťany zajatými,

a od toho času nástupcům zakladateleřádu, Františkánům,
svěřenajest stráž hrobu Božího v Jerusalémě.
Roku 1223. předložilsvatý František
opět řebolu řádu
svého papeži Honoriovi ku potvrzení. Řehola ta byla stručně
5) Svatý Berard

a spolumučeníci dne 16, ledna.

1. Sv.František z Agzisi.
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a docela ve smyslu svatého evangelia sepsána. Ačkoli pak Svatý

Otec Honorius

zase namfítal, že řehola ta jest příliš přísna,

přece ji potvrdil. Tím byl dosažen účel svatého Františka.

Jeho

družstvovřaděnojest bylo do počtu řádů Církví uznaných.
|
O dva roky později objevila se u svatého Františka sla
bota a slepota opovídající blízkou smrt, kterouž světec očekával
v domě biskupa Assiského, vzdávajedíky Bohu za všeliké zkoušky,
kteréž v milosti Své na něj ráčil dopustiti. Když pak mu lékař ozná

mil blízkousmrt, jal se František

zpívatichvalozpěv. Bratr

Eliáš mu pravil, že by lid zpěv jeho mohlpřičítati lehkovážno

sti. Sv. František

ale odpověděljemu: „Božskou milostí
a milosrdností jsem tak dokonale sjednocen s Pánem
svým, že zajisté slušně radovati se mohu v Něm, svrcho
vaném a nejmilostivějším Dárci všeho dobra.“

Pak se dal na marách donesti do kostela „Marie anjelův,“
napovídal tam písaři svou poslední vůli, a napomínal bratry
řeholníky k pokání a pokoji. Zůstal po celou noc v kostele, dal
se konečně položiti na holou zem, a 8 těží pohnuli jej, aby se
oblekl v roucho, neboť radoval se z toho, že i při smrti prauic
vlastního nemá.
V sobotu dne 4. října roku 1226., v 45. roce věku svého,

navrátil se veliký a zbožný duch Františkův
Kristu Pánu.

k Vykupiteli

Všechen lid hrnul se do kostela, aby ještě jednou spatřil
tělo vznešeného muže toho. Ve slavném průvodu pak přenešen

byl do kostela svatého

Damiana, a odtuddo chrámu svatého

Jiří, kdežto jej pochovali.
Dne 15. července 1229, tedy třetího roku po jeho smrti,

přijelpapež Řehoř IX. osobnědo Assisi, aby chudobného
Františka

slavně za svatého prohlásil, při kteréžto příležitosti

Svatý Otec také sám kázal.

Té doby stavěl se už z příspěvků

všeho křesťanstvana bývalé

popravní

hoře Assiské

skvostný chrám, do něhož ve svatvečer před Svatodušními svátky

roku 1230.přenešenybyly kosti svatého Františka.
Při největší přísnostina sebebyl svatý František

mírný

a laskavý k jiným. Jeho pravá pokora a upřímná milovnost chu
doby dostoupila stupně nejvyššího. Chudoba jeho byla pramenem
a prostředkem k dobročinnosti křesťanské. I knihy a okrasy
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kostelní prodával, uby nuzným pomohl a nemocné občerštvil.
V jeho překrásných básních, listech, řečích, nábožných článcích
čili pojednáních, rozmluvách a krátkých průpovídkách zrcadlí se

úplné spojení a sloučení vůle a mysli s Kristem tak
něžně a tak vroucně, žev tomsvatého Františka níkdo
nepřekoná.

Toto vroucné spojení s Kristem osvědčiloa prosla
vilo se na něm spůsobem zázračným.

Dne 17. září 1224., dvě

léta před smrtí svou, trval svatý František na hoře Alver
nia na modlitbácha byl u vytržení ducha. Když pak z vy
tržení „tohoopět přišel k sobě, měl jako Kristus Pán krvácející

rány na rukou, na nohou a na pravém boku. Svatý
František
hleděl zázračný ten zjev zatajiti, avšak společníci
jeho to přece zpozorovali a řekli mu, že událost ta k vůli cti

a slávě Pána Krista Ježíše skrývati se nesmí. Svatý
František ale pravil jim: „Z toho utvořte sobě obraz
pěti ran Vykupitelových, abyste tím pevněji v ukřižo
vaného, zemřelého a pochovaného Krista věřili, a ve
víře té až do konce života svého setrvali.“

Pro svou pla

mennou lásku k Bohu nazývá se svatý František „Serafický“
od anjelů Serafínů.
Také řád od něho založený „řádem Se

rafínským“

jmenuje ge.
V životě svatého Františka

z Assisi jako v čistém

zrcadle spatřujeme uskutečněný rozkaz svatého apoštola Pavla :

„Obnovte se duchem mysli své, a oblečte člověka nového,
kterýž podle Boha stvořen jest ve spravedlnosti a 8v8a
tosti pravdy.“ Efes. 4, 24. František, syn bohatého obchod
níka, měl této obnovy duchem zapotřebí; neboť v zábavách
rytířských, a v pochvale synů tohoto světa, kteříž jej „květem

mládeže“ nazývali, nebyl by se shledal s dokonalostí

kře

sťanskou, jížto každý usilovně musí vyhledávati. Avšak, Bohu
díky, František
v zajetí přišel k sobě, poznal a napravil Se,

„obnovil se duchem myslisvé, oblekl člověka nového,

kterýž podle Boha stvořen jest ve spravedlnosti
a svatosti pravdy;“ ba On,obnovivsebe duchem myslisvé,
tisíce a tisíce jiných přivedlk obnověduchem a ku blaho
slavenství věčnému.

A což my, nemáme-ližtakové obnovy duchem mysli

2. By. Bernard, Juniper a Rogerins.
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své nejvýš zapotřebí? Žijeme-li tak v Kristu Pánu našem, jakož
sluší žíti člověkům novým, k obrazu Božímu stvořenýma pro
království nebeské vykoupeným?

Přemýšlejme často a vážně

o životě svatého Františka

Assiského, a obnovujme
8e

duchem mysli své vedlé obnoveného ducha jého. Vynasnažujme
se, abychom jako on každým dnem více sjednocovali a slučovali
se s Kristem Pánem, a On v milosrdenství Svém po vozdejším
životě přijme vás do království Svého věčného na nebesích.

2. Svatí Bernard Kvintavalský, Juniper a Rogerius,
Františkání.

Svatý František z Assisi mocnýmkázaníma příkladem
rychle nabýval četných žáků a stonpenců. Bernard Kvinta
valský, muž ctnostný, skromný a v Assisi oblíbený,přesvědčiv
se, že František
vyhledává jenom spásu svou a spásu bližních,
přidal se k němu, prodal statky své, peníze rozdal chudým
a sloužil Kristu dokonalou čistotou, chudobou, pokorou a posluš

ností. Mistrasvého,svatého Františka,

prosívalBernard

Kvintavalský,
aby každou chybu jeho ihned káral a trestal.
Svatý František
miloval Bernarda pro velikoulaskavost,
a vroucně mu žehnal na lůžku smrtelném. Umíraje, minvil Ber

nard k bratřím řeholníkům: „Rozmilí bratří,

zůstaňte

v lásce vzájemné, vnížto jsem živ byl s vámi. Nevzal
bych sto zlatých světů za to, kdybych nebyl sloužil
nejmilejšímu Pánu Kristu našemu v povolání tomto.
Odpusťte mi, že jsem vám nedával lepší příklad.
Prosím vás, milujte se až do koncel“ Bernard domluvil
a vesele skonal.

Řeholný bratr Juniper
tak byl utvrzen v pokoře,v trpě
livosti a v opovrhování světem, že svatý František
říkával:

„Dobrým bratrem jest ten, kdo světem a sebou opo
vrhuje

Juniper

jako

Juniper.“

— Tupil-li jej někdo, rozevřel mu

laskavěklín svůj a řekl: „Milý příteli,

tu drahocennou

dejž mi

perlu do klínal“ — BližníhoJuniper

tak miloval, že rozdal všechno, cokoli dostal;

spravovalť se

zásadou: „Všechny časné věci ničím nejsou, neslou
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ží-Ji lásce.“ — Začastéříkával: „Běda nám, nedovede

me-li k vůli životu věčnémupotupy enášeti“
Rogerius

zakoušel mnoho pokušení, ale milostí Boží

zvítězil. Pro hříchy své rmoutil se velice, až nabyl jistoty, že mu
jest odpuštěno. Srdce a smysly své měl ustavičně na uzdě. Živ
byl Kristu, a Kristus živ byl v něm; proto každé slovo jeho
mocně působilo na posluchače. Ctižádost a sebelásku neznal
žádnou. Za téhodne svatého v posledním roce života svého chodě

po zahradě volal: „Pane, kdy pak už umru?“
Svatý František
dal svědectví žákůmsvýmřka: „Pravým

Menším bratrem jest,kdomá víru jakobratrBernard...,
trpělivost jako bratr Juniper. . ., a vroucnoulásku
jako bratr Rogerius.“
3. Svatý Petronius,

biskup Boloňský v Italii,

Osmýmbiskupemv Boloni") bylsvatý Petronius. Rodem
Cařihradčan strávil mládí své jako mnich. CísařTheodo
sius II. (415—450) vypravil Petronia s poselstvím do Říma
k papeži Celestinovi I. v příčiněNestorianův. Tohočasu
přišli do Říma vyslancové z města Bologny (roku 429.), pro
síce, aby jim papež dal novéhobiskupa. Papež Celestin vysvětil
Petronia za biskupa Boloňského.
Biskup Petronius
vyhubil zbytky bludův Arianských ve
svém městě, vystavěl mnoho kostelů, zejména: kostel! sv. Marka,

sv.Bartoloměje, sv.Fabiana a svatéHáty. BiskupPetro
nius přímluvouu císaře Theodosia

kteráž od času Konstantina

vymohlobnovu Bologny,

Velikého namnozebyla v roz

valinách, a založení školy právnické, která se napotom velice pro

slavila. Biskup Petronius

dokonal svůj záslužnýživot léta

Páně 350.,a jest čelným patronem Boloňským.
4. Svatá Aura (Aurea, Zlata), panna, abatyše.
Svatý Eligius, královský zlatník, napotomní biskup Noy
onský a Tournayský,“)
byl v takové vážnosti u králů, že
- ") Bologna (Bononia), hlavní město delegace Romagny. — *) Sv.
Eligius dno 1. prosince J. 22.

4. Sv. Aura, abatyše. -,
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Dagobert L daroval mu výstavný dům v Paříži, kterýž ale svatý
Eligius věnoval na klášter panenský, a vklášteře tom usta
novil za prvou představenou čili abatyši svatou Auru.'
„ V klášteře tom žilo pod správou svaté A ury tři sta panen.
Abatyše Aura ctí se v Paříži zvláštními hodinkami církevními.

Chvalozpěv nešporní z latiny přeloženýzní:

©

Ve sboru panen, které zasvětila
Pařížská zbožnost, Aura přespanilá
perlami stkví se tisícerých ctností,
pravými skvosty.

- Sešloť
seunícudných
panen
tři
sta,
každá z nich žádá Chotěm míti Krista;
z jeptišek žádná neleká se tíže
svatého kříže.
Jedna-li zve se vzácných rodů dcerou,
stkví-li se otcův jméno slávou sterou,
jiným-li chatka jenom bídu skýtá:

Aura je vítá.
Souhlasnou písní prozpěvuje chvály
veškeren sbor ten nebeskému Králi;
v úkrytu každá jest jak včelka pilna,
v Pánu svém silna.
Veškero město diví se a žasne,
miluje panny, holubinky jasné;
neznajít nikdy veselé jich zraky
smutkův zlých mraky.
Otci a Synu zaznívej vždy chvála,
Svatému Duchu vzdávej čest se stálá,
pannám Jenž chystá radost nekonečnou,
odplatu věčnou.
1) Sv. Aura nazývá se také Aurea (Zlata).

:
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Svatá Aura narodila se v Galii (ve Francií). Otec jme
noval se Maurin, matčino jméno bylo Kviria.
Nejkrásnějším
svědectvím pro svatou Auru jest, že svatý Eligiuse, zlatník
Pařížský, jí svěřil veliký klášter všemi potřebami opatřený, a tři
sta jeptišek, aby vyhledávaly spásy své a sloužily Bohu v nádher

ném kostele svatého Pavla

apoštola, v němžto svatý Eligius

pro ně už předkem upravil hrobky.
Panny Bohu zasvěcené se
svou abatyší Aurou spravovalyse řeholousvatého Kolumbana.
Tři a třicet let konala svatá Aura důležitý úřad svůj.
Blaženě odevzdala duši svou Bohu v kruhu milovaných panen
bohumilých léta Páně 666., a pochována byla v předměstském

kostele svatého Pavla.
Roku 1422. ostatky svaté Aury slavně byly přenešeny do
městského chrámu Páně svatého Marciala, jejž také byl vystavěl

svatý Eligius.

:

5. Svatí Tyrsus, Sekund, Bonifác (Dobroděj), a spolumučeníci
Trevirští.

Římský císař Maximian,
nejkrutější nepřítel křesťanův,
zničil velikou část „legie Thebánské“
u Agaunu v nynějším
kantonu Valiském ve Švýcařích.') Pak ale pronásledoval a hubil
roztroušené zbytky křesťanské legie, zejména čety chrabrých

vůdcůa setníků:Gereona, Florence, Kasia a Viktora.“)
V Trevíru

vylil Maximian

Rikciem-Varem

svůj hněv zuřivým náměstkem

na Tyrsa a Bonifáce, důstojníky,a na

křesťany každého stavu, věku i pohlaví. “)

Setník Tyrsus a jeho spoluvojínové, za příkladem svatého
Maurice a legie Thebánské, rozhodně odvrátili se od pohanské
modloslužby, a neohroženě vyznali víru křesťanskou.Rikciovar,
ohavný katan křesťanův, rozkázal, aby žoldnéři pohanští povraž
dili všecky shromážděné vyznavače Kristovy. "Toho dne takové
množství křesťanských reků bylo povražděno pro víru svou, že
krev jejich zbarvila řeku Moselu, na jejíž pravém břehu město

Trevír

se rozkládá. Onen břeh odtud nazván jest „břehem

mučeníkův.““)
1) Svatý Mauric dne 22. září. — *) Svatý Gereon a spolumučeníci
dne 10. října. — *) Svatý Palmác dne 5. října. — “) „Litus ad martyres.“

1. 8. Placid a spolumučeníci.

Ze spolumučeníků svatého Tyrsa
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proslavili se ozvláště také

svatí důstojníciSekund a Bonifác.
Mučeníkům Trevírským
ke cti věnovány byly kostely,
a-posvátné ostatky jejich rozešly se do národů rozličných. Část
ostatkův svatého Tyrsa mučeníka přinesl císař a král Český,

Karel IV., „Otec vlasti“ do Prahy s tělem svatého Pal
máce, darovalje kostelu Svato-Vítskému
v Praze, a kostelu

svatéhoPalmáce v Buděňanech u Karlšteina.
Dne 5. října.

I. Svatý Placid, opat, a spolumučeníci: Eutychiuse, Viktorin,

Flavia, Donát, Firmát a Faustus.
Římský šlechtic Tertullus

odevzdal za příklademjiných

vzácných rodin Římských okolo roku 522. svého -sedmiletého

synáčkaPlacida zakladateliřádu, svatému Benediktu, na
vychování.*) Placid prospíval pod moudrou správou velikého
světce Božího nábožností a svatou ctnotou.

Jednoho dne spadl Placid do jezera u Subiaka.“) Svatý
Benedikt,
viděním nadpřirozeným zvěděv o nehodě té, zavolal
svatého Maura“) a nařídil mu: „Pospěš, bratře můj, chlapec
spadl do jezera.“ Svatý Maurus prosil svatého opata Bene

dikta za požehnání,skočildojezera, a zachránil Placida, jenž
vypravoval, že ve vodě nad sebou viděl svatého Benedikta.
Později přestěhoval se svatý Benedikt
8 chovanci svými
na Monte Kasino, horu v Neapolitánsku. Krajinu tu daroval
mu otec Placidův, Tertullus,
a Benedikt vystavěltam na
místě chrámu pohanského kostel ke cti svatému Janu Kře
stiteli, a zvolil pevnou věž za obydlí žákům svým. Otec Ter
tullus, navštíviv syna svého na Monte Kasině, nemohl se
dosti vynadiviti jeho nábožnosti, skromnosti, lahodnosti a pří

jemné bodrosti; z vděčnosti daroval svatému Benediktu

některé

statky své v Sicilij.
') Viz životopis ev. Benedikta dne 21. března. — *) Subiaco, za
starověku Sublagueum,
město v státě papežském. Nedaleko jest proslulý
klášter Benediktinský „Sacro Speco“ s krásným kostelem a se sochou
zakladatele svatého Benedikta. — *) Svatý Maurus dne 15. ledna. I, 357.
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: Svatý Benedikt
založil na Sicilských statcích těch nový
klášter a kostel ke cti svatému Janu Křestiteli u Mesiny,")
a ustanovil pro něj okolo roku 541. Placida za opata.
Placid uposlechnuv odešel z kláštera Kasinského 8 dvěma
mnichy: Gordianem a Donátem. Prvního dne přibyl do
Kapuy,“) kde ho přítel svatého Benedikta, biskup German,
laskavě přijal a pohostil. Tam Placid modlitbou navrátil sle
pému zrak a uzdravil jiného člověkabolením hlavytrpícího.
Putovav dále z Reggia“) přeplavilse Placid přes úžinu
a přistál u Mesiny.
Jako opat kláštera Benediktinského požíval Placid takové
vážnosti, že brzo v novém klášteře tom bylo třicet mnichů. Nejvíce

vlastním

příkladem

svým zavedltam opat Placid tuhý

život, horlivou modlitbu, užitečnou mlčelivost, bodrou pracovitost,
a výtečný ve všech věcech pořádek.
Placid
spával jen maličko a obyčejně sedě. Vína nikdy
nepil, a z roucha žíněného nikdy se nesvlékal. Za doby čtyřiceti
denního postu jída) jenom v neděli, v úterý a ve čtvrtek. Pomluvy
bližního nikomu netrpěl. Chudým všemožně pomáhal. Ke každému
přívětivě se choval. V lahodnosti i pokoře tak sobě liboval, že 86
jak živ na žádného nerozhněval. Chvalná pověst jeho roznesla 8e
daleko široko.
|

Tu pak stalo se, že bratří jeho Eutychius

a Viktorin,

a sestra Flavia navštívili ho. Veliká byla radost jejich, když
svatý Placid mluvil knim o milosti a lásce Boží. Za té návštěvy
roku 546. pohanští loupežníci mořštís vůdcem svým Manúchou
dobou noční přepadliklášter, mučili svatého Placida, jeho rodné

bratry Eutychia

i. Viktorina,

sestru Flavii a mnichy.

Usmrtili všecky až na jediného mnicha Gordiana,

jemuž poda

řilo se uprchnouti. Pobrali, kde co bylo, zapálili klášter a odešli.

Jmenovitě mimo jmenované zavraždění byli: Donát, Firmát
jahen, a Faustus mnich. Avšaktrestající ruka Páně brzo postihla
je; utonuliť všickni v moři.
') Messina, hlavní město Italské provincie téhož jména v Sicilii na
úžině Meesinské.-—*) Kapua, dříve Vulturnum, staroslavné město v do

lejší Italii. — *) Reggio
Messiny.

(Redžo) Calabria,

staré Rhegium na silnici do

2. By. Palmác a spolumučeníci,
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Časem klášter zase byl obnoven, stal se přemnohým školou
dokonalosti křesťanské, a vypěstoval Církvi množství věrných alu
žebníků Božích a dobrodincův lidu.

2. Svatý Palmác

a spolumučeníciTrevirští.

Za panováníŘímských císařůDiokleciana
a Maximi
ana v Trevíru“) provírukřesťanskouod Rikciovara, císař
ského náměstka a vladaře krajiny Trevírské umnčen byl mimo

jiné svatý Palmác a soudruhovéjeho: Maxenc, Konstance,

Krescenc, Justin, Leander, Alexander, Soter, Ormis
-das, Papirius,

Konstans a Jovian, slovutníměšťanéa čá

stečně radní. Těls jejich v Trevíru byla pochována a náležitě
ctěna. Doposud koná se jejich výroční památka dne 5. října.
Většinu ostatkův svatého mučeníka Palmáce
císař a král

Český Karel

IV., „Otec vlasti“

darem dostal roku 1356.,

a přivezlje do naší královské Prahy. Rameno a část
hlavy

odevzdal velechrámu Svato-Vítskému,

ostatní pak

uložil v přepamátném kostele svatému Palmáci mučeníku věno
vaném u Karlšteina,
kdežto se doposud v úctě chovají.
Kostel svatého Palmáce stojícíuprostředměstyse Budňan
nedaleko břehu Berounky
pa návrší nevysokém, vystavěljmeno

vaný král Český Karel IV. ke cti svatémumučeníkuPalmáci.
Darovací listina latinská v příčině té doslovným překladem

zní: „My Boemundus,
z Boží a apoštolské Stolicemilosti arci
biskup Trevírský, v říši Galské (Francii) a v království Arelat
ském arcikancléř, jakož také probošt, děkau a kapitola chrámu
Svato-Pavlínského, stojícího vně zdí města Trevírského na Poli
Marsově, dáváme na vědomí všem listinou touto, že nejjasnější
a nepřemožitelný kníže a pán, pán Karel IV., z Boží milosti
Římský císař vždy slavný a král Český, pán šlechetný, přijav
posvátnou korunu císařskou poprvé přibyl do města Trevírského
a nábožně od nás žádal, abychom jemu pánu, panu našemu císaři

dali tělo svatého mučeníka Palmácia,

bývaléhokonšela

(radního) tohoto města Trevírského, Rikciovarem,

císařským

») Trevír (něm. Trier, lat. Augusta Trevirorum), nyní hlavní město
«ládního okresu Trevírského v Pruské provincii Rýnské.
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náměstkem (prefektem) města Římského za panování císáře

Maximiana

8e svatým Tyrsem,

velitelem pluku Thebánského,

a 8 jeho soudruhy pro víru katolickou a pro svaté jméno Kristovo
u tohoto města Trevíru
na Poli Marsově sťatého a v řečeném

kostele svatého Pavlína
počestně pochovaného, kdežto také
množství věřících tělo toho svatého mučeníka Palmáce za kaž
dého času pokorně uctívalo a 8 náležitou uctivostí navštěvovalo.
My, pilně věc uváživše a v radě o ní pojednavše, ač bylo
srdcím našim přežalostno darovati takový poklad z kostela jmeno
vaného, přece nemohli jsme odolati nábožné a vřelé žádosti tako
vého knížete a pána, a tudíž z jednomyslné vůle a úchvaly dovo
hli jsme, aby hrob, v němžto bylo tělo ono uloženo, za přítom
nosti toho pána, pána a císaře našeho byl otevřen a k tomu
konci aby se odvalily kameny, jimiž hrob byl uzavřen. Darovalř
jsme z těla onoho dílem kosti, dílem prach pozůstalý; a jenom
část kostí a popele z těla toho za souhlasu řečenéhopána našeho
u císaře ve hrobě zase uložili jsme a zachovali na památku onoho

svatého mučeníka(Palmáce)

v kostele svatého Pavlína.

Aby

však o věci té budoucně nepovstala nějaká pochybnost, zhotovili
jsme k žádosti často jmenovaného pána našeho tuto listinu a styr
dili jsme ji přivěšením pečetí svých.“
„V Trevíru dne 9. listopada 1356.“

3. Svatá Charitina,

panna služebná, mučenice Amiská.

Za vládyŘímskýchspolucísařůvDiokleciana

a Maximi

ana léta Páně 304. dne 5. října podstoupila pro Krista muče

nickousmrt svatá Charitina,

panna, služebná

diova. Jak mile soudce Domicius

panněCharitině,

děva Klau

dozvěděl se o křesťanské

ihnedpsaljejí pánoviKlaudiovi, abyji poslal

k němu. Klaudius křesťan zarmoutil se, vzal roucho smutkové
a oplakával osed služebné své. Charitina
těšila hospodáře
svého řkouc:

„Nermuť se, pane můj; vydám tělo za hříchy své

i tvé“ — Klaudius: „Pamatuj na mne u Krále nebeskéhol“
Charitina
šla a před soudcem vyznala, že jest kře
sÚankou. Soudce dal jí vlasy ostříhati, živé uhlí na holou hlavu
sypati, těžký kámen na hrdlo zavěsiti a do moře uvrhnouti. Bůh
ji zachránil. Charitina
přišla soudci na oči a naplnila obdivem

4. By. Marcelin. 5. Sv. Talia
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a hrůzou zástup shromážděný. Pobanský soudce dal jí zuby vy
trhati a prsty na rukou i na nohou usekati, a tak ozdobilji slavnou

korunou
mučenickou.
Černomořském
v Malé Stalo
Asii. se v A misu,

4. Svatý Marcelin,

městě Pontském čili

biskup Ravenský v Italii.

Na konci třetího století zvolen a vysvěcen byl svatý Mar

celin za biskupa v Ravenně, Padesát roků spravovalbiskupství
své tak slavně a svatě, že pouhým toliko slovem odvracel svě
řence od zloducha a jeho osidel, a přivodil je k zachovávání
svatých přikázaní Božích. Milost Boží tou měrou působila Mar

celinem,

že snadno zapuzoval od sebe pokušitele zlého vroucnou

modlitbou. Zemřel dne 5. října roku 346.

Tělo svatého Marcelina

bylo v kostele svatého Proba

mimo město pochováno, roku 963. pak do biskupského velechrámu

v městě Ravenně

slavnostně přenešeno.

l

5. Svatá Tullia, panna, Francouzka.

Svatá Tullia, dcera svatého Eucheria, jenž se později
stal biskupem Lyonským,“) a matky Galy, měla sestru Kon

Borcii, a bratry: Salonia a Verania.

Manuaska (fran

couzsky: Manosgue), město v Provenci (Provans), bývalé pro
vincii francouzské s hlavním městem Aixem, nedaleko řeky Du
rance, má předměstský farní kostel svaté Tullie, v němžto
v úctě chová se tělo světice této.
Jak mile otec Eucherius,
dorozuměv ge s chotí svou
Galou, vstoupildokláštera Lerinského, kdežtobyli obasynové
jejich, Tullia dcera, panna čistá a Bohu celým srdcem oddaná,
blaženě zemřela okolo roku 430. Matka Gala nad míru rmoutila
se a ustavičně plakala, až pak ve snách spatřila v rouše bílém
a v pláštíku zlatém Tullii, kteráž promluvila řkouc: „Proč mne

oplakáváš jako ztracenou, ješto mneHospodin uvedl
do společnosti panen svatých? Věz, že i ty brzo
následovati budeš za mnou k Pánu, který tobě uchy
1) Sv. Eucherius

dne 16, listopada.
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stal korunu, poněvadž jsi zachovávala přikázaní
Jeho. Otec můj na prestol biskupský povýšený přijde
za námi, a bude velikým před tváří Boží. Sestra
Konsorcia pro své panenství mnoho vytrpí a nabude
kornny života
Gala truchliti.

věčného.“ — Od té chvíle přestalamatka

6. Svatý Apolinář,

biskup Valenceský (Valanský).

Svatý Apolinář, syn svatého Isicia, dříveradního,napotom

biskupa Vienneského,
Avita,

a jeho choti Audencie, bratr svatého

nástupce otcovana stolici biskupské, ') proslavil se ctnostmi

a darem zázrakůjako biskup Valenceský.")

Jméno „svatého

A polináře“ má velechrám biskupský, v němžtovýročnípamátka
jeho slaví se zvláštními hodinkami církevními.
Bludaři Manícheovci
velikouzkázu mravů spůsobili v oby
vatelstvu Valenceském.
O nápravudokonaloupostaral se bisknp
A polinář svou neobyčejnou učeností, vroucnou láskou k Bobu
a ku svěřencům, vzornými skutky a velikými zázraky. Obyvatelstvo

Valenceské navrátilo se k nábožnosti a ctnosti.
Biskup Apolinář, dobrý pastýř stádce Kristova, byl hor
Tivým obhájcem neporušené víry křesťansko-katolické a Stolice
apoštolské; stkvěl se vždycky bezúhonnou čistotou mravů; nábožně
modlíval se za zemřelé; obětavě pečoval o kostely i jejich nále
žitou ozdobu.

Štěpán,

pokladník Burgundského krále Sigmunda,

po

smrti své manželky spůsobem nedovoleným vzal sobě za choťjejí

sestru. Biskup Apolinář

statečně ale nadarmokáral Štěpána,

miláčka králova. Na církevním sněmu v Epaonu,

který řídiljeho

bratr Avit, arcibiskup Vienneský, byl vzdorovitý Štěpán
z Církvevyobcován.Král Sigmund žádal, aby Štěpána ihned
přijali do společnosti církevní. Všech dvacet pět biskupů se svým
arcibiskupem A vitem usoudili, že se vyobcování nezruší, pokud
") Sv. Avit dne 17. června, — *) Valence

(Valans), hlavní město

Franc. depart. Dromského na levém břehu Rhodanu. Za doby Římské
nazývalo se město ono Valentia, a bylo hlavním městem území Sogovel
launů v Narbonské Galii.

7. Sv. Galla (Havla), vdova.
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Štěpán nevyhoví zákonům církevním. Král Sigmund poslal
- biskupy do sídel vlastních, ale biskupa Apolináře vypověděl.
Ve svém vyhnanství v krajině pusté vyprosil Apolinář
u Boha pramen zdravé vody. Stalo se pak, že král Sigmund
roznemohl se zimnicí nebezpečnou. Lékaři předpovídali jistou
smrt. Královna nábožná spěchala k vypovězenémubiskupovi A po

lináři, přijala od něho kuklu, vrátila se domů a položila ji
královskému choti na hlavu. Král Sigmund
okamžitě zdráv
učiněn jest. Litoval toho, že se dal svésti k nespravedlnosti a že
po celý rok držel biskupa svatého ve vyhnanství. Ihned vypravil
posly pro něj, a když se biskup navrátil, bez odkladušel k němu,
objímal ho a prosil za odpuštění.
Biskup Apolinář,
předvídaje svou smrt, navštívil hrob

svatého Genesia, mučeníka Arelatského,
a příbuznésvé;
odebral se do Mareilie,
kdežto podobně jako cestou právě
vykonanou činil veliké zázraky, a navrátil se do Valence.

Brzo

pak po krátké nemoci svatě v Pánu zesnul okolo roku 520.
Pochovali jej za pláče a žalu všeobecného v předměstském

kostele svatého Petra a Pavla, odkudbiskupemDambertem,
šestým nástupcem svým, slavně přenešen byl do většího a skvost

nějšího kostela svatého Štěpána, a konečně léta Páně 1094. po
nových zázracích, jimiž jej Bůh oslavil, umístěno jest tělo svatého

Apolináře v biskupskémvelechrá mě, jenž má jeho jméno.
7. Svatá Gala (Havla), vdova Římská.
Svatý Řehoř

Havle.

papež ') zůstavil nám spolehlivé zprávy o svaté

Havla, vznešená dcera Římského konsula a šlechtice Sy m
macha, ovdověla už během prvého roku manželství svého.
Nadarmo nutili ji příbuzní a lékaři, aby se vdala podruhé. Havla
raději zasnoubila se duchovně Bohu. Říkávalať: „Duchovní

stav na počátku mívásmutek, ale nakonci máradosti
věčné; stav manželský ale vždycky radostně začíné,
zhusta však končívá smutkem.“
Jakmile Havla

ovdověla, svlekla se sebe šaty světské,

1) Ex libro guarto Dialogorum Sancti Gregorii Papae.
Církevat Rok VI.

4
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.

a vstoupila do kláštera u chrámu svatého Petra apoštola, aby
sloužila Bohu všemohoucímu. V klášteře Havla po mnoho roků
horlivě se modlívala a chudobným hojné almužny dávala.
Nastala doba, kdy Bůh chtěl už odplatu dáti služebnici věrné.

Havla roznemohla se rakem.

Jsouc milovnicísvětla duchovního,

Havla nenáviděla

také hmotnou tmu; proto za nocí u lůžka svého mívala dva
svícny s rozžehnutýmisvícemi. Jedné noci spatřila Havla upro

středmezi těmi svícny svatého

apoštola

Petra.

Nikterak

neulekla se toho zjevu, ale radostí zajásala a pravila: „Jak jest,

pane můj, jsou-liž mi odpuštěni hříchové moji?“ —
Svatý Petr

uklonil přelaskavěhlavu a odvětil: „Jsou

tobě

odpuštěni hříchové. Přijdiži“
Havla

milovala nade všecky jeptišky kláštera toho Be

nešku, protorychleřekla:„Prosím, aby sestra Benedikta
se mnou šlal“ — SvatýPetr odvětil: „Nikoli; ale jiná

sestra půjde s tebou. Benedikta, za kterou prosíš,
půjde za tebou třicátého dne.“
Svatý Petr zmizel jí z očí.
Havla ihned pozvala k sobě abatyši, a oznámilají, co byla
viděla a slyšela.

Třetího dne šťastně v Pánu zesnula Havla

tým Petrem

naznačená. Benedikta

a jeptiška sva

pak zemřelaaž třicátého

dne po nich.

Za času papeže Řehoře I. Velikého

(590—604)
události

ty ústním podáním zachované v klášteře tom jeptišky tak živě
znaly a vypravovaly, jakoby samy osobně byly zázračný zjev onen
viděly a slyšely.

8. Blahoslavený Šimon Filipovič, Františkán, Bosňák.

Šimon Filipovič
narodil se roku 1732. Dlouhá léta
působil v Bosně jako misionář Františkánský,
svatě žil,
oslavil řád svůj mimořádnou horlivostí, a konečně dosáhnuv věku

velikého,odešel do Italie,
ském,“)

kde v klášteře Ripatransone

proslaveném té doby kázní klášterskou, posledních

1) Ripatransone,
město Italské v provincii Ascoli Piceno, druhdy
Y papežské delegaci Fermo.

1. Sv. Bruno, zakladatel Kartusiánův.
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dvacet roků svých ztrávil výhradnou službou Boží za tuhé kázně.
Blaženě zemřel roku 1802.
* Léta Páně 1875. vznešena byla žádost na kongregaci sva

tých obřadů v Římě, aby byl prohlášen za svatého

v Církvi.
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I. Svatý Bruno (Břeněk, Břetislav), zakladatel Kartusiánův.

Svatý Bruno narodil se okolo roku 1035. v Kolíně

nad

Rýnem z rodiny starošlechtické. Matka vychovávala jej moudře
a nábožně. Na učení dán byl do školy svatého Kuniberta
v Kolíně. Tam svítil Bruno spolužákům svým pilností a bez
úhonným obcováním, za kterouž příčinou zvolil jej arcibiskup
Kolínský, svatý Hanno, za kanovníka při chrámě svém.
Čtrnáctiletý jinoch Bruno odešel k vůli vyššímu vzdělání
do Remeše, kde městskou školu té doby glavnou spravovalo
duchovenstvo chrámu hlavního. Bruno ve všech vědách tvu měrou
vynikal nad spolužáky, že opat Baldrik, jeho učitel, nazval jej

„zrcadlem studií latinských“
Bruno vyznamenával
se
jako básník, filosof a bohoslovec; jeho nábožnosti
obdivoval se každý, kdož ho znal.

Gervasius,
stikem,

arcibiskupRemešský, učinil jej schola

nejvyšším dozorcem a správcem škol v celém biskupství.

Bruno důležitý úřad ten výtečnězastával S vyučováním
spojovali vychovávání;
ducha mládežeobohacovalvšestran
nými vědomostmi, a srdce jí oživoval bázní Boží a úctou k Jeho
svatým přikázaním. Tou měrouovšempráce Brunonova
potkala
se A velikým zdarem, a výteční žáci roznesli slavnou pověst jeho
do všech zemí,“) Bruno dlouho požehnaně působil jako učitel

v Remeši.

Po smrti arcibiskupa Gervasia

vetřel se na prestol arci

biskupskýnehodný Manasseg, jenž Brunona sice ponechal
v úřadechjeho, jmenovitě také v kancléřství
diecésním,
1)Jeho žákem byl: Kudo, později kardinál-biskup Ostijský, a pak
papež pod jménem Urban II.; Robert, z roda vévodův Burgundských,

biskopLangreský;

Rangerius, kardinál arcibiskupv Reggiu, a mnoho

jiných prelátů a opatů.
49
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ale byv po devíti létech synodou Autunskou

svého složen, všemožnoupomstou pronásledoval

s důstojenství

Brunona.

Papežský vyslanec, poznav Brunona na synodějmenované, obdi
voval se jeho moudrosti a ctnotě, nazval jej v listu psaném

papeži Řehoři VII. „nejvýbornějším učitelem církve
Remešské “ a poručena mu ho učinil jako výtečného rádce
a mohutnou podporu v církevních věcech Francie.

Za těch neblahých poměrů v Remeši

dozrál v duši Bru

nona úmysl, že se odřekne všech marných věcí zemských, a svět 

načisto opustí. Ač měl naději, že bude nástupcem arcibiskupa
Manassesa,
přece vzdal se úřadů a příjmů svých. Několik hor
livých přátel přidružilo se k němu, a všickni počali vésti tuhý

životv Saisse-Fontaines-u

vbiskupstvíLangreském, kde

dva z jeho soudruhů, Petr a Lambert, vystavělikostelíček.
Bruno radil se s přátely svými a 8 Robertem,
opatem
Molesme-ským,jaký spůsob života by sobě měli obrati. Robert

odkázaljej k Hugouovi, biskupoviGrenoble-skému,

kně

muž Bruno 8e šesti společníky *) za letní doby roku 1084. sku
tečně zavítal. Biskup Hugo je vlídně přijal, vykázaljim neúrodnou
a neobývanou, čtyry hodinycesty od Grenoblu
vzdálenoupustinu

Chartreuse, odkudjménořádutoho „Kartusiáni,“ a daljim
v užívání lesy ty. Také Siguin, opat Chaise- Dieuský,
postoupil jim lesy. Takovým spůsobem stala se poušť Char

treuse

v červnu 1084. takořkakolébkou řádu Kartusián

ského.
Noví obyvatelové pouště té vystavěli si na návrší kostel
a kolem něho chyšky, každou pro dva členy, později pak jen pro

jednoho. Na počátku spravovali se řeholou svatého Benedikta,
kteráž později byla zvláštními pravidly rozmnožena a zjinačena.
Mniši (otcové) žili po jednom v chyškách oddělených od chyšek

bratrů

laiků,

modlili se, pracovali, a zachovávali ustavičné

mlčení; přepisovali spisy starých učenců (klassiky) a památné
listiny. Jenom v den schůzí kapitolních a v den úmrtí bratra
mnicha jídali společně; jindy strojil si každý sám svůj pokrm;
!) ŠesterospolečníkůBrunonovýchbylo: Landuin, Štěpán z Bourgu,
Štěpán z Die, oba kanovníci, Hugo, jediný kněz v dražstvu tom, a laikové

Ondřej a Guerin.

1. Sv. Bruno, zakladatel Kartasiánův.
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potřebných k tomu věcí dával jim kuchař. Masa, másla, oleje
a jiného omastku nikdy neměli; vína, krom častých postních dnů,
směli užívati; třikráte každého téhodne postili se o chlebě a o vodě;
velký půst trval ode dne povýšení svatého kříže (14. září) až do
svátků Velkonočních, kdy jednou toliko za den jídali a posud
jídají. O půlnoci mají modlitby jitřní, ráno společnou mši svatou,
odpoledne nešpory a kompletář (doplněk). Roucho žíněné zahbalují
kabátem soukenným, jejž řemenem opásaný mají. Kabát, škapulíř
a kapuce jest barvy bílé. Převora volí sobě každý klášter sám.

Bruno vynikající ctností a vědou zvolen byl za prvního
přednostu. PočetmnichůKartusiánů množilse každýmdnem.
Odevšad valili se k nim lidé, aby se káli 8 nimi.

Po šesti létech povolalpapež Urban II. Brunona, svého
bývalého učitele, k sobě do Říma. Bruno, ustanoviv místo
sebe Landuina
za převora, odebral se s několika mnichy do
města světového. Papež Urban uvítal učitele svého uctivě
a laskavě, ubytoval ho v paláci svém, aby s ním radu bráti mohl,
a také soudruhům jeho vykázal obydlí, v němžto dle řeholy své
žíti mohli. Avšak brzo zastesklo se jim, a tudíž vrátili se do svých

chyšekChartreuských
Také svatému Brunonovi zhnusil se hlučnýživot Římský.
Papež Urban nechtěl jej propustit, nabízel mu marně biskupství
v Reggiu v Kalabrii, a konečně svolil, aby se odebral na poušť
v Kalabrii. Takovým spůsobem usadil se Bruno roku 1090.

s několika novými žáky v biskupství Sguillace-ském,

a byl

opět blažen v samotě.

Landuin, převor Chartreuský,

navštívil Brunona,
ve Francii

aby se poradil 8 ním, kterak by Kartusiány

dle jeho zásadspravoval. Bruno poslaljim po Landuinovi

list,

jímžto je poučil, potěšil a k vytrvalosti povzbudil.
Roger, hrabě Sicilský a Kalabrijský, na honu seznámil se

s Brunonenm,a darovalmupustinu della Torre v biskupském
obvoduSguillace-ském.
Svatý Bruno vystavěltam kostel

„Marie na poušti“ (Maria de Eremo), a první klášter
svého řádu v Italii. Druhý klášter s kázní mírnější
zbudoval
na blízku, a nazval jej „Štěpán v lese“ (Stefano de Nemore).
Řád Kartusiánův rozprostraňoval se valně.
Zatím ale blížila se poslední hodina Brunonu, zakladateli
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řádu toho. V měsíci září 1101 onemocněl svatý Bruno.

Svolal

k sobě žáky své, vykonal před nimi zpověď životní,

učinil

slavné vyznání vfry katolické
světější

Svátosti,

zejménavzhledemk nej

a blaženě v Pánu zesnuldne 6. říjnatéhož

roku 1101. Pochován byl na hřbitově u Marianského kostela

„della

Torre“,

kde tělo jeho roku 1514. ještě neporušené

shledalo se. Papež Leo X. toho roku prohlásil jej za blahosla
vence, a Řehoř XV. roku 1623. za světce, povoliv úctu jeho po
veškerém oboru Církve.
Z jeho listů a z výkladu Žaltáře i epištol svatého Pavla
patrna jest jeho učenost a důkladná znalost jazyka Řeckého i He
brejského, jakož i spisův svatých otcův církevních. Básní čtrnácti
veršovou projádřil světec Bruno své opovrhování zlým a marným
světem.

2. Svatá Enimia, princesna, panna, abatyše.

Nad řekou Tarnem v jižní Francii jest klášterní kostel
svaté Enimie, jejíž ostatky uctívají se tam výroční památkou
a zvláštními hodinkami církevními, v kterých nalezá se čtení
o této světici Boží.

Enimia, dcera spravedlivého krále Austráského Chlo
tara II, zemřeléhoroku628., a jeho druhéchoti Bertetrudy,
zahořela takovou láskou ke Kristu,

ztrátou

že prosila za milost, aby

tělesné krásy zachovalasvou panenskost, a nemu

sela vstoupiti do stavu manželského, do něhož ji nutili rodiče.

Malomocenství

zohyzdilo jí tváře tou měrou, že její ženich

zhrozil se a odešel.
Vnauknutímnadpřirozeným puzená Enimia
odebrala se do
lesnaté krajiny u řeky Ternu, a tam mocí Božskou pozbyla
malomocenství, jak mile se vykoupala v studánce. Dvakráte mfnila

navrátiti se k rodičům, ale dvakráte navrátilo se jí malomo
cenství, kterého se vždy sprostila novým koupáním.
Enimia po třetí uzdravená umínila sobě, že v krajině té
sloužiti bude Kristu, Choti nebeskému. Otec zbudoval jí tam
klášter a kostel. Enimia shromáždila kolem sebe nábožné panny,
které 8 ní zasvětily se výhradné službě Boží.
Napotom abatyše Enimia odebrala se do jeskyně nedaleké,

3. Sw.Apolinář,arcibiskup.
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v mížto postem, pláčem a modlitbou odporoučela Kristu Pánu sebe
a říši otcovu. Tvrdá skála bývala jí lůžkem za spánku kratič
kého; tem začasté kajicně trávívala dny a noci na modlitbách za
hříšníky.
Svatě žila a svatě zemřela okolo roku 680.

3. Svatý Apolinář, arcibiskup Bourgeský.

- « Svatý
Apolinář,
arcibiskup
Buržský“)
veFrancii,
před
chůdce svatého Austregisila,“)
proslavil se mimořádnouuče
ností a ryzou pokorou. Proto láskon, a nikoli hrůzou spra
voval podřízence. Slovem i příkladem, napomfnáním i almnžnami
každého vzdělával, a tudíž za pomoci Boží veliké dílo vykonal
během požehnaného biskupování svého.

Když se arcibiskupu Apolináři

blížila poslední hodinka,

přišli k němu nejmilejší jeho duchovníci a nejhorlivější ctitelové
z lidu, aby sobě vyžádali posledního požehnání. Umírající arci

biskup učinil jim důkladnouřeč o marnosti věcí zemských
j o veliké ceněblaženostibudoucí, a doložil: „Bratří rozmilí!

Nikdo nebuď nevšimavým v příčině propůjčeného
času k pokání; nikdo nezanedbávej dobrých skutků,
pokud živ jest; kotvu naděje své zapustiž každý ve
vlasti věčné; záměry své osvěcujte světlem pravým;
zachovávejte s každým pokoj; milujte pravdu zje
venou, a Bůb pokoje bude vždycky s vámi.“ — Vida
pak biskup, že všickni prolévají slzy, pravil k nim: „Proč pak

vás, synáčkové, tak přílišně zarmucuje odchod mně
přepotřebný? Netruchlete; není to smrt, ale jest to
přechod do života věčného, kamž Kristus Pán volá
každého, kohož shledává připraveného. Není tedy
příčiny k smutku, ješto mne vidíte připraveného.“
Požehnav jim, horlivě se modlil a odevzdal duši Bohu dne
6. října roku 611. Biskupský úřad zastával osm let ku blahu
svěřencův.
—

') Bourges (Burž), hlavní město depart. Cherského ve Francii,
sídlo arcibiskupa. Za časů Římské vlády bylo „Avaricum civitas Bitu
rigum“ bohatým hlavnímměstem provincie„Aguitania Prima“ — *) Sv.

Austregisil

dne 20. května.
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4. Svatá Epifania, panna, jeptiška Pavijská.
Na konci osmého století dokonala svatý a mnohými zázraky

od Boha proslavenýživot svůj jeptiška Epifania,

Benedik

tinka

v Pavijském ') klášteře blahoslavené Marie Panny.
Epifania,
princesna z královského roku Longobardského,
už jako desítiletá panenka opovrhovala nádherou světskou a obě
tovala panenství své Kristu Pánu. Otec, král Rachis, i sám také
kajicně zemřel v klášteře, do něhož byl roku 757. podruhé

vstoupil. I matka Thesia, královna, v klášteře sloužila Bohu.
Aistulf, bratr a nástupce na stolci královském, u města
Pavie zbudoval klášter s kostelem Marianským, do něhož vstou

pila Epifania se svousestrouPetrudou.
Epifania

nade všemi mniškami vynikala netoliko tělesnou

sličností, ale také modlitbou, postem, bděním, zachováváním řeholy,
poslušností, pokorou a zapíráním sebe. Spokojilať se po všechen

ostatníživotsvůj jediným rouchem mnišským, podkterýmž
měla žíněný pás; začasté bičovalase, a každou sobotu ke
cti RodičceBoží uložila sobě tuhý půst. Poslušnost Epifanie
odplatil Bůh zázrakem. Představená, aby Epifanii
zkusila,
poslala ji se džbánem pro vodu do studně vyschlé. Epifania
ochotně uposlechla, a nalezla studní plnou vody.

Vidouce panny městské skvělé příkladya ctnosti Epifanie,
odříkaly se marnosti. Mnoho jich vstoupilo do kláštera toho.

Epifania

celých čtyřicet šest roků svatě žila v klášteře

, Marianském, a svatě v Pánu zesnula dne 6. října roku 795.

U těla svaté panny Epifanie,

kteréž osm dnů vystavenozůstalo,

mnoho nemocných nabylo zdraví spůsobem zázračným. Jeptišky

hned po samé smrti ctily Epifanii

v kostele pochovanouza

svatou zakladatelku svou.

5. Blahoslavený Adalberon,

biskup Vircpurkský.

Dvacátým biskupem ve Vircpurku“)

Adalberon

(Adelbero,

Adelbert)

byl blahoslavený

od roku 1045.do roku

') Pavia, staré Ticinum, hlavní městoItalské provincie Pavijské,

na řeceTicinu. — 9)Vircpurk, Wůrzburg, lat. Herbipolis,

hlavní

město Bavorského kraje Dolnofranckého a Aschaffenburkského na obou bře
zích Mohanu.

5. Blah.. Adalberon, biskup.
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1088. Adalberon, syn hraběte Arnolda z Lambachuv biskup
ství Pasovském,“) a matky Regily, stal se kanovníkemve
Vircpnrku
a byl od biskupa vypraven do Paříže na vysoké
učení. Průvodcijeho byli Gebhart, napotomníarcibiskup Solno

hradský a zakladatelklášteraAdmontského,“) a Altaman,
pozdějibiskupPasovský a zakladatelkláštera Kotvíku.“)
Adalberon, biskupVircpurkský, dočkalse nepokojných
časů. CísařJindřich III. vzal Adalberona 8 sebou do Říma,
a k jeho radě ustanovilpapeže Klémenta II. — Adalberon,
navrátiv se do Vircpurku,
pečoval o rozkvět biskupství svého
zakládáním škol a zvelebováním klášterů.

stavbu kláštera Lambašského,“)

Zejména dokončil

kterouž byl započal nábožný

jeho otec.
Biskup Adalberon

pntoval do Svatézemě, protivil se rou
havému sesazení papeže Řehoře VII., jež prohlásil císař Jin
dřich IV. ve Vormsu, byl proto sesazen, a ztrávil ostutek bez
úhonného života svého v klášteře Lambachu,
kdežto klidně
v Pánu zesnul roku 1090.

|

Překlad latinské modlitby k blahoslavenému Adalberonovi.

Vyznavači Kristův blahý,

Adalbero,

pro své snahy

na zemi byl's milý Pánu,
v nebi žiješ v jasném stánu.
Svěřenců svých strážce bdělý,
zarmoucených těšiteli,
v každé půtce se zlým škůdcem
ochráncem mi buď a vůdcem.
U Boha svou mocnou prosbou
každého chraň před zlou hrozbou,
ctí-li jeho mysl čistá

tebou Pána Jesu Krista.
1) Pasov, město a pevnost v Dolnobavorském kraji v Bavořích při stoku
Dunaje, Innu a Ilzy. — *) Admont, město v Štýrsku s Benediktínským
opatstvím od roku 1074. — *) Kotvík (Góttweig, Gottweih), Benediktinské
opatství v Dolních Rakousích při Dunaji naproti Kremži. — *) Lambach,
město v Hornich Rakousích 8 klášterem Benediktinským.
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Pro podivnou svatost svoji
v nebezpečném haj mne boji,
aby síla duše, těla
v zápasu tom neumdlela.
Zapuď každé pokušení,
podporuj mne v práci denní
by můj duch se k Bohu vinul,
abych věčně nezahynul.
Laskavě mi ve dne v noci
přispěti rač ku pomoci,
po Bohu bych vřele toužil,
Jemu stále věrně sloužil.

Pros, bych bříchů svých se zbavil,
Božskou pravdou život spravil;
pak nechť duch můj klidně čeká

na smrt, jíž se hříšník leká.
Přímluvami nechať tvými
věčně patřím se svatými
tváří ve tvář Bohu svému

v osobách třech jedinému.

Amen.

6. Jakob, arciotec Starozákonný.
Jakob,

syn Isákův a Rebečin, blíženec Esauův,

prostředním otcem národa Israelského.

Esau

byl bez- ©

starší svým

obcováním s pohanskými ženami velice zarmucoval rodiče, zvláště

pak matku Rebeku.

I. Mojž. 27, 46. Jak mile tedy starý otec

Isák mínilEsauovi udělitipožehnáníprvorozenské,

napo

máhala Rebeka mladšímu synu Jakobovi, aby on přijal od
otce požehnání a práva prvorozence,
jež mu byl Esau už
dávno postoupil za šocovici. I. Mojž. 25. 27—34. Esau stěžoval
sobě na podvod Jakobův a hledal bezživotí jeho. Jakob tudíž
k radě matčině prchl ke strýci Labanovi
do Mesopotamie.
1. Mojž. 27, 40—45.

Tou cestou ve snách viděl Jakob žebřík nebe se dotý
kajícíí a anjely po něm vystupující a sestupující. Hospodin

mluvilk němu: „Potomstvo tvé bude rozmnoženo jako

prach země; v tobě a v potomcích tvých požehnána
budou všecka pokolení země; budu strážcem tvým,
kamkoli půjdeš, a přivedu tě zase do země této Cha
nanejské.“
I. Mojž. 28, 14. 15. Jakob procitnuv obětoval
Bohu a nazval místo ono „Bethel“, t. j. „dům Boží“
Čtrnácte roků pásl Jakob strýci Labanovi stáda, než mu
dal dceru Ráchelu za choť. Pak ještě šest let zůstal u Lá
bana, a 8 mnohými stády navrátil se do vlasti své Chananejské.

Jakob bál se bratra svého Esaua,

ale Bůh ve snách dal

mu poznati, že se nemá bratra báti, a proměnil mu jméno

Jakob v Israel,

kteréž pak dáno celému národu. Esau však

vlídně přijal jej, a dovolil mu, aby pokojně živ byl v zemi Cha

nanejské.
Toho času narodil se mu dvanáctý syn Benjamin,
jehož
matka Ráchela po porodu zemřela.
Později prodali bratří Josefa, který stal 8e náměstkem
královým v Egyptě. Starý Jakob s jedenácti ostatními syny
vystěhoval se v čas hladu do Egypta, a sedmnáct let žil tam
v úrodné krajině Gosen. I. Mojž. 47, 5. 27.
Na smrtelném loži požehnal synům svým a pronesl veliké

proroctvížehnajeJudovi: „Nebude odjata berla (královská)

od Judy a kníže s beder jeho, dokavadž nepřijde
Ten, který má poslán býti, a On (Vykupitelsvěta)bude
očekávání národů“ I. Mojž.49, 10.
Nezvratně přesvědčen jsa, že Be vyplní zaslíbení jemu od

Boha dané, nařídil aby tělo jeho převezli do země Chana
nejské, a pochovalije v jeskyni už Abrahamem zakoupené.
Jakob, jsa 147 let stár, zemřel.
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I. Svatý Marek, papež.

Svatý Marek, rodem Říman, povýšen byl na Stolici
papežskou po Silvestrovi
I. dne 14. února roku 336., ale už
po osmi měsících zemřel. Svatý Marek

ustanovil, aby o mši

svaté říkalo se Nicejské vyznání víry; potvrdil zařízení
starší, že biskup Ostijský jako světitel papeže nově zvole
ného může pallium nositi; vystavěl dva chrámy, jeden u silnice
do Ardey vedoucí, a druhý na pahorku Palatiu, kteréž císař

Konstantin

Veliký ozdobil a potřebnýmidůchodyopatřil.

Tělo papeže Marka

Balbiny

pochováno bylo na hřbitově svaté

u silnice Ardeatské,

a pozdějipřeneslose do kostela

svatého Marka, jehož zakladatelem on sám byl.
Papež Damas v hrobním nápise vychvaluje neobyčejnou

nezištnost

a mimořádnou
horlivost na modlitbách, jimiž

svatý Marek

papež požehnání Boží svolával na Církevjeho péči

svěřenou.

2. Svatí Sergius a Bachus, mučeníci Syrští.

Svatí mučeníci Sergius

a Bachus za starých dob kře

sťanských byli velice slaveni. Podstoupili pro víru v Boha Krista
Ježíše mučenictví v městě Rasaf v Syrii za panování Římského

císařeMaximiana.
Sergius a Bachus, vzácníŘímané,

před pohanským

soudcem Antiochem
vyznali a hájili svatou víru svou. Svatý
Bachus tak dlouho byl býkovcem bit, až z těla rozšvihaného
k Bohu odešla duše rekovná. Sergiovi
pak obuli boty uvnitř
hřebíky opatřené, a když setrval ve víře křesťanské, odpravili ho

mečem.

Císař Byzantský (Cařihradský) Justinian
I. (527—665),
ke cti svatému Sergiovi
mučeníku pojmenoval město Rasaf

„Sergiopolis,“

„město Sergiovo,“ a povýšilbiskupaměsta

toho za arcibiskupa celé země. Těmto mučeníkům ke cti vysta
věno a zasvěceno bylo mnoho kostelů.

B. Sv. Julia, panna. 4. Sv. August, kněz.
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9. Svatá Julia, panna, mučenice Syrská.

Svatá panna Julia po svatých mučenících Sergiovi
a Bachovi podstoupilasmrt v témž městě Syrském Rasafu,
avšak za náměstka císařskéhoa soudce Marciana, a byla oběma
jmenovaným mučeníkům po boku pochována. Proto nezřídka při
pomíná se v soupisech světcův a světic Božích společně se svatým

Sergiem

a Bachem.

Svatá Julia nabyla koruny mučenické

na začátku čtvrtého století.
4, Svatý August, kněz, opat Buržský v Galii.

Za druhé polovice šestého století žil a slavně působil svatý

August, kněz a.opat v klášteřesvatého Symforiana

Bourgesu')
August

u města

v Galii.
byl dříve duchovníkem u Bourgeského biskupa

Desiderata,
který zemřelroku 550. Následkemnemoci August
stal se takovým mrzákem,
že jenom na kolenou a na loktech
mohl se pohybovati 8 místa na místo. Z almužen sebraných vzdě
lati dal ke cti svatému Martinu biskupovi kaplu, a uložil v ní
částku ostatkův jeho. A aj, okamžitě nabyl údů zdravých.
Od té doby shromáždil kolem sebe několik mnichů, a trval
s nimi na modlitbách ustavičných. Když pak jej biskup Bourgeský

učinil opatem kláštera svatého Symforiana,

dal August dří

vějším mnichům přednostu, ale sám jako vrchník
spravoval
kláštery oba.
Opat August, byv zjevením ve snách vybídnut, nalezl tělo

svatého Ursina,“)

prvního biskupa Bourgeského,

kteréž

slavně přeneslo se do chrámu svatého Symforiana.
Tento
chrám svatého Symforiana
jest nyní v méstě samém a má

jméno svatého Ursina.
Nábožný kněz a opat August

láskou

čím dál tím více plápolal

k Bohu, a pečoval o spásu bližních,

až pak

1)Bourges (Burž), nyní hlavní městodepartementu Cherského ve
Francii. Za doby nejstarší nazývalo se Avariko. Za vlády Římské Avari

cum civitas

Biturigum

bylo hlavním městem provincie „Aguitania

Prima“ a oblíbeným sídlem králů francouzských. — *) Sv. Ursin
9, listopada.

dne
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záslužný život svůj dokonal blaženou smrtí a přijal odplatu v krá
lovštví nebeském.

6. Svatá Justina (Pravomila),

panna, mučenicePadovská.

Prosdocim, žák svatého apoštola Petra, rodemŘek,
poslán byl do krajin Padovanských“)
za panování císaře
Římského Klaudia,“)

Prosdocim,

aby tam zvěstoval evangelium Kristovo.

prvý biskup Padovanský,

dočkalse roku 113.

věku svého, a svatě zemřel léta Páně 141.

Biskup Prosdocim
na víru křesťanskouobrátil a pokřestil
svatou pannu z rodu knížecího, jménem Justinu
v Padově.
Otec Justinin,
Vitalian, byl knížetemPadovanským,matka
její nazývalase Prepedigna.
Justina tou měroubyla utvr
zena v pravdě zjevené, že po smrti rodičů svých před soudnou
stolicí náměstníka císařského zmužile vyznala Boha Krista, a za

to k rozkazu jeho mečem byla probodnuta. Justina

klečíc

modlila se Bohu a přijala korunu mučenickou.

Na tom místě, kde Justina
nictví, byla i pochována.

pro Krista podstoupilamuče

Za klidnějších časů nad hrobem svaté panny a mučenice
Justiny povstal kostel nádherný, vedlé něhož požehnaně půso

bili mnišiBenediktini.

Město Padova ctí a vzývá svatou Justinu za mocnou
patronku svou. V celém Benátsku
slaví se výroční svátek svě
tice Boží Justiny od té doby, kdy panenskou krví svou zpeče
tila nezvratnou víru.
V BenátkáchItalských také jest slavnýkostel svaté Justiny.

Mimo to i Ferrara, Lukka, Brescia a jiná městaItalská
mají kostely ke cti svaté Justině.
6. Svatí Marcel a Apulej, mučeníci Římští.
Prastará jest úcta vzdávaná svatým mučeníkům Římským

Marcelovi

a Apulejovi.

1)Padova,

něm. Padua,

Italskémna řece Bachiglione.
Nero

Germanicus,

zení Páně.

Římské zápisy o svatých mučenících
u starých Patavium,

— *) Tiberius

město v Benátsku

Claudius Drusus

čtvrtý císař Římský od roku 41. do 54. po naro

7. Bv. Osita, panna.

A
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hlásají: „Dne7. říjnasvatých Marcela a Apuleje, jenž nejprvé
bylipřívrženciŠimona čarodějníka,")
alepoznavšenepravost
jeho, přešli ku svatému apoštolovi Petrovi, a po smrti svatého
Petra k rozkazu Římského konsula Aureliana usmrcení byli
pro víru v Boha Krista.“
7. Svatá Osita, panna a mučenice, Angličanka.

Na začátku sedmého století už velice zmohútněli Sasové,
jejichž otcové od roku 449. byli se na ostrov Britský
přestěho
vali, domorodé Keltické
obyvatelstvo vytiskli aneb podmanili,
a jmenovitě po východní polovici ostrova Anglického

množství .

Saských království založili. Důstojenství králův bylo dědičné
v rodině, avšak krále z rodjny brávali sobě volbou.
Členem
jedné takové královské rodiny v Anglii na začátku sedmého století

byl také Fridebald, jemužjehochoťVilteberga

dala dcerušku

Ositu. Rodiče bohabojní záhy dali Ositu na vychování do klá
štera, jehož abatyší byla také princesnakrálovská, svatá Edita.
Osita za příkladem abatyše a ostatních panen Bohu zasvěcených
znamenitě prospívala všemi ctnostmi, zvláště pak láskou k či

stotě panenské.
Po několika létech povolal otec Ositu z kláštera ke dvoru
královskému. Osita, vidouc nebezpečí hrozící nevinnosti panenské,
obrnila se proti němu modlitbou, zapíráním sebe a častým přijí
máním. Brzo ucházel se o ruku krásné, moudré a ctnostné Osity
Sigerich,
sousední král Saský v Anglii. Rodiče ochotně svolili.

Ale Osita, poněvadžjiž dřívebyla učinila slib ustavičného
panenství,

příčila se tak dlouho, až ji rodiče přinutili ku

sňatku tomu.

Osita vroucněprosila Boha, aby panenství

její chránili

ráčil. I stalo se, že král Sigerich
z nenadání musel odejíti.
Za jeho nepřítomnosti Osita ode dvora tajně odešla do kláštera,
dala sobě vlasy ostříhati a přijala roucho řeholné. Osita nepře
stávala prositi Boha, aby ráčil chotě Sigericha
osvítiti a od
všelikého násilí odvrátiti. Bůh vyslyšel prosbu její. Sigerich,
dověděv se, co a jak se stalo, žalostně pykal ztráty veliké, ale
1) Skutk, apošt. 8, 9—24.
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nechal ji ve stavu duchovním; ba, vystavěl jí a dobře opatřil klá

šter zvláštní,
aby ona a řeholnicepřistupujícípokojněsloužiti
mohlyBohu. Radost cudné Osity byla nevyslovitelna;žilat jako
anjel v těle člověckém. Avšak blaženost její netrvala dlouho,
Dánský loupežník mořský 8 ozbrojenci svými přistál nedaleko
u kláštera, a plenil veškeru krajinu. Vetřel se i do kláštera.
Spatřiv krásnou Ositu, a uslyšev, že jest z rodu královského, po

žádal ji za manželku. Osita odvětila:„Nemohu manželkou

tvou býti, neboť jsem křesťanka, a ty jsi pohan;
mimo to pak již zasnoubena jsem Choti nebeskému.“
— Náčelník loupežníků mořských, pohan, arciť nerozuměl věci té,
a tím více lichotil a sliboval Ositě. Vida pak, že nadarmo mluví,

rozpálil se hněvem a hrozil jí smrtí. Osita

klidně pravila: „Ra

ději stokrát podstoupím smrt, než bych zapřela
Krista Boha“ — Neočekávanourekovností krásné panny po
puzený pohan tasil meč a vlastní svou rukou srazil Ositě hlavu.
Bůh oslavoval hrob svaté mučenice hojnými zázraky.

8. Svatý Adelgis, biskup Novarský.

Adelgis biskupoval v Novaře“) devatenáctelet za papeže
Sergia II (844—847) a Lva IV. (847—855).Adelgis zastkvíval
se při každém činu svém velikou nábožností.
Sboru kanovníkův
biskupského velechrámu prokazoval dobrodiní mimořádná, a hojně
obohatil i chrám ten dary znamenitými, Pln zásluh před Bohem
i před lidmi blaženě v Pánu zesuul dne 7. října okolo roku 850.

Jeho tělo doposud odpočíváa ctí se v kostele svatého G audencia.
9. Svatý Gerold, poutník Kolínský.

SvatýGerold narodilse v Kolíně nad Rýnem roku 1201.
Od mladosti nábožně živ byl a tuze zapíral sebe. Za let dospě
lejších vítězně přemáhal veliké útoky zloducha nepřítele. Za let
mužných v rouše žíněném na holé zemi spával, a každoročně

v neděli Smrtelnou, rozjímajeo hořkém umučení Páně
t) Novara, hlavní město provincie Novarské v Italii, kdežto dne
23. března 1849 dobylo vítězství vojsko naše pod vůdcem Čechem Radeckým.

Neděle XVIII. po Brstém Duchu.
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tak dlouho se bičoval, až mu krev z tělá ronila se. Modlitby své

slučoval Gerold s tuhými posty.
Maje cbatrný plášť konával daleké poutě do Kompostely“)
a do Říma. Konečněmínil se vypraviti na pouť do Svaté země,

do Palestiny.

Avšak u Kremony“) setkal se s dvěmalotry,

jenž na oko rvali se. I přistoupil k nim, aby je smířil. Lotři ale,
majíce za to, že má peníze, zavraždili jej roku 1241.
Měl při sobě knížku, v nížto byl zapsal jméno své vlasti
a otčiny. Lid z města Kremony a z celéhookolí sbíhal se k mrtvole

nábožnéhopoutníka Gerolda.
Ješto pak Bůh Své zalíbení v něm ihned osvědčil událostmi

zázračnými,přišel biskup

Kremonský,

a za průvodu slavného

přenesltělo chudobného poutníkado chrámusvatéhoVitala.
Když pak u hrobu svatého Gerolda množství nemocných, nedu
živých a mrzáků nabývalo svého zdraví, vystavěli mu ke cti zvláštní
kostel, v němžto výroční svátek jeho světí se dne 7. října.

Svatý Gerold oslavuje se také v Kolíně nad Rýnem,
rodišti svém, kamž část ostatkův jeho přenešena byla roku 1652.

Neděle XVIII. po Svatém Duchu.
Mat, 9, 1—8.

Pán Ježíš, pobyvnedlouhov krajiněza Jordánem, „vstoupil

na lodičku, přeplavil se, a přišel do města Svého.“
Mat. 9, 1. Městem Pána Ježíše svatí evangelistové nejmenují ani

Betlehem, kdež narodil se, ani Nazaret, kdež byl vychován,
nýbrž Kafarnáum, kde začasté zdržoval se po delší dobu(Mat.
4, 13.) v domědvoubratří apoštolů Petra a Ondřeje. V městě
tom vyučovalzástupy odevšad přicházející buď v domě Petrově,
buď v synagogě,
ve škole, modiitebnici židovské (Mar. 1, 21.

— Jan 6, 24.) buď na břehu jezera

Genesaretského,

na kterémž rozprostíralose městoKafarnáum. Řeka Jordán
vtékala do jezera Genesaretského
nedalekoměstatoho
1) Compostella
(Sant Jago do Compostella), hlavní město krajiny
Galicie ve Španělsku, přeslavné poutní město s chrámem svatého Jakoba
apoštola. — *) Kremona, hlavní město Lombardské delegace v Italii nad
řekou Pádem pod ústím Addy.
Církevní Bok, VL

$
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zámožného a lidnatého, kteréž toho času bylo pověstným pro
úrodnou půdu, pro rybářství v blízkém jezeře, a pro znamenité

obchodnictví, o němžto svědčíveliký počet celných čili publi
kánů (Mat. 9, 10), jenž vybírali v Kafarnáumu
clo a jiné
dávky.

:

Tamv doměsvatého Petra i tentokráte

vyučoval
Pán

Ježíš zástup tak veliký, že se u dveří ani směstnati nemohli.
Mar. 2, 2. Přišli k tomu fariseové a Zákona učitelé ze všeliké
osady Galilejské a Judské a z Jerusaléma. Luk. 5, 17. „A aj,

přinesli Pánu Ježíši člověka mrtvicí raněného loží
cího na loži.“ Mat. 9, 2. Čtyři muži nesli nemocného a hle
dali, kterou stranou by jej položili před Krista, nemajíce k Němu
volného přístupu pro veliké množství lidu shromážděného ; až pak
konečně vylezli po zevnějších schodech na střechu, a odtamtud
po provazích spustili lože dolů k Pánu Ježíši. Bývalyťtstřechy

v zemi Palestině

na domíchpoložité,

aby se na nich mohlo

choditi, a zábradlím obklíčené, aby lidé nespadli. Tam ve stropě
vyňali cihly, jimiž střecha byla ustrojena, a spustili nemocného
na loži ke Kristu Pánu.
Snadno domyslíme se, 8 jakými obtížnostmi a překážkami
museli se potýkati nosiči, nežli dopravili nemocného k Pánu
Ježíši. Z toho můžeme souditi, jak velika byla jejich důvěra ke

Kristu, 8 jak upřímna láska i ochota

k nemocnémuubožáku.

Mohliť zajisté, vidouce u dveří nemožnost přijíti k Pánu Ježíši,

odejíti,

a na jiný den odročiti

člověka toho. Mohliť také čekati

prosbu svou za uzdravení

u dveří, až by se lid poněkud

rozešel a jim přístup k Pánu usnadnil. Avšak oni spěchali,
aby trpící bližní čím dřív tím líp pozbaven byl hrozných bolestí

svých.Láska k bližnímu a důvěra k Bohu Kristu pudila
je, aby podnikli a vykonali, což jinak bylo neobyčejno. Láska

k bližnímu

a důvěra k Bohu Kristu pudilaje, abyza

velikého namahání vyneslilůžko s nemocným na střechu,
stili jej střechou dolů před Pána.

a spu

Tutodůvěru, ochotu a lásku šlechetných nosičů
dobře znal a ocenil Pán

Ježíš,

neboť píše svatý evangelista:

„VidaJežíš víru jejich, řekl mrtvicí raněnému: Dou
fej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ Mat.9,2.
Víra, důvěra, láska a prosba nosičů líbila se Pánu; jim k vůli
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milostivě naklonil se k nemocnému ; bez odkladu svolil pomoci jemu

a uzdraviti jej.
Podobně také za předchozího nedávného pobytu Svého
v městě Kafarnáumu
milerád vyslyšel Pán Ježíš důvěrnou

prosbusetníka, kterýžhledalpomocipro služebníka
nemocného,

těžce

a uzdravil jej všemohoucím slovem Svým. Mat.

8, 5—18.

Z příběhů těch patrně vysvítá, že modlitba přímluvná

za

jiné dobrolíbezna jest Pánu Bohu, že Pán Bůh pro cizou
důvěru milostivěkloníse ke strastem lidí potřebných.
Jak často můžeme a máme službu lásky prokazovati
bližním svým, jakouž byli prokázali nosiči prosbou důvěrnou
člověku dnousklíčenému, a setník
nemocnému služebníku
svému
*Otec nebo matka dítek ještě nedospělýchnebezpečněroz
nemůže se.

Kdyby zemřeli, kdož by pečoval o dobré vychování

nebohých sirotků?

V případě takovém netoliko příbuzní,

ale

také všickni známí a sousedé důvěrněmajíse modlitia při
mlouvati za nemocného. Pro důvěrnou modlitbu tu snad slituje

se Hospodin, a na živě zachová otce nebo matku

dětem nedo

spělým.

Jindyzasedospělý syn nebodospělá dcera spouští
se Boha, opouští cestu ctnostnou a dává se na cestu hříchů,
nebo dokonce snad už brodí se v nepravostech. Tu nejen otec
a matka takového syna, takové dcery nešťastné má se za ně
vroucně a bez přestání Bohu modliti, jak se modlívala svatá

Monika za bloudícíhosyna Augustina,

ale každý křesťan

má z lásky k bližnímu nábožně přimlouvati se a prositi Boha za

obrácení hříšníka

nebo hříšnice.

Pro nábožnou přímluvutu

snad propůjčí jim Bůh potřebné hojné milosti, aby poznali záhubu,
do kteréž spěchají, aby napravili se. Vždyť víme, že svatá Mo

nika nadarmonemodlilase za synasvéhoAugustina;

setník

Kafarnáumský nadarmo neprosil za nemocného služebníka
svého, a soutrpní nosičové v dnešním svatém evangeliu
nadarmo nepřinesličlověkamrtvicí raněného ke Kristu Pánu.
K vůli laskavým nosičům těm laskavě naklonil se Pán
Ježíš k člověku bídnému a pomoci potřebnému, a mluvil k němu

slova útěchy plná:

„Doufej,

synul“

Vida pak vševědoucím
5%

68

Neděle XVIII. po Bratém Duchu.

zrakem Svým, že člověk ten nejen sklíčen byl mrtvicí tělesnou,
tak že bez bolestí na lůžku svém hnouti se nemohl, ale že byl

sevřen také mrtvicí mnohemhorší, mrtvicí duševní, velikými
hříchy, jenž jej více rmoutili a pálili nežli nemoc tělesná:
ochotně uzdravil přede vším jeho duši kajicnou a skroušenou

řka: „Odpouštějí

se tobě hříchové tvojil“

Božským

výrokem tím ozdravěla nemocná duše člověka toho do té
chvíle přenešťastného; ustavičná vniterná ouzkost, kterouž mu
působili hříchové jeho, zmizela, a pokoj hledaný, radost blaživá
rozhostila se mu v mysli.

Když pak hlavní

bolest v duši pominula, vedlejší

bolest v těle už méně pociťoval člověk dnou sklíčený; té už
nehrubě všímal sobě ; tu volil milerád snášeti. Nesčetní lidé, jenž
přítomní byli, zajisté znamenali velikou změnu ve tváři člověka
na loži ležícího; neboť vniterná uspokojenost a radost musela
jeviti se v obličeji jeho; a kdožkoli dobrý byl v zástupu tom,
radoval se 8 radujícím se, a přál mu veliké milosti odpuštění

hříchův.

Avšak „někteří ze zákonníkův“

jenž byli přišli, aby

stíhali Pána Ježíše v řečích a skutcích Jeho, nevšímali sobě potě
šeného člověka na lůžku, ale hledajíce vinu na Kristu Pánu,

„řekli sami v sobě: „„Tento se rouhál““ Mat.9,3. Tento
sobě připisuje moc výhradně Božskou!
— Hlasitě netroufali
sobě vysloviti obžalobu tu proti Kristu, proto mluvili jen 8ami

v sobě, jen si to mysleli. AvšakKristus vševědoucí,

Jemuš

nejtajnější myšlénka člověkova jest zrovna tak viditelna jako každý

skutekzevnější,„když viděl myšlení jejich, řekl: „„Proč
myslíte zlé věci v srdcích svých?““ Mat.9, 4.
Už tímto okamžitým zjevením
tajených zlých myšlének
zákonníkův podezřivých osvědčil Pán Ježíš, že jest znatelem srdcí

a ledví lidských,že jest vševědoucí,

že jest pravý Bůh, že

tudíž má moc odpouštěti hříchy. Avšak i jiným spůsobem ještě

ráčil Kristus Pán osvědčiti Božství

Své, položiv jim otázku,

z nížto sobě mohli sami utvořiti úsudek o Pánu Ježíši.

Pravilť

jim: „Cojest snáze říci: Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji? anebo říci: Vstaň a choď?“ Mat.9, 5. Bohu ovšem
stejně snadno jest uzdraviti duši odpuštěním hříchů, nebo
uzdraviti tělo zapuzenímnemocijakékoli; ale v poměruk lidem
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krátkozrakým a malověrným snázejest říci: „Odpov
štějí se tobě hříchové tvoji“ poněvadžtělesné oko člo
věkovo nemůže viděti, zdali hříchové skutečně byli odpuštěni,
nežli říci: „Vstaň a choď,“ poněvadž každý na své oči dobře
spatřuje, zdali nemocný k tomu slovu vstal a chodil. Kdo však

pouhým

slovem

mrtvici zapudí z těla nemocného a jej bez

všelikých léků okamžitě zdravým učiní: tomu rozum lidský nemůže

upírati všemohoucnost, Božství a moc odpouštěti
hříchy. Proto důrazemsvatýmpravil Kristus

Pán zákonníkům

nevěřícím: „Abyste věděli, že Syn člověka má moc na
zemi odpouštěti

hříchy,“ slyšte, co mluvímčlověkumrtvicí

poraženému: „Vetaň, vezmi lože své, a jdi do domu
svéhol“

Mat. 9, 6. A všechen zástup žasnoucí, i nevěřícízákon

níci na vlastní oči své vidělizázrak všemohoucnosti

Božské;

neboť ten, který 8e nemohl ani na nohy postaviti, jejž nosiči na
lůžku donesti museli ke Kristu Pánu, ten ke slovu Kristovu

„vstal, a odešel do domu svého.“ Mat. 9, 7.
A jaký byl dojem zázraku toho? Svatý evangelista vypra

vujeo tom: „Vidouce pak to zástupové, báli 5e, a ve
Jebili Boha, jenž dal takovou moc lidu.“ Mat.9, 8.
Ale žalováno budiž Bohu, ačkoli Kristus k mlčení přivedi
nevěřící zákonníky zázrakem učiněným na důkaz, že jest pravý

Bůh, a že má moc odpouštěti

hříchy; ačkoli veškeren

zástup vida zázrak ten velebil za to Boha, jenž takovou moc dal
lidu; ačkoli Kristus tuto moc Svou slavně v Církvi Své odevzdal

apoštolům Svým ajich nástupcům biskupům a kněžím
katolickým řka: „Jako mne poslal Otec, i já posýlám
vás! Přijměte Ducha Svatého, kterýmž odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim, a kterýmě zadržíte, zadr
žány jsou;“

Jan 20, 21-—23.; ano, žalováno budiž Bohu, přece

jsou i mezi křesťanylidé na rozumu a na duši mrtvicí
ranění, jenž nehledajíuzdravenísvého u Krista v posvátné
zpovědnicil
(Coučiníme, býchom jim prokázali službu lásky
blíženské? Na lože je dáti a k zpovědnici donesti, jak oni
nosiči, nemůžeme; ale přimlouvati
jim můžeme, aby nepro

meškali čas milosti,

aby vyhledávali odpuštění

hříchů

svých; modliti se můžemeza obrácení hříšníků, a bu
de-limodlitbanaše důvěrnáa stálá: Bůh k vůli důvěře a lásce
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naší smiluje se nad nimi, a dá jim dar poznání sebe a dar
skroušené kajicnosti, aby i oni zaslechli výrok útěchy plný:

„Doufej, synu, doufej, dcero, odpouštějí se tobě hří

chovétvojil“

Dne 8. října.
I. Svatý Simeon, bohabojný kmet Jerusalémský.
Spasitel světa narodil se ve chlevě Betlemském, kde podle
zákona Mojžíšova obřezán a Ježíš nazván byl osmého dne. Když

pak čtyřicet dnů, veškeren čas očisty prošel, Matka Maria
a pěstoun Josef nesli Ježíška do Jerusaléma, aby Ho ve
chrámě před Pánem postavili a dvé hrdliček nebo dvé holoubátek
obětovali.

„A aj, člověkbyl v Jerusalémě, jemuž dáno jméno Simeon;
a člověk ten spravedlivý a bohabojný očekával potěšení Israel
ského, a Duch Svatý byl v něm. Onf byl dostal zjevení od Ducha
Svatého, že neuzří smrti, leč by prvé uzřel Krista Pána. I přišel
v Duchu Svatém do chrámu; a když uvodili Dítě Ježíše rodiče
Jeho, aby učinili za Něj podle obyčeje zákona, vzal Jej Simeon
na lokty své, chválil Boha a řekl: „„Nyní propouštíš, Pane, slu
žebníka Svého podle slova Svého v pokoji; neb jsou viděly oči
mé spasení Tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí;
světlo ku zjevení národům a ku slávě Jidu Svého Israelského.““
— Otec pak a Matka Jeho divili se těm věcem, kteréž praveny
byly o Něm. I požehnal jim Simeon a řekl k Marii Matce Jeho:
»„AJj;, postaven jest Tento ku pádu a ku povstání mnohým
v Israeli, a na znamení, jemuž bude odpíráno; a tvou vlastní
duši pronikne meč, aby zjevena byla mnohých srdcí smýšlení.““
Luk. 2, 25—35.

Znamenitá jest chvála, kterou dává svatému Simeonovi
evangelista Lukáš, a významné jest proroctví, jež proslovil Si
meon o Kristu a Marii Panně ve chrámě Jerusalémském. ")
0oa —
m—
1)Viz „Slavnost Očišťování Panny Marie,“ dnea2.února, II. 24.

9. Bv.Thals,kajicníce.
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2. Svatá Thais, kajicnice Egyptská.
Za století čtvrtého žila v Egyptě pověstná veřejnáhříšnice
Thais. Byla sice ve víře křesťanskévychována, ale udusila milost

Boží v sobě lakotou a rozkošnictvím.

Zabředlatv nepra

vostech tou měrou, že náprava její spůsobem obyčejným byla
nemožna. V celé krajině mluvilo se o krásné, bystrozraké, ale

spustlé Thaidě.
Pafnucius,
a za hříšnici

poustevníkThebaidský,“)

hořce plakával

modlívalse. Konečněpřestrojen vydal se na cestu,

vstoupildo domuThaidy, a pravil: „Rád bych se pobavil

s tebou, ale ovšem v komůrce odlehlél“ — Thais:
„Neboj se,zde nás nevidí člověk žádný, a před Bohem
nedovedeme se nikde skrýti“ — Pafnuc: „Aj, ty víš,
že jest Bůh?“ — Thais: „Oh vím; a také mi povědomo, že
ctnostnýmnebe, hříšnýmpak peklo připravenojest.“ —Pafnuc:
„Kterak můžeš hřešiti před tváří Boha, jenž tě vidí a souditi
bude?“ — Thais poznala, že host její jest muž Boží, kterýž
přišel, aby ji vyrval ze záhuby; proto zahanbena a rozžalostněna

vrhla se Pafnuciovi

k nohoum,a plačíczvolala: „Otče, ulož

mi pokání, a modli se za mne, aby se Bůh nade mnou
smilovati

ráčil“

Pafnuc jmenovaljí poušťsvou a odešel.

Thais všecky šperky, jichž nabyla životem hříšným, na
veřejné silnicí spálila, a vyzvala soudruhy hříchův svých, aby činili
pokání. Takovým spůsobem mínila napraviti pohoršení dané, odešla
na poušť, a mileráda dala se odvesti do kláštera ženského, kde
Pafnuc v komůrce ji zavřel a dvéře zapečetil Jeptiškám při
kázal, aby Thaidě malým otvorem denně dávaly kousek chleba

a trochu vody. Thaidě pak naporučil, aby bez přestání prosila
Boha za odpuštění hříchů. Thais ptala se: „Kterou modlitbu
říkati mám?“ — Pafnuc:
„Nejsi hodna vysloviti jméno Boží,
poněvadž rtové tvoji poskvrněni jsou nepravostmi; nejst hodna
nečisté ruce své k nebesům pozdvihnouti; proto obrácena jsouc
k východuslunce po tři roky odříkávejslova: „„Který jsi

mne stvořiti ráčil, smiluj se nade mnoul““
" Thebais, nynější Said, nazývala se za věku starého jižní část
Egypta, čili Horní Egypt, dle blavního města Tbeb. — Svatý Pafnuc,
poustevník, později biskup Egyptský, dne 11. září.
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Thais plačíc ustavičně říkala modlitbu tu. Netroufalať sobě
Boha jmenovati Otcem svým,ješto nepravostmizbavilase práva,

býti dcerou Boží; nevolila Boha vazývati Pánem svým,ješto
službou Jeho pohrdla a stala se otrokynÍ satanovou; nechtěla

Boha jmenovati Soudcem svým, ješto i pouhá zpomínka na
strašný soud děsila ji Avšak víra v duši neuhaslá, pokora
a lítost nutily ji, aby vroucně prosila za smilování.
Po třech létech šel Pafnuc k svatému Antonínu,") aby
se poradil, může-li Thais nyní už připuštěna býti ke stolu
Páně. Oba pak usnesli se, že sobě vyžádajírady svatého Pavla,“)

Svatý Pavel pravil: „Bůh připravil
v nebi“ — Pafnuc

kajicnici

místo

strh] pečeťu komůrky, a prohlásilThaidě:

„Vypršela doba pokání
Boží a řekla: „Nejsem
Kristových; v komůrce
Pafnuc
však nesvolil,

tvéhol“ — Thais velebila smilovnost
hodna vstoupiti do sboru cudných chotí
této volím do smrti zavřena býti“ —
a pravil: „Bůh smazal hříchy tvé pro

pokání
upřímné; nyní společně s ostatními sestrami budeš slou
žití Bohu.“
Hospodinu zalíbilo se v rekovné oběti Thaidině, a proto
již po čtrnácti dnech povolal ji k Sobě smrtí šťastnou.

3. Svatá Reparata,

panna, mučenice.

V Cesaree, městě Palestinském, za Římského císaře D e
cia (249—251) žila a horlivě Bohu Kristu sloužila svatá Repa
rata, panna. Pro víru křesťanskouobžalovanáReparata nedala
se přemluviti soudcem pohanským, aby obětovala modlám. Raději
nechala se rozličným spůsobem mučiti a konečně mečem usmrtiti.

Svědkovémučenickésmrti svaté Reparaty
vidělina vlastní
oči, kterak duše světice Boží v podobě bílé holubice z těla
vyšla a do nebe se odebrala.

Pavel,

') Svatý Antonín,
poustevník, + 356. — Dne 17. ledna. — ") Svatý
poustevník, + 343. — Dne 15. lodna.

4. By. Brigita, vdova.

4. Svatá Brigita, vdova, Švédka.

Svatá Brigita Švédská, dcera Birgera, knížetez krá
lovského rodu Švédského, a Ingeborgy, z rodu králův Gotských,
narodila se okolo roku 1302. Babička Brigitina se strany
matčiny jmenovala se Sigridis.
Brzo po svém narození ztratila Brigita matku svou. Ná
božný otec odevzdal ji ctnostné tetě na vychování. Brigita až
v třetím roce svém naučila se mluviti,
a zasvětila jazyk svůj
výhradně toliko Bohu. Radosti a hry dětské už jako dítě pova
žovala za malichernosti, a jako děvče desítileté kázaním o umu

čení Krista Pána, Boha-člověka,

tak byla dojata,že utr

pení Páně nikdy více nevymizelo jí z mysli. Hned příští noci po
kázaní tom měla podivný sen. VidělaukřižovanéhoVykupitele,
pokrytého krví a ranami, a slyšela hlas: „Popatř na mne, dcero

má!l“— Brigita

otázala se: „Oh, kdo Tě tak zranil?“ — Hlas

odpověděl: „Všickni ti, jenž mnou opovrhují a mé lásky
k nim nevšímají soběl“ — Divný tento sen byl příčinou,že
Brigita v rozjímání o umučení Páně největší zalíbení měla, a již
pouhou zpomínkou na ně rozplakala se.

Z poslušnosti k otci svému šestnáctiletá panna Brigita
provdala se za osmnáctiletého knížete Ulfa. Novomanželéspo
lečně umluvili se, že první rok z lásky k Bohu zachovají svou
panickost a panenskost, vstoupili do třetího řádu svatého Fran
tiška, a podrobovali se tuhé kajicnosti.
Za let napotomních požehnal Bůh jejich manželství osmi
dětmi, z nichžto Kateřina
jako světice má svou výroční
památku dne 22. března.
Ulfo a Brigita jsou stkvělým vzorem pro manžely kře
sťanské. Své děti. moudře a nábožně vychovávali. Horlivě se
modlili. Skutky lásky křesťanské konali. Jak mile se jim osmé

dítě narodilo, všechna ostatní léta svá v zdrželivosti

ztrávili.

Lidé chudí a nuzní nalezali u nich potřebné útěchy a pomoci.

Ulfo a Brigita

založili nemocnici,

a osobně posluhovali

nemocným.

Ulfo složil důstojnost královského rady, a vydal se s chotí
Církevní Bok VI.

6

"a

Dne 8. října.

pvou na pouť do Kompostely.")

Na pouti té v Arrasu, perném

městě severní Francie, Ujfo se rozstonal. Nabyv zdraví svého
vrátil se do Švédska, a přivolením choti své Brigity vstoupil

do Cisterciáckého

kláštera

v Alvasteru, kde roku

1344. zemřel.

Brigita
po smrti chotě svého vzdala se hned všechnároků
svých jako princesna,
oddala se nejtužší kázni kajicí, rozdělila
statky po Ulfovi zděděné svým dětem, a nepamatovala více na
nic, co byla měla ve světě. Hrubé roucho, uzlovitým provazem
svázané, balilo jí tělo, a plátna užija toliko ná závoj.

Ve Vadsteně,

v biskupstvíLinkoópingském,

založila

Brigita klášter pro šedesát jeptišek, a k duchovní správě uby
tovalav druhém stavenítřináct kněží. Řád ten nazván byl „řádem

Spasitele světa.““)
Dva roky ztrávila Brigita
v tomto klášteře Švédském.
Potom vydala se na pouť do Říma. V Římě založila útulnu pro

Švédské študenty

a poutníky.

Největšípamátnostivšak

nabyl tento její pobyt v hlavním městě všeho křesťanstva zjeve
ními, pro kteráž ji mnozí nenáviděli, a jichžto později vždy více
mívala.

Za vysokého stáří podnikla Brigita,
nábožná ctitelka utr
pení Kristova, pouť do Jerusaléma.
Tam smáčela slzami boj
nými všechna místa přítomností Kristovou posvěcená a Jebo nej
jvětější krví zvlážená. (Cestou zpáteční navštívila mnoho kostelů
ia Sicilii a v Italii, a konečně churavá octnula se zuse v Římě.
[rpělivost a odevzdanost do vůle Boží byla největší ozdobou Bri
ritinou na lůžku přebolestném. Když se jí konec blížil, nábožně

joučovalaa napomínala syna svého Birgera
a dceru Kate
'inu, jenž oba té doby byli v Římě, dala se položiti na roucho
tajicí, přijala svaté svátosti, blaženě zemřela dne 23. července

373, a pochovánabyla v kostele chudobných Klarisek.
Příštího roku tělo svaté Brigity přeneslose z Říma do
) Sant Jago de Compostella,

hlavní město krajiny Galicieve

panělsku s krásnou kathedrálou svatého Jakoba Většího a 8 podzemním
hrámem svatého Jakoba Menšího, jehož hrob se tam nachází; k tomu hrobu
utují křesťané ze všech končin Evropských. — *) O klášteře a řádu svaté

irigity viz: „Svatá Kateřina Švédská “ dne 22. března.

|

4.BBrigita.
v. 6.Sv.
Demetrij.
€.Sv.
Palaciata
aVavřínk
7D
kláštera ve Vadsteně v Švédsku od ní založeného. Papež Bo
nifác IX. dne 7. října 1391, a Martin V. roku 1419.problá
sili ji za svatou.
Výroční svátek její ustanoven byl na den
8. října.

Zjevení svaté Brigity, kteráž její zpovědníciCisterciák
Petr z Alvasteru, a Matěj, kanovníkz Linkópingu,dle její
výpovědi sepsali, byla církevně proskoumána a v ten smysl stvr

zena, že tato soukromá

zjevení neobsahují ničeho, co by 86

víře příčilo, a že 8 užitkem mohou je čtávati křesťané.

Mimozjevení a řeholu řádu svaté Brigity máme
také její velmi nábožnémodlitby o umučení

Krista, řečo vznešenosti

a lásce

Jesu

Marie Panny, a čtvero dlou

hbýchmodliteb, jichžto obsahemjest díkučinění

za hlavní

tajemství ze života blahoslavené Panny a Slova
tělem učiněného.
Svatá Brigita jest patronkou národa Švédského.

Vy

obrazuje se v oděvu řeholném 8 křížem na srdci nebo v ruce.

5. Svatý Demetrij,

prokonsul Solunský.

Za doby císařské v říši Římské prokonsulem

nazýval se

každý správce, vladař nějaké provincie. Za panování císaře Maxi

miana, spolucísařeDioklecianova,

byl v Solunu prokon

sulem Demetrij, rozhodnýkřesťan,jenž velikémnožstvípohanů
na víru svatou obrátil, a tudíž k rozkazu císařskému kopím
proboden nabyl slavné koruny mučenické.

6. Svatá Palaciata a Laurencia (Vavřínka), pannyJakýnské.
V Jakýně,")

městě Italském, v úctě veliké chovají a dů

věrně vzývají se světice Palaciata a Laurencia, jazykem
našímVavřína, kteréž vladař Dion za pronásledováníDiokle
cianského

z města vypovědělpro víru v Boha Krista. Statečné

vyznavačky zemřely v přílišných pracech a strastech, kteréž jim
ukládali pohané.
1 Jakýn, lat. Ancona, město v Romagně Italské, má nejlepší přístav
moře Adriatického.
6"
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Dne 8. Hfjna.
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7. Svatá Fides (Víra), panna, mučenice Ažanská.

Za ŘímskéhocísařeMaxi mina Dazy (305—311)v Agenu
(Ažánu), městě Jižní Galie (Francie), svatá Fides ozdobená věn
cem panenským a korunou mučenickou vešla do nebeského krá
lovství Kristova.

Slavnost Mateřství blahoslavené Marie Panny.
V neděli druhou října měsíce.

Maria Panna, panenská Matka

Jesu Krista, Syna Božího,

Pána a Vykupitele našeho, zaujímá v Božském díle vykoupení
člověčenstva místo výtečné a nejvýš důležité pro každého člověka
osvíceného a věřícího; proto Církev svatá zvláštní výroční svátek

vykázala každé události

ze života MariePanny, aby víru naši

vždy více oživovala a nás od každého poblouzení zachránila.

Za

tou příčinouv řadě svátků Marianských
ustanovila Církev
na druhou neděliříjnaměsíce slavnost Božího Mateřství
Marie Panny, kteréž ovšem každému křesťanujest důležitým
předmětem nábožného rozjímání.
Nejvznešenější důstojnost Marie Panny záleží v tom, že jest

Rodičkou a Matkou Boží, to jest: že jednorozenéhoSyna
Božího v životě svém počala a porodila; neboť každý pravo
věrný křesťan nezvratně věří a věřiti musí, že věčný Syn Boží,
Syn od Otce od věčnosti zplozený, druhá Božská osoba, pravý
Bůb, počat jest byl a narodil se jako Syn Panny, a že tudíž

Ježíš Kristus jest Bůh a člověk, Syn Boží a Syn člověka
v jedné osobě. Víru tu souhlasně se svatým Pavlem apoštolem ")
hlásal již svatý Ignát, biskup a mučeník Páně,“) řka: „Bůh
zajisté náš, Ježíš Kristus, podle Božího řízení v životě Mariině
1) Řím. 1, 8. Gal. 4, 6. — *) Svatý Ignát,

(Theoforos), učeníksvatéhoJana evangelisty,

příjmím „Bohonosný“

a 8v. Petra i Pavla,

kteříž jej posvětili za biskupa v Antiochii. Byv 40 let biskupem Antiochij
ským umučen byl v Římě pro Krista. Viz dne 1. února, II. 17.

Slavnost Mateřství Panny Marie. x
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nosen jest byl, z Davidova sice pokolení, ale skrze Ducha Sva
tého.“ *)

Pro tuto svou nejvznešenějšídůstojnost Mateřství Božího
nabyla Maria Panna hlavně té všeobecné výtečné úcty a slávy,
jížto po všecky věky křesťanské u všech národů pravověrných
požívala a požívati bude až do skonání světa zde na zemi, a na
nebi věčně.

Stkvěléa velebnédůkazyBožího Mateřství

mámev Písmě svatém.
Archanjel Gabriel

MariePanny

k rozkazu Božímu zvěstovalPanně

NazaretskéMateřství Boží těmi slovy: „Zdráva's Maria,

milosti plná, Pán s tebou, požebnaná ty mezi ženami!
Aj, počneš v životě svém a porodíš Syna, a nazveš jméno
Jeho Ježíš. Tenť bude veliký a Syn Nejvyššího slouti
budel“ Luk. 1, 28—33. — Ješto ale Maria už dříve předsvým
zasnoubením s Josefem
byla se Bohu zavázala slibem, že

zachová po všechen život panenství neporušené: proto
namítalaanjeloviřkouc: „Kterak se to stane, poněvadě
muže nepoznávám,“

zaslíbivši se k panenství ustavičnému?

—Atu anjel Gabriel ji poučilřka: „Duch Svatý sestoupí

v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a proto, co se
z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.“ Luk. 1,
35. Výslovněnazval anjel

Gabriel

Mari Pannu „Matkou

Syna Božíhol“
Nad to pak zaplašil anjel každou pochybnost Marie Panny,
zjevivjí zázračnétěhotenství tety Alžběty řka: „Aj, Alžběta,

příbuzná tvá, i onať počala syna ve starosti své,
a tento jest jí šestý měsíc, kteráž slove neplodná;
nebudef nemožné u Boha nižádné slovo;“ nebudeťne
možné u Boha ani zázračné a nadpřirozené Mateřství Boží,
spůsobené Bohem všemohoucím za panenství tvého neporušeného.
Důvod ten rozhodnul. Maria Panna podrobivši se pravila: „Aj,

děvka Páně, staniž mi se podle slova tvéhol“ A v tom
okamženíučiněnajest Matkou věčného Syna Božího.
Aby na vlastní oči spatřila, co jí byl anjel Gabriel

o tetě

') List sv. Igvácia k Efeským kap. 18. — „Spisy svatých otcův
apoštolských“
Frant. Sušila, druhé vydání,v Brně 1849,str. 112.
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Alžbětě

Slavnost MateřstvíPanny Maria

zjevil, aby se radosti její přiúčastnila a jí potřebnou

službu prokázala, „povstala Maria v těch dnech a 8 chvá
táním odešla na hory do (Hebronu) města Judova“ Luk.
1, 39. A hle, jak mile vkročila do domu Zachariášova a po
zdravila starou příbuznouAlžbětu: ihned Alžběta zvolala hla
sem velikým z vnuknutí Božího řkouc: „Požehnaná ty mezi

ženami, a požehnaný plod života tvéhol“

Luk. 1, 42.

Potom zřejměAlžběta jmenovala Marii Pannu „Matkou Boží“

pravíc: „Odkud mi to, že přišla Matka Pána mého ke
mně?“ Luk. 1, 43.

Spolu pak též Alžběta vyjevila Marii Panně, kterak byla
poznala vznešené to její Mateřství Boží, neboť doložila: „Aj,

jak zavzněl hlas pozdravení tvého v uších mých, zple
salo radostí

nemluvňátko

(svatý Jan Křestitel, předchůdce

Páně)v životě mém. I blahoslavená, která jsi uvěřila;
neboť vykonány budou ty věci, které jsou povědíny
tobě od Pána“ Luk. 1, 44. 45. — Maria Panna byla pře
kvapena řečí Alžbětinou. Shledalaťvšeckostvrzeno, ba shle
dala více, než byla očekávala, a proto nadšeně jala ge chváliti

Bohařkouc:„Velebí duše má Hospodina! Zplesal duch
můj v Bohu Spasiteli mém! Že shledl na ponížení

děvky Své, aj, od této chvíle zajisté blahoslavenou
mne nazývati budou všickni národové; neboť veliké
věci učinil mi Ten, jenž mocný jest, a svaté jméno
Jeho!“ Luk. 1, 46—49. Co byl Marii Panně o Mateřství
Božím zvěstovalanjel Gabriel, to neočekávanězase slyšela
z úst Duchem Svatým osvícené Alžběty;
proto Maria Panna
tak nadšeně a tak slavně velebila Boha za důstojnost „Mateř

ství Božího.“

Po třech měsících navrátila se Maria Panna z Judey do
Nazareta.
Co dříve bylo tajemstvím, stalo se věcí patrnou.
Svatý Josef, snoubenec Mariin, nevěda, že snoubenka jeho jest
mající v životě z Ducha Svatého, spůsobemzázračnýma nad
přirozeným, chtěl tajně propustiti ji, a nemínil po zákonitém roce
uvesti ji do domu svého. „Když pak na to myslil, aj, anjel
Páně ukázal se mu vesnách řka: „„Josefe, synu Davidův, neboj
ge přijmouti Marie, manželky své; nebo což v ní zrozeno jest,

z Ducha

Svatého

jest.

Porodíťpak Syna, a nazveš jméno

Slavnost Mateřství Panny Marie.x
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Jeho Ježíš; Onf zajisté vysvobodí lid Svůj od hříchův jejich.““
Toto všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo od Pána
skrze proroka řkoucího: „„Aj, panna v životě míti bude, a po

rodí Syna, a nazvoujméno Jeho Emanuel,““ jež se vykládá:
„S námi Bůh.“ Povstav pak Josef ze sna, učinil, jakož mu
přikázal anjel Páně, a přijal Marii, manželku svou, do domu
svého.“ Mat. 1, 20—24. Takýmto spůsobem i svatý Josef poučen

bylo Božím Mateřství Marie Panny, kterážvšemohoucností
Ducha Svatého stala se Matkou Boží, Matkouzaslíbeného
Vykupitele světa.
:
Toho času k rozkazu Římského císaře Augusta konalo se
popsání všech zemí podřízených jeho vládě; každý musel jíti

do města předkův svých, aby se přiznal. Svatý Josef s Marií
Pannou odebral se tudíž do Betléma, města Davidova. „Tu
pak stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila.
I porodila Syna, plénkami Jej obvinula a položila v jeslech,
neboť pro veliké množství příchozích do Betléma neměli místa
v hospodě.“
Událost tu pro veškeren svět nejdůležitější ihned ohlásil
anjel Páně pastýřům
v té krajině ponocujícím u stáda svého
řka: „Zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu; neboť

narodil

se vám dnes Spasitel,

tlémě) městě Davidově.“

jenž jest Kristus Pán, v (Be

A hned sborové anjelův chválili Boha

řkouce: Sláva na výsostech Bobu a na zemi pokoj
lidem dobré vůlel“ Luk.2, 1—14.Věčného Boha a Pána
svého sborové anjelův nebeských pozdravili a velebili na zemi,

když jako pravý Bůh a pravý člověk narodil se z Marie
Panny, a tak spolu oslavovalijejí Mateřství Boží.
„Když pak se naplnilo dnů osm, aby obřezáno bylo Dítě,
nazváno jest jméno Jeho Ježíš, kterýmž nazváno bylo od anjela,
prvé než se bylo v životě počalo.

A po čtyřiceti dnech podle

Zákona Mojžíšova nesli Jej do Jerusaléma, aby Ho jakožto prvo
rozence obětovali Hospodinovi. Tam pak Simeou, člověk sprave
dlivý a bohabojný, očekávající potěšení Israelského zaslíbeným
Mesiášem, přijav zjevení od Ducha Svatého, že neuzří smrti, leč
by prvé uzřel Krista, v tu hodinu puzením téhož Ducha Svatého
přišel do chrámu, vzal Božské Dítě na lokty, chválil Boha za
to, že mu dal spatřiti Spasitele světa, světlo ku zjevení náro
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dům aku slávě lidu Israelského, a pak Marii, panenské
Matce Syna Božího, předpovědělo Něm, že bude ku pádu
všechněm těm, kdož neuvěří v Něj, a ku povstání a spasení
všechněm, kdož uvěří v Něho.“ Luk. 2, 21—34.

Takovou měrou nejvznešenější Mariina důstojnost Mateř
ství Božího čím dál tím zřejměji rozvíjela se, a nového světla
nabyla příchodem svatých mudrců z krajin východních,kteréž,

poněvadž byli hvězdáři. mimořádnou hvězdou povolal Ho
spodin, aby jménem národův pohanských přišlipoklonit se Král;
králův, Spasiteli světa narozenému z Marie Panny. „I vešli
do domu, nalezli Dítě s Marií, Matkou Jeho, padli, klančli se
Jemu, otevřeli poklady své, a obětovali Mu dary: zlato (Králi),
kadidlo (Bohu), a myrhu (člověku).“ Mat. 2, 11. Významnými

dary svými uctili spolu důstojnost

Božího.

Mariina

Mateřství

Rozmanití byli svědkové, jenž řízením Božím hlásali a vele

bili zázračné

Mateřství

Marie Panny; archanjel Gabriel,

Duchem Svatým osvícená Alžběta, svatý Josef, vyvolenýpěstoun
Syna Božího a Syna Mariina, anjelové nebeští a nábožní

pastýřové Betlémští,

prorok Simeon a prorokyněAnna ve

chrámě Jerusalémském, a svatí tři králové od východu povo
laní vnuknutím Božím věděli a dosvědčili, že Maria Panna vše

mohoucností Božskou počala a porodila Syna Božího

a Syna

člověka.
Tu pak už nastala doba, kdy Ježíš

Kristus sám také
objasni) Mateřství Marie Panny.
Josef a Maria, vykonavše 8 dvanáctiletým Ježíšem pouť

a pobožnost Velikonoční v Jerusalémě, vraceli se do Nazareta.
Josef, jda 8 muži, a Maria, se ženami putujíc, ušli den cesty,
a hledali dvanáctiletého Ježíše mezi příbuznými a známými. Když

pak nenalezli Ho, vrátili se do Jerusaléma,

a tam po třech

dnech shledali se s Ním ve chrámě mezi učiteli Zákona Božího.

Maria z práva svého mateřského řekla k Němu: „Synu, co jsi
nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já 8 bolestí hledali jsme Tebel“
— Pěstouna, svatého Josefa, jmenovala Maria Panna čestným
jménem „otec“ před zástupem velikým; a této příležitosti užil
Pán Ježíš, aby slavněa jasně vyložil Synovství Své a Mateř
ství Marie Panny, odpovídaje: „Což jest, že jste mne hledali?

Slavnost Mateřství Panny Marie.

8+

Zdali jste nevěděli, že já býti musím v těch věcech, které jso
Otce mého?“ Luk. 2, 48. 49. Věděla Maria Panna a věděl

i svatý Josef z řečíanjelových, z řečí pastýřů Betlém
ských, z řečí Simeonových i Anniných, z řečí a darů sva
tých tří králů, že Ježíšjest Syn Boží a Syn člověka z Panny
narozený; ale ostatní zástup shromážděný ve chrámě do té chvíle

ještě neznal tajemství Jeho vtělení a narození; a protoPán
Ježíš veřejně vydalsvědectvío Božím Mateřství MariePanny,
důrazně nazývaje Otcem Svým Boba věčného, jenž Bvrcho
vaně vyšší jest nad matku zemskou, ale spolu také ocenil svazek

spojující Jej s Matkou

Marií Pannou, neboťposlušně „sestou

pil 8 nimi, přišel do Nazareta, a byl jim poddán.“
Luk, 2, 51.

SvatýBernard, majenazřeteliBoží Mateřství Marie
Panny, píše: „Boha a Pána anjelův nazýváMaria Synem svým

řkouc: „„Synu, co jsi nám tak učinil?““ Který z anjelův
odvážilbysetoho? ... Maria, znajíc Mateřství své, důvěrně
Synem jmenuje Toho, Jemuž anjelové uctivě slonží.“ ")
Ó, chvalme a oslavujme nejvznešenější důstojnost Marie
Panny, Mateřství
Boží, a důvěrně vzývejmeji za přímluvu
ve všelikých potřebách tělesných i duchovních; neboť Syn Boží

a Syn Mariin neoslyší prosbu Mateře Své. Zvláště pak často
a důvěrně vzývejme Marii Pannu slovy Církve svaté:

„Svatá

Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší.“ Amen.
Dne 9. října.

I. Svatý Diviš (Dionysius),

biskup Pařížský, a spolumučeníci

Rustik | Eleuther.

Papež Fabian (236—250)“) vypravil Diviše jako věro
věsta do Galie (nynější Francie). Diviš rozprostranil činnost
svou do vnitra země, usadil se v Paříži,“)
I) Hom. 1. de Laud. Virg. Matris

toho času již městě

Sv. Bernarda.

Viz breviář in festo

maternitatis B. Mariae Virginis. — *)SvatýFabian dne 20. ledna,
— 3)Paříž, franc. Paris (Parý), lat. Lutetia Parisiorum, nyní hlavní
město Francie, za císařův Římských bylo jen opevněnýmmístem na ostrově
Cité, jež nástupcové Césarovi značně rozšířili.
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Dne 9. řijna.

znamenitém, a vystavěl tam i na jiných místech kostely kře
sťanské.

Pro horlivé šíření víry Kristovy byl Diviš po delší dobu
žalařován, a konečně mečem odpraven za pronásledování křesťanů

nařízenéhoŘímským císařemValerianem.')
Svatý Diviš představuje se sťatý, maje na rukou vlastní
hlavu svou. Tělo svatého mučeníka od pohanů do vody svržené
dala paní křesťanská vytáhnouti a na popravišti pochovati. Nad
hrobem jeho a spolumučeníkův vystavěna byla kaplička, z nížto

roku 469. pečí svaté Genovefy“)

povstal krásný kostel.

Ostatkysvatého Diviše biskupa, Rustika

kněze,a Elev

theria

jahna, mučeníků, ve třech stříbrných rakvích chová
opatský chrám Saint-Denis
(svatého Diviše), jejž za století
sedmého založil král Dagobert.
Na přímluvu těchto tří muče
níků stalo se mnoho zázraků. Svatý Diviš

náleží do počtu čtr

nácti Pomocnífků.“)
2. Svatý Gunther (Vintíř), poustevník.
Svatý Vintíř, panující kníže v Durinsku, byl příbuznýsva
tému Štěpánu,
králi Uherskému, jenž měl za choť sestru
vévody Bavorského, od roku 1002. císaře německého, svatého

Jindřicha.

Roku 1006. změnil Vintíř

roucho knížecí

za roucho

mnišské dle řeholy svatého Benedikta v klášteře Dolno
Alteišském, a roku 1008. stal se poustevníkem v lese
Česko-Bavurském.
Vintíř zakládal v okolí tom osady, a proklestil cestu lesem
z Bavor do Čech. Roku 1019. zbudoval kapličku ke cti svatému

Janu Křestiteli, kteroužtéhož rokuna den Stětí svatého
Jana posvětilBerengar,

biskup Pasovský.

jeho přičiněnímkapla a osada Rimichinaha

Pozdějipovstala
(Rinchnacb) nad

říčkou téhož jména.

Zmíněná cesta svatým Vintířem

vzdělaná vedla z údolí

i) Valerian, od roku 253. císař Římský, přišel 259 do zajetí Per
ského, kde 269 umřel.— *) Svatá Genovefa
dne 23. ledna, — *) Čtrnácte

svatých Pomocníků

dne 4. prosince,

2. Bv.Vintík,pousterník. ©

Černé

Řezny
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od Rinchnachudo Čech k Březniciu Hartmanic,

a sloužila později za bránu zemskou.

Břetislav,

vévodaČeský, zřídil při ní clo knížecí,

a příjmyz něho darovalkláštera Březnovskému.

Clo vybíralo

se nejprvé v Březnici, pozdějipak v Hartmanicích.

Svatý

Vintíř blaženě zemřel dne 9. října 1045.
Ze života svatého Vintíře poustevníka') zjevno jest, že
blahoslavenec tento jak za mladosti své, tak i za první doby svého
života mnišského bojovati musel s nestálostí nebezpečnou, ponechav

sobě správu někdejšíchstatků svých, klášteru Hersfeldskému
darovaných,dokonce-života.Opat Alteišský a Hersfeldský,
Gothard, a císařJindřich IL moudrýma přísnýmnaponí
náním přivedli jej konečně k výhradné, horlivé službě Boži. Životo

pisec o tom obrácení jeho obrazněpraví: „Ejhle, kterak

vel

bloud odloživ břímě hrbu svého skrze úzké ucho

jehly prošell“

Mat. 19, 23—26. Vintíř věrně Bohu sloužil

dnem i nocí; 8 bratřími svými modlil se, pracoval, slovo Boží jim
hlásal, postil se, skromných a prostinkých pokrmů požívaje a jen
s míru maje vody, jížto hostům dáváno 8 potřebu.
Když pak Bůh mu uděliti chtěl odpočinek a věčnou odplatu,

vévoda Český, Břetislav,
na lov vydal se do okolí župního
hradu a města Prachyně, a divnýmřízenímpřišel do jeskyně,
v nížto spatřil starce s krásnými Šedinami seděti; ten jako anjel
Boží zářil v tváři modle se. Břetislav
zastavil se pro velikou

hrůzu. Stařec mu vyjevil, že on jest Vintíř,

vévodův kmotr,

a předpovídaje mluvil k němu: „Přiblížila se hodina smrti mé.
Chci, aby tělo mé pochováno bylo v Břevnově.
Připrav, synu
nejmilejší, podporu Břevnovu,
aby zbyla po mně a po tobě
památka, a pro lehké odpočinutí mé, kterýž tam soudný den oče
kávati budu, ustanov ovoce památky hodné, jež by od nástupců
tvých bylo potvrzeno. Mimoto, těší-li tě uzříti konec mého života,
ten bude zítra o třetí hodině, nemeškej přijíti.“

Druhého dne vévoda Břetislav

8 biskupem Šebířem

(Severem) přišel. Nalezli jej na modlitbách trvajícího a žalmy pro

zpěvujícího.Biskup Šebíř odsloužil mši svatou, Vintíř
I) „Prameny

. Jos Truhlář.

posilnil

dějin českých “ Díl I. str. 837, přeložil z latiny

s
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|

se přijetím Těla a Krve Páně, a o třetí hodině za zpěvu a pláče
shromážděných odevzdal Pánu duši svou. Pochován jest byl

v klášteře Břevnovském

u Praby. Bůh věrného služebníka

Svého jak za živa, tak i po smrti oslavil mnohými zázraky.
Památka po svatém Vintfřovi zachovala 5e v pojmenování

místa „Poušť“ hory Svatovintířské,
a v osadnímjméně
„Svatý Vintíř“ čili „Dobrá Voda“ v okresu Sušickém.
V „Dobré Vodě“ jsou lázně. Ze studánky tam píval svatý
Vintíř.

Okolní lid český i německý podnes hojně putuje v ta

místa.

í

Hrob svatého Vintíře Husité

roku 1420. i 8 klášterem

Břevnovským zkazili; mnichovéale přenesli ostatky Vin
tířovy do kláštera Polického, odkud teprvé po čase dostaly
se nazpět do Břevnova, kde se v úctě chovají na jednom
oltáři. Starý náhrobní kámen Vintířův
zazděn jest nyní mezi
pilíři na venkovskézdi kostela Břevnovského.

Kníže Břetislav

rozmnožildědiny Břevnovského

štera okolím, v němž Vintíř

Břevnovupoustevnu

klá

naposled poustevníkembyl, a přidal

Rajhradskou

na Moravě, kterouž

roku 1048. hojněji nadanou v převorství Benediktinské proměnil
a Břevnovskému opatství pod vrchní správu dal.')

3. Svatá Damara, manželka, Athéňanka.
Damara

(Damaris) bylo oblíbenýmjménem Řeckých paniček.

Dle vážného svědectví svatého Ambrože, Chrysostoma
i Asteria jmenovalase také manželkasvatéhoDiviše Areo
pagity“) Damara, a náležela do počtu oněch duší šlechetných,
kteréž v Athénách přidržovaly se svatého apoštola Pavla,

uvě

') Nyní samostatný Benediktinskýklášter Rajhradský má svého
opata a preláta. Mnohýmiučencia vlastencisvýmislouží klášter Raj
hradský

ke cti Bohu, Církvi a vlasti. Za naších dnů vládneberlou opatskou

v Rajhradě slovatnýprelát Vintíř Kalivoda, milý podřízenýmbratřím
a všemu národu na Moravě. — Mateřského kláštera Břevnovského
a Broumovského opatem jest věhlasný prelát království Českého Jan
Ignát Rotter, Doktor v bohosloví,rytíř několika řádů, člen panské
komory říšské rady, knězjubilovaný. — *) Sv. Diviš Areopagita,
dne 4. prosince.

4. Blah. Jan Leonardi.

řivše v Boha Krista. Skutk.
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apošt. 17, 34. Výroční památka

svaté Damary slaví se v Církvi Řecké dne 4.října. V sezna
mech světcův a světic Božích v Církvi Latinské
nalezáme ji
dne 9. října.

4. BlahoslavenýJan Leonardi, zakladatel řádu.

Jan Leonardi
narodil se rodičům nábožným v městě
Decimo zvaném v obvodu biskupství Luckého v Italii léta Páně
1543. Chlapecký a jinošskývěksvůj ztrávil Jan Leonardi pře
nábožně. Uposlechnuv rady matčiny zamýšlel sobě zaříditi lé
kárnu.
Avšak za svého dvacátého šestého roku nenadále ku
věcem vznešenějším povolán byl pokynutím Božským.

Jan Leonardi
sprostiv se časných starostí nestyděl se
mezi chlapci učiti se jazyku latinskému. Když pak nabyl
potřebné vědy, stal se knězem, a počal horlivě pracovati o ná
pravě mravů toho času velice zkažených, a o vyhubení nauk
záhubných.

Horlivost a svatost Janova

přivábila k sobě několik mla

dých šlechticů. Jan Leonardi

ihned v Lucce") založilpro ně

řád řeholných duchovníků

pod ochranouMateře Boží,

kterouž miloval láskou plamennou. 2 toho sídla svého tou měrou
napravil mravy a nábožnost netoliko v městě, ale také ve vesní
cích nejbližších, že Krajina veškera objevovalu se ve spůsobě

prvotní Církve.
nosti, založil Jan

Aby pak nehynulo výborné ovoce jeho čin
Leonardi
útulnu pro děvy v nebezpečíse

nacházející, společnost na pěstování učení křesťanského, a družstvo
kněží světských,“) kteréž vyučovalo věcem svatým mládež obého
pohlaví a také muže.
Stolhce apoštolská ochotně potvrdila nové to družstvo,

a vzdalazakladateli Janovi zaslouženouchválu. Ale lidé ničem
níci všemožně snažili se, aby podvrátili a překazili dílo jeho.
K tomu konci Jana, kde a jak mohli, sužovali, a jej vícekráte
1) Lucca, hlavní město bývalého Italského vévodství Luckého,
od
roku 1860.provincie království Italského, má arcibiskupa, universitu, 40 kostelů

a krásný zámek. — *) V Pistorii,
Florenecké a v Piscili.

jež nyní eluje Pistoja,

v provincii

i před papežem samým očerňovali. ©Avšak pokaždé tím jasněji

zastkvěly se Janovy

ctnosti, jimžto se obdivovalsvatý Filip

Neri,') svatý Josef Kalasanzský, “) a každý výtečník
doby té.

Jan Leonardi, jejž Filip Neri nazýval „pravým
napravitelem,“

byl od papežeKlémenta VIII (1592—1605)

ustanoven k tomu, aby nápravu zjednal v jednom sboru řehol

ném, což se před tím už vícekráte nepodařilo. Jan Leonardi
šťastně vykonal úlohu přetěžkou, ale statečně a moudře podnik
nutou, během šesti krušných roků za častého nebezpečí vlastního
života.

Následkem požehnaného zdaru toho biskup A verský“)

nepřítomnostisvékněziJanovi svěřilsprávu

diécese.

za

Biskup

Sienský“) odevzdal mu péči o důkladnější vzdělání svého ducho
venstva i lidu. Jiní biskupové ustanovovali jej nápravcem
a dozorcem několikařeholnýchsborů. Jan Leonardi vždy
a ve všech úřadech těch osvědčil moudrost mimořádnou.

Za tolikerých prací a starostí Jan Leonardi

nepřestal

tuze žíti a národu služby apoštolské prokazovati. Vyhotovil mnoho
spisů přiměřených stavu a poměrům různých lidí. Spory a rozepře
povstalé mezi velmoži, městy a krajinami tak spravedlivě narov
nával, že obě strany uspokojené nabízely mu vznešené hodnosti

církevní, kterých však Jan Leonardi nikdy nepřijímal.
Když pak jej proti jeho vůli zvolili za vrchníka celého
řádu, pečoval o jeho zvelebení. Trpělivostí a dobročinností smi
řoval a sobě nakloňoval i sebe zarytější nepřátely. V Římě samém

u starožitnéhochrámu Marie Panny in Portiko“)

zbudoval

klášter řeholy své. Byl také zakladatelem družstva kněží, jenž
1) Sv. Filip Neri dne 26. května, III. 460. — *) Sv. Josef Kala
sanzBký dne 27. srpna. — *) Aversa, staré Atello, městov Kampaniimezi

Neapolí a Kapuou v úrodné krajině. — *) Siena, staré Sena Sulia,
hlavní město Šienské provincie v Toskánsku, sedm mil jižně od Florencie.

— *) Svatá Maria in Portico, kardinálský chrám zbudovaný papežem
Janem I. (523—526)na onom místě, kde byl císař Augustus
stavěti dal
velkolepé podlubí, kryté chodby, vedoucí do divadla Marcellova. Zázračný
obraz Marie Panny, ctěný zvláště v čas moru, dal papež Alexander VII.
(1655—1667)přenesti do krásného kostela Marie Panny in Campitelli,
kterýž od té doby nabyl jména in Portico.

„1. Br. FrantišekBorgia.
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výhradně toliko vyučovali jinochy, aby pak národům pohanským
zvěstovali víru svatou. Také nemocnice a kláštery panenské zaku
sily jeho blahodatné činnosti.

Jan Leonardi

od Boha oslavenýduchem prorockým,pro

zíráním srdcí lidských, mocí zázračnou a svaťtostí konečně dopra

coval se blažené

smrti své. Maje šedesát šest let věku svého

v rouše kajicném, posypav 8e popelem, odešel do říše nebeské
roku 1606.
Pro ctnosti hrdinné a pro zázraky, jimiž Bůh osvědčil sva

tost Svého služebníka za živa i po smrti, bylť jest Jan Leo

nardi za blahoslavence

v CírkviPáně prohlášen papežem

Piem IX. dne 10. listopada 1861.

Dne 10. října.

I. Svatý František

Borgia, vévoda z Gandie, třetí general
řádu Jesuitského,

SvatýFrantišek, syn Jana Borgie, vévodyGandij
ského, a Joanny Arragonské, vnučkykrále Španělského
Ferdinanda, příjmím„Katolického“ narodilse dne20.října
1510 v Gandii, městě Španělském. Byv od své matky nábožně
vychován mladý vévoda František
jen k vůli naléhajícím pří
buzným nevstoupil do kláštera, ale odebral se roku 1528. ke
dvoru císaře a krále Karla V., když mu byla 1520 zemřela
matka výtečná a milovaná.

Král Karel V. a jeho choť Isabela všemožněvyzname
nával vévodu Františka,
jenž tam vstoupil ve stav manželský
s Eleonorou
de Kastro, nábožnou a ctnostnoupříbuznou
králův Portugalských, a důvěrnou přítelkou císařovny Isabely,
připraviv se k tomu i s nevěstou svou modlitbami, postem a hoj

nými almužnami. Císař povýšil vévodu Františka
k důstojnosti
markýsa z Lombaye a nejvyššího úřadníkacísařovny8ročním
důchodem 14.000piastrů čili tolarů, z nichžto František
štědře
podporoval chudinu, a při tom byl tak pilný, ctnostný a nábožný,
že se mezi dvořany podobal více anjelu než člověku. Jsa výborným

budebníkem

skládal chvalozpěvya písně posvátné

veřejné služby Boží, a oddával se vědám,

pro

kteréž jej vždy více

povznášely k Bohu. Také dlouhá a bylestná nemoc, jížto zaj
té
doby sklíčen byl, sloužila mu k užitku duchovnímu; čtávalí pilně

v knihách náboženských,

škodnými.

knihy světské rozhodněnazývaje

Roku 1539. za přítomnosti stavů Španělských v Toledě
a za hlučných slavností rozstonala a brzo zemřela císařovna Isa

bela ku všeobecnémuzármutku. VévodaFrantišek schotí svou
- Eleonorou doprovodil mrtvolu její do Granady, aby tam
pohřbena byla v královské hrobce. Během sedmi dnů změnilo se

tělo mrtvé císařovny Isabely k nepoznání; a pohledem na ně
stala se též veliká změna v duši Františkově.
Přesvědčivse

o marnosti všech věcí zemských, učinil vévodaFranti
šek slib, že vstoupí do kláštera, přežije-li choť svou, aby sloužil
výhradně toliko Bohu. Slib ten po třinácti létech vykonal.

Zatím císařučiniljej místokrálem

v Katalonii

proti

vůli jeho, a jmenoval jej rytířem řádu svatého Jakoba. V Barce

loně, hlavnímměstěknížetstvíKatalonského, vévoda Fruntišek
úřad svůj horlivě zastával; v zemi pořádek a hezpečnost zavedl; na
spravedlnost soudcův dokračoval; utiskovaných se ujímal; dlužníky
z vězení vykupoval ; sirotkům, vdováéma opuštěným byl laskavým
otcem; ve vojsku kleslou kázeň napravil; města ohražoval; o dobré
vychování mládeže pečoval; chudým pannám zaopatřoval věno,
aby se provdaly; kláštery podporoval, a maje sebe netolikoza

náměstka císařova,

nébrž také za náměstka Božího,

nevěru

a bezbožnost z lidu vypuzoval, za to pak nábožnost a život ctnostný
v národě zveleboval. Při tom nepřestáva)l starati se o svou vlastní
duši, a k tomu konci horlivě se modlil, často svaté svátosti
přijímal a tuhé kajicnosti podroboval se.

Kdyžbyl vévoda František
zemřel mu otec,

čtyry roky místokrálem,

vévoda Gandijský,

a on k žádosti své od

císaře propuštěn byv, uvázal se ve správu vévodství otcovského.

Odešel do Gandie

s laickým bratrem Františkánem, Janem

Texedou, obdařeným od Boha mnohými milostmi neobyčejnými,
jenž mu byl přítelem a rádcem nejmilejším. V Gandii
slušně
odměnil služebnictvo otcovo; nemocnici nově zařídil a štědře
opatřoval; město ohradil proti loupežníkům mořským; přikoupil
nové statky k vévodství Gandijskému; v Lombayi vystavěl
klášter Dominikánský; pro pozůstalé v zemi jeho Maury zřídil

1. Sv. František Borgia.
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zvláštní misii z Jesuitů; pro chudé a nemocné ustanovil almuž
níky; řeholníky měl sám na pečlivé paměti, Klarisky v Gandii

pak dal choti své Eleonoře

pod ochranu, a chrámy potřeb

nými nádobami a ozdobami hojně opatřoval. Jako dříve v Kata

lonii, tak nyní v Gandii zkvétalo blaho obecné.
Eleonora,
skromná, nábožná, dobročinná paní, kteráž od
několika roků 8 manželem svým žila v dokonalé zdrželi
vosti, svědomitá matka dítek svých, k velikému zármutku milo
vaného chotě vévody Františka
po delší nemocišťastnězemřela
dne 27. března 1546.

VévodaFrantišek
pomocivýtečnéhoPetra

založivv Ga ndii školuJesuitskou za
Fabera, prvníhodruha svatého Igná

cia z Loyoly, dne 5. května 1546, a vystavěv krásný kostel,
konal po boku jmenovanému Petru Fábrovi duchovní cvičení,
byl od přítele svého, bratra Františkána Jana Texedy,.utvrzen
v úmyslu, že vstoupí do řádu Jesuitského,
učinil tajně sliby
řeholné, věrně konal své povinnostijako vévoda i řeholník,
odevzdal Karlovi, nejstaršímu z pěti synů a tří dcer, své statky,
mladší bratry i sestry, čeleď i poddanstvo, dal mu vážné naučení,
odporučil mu kláštery a jejich obyvatele řeholníky, a rozloučiv Be
s dětmi i 8 Jesuity, jimž je na vychování a v ochranu svěřil,
vydal se na pouť do Říma dne 31. srpna 1550, opovrhnuv vzne
šeným stavem a velikým bohatstvím z lásky k Bohu a k nesmrtelné
duši své.

Tuto pouť do Říma vykonal vévoda František
ve společ
nosti syna svého Jana, několika služebníků a Jesuitů za usta
vičné modlitby, za nábožných rozmluv, postě a za doby noční

mrskaje se, a denně přijímajesvaté svátosti. Vévody ve Ferraře
a ve Florencii,
jenž jej byli k sobě pozvali, povzbuzoval, aby

v městechsvých vystavělikoleje Jesuitské.
K písemnémupřání svatého Ignácia

z Loyoly s velikým

sebezapřením za dne do Říma přišel, byl slavně uvítán, a uby
toval se v koleji Jesuitské. Promluviv se svatým Ignáciem
spěchal k papeži Juliovi III., navštívilhroby knížat apoštolských,
vyzpovídal se svatému Ignáciovi,
a za příštích dnů vyhledával
pomníky svatých mučeníků, jež vzýval a prosil za přímluvu u Boha,
všude prolévaje hojné slzy.

Svatý Ignác
Církevní Bok, VI.

vysvětlovalvévodovi Františkovi

bedlivě
7

ktanový řádu Jesuitského, a vyučoval jej důkladně cestám Páně.

František

Borgia pečovalnetoliko o vlastníposvěcenía zdo

konalení, ale staral se též o blaho a spásu bližních. Založilv Římě
ústav ku vzdělání věrověstův pro rozšiřování víry v národech
pohanskýchnebo bludemporušených,ústav, jejž papež Řehoř XII.
dobudovál, a jenž doposud znamenitě působí. Mimo to Franti
šek Borgia vystavěl chrám u kolejeJesuitské a několik dobro
činných ústavů dílem ze svého jmění, dílem z příspévkův vyžá
daných od příbuzencův bohatých. Žádal písemně císaře Karla V.,

aby svolil k odstoupenívévodství

Gandijského

nevyýčkav odpovědi, vzdálil se z Říma,

synovi, ale

když se byl dověděl, že

jej papež hodlá učiniti kardinálem.
Odešel do Španěl, do kra
jiny Guipuskoa, z nížto pocházelsvatý Ignác. Navštíviltam
hrad pánův z Loyoly, av městečkuOgnatě pokorně,skromně
a nábožně žil s několika kněžími řádu Jesuitského. Tam doručeno

mu býlo písemné svolení císaře Karla V., aby odevzdalvévod
ství synu svému Karlovi, a věnovalse služběBoží. František
padna na kolena v kaple děkoval Bohu za milost tu, dal právní
kem věci zemské náležitě upraviti, svlekl se Bebe oděv světský,
oblekl se v chatrné roucho řeholné, dlouho modlil se v kaple,
udělil hojné odměny plačícím služebníkům, a odevzdav je přítom

nému synu Janovi,

napomenul a propustil je.

V Ognatě žil bývalý vévoda a místokrál František
Borgia jen Bohu, připravovalse na svěcení kněžské, a slavil
dne 1. srpna 1551 svou první mši svatou, při kteréž syn
Jan z rukou otcovýchpřijal Tělo Páně.
Hodinucesty od Ognaty u kostelíčkaMaří Magdaleny
vystavěl koleji Jesuitskou prabídnou, v nížto on se svými sou
druhy vedl tuhý, svatý život, a vycházeje v okolních dědinách lid
vyučoval a ke ctnostem křesťanským povzbuzoval.

Pověst „o svatém vévodovi“ brzo rozhlásila se, a tudíž
zástupové
docházeli na pouštku, mnozí do tovaryšstva jeho
vstupovali, a stali se věrnými následovníky jeho. Slovem, písmem

a příklademsvýmsvatý František
a velmožů

Borgia i mnohoučenců

přivedl na cestu svatosti. Zejména infanta Portugal

ského, Ludvíka, a místokráleNavarského,Bernardina,

vjehož

paláci zůstavil psaná pravidla života křesťanského a pobožnost
k uctění Svatých, která se pak rozšířila do všech domů
v sídelním

1. Bv,FrantišekBorgia.
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městě Pampeluně,
Vraceje se pěšky do koleje své, ač byl dnou
sklíčen, všude poučoval zástupy k němu se hrmoucí. V Ognatě

opětněnepřijalnabízenoudůstojnostkardinálskou

svatýFran

tišek, jenž se modlíval,aby ho Bůh vzal raději pe světa
nežli
ze stavu poníženosti
K rozkazu svatého Ignácia

František

s těžkým srdcem opouštěl

Borgia milou samotu na pouštce, a za dnů

zimních chvátal do hornatých krajin Biskajských,
v městech a hradech

aby tam

téměř nepřístupných učil a k

pokání

vybízel. Jeho přičiněnímzlí stali se dobrými, a dobří zatou
žili po větší dokonalosti. On sám všude buď v nemocnicích,
buď v bídných chatrčích nocoval, nepřijímaje nabízených bytů
skvostných.

Tak počínalsoběFrantišek

i cestou do Portugalska,

kde ráležitosti řádu Jesuitského upraviti měl. Ale v Salamance,
hlavním městě kraje Španělského, dostal zprávu, že věci ty už

v pořádek uvedeny jsou, a vrátil se do Biskaje,
když byl
i v Salamance po několik dnů horlivě kázal.
V Biskaji opět v jiných krajinách věru zázračně působil
světec František Borgia roku 1553. Příkladnýživot, evau
gelická chudoba, vzorná ryzá pokora, pohrdání světem a tuhé
mrtvení těla dodávalo největší váhy slovům jeho.
V říjnu téhož roku 1553. k opětnému pozvání krále Jana III.

a královnyKateřiny
Portugalska,

vypravilse František

Borgia

kde při dvořekrálovskémv Lisaboně

spůsobil velký převrat. Jako jinde, i v Lisaboně

do

a v lidu

založen nový

klášterJesuitský.
Z Lisabonupovolán bylFrantišek nazpětdo Kastilie,
a tam v městě Valladolidě

mimojiné k pokánípřivedlrytíře

v největších nepravostech
hříšníků.

se brodivšího, a mnoho zatvrzelých

Ve Španělích a v Portugalsku
téměřv každémměstě
žádalimíti koleje Jesuitské.
SvatýIgnác ustanovilFran
tiška za vrchníka všech kolejí v zemích těch, a podrobil
mu také Jesuity ve VýchodníIndii. Svatý František
nyní zdvojil
své pobožnosti a skutky kajicné, tak že svatý Ignác podřídiljej
ve věcechmrtvení těla bratru Michaelovi
Markovi, býva“

lému služebníku

jeho, pokud ještě František

byl vévodou.
79
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Micháel Marek doprovázelFrantiška
dříve pěšky,

a často o hladě

na všechcestáchjako

konaných. Každá kolej, již byl

světec navštívil, příkladem a slovem jeho zastkvěla Be novým

duchem,
nábožností
svatosti, a mnoho nových kolejí ve Špa
nělsku bylo
od něho azaloženo.

V Seville povážlivěpočalyse šířiti bludy Lutherovy
z Německa do Španěl přinešené. Svatý František

založil tam

kolej Jesuitskou za poměrů velice trudných. Kolej ta napotom
byla zdrojem požehnání a zachovatelkou pravé víry v celé zemi.

K žádosti císaře Filipa,

syna Karla V., jenž byl odstoupil,

papežJulius III. opět jmenovalFrantiška

kardinálem;

on pak zase nepřijal důstojnosti té. PůsobenímFrantiškovým

stal se i královský

dvůr Španělský

školouctnostíkře

stanských.
Toho času, dne 31. července 1556, umřel v Římě

svatý

Ignác. Marnětěšil se František,
že budeúřadusvéhosproštěn.
Sbor otcův a prozatímní náměstek vrchníka řádu, Jakob Lai
nez, hned jej zase potvrdili v úřadě jeho.
"Tédoby povstala první bouře bludařův

a jiných odpůr

cův protiřáduJesuitskému. Braliv podezření alží i kla
mem očerňovali řád o národy velice zasloužilý, jak
doposud se činí. I císař Karel V., jenž byl sekorunyodřekl
a v klášteře svatého Justa v krajině Estramaduře
se uby
toval, dal se klamnými zprávami proti Jesuitům poštvati, a chtěl,

aby František
od nich vystoupil a do jiného řádu přešel.
František
císaře navštívil, stkvěle ospravedlnil řád svůj proti
pomluvám roztrušovaným ve Španělsku, a bouře utichla.

Toho času zemřel Jan III., král Portugalský,
výtečný
příznivec Jesuitův. František psal vdověkrálovněKate
řině, sestře Karla V., srdečný list, a byv od tohoto císaře
Karla V. poslán, navštívil královnu Kateřinu jménem jeho.
Cestouv Evoře přestálFrantišek Borgia nebezpečnou
nemoc, a na moři rozbouřeném byl zachráněn.

v Lisaboně

Potěšiv královnu

a poradivjí, vrátil se do Španěl, a všude zmu

žilosti dodával podřízeným klášterům, aby statečně potírali bludy
opět se roztahující; povzbuzoval je, aby neohroženě stáli za

novéhopronásledovánířádu, jež pocházelo od bludařů,

od pro

stopášníků a nevědomců —jako za naší doby.

1. Sv. František Borgia.

93

Císař Karel V., tuše blízkou smrt svou, po třetí Fran
tiška k sobě pozval, aby jej dokonalepřipravil. Po jeho odchodu
císař

dne 21. září blaženě zemřel.

|

František
se vrátil, činil mu pohřebnířeč, a cestoval do
Portugalska,
aby tam zevrubně problédl koleje Jesuitské.
V Evoře opět onemocněl a pozdraviv ge pěšky
bonu cestoval roku 1559.

Léta příštího založil František
v Portu

při vtoku řeky Duera

8 povolenímgenerála

Jakoba

Borgia

do Lisa

novou kolej

do moře, a tam. ubytoval se

Laineza.

Jeho působením

město to brzo nábožností a ctnostmi zastkvělo se. Ale za tou pří
činou lidé zlí znova počali pronásledovati jej a jeho řád; pod

jeho jménem vydalispisy vadnéa u krále Filipa
ského vpodezřeníuvedliho.František

Španěl

všechnoto obětovalBohu

A nevolil bájiti čest svou.

Papež Pius IV. pozvalFrantiška

do Říma, aby jej ku

sněmu Tridentskému poslal. Jak mile nemoc poněkud ulevils,

s poslušnostivydal se František

Borgia

na cestu, vypraviv

dříve list ke králi Filipovi,
aby jej ubezpečil o své věrnosti
a oddanosti, kterouž byli nepřátelé
jeho lstivě brali a dávali
v podezření. V Italii vykonav svou pobožnost v Lorettě octnul
se František
v Římě dne 7. září 1561. Nabízenoudůstojnost

kardinálskou zasenepřijal.Zanepřítomnostigenerála Lai
neza a generálníhovikářeAlfonsa Salmerona, do Tridentu
vypraveného, musel František

spravovati veškeren řád Jesuit

ský, a při tom přece neunaveně hlásal slovo Boží.

Lainez

navrátiv se z Francie a z Tridentu, dne 19. února.

1565. klidně zemřel.

František

stal se generálním vikářem a dne2.čer

vence byl proti vůli své téměř jednoblasně za generála
čili
vrchníka
celého řádu Jesuitského vyvolen, z čehož byla radost

velikápapeži Piovi IV. a všechnčmsoudným církevníkům.
Také od papěže Pia V. nepřijal František
Borgia hodnost

kardinálskou.

Pod výtečnousprávou generála Františka zdokonaloval
A rozprostraňoval se vždy víc řád Jesuitský,
který porážením
bludův, hlásáním svaté pravdy Boží u všech národů, a v Čas moru,

řádícího v Římě, vyznamenalse slavně. Jako dobří pastýřové
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přemnozí Jesuité

položili život svůj za bližního. Mezi nimž

j svatý Alois.")
Toho času iv Čechách a na Móravězakládaly se koleje
Jesuitské.
V Brasilii, v zemi jižné Ameriky,jež přináleželak Portu
galskému království, podstoupili mnozí Jesuité
mučenickou

smrt. Čtyřicet Jesuitů s Azevedou od Františka do
Brasilie vypravených už na moři od kalvínců okradeno a usmr
ceno bylo. Jenom Jan Sancho zůstal na živě, a vydal svědectví
o mučenictví tom.

Roku 1569. František
zase nebezpečněonemocněl. Zotaviv
se, putoval do Loretty. V Tivoli pak o samotě za dobyJetní
Bohu sloužil. Navrátiv se do Říma marně prosil, aby shromáž

dění otcovézvolilijiného vrchníka řádu.
K žádostipapežePia V. cestoval vrchník

František

ke dvoru Španělskému, Portugalskému a Francouzskému, aby

panovníky ty spojil proti Turkům.

Vydal se na cestu dne

90. června 1571, ač byl věkem sešlý a bolestmi sklíčen. V zemích,

kde druhdy jako místokrál

a vévoda požehnaněpůsobil, byl

s největší úctou všude vítán; spory zastaralé narovnal, v koste
Jích kázal, koleje Jesuitské prohlížel a u dvorů královských úkol
svůj vykonal ke cti a slávě Boží a ku prospéchu svaté Jeho
Církve katolické.

Ve Francii

tenkrát kalvínskými

vané musel František

Borgia

buřici znepokojo

za tuhé zimy voliti cesty

neschůdné. Vykonav poselství u dvoru královského v Bloisu,
cestou zpáteční se rozstonal a v Turinu poněkud zotavil se.

Ve Ferraře u svého vnuka Alfonsa lékaři vyslovilise,
že František
tam zůstati musí, nemá-li smrt svou urychliti.
On však žáda) se dostati do Říma. Za čtvrtého měsíce z Fer
rary na nosidlech podnikl další cestu. V Lorettě vykonal
pobožnost svou a šťastně donesen byl do Říma, kde za Sime

onem zvolal:„Nyní propouštíš, Pane, služebňíka Svého
podle slova Svého v pokojil“

Luk. 2, 29. V té světnici,

v nížto oba jeho předchůdcovévrchníci, svatý Ignác a Lainez,
umřeli,přijal i František
Borgia svatésvátosti, vyžádalsobě
') Sw.Alois

dne 21. června.

1. Sv. František Borgia. 2. Sr. Gereon a spolumučeníci,
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y

od papeža Řeboře

XIII. apoštolské požehnání a plnomocné

odpustky, požehnal bratřím řeholníkům, a k výslovné prosbě

svého bratra Tomáše Borgiei

všechnčm příbuzným,a pro

hlásiv,
ničeho
mimo
Ježíše
1. října že
1572
blaženě
v Pánu
zesnul.nežádá sobě, po půlnoci dna
Za účastenství celého Říma pochován:byl František
Borgia ve starém chrámě Jesuitském vedla předchůdců svých,
odkud dne 22. února 1617 přenesen byl do nového kostela Jesuit

ského „al'Jesu.“ Po přáníjeho pravnuků pak dne22.dubna
1617 s velikouúctou tělo svatého Františka
převezenobylo
do Madridu ve Španělích.
Papež Urban VIIL dne 14. listopada 1624 prohlásil jej za
blahoslavence, a Klément X. dne 12. dubna 1671 za světce
v Církvi Boží. Innocenc XI. roku 1683. ustanovil, aby výroční

památka svatéhoFrantiška

Borgie slavila se dne 10.října.)

2. Svatí Gereon, Florenc, Kasius, Viktor, setníci, mučeníci.
O „legii Tbebánské“

nž vícekrátevypravováno.“)I dnešní

den zasvěcen jest památce chrabrých důstojníků z legie té, jenž
s podřízenými vojíny život položili pro víru Kristovu.
Jako svatý Mauric, plukovníklegie Thebánské, tak i setníci

Viktor, Florenc a Gereon vynikalinetolikovojenskouudat
ností, ale také křesťanskou ctností. Tito, byvše nejprvé 86
soudruhysvýmiodbiskupa Jerusalémského
pokřestěni,museli
k rozkazu císaře Maximiana
odejíti z Egypta do Galie. Za
toho pochodu papež svatý Marcelin v Římě ve vířeje výborně
utvrdil a poučil, kterak mají jako vojínové císařův Římských
zachovati náboženství křesťanské.

Všicknispolečněumluvilise, že proti nepřátelům říše
poslušni budou rozkazův císařových, proti křesťanům ale že
nikdy neužijí zbraně své, majíce za to, že takto slavněji bojovat

budou pro království nebeské,

nežli pro císařstvíŘímské.

1)Obšírný a důkladný „život svatého Borgie“ s péra Jakoba
Procházky vydaloDědictví sv. Cyrilla a Methodia vBrněroku1960.
— 9 8w. Mauric a spolumučeníci,dne 22. září; sv. Felix
Regula, dne 11. září.

a jeho Bestra
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—

Jak mile u Agaunu (nyní „Svatý Mauric“

v kantonu

Valiském ve Švýcařích) svatý Mauric, plukovník, a společníci
jeho byli ukrutně povražděni, svezlá se veškera zařivost pohanův

na setníky Viktora, Florencia,

Gereona a ostatní, jenž,

na jiných místech trvajíce, z legie té ještě pozůstali. Viktor,
Kasius, Florenc, Gereon a spoluvojínovékřesťanští,jak mile
Be dověděli o mučenické smrti svých nejstatečnějších soudruhů,
roztoužili se tím více po koruně mučenické.

Nejprvé Florenc

a Kasius

8e sedmi soudruhy neohro

ženě víru Bvou vyznali a mečem usmrcení byli v Bonnu na
levém břehu Rýnu.
Napotom ukrutní pohanští žoldnéři a mučitelové zavraždili

u Kolína

nad Rýnem setníka Gereona a 318 statečných

vojínů ozbrojených štítem víry a přilbicí lásky Boží, svaté jméno
Kristovo zmužile vyznávajících, a sebe vespolek k podstoupení
smrti pro Krista povzbuzujících.

Konečněpak Viktor
nějším Pruském Porýnsku)

a 330 spoluvojínův Xantech

(vny

pro víru svou podstoupili muče

nictví. *)

Pohanští žoldnéři těla těchto svatých mučeníků po polích
vlekli a do hluboké studně vházeli. Nad místem tím svatá

Helena, matkacíBaře Konstantina

Velikého, vystavěti

dala kostel s klášterem. Kostel ten, v němžto těla světců těch
pochována byla, nazýván byl pro bohaté vyzdobení své „chrá

mem zlatých

světců“

a Bůh oslavil ho ke cti mučeníkům

přemnohými zázraky. Nyní jest chrám ten farním kostelem.
Roku 1121. žádal sobě míti svatý Norbert ostatky těchto
svatých mučeníků. K tomu konci otevřeno bylo několik rakví
v chrámě svatého Gereona, a tu objevila se zrakům ctihodná
těla v červených pláštích vojenských s křížem na prsou a 8 drnem
krví skropeným, jakož zaznamenal očitý svědek Rudolí, opat
Svato-Pantaleonský.
Pro nás tito svatí mučeníci jsou tím památnější za tou pří

činou, že chrám Svato-Vítský
na hradě Pražském chová
značné ostatky jejich, a tudíž výročnísvátek svatého Gere
1) Město, u něhož svatý Viktor a soudruhové jeho usmrceni byli,
jmenovalo se „T roja,“ a po těchto svatých (sancti) nazváno bylo XKantes.

3. Sv. Mabarsapor. 4. Sv, Acepsšimasa spolumučeníci.
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ona a spolumučeníků slavně světí se v tomto velechrámu krá
lovství Českého.
,

3. Svatý Maharsapor, mučeník Perský.
Druhého roku vlády krále Vararana, syna krále Perského

Jezdegerda

[, léta Páně 422.,křesťanMaharsapor,

z rodu

knížecího v Persii, byl k rozkazu královu spoután, do žaláře
odveden, a tam téměř tři léta všelijak trýzněn. Když pak zapo
čalo pronásledování křesťanů na celém Východě, postaven byl

d Maharsapor

předsoudnoustolicí. Soudce Hormizdvara

nemohl strápeného vyznavače už ani poznati.

zapřel Krista, odvětil Maharsapor:

Vyzván byv, aby

„Utrpením dojdu věčného

života. Neprodlívej a dej mne mučiti. Nařídí-li král něco pravého,
ihned vykonám vůli jeho; příčí-li se ale rozkaz jeho mému spa
sení, nikdy nebudu plniti vůli jeho !“ — Rozhněvaný soudce nařídil,

aby jej hodili do jámy tmavé, a jámu zavřeli; pokrmua nápoje
nesměl mu nikdo dávati Po dvou měsících dne IO. října vysláni
byli žoldnéři, aby shledli, jak to vypadá s odsouzencem Mahar

saporem.

Žoldnéři zhrozili se, vidouce Maharsapora

na

kolenou klečícího, divným světlem ozářeného, ale mrtvého.
oslavil mučeníka Svého. “)

Bůh

4. Svatí Acepsimas, biskup,Josef z Betkaluby, kněz,
Aitilahas, jahen, mučeníci.
Sedmatřicátého roku pronásledování křesťanův za panování

Sapora

IL v Persii uvězněnbyl Acepsimas,

biskup v Honitu

v Assyrii. Rodištěm jeho byla Fakaa.
Rodiče byli stavu vzne
šeného.
Osamdesátiletýbiskup Acepsimas
byl krásného vzrůstu,
ujímal se chudých, slovem Božím horlivě obracel pohany na víru
křesťanskou, mrtvil se postem a trval na modlitbách, každo-.
denně prolévaje slzy, tak že jimi skropena byla země, na které
klečíval.

V městě Arbele stál biskup Acepsimas

před soudcem

') AntonínaDudíka „Pravé dějiny svatých mučeníků Vý
chodních.“

vladařemAdarkurkašiarem,
jenž řekl: „Proč se neklaníš
obni a slunci, jemuž celý Východvzdává úctu?“ — Acepasi

mas: „Celý Východ zpozdilý jest, opustil-li Stvo
řitele a klaní-li se tvorůmi“ — Vladař da) jej ukrutně
zbičovati a spoutaného do tmavého žaláře odvesti.

Toho času zajat byl kněz Josef z Betkaluby, vesnice
v kraji Adiabenském, sed mdesátník ctibodný,činnýa pří
kladný v obcování svém, a jahen z Betnuhadry

na Eufratě, Aitilahas,

šedesátník,

v Babylonii

výmluvnýhlasatel svaté

pravdy.

Vladař Adarkurkašiar

v městěArbele nadarmopře

mlouval kněze Josefa, a proto kázal desíti mužům, aby jej
holemi se stromu marbanu zbili, a polomrtvého do žaláře odvlekl.
Potom mluvil vladař k jahnovi Aitilahovi:
„Pokloň se
slunci, požívej krev, pojmi ženu, a vykonejrozkaz králův,

aby's na živě zůstal“ — Aitilahas

odpověděl: „Raději

umru, abych věčně žil, než bych tak živ byl, abych
věčně zahynul.“

— Vladař dal jej svázati, strašně stlouci a do

žaláře odnesti.
Po pěti dnech svatí vyznavači zase postaveni byli před vla
daře v zahradě. Vladař přesvědčiv se, že stálí jsou ve víře,
rozkázal, aby svázáni a dřevem tak stahování byli, že bylo slyšeti

praskot kostí. Polomrtvé mučeníkyodvlekli nazpět do žaláře,
kdežto magové po chuti sužovalije. Strážníci měli útrpnost
8 nimi, a dovolovali spoluvězňům, aby chlebem po městě vyže
braným krmili je.
Tři roky zůstali rekovní křesťané v žaláři, až pak král
přijel do krajiny Medské. Tu postaveni byli před vladaře A dar

čabara. Už ani lidem nepodobalise. Vladař: „Vidím,že jste
vytrpěli muky veliké. Smilujte se nad sebou, obětujte slunci,

a živi budetel“ — Biskup Acepsimas:

„Nespustíme

se

Boha svého ani za života ani ve smrtil“ — Vladař:
„Smrt vysvobozuje; ale já vás nejprvé strašně trýzniti dám, a pak
na postrach vašim souvěrcům usmrtím vásl“ — Acepsimas:

„Nelekáme se tvých hrozeb a muk, ani meče tvého.
Bůh sílí nás ve všech útrapách!“ — Vladař dal přinesti
sedm párů nových tatarů.

Patnácte mužůtáhlo Acepsimu

za jednu, a patnáct za druhou ruku; a dva chlapi po zádech

4. Bv. Aceptima, Josef a Aitilahas.
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a z předu tatarem bili svatého mučeníka, až duši vypustil.
Mrtvolu biskupa Acepsimy
odvlekli za město, a postavili
k ní stráž. Stalo ge dne 10. října.

Podobně stalo se knězi Josefovi,

který však za městem

ze mdlob smrtelných zpamatoval se.

Jahen Aitilahas, byv vyzván, aby uposlechlkrále a neza
bynuljakospolečnícijeho, odvětil: „Tito mužové jsou starší

než já, a statečně zasloužili sobě blaženost věčnou;
musím tedy tím větší sílu na jovo dáti, abych 8 nimi
dosáhl slávy nebeské.“

Byl podobněroztažen a bit, tak že

málo živý bez vlády sklesl na zem.

Adaršabar odevzdalpak kněze j jahna vladařiAdia
benskému, Adarkurkašiarovi,
aby, budou-liživi, dal je
nazpět do vlasti jejich odvestia tam od křesťanů

ukamenovati.

Jako hmota neživá byli oba, Josef i Aitilahas,
přivázáni, do Arbely

na osly

přiveženi a do žaláře vhozeni. Nábožná

a bohatá paní Jezdun-dochta“)
bohatýmidary naklonilasobě
žalářníka,
že na jednu noc přenešení byli oba svatí mučeníci
k ní. Plačíc umyla, obvázala a občerstvila je. Na úsvitě zase
dopraveni byli do vězení, kde zůstali šest měsícův až do mě
síce dubna.

Té doby stal se vladařemještě ukrutnější Zerhušt,

který

se na ně obořil, že se protiví králi, pánu veškeré země. Kněz
Josef znova vyznal víru svou, byl za nohy hlavou dolů pověšen

a nemilosrdně tlučen. Když pak jej odvázali, pravil Zerhušt:
„Tělo tvé jsem usmrtil, ale i ducha v tobě ještě žijícího novými
mukami usmrtím, nepodrobíš-Ji se rozkazům krále“ — Kněz

Josef: „Mistr náš řekl: „Nebojtesetěch, kteří zabí
její tělo, ale duši zabíti nemohou; více však bojte
se Toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti do ohně
pekelného.““

Mat. 10, 28.

Podobně učinili jahnovi Aitilabovi.

Oba pak, nemohouce

ani státi ani jíti, byli do žaláře odnešeni.

Po pěti dnech převezeni byli do města Bethabachu,
kam
přivedli křesťanyz Arbely a z celéhookolí, aby je ukameno

vali.

I ctihodná Jezdundochta

byla lapena a nucena, aby

1)Viz „Sto s dvacet svatých mučeníků,“ dne 21. dubna.
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kamenem hodila na kněze Josefa.
Ona však slavně řekla, ,že
raději s ním volí umříti, nežli by jako Oni poskvrnila ruku svou
krví nevinnou. Kamení dokonalo vítězství jeho.

Jahna Aitilahu

pak odvezlido krajiny Betnuhadry,

kde podobným spůsobem ukamenovali jej.

Těla svatých mučeníkůkněze Josefa

a jahna Aitilahy

křesťané okolní tajně odnesli a pochovali.

BiskupAcepsimag, knězJosef ajahen Aitilahas

byli

poslední
mučeníci Perští za čtyřicetiletéhopronásledování S a
porova, jehož prvními obětmi byli biskup Betniktorský, Sapor,
A Bpolumučeníci jeho. ')

|

5. Svatý Ludvík (Ludek, Lidek) Bertrand, Dominikán.

Ludvík

Bertrand

narodilse ve Valencii, městěHi

Spanie Tarragonské,“) rodičům váženým a nábožným. Ludvík
od svých dítěcích let žil kajicně a svatě. Už jako chlapec spával
na holé zemi, začasté celou noc trávíval na modlitbách, a liboval
sobě v úkonech náboženských i ve skutcích křesťanského milo
Srdenství.

Ludvík toužil po klášteře.

Rodičemuv tom bránili; on

však stálostí svou překonal jejich odpor.
Jak mile dočkal se plnoletosti, vstoupil do kazatelského řádu

svatého Dominika,

a brzo učiněn jest příklademctností i star

ším řeholníkům.
Jak mile Ludvík učinil sliby řeholné, prospíval tím více
všemi ctnostmi. Tělo podroboval duchu postem, bičováním, rouchem
žíněným, bděním nočním a horlivou modlitbou. Takou měrou

mohutný Ludvíkův
duch nabýval blaživého klidu a stkvělé
cudnosti, která se mu patrně zrcadlila v očích.
Ludvík, ještě sám mladý, ustanoven byl za představeného
nováčkům řeholným, kteréž slovem a příkladem svým učil svatosti.

Představenířádu vypraviliLudvíka Bertranda do Zá
padní Indie,“) abytam hlásalevangeliumKristovo. Ač Ludvík
3) Svatý Sa por a spolumučenícidne 20. prosince. - *) Valencia,
hlavní město provincie Valencijské
ve východníchŠpanělích na pravém

sřehuřekyGuadalaviaru. — *)India Východní jsou krajinyAsijské
"na jihu od Himalaje mezi Persií a Čínou, na rozdíl od Indie

v Americe.

Západní

5. Br. Ladvík Bertrand, Dominikán.

mocen byl jenom jazyka Španělského,
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přecenárodové rozliční

rozuměli mu, jakoby k nim mluvil řečí jejich. Nesčetné množství
Indův obrátil na víru křesťanskou. Pohané zarputilí několikráte

namíchali mu
Ludvíkovi.

jedudo nápoje; avšak jed neuškodil věrověstovi

Jednoho dne velmož jakýsi veřejné pokárání nepravosti z úst.
kazatele Ludvíka potahoval na sebe, a umínil sobě, že se mu
pomstí a jej usmrtí. V tom okamžiku objevil se zrakům mstivého

velmožeKristus ukřižovaný, a velmož,vida zázrak ten, padl
k nohoum světci Ludvíkovi a prosil ho za odpuštění.
Ludvík Bertrand
pokorný a trpělivý začasté vzýval

Bohavolaje: „Pane, zde pal, zde řež, zde nešetři mne,

abys mne šetřil na věčnostil“
Boh dařil sluhu SvéhoLudvíka

milostinami

zjevnými.

Ludvík rozmanité věci předpovídal, a proroctví jeho splnila 88.
Požár uhasil znamením svatého kříže. Modlitbou utišil strašnou
bouři. Dravce zuřivé krotil pouhým slovem. Zemřelým navrátil
, nový život, slepcům zrak, chromým pevný krok a hluchým sluch.

Konečně Ludvík tuhou kajicností a pernou prací mnoho
letou onemocněl, nábožně přijal svaté svátosti a blaženězemřel
dne 10. října léta Páně 1581., když mu bylo teprvé 55 roků.

Ješto Bůh Ludvíka

Bertranda

i po smrti oslavilmno

hými zázraky, problásil ho papež Pavel

blahoslavence,

V. (1605—1621) za

a Klément X. (1670—1676)
za světce

v Církvisvaté. Konečněpak papež Alexander

VIII. (1689—1691)

k žádosti krále a všeho duchovenstva pravomocí apoštolskou

vyhlásil svatého Ludvíka Bertranda
patronem novéhokrá
lovstvíGranadského v Jižní Americe.
'

1)Nová Granada, nynítéž Spojené obceKolumbijské
jest za věku našeho republika

zvaná,

v Jižní Americe. Původní obyvatelé byli

Čibčové čili Mnyskové, národpilnýa šťastný.Zemitu dobyliŠpanělové
za let 1536. a 1597. a roku 1718, učinili ji Španělským místokrálovstvím. Od
roku 1781. počali se vybavovati z moci Španělské, a roku 1810. uznána byla
jejich nezávislost.
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I. Svatý Burkard,

biskup Viroburkský.

V království Bavorském, v kraji Dolno-Franckém, jest hlavní

krajské město Vircburk

(Wůrzburg),

po obou stranách řeky Mohanu,

kteréž, rozkládajít se

zevnějškem svým poskytuje

malýobraz naší královské Prahy. Jakož větší část Prahy
8 množstvím věží po jedné straně Vltavy

„města Vircburku

leží, tak i větší část

rozprostírá se na jedné straně Mohanu.

Jakounás kamenný most Karlův vedena Malou Stranu
ke chrámuSvato-Vítskému a ku hradu královskému,
takive Vircburku spojujekamenný most 0 osmi oblou
cích větší část města 8 menší částí v úzkém údolí pod strmícím

hradem královským. Vircburk jest město starožitné, kteréž má
vysoké školy a sídlobiskupskézaložené od svatého Bonifáce.
Prvním biskupem Vircburkským byl svatý Burkard, jehož
svátek v Církvi svaté máme dnes.

Země ta jmenovala se za starodávna „Durinky“ ve východ
ním Francku. První, jenž v zemi té hlásal učení Kristovo, byl
Jrčan, svatý Kilian, od roku 687., 8 jedenácti soudruhya žáky,
mezinimižvyznačovalise zvláštěkněz Kolonat, a jahen Donat.
Kdyžpak Geilana, choťvévodyDurinkského,Gozberta, všecky
tři pro víru křesťanskou dala usmrtiti, křesťanství v zemi té
namnoze opět zaniklo, tak že jenom tu onde chatrné zbytky jeho
pozůstaly.
|

Teprvé svatý Bonifác, veliký apoštol Němcův, zbudoval
pevný základ křesťanstva ve Francku
zřízením biskupské sto
lice ve Vircburku, která se stala středištěmpro sousedníkraje
německé.Prvním biskupem Vircburkskýmbyl svatý Burkard.

Burkard

pocházel z převzácné rodiny v Anglicku,

a nabyl od rodičů nábožných dobrého vychování. Už jako chla
pec nejevil pražádnou radost ve hrách dětských, ale liboval sobě
v modlitbách domácích a v pobožnostech veřejných. S mnohou
bedlivostí učil se všemu tomu, což by sloužiti mohlo jemu k duše
spasení a Bohu ke cti a slávě; a tak již za útlého mládí svého
ako moudrý „vykupoval
čas.“ Efes. 5, 15. Tělo své považoval

dle Písmasvatéhoza chrám Ducha Svatého,

a tudíž pečlivě

zdobil je čistotou a všemi ctnostmi křesťanskými. Největší touha

1. 8r. Burkard,biskop.
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jeho záležela v tom, aby Bohu celým srdcem sloužil a Jeho čest
a slávu množil.

Za první polovice osmého století opustil Burkard
vlast
svou, aby u Němců pracova) o obrácení. na víru Kristovu. Už

Karel Martell, Franckýmajordomus,postoupilBurkardovi
svůj zámekRorlach na Mohanu za obydlí. Tam Burkard
pro sebe a pro soudruhy své zařídil několik světniček, z nichžto

brzy povstal znamenitý klášter Nové Město (Neustadt).
Za toho času hledal svatý Bonifác, apoštol Německa,
statečné dělníky pro velikouúlohu svou. Vyzval svatého Lulla
a svatého Burkarda, aby mu pomáhaliv díle apoštolském.
Oba dva uposlechli vyzvání toho, a podali nejstkvělejší důkazy“

o svatosti a náboženskéhorlivostisvé. Následkem toho svatému
Burkardovi
svěřen byl větší obor požehnané činnosti.

Svatý Bonifác užza živobytíKarla Martella zamýšlel
zříditi nové stolce biskupské v říši Francké, v nynějším Německu.

Ješto pak vévoda Karel

Martell

dovoloval sobě škodlivých

přehmatůdozáležitostí církevních,

nemohlsvatý Benifác

uskutečniti veliké záměry své. Avšakhned po smrti Karla Mar
tella dne 15.října 741 za vlády jeho syna Karlmanna založil
evatý Bonifác několik biskupství, zejména pak biskupství ve

Vircburku,

kteréž svěřilsvatémuBurkardovi,

jejž k tomu

za nejschopnějšího uznal. Potvrzení biskupství toho oznámil papež

Zachariáš

listem svatému Bonifáci

daným dne 1. dubna

roku 742.
Křesťané Vircburkští s velikou radostí přijali prvního

biskupa svého Burkarda, kterýžv úřaděsvémbyl světlem
k osvícenípohanů ještě pozůstalých, a věrným rozdavačem
tajemství
Božích všechněmkřesťanům.Burkard horlivě
vštěpoval svatou víru, a důrazně žádal, aby předpisy a příkazy
církevní zevrubně a svědomitě zachovávaly se. Svá kázaní dotvr

zoval vlastním svatým obcováním, a Da svůj pastýřský
úřadsvolával horlivou a vroucnou modlitbou požehnání
Boží. Na biskupu Burkardovi

každý člověk spatřoval kř e

sťanskou lahodu a laskavost, trpělivost v pomluvách
rouhavýcha zlých jazyků, útrpnost

a slitovnost

k zarmovu

cenými nuzným,přísné zapírání sebe, ryzou pokoru ve
všemjednání,radostivou vytrvalost na modlitbácha hor
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livou péči o duše svěřené,

tak že požíval úcty a vážnost?

u lidí vznešených i nízkých, jenž nabyli nezvratného přesvědčení

o tom, že biskup Burkard všecko jen z lásky k Bohu
a k bližnímu podnikáa koná.Z úcty k Burkardovi Pipin,
bratr a nástupce Karlmannův,

povýšilbiskupy Vircburkskéna

hodnosthrabat zemských.
Dne 21. dubna 742. za Karlmanna
svolán byl sněm cír
kevní, jehož se Vircburkskýbiskup Burkard účastnil Roku 747.
poslal jej arcibiskupsvatý Bonifác do Říma, aby podal papeži
Zachariášovi
zprávu o stavu věcí církevních ve Francku,
a vyžádal sobě radu a rozhodnutí v některých otázkách záhadných.
Před svou poutí do Říma, odkud se roku 748. navrátil, dal

biskupBurkard kostisvatého Kiliana a jeho spolumu
čeníků, kněze Kolonáta a jahna Donáta vyhledatia slavně
přenesti,aby jim, prvním věrověstům v Durinkách, pro
kazovala se náležitá vděčnost. Svatý Burkard

nařídil po celý

den modlitby a půst, a pak se odebral s duchovenstvem a s lidem
na ta místa, kdežto dle pověsti těla svatých mučeníků byla pocho
vána. Biskup sám první rýčem učinil začátek, a jiní dělníci vyhá

zeli zemi, až přišli na kosti svatých mučeníků,
libeznou

kteréž

vůni vydávaly a uzdravení mnohých nemocnýchspů

sobily. Slavně pak přenešeny byly ostatky těchto svatých muče
níků do Marianského kostela na hoře zámecké, a později uloženy
byly na prvotním svém místě, kdežto nad hrobem jejich zbudován
byl chrám ze dřeva, a za roků následných z kamene.

Svatý Burkard byl muž v pravdě apoštolský,
stkvěle ospravedinil důvěru od svatého Bonifácia

jenžto

v něj kladenou

založením mnohých církevních ústavů pro mužské i pro ženské,
svou neunavnou činností v příčině rozšiřování víry křesťanské ve

Francku, živým účastenstvím na sněmích od svatého

Boni

fáce svolaných, a svou požehnanou všestrannou působností.

>

Kdyžbyl Burkard

úřadbiskupskýuž deset roků vzorně

zastával,vyžádalsobě od svatého Bonifáce a krále Pipina,
aby Megingaud,

jejž byl na biskupstvívysvětil, jeho nástupcem

ve Vircburku byl ustanoven. On sám pak odebral se na osamělé
místo v diecési Vircburkské (Hohenburg) se šesti společníky
a s knihami svými, aby se kajicně připravoval na smrt, kteráž
jej roku 752. převedla ze života zemského do radostí nebeských.

1. 8v. Burkard,biskup.

Megingaud,

tého Burkarda
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druhý biskup Vircburkský, pochoval tělo sva

vedle svatého Kiliana,

a pozdějšíbiskup—

Vircburkský, Hugo, vyzdvihl kosti jeho s povolením papeže
Benedikta
VIL dne 14. října 983, a tudíž v měsíci říjnu slaví

Bevýročnípamátka svatého

Burkarda

biskupa, kteréhož vše

mohoucí Bůh oslavil mnohými zázraky.

Svatý Burkard „opatrně chodil, a jako moudrý
vyknpoval

čas,“ Efes. 5, 15., kterýž mu od Boha vyměřenbyl

k tomu, aby sobě blahoslavenství věčnépojistil, aby tisíce bližních
svých ku spasení přivedl, aby čest a slávu Boží v Církvi svaté
rozmnožil. Lacino nevykoupil svatý Burkard čas od Boha vymě
řený a věčnou spásu svou. Opustilí své zámožné rodiče a svou

vlast Anglii, a odebral se do pohanských

zemí němec

kých, kdežto podrobil se tuhému životu a přemnohým strastem
i svízelům, aby sobě zasloužil království nebeského. Když pak
pozoroval, že na těle slábne, že se mu blíží smrt: opět byl pamět
liv na to, aby poslední svůj čas vezdejší náležitě upotřebil a vy
koupil. K tomu konci složil velikou důstojnost biskupskou, aby

o samotě výhradně toliko Bohu sloužila o spasení své
pečoval.Pravá moudrost křesťanská prosvítá celýmživotem

svatého biskupa Burkardal
Kterak ale my vykupujeme čas od Boha nám
vyměřený? Nejsou-liž přemnozí mezi námi, jenž mnohoměsíců,
mnoho roků, ba snad i všechen posavádní život svůj promařili
bez všelikého užitku nesmrtelné duše své? Ano, bohužel, pře
mnozí, ač jsou křesťané, věnujívšechen svůj čas svému tělu

smrtelnému,

ale o duši nesmrtelnou,

na kteréž všecko

záleží, buď málo, buď pranic nestarají se. O těch píše svatý apo

štol Pavel, „že neopatrně chodí, že jsou nemoudříl“
Ó, zmoudřemež, pokud čas jest, a staňme se již opatrnými a roz

umějícími,„která by byla vůle Božíl“ Efes. 5, 17. Svatý

Řehoř Nazianzský praví: „Život náš trhu se podobá,
a přejde-li den trhu, nebudeš moci ničeho koupiti.“
Pokudtedy trh života našehotrvá, pokudna světě tomto
živi jsme, kupujme sobě ctnostmi a dobrými skutky zboží krá
lovství nebeského.
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Dne 11. října,

2. Svatá Ethelburga, královna, abatyše.
Viz dne 6. února, II. 65.
V

3. Svatý Bruno (Břeněk, Břetislav) Veliký, arcibiskup
Kolinský a vévoda Lotarinský. 

Svatý Bruno, bratr císaře Oty I., narodil se roku 924.,
a byl nejmladším synem Německéhokrále Jindřicha L Ptá

čníka a svaté Mathildy. Jeho nejstarší bratr Ota I. stal se
prvým císařem Německým, drubý pak,Jindřich, vévodou

Bavorským.
Bruno,

dědic nábožnosti matčiny, odevzdán byl na vychování

Balderichovi,

ctihodnémubiskupuUtrechtskému.

Bruno

liboval sobě ve starých spisovatelích latinských a v knihách sva
tých otců, ale přede všemi vítán mu byl křesťanský básník Pru
denc. Mimoto naučil se Brunotaké jazyku řeckému.Jeho vědecké

vzdělání dovršil Ratherius,

biskup Veronský.

Ota, roku 936. učiněn byv králem Německým, dle obyčejův

doby té mladistvého bratra Brunona povýšil za opata Lorš
ského u Vormsu, a Korveiského na Veseře, což v případě
tomto poněkud omluviti se dá tím, že Bruno na dvoře královském
ctnostmi se stkvěl a svatě živ byl. Bruno od sedmnáctého roku
svého zastával úřad kancléřský, přijal 950 posvěcení, a po

smrti Vigfrida

953 zvolen byl za arcibiskupaKolínského.

Dosud Bruno vynikal nade všecky básníky a mudrce dvořany,
a blahodárně působil ve vyšších kruzích společenských. Jak mile

však vystoupilna prestol arcibiskupský,

byl netolikovzor

ným pastýřem duchovním, ale také znamenitým vladařem světským.
Tobo času spůsobil proti králi povstání nebezpečné nejstarší jeho

syn Ludolf, jejž podporovalKon rád, vévodaLotarinský. Arcibiskup
Br u no pomocenbylkorunovanémubratru radou
i skutkem tou měrou,

žejej Ota nazval „svou jedinou útěchou a nadějí“ a místo
odbojnéhoKonradavévodou Lotarinským jej učinil.Bruno
smířil Otu 8 Ludolfem synem, pečoval o náležité vzdělánísvého
duchovenstva, byl mocným ochráncem a štědrým dobrodincem klá
šterů i bratrstev, jakož i hledaným a váženým smírcem sporných
stran panovnických. Když Ota I podruhé do Italie odešel roku

4. Sw. Tharak a spolumučeníci. 5. Sv. Zendida a Filonila.
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Š62., aby se dal v Římě za císaře korunovati, byl Bruno jeho
náměstkem v říši.

|

Léta Páně 965. arcibiskup Bruno zase jako smírce povolán
byl do Francie, a tam dne 11. října 965 ve svém 40. roce
v Remeši zemřel. Tělo jeho bylo do Kolína přenešeno a po
chovánov klášterním kostele svatého Pantaleona,
jejž byl sám
vystavěl. V Církvi ctí se jako světec dne 11. října.

4, Svatí Tharak, Probus (Pravoň) a Andronik, mučenici.
-V Tarsu, městě Asijského Turecka na pobřeží Maloasijském
v pašaliku Adanském na pravém břehu řeky Cydnn, jež bývalo
hlavním městem Cilicie, dosáhli koruny mučenické za Diokle

cianského pronásledováníkřesťanůdne 11. října svatí Tharak,
Probus a Andronik. Svatí vyznavači dlouho snášeli útrapy
ohyzdného žaláře, byli třikráte nkrutně mučeni, a konečně pro
statečné vyznání Jesu Krista sťati.

5. Svatá Zenaida a Filonila, ženy v Tarsu.
V Tarsu, městě Cilicijském, koná se dnes výroční pa
mátka svatýchžen Zenaidy a Filonily, rodných sester, kteréž
příbuzny byly svatému apoštolu Pavlu,

jenž je ohě vyučil svaté

víře křesťanské.

Dne 12. října.

|. Svatý Maximilian (Maksa), biskup, mučeník, Štyrčan.
Římská provincia Norikum

obsahovala území v nynějším

mocnářstvíRakouském:celé Korutany a Solnohradsko, vý
, chodnícíp Tirolska, část Bavorska
do Solnohradska za
sáhající,Horní Rakousy na pravém břehu Dunaje, a část

Dolních Rakous i Štýrska.

Norikum otočenobylok se

veru zeměmiBojův a později Markomanův,

ni, k jihu Panonif (nynějšíKrajinou)

k východuPano
a Italií, a k západu

Rhaecifa Vindelicif. StaréLaureakum, nynějšíLorch, ves
v Hornorakouskémkraji Traunském

nedaleko Enže, pokládáse
6*
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„ Dne 12. října.

za kolébku křesťanství

v krajinách těch. Víra svatá. do

Norika přenešenabyla z Italie a z Panonie,
byla se ujala a kvetla.

kde už záhy

:

Prvním známým hlasatelem slova Božího v Laureaku
byl
svatý Maximilian, biskup nemající stálého sídla, nébrž apo
štolující po celé zemi. Že jeho činnost byla velika a požehnána,
dosvědčuje úcta, jížto světec ten od starodávna požívá v zemích
oněch.

Svatý Maximilian

narodilse v Celji“) z rodičůvbohatých

a již křesťanských. Jako jinoch po rodičích zdědil veliké statky,

kteréž mezi chudé rozdal a do Laureaka
se odebral. Pro
stkvěléctnosti svéokoloroku 257. byl na biskupství
posvěcen.
Chodě po celé zemi zvěstoval lidu Božské učení Kristovo, a po
tíral modloslužbu pohanskou.
Toho času vydán zákon císařem Římským, aby všude obětmi
usmířen byl rozhněvaný bůh války, Mars. V Celji měl toho

času Mars slavný chrám, a Eulasius,

sídlo. Jak mile biskup Maximilian

císařský náměstek, své

slyšel, že Eulasius

kře

sťanům vyhrožoval, nebudou-li oběťovati modle, vypravil se k němu,
a vážně oslovil jej: „Neposlal-lí tě císař do země této, aby's ji
chránil před nepřítelem? Ty ale hůře než nepřítel v záhubu vrháš
ty, kteréž chrániti máš? “

RozhněvanýEulasius dalsvatého biskupa do chrámu Mar
vésti, aby mu obětoval. Když pak Maximilian arcit
neuposlechl, rozkázal Eulasiusg, aby sťat byl. Svázaného vy

tova

vedli za město, a sťali dne 12. října 288. Nábožné ženy za noci
hlavu i tělo pochovaly. Svatý Rupert,
biskup Solnohradský,“)

vystavělv Celji kostel ke cti svatému Maximiliánovi.
Za desátého století přenešeny byly kosti svatého Maximi
liana do Pasova v Bavořích,kdežto podnes s tělem svatého
Valentina
v hlavním chrámě chovají se v uctivosti povinné.
Svatý Maximilian jest patronem země Štýrské.

i) Celje, Cele, německy: Cilli,

město Štýrské v kraji Mariborském

nad Sanem při dráze z Vídně do Terstu vedoucí, jižně od Štýrského Hradce.

Římanům slula Claudia Celleja
I. 521.

— ") Bratý Rupert dne 27. března,

2. Bv. Serafin de Monte Granario.
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2. Svatý Serafin de Monte Granario, bratr Kapucín.
Kristus

velebil nebeského Otce Svého řka: „Chválím

Tě, Otče, Pane nebes a země, že jsi ukryl tyto věci
před moudrými, a opatrnými, a zjevil jsi je ma
ličkým!“

Mat. 11, 25. Milostité dostalose také svatému Sera

fínu. Neumělť ani čísti, ani psáti, a přece vědou svatou převy
šoval mudrce světské.

Sera fín narodil se v Italii

roku 1534. Chudobná, ale

nábožná matka od mladosti slovem a příkladem učila jej sloužiti

Bohu. Nábožnost

Serafínova

vzrůstala každým rokem.

Jak mile dokonal práci uloženou, spěchal do kostela, a modlil se
v koutečku osamělém. Nejprvé pásal ovce, a při tom ustavičně
odříkával modlitby, nebo rozjímal o věcech svatých.

Po smrti matky své zůstal Serafín

u bratra ve službě. Bratr

nelaskavě nakládal s ním, on však nikdy nestěžoval sobě; ba ná
božnost jeho protivenstvím a sužováním utvrzovala se. Třikrát

do téhodne se postil,

a každou prázdnou chvíli věnoval

modlitbě.

Jednoho dne Serafín

o přísné spravedlnosti
že chtěl poustevníkem

slyšel čísti ve svatém evangeliu

Boží. Čtení to tak dotklo se ho,
státi se. Ale uváživ tu věc důkladně,

odešeldo kláštera kapucinského

na hoře Granario

neda

leko města Askoli v krajině Římské. Představený kláštera, vida
jej v učení zanedbaného a ku každé práci neschopného, nechtěl
ho přijmouti. Když pak Serafín nepřestal prositi, vzal ho na
zkušenou do kláštera.
Serafín svědomitě zachovával pravidla řádu, byl poslušen
spravců svých, konal i mimořádnéskutky kajicnosti, a považoval se
za nejposlednějšího v celé společnosti klášterní. Učinil sliby řeholné.

Zprvu nejevily se veliké ctnosti Serafínovy;
ba někteří
neskromní bratří řeholnícipotupovaliho. Serafín milerad
snášel každou potupu. Avšak znenáhla zastkvívaly se jeho ctnosti
a zásluhy tou měrou, že se mu všickni obdivovali. Také v okolí,
zejména v městě Askoli, roznesla se pověst o svatosti jeho.
I mužové v důstojenství církevním a světském postavení ra
dívali se 8 ním. Chudičký a neučený bratr Kapucin Serafín
snadno a rychle urovnával každý spor mezi obyvateli Askolskými.
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Dne 18. října.

Nejvíce. ujímal se utlačovaných, chudých a nuzných. Polovicí ze
všeho, cu od kláštera mě), dával žebrákům. Za povstalého- hladu
začasté i druhou polovici rozdával. Navštěvoval nemócnice a
vězení, pečoval o tělesné i duchovní potřeby zarmoucených,

horlivě hájil chudé, jež nazýval „miláčky

Božími“

na mysli

pořád měl hořké umučení Páně, na sebe byl přísný, ale jiným
shovíval, jak předpisuje svaté evangelium.

Papež Klement XIII., když jej za svatého

prohlašoval,

napsal o něm: „Líbilo se Hospodinu vznešené ctnosti Serafí
novy korunovati dary nebeskými. Všemohoucí osvítil služebníka
Svého světlem s hůry tou měrou, že předpovídal budoucí věci.
Nejtajnější záhyby srdce prozíral, radostí nadzemských pociťoval
a pouhým znamením kříže nemocné uzdravoval. Odevšad přichá

zeli k němu na horu Granario
churavci a neduživci, tak že
nezřídka celý den zázračněuzdravoval je.“
-Serafín
určitě předpovědělden smrti své, a svatě v Pánu
zesnul roku 1604., když překročil svůj sedmdesátý rok. Veškero oby

vatelstvo Askolské

putovalo do kláštera. Každý chtěl uctiti

bezduché tělo jeho, každý chtěl míti nějakou památku po něm.

Roku 1610. dovolil papež Pavel V. městu Askoli, aby
u hrobu Serafínova
lampu rozžehali a jemu veřejnou poctu
prokazovali. Roku 1767. konečně Klement XIII slavně prohlásil
jej za svatého v Církvi Boží.

s

Dne 13. října.

I. Svatý Edvard (Eduard) Vyznavač, král Anglický.

Egbert Veliký, král Vessexu v Anglii, spojil sedmero
Anglosaských království pod svou vládu, a byl prvým králem

Anglickýmze Saské dynastie roku 827. Nazvav spojenouříši
svou Anglickem zemřel roku 837.
Avšak už za nejbližších jeho nástupců trpělo Anglicko
mnoho ustavičnými nájezdy loupeživých Normanů,
kteří pod
jménem Dánů v zemi se usadili a od králů poplatek vydírali.
Edmunda I, svatého, zajali, a dne 20. listopada 870. sťali.
Nyní opanovalicelou zem, tak že Alfred, pravnuk Egbertův,
skrývati se musel před nimi celý rok 871., až celý národ povstal

I. Bv. Edvard Vyznavač.,
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proti svým utiskovatelům. Alfred. postaviv se mu v čelo porazil
Dány v krvavých bojích a zem od nich osvobodil.

Po tomto Alfredovi Velikém požívaloAuglicko za
jeho nástupcův po delší čas pokoje. Král Edgar

(959—975)

zůstavi)nedospěléhosyna, svatého Edvarda, mučeníka, po
jehož smrti roku 978. nevlastní bratr Ethelred
obnóveným útokům Dánův

IL nedovedl

odolati a trůn potomkům svým zacho

vati. Jeho synovéEdmund IL, a Edvard dáni byli do Nor
mandie. Za ně panovalKnut Veliký, syn Svena, vévody
Normanského,švakra téhož Ethelreda
II. K lepšímu utvrzení
svého práva pojal za manželku pozůstalou vdovu Ethelredovu,
Emmu, a mocně panoval v Anglicku i v Dánsku. Za nástupce
měl syny své Harolda I. a Hardiknuta,
kteří však zemřeli
bez potomstva.
Roku 1042. byl na trůn povolán zmíněný nejmladší syn

Ethelreda II, svatý Edvard Vyznavač z Normandie.
Svatý Edvard Vyznavač, syn krále AnglickéhoEthel
reda II, a jeho choti Emmy, dcery Richarda I, vévodyNor
manského, narodil se roku 1004. v Islipu, v hrabství Oxford
ském. Byl to jinoch výtečný a nábožný, zvláště při mši pvaté
a při svatém přijímání. Miloval vědy, rád obcoval 8 muži mou
drými, z pokory byl malomluvný, řeči nemravné a pomluvné
nemoh] enésti. Čistotu panickou pokládal za nejdražší statek svůj,
tak že jej při dvoře vévodském nazývah „anjelem.“
Zmatky
v otcovské zemi a neštěstí rodinné utvrzovaly ho v bohabojnosti.
Když mu dvořané přimlouvali, aby osvojil sobě trůn Anglický
válečnou výpravou, osvědčil šlechetnou mysl svou výrokem pa

mátným:„Raději nechci trůnu žádného, nežbych si ho

vydobyl proléváním krve“
Edvard,

byv roku 1042., jak už zmínka se stala, od vel

možů do vlasti povolán a slavně korunován, počal spravedlivě
a bohabojně panovati. Za minulých zmatků bezprávně odňaté zboží
muselo se pavrátiti pravým majetníkům. Kostely a kláštery zane
dbané dal obnoviti a pečoval o zvelebení služeb Božích dle zásady

své: „Nejlepším prostředkem k povznešení říše jest
bázeň Boží a nábožnost, ješto blahobyt závisí na
náboženství a Církvi.“
Druhou starostí bylo Edvardovi

králi rychlé a důkladné“

upravení práva veřejného. K tomukoncisvedl zákony Saské
a Dánské pod jménem „obecného práva“ (commonlav),
jež
posud známojest pod jménem „zákonův
znavače.“

Edvarda

Vy

Třetí
věcí pak
byla mu všeho
činná druhu.
podpora a pomoc chudým,
vdovám,
sirotkům
a potřebným
Při královském dvoře panovala moudrost, nábožnost a spra

vedlnost. Lidé zlí se ho báli, dobří ho milovali. Edvard

sám

žil toliko ze statků korunních, jež rozumně a šetrně spravoval.
Každá zásluha došla odplaty. Svatý král radoval se, když k úče
lům dobrodějným vyprázdnil pokladnici svou. Velmožům, kteří
dobrovolnou daní přispěti chtěli k zapravení jeho vydajů, s díkem
podávané dary navrátil. Kdo dobrý, v největší uctivosti měl krále
svatého.
Velmožovéžádali nedlouho po korunování krále Edvarda,

aby k trvalejšímu pojištění trůnu vstoupil do stavu

ského.

manžel

Král, jenž byl Bohuslíbil ustavičné panictví, tuto

zavázanostsvouobjevilnevěstě E dithč, dceřihraběte Godvina,
a zasnoubil se s ní, když byla ochotně svolila, že budou jako bratr
a sestra v manželství žíti.

Svatý Edvard jen jednou podnikl válku nikoli pro seb e,
nýbrž pro Malkolma II., krále Skotského,jemuž dopomohlna
trůn, s něhož byl nespravedlivě zapuzen.
Svou vlastní zem král Edvard dobře opatřil proti Dánům,
jenž za jeho vlády jen jednou marně se odvážili na útok a vpád.
Přece musel výtečný panovník tento zakusiti útrap nezasloužených.
Někteří dvořané, aby jen oni požívali důvěry královy, podezří

vali matku královu, Emmu, jako by pohoršlivě živa byla. Král,
jenž jednak matku svou miloval, jednak ale obával se, že by,
nevyšetřiv obžalobu tu, rozmnožil pohoršení, dal věc tu na sněm
svolaný. Matka Emma, vědouc, že nevinna jest, podrobila se
očistě. Modlila se po celou noc, a příštíhodne kráčela bez úrazu
bosa, majíc oči zavázány podevíti žhavých radlicích. Král poznal
nevinu matky své, kleče odprosil ji, a dal veliké dary chrámu,

v němžto dála se očista.
Také Godvin, otec královnin, a jeho nejmladší syn, zranili
srdce královo odbojuictvím;
avšak milosrdnýkrál Edvard
odpustil oběma.

1. Br, Edvard Vyznavač.

Slib, jejž byl Edvard v Normandii
bude do Říma
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učinil, že putovati

ke hrobu svatého apoštola Petra, a jejž pro

povážlivé poměry v říši své vykonati nemohl, změnil papež Lev IX.
(1048—1054) v jiný dobrý skutek, aby totiž peníze, jichž by na
pouť tu potřeboval, rozdal mezi chudé. Král Edvard ochotně
nařízení Stolice apoštolské vykonal, a mimo to ozdobil a obohatil
jednu z devíti kapliček klášterního chrámu Vestminsterského
(Uestminstrského) v Londýně, v němžto on první z králů Angli
ckých byl korunován. Kapla ta, nejzajímavější ze všech, jest za

hlavním oltářem, a chová doposud ostatky svatého Edvarda.
Zbožnost králova vždy více jevila se pečováním o chudinu
a sirotky, jichžto otcem nazýván byl, kromobyčejnou nábožností
ve chrámu Páně, častým přijímáním svatých svátostí, ctěním

svatých, zvláště svatého Petra

a Jana,

apoštola, tohoto k vůli

jeho panictví.
Svatost Edvardova na konci života dovoděnabyla od
Boha rozličnýmizázraky. Prosil-li ho kdo za něco ve jménu
svatého Jana, nikdy nebyl oslyšán. Jednoho dne žebrák prosil
krále Edvarda

prsten

těmi slovy za almužnu, a král nemaje ničeho,

svůj darovalmu. V noci pak zjevilse mu svatý Jan,

vrátil mu prsten darovaný a ohlásil mu brzkou šťastnou smrt.
Člověka dnou sklíčeného sám vnesl do chrámu, jiného, na raka
trpícího, požehnal svatým křížem, a oba okamžitě nabyli plného
zdraví.
Aby rozbroje o následnictví zamezil, povolal svého bratrovce

E dvarda, který v Uhrách ve vyhnanství žil. “) Když pak ten
už roku 1057. zemřel,jmenovalvévodu Viléma z Normandie
nástupcem svým.
Zatím blížil se opověděný konec života. Ač král Edvard
byl churav, účastnil se slavného posvěcení klášterního chrámu

Vestminsterského

po celý den, a potom modlitbouhorlivou

a přijetím svatých svátostí připravoval se na smrt. Královnu pla

čící těšil řka: „Neplač; neumru, ale budu žíti; vímf,

že z tohoto údolí smrti půjdu do země živých, abych:
tam věčně požíval blaženosti svatých.“ Pak zjevilkrál
') Viz život svaté Markéty,
£ Uher povolaného, dne 10. června.

královny Skotské, dcery téhož bratrovce
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Dne 18. Hjna.

Edvard velmožůmříše, že královna

ostalupannou, a poru

čenu ji učinil ochraně jejich.
Klidně zesnul v Pánu dne 5. ledna roku 1066, -Edvard,
poslední z panovnického rodu Anglo-Saského.

SvatéhoEdvarda Vyznavače nástupce,Vilém JI.Pod
manitel, pochoval tělo jeho v rakvi nádherné. Těloto roku 1102.
shledáno bylo bez porušení. Při otevření hrobu a rakve šest
nemocných nabylo zdraví. Papež Alexander IIL (1159—1181)
prohlásil jej slavně za svatého.
Dne 13. října 1163. přenesl
ostatky jeho svatý Tomáš, arcibiskup Canterburyský, kterýžto

den výroční památky svatého Edvarda

Vyznavače

novil za svátek pro celou Anglii národní

v Oxfordě.

usta

sněm roku 1220.

2. Svatý Karpus, žák svatého Pavla.

Troja, Troas, Ilion, prastaré město v severozápadní
části Malé Asie, známé z „Trojské války“ zbořenobylo
roku 1184. před Kristem.

Později na tom místě povstala Nová

Troja, Nové Ilion, město důležité za času císařův Římských,
kteréž ctí a vzývá svatého Karpa, žáka svatého Pavla, apoštola
národův.

3. Svatí Daniel (Daněk), Samuel, Anjel, Domnin, Lev,
Mikuláš a Hugolin, mučeníci Minorité.

StarodávnáMauritania
mezi Numidií,

byla severozápadníčástí Afriky,

Středozemníma Atlantským mořem; nynější Fez

a část Algíru. Mauritania
rův, nynějšíchMaurisiův,

měla své jméno od národaMau
stala se roku 43. po Kristu pro

vincií Římskou, a rozdělenabyla na dvé: Mauritania
Tingitana,

část západní, podle hlavního města Tingis, nyněj

šíhoTanger, a Mauritania

Caesariensie,

podle hlavního města Caesarea,

Šeršel.

část východní,

nyní Tenez,

nebo také

V Mauritanii Tingitanské
dnešního dne slaví 8e
výroční památka sedmi svatých mučeníků z řádu Mino
ritův, jejichžjménajsou: Daniel (Daněk), Samuel, Anjel,

Domnin, Lev (Leo), Mikuláš a Hugolin.

Titobratří Minorité horlivě hlásali v Mauritanii

ovan

gehum Kristovo, a dovodilii poráželi bludy mahomedánské. Maho
medáni věrověsty jali, žalařovali, bičovali a konečně mečem
odpravili.

4. Svatá Chelidonia, panna Subiacká.

Subiako, zastarověkuSublagueum, jest městovŘímsku
nedalekoTeverona. Na blízku Subiaka městanulezá se pro
klášter Benediktinský
aslulý
sochousvatého
Benedikta.„Sacro Speco“ s krásnýmkostelem
Město Subiako

dnes koná výroční památku své krajanky,

svaté panny Chelidonie.
Dne 14. října.

I. Svatý Kalist (Callistus), papež, mučeník.
Za panování císařeŘímského Komoda) mělúřadníkcísař
ského paláce, křesťanKarpofor, křesťanskéhootroka Kalista,
také Domicius zvaného, jemuž svěřil množství peněz, učiniv jej
svým penězoměncem. Kalist
provozoval obchod ten na tržišti,
kde se ryby prodávaly, a ješto pán jeho ručil za něj, svěřovali
mu i jiní křesťané peníze své. Avšak obchod se mu nedařil, tak
že přišel o všecko. Z bázně před pánem svým utekl, a chtěl právě
V přístavu na loď vstoupiti, když přichvátal pán jej stíbající.
Zočiv pána svého ustrašený otrok skočil do moře, aby se plováním
zachránil, ale lodníci vytáhli a pánovi odevzdali jej. Pán dal pola

peného odvesti do mlýna,
práce přetěžké.
Ubohý Kalist

v němžto otroci

z trestu konali

ale měl mezi křesťany přátely a orodovníky,

jenž oznámili pánu jeho Karpoforovi,
že Kalist má ještě
peníze u několikadlužníků. Karpofor tedy Kalista z trest
nice propustil, aby mohl vyupomínati dluhy ty.

3) Commodus Lucius Aelius Aurelius, též M. Antonius
zvaný (180—192),ukrutník a zhýralec, jemuž milostnice Marcia,
o hrdlo své, připravila smrt.

bojíc se
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Dne 14. října.

Kalist,

jemuž dlužníci židé nechtěli platit, žádal dluhy

hlučně v sobotu v modlitebnici židovské. Židé pak místo plácení

ubili a odvedli jej k městskému starostovi Fuscianovi,
žalu
jíce, že křesťanský otrok Kalist v modlitebnici jim učinilnásilí.
Fuscian dal Kalista zbičovati a odvesti k nucené práci
v dolech Sardinských.
Později milostnice císařova, Marcia,
křesťanům příznivá,
vymohla odsouzencům v dolech svobodu, a 8 nimi navrátil se

i Kalist,

ač jeho jméno nebylona seznamupapežem Viktorem

Marcii doručeném. Náměstník císařský, aby se Marcii

i Kalista

zavděčil,

úpénlivěprosícíhoz trestu propustil. Papež Viktor

poslal jej do města Ancia,')

a povolil mu z almnžen křesťan

ských měsíční podporu, což dosvědčujeKalistovu

hodnost

uznávanou.

Za času papeže Zefyrina (203—217) počalo se lépe dařiti
těžce zkoušenému a vytříbenémuKalistovi,
jenž do Říma byv
povolán zastával důležitý úřad v duchovenstvu Římském po boku
samému papeži. Kalist byl správcem velikého hřbitova, kterýž

protojeho jménem nazvánbyl hřbitovem svatého Kali
sta, a to jest novým důkazem, že Kalist

u křesťanůŘímských

požíval zasloužené vážnosti, což arciť nejvíce patrno jest z toho,

že Kalist po smrti papežeZefyrina dokonceaž na Stolici
apoštolskou
byl povýšendne 2.srpna léta Páně 217. Zručnost,
a zvláště horlivost, kterouž kněz Kalist při každém úkonu
osvědčoval, získala mu úctu a důvěru všeobecnou, vyjma malou

stranu jeho soka, Římského kněze Hipolyta,

kterýž jakožto

rozkolník zůstavil nám spis důležitý, teprvé za doby novější
nalezený. “)

Za času papeže Kalista

I. panoval Římský císař Helio

gabal (218—222), jenž neměl jiné starosti mimoukájení hanebné
chlipnosti a požívavosti, a tudíž ani křesťany nepronásledoval. Po

něm císařoval Alexander

Severus

(222—235), kterýž také

nebyl zjevným nepřítelem křesťanův, ač za jeho vlády působením
1) Antium,

nyní „Porto d'Anzio,“ druhdy důležité přímořní město,

nyní ves blíže starých zřícenin.— *) Philosophumena
výtečněpošouzenáod Děllingera v knize „Hyppolitus
Regensburg 1853.

Presb. Hippolyti,
und Callistus,“

1. By.KalistI., papež.

217

dřívějších zákonův protikřesťanských a svévolí úřadníkův mnozí
museli podstoupiti smrt mučeniekou.
í

Za těchto dvou císařův počala se zaváděti „snášelivost
náboženská “ Křesťané měli vedlé jediného pravého Boha
uznávati
také bohy pohanské, aby náboženstvíkřesťanské
nabylo práva v říši. Avšak křesťan nikterak nemůže na roveň
postaviti lež a pravdu.
Z toho arciť i za té doby nezřídka
vyklubalo se krvavé pronásledování křestanův.
-©

Papež Kalist

L užil pokojných let k tomu, aby rozšířil

a utvrdil Církev. Slovem Božím zveleboval ctnostný život
věřících. Příkladem
svým povzbuzovalduchovenstvo. Horlivou
činností všestrannourozmnožilznačněpočet křesťanů.Kalist L
vystavěl kostel na tom místě, kde za našich časů jest chrám
Panny Marie za řekou Tiberou.

hampejs,

Na místě tom měl se zbudovati

a V rozepři o věci té rozhodl pohanský císař Ale

xanderSever řka:„Lépe jest, aby se důmten věnoval
službě Boží, nežli hýření.“ Výrok tohoto pohanazahanbuje

křtěné a obřezané pohany naší doby.
Ze saméhospisu Hipolyta, obratnéhoKalistova protiv
níka, vysvítá jasně svatého Kalista L výtečnýduch a šle
chetné srdce, moudrosta laboda. Věrouku o nejsvětější
Trojici Boží papež Kalist přesněvysloviljak proti bludaři
Sabelliovi, tak proti opáčnémuučiteli Hipolytovi. V příčině
pokání hříšníkův a odpadlíkův do Církve se navracujících osvědčil
svatý Kalist [ právě křesťanskoua apoštolskou mírnost i shoví

vavost, a pronesl katolickouzásadu „neobmezeného odpou
štění hříchův,“ ješto není žádný hřích tak velik, aby nemohl
mocí klíčův od Krista Církvi danou odpuštěn býti.
Že pak navracující se odpadlíky, zejména pak rozkolníky

Hipolytovy,
za podmínek snadných přijímal do Církve, jednal
svrchovaně moudře. Ve věcech manželských prohlásil Kalist I.
zákonodárství církevní za neodvislé od zákonův světských.
Jmenovitě za platná uznal manželství mezi dcerami 8vo0

bodných a šlechticův s mužize stavuotrockého a chu
dobnějšími

osvobozenci

bez ohledu na pohanskézákony

Římské, neboť z vlastní zkušenosti znal nezaviněnou bídu otro
kův, a obával se, aby křesťankyz nedostatku mužův křesťanských

neprovdávalyse za pohany.
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Dne 14. října.

Toho času byl v Římě horlivý kněz, Kalepod,

příčinou,

že několik vzácných pobanů i s rodinami obrátilo Be na. víru
křesťanskou. Kněz Kalepod spolu s novokřesťanytěmi podstoupil
smrť mučenickou. Bylť sťat, a tělo jeho do Tibery uvrženo, odkud —

ho starostlivý papož Kalist I. dal vytáhnouti a počestně pocho
vati na hřbitově u silnice Aureliovy.“)
Za tou příčinouvzbouřil
se lid pohanský, a právník, soudce Ulpian, nepřítel křesťanův,
postaral se o to, aby i papež byl jat a odsouzen.
Papež Kalist, byv po delší čas žalařován a hladem i jinými
spůsoby mučen, konečně dne 13. října roku 222. byl z okna svého
žaláře do studně shozen, a tam ukamenován.

Kněz Asterius,“)
jenž později také dobyl sobě koruny
mučenické, tělo svatého papeže Kalista I. ze studně vytáhl
a vedlé svatého Kalepodia pochoval. Doposudukazuje se studně,
do níž svatý Kalist L byl uvržen, a nad kterouž jest kostelíček
vzdělán. Časem těla obou mučeníkův Božích, svatého Kalista
a Kalepodia, byla přenešena do kostela MariePanny za Tiberou.

Podzemní hřbitov svatého Kalista, jenž později
mívaljméno svatého Sebastiana,
„hřbitovem svatého Kalista“

od let nedávnýchale opět
sluje, má u vchodusvém

kostel, v němžto čte se tento památný nápis: „Tenť jest hřbitov
slavného papeže a mučeníka Kristova Kalista. Kdož ho se srdcem
v pravdě skroušeným navštěvuje a zpověď vykoná, nabude doko
nalého prominutí trestův za hříchy své pro Slavné zásluhy
170.000 svatých mučeníkův, jenž tuto pochováni byli se 46 slo
vutnými biskupy (a papeži), prošedše vesměs velikými útrapami,
a vytrpěvše smrt pro jméno Ježíšovo, aby učiněni byli dědici
království Božího.“

2. Svatý Dominik Obrněnec, poustevník.
Za jedenáctého století hlubokoklesla církevní a mravní kázeň
v Italii. Ale právě tím u mnohých vzbuzena byla horlivost a ka
jicnost nejtužší, kteráž osvědčovala mohutnou sílu vůle. Káraliť
horlivci těla svá netoliko za hříchy vlastní, ale také za nepravosti
svých bližních.
!) Sv. Kalepod

dne 10. května. — *) Sv. Asterius

dne 21. řijna.

2. By. Dominik Obrněnec. n
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U věci té nejvyššího vrchu dostoupil, a přece velikého věku

dosáhl svatý Dominik Obrněnec (Loricatus),jemuž příjmí
eno dáno bylo od železného brnění, kteréž po fnnohoroků
nosil na holém těle.
Jak mile Dominik vstoupil do stavu duchovního, rodiče
jeho darem dali biskupovi kozlovici a prosili, aby syna Domi
nika vysvětil za kněze. Dominik,
dověděv se o tom, pevně
umínil sobě, že nikdy nebude konati služby oltářní, opustil svět,
stal se mnichem a oddal se životu nejvýš kajicímu nejprvé v ústavu

pro poustevníky v Ponte Rezzoli v Umbrii, v krajině Italské,
a pozdějiv poustevněsvatého Petra Damiani ve Fontavel
laně.') Svatý Petr Damiani, přítel svatéhoDominika Obr
něnce, velice schvaloval tento spůsob života kajicího, ale nepři
kazoval ho ani klášterníkům.
Svatý Dominik jenom v neděli a ve čtvrtek jedl chléb
s troškou vlaského kopru. Jindy žil o pouhém chlebě a o vodě,

maličko spával, nosil mimo železné

brnění

několik řetězů

kolem těla, a nežli se vymodlil jeden žaltář, začasté i tisíckrát
na kolena poklekl. Jednoho dne takto vyříkal žaltář osmkrát. Při
tom ještě mrskal tělo své metlami, a po několik roků před smrtí
svou řemeny. Málo kdy minul den, aby nebyl dvakráte přemýšlel

o žaltáři, bez ustání mrskaje se. Začasté, zvláštěpak za postu
čtyřicetidenního,
bičoval se, pokud nevyříkalžaltářtřikráte.
Modlitbu a trýzeň svouobětovalBohu za hříchy jiných, počí
taje deset žalmů a tisíc ran za čtyry měsíce pokuty církevní;
třicet žalmů a tři tisíce ran za rok; a bičování během celého
žaltáře a patnáct tisíc ran za pět roků pokání od Církve
ukládaného.
Mimořádné toto zapírání a bolestné kárání sebe jest zajisté
výmluvným svědectvím o vřelé lásce k Bohu a k bližnímu, jížto

se u svatého Dominika

Obrněnce

každý člověkmusí obdi

vovati. Jakýmto mrzákem jest sobec sebe více před

světem slavený naproti rekovné obětavosti toho
světce — mnicha a poustevníkal
) Petr Damiani dne 23. února.
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Dne 14. řijna.

3. Svatá Petka (Paraskeva), Srbka, panna Trnovská:

Svatá Petka, ruskyPjatnica, řeckyParaskeva, naro
dila se v Epibatách v Thracii")
z bohabojných rodičů. Když
osiřela, odešla od dědice domu otcovského, bratra Euty mia, jenž
napotom byl biskupem v Maditě, městě Thrackém.
Petka odebrala se na poušť ve vlasti své, a tam jako
a njel sloužila Bohu, krotíc panenské tělo své postem, modlitbou
a bděním ustavičným. Lůžkem za kratičkého odpočinku byla jí

holá země, pokrmemmaličkobylin, nápojem voda v podvečer;
byliny požívané za modlitby kropila slzami. Žádajíc toliko, aby
se líbila Kristu, Choti nebeskému, neohroženě snášela a přemá
hala častá pokušení zloducha. Putovala do Svaté země, a tam
u Jordánu bytovala na poušti po delší čas.
Zjevením oznámena jí nedaleká její smrt. Proto opustila

poušť a navrátila se do E pibat, rodiště svého. V Cařihradě
obcházela všecky kostely, zvláště chrám Sofijský a chrám bla
hoslavené Marie Panny, horlivěkonajíc pobožnostsvou. V E pi
batách za ustavičné práce, modlitby a bolesti dočkala se blaže
ného odchodu k Božskému Choti.
Tělo svaté Petky neporušené později umístěno bylo v E pit

batském

kostele svatých apoštolů, odkud po dvoustoletí pro

veliké zázraky v celé zemi známé přenešeno bylo léta Páuě 1221.

k rozkazu Bulharského cara Jana Asěna do sídelního města
Trnova,“) kdežto car ten panoval od 1217 do 1241.
Za nadvlády Turecké
v Bulharsku drahocenný poklad

tento, tělo svaté panny Petky, choval u sebe vladař
Valašský,
Anjeliny“)

odkud přišlo do Cařihradu, pak přičiněnímsvaté
do Bělehradu Srbského; potom zase do Cařihradu,

až pak konečněs přivolenímpatriarchy Parthenia

Staršího

ho tajně z Cařihradu přenesti dal vladař či hospodar Multansko

Valašský, Vasilij

Lupal,

roku 1641. do Ja8,“) kde doposud

") Thracia,
druhdy země k severu od Macedonie mezi Strymonem,
Savosem a Černým mořem; později náležela k Thracii i Moesia a Dacia. —
*) Trnovo, město v Bulhařích, druhdy stolice carův a patriarchův Bulbar

ských u řeky Jantry.

— *) Svatá Anjelina

hlavní město knížectví Multanského (Moldau).

dne 80. července.— “) Jasly,
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v úctě veliké chová se. Ovšemť pak i Srbové a Bulharové
oslavují velikou světici Petku.*)
4. Svatá Fortunata,

panna, mučenice Cesarejská, a Její bratří:

svatí Karponius, Evarist a Priscian.
Cesarea
Fortunatu
klecianova

Palestinská

má vzácnou pannu a mučenici

za patronku svou. Za děsného pronásledováníDio
křesťankuFortunatu
mučilipohané na skřipci,

ohněm a dravými zvířaty, až pak konečně odevzdala duši panen=
“ skou Bohu.

Tělo svaté Fortunaty

za věku pozdějšího bylo přenešeno

do Neapole v Italii jižní nedaleko sopky Vesuvu.
—
Křesťané v Palestině téhož dne světí také památku svatých

bratříFortunaty:

Karponia, Evarista a Prisciana,

jimžto též za toho pronásledování mečem dána byla koruna
mučenická.
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Mat. 22, 1—14.

Výjev, kterýž nám k uvážení předkládá dnešní část svatého

evangelia, udál se v Jerusalémě

po slavném vjezdu Pána

Ježíše. Fariseové prozrazovali velikou nevoli pro neobyčejné osla
vení Páně, Jemuž na oslici sedícímu zástupové byli prostírali
roucha svá na cestě, metali ratolesti stromů na cestu a radostně
provolávali: „Hoganna Synu Davidovu, hosanna na výsostech l“

Kristus Pán chopiv se vhodné příležitosti, chtěl je o Zjevení

Božím poučiti několikapodobenstvími.

Jedno z těch podo

benství bylo následné: „Podobno jest království nebeské člověku
králi, kterýž učinil svadbu synu svému.“ Mat. 22, 2.
K dokonalému pochopení podobenství toho potřebí jest,

abychomna zřeteliměli svadební

obyčeje u národů východ

ních. V zemích východních obstarává otec provdání dcer a ože

') Jana Martinova„Annus ecclesiasticus

Graeco-Slavicus“

v Bruselu r. 1863.
CírkevníRok V.
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nění synův. Otec ustanovuje synovi manželku, a dceři manžela.

Za časůvKristaPána svadba konávalase v otcovském

domě

ženicha, kamž příbuzní a přátelé slavně uvodili nevěstu. Hosté
svadebníci dvakráte
zváni bývali na každou svadbu. Poprvé se
jim toliko oznámilo,, že bude svadba. Podruhé pak usfanovil
se jim den a hodina, kdy na svadbu přijíti mají. Proto praví
svatý evangelista: „I poslal (král, otec ženichův) služebníky své,
aby povolali pozvaných na svadbu.“ Mat. 22, 3.
Hosté už dříve pozvaní však nyní zdráhali se, „a nechtěli
přijíti.“ Dobrotivý král donfal, že usmyslí sobě, a proto „poslal
jiné služebníky řka: „Povězte pozvaným: Aj, oběd svůj připravil
jsem, volové moji a krmný dobytek zbit jest a všecko hotovo;
pojďtež na svadbu!“ Mat. 22, 4. Pozvaní hosté však nedbali ani
na druhé povolání, „a odešli, ten do dvora svého, a ten po
kupectví svém; jiní pak sjímavše služebníky jeho a posměchy jim
učinivše zabili.“ Mat. 22, 5. 6.

Jedni nepřišli na svadbu pro zisk hmotný, nevolíceněco
promeškati v hospodářství a v obchodu svém. Jiní pak z pýchy
odepřeli přijíti, neboť nesrovnávali se s tou svadbou, domnívajíce
se, že by na ujmu býti mohla jich právům. Král arciťt neúctu
a hanbu sobě učiněnou potrestal, jak čteme ve svatém evangeliu:
„Uslyšev to král, rozhněval se, a poslav vojska svá, zahubil vra
žedníky ty a město jejich zapálil“ Mat. 22, 7.
Potom řekl služebníkům: „Svadba zajisté hotova jest; ale
kteří pozváni byli, nebyli hodni. Protož jděte na rozcestí, a kte
réžkoli naleznete, zovte na svadbu.“ Mat. 22, 8. 9. Služebníci
vyšli na cesty, shromáždili všecky, kteréž nalezli, zlé i dobré,
a naplněna jest svadba hodovníky. Mat. 22, 10.
Když pak všickni již stolovali, přišel král na ně se podívat,
nachází-li se každý náležitě v tom, čeho se na něm pohledávati
může a musí pro povinnou úctu k svadbě královské. „I uzřel tam
člověka neoděného rouchem svadebním.“ Mat. 22, 11. Obyčej,
mrav a slušnost ve všech zemích a u všelikých národů žádá, aby

člověk na hostinu pozvaný vedlé možnosti svátečně

a čistě

Justrojen přišel, a takovou měrou dlužnou čest prokázal hostiteli
a spoluhostům. Slušnosti té jeden z hostů nešetřil, a tudíž král
řekl jemu: „Příteli, kterak jsi sem přišel, nemaje roucha svadeb
ního?“ Mat. 22, 12. „On pak oněměl,“ dobře cítě a uznávaje, že
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tím sám vinen jest. Tedy řekl král služebníkům: „Svažte ruce
i nohy jeho, a uvržte jej do temností zevnitřních; tamť bude pláč
a skřípení zubů. Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvo
lených.“ Mat. 22, 13. 14.

Který jest význam a smysl podobenstvítoho? Král
v podobenstvítomtojest Bůh, Jejžisvatý Pavel nazývá„Králem
nad králi a Pánem nad pány.“ L Tim. 6, 15. Syn kralevič,
jemuž otec král vystrojiti dal svadbu nádhernou, jest Syn
Boží, Ježíš Kristus, který sám ráčil se nazvati „ženichem

Svých věřících“ Mat.9,15., a Jejž i svatýJan Křestitel
a předchůdcejmenuje ženichem,

a Bebe prohlašuje za Jeho

družbu. Jan 3, 15. Nevěstou čili chotí Kristovoujest Jeho
Církev,

kterou Sobě zasnoubil, pro kterou člověkemstal se a na

kříži umřel. V tomto duchovním zasnoubení Krista s Církví svatou

spatřovalsvatý apoštol Pavel

svátostní nerozlučnost

man

želskou, o kteréž napsal: „Tajemství toto velikéjest; ale já pravím

v Kristu a v Církvi.“ Efes. 5, 32. Svadební

hodinou

byl čas

putování Krista Pána na zemi, Jeho kázaní, Jeho vybízení k po

kání.První hosté a svadebníci byliIsraolité, kteřídříve,
nežli svadba počala se, dříve, nežli Kristus zakládati počal Církev
Svou, pozváni a povoláni byli, aby do Církve Jeho vstoupili. Slu

žebníci královi, kteříž Israelity na svadbu zvali, byli pro
roci Starého Zákona,jenž k rozkazu Božímuvyvolecý národ
napomínali, prosili, jemu hrozili, a čím více blížil se příchod
Páně, narození Spasitele světa, tím doléhavěji volali na lid ten.

Když pak už svadba

nastávala, to jest: když Kristus Pán už

na světě se objevil a Církev Svou zakládal, tehdy vyslal jiné slu

žebníky, Své apoštoly,
aby je už přivedli na svadbu, předklá
dajíce jim bohatost milostí a darů Božích, jichžto dojíti mohli
uposlechnutím Krišta a vstoupením do Církve Jeho. Ale židé
neuposlechli služebníků Kristových.
Někteří z nich zůstali netečni,
nedbajíce na volání Páně,
nýbrž shánějícese po věcech zemských pečovalijen „o dvory
své a o kupectví;“
to jest: starali se výhradnětoliko o věci
zemské a tělesné, a za nic pokládali spásu duše, učeníPáně,
svatou Církev Jeho a milosti Boží v ní propůjčované; neboť
zabředlost v tělesnosti, v pýše a v lakomství bránila jim poznati
svrchovanou cenu vznešeného povolání toho.
9*

1924
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Druzí pak ještě dále pokročili, a opětné pozvání na svadbu,

do Církve Páně, považovaliza vtírání se do jich práv a zásad,
a tudíž hněvem zahořeli a vrhli se na apoštoly,
strojili jim
všemožné pohanění a pronásledování, ano i smrt jim spůsobili, jak
učinili svatému Štěpánu prvomučeníku, Skutk. apošt. 7, 52.,
a svatému apoštolu Jakobovi, biskupu Jerusalémskému. Skutk.
apošt. 12, 1.
Ale tu se proměnila Boží láska ve hněv proti zlostníkům
těm, a Bůh „poslal vojska Svá, aby zahubila vražedníky ty.“

Vojsky Božími vyrozumívají se všecky věci, jimiž Bůh ve
skutek uvádí Svůj spravedlivý trest nad člověkem, nad národem,
nad lidstvem. Tuto však patrně míněnobylo vojsko Římské,
kteréž brzo potom vykonalo trest Boží nad bezbožným lidem

židovským, kteréž spálilo jeho hlavní město Jeru
salém a lid rozprášilo do všech úblů světa. To pak stalo se jim,
„že nehodní byli svadby Kristovy, Jeho svaté Církve“ do kteréž
první pozváni a povoláni byli, ale přijíti nechtěli.
V drubé části dnešního podobenství učí Pán Ježíš, že i takoví,

jenž pozvání přijali

a na svadbu přišli,

mohouz ní vylou

čení býti pro nebodnost.
„Na rozcestí“

vyslal král služebníky,když první pozvaní

hosté nedostavili se na svadbu, aby sezvali, kde koho naleznou.
„Rozcestím“ jsou rozliční spůsobové života, pověry, pohanské
modloslužby a liché náuky mudrců. Pohané voláni byli do Církve
Kristovy, když židé zpěčovali se do ní vejíti; ale tím přece
všickni nepřiúčastnili se hostiny, ač s radostí přišli. Všelť král
do večeřadla svadebního, aby pohleděl na hodovníky. I uzřel tam

člověkaneoděného rouchem svadebním.

Tento příchodkrále jestiť skoumání v den soudný,

vněmž

kdo nalezen bude s rouchem svadebním, připuštěn bude do slávy
nebeské; ale ten, kdož postižen bude bez roucha svadebního,

vyvrhne se z království nebeského. „Roucho svadební“ bez
něhožna svadběnikdonemůžeobstáti, jest láska z víry pocho
dící a dobří skutkové, jimiž se v Církvisvatéodívatimusíme
za živobytí vezdejšího.

Byliťpo židech pohané bez rozdílu povoláni do Církve;
ale ti, jenž pozvání přijali a křestem svatým do Církve vešli,

museli obleci roucho svadební,

museli starého

člověkage
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všemi nepravostmi svléci, a nového člověka 8 ctnostmi křesťan
skými obleci, pilni jsouce spravedlnosti a svatosti života. Efes.
4, 24. Kdožkoli nevolí obleci se v nové roucho spravedlnosti
a svatého života, tenfť při posledním soudu vyvržen a vyobcován
bude z večeřadla svadebního, z říše nebeské a z radostí věčných.
Dokládáť pak Syn Boží, budoucí Sondce náš, řka: „Mnoho

jest povolaných, ale málo vyvolených“ Milionovépovo
lání jsou do Církve svaté, v nížto podává se jim všech prostředků,
aby po životě vezdejším šťastně vešli do svadebního večeřadla

radostí nebeských; ale z těch „málo jest

vyvolených,“

poněvadž nevolili obleci se v roucho spravedlnosti a svatého
života, poněvadž nechtěli utáti se hodnými nebeské svadby
Beránkovy.

I my všickni „povoláni“ jsme. I my všickni přijali jsme
na křestu svatém čisté roucho ospravedlnění a svatosti. Avšak,

jsme-li pak také všickni mezi „vyvolenými?“ Jsme-li? —
Zpytuj se vážně a přísně, máš-li čisté a neporušené sva
dební roucho na křestusvatémpřijaté; můžeš-lise předBohem
všemohoucíma před lidmi vykázati spravedlností
a sva
tostí života, do nížto křestem svatým postaven jsi byl. Blaze
tobě, zachovalg-li takovou měrou své roucho svadební bez

poskvrnyl
AleKristusPán sámráčilříci: „Málo jest vyvolenýchl“
Což ten a ta, kteří hříchem a nepravostí pošpinili svadební

roucho přijaté na křestu svatém? Jsou-li tito už načisto ztrg
Ó díky Spasiteli našemu! Doposud, za života
vezdejšího,„nemají ruce a nohy Bvázány.“ Doposudmohou
pracovati
o věčné spáse své. Doposudmohoujíti do posvátné

ceni a zavrženi?

zpovědnice, aby tam v krvi Beránkově obmyli svoje Bvadební

roucho hříchemposkvrněnépravým pokáním svátostním,
Aatak aby opět hodnými stali se nebeské svadby. Kdo však, dobře
věda, že dopustil se hříchu přestoupením svatých přikázaní

Božích, přece nehýbá

se, přece pomoci nehledá

tam, kde

samojedině uchystána jest mu pomoc: ten vraždí sám sebe, vraždí
nesmrtelnou duši svou.

I. Svatá Teresia, panna, Karmelitánka.

Svatá Teresia') narodila se dne 28. března1515v Avile
Starokastilské.“)Otecjejí šlechticnazýval se Alfonso Sanchez

de Cepeda, matka Beatrix (Blažena)de Ahumada.

Tere

sia za příkladem otcovým pilně čtávala v knihách náboženských.
Jako sedmiletá děva tajně prchla z domu otcovského s bratříč

kem Roderichem,
medánských,

aby v zemi Maurův, Arabův Maho

dosáhli koruny mučenické. Ale brzo byli vyzra

zeni a nazpět přivedeni.
Nejoblíbenějším předmětem rozmluv těchto malých sourozenců
byly věčné radosti nebeské, a věčné tresty pekelné, tak že oba

začasté říkávali: „Věčně, věčně, věčněl“ Obraz Krista Pána
rozmlouvajícího s ženou Samaritánkou u studně Jakobovy a slová

ženyté: „Pane, dej mité vody, abych nežíznila,“ Jan 4.15.,
vtiskla sobě Teresia hluboko do duše mladistvé.
Když jí bylo dvanáct let, umřela jí matka, která měla je

dinou tu chybu, že ráda čtávala povídky

rytířeké.

I Te

resii zalíbilo se čtení to, a za tou příčinou počala zanedbávati
čtení nábožné a stala se marnivou.
Aby ji zachránil před mož
ným větším pokléskem, odevzdalji otec jeptiškám
v Avile na
důkladnější vychování roku 1529.
V klášteře brzo smeten byl prach, jenž se byl Teresii
na
srdci usadil. Avšak po půldruhém létě onemocněla, a musela se
vrátiti do domu otcovského.

Zatím dozrával v ní úmysl státi se jeptiškou,

a proti vůli

otcově vstoupila ve svém osmnáctém roce dne 2. listopada 1533

do klášteraKarmelitanek.

Když byla statečně prodělala rok zkušebný, učinila slavné
. sliby řeholné dne 3. listopada 1534.

Její prosba, aby Bůh račil ji navštíviti nemocí, jakse Mulíbí,
ale aby ji spolu obdařil trpělivostí,
byla vyslyšána. Tři léta
ztrávila Teresia těžcenemocnána lůžku, až pak r. 1539. na pří
mluvu svatého Josefa zase vyzdravěla. Umínila sobě, že nyní
')Teresia znívnároděČeskoslovanském:
Tereza,Terezka

Terka,

Terynka. — *) Avila, Abula, hlavní město hornaté krajiny Avileké
v Staré Kastilii ve Španělích.
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bude horlivěji sloužiti Bohu. Avšak představená kláštera majíc za to,
že Teresii potřebí jest většího zotavení, dovolila, aby v hovorně

klášterní po libosti přijímala návštěvy, pro kteréž na svou ujmu
po celý rok zanedbávala modlitbu vniternou,
a 8 povážlivou
suchopárností srdce bojovati musela až do roku 1555., kdy konečně
rekovně odřekla se všeho, co u ní přerušovalo úplné spojení

s Bohem. ObrazumučenéhoSpasitele a čtení v knize: „Vyznání

svatého

Augustina“

naplnilo jí srdce hlubokou bolestí nad

posavadními chybami a slabostmi. Hříchu těžkého nedopustila
se ani za těch let oplakávaných. Ač pak i nyní začasté sužována
byla rozmanitým utrpením a pokušením, přece rychle dostoupila na

vrchol dokonalosti,tak že jí bylo heslem: „Pane, buď trpěti,
nebo umřítil“ Pro milostiny, jimiž ji Bůh obdařoval,pro časté
vytržení ducha a zastkvívající se obličej leskem nadzemským při
modlitbách, bylo jí mnoho trpěti. Ale její obětavá poslušnost,

ryzá pokoraa svědectvísvatého Františka Borgie a sva
tého Petra z Alkantary") ospravedlniloTeresii v očích
každého nedůvěřivce a pochybovatele.
.
Nadpřirozeného vytržení mysle a vidění dáváno jí zvláště při

svatém

přijímání,

kdy její víra, láska a nevyslovitelnátouha

po Bohu docházely vítězství svrchovaného. Po mnoho roků každo
denně přistupovalake stolu Páně; a tím duše její nabývalapodivné
síly, a tělo bývalo sproštěno všelikých chorob. Ale jakkoli vroucně
toužila po tomto pokrmu nebeském, přece vždybyla spokojena,
kdyžjí představení přikázali, aby toho onoho dne nešla ku svatému
přijímání.Považovalatposlušnost
za nejjistějšía nejkratší cestu
k nebesům a pokoru za jediný základ, na kterém budovalacelou
stavbu duchovního života svého. Marnivosti a samolibosti nepocí
tila v sobě nikdy pro mimořádné milosti Boží a podivuhodné skutky
své. Úcta, kterouž jí někdo prokázal, zkormucovalaji. Potupa

a pomluva

připravovalyjí radost. Říkávalať: „Nemám nic

jiného, cobych obětovala Bobu“ Pokorou přemohlaa
sobě naklonilai zarputilé

nepřátely

své. Poznávalavždyvíce

sebe a Boha, Jenž ji obdařil takovou čistotou panenskou, že útokův
zlé žádosti ani neznala, a panenskost svou už za věku dítěcího
Bohu slíbenou až do smrti bez poskvrny zachovala.

1)

8w.František Borgia dne10.října.— Sw.Petr z Alkantary

dne 19. října.

198

Dne 15. Híjna.

Za hříšníky, pobloudilce a nevěrce vždy se modlívala, tuze
kála se a sebe kárala. Od té chvíle pak, kdy jí Bůh zvláštním
viděním dal popatřiti na strašlivé tresty a muky pekelné, umí
nila sobě Teresia, že 8 několika nábožnými družkami budežíti
dle staré řeholy řádu Karmelitánského v úplné odloučenosti, v nej
větší chudobě a v přísné kajicnosti, aby takovou měrou nápomocna
byla mužům apoštolským, jenž slovem i písmem potírají nevěru,
bludařství a nepravosti. Za odporu mnohostranného podařilo se

jí roku 1662.v Avile zříditichudobný klášter jménemsva
tého Josefa zasvěcený,v němžby zachovávala se stará pů
vodní tuhá řehola s několika novými předpisy.
Svatá Teresia přesídlilase do kláštera toho na jaře r. 1563.,
a dosáhla potvrzení pravidel těch od papeže Pia IV. roku 1565.
V klášteříku tom svědomitě zachovával se každý předpis týka
jící se horlivé modlitby, samoty, přísného mlčení, odloučenosti od
světa, bezvýminečné poslušnosti, pracovitosti, kajicnosti a chu
doby, kteráž měla býti praporem, štítem, zbrojí a ochrannou zdí
nového řádu, kteráž měla v celém domě, v oděvu, v pokrmech,
zvláště pak vduchu a v srdci všech klášternic představovati a usta

vičněctíti chudobného Spasitele,

jenž ve chlévěBetlemském

a na kříži ubytovati se ráčil pro nás a pro naše věčné blahoslavenství,

kteréžjest jedinou nadějínaší. Klidněa blaženě žila svatá Teresia
v klášteře tom až do roku 1567., kdy general, vrchní představený

Karmelitánského řádu, Giovanni Rubeo, z Říma do Avily přišel,
nový klášter se starou řeholou bedlivě proskoumal, a svaté Te

resii samovolněplnomocenství

dal, aby více takových klá

šterů založila. Založila od roku 1567. do své smrti roku 1682.

Šestnáct ženských a patnáct mužských klášterůza ne
smírných překážek a útrap jí činěných, za kterýchž světice ta
osvědčovala podivuhodnou pokoru, odevzdanost do vůle Boží a sta
tečnost. Konečně zvítězila dobrá věc. Dne 1. dubna 1579 byly

vyloučenypřísné kláštery svaté

Teresie

z pravomocipro

vinciálův klášterů mírnějších,
a nebylo jim nic společného
mimo generala čili vrchníka řádu. Za těch poměrů svatá
Teresia šťastně dokončila opravné dílo své.

Jako jeptiška

konala svatá Teresia

všeckypovinnosti

a práce sebe nižší, v nichžto nejvíce libovala sobě. Jako pře
vorka spravovala klášter podřízený moudrostí a lahodností právě

2. Sv. Bekundin. 8. Bv. Agilěj.

nebeskou. Jako zakladatelka
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novýchklášterů podnikalacesty

obtíšné a ochotně podvolovalase starostem ustavičným, rozvětvenému
dopisování a návštěvám častým; a při tom přece ještě napsala

několik

knih prostoupených takovou nábožností a moudrostí,

že ji v oboru tom doposud nepřekona) žádný spisovatel.

Svatá Teresia blaženě v Pánu zesnula v Albě dne 4.října
1582 ve svém 68. roce více plamennou láskouk Bohu nežli
nemocí tělesnou.
Když přijala nejsvětějšíSvátost na lůžku
smrtelném, zastkvěly se jí tváře září nadpřirozenou, a samou blaže
ností počala líbezně zpívati. Za té doby začasté pronášela slova :

„Pane, jsem dcera Církve Tvél“
Papež Řehof
1622.

XV. prohlásil ji za svatou

dne 12. března

Výroční památka její koná se dne 15. října.

2, Svatý Sekundin,

biskup Domnašský, Irčan.

SvatýSekundin, Irčan, syn Longobarda Restituta
a jeho choti Dareky, sestry svatého Patrika“,

žil od roku

439. v Irsku, byl biskupem v Domnachu, složil píseň o svatém
Patriku ještě za jeho živobytí,píseň, která se dlouho zachovala
v ústech každého Irčana. Maje sedmdesát pět roků věku svého
zemřel léta Páně 459., a byl od Boha oslaven za živa i po smrti
velikými zázraky.

3. Svatý Agilej, mučeník Karthaginský.

V Karthagině,
městě Africkém, dnešního dne křésťanům
připadá výroční svátek svatého Agileje, mučeníka Páně, o kte
rémž svatý Augustin, biskup Hiponský, měl k lidu kázaní.

Slavnost Posvěcení chrámu Páně.
V neděli po svatém Havle.

Chrám Páně zbudovaný ku společným službám Božím za

všech věků býval posvěcován
1) Svatý Patrik,

zvláštními obřady posvátnými.

dne 17. března.
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Vímeťz dějin Zákona Starého, že Jakobovi,
utíkajícímu
před bratrem Esauem do Mesopotamie, ve snách pod šírým
nebem Hospodin Bůh se zjevil a veliké zaslíbení učinil řka:

„Požebnána budou v tobě a vrodu tvém všecka poko
lení země.“ — Jakob, procitnuv ze sna, řekl: „V pravdě
Hospodin jest na místě tomto... Nenít tu jiného, jediné dům
Boží a brána nebeská.“ I vzal kámen, na němž byla odpočinula
hlava jeho, vyzdvihljej na znamení památné, polil ho olejem,
a nazval město dříve Luza jmenované „Béthel“ t.j. dům
Boží.“ L Mojž. 28, 19. Po létech pak Jakob, navrátiv se
z Mesopotamie, za přítomnosti všeho lidu na témž místě vzdělal

oltář Hospodinu, obětoval na něm, a zase polil ho
olejem.

I. Mojž. 35, 7. 14.

Král Šalomoun vystavěl
Bohunejskvostnější

chrám

Jerusalémský,
a přeslavněposvětil ho. V den posvěceníkněží
a jahnové přenesli archu s dvěma deskami desatera Božích při
kázaní, veškery posvátné nádoby a stánek úmluvy do svatyně
chrámu toho. Král Šalomoun a všechen lid Israelský šel před
archou, a obětovali Bohu ovce a voly bez čísla a počtu. Král
Šalomoun pak, požehnav všemu lidu, a pokleknuv na obě kolena
na zemi, roztáhnuv ruce k nebi vykonal vznešenou modlitbu,

jejíž jádrem byla slova: „Hospodine, vyslyš prosbu slu

žebníka Svého i lidu Israelskéhol Začkoli by pro
sili na místě tomto, vyslyš je a milostiv jim buďl“
III. Král. 8, 30. Po modlitbě vstal a dobrořečil všemu shromáž

dění Israelskému blasem velikým,a tak „posvětili

král i sy

nové Israelští chrám Hospodinův“ III. Král. 8, 63.
Tyvalatpak slavnost Posvěcení chrámu Jerusalém
ského čtrnácte dnů.
Později odveden byl lid židovský do zajetí
ského.

Babylon

Když pak byli propuštěni z poroby té, počali znova sta

větichrám Jerusalémský od nepřátel pobořený, a do
konavše ho, slavili synové Israelští, kněží i levitové posvěcení
domu Božího přeradostně, a obětovali při posvěcenítom veliké
oběti Bobu. I Esdráš 6, 16. 17.

Býval-li tak slavně posvěcovánchrám Starozákonný,
jenž byl pouhým stínem a přípravným obrazem chrámův Novozá

konných: čím více musí býti svěcen chrám

křesťanský,

Posvěcení chrámu Páně. *
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v němětopři mši svaté obětuje se Ježíš Kristus
nebeskému, v němžto svátostmi Kristovými

Svému Otci
posvěcujíse

duše věřících ve chrámy Ducha Svatého?
První chrámy křesťanské za krvavého pronásledování vyzna

vačův Kristovýchnalezaly se v domech soukromých,

ních a v podzemuíchhřbitovech

v jesky

čili katakombách.

Jak mile však kříž Kristův zvítězil nad vražednoazbraní zuři
vých židů a pohanů, ihned po oboru zemském povstávali a slavně

posvěcováni

byli chrámové křesťanští,

o čemžjedno

toliko svědectví připomínám z církevního dějepisu Eusebiova,
kdežto čteme:

totiž slavné

„Poskytlo se nám divadlo zbožné a přežádoucí,

posvěcování

nově zbudovanýchchrámů v růz

ných městech.“ *) A týž dějepisec Eusebius

vypravuje nám také

o velikolepém spůsobu, jímžto se posvěcení chrámů kře
stanských dělo; zejménapak píše, že císařKonstantin ku
posvěcení křesťanského
chrámu v Jerusalémě.
pozval
všecky biskupy shromážděné na církevním sněmu v městě Tyru.“)

Posvěcením

stává se chrám křesťanský velebným

domem Božím a důstojnýmpříbytkem Jesu Krista, Jenž
pod spůsobou chleba vedlé přípovědi Své s námi zůstává po

všecky dny až do skonání světa. Mat. 28. 20. Tato skutečná

přítomnost Kristova v nejsvětější Svátosti oltářní
jest největší slávou a milostí každého chrámu katolického.

Mimoto představujeposvěcený chrám katolický

ono

všeobecné posvěcení,jehož dosáhla Církev celá umučenímKr
stovým, a naznačuje onu svatost, jížto se pohledává u každého,
kdožkoli jest věrným a živým příslušníkem chrámu svého, a při
jímá v něm nejsvětější Svátost.

O účincích posvěcení chrámu křesťanského píše
svatý Tomáš Akvinský:
„Kosteli oltář posvěcenímnabývá
moci duchovní, kterou se pro bohuslužbuuspůsobuje, aby lidé
z toho nábožnost vážili a ku věcem Božským ochotnějšími stávali

se.“ *) Svěcení chrámu a oltáře působí tedy milost předcháze
jící, kteráž křesťana činí schopným, aby se Bohu náležitě
klaněl a po věčném chrámu nebeském se roztoužil, vyhledávaje
věčné spásy své.
3) Euseb. hist. Ecel. I. X. c. 3. — *) Vit. Conetant. ]. IV. c. 48. —
3) Summ. P. III. gu. 88. art. III.
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Důležitost chrámu křesťanskéhopro obec, pro osadu,
jest tak velika, že nižádná jiná slavnost u národů vzdělaných

nekonávala a nekoná se za takové nádhery, jako posvěcení
nového chrámu. Biskup sám osobněslavněsvětíchrámkato
Jický za přítomnosti všeho lidu! Ovšemt! (Chrám katolický, veli
kými obětmi všech příslušníků zbudovaný, zaručuje všechněm

nevyvážnýpramen celé zjevené pravdy a všech milostí
ku spáse potřebných;
a toto vítězství mohou při posvěcení
chrámu svého slaviti všickni. (Chrámkatolický je střediskem
duchovního
života v obci, na osadě, z něhož prýštějí Be
darové nebeští mnohým pokolením po sobě přicházejícím, a z toho
mohou a mají se radovati při posvěcení chrámu svého všickni,

Chrámkatolický
jestviditelným pomníkemslavnéúmluvy,
kterouž učinila obec, osada, s Bohem. Úmluva ta církevním
posvěcením
dosvědčuje a potvrzuje se ku pravému časnému
i věčnému blahu každého příslušníka, a tudíž každý příslušník

jest činným účastníkem

připosvěceníchrámusvého. Konečně

pak posvěceným chrámem svým vřaduje se obec, osada, jako

řádný člen do všeobecné Církve Kristovy, 8 právě
proto každý nový chrám katolický slavně světí se od samého
biskupa, majícího veškeru moc apoštolskou. Tyto oddavky
obce, osady, 8 celou Církví Kristovou při posvěcení chrámu
svého právem co nejslavněji slaví každý příslušník obce, osady.
Abyste vážnou pravdu tu dokonale pochopili, představte sobě,

že by v kterémkolikraji naší milé vlasti České osazovala
se nová obec. Měšťané: řemeslníci, dělníci, nádenníci, umělci,
- učenci, rolníci, zahradníci, plavci, dřevaři, měli by tam úhledné
domy, dobré půdy, výnosné zahrady, rozsáhlé továrny, potřebné
školy, nemocnice, čítárny, besedy A hostince, ale neměli by

žádného chrámu Božího. Ó, jak smutné a nebezpečnébylo
by přebývánív městě takovém! -Víra v Boha a svaté ctnosti
by vymíraly, poněvadž obyvatelové města toho byli by odloučení

od pramene pravdy samospasné; hříšníkům

neúmorný blas

vlastního svědomí vytýkal by hrozné odpadnutí od Boha, ale oni
marně by strachovali a užírali 8e, nemajíce chrámu Božího, a ne
znajíce svátostí Kristových, jimiž by se mohli smířiti s Bohem

uraženým. Jako nevěrcové

různí v obyčejnýchměstech a dě

dinách našich, všickni obyvatelové města nemajícího chrám Boží

Posvěceníchrámu Páně.
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starali by se výhradně toliko o potřeby tělesné;
v bolestech
a strastech tělesných neměli by žádné duchovní posily a útěchy;

nespokojenost

a zoufalost

zrůstala by v nichtímvíce, čím

blíže by spatřovali svou smrt a svůj hrob!. Bez chrámu Bo
žího obyvatelové města toho jako rozervanci
plížili by se
vezdejším životem, nevědouce, „proč na světě jsou a kam

se světa jdou.“")
Naopakalev obci,kterážmá svůj posvěcenýchrám

Boží,

každý obyvatel může utvrzovati se v pravdě, může nabývati po
třebných milostí Božích, můžepečovatio vyšší, do věčnosti88
hající potřeby, může vésti pořádný život křesťanský, na kterém
zakládá se časné i věčnéblaho jednotlivce, celých rodin a celé obce,

Coždivu,že posvěcení chrámu katolického

konáse

pokud možno slavně a nádherně ?

Jestit pak také obřad slavného posvěcení nového
chrámu dokonale přiměřen veliké důležitosti jeho.
Ve svatvečer posvěcenínovéhochrámu zavázán jest biskup

světící

a celá osada, jíž nový chrám náleží, aby se postem

na slavnost tu připravili, a říkají se církevní hodinky o „Posvě
cení chrámu.“ V blízkém kostele nebo ve stánku zvláště uchy

staném ukládají se ostatky svatých ustanovené pro oltář
nového chrámu, přednimiž koná se pobožnost jitřní s chya
lami ke cti onomu světci nebo oné světici.
|
V den posvěcení chrámu udělují se věřícím odpustky.
Biskup přioděn slavnostním kostelním rouchem bílé barvy,
pomodliv se žalmy kajicí a litanie o všech svatých, třikrát
obchází celý kostel zevně, a kropí jeho zdi vodou svěcenou. Po
třetí obchůzce otevrou se dvéře chrámové, a duchovenstvo vchází
do něho 8 biskupem, kterýž, poznamenav práh dveříkostelních

křížem,provolává: „Pax huic domuil“ (Pokoj domu to

muto!) Vyříkavzpěv: „Veni Creator Spiritus“
Tvorce

Duchu)

(Přijď

a požehnání chrámu 8 litaniemi spojené, píše

biskup písmena latinská a řecká do popele na podlaze
kostelní v podobě kříže nasypaného,
světí sůl, vodu,
popel a víno, a smíšeninou z těchto věcí posvěcenýchdělá zna
mení kříže uvnitř kostela na horní i dolní části dveří.
i) Čelakovský„Růže stolistá.“

„194

Posvěcení chrámu Páně.

Pak světí biskup oltář, jejž onou svěcenou smíšeninou na
pěti místech křížem znamená, sedmkrát
kolem oltáře kráčí,
oltářní tabulky a podstavec onou smíšeninou kropí, třikrát
kolem kostelních zdí uvnítř jde kropě je dole, uprostřed a na
horu. Potom stoje uprostřed chrámu kropí podlahu směrem

k východu, k západu, k půlnoci i k poledni, a říká
modlitbyžehnací.
Zatím obyčejně před novým chrámem bývá kázaní
vinné úctě ku chrámu Bohu zasvěcenému.

o po

Biskups duchovenstvemjde pak pro ostatky svatých.
Lid vchází nyní s biskupem do chrámu. Biskup maže zevně
kostelní veřeje křížmem, ostatky svatých vloží a zadělají
-se do hrůbku kamene oltářního. Potom maže biskup olejem
křestným dvanáctero křížů opatřených hořícímisvícemi na stě
nách chrámových, a jako dříve oltář, okuřuje jich.

První slavnou mší svatou končí se pak velebnýobřad

posvěcení chrámu, oněmžpíše svatý Tomáš Akvinský:
„Posvěcení oltáře představuje svatost Kristovu, a posvěcení chrámu

představujesvatost celé Církve.“ Svatý Bernard

pak praví:

„V nás duchovně naplniti se musí, co se bylo viditelně vykonalo
na stěnách chrámových: kropení, vepsání, pomazání, osvícení
a požehnání.“ *)

Štěstí a blaho, jehož posvěceným chrámem Božím
dostalo se obci, osadě, jest tak veliké, že památka posvě
cení toho napotom každoročně
slaví se ve chrámě tom.
Odpustky se udělují; při slavných službách Božích oněch
dvanáct svýcí na stěnách hoří; prapor s věže vlající hlásá
mimořádnouradost; chrám i domy osadníkův ozdobujíse máj

kami; rodiny a veškera
posvícenským,

obec oddáváse radovánkám

kteréž arciť jen potud schvalovati lze, pokud

se dějí v Pánu a bez hříchu.
Tato výročníslavnost posvěcení

chrámu Páně již za

nejstarších dob křesťanských byla všeobecná.
V národě našem Českém jmenovitě stkvělým toho důkazem

jest svatý Václav, kterýžnavštěvovalměstaříše své České
ve výročníčas posvěcení kostelův jejich. Za tou příčinou
') Sv. Bernard In Dedicat. Ecel. Serm. 1.
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přišel ke dni svatých Kosmy a Damiana, dne 27. záříroku
935., také do sídla bratrova, do Staré Boleslavi, aby účasten
byl slavných služeb Božích v kostele tam ke cti těm dvěma svět
cům vystavěném. *)
Výroční památka posvěcení chrámu slavívala se obyčejně
toho dne, kdy biskup byl posvětil nový chrám. Ješto pak později
ku slavnosti církevní přidružovaly se příliš hlučné a pohoršlivé
radovánky světské, počala se památka posvěcení chrámu slaviti
v celé zemi toho dne, kdy připadalo posvěcení chrámu arcibi

skupského

čili metropolitního.“)

V našichzemíchchtěl

císař Josef

II. obmeziti nezřízené posvícenské hodování, poně

vadž hosté o posvícení čili hodech z vesnice do vesnice zvaní

začasté mnoho týchdnů mimo domov trávili. Tudíž se církevně

ustanovilo, aby posvícení
po celé říši slavilo se na jeden
den, totiž v neděli po svatém Havle (třetí neděliměsíce
října), odkud jméno „posvícení císařské“ čili „Svato
havelské.“
Avšak tu onde přece slaví se mimo posvícení Ha

velské také posvícenívlastní.
Biskupem

slavně posvěcenýkostel poznává se po dva

nácti křížích a svícnech na stěnáchvniterných, kterých
nemá kostel, jejž byl s povolením biskupovým pro služby Boží

požehnal jiný kněz. Kámen oltářní

ale musí vždycky posvěcen

býti od biskupa.
E pištolní

čtení

ze Zjevení svatého Jana 21, 2—5.

o mši svaté na slavnost posvěcení chrámu Páně mluví o stánku
Božím na nebesích, jehož obrazem a přípravnoupro blaže

nostvěčnoujest posvěcený chrám katolický. Taktéževan
gelium svatéhoLukáše 19, 1—10. o celníku Zacheovi“)
sličně dopadá ku slavnosti posvěcení

Pána Ježíše

chrámu. Jakož vkročením

spasení stalo se uvěřivšímuZachbeovi a celé

rodině jeho: tak v každém Bohu posvěceném chrámě
1) Frant. Palackého Dějiny národa českého. Díl I. Částka 1. Str. 236.
V Praze 1848. — *) Tak na př. již roku 1536. stalo se usnešení církevním

sněmem v Kolíně nad Rýnem: „Ješto o slavných dnech, jenž výhradně
věnováníjsou památce posvěcení chrámu, namnoze dějí se věcinedůstojné;
tak že se podobá,jakoby lid hlavně k vůli hodování se scházel: uznali
jsme. potřebu naříditi, aby ve všech kostelích našich diecésí posvícení konalo

se toho dne, kdy se koná v našem metropolitním
— *) Svatý Zacheus

dne 29. arpna.

chrámuKolínském.“
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Dne 16. kíjna.

katolickém

Kristem spasení stává se všechněm, kdož celou

duší ke Kristu přilnou a Jeho svátostmi pro království nebeské
se posvětí.
,
Výroční památka posvěcení chrámu jest tedy předmětem
svaté radosti pro každého příslušníka, pro veškeru obec, osadu
čili farnost.
* Dne 16. října.

l. Svatí Martinian a Saturian, bratří,mučenici,svatá Maxima,
abatyše v Africe.

5

Genserich, král Vandalův od roku 428., s vojskem'
svým přeplavil se z Hispanie do Afriky, porazil Bonifáce,
věrného náměstka Římského císaře Valentiniana
III., -dobyl
roku 439. hlavního města Karthaginy, a založil v Africe
říši Vandalskou. Genserich, znamenitý,alesurovýa ukrutný
bojovník, měl bludné náboženství Arianské,

a hubil katolické Afrikány.
Bratří Martinian a Saturian
Vandala.

a strašně stíhal

byli ve služběu jakéhosi

Jejich spoluslužebná,Maxima, panna katolická, obrá

tila je na víru křesťansko-katolickou. Pro horlivé vyznávání víry
svaté bludaři Ariani oba bratry nejprvé bili holí sukovitou.
Po delší dobu každodenně tímto spůsobem byli svatí bratří
pro víru v Boha Krista až do krve utrýzněni, ale pokaždé příštího
dne spatřováni jsou zase zdrávi.
I Ariani
viděli v tom zázračnou moc Boží, a tudíž je
odvedli do vyhnanství.

Bratří Martinian

a Saturian

ve vyhnanstvísvémobrá

tili mnoho pohanů na víru, a vyžádali sobě z Říma kněze a jahny,
jenž pokřtili obrácence ty.
To bylo Arianům surovým proti mysli; proto svaté bratry

Martiniana

a Saturiana

znovapolapili,je svázanéza vozem

čtyrspřežným zavěsili a po místech skalnatých i trnitých tahali
tak dlouho, až smrtí mučenickou skonali.

Spoluslužebná svatých mučeníků Martiniana
a Satu
riana, Maxima, po mnohých útrapách dostala se na svobodu,
vstoupila do kláštera, a jako abatyše, duchovní matka, svatě
zemřela ve sboru četných panen jeptišek.

9.Bv.Harel,opat.
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2. Svatý Havel (Gallus), Irčan, opat, věrověst Švýcarský.
Svatý Havel, Irčan, syn nábožnýcha vzácných rodičů, záhy
oddal se na službu Boží a svěřen byl svatému Kolumbanovi
w klášteře Bangorském") na vychování.Se svatým Kolumba
nem a s několika spolužáky vypravil se Havel na konci šestého

stoletído Galie, setrvalmupobokuv Anegray a v Luxouilu“,
a když byli vypuzen z Burgundska, šel s Kolumbanem na
rozkošnépobřežíjezera Bodamského roku 610. Tam zapálili
pohanský chrám venkovanům a oběť jejich hodili do jezera.*) Za
tou příčinou byli věrověstové Irčané vyhnáni, i odebrali se do města

Arbonu k faráři Vilimarovi. Od faráře toho pak putovali do
města Bregenzu,“) kdežto prodleli asi tři léta.
Havel

roznemohl se na zimnici nebezpečnon roku 612.

Kolumban

viděl se nucena odejíti do Italie. Havel klečepřed

ním prohlásil, že není s to vykonati s ním cestu zamýšlenou.

Kolumban

domnívajese, že se Havlovi v krajině té zalíbilo,

odpověděl: „Vím, bratře, že ti obtížno jest podrobiti se takovým
svízelům; zůstaň tedy zde, ale věz, že nebndeš mši svatou slou
žiti, pokud já na živě budu.“

Po odchodumistra svého Kolumbana přeplavilse Havel
do Arbonu k faráři Vilimarovi,
vypravoval mu 8 pláčem, co
se mu přihodilo, a prosil, aby jej ošetřoval v nemoci. Farář
ochotně ho přijal, dal jej do domu blízko kostela, a na obsluhu

přidělil mu dva jahny: Magna
soudruhy.
Havel

(Manga) a Theodora,

jeho

zotaviv se, přemýšlel, kde by se měl usídliti. Požádal

jahna Hiltibolda,

jenž jako rybář a ptáčník dobře znal celou

krajinu, aby 8 ním šel a pomohl mu vyhledati příhodné místo
pro poustevnu. Šli a přišli k říčce Kamenné (Petrosa, Steinach),

chytali tam ryby, a jahen Hiltibold

počalje péci. Havel

poodešel, aby se modlil, zůstal však na trnovém kři viset a upadl.
:) Bangor, starožitné město Irské v provincii Ulstru, čítající 4000
obyvatelů nejvíce rybářů. — *) Luxeuil (Lyselj), město ve francouzském
departementu Haute-8Saonském,
severozápadně od Luru. — *) 8v. Ma
gnuas, dne 6. září, a sw. Kolumban dne 21. listopada. — *) Bregenz
(Brigantia), hlavní město kraje Bregenzského v Tyrolsku, jenž obsahuje celý
Vorarlberg s přístavem na jezeře Bodamském.
Oírkovníok VL

jo
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Dne- 16. října.

Příhoda ta byla mu pokynutím Božím, aby tam založil budoucí
obydlí své.
Ihned vzdělal ze dvou drev kříž, postavil ho, zavěsil naň
ostatky svatých, poklekl s průvodčím svým, a prosil Boba za
požehnání pro záměr svůj. Po modlitbě povečeřeli a ulehli si

u ohně. V noci Havel

povstal k modlitbě. Tu přišel medvěd,

aby ztrávil zbytky večeře. Havel

rozkázal mu, aby přinesl dříví

na oheň,s což
medvěd učinil. Za tou příčinou vyobrazuje
Havel
medvěden.

se svatý

Příštího dne (roku 613.) zasvětil Havel modlitbami místo
budoucípoustevnysvé, poslal jahna Hiltibolda
do Arbonu, aby
faráři Vilimarovi
podal zprávu, šel třetího dne sám také za
ním, a navrátil se s Magnem a Theodorem na místečkovyvo
Jené, aby stromy poráželi a poustevnu budovali.
Takto položen nepatrný základ napotomního slavného kláštera

a města„Svatý Havel,“ kdežto„Havlova hrobní kapla“
doposud značí ono místo, na kterémž Havel

byl postavil dřevěný

k říž.

Havel s dvěmapřátely Magnem a Theodorem

nebyl

ještě dlouho v poustevně své, a již povolal Alemanský vévoda

Gunzo jej a faráře Arbonského Vilimara k sobě do zámku
u jezera Bodamského, aby uzdravil jeho dceru Frideburgu
zlým duchem trápenou. Havel nevolil vyhověti žádosti vévodově,
a uprchl z krajiny té do Grabsu (Ouaradaves), kde jej boha

"bojný jahen Jan po celý týden vlídněhostil. Farář Vilimar
oznámil útěk Havlův vévodovi, a k jeho rozkazu dal Havla
hledati. Byv nalezen odebral se Havel s farářem Vilimarem
k vévodoviGunzovi.
Frideburga ležela na klíně matky své 8 očimazavřenýma.
-a 8 ústy otevřenými jako mrtvola. Havel poklekl a modlil se
k Bohu. Pak povstal a položil ruku svou děvici na hlavu modle

se, a Frideburga

od té hodiny byla zdráva. Vévoda chtěl sva

+tého Havla učiniti biskupem Kostnickým;

ale Havel)

nepřijal důstojnosti té a vrátil se do poustevny, raduje Be, že

vévodanařídilpřednostoviArbonskému,

aby Havla všemožně

podporovalpři zřizováníbudov klášterních.
Havel povolal Jana

z Grabsu navždy k sobě, čtával s ním

2. By.Havel,opat.
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pilně v Písmě svatém, a byl mu prospěšen svou hlubokou a roz
sáhlou učeností.
:

Zatím uplynuly téměř tři roky od smrti biskupa Kostnického,

Gaudencia.
Vévoda Gunzo nevolil déle neobsazenu nechati
biskupskou stolici tu. Svolal biskupy, kněze a Havla poustevníka
opata roku 614. do Kostnice,
aby zvolili nového biskupa.
Všickni slavně volili Havla. Havel však důstojenství toho
nepřijal, ale odporučiljim tuzemce jahna Jana, jenž skutečně
byl zvolen a od přítomných biskupů ihned vysvěcen. Svatý Havel
o Blavnosti té měl jádrné kázaní, a po sedmi dnech, vyžádav sobě
požehnání biskupského od Jana, navrátil se do samoty své, ale
zůstával mu býti rádcem a podporovatelem ve věcech církevních.

Roku 625,zemřelopat Luxeuilský, Eustasius, žák Kolu m
banův, spolužák Havlův. Bratří klášterníci usjednotili se, že
přítele a bývalého soudruha svého Havla do kláštera nazpět
povolají a opatem učiní. Za tou příčinouvypravili k němuposly.
Avšak svatý Havel ani této důstojnosti nepřijal, pohostil vyslance
po několik dnů a propustil je v lásce bratrské.

Za posledních let života svého poustevník Havel už málokdy
vycházel z komůrky své; proto navštívil ho starý přítel Vilimar,
farář Arbonský, a přátelsky mu vytýkal, že tak pořídku sestupuje
k jezeru a jej takovou měrou připravuje o poučení a potěchu.
Krom toho pak požádal Havla, aby o blízké slavnosti obci
jeho kázal.

Na slavnost svatého Michaela

archanjela

tedy ještě

jedenkráte, a sice naposledy hlásal opat Havel slovo Boží. Tře
tího dne po kázaní tom objevila se zimnice, a svatý Havel, kmet
pětadevadesátiletý, v Arboně u přítele svého v Pánu zesnul
dne 16. října roku 646.

Svatý Havel v krajinách Bodamských

už zastal mnoho

křesťanů žijících společně s pohany; en pohany na víru křesťan
skou obracel, křesťany ve víře svaté utvrzoval. V započatém díle

Havlově statečně pokračovali jeho žáci a nástupcové. Tudíž
veliká část Švýcarska a jihozápadního Německa svatému Havla
a klášteru Svato-Havelskému děkuje za svou vzdělanost křesťan
skou. Klášter ten vzrostl v opatství řádu svatého Benedikta,
v němžto učení mniši i pro vědu mnoho činili. Kolem opatství
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Dne 17. října.

povstala ves Svatý Havel, z nížto nyní jest hlavní město nej
severnějšího kantonu Švýcarského téhož jména.

Dne 17. října.

1

I. Svatá Hedvika, věvodka, patronka Slezská.

Andechs, „Svatá Hora“ v Bavorskuu jezera Amer
ského v kraji IJsearském, devět hodin jižně od Mnichova,

a na Andechsu hrad bývalsídlemhrabat z Andechsů,
vévod Meranských,
jenž měli rozsáhlé državy v Tirolsku,
v Istrii a v Dalmacii. Berthold II. stal se markrabím v Istrii,

a Berthold IV. dostal od císaře Bedřicha L jako první
vévoda Meranský Tiroly.
Za Bertholda IV. a jeho choti Anežky, dcery hraběte
Rochlického“) a markrabíMíšenského, panovalna An
dechsu

tak čistý mrav křesťanský, že ho básníci nazývali

„branou liliovou.“
Manželům těm po první na živě ostavší
dcerušce Kedrutě
(Gertrudě)“) roku 1172. narodila se dcera
druhá — Hedvika.
Té doby ještě na živě byli rodiče vévody
Bertholda
IV. Matka i babička vypravovaly dětem o svatých
a světicech z rodu jejich. Hedvika
za příkladem příbuzných
těch už jako děva šestiletá
svatě chovala se. Vychování
důkladného dostalo se jí v Lucinkách
(Lutzingen), v klášteře
Franckém.
Po svém dvanáctém roce léta Páně 1186. byla Hedvika

z vůle rodičůvzasnoubenaJindřichovi
po svémotci Boleslavoví

I Bradatému,

jenž

Dlouhém (1201—1239)bylvévodou

Slezským a Polským.
Vévodka Hedvika byla mimořádnouradostí, velikým pože
hnáním, stkvělým vzorem a výtečnou učitelkou svému choti, svým
dětem, všechněm dvořanům a celému národu. Chotě svého naučila
1) Rochlice

(Rochlitz), město v království Saském, v krajském ředi

telství Lipském, s krásným chrámem svaté Kunhuty, založeno bylo od
Slovanů. Od osmého století byla Rochlice hlavním městem hrabství Ro
chlického, jež roku 1143, císař Konrád III. dal v dědičné držení Konra
dovi Velkému, markrabíMíšenskému.— “) Osestře Kedrutě a ostatních
členech rodiny viz život svaté Alžběty dne 19. lstopada.

1. Sv. Hedvika, vóvodka.
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několika modlitbám,
jichžto do té doby neznal. Přimělajej
k tomu, aby v pátek, v neděli, ve svátky zasvěcené a za času
postního žil s ní zdrželivě. Vymohla u něho, že předbiskupem
zavázal se slibem ustavičné
zdrželivosti, když manželstvíjejich
šesti dětmi od Boha bylo obdařeno. ') Vyprosila začasté zmírnění

trestův provinilcům,

prominutí trestu smrti a propuštění

kajících věznů. Vévoda Jindřich I. působením manželkysvé byl
dobročioný, přívětivý k podřízencům, a nábožný; zakládal a obda
řoval kláštery i kostely; jmenovitě pak založil klášter pro Cister

ciánky v Třebnici

nedalekosídelníhosvéhoměsta Vratislavi

už roku 1203. Do kláštera toho mělo se přijímati tisíc osob
chudých a nemocných. Po veškeren čas velkolepé stavby té zlo
čincové na smrt odsouzení dostávali milost, a museli za to konati
nucenou práci při budování kláštera toho. První jeptišky do klá

štera Třebnického byly povolányz Bamberka.“) Bývalá
učitelka Hedviky v Lucinkách,Petruše, stala se první aba
tyší v klášteře Třebnickém.
Kostel klášterní dohotoven
a slavně posvěcen byl teprvé roku 1219., kdy po smrti první aba

tyše Petruše vypvěcenaa nastolena byla Kedruta,
dcera vévodkysvaté Hedviky.“)

nejstarší

Hedvika nikdy nepřestala pečovati o to, aby dobré srdce
Jindřicha
chrabrého a bojovnéhobylo přístupno věcem nad
zemským. Od té chvíle, co oba manželé učinili slib usta

vičné zdrželivosti

manželské, nikdynemluvila sama

bez svědků 8 manželem svým. Obyčejně odívala se vévodka Hed
vika prostinkým rouchem barvy popelavé; zdvojnásobila svou až
ku podivu tuhou kajicnost; horlivě se modlila; konala skutky

milosrdné, a přeměnilavévodský palác takořka ve chrám,

v klášter a vnemocnici. VévodaJindřich I. nejennebránil
jí v bohumilém počínání tom, ale sám také napodobil ctnosti její ;

jenom to jí nezřídka laskavě vytýkal, že se přílišně mrtví.
Skutečně vévodka Hedvika v té věci tak přetuze vedla sobě, že
ustavičná společnice a svědkyně činův její, snacha princesna
") Od té chvíle nosil velkou bradu, a odtud nabyl příjmí „Brada

tého.“ — 7) Bamberk, mésto v Bavorskémkraji Vyšším Francku,
druhdy stdlo říšského knížete biskupa. — *) Klášter Třebnický
v Slezsku
nám také proto památen jest, že v něm vychována byla naše blahoslavená

Anežka Přemyslovna,

Viz dne 2. března,II. 278.
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Dne 17. Hjna.

Anna, choť syna Jindřicha HN.Pobožného, sestra Vác
lava I, krále Českého, říkávala: „Znám život mnohých

světců a světic, ale nikdy nečtla jsemo takové tuho
sti a přísnosti na sebe, abych podobnou, ba i větší
nebyla spatřovala u Hedviky.“
Hedvika

dobrovolně podrobujíc se svízelům ustavičným:

zdrželivosti, hladu, žízní, parnu, mrazům, chudobě a bídě, chtěla
jednak býti před Bohem smirnou obětí za svou rodinu a za Svou

vlast, za celé Slezsko i Polsko, jednak ale jako pravá
matka

vlasti

volilasama pocítiti a nésti každébřemenoa každou

hořkost, kteráž může zasáhnouti milé poddané.

NábožnostHedvičina byla více nebeská než zemská.
Říkávalťoní zpovědníkHerbord: „Žádný smrtelník nevy

poví, jakou věrou a nábožností vévodka Hedvika
otila mši svatou a Svátost Těla Kristova.“
Odtud Hedvičina

plamenná touha, aby denně byla na

několika mšech svatých. Odtud její hluboká úcta ku kněžím,
jichžto stopy líbala a od nichž sobě ruce svěcené důvěrně na hlavu
klásti dávala po mši svaté a v jiných případnostech. Vévodka
Hedvika, přistupujíc ke stolu Páně, prolévala slzy. Spatřila-li
na zemi jakoukoli věc se znamením kříže, poklekla, pomodlila
se, zdvihla věc tu a dala ji na místo, kde nemohla býti zneuctěna.
Bo kostela chodívala bosa, majíc střevíce pod paží; vidouc pak
z daleka někoho přicházeti, obula se. V kostele modlívala se nej
raději na místečku osamělém,
aby bez vyrušování mobla se

Bohu modliti a beze svědků plakati. Při jídle,

aby i duše

byla nasycována, čtávalo se z knihy nábožné. Při práci pře
mýšlela a mluvívala o Bohu všudy přítomném; hotovilať s panič

kami drahocenná roucha kostelní. Řeč její byla sama zbožnost,
sama lahoda, sama vlídnost. Musela-li někoho pokárati, říkala:

„Bůh ti to odpusť“

tak že nikdy ani výtkou nikohoneroz

hořčila. Lidi k vévodskému dvoru přicházející, nebyli-li dostatečně
vzděláni, buď osobně, buď zvláštním k tomu ustanoveným služeb
níkem vyučovala modlitbám a připravovala je k svaté zpovědi.
Jedné staré služebné ženě věnovala celých deset týchdnů, aby jí

vštípila„Otčenáš.“

Hedvika

přišla, naučila se jazyku
a poddaným.

sama, jak miledo Slezska

Polskému,

aby prospěla podřízeným

1. Sv. Hedvika, várodka. *

Paničkám

dávala vévodka Hedvika
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naučení, kterak

vedle stavu svého panenského, manželského nebo vdovského mají

cudně a zdrželivě žíti. Veškero služebnictvo

muselose poctivě

chovati a nesmělo nikoho pomlouvati. V každé případnosti pozná
vala hlas Boží a kořila 8e nejsvětější vůli Božské. Za bouřky,
hromu a blesku s bázní a třesením připomínala sobě i jiným

poslední
Hedvika

soud Boží. V útrapách jakýchkolvěkosvědčovala
nepodvratnoua nezlomnousílu ducha.

Mezi ostatními ctnostmi křesťanskými stkvěla se dobro

činnost a milosrdnost

vévodkyHedviky.

Osiřeláděvčata

z vyšších i nižších stavů zaopatřovala jako matka buď v některém
klášteře, buď přiměřeným věnem, aby se mohla vdáti. Podporo
vala, navštěvovala a obsluhovala i sebe chudší nemocné;
při

pravovala jim léky, čemu se byla už ve škole klášterní
naučila; povolávala k nim lékaře, a těšívala je klečíc u lůžka
jejich. Hedvika
byla štědrou pomocnicí kostelům, klášterům,
kněžím, mnichům, jeptiškám a poustevníkům. Lidi pro dluhy
vězněné vykupovala; věznům ostatním posýlala šaty asvíčky;
polepšeným vymáhala prominutí trestu.
Bůh oslavil věrnou služebnicí svou Hedviku mocí zá
zračnou. Kdysi dala oběšence se šibenice sejmouti, a ten ku
podivu -všem zase obživnul.

Od té doby za rozkazem vévody

věznovépropouštění bývali ze žaláře, šla-li vévodka Hedvika
mimo. Na veřejných cestách mívala vždy zástup žebráků kolem
sebe. Pro sebe zpotřebovala sotva stý díl důchodův svých; všechno
ostatní náleželo chudině a účelům dobročinným. Poddaným a ná

jemníkům vévodka Hedvika

ráda mírnila a odpouštěla povinné

dávky a nedala nikomu křivditi. Při vévodském dvoře svém usta

vičněměla třináct nábožných žebráků ke cti KristuPánu
a dvanácti apoštolům; těm dávalu nejlepší pokrmy, gama požívala

nejšpatnější, tak že panoši její říkávali: „Raději bychom

byli žebráci než společníci stolu vévodčina.“ Projiné
chudé byla při dvoře zvláštní kuchyně, aby denně byli nasyco
váni. V čas nedostatku obecného, po ohni, dala pro nuzné
vyprázdniti všecky sýpky a zásoby.
|

Svatá Hedvika všemožně zamezovalaválky a prolé
vání krve. Knarovnání všelikýchsporů položilisobě knížata

Polští a Slezští sjezddo Gonsovy blížklášteraTřemešné
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u Hnězdna

roku 1227. Svatopluk,

náměstek Pomořanský,

nedostavil se, ale vypravil tam posla, aby jej omluvil. Důvěřujíce
v slova jeho oddali se knížata bezstarostně kratochvílím. Na den

svatéhoMartina, kdyžJindřich I. a Lešek Krakovský
se koupali,přepadlje Svatopluk
lišského.
I zavraždili Leška
Jindřicha, jak se domýšleli,na
na místě bezpečnémskryli a pak
přenesli. Hedvika,

za pomociVladislava Ka
koňmo prchajícího, a zranili
smrt. SlužebníciJindřicha
na nosidlech do Vratislavi

jak mile uslyšela smutnou tu zprávu, zvo

lala: „Doufám, že mu Pán Bůh brzo opět zdraví na
vrátíl“

Ihned vypravilase do Vratislavi,

a ošetřovalajej po

tři měsíce, až se pozdravil.
Lešek Krakovský zůstavil po sobě nedospělého syna Bole

slava. Konrad Mazovecký,") bratr Leškův, žádostivjsa
Krakovska, pídil se po poručnictvínad Boleslavem; ale
matka Boleslavova a velmoži, tušíce nebezpečí, bránili se proti

tomu a požádaliJindřicha I. za pomoc.Jindřich L vypravil
se k jejich prosbě na jaře roku 1228.se synem Jindřichem
Il.

a s dostatečným vojskem do Krakovska.

Konrad Mazo

vecký, chtěje násilím dobyti, čeho po dobrém nedosáhl, udeřil
na pevnosti; ale byv dvakráte poražen a ztrativ nejstaršího syna,
musel obrátiti se na útěk. Jindřieh IL, syn, vrátil se 8 vojskem

do Slezska,a Jindřich

I, otec, zůstal v Krakovsku,

abytam

uspořádal záležitosti veřejné,
Jednoho dne byl 8 několika šlechtici na mši svaté ve Spyt

kovicích,

a v tu chvíli do kostela vrazil zástup ozbrojencův,

přívržencůvKonrádových.

Ti Jindřicha

I. zranili a jako

zajatce odvedli do Plocka, hlavního hradu Konrádova. Svatá
choť Hedvika
smutnou tu zprávu zmužile vyslechla a dala

vyjednávati8 Konrádem

o propuštěníJindřicha

po delším marném vyjednávání
její syn Jindřich

I. Kdyžpak
II. uvězněného

otce výpravou válečnou chtěl vysvoboditi, lekla se vévodka Hed
i) Mazovia,

polsky: Mazoveze, slula a posud sluje severovýchodní

část krajin Polských po obojí straně střední Visly. Obyvatelové krajin těch

slují Mazuři, Mazovšané. Krajina ta činila odedávnačást říše Polské
a teprvé roku 1207. při její dělení dostala se jako zvláštní knížectví mladšímu

bratru Leška Bílého,Konradovi.

1. Bv. Hedvika, vévodka.
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vika nové války, a sama odebrala se do Mazovie, kde rychle
zjednala mír a propuštění manžela svého Jindřicha L
Avšak bojovnost manželovu Hedvika pro budoucnost
nedovedla zastaviti. Potají připravoval se Jindřich
I proti

Vladislavovi,

knížetiVelkopolskému,

jejž mělza původce

nástrahy dřívější; vypověděl mu válku, a pomocí strany své v kní

žectví Velkopolském
zvítězil i opanoval zemi tu roku 1233.
Konečně vytáhl Jindřich L polem i proti knížeti Mazovec
kému, Konrádovi, když se jeho vlastní syn, matka a utla
čovaní velmožové pomoci jeho dovolávali; porazil jej několikráte
roku 1234., a od té doby po míru učiněném podpisoval se: „Vé

voda Slezský, Polský a Krakovský.“
Jindřich L zemřel na hradě Krosnu dne 12. dubna
rokn 1238. Jeptišky Třebnické bědovaly nad smrtí jeho; ale
Hedvika, ač chotě svého po Bohu nade všecko milovala, těšila
sebe i klášternice vůlí Božskou. Už za živobytísvého manžela

dlívala Hedvika časem v klášteře Třebnickém, u dcery své,
abatyše Kedruty. Po jeho smrti ubytovala se tam načisto, nosila
roucho jako jeptiška a zachovávalařeholu; ale sliby řeholné
neučinila, aby mohla volně vycházeti a dávati almužny.
Toho času opět bylo bolestnězraněnosrdce svaté Hedviky.

Roku 1241. Mongolové,

Tataři,

divoký národ Asijský, pora

zivše Rusy a zničivše
jejich pevnostiRjazaň, Moskvu iKyjev
mimo jiná města, s vůdcem svým Pajdarem

přivalili se do

Haliče a do Velkopolska, pobilivojskanesjednocených

Polských,zejménaknížete Krakovského a Sandomír
a knížat
ského
Boleslava
Stydlivého
jinézástupy
Polské,
azni

čivše Sandomíř i Krakov, hnali se do Slezska. KnížeVra
tislavský,Jindřich II. Pobožný, syn svaté Hedviky vdovy,
jenž se považoval za velkého knížete Polského, dal město Vra

tislav spáliti, aby se tam neusídlili Tataři. Obyvatelstvoumí
stilo se v pevnostech, a Jindřich IL stahoval vojsko u Leb
nice. Jeho matka Hedvika, choťAnna, sestra Českého krále

Václava, a některéjeptiškyTřebnické s abatyšíKedrutou
zavřelyse na bradě Krosnu. Král Český, Václav I, který

sám jediný z tehdejších panovníků křesťanských
z daleka znamenal veliké nebezpečí vpádu Tatar
ského, jak mile uslyšel,že Tataři z Krakovado Slezska

se
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obrátili, vypravil se už dne 7. dubna 1241 v čele 40.000: bojovníků

Českých a 6000 Německých, jenž byli z Německ němupři
razili. S nimi spěšně obrátil se přes Žitavu do Dolního

Slezska,

kde Tataři už na Lehnici

tábli. Avšak kníže

Jindřich II. Pobožný, nevyčkavpříchodujeho, už dne 9.důbna
1241 podstoupil bitvu s Tatary na Dobrém Poli, jemuž Němci
„Wahlstatt“ říkají,hodinu cesty od Lehnice. Byla to hitva
strašlivá a nad míru krvavá. Tataři zvítězili, a mezi pobitými

byl i rekovnýknížeVratislavský,

Jindřich II. Pobožný,

jejž divocí Mongolové oloupili, hlavu mu uřízli, a na vyso
kém kopí před vojskem svým nosili. Krále Českého Václava
však bojíce se Tataři na útěk dali se k Moravě.
Když byla zpráva o nešťastné bitvě u Lehnice
přinesena
na Krosno, daly se vévodka Anna a Třebnickáabatyše Ked
ruta do bědování žalostného. Ale svatá Hedvika těšíc je pra

vila: „Bez vůle Boží nestalo se to; a vůli Boží musíme
se podrobiti.“

Potom obrátivši zraky své k nebesům doložila
:

„Děkuji Tobě, ó Pane, že's mi daroval syna, jenž mne
za živobytí svého vždycky miloval, a mně žádnou
mrzutost nespůsobil. Ač bych jej ráda na živě viděla,
přece raduji se z toho, že, vycediv krev svou(za víru
a za vlast),s Tebou, Stvořitelem svým, už spojen jest
v nebesíchl“
Veliká světice Hedvika
svého.

nepřežila dlouho chotě a syna

Dobojovalať perný boj života svého dne 15. října 1243,

jak mile z Prahy navrátila se snachajejí, Anna, jakož byla
svatá Hedvika předpovědělasvé dceři Kedrutě řkouc: „Ne

umru před příchodem Anny milované.“
ZevrubnějšíživotsvatéHedviky) obsahujemnoho doká
zaných zázraků, jimiž Bůb Hedviku za živa i po smrti
oslavil, a uvádí mezi posly prosivšími papeže Urbana IV., aby
Hedvika, ode všeho Jidu vděčněctěná, byla slavně za svatou

v Církvi prohlášena, také Herrengeberta,
děkana kapitoly
Vyšehradské u Prahy. Papež Klément IV. už roku 1267.
prohlásil Hedviku za avatou. Přenešeníostatků svaté Hed
") „Život svaté Hedviky“ sepsalJosef Pazderka, farářv Ka
terinkách u Opavy ve Slezsku. Tiskem vyšel roku 1877. v Praze.

2. Sv. Mamelta. 8. Bv. Ondřej Kretský.

viky do nádherné kaply u chrámu Třebnického
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vykonalose

dne 17. srpna 1268 za osmidenní přítomnosti tisícův a tisícův
nábožných křesťanův ze všech sousedních zemí, jimžto v čele byl

Přemysl Otakar II, král Český (1253—1278).
Papež Innocence XI. (1676—1689) přeložil výročnísvátek
svaté Hedviky na den 17. měsíce října.
Národ,jemuž Hedvika byla matkou, zachovalji po všecky
věky v památce vděčné. O tom svědčí zástupové poutníkův doposud

navštěvujících její hrob v Třebnici.

O tom svědčí název jí

od pradávna dávaný: „zářící hvězda na blankytu kře

sťanstva.“

2. Svatá Mamelta, mučenice Perská.

Persii,

svou vlast, jmenují domorodci „Iran.“ Persia

jest říše v Asii mezi Ruskou Armenií, mořem Kaspickým,
Turkestanem, Afghanistanem a mořem Indickým.
V Římských soupisech mučeníků na dnešní den čteme:

„VPersii den svaté Mamelty mučenice, kteráž napo
menntím anjelovým obrátila se od modloslužby na
víru; proto ji pohané ukamenovali a potopili v hlu
bokém jezeře“
3. Svatý Ondřej Kretský,

Za panování Konstantina

mnich, mučeník.

V., císaře Byzantského (Caři

hradského) od roku 741. do roku 775., jenž zasloužil sobě v ději

nách příjmí „Kopronymos,“

dováni byli ctitelové

„Necuda,“ přeukrutněpronásle

obrazův posvátných,

hlavně pak

mniči, nábožní obhájcové pravého učení katolického.
Také na den dnešní v Cařihradě připadávýročnípamátka
reka ctihodného, kterýž pro víru pravou položil život svůj. Svatý

Ondřej Kretský, mnich, pro ctěníobrazův posvátných
za vládyjmenovanéhocísařeKonstantina

Kopronyma

více

kráte byl mrskán, až pak mu uřízli obě nohy. Neohrožený vyznavač
tou měrou vykrvácel a nabyl slavné koruny mučenické.
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4. BlahoslavenáMarkéta Maria Alacogue, zakladatelka
pobožnosti k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.

Markéta Maria Alacoguoe-ova narodilase roku 1647.
v Lauthecourtu
(vLotkůru)v Burgundsku.Užjako dítě jevila
Markétka

neobyčejnounábožnost; jmenovitě pak nejraději pro

dlévalaa modlilase před nejsvětější Svátostí

oltářní

a horlivě ctila blahoslavenou Rodičku Boží Marii Pannu.
Když jí bylo osm roků, umřel jí otec. Matka, majíc čtyry

syny na starosti, vypravila dcerušku Markétu Marii do města
Charolles-u
(Šarolu), aby tam v klášteřesvaté Kláry byla
vychována. Jako chovanka kláštera toho připuštěna byla Mar
kéta ponejprv ku svatému přijímání. Od toho dne rozhojňovala
se nábožnost její měrou podivuhodnou.
Brzy potom Markéta
těžce onemocněla. Nemoc trvala
čtyry roky. Dvěléta ležela v klášteře a dvě léta doma. Žádný
lékař nevěděl pomoci. Tu zavázala se Markéta Maria slibem,

že vstoupí do řádu „Navštívení

blahoslavené

Panny

Marie“ jak mile Bůh k její mocné přímluvě navrátí jí zdraví.
A hle, sotva byla slib ten učinila, ihned zdráva učiněna jest.
Markéta
oddala se životu velice nábožnému a tuhému.
Doma sužovaly ji tři nelaskavé děvečky, kterýmž stárnoucí matka
svěřila domácí hospodářství. Když Markéta
dostoupila svého
osmnáctého roku, matka nemocná k její modlitbě z nenadání
ozdravěla, a všickni příbuzní doléhavě žádali, aby se Markéta
vdala. Ale Markéta odvětila jim důrazně a odhodlaně: „Nikdy

neporuším slib svůj Bohu učiněnýl“

Po mnohémsužo

vání a trápení konečně podařilo se jí, že mohlavstoupiti do klá

štera Salesiánek

roku 1671.

V klášteře tom Markéta
pro svou vroucnou pobožnost
a pro velikou svatost nabývala ozvláštní milosti Boží. Jednoho

dne po slavnosti Božího Těla modlila se před nejsvětější
Svátostí oltářní, a tu slyšela hlas Pána Ježíše řkoucího:
„Největší lásku prokážeš mi, vykonáš-li, čeho jsem už tolikřáte
po tobě žádal; budeš-li Božské Srdce mé ctíti, a rozšíříš-li úctu
Srdce mého v Církvi mé! Srdce mé všecky lidi nekonečně milo
valo, a za to zplácejí mi přemnozí nevděkem. Budiž tedy ustano
vena zvláštní slavnost k uctění Srdce mého v nábradu za všelikou

4. Blah. Markéta Maria Alacogae.
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neúctu, která se mi stává při vystavení Těla mého na oltářích.
Pošlu k tobě sluhu Svého, kterýž uskuteční slavnost tu v Církvi.“
Hned po zjevení tom spatřila Markéta
kněze nábožného

a učeného z řádu Ježíšova, Klaudia

de la Kolombiere,

svého zpovědníka,a vniterný hlas pravil jí: „Tenť jest, kte
rého ti posýlámi“ Markéta svěřilamu ono zjevení,a kněz

Klaudius první zasvětilse nejsvětějšímu

Srdci Pána

Ježíše dne 21. června 1675, zavázav se slibem, že celý život
svůj věnovati bnde té jediné snaze, aby ona pobožnost co nejvíce
rozšířila se. Od té dobyrozprostraňovala se pobožnost k Bož

skému Srdci Pána Ježíše po celé Církvikatolické.')
Ve všechzemíchzřizovánabratrstva k uctění nejsvě
tějšího Srdce Pána Ježíše, aby křesťanévděčněsobě při
pomínali nekonečnou lásku a smilovnost Kristovu, kteráž se nám
jeví zázračným vtělením, narozením, smrtí, a hlavně ustavičnou

památkounaumučeníJeho v nejsvětější

Svátosti oltářní.

Výroční -slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova světí se v Církvi

Páněv pátek po oktávu Božíha Těla.
Čím více za našeho věku víra Kristova v národech se pod
rývá a pravé blaho se ruší: tím úzkostlivějivinou a tulí se pra

vověrní

křesťané

k Božskému Srdci

Pána Ježíše Krista,

volajíce se svatými apoštoly na moři rozbouřeném: „Pane, za

chovej nás, hynemel“

Mat. 8, 26. Proto také tisícové a tisí

cové za posledních let prosili Svatého Otce Pia IX., aby dal

dvěstaletou

památku slavnosti nejsvětějšíhoSrdce Ježíšova po

celém světě katolickém světiti dne 16. června roku 1875., a vše

chenkatolickýavětabyzasvětilBožskému Srdci Pána Ježíše.
Takovou prosbu zaslala už roku 1870. papeži Piu IX. také
nábožná a dobročinná císařovna a královna Česká, Maria

A una, choť císaře a krále Ferdinanda

Dobrotivého.“)

Prosba ta zní:“)
„Svatý Otče! Dovídám se na velkou radost svou, že značný
') Markéta Maria Alacogue blaženě zemřeladne 17. října 1690.
Svatý Otec papež Pius IX, prohlásilji za blahoslavenou.
—*) Císařovna
a královna Maria Anna, nyní vdova, k radosti národu Českému žije na
hradě Pražakém, a proslavuje se mimořádnou nábožností a dobročinností.

Hospodinračiž ji zachovati.— *)L'Unitě
12. června 18765.,číslo 132.

Cattolica“

a „Čech“ ze dne
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počet prelátů, kardinálů, arcibiskupů, biskupů a kněží všech
národů zamýšlejí u trůnu Vaší Svatosti složiti prosbu, aby Vaše

Svatost okrášliti ráčila největší úctou církevní slavnost

Bvětějšího

Srdce Ježíšova,

nej

slavnosti u nás rozblášenou.

Proto přidávám k žádostem jejich i prosbu svou. Tato prosba
vznikla z pevného přesvědčení, že se nemůže dosti hodně i zevně

uctíti nejsvětější

Srdce, kteréž jest nevyvážnýmpramenem

všeho dobra a všech milostí. Tato prosba obsahuje v sobě naději,
že Vaše Svatost ji vyslyší ku větší cti našeho -Spasitele Ježíše
Krista, a ku potěše 1 k povzbuzení nábožných věřících. Vrhajíc
se k nohoum Vaší Svatosti pokorně prosím o apoštolské pože

hnání.
a poslušná dcera v Kristu císa
řovna Vaší
MariaSvatosti
Anna oddaná
z Rakouska“
Svatý Otec Pius IX. ochotně vyslyšel přečetné prosby ty,

a k jehorozkazuvydal sbor svatých

obřadů v Římě následné

ustanovení: „Den co den přicházejí k našemu Svatému Otci
papeži Piu IX. z celého světa žádosti biskupů, a téměř nesčetné
prosby křesťanů věřících, jimižto snažně se žádá, aby Svatý Ovec

ku pěstování a rozmnoženípobožnosti

k nejsvětějšímu

Srdci Spasitele Ježíše Krista ráčilveškerensvět tomu
nejsvětějšímu

Srdci zasvětiti. Svatý Otec uvážilpředBohem

v duchu svém důležitou tu věc, a ochoten jsa nějakým spůsobem
vyhověti nejzbožnějším těm žádostem, potvrdil připojenou mo
dlitbu, a odporučuje ji v kteréžkoli řeči, je-li jen překlad věrný,
aby se ji modlili všickni ti, jenž by se sami chtěli zasvětiti nej

světějšímu

Srdci Ježíšovu.

Takovouměrouv pravděvšickni

křesťanévěřícíjednomyslně Božskému Srdci sebe zasvěcujíce,
budou jednotu Církve svaté zjevněji vyznávati, a v tom Srdci
naleznou nejbezpečnější útočiště v nebezpečích na duši se valí
cích; naleznou v Něm trpělivost v útrapách a strastech, kterými
se za dnů našich Církev Kristova sužuje; naleznou v Něm nej
pevnější naději a útěchu ve všelikých úzkostech.“
„Svatý Otec tudíž chce, aby tímto ustanovením sboru svatých
obřadů Jeho úmysl biskupům všech zemí zjeven byl, a jim nad
řečená modlitba se zaslala k tomu konci, by se o její vydání
postarali, pakli tak v Pánu usoudí, a věc tu svěřencůmsvým pro
spěšnou býti shledají. Nechat biskupové své věřící napomenou
a povzbudí, aby modlitbu tu buď společně. buď soukromě říkali

dre 16. června *) každého roku po druhém století od onoho zje

vení, kteréž učinil sám Spasitel blahoslavené

Markétě

Marii Alacogue-ově k rozšířenípobežnosti k Srdci
Swému. Všem věřícím, jenž jmenovaného dnepobožnost tu vyko

nají, propůjčuje Svatý Otec plnomocné

odpustky,

jichžto

d -dušem v očistci přivlastniti lze spůsobem v Církvi obvyklým,
pakli s pravou kajicností se vyzpovídají, nejsvětější Svátost oltářní
přijmou, kostel neb veřejnou kaplu navštíví, a tam nějakou dobu
nábožně se modliti budou na úmysl Svatého Otce.“
Dne 22. dubna 1875.

Konstantin kard. Patrizi,
biskup Ostijský a Velletrijský,
představený sboru svatých obřadů.

Placid Ralli,
tajemník sboru svatých obřadů.

Dne 16: června 1875 konala se dvěstaletá

památka

pobožnosti k nejavětějšímu Srdci Pána Ježíše, a papež
Pius IX, téhož dne zasvětil Božskému Srdci všechen katolický
svět; každý věrný křesťan mohl a může zasvětiti se nejsvětějšímu
Srdci Páně následnou modlitbou.
Zasvěcení a oddání se Božskému Srdci Pána Ježíše.
Schváleno Svatým Otcem Piem IX.

Modlitba.

Ježíši, Vykupiteli a Bože můj! Převelika jest láska Tvá
k lidem, pro jejichž vykoupení vycedil jsi všechnu drahou krev
Svou. A přece býváš od nich nejen málo milován, ale i hněván
a urážen, zvláště rouháním a rušením dnů zasvěcených Bohu.

Kéž bych za to dáti mohl(a) Srdci Tvému nábradul Kéž bych
napraviti mohl(a) nevděčnost a nevážnost, 8 jakou se potkáváš
u většiny lidí!
Rád bych Tobě dokázal(a), jak velice toužím před očima všech

1)Dvěstaletáoslavapobožnosti k nejsvětějšímu

Srdci Páně

položena jest byla na výroční den vyvolení papeže Pia IX., jenž nastoupil
80. rok své nejvyšší vlády církevní dne 17. června 1876,
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Dne 17.bjna.

Jidí milovatia ctíti na vzájemtoto poklony hodné a lásky
plné Srdce, abych takto zvýšil(a)čest Tvou.Rád(a) bych,abyobrá
tili se hříšníci,
a z netečnosti probudili se všickni, kdož sice
náležejí do Tvé svaté Církve, avšak nepečují o rozmnožení Tvé cti
a o blaho Církve, kteráž jest chotí Tvou. Rád(a) bych, aby se'zpa

matovalii ti katolíci,

kteří, ač osvědčujíse jako katolíci

mnohými zevnějšími skutky lásky, ale přece příliš tvrdošíjně trvají
na svém mínění, nechtíce podrobiti se rozhodnutím svaté Stolice,
a chovajíce smýšlení učení církevnímu odporné. Ó, by i tito pře
svědčili se, že, kdo ve všech věcech neposlouchá Církve, nepo
slouchá Boha, Jenž s Církví jest.
Abych však těchto svatých účelů dosáhl(a);
abych vyžádal(a) vítězství i stálý pokoj Církvi, neposkvrněné
choti Tvé, spásu i blaho Tvému náměstku na zemi, a vyplnění
jeho svatých úmyslů;
abych vyprosil(a) veškerému duchovenstvu, by vždy více se
posvěcovalo a Tobě příjemným bylo;
abych přispěl(a) k tolika jiným, s Božskou vůlí Tvou souhla
Bícím záměrům, kteréž Ty, Ježíši můj, za vhodné uznáváš na
obrácení hříšníků a ku posvěcení spravedlivých, bychom takto
všickni jedenkráte uviděli den věčné spásy duší svých;

konečněpak, poněvadžvím, že se tím nejsladšímu

Srdci

Tvému zavděčím: vyznávám i pokorně i slavně u nohou Tvých,
před obličejem nejsvětější Panny Marie, a před celým dvorstvem
nebeským, že po právu a spravedlnosti, a jak toho vděčnost
vymáhá, docela a jedině, tělem i duší náležím Tobě, Spasiteli
můj Jesu Kriste, jediný Zdroji všeho blaha mého.
Pročež ve spojení 8 úmyslem Svatého Otce, hlavy Církve,

zasvěcuji a oddávám sebe a všechno, co mého jest, nejsvětěj
šímu Srdci Tvému, kteréž jedině milovati a jemuž sloužiti
volím celou duší svou, celým srdcem svým, všemi silami svými.

Tvou vůli činím vůlí svou, a nežádám, leč co žádáš Ty.
Na důkaz, že jen Tobě se obětuji a oddávám, slavně pro
hlašuji před Tebou, Bože můj, že chci budoucně na počest

tohoto

Božského

Srdce, jak Církev velí, zachovávatidny

zasvěcené, a pokud mi možno pečovati o to, aby tak činili i moji
podřízení, a vůbec všickni, kdož mnou spravují se.
Sjednocuji tedy všechny tyto svaté žádosti a úmysly milostí

1. Sr. Lukáš, evangelista. >
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Tvou mi vnuknuté ve svatém Srdci Tvém, doufaje, že Mu
poněkud náhradím tolikerých křivd Jemu ťinčných nevděčnými
syny lidskými. Důvěřují se, že najdu, čeho hledám, totiž spa
sení své i bližních svých za tohoto i za budoucího života. A tak

staniž sel

Dne 18. října.

I. Svatý Lukáš, evangelista Páně.

SvatýLukáš byl rodemz Antiochie Syrské.')
stavu svého byl svatý Lukáš

lékařem,

Podle

neboť napsal svatý

apoštolPavel Kološanům:„Pozdravuje vás Lukáš, lékař
nejmilejší.“
Kol. 4, 14. Dle toho místa epištoly ke Kološanům
byl svatý Lukáš rodem pohan, a nikoli žid, poněvadžsvatý

Pavel

výslovněrůzní jej od těch, „kteří jsou ze židův.“

Kol 4, 14.
Z dokonalé známosti věcí a obyčejůvžidovských,
jak se
jeví v jeho evangeliu a ve Skutcích apoštolských, podobá se, že
před svým na víru křesťanskouobrácením svatý Lukáš z pohana

stal se vyznavačemZákona Mojžíšova.
Ve svém rodném městě Antiochii,
jež bylo středem kře
stanstva z pohanův na víru obráceného, svatý Lukáš poznal
" učení Kristovo,
přijal křestsvatý, a spřátelil se se svatým
apoštolemPavlem, kterýž jej nazývá „pomocníkem svým.“
Fil. 24. Z toho patrně vysvítá, že svatý Lukáš vykonával
v Církvi úřad, k němuž byl dosáhnul náležitého posvěcení.
Po církevním sněmu Jerusalémském přišel svatý Pavel

se svými společníkySilou a Timotheem
padesátého druhého po Narození Páně.

do Troady léta

V městě tom sešel se

1 svatý Lukáš se svatým Pavlem, a doprovázeljej na apo
štolské cestě z Malé Asie do Evropy přes Samotracii

a Neapoli

až do Filip, kdežtose svatýmPavlem kázal

evangelium.

Skutk. apošt. 16, 10. V městě Filipi

svatý

Pavel a Sila byliuvězněni, svatý Lukáš a Timotheus
1) Euseb. círk. děj. 3, 4. — Jeroným cat. 7. — Dra. Frant. Sušila
překlad a výklad evangelia svatého Lukáše, úvod.
CírkevníBok. VI

1
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Dne 18. Hina.

ale zůstali na svobodě. Když pak přední úřadníci města Filipi

svatého

Pavla

pro nespravedlivé uvěznění odprosili, odešel

svatý Pavel, Sila a Timotheus do Solunav Macedonii,
Skutk. apošt. 17, 1., svatý Lukáš pak ostal ve Filipech,
aby tam utvrzoval Církev Páně, a teprvé roku padesátého osmého,

tedy po šesti létech Lukáš

zase připojil se ku svatému Pavlu,

Skutk. apošt. 20, 6., a s ním přes Troadu a Milét putoval do

Jerusaléma.

Od toho času už neodloučil se svatý Lukáš od svatého
apoštola Pavla ani za dvouletého vězení v Cegaree, ani na
jeho cestě do Říma, ani za doby rovněž dvouletého vězení

v Římě, jak průvodnojest ze „Skutkův apoštolských“
a z listů svatého Pavla

z Říma vypravených. Kol. 4, 14. Filem. 24.

Taktéž za druhéhoPavlova zajetí v Římě byl svatý Lukáš
u něho, a sice sám, II. Tim. 4, 11., z čehož na přítulnost a při

vinulost Lukášovu ku svatému Pavlu můžemesouditi.
Po mučenické smrti svatého apoštola Pavla roku 67. po
Kristu apostoloval svatý Lukáš u rozličných národů, a sice:

v Achaji, v Bitbynii, v Lybii, v Galii a jinde, jakož
dosvědčujíEpifan (Haer. 51.), Nicefor Kallisti (H. e. 2,
43.), Isidor

Hispanus

(De ortu et obitu p. 82), a jiní spiso

vatelové staří.

VedlésvědectvíIsidora

de Sevilla

víru Kristovu podstoupil v Achaji

svatý Lukáš pro

smrt mučenickou v osmde

sátém roce věku svého, byv pověšen na olívě.
Ze spisův svatého Jeronýma (Cat. 7.) víme, že ostatky
svatého Lukáše spolu s ostatky svatého Ondřeje apoštola

císař Konstancius

poručildo Konstantinopole

přenesti

a ve chrámě svatých apoštolů pochovati.

O svatémLukáši víme, že čistotu panickou zachoval
po všechen život svůj; a svatá Církev ve své modlitbě dává mu

chválu,„že umrtvení kříže Kristova ustavičně nosil
na těle svém.“
Ústné podání zachovalo nám také zprávu o svatém Lukáši,

že byl malířem, a žemalovalobraz blahoslavené Panny
Marie, kterouž osobně znal a S ní mluvíval. V Římě ve velkém
chrámě Rodičky Boží v největšíúctě chová se obraz přeblaho

slavené

Panny, jejž dle pověsti svatý Lukáš maloval.

1. Sv. Lukáš, evangelista.
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V poutnímmístěČastochově Rusko-Polském"
druhdy opevněného kláštera Pavlanského „na Jasné

v kostele
Hoře“

jest proslavený zázračný obraz Matky Boží, který se rovněž při

pisuje štětci

svatého Lukáše, jako milostnýobraz panenské

Mateře ve chrámě kláštera Augustiniánskéhona Starém

Brně.

Poslední dva obrazové pocházejí z doby mnohem pozdější, avšak
pověsti k nim se pnoucí přece potvrzují prastaré ústní podání, že

svatý

Lukáš

prvotní obraz Mare Panny maloval, dle něhož

za věků pozdějších několik obrazů jiných zhotovilo se.

Největší zásluhou svatého

Lukáše

jest v Církvi Páně,

žesepsal„třetí evangelium Fána našeho Jesu Krista,“
a jeho pokračování„Skutky apoštolské,

“ z kterýchžto dvou

spisů posvátných začasté výňatky čtávají se při veřejných službách
Božích ve všech katolického světa chrámech.

Svatý

Lukáš,

silen v Pánu, oblekl se v odění Boží,

a slavně stál proti úkladům ďábelským, neboť odolal v den zlý

a byl ve všem dokonalý. Bedra

svá podpásaná měl pravdou

Kristovou, kteréž důkladně vyučen byl od svatých apoštolů, a jme
novitě od svatého Pavla, apoštola národů, jehož pomocníkem
a společníkem byl na cestách apoštolských. Oblekl se v pancíř

spravedlnosti,
a tudíž stkvěl se všemictnostmikřesťanskými,
zejménapak a hlavně čistotou panickou, kterouž bez po
skvrny zachoval až dosmrti své. Nohy obuťty měl „přípravou
evangelia pokoje,“ jenž blažil a tužil vnitro jeho v boji usta
vičném. Štítem víry nerozborné uhasfnal všecky ohnivé šípy
nešlechetníkovy. Lebkou naděje spásy kryl hlavu svou proti
všelikým útokům klamů a bludů, a mečem ducha, jenž jest
slovo Boží (Efes. 6, 10—17.), dobýval vítězství za vítězstvím,
ješto netoliko ústným, ale také písemným slovemBožím, svým

„evangeliem“ a svými „Skutky apoštolskými“ za věkusvého
a za všech napotomních věků až na Časy naše tisíce tisícův
I) Czystochova

(Častochov), krajské město v království Polském,

v gubernii Kališské nad Vartou při železnici Varšavské, slavným stalo 5e

klášterem Jasnohorským a milostným obrazem Marie Panny.
Nevysokou ale daleko široko viditelnou „Jasnou Horu“ téměř celou za
ujímáklášter Pavlanův s prostranným kostelem a s kaplou, v nížto na oltáři

z ebenovéhodřeva jest zmíněnýmilostný

obraz přeblahoslávené

Marie Panny.
11“
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Dne 18. října.

pohanův přivedl k víře, a tisíce tisícův pobloudilcův na pravou
cestu spásy věčné. V duchovním tom boji proti úkladům ďábelským
svatý Lukáš neohroženě setrval až do konce, a zpečetil svou
řeč, své písmo a svůj svatý život slavnou smrtí mučenickou. ©
I my všickni bojovati musíme za živobytí vezdejšího proti
úkladům ďábelským. Ó kéž bychom na přímluvu svatého Lukáše
bojovali statně a zmužile, a tak zasloužili sobě koruny vítězné
v říši Kristově na nebesích.

2. Svatý Athenodor,

Svatý Athenodor,

biskup, mučeník.

rodem z Nové Cesarey v Pontu, od

rodičů pohanských vypraven byl spolu s bratrem Řehořem“)

do

Cesarey Palestinské, aby tam nabyli vzdělání vědeckéhona
vysokých školách. V Cesaree Palestinské seznámili se oba
bratří 8 učeným Origenem, kterýž oba dva vyučil víře křesťan
ské a vypěstoval z nich statečné hlasatele víry Kristovy.

Athenodor

pro svou učenost zvolen byl za biskupa,

a konal vznešený úřad svůj tak horlivě, že pohanským soudem

dána mu koruna mučenická.

3. Svatý Asklepiades,

biskup, mučeník.

Makrinus, císař Římský od roku 217. do 218., nízký rodem
a nízký smýšlením i jednáním, vraždou povýšil se na trůn,
a vraždou 8 něho byl svržen. Za kratičkého panování jeho prolito

mnoho šlechetné krve křesťanské. Mezi nimi byl také
svatý biskup Asklepiades,
jehož památka světí se dnes

v Antiochii.

4. Svatá Tryfonia, císařovna.
V Římě na dnešní den připomíná se blažená smrt svaté
Tryfonie, vdovy po Římském císaři Deciovi, kterýž ukrutně
pronásledoval křesťany, ale už po dvouletém panování zahynulse
1) Sv. Řehoř Divotvorce,

dne 17. listopada.

1. 8w. Petr = Alkantary.

svým synem a kaisarem (také Deciem)
u Dunaje roku 251. po Narození Páně.
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v bitvě proti Gotům

Dne 19. října.

I. Svatý Petr z Alkantary,

zakladatel řádu.

Přední ozdobou a obnovitelem tuhé kázně řádu svatého

Františka

z Assisi (1182—1126)byl svatý Petr z Alkan

tary. Petr narodil se z rodičův šlechtických roku 1499. v Al
kantaře;") odtud jeho příjmí „Alkantarský;“ prodělal školy
v rodišti svém a vyučil se právu církevnímu v Salamance.“)

Už jako chlapec šestiletý

byl Petr tak horlivýmmilo

vníkem modlitby, že nezřídka pro modlitbu zapomněl na jídlo.
Jako jinoch na vysokých školách zachoval nevinnost svou bez
poskvrny nábožnou modlitbou, častým přijímáním svátostí a mrtva
ním těla,

Ve svém šestnáctém roce vstoupil Petr do řádu svatého
Františka, a hned za roku zkušebnéhov klášteře Manxarre
teském v pohoří mezi Kastilií a Portugalskem podroboval
se neobyčejně tuhé kázni, tak že na soudruhy své ani nepopatřil,
je toliko podle hlasu rozeznával, několik dnů po sobě ničeho nepo
žíval, a spánku se jen maličko oddával.

Pro veliké ctnosti své už roku 1519. zvolen byl Petr za
představeného v nově zřízeném klášteře Badajozském,“) kdežto
ryzou pokorou a láskou učiněn jest služebníkem podřízenců svých.
Roku 1524. k naléhavým prosbám svých řeholných bratří
přijal svěcení kněžské, a požehnaně působil jako kazatel, získav
ctnosti a Bohu veliké množství nevědomých a hříšníků; v jeho
vlastním šlechetném srdci pak vždy více vzrůstala láska k chu

době a kajicnosti.
4) Alcantara,

Aby bez překážky pěstovati mohl svrcho
starožitnéMaurickéopevněnéměstov Estremaduře,

druhdy provincii Španělské,
s mostem a obloukem Římským při řece
Tajo. — *) Salamanka, hlavní město provincie téhož jmena ve Španě
lích na pravém břehu řeky Fermesu. Za starodávna nazývalo se město to

Elmantica

neb Salmantica.

— *)Badajoz, bývalésídelníměstoManr

ského království (1078—1087),nyní hlavní město a pevnost v provincii E str e

madurské

na hranici Portugalska.
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vanou chudobu, kajicnost

a modlitbu, vyžádal sobě dovo

lení, by u kláštera svatého Onufria v Lapě u Soriany, v krajině
divoké, žíti směl jako poustevník.
Od té doby podobalo se,
jakoby poustevník Petr neměl těla, jemuž nepopřálničeho než
půldruhé hodiny spánku, jsa opřen o zeď, kousek chleba s vodou
nebo maličko zeleniny, a hrubé ouzké roucho; za mrazů i za parna
byl poustevník Petr prostohlav a bos.
Roku 1538. zvolen byl Petr za přednostu všech klášterů
Y provincii Svato-Gabrielské čili Estremadurské, ačkolijeho pokora
a milovnost samoty všemožně vzpírala se proti tomu.
Důležitý úřad ten započal Petr rozsáhlým návrhem oprav

v duchusvatéhoFrantiška Seraffínského, za povinnostuklá
dajekaždémuřebolníkovineobmezenou chudobu, horlivou

modlitbu, tuhou kajicnost a mrtvení těla. Kdyžbyl
tuto obnovu kázně řeholné odůvodnil v kapitolní schůzi v Pia

čenze

(Placencii)

roku 1540., veškero shromáždění jedno

hlasně ji přijalo a uskutečňovati počalo.

Léta Páně 1541. vypršela lhůta Petrova úřadování.Ihned
odebral se do Lisabonu,“)
kdežto v klášteře Panny Marie
v Arabidě, nedaleko od ústí řeky Tajo, knězFrantiškán Martin
také úsilovně pracoval o obnově původní přísné řeholy.
Roku 1554. konečně ustálil se jeho záměr, aby založil

novou řebolnou společnost

svou mnohempřísnějšía tužší

nad řeholu v provincii Estremadurské a v klášteře Arabidském.
Přijav k tomu dovolení od papeže Julia III, vystavěl u kostela
nedaleko Kanrie
dvě komůrky, a již roku 1555. budovati se
mohl první klášter pro jeho řeholníky. Tuhou kázeň muichův
těchto dovedeme sobě představiti, povážíme-li, že komůrky kláštera
toho byly jen čtyry střevíce dlouhé, tři střevíce široké a tak nízké,
že v nich muž zpřímen nemohl státi. Podobalyť se komůrky ty
více hrobům než příbytkům lidským. V komůrce své nemohl svatý

Petr Alkantarský
%Lisabon,

ani státi, ani ležeti, ale musel buď klečeti

hlavní a sídelní město království Portugalského

rozkládá se na sedmi pahorcích, a poskytuje se strany mořské podívání tak

krásné, že Bev tom k němu může rovnati jenom Neapole

a Cartihrad.

Roku 1765. zemětřesením zkázu vzala větší města část, a 60.000 lidí přišlo,

o život. Všeho obyvatelstva počítá se v Lisabonu

280.000.

1. 8v. Petr z Alkantary.“
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nebo shrben býti. Nicméně přece tubá řehola jeho tak rychle roz
šiřovala se, že již roku 1561. kláštery jeho řádu tvořily zvláštní
provincii.
To řízením Božím stalo se za toho časn neblahého,
kdy tak zvaná reformace v Německu všechen křesťanský život
z kořenův vyvracovala, a množství mnichů i jeptišek svatou pří
sahu svou rušíc prchalo z klášterů.

Svatý Petr Alkantarský,

na němžpatrněspočívalamilost

Boží, byl u veliké vážnosti také před lidmi. Císař Karel V.
pozval jej ku svému dvoru.“) Svatý Petr dostavil se mnohým
dvořenínům ku spáse, ale při dvoře zůstati, a zpovědníkem býti
nikterak nechtěl, aby bez překážky v chudobě Bohu sloužiti
avati0 mohl.
zvelebení tuhé kázně a nábožnosti v řádu svém pečo
*
Vzbudiv nový, bujarý život ve svém řádu, byl svatý Petr

Alkantarský

nápomocensvaté Teresii,“)

sitelné kázně v řádě Karmelitek.

obnovitelcespa

Bylťjí po mnoho roků zpo

vědníkemrádcema podporovatelem moudrým a obě
tavým.

Svatá Teresia

dala svědectvío svatémPetru, že

byl dokonalým vůdcem duší a znatelem cest Božích; nazývala jej
už za jeho živobytí „světcem,“ a význala, že na jeho přímluvu
dosáhla před smrtí i po smrti jeho od Boha velikých milostí.

Petr, dostoupivšedesátého

třetího

roku svého, one

mocněl v klášteře Arenaském,
a tuše blízký konec svůj, přijal
kleče svaté svátosti tak nábožně, že všickni přítomní se rozpla
kali. Napotom, což se mu bylo častěji za živobytí stávalo, po delší

dobu trval u vytržení
ducha, a procitnuv z vidění svého
radostivě modlil se 121. žalm: „Veselím se z toho, když se

mi říká: Pojďmež do domu Hospodinova,“ a klidně
v Pánu zesnul dne 18. října 1562.

Roku 1622. prohlásil jej papež Řehoř XV. za blahosla
veného, a roku 16069.slavně vřadil jej Klément IX. do počtu

svatých vCírkvikatolické„pro podivuhodnou kajicnost
a pro mnohé zázraky“

jakož řečeno jest v dotyčné bulle

prohlašovací.
i) Karel V.jako císař, I. jako král Španělský, nar. 24. února 1500.
+ 21. září 1558. Jeho říše byla tak rozsáhlá, „že v ní slunce nikdy nezachá
zelo.“ — *) Svatá Toresia dne ID. října.
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Svatá Teresia píše o svémzpovědníku,evatém Petru
Alkantarském:
„Obyčejnějedl každého třetího dne....
Bylť pak tak hubený, že se podobalo, jakoby z kořenů stromových
byl spleten. Nemluvil, leč když se ho někdo tázal; ale odpovídaje
byl velice přívětiv .. . Skonal, jak byl žil, napomínaje bratry své,
a na kolenou kleče, odevzdal ducha svého do rukou Stvořite
lových.“

2. Svatí Ptolomej a Lucius, mučeníci Římští.

1za císařeMarka Aurelia Antonina (161—180), kterýž
byl pohanským filosofem stoickým a spisovatelem, má Církev Kri
stova značnou řadu mučeníkův.
V Římě dnes koná se výroční památka mučenické smrti BVA

tého Ptolomeje a Lucia.

Dle písemného svědectví svatého Justina

mučeníka

křesťan Ptolomej

obrátil nu víru křesťanskoua přivedlna cestu

Bpásynestydatou

ženštinu.

Necudnýčlověkjeden z té pří

činy obžaloval Ptolomeje
u pohanského vladaře a soudce
Urbicia. StatečnémuvyznavačiKristovu, svatému Ptolomeji,
dlouho a bolestně bylo strádati v žaláři smrdutém. Konečně pak,
když veřejně před soudnou stolicí vydal slavné svědectví o Bohu

Kristu,

odsoudili ho na smrt.

Mezidivákybyl také Lucius, kterýž nález Urbiciův
pokáral a prohlásilřka: „I já jsem křesťan!“ Proto Urbi
cius ihned i Lucia odsoudil na smrt, kteráž bez odkladu dána
oběma svatým vyznavačům, k nimžto přidružen byl ještě třetí
křesťan, jehož jméno není psáno.

3. Svatý Varus,

Kajus Valerius
Galeriem

na kaisara

vojín, mučeník Egyptský.

Maximinus řečenýDaza, císařem
povýšenýroku 305., libovolněspravoval

říši Východní, zuřil proti křesťanům, přijal název císaře roku
807., poražen byl spolucísařem Římským Liciniem u Drinopole,
a na útěku v Tarsu zavraždil se roku 311.
Za vlády Maximinovy
v Egyptě uvězněnobylo sedm mnicbů ©
v žaláři. Vojín Var vyznavače křesťanské navštěvoval a přinášel

1. Bv.Jan Kentaký.
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jim pokrmy, aby se občerstvili. Když pak jeden z mnichů v ža
láři zemřel, žádal vojín Var, aby na jeho místě byl uvězněn.
Uvěřiv v Krista vojín Var neohroženě s vyznavači spolu
vězny rekovně přetrpěl muky nejukrutnější, a dosáhl společně
s nimi palmu slavného mučenictví.

Dne 20. října.

I. Svatý Jan Kentský, Polák, kněz.

Kenty, okresní město Halické
nad řekou Solou,

v kraji Vadovickém

má v kostele svém podobiznu rodáka svého,

svatého Jana Kentského, vedlefary kapličku na místě
jeho rodiště, a uprostřed náměstí jeho sochu

postavenou od

měšťanů roku 1851.

Jan narodil se za patnáctého století. Rodiče, Stanislav
a Anna, nábožné vychovávali jej, tak že od mladosti vyznačoval
se lahodou, nevinností a vážným chováním.

Na vysokýchškolách Krakovských

byl Jan Kentský

posluchačem filosofie a bohovědy, stal se mistrem, doktorem Písem
svatých a professorem. Vědou svatou, jížto po mnoho roků vyučo

val, žáky své netoliko osvěcoval,
ale též pro nábožnost a pro
všecky ctnosti rozpaloval,
sám konaje, čemu učil.
Byv na kněžství vysvěcen, nezauedbával vědy, ale zdvoj
násobil snahu po dokonalosti křesťanské. Hojué slzy prolévaje

každodenně obětoval oběť nekrvavou,

aby smilovnost Boží

naklonil sobě a všemu lidu. Po několik roků výtečně spravoval
farní osadu, ale k žádosti projevené zase navrátil se k úřadu
učitelskému.
Každou mimoúřadní hodinu věnoval Jan Kentský buď
spáse svých bližních, zvláště hlásáním slova Božího, buď modlitbě
a rozjímání o věcech Božských. Umučení Páně tak ho dojí
malo, že nezřídka rozjímaje o něm, celou noc probděl, a za touž

příčinoui do Jerusaléma
putoval, kdežto, žádostiv jsa muče
nictví, odvážil se i Turkům hlásati Krista ukřižovaného,Čtyři
krát putoval také do Říma ke hrobůmknížat apoštolskýchpěšky
obtížen potřebami na cestu, aby Stolici apoštolskou uctil a tresty
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očistcové na tomto avětě sobě odbyl. V Římě Jan

Kentský

denně zpovídal se.

Na jedné z těch poutí lupičové

přepadli a obrali jej,

a když se ho ptali, nemá-li více peněz, odpověděl, že nemá, zapo
menuv, že měl několik zlatých zašitých v plášti. Cestou upama
tovav se na to, vrátil se, volal za prchajícími lupiči, a odevzdal
jim peníze ty. Lupičové obdivovali se upřímnosti a štědrosti muže
svatého, a dobrovolně vrátili mu všechno, co mu byli vzali.
Na stěnách příbytku svého za příkladem svatého A ugu
stina napsal verše, jimiž sobě a jiným ustavičně připomínal, že

se nesmíškoditi dobré pověsti bližního ani pomluvou,
ani na cti utrháním. Hladovým dával ze svýchpokrmů;
nahé odíval netoliko koupeným šatstvem, ale začasté i vlastním
rouchem a vlastní obuví, a nezřídka spouštíval plášť svůj až
k zemi, aby lidé neviděli, že se domů vrací bos.

Jan Kentský

maličko spával na holé zemi; šatu měl jen

tolik, aby přikryl nahotu, a pokrmů požíval jen tolik, aby neumřel

hladem. Panictví

bezúhonné

a strážil drsnatým rouchem

jako liliji mezi trním chránil

žíněným, bičováním těla

svého

a postem. Za posledních třiceti pěti let svých načisto odřekl 86
masitých pokrmů.
Tuše pak blízkou smrt svou, na kterou se dlouho a bedlivě

připravoval, Jan Kentský

všechno, co měl, rozdal chudým, aby

se ničím více nepoutal k životu vezdejšímu. Přijav svaté svátosti,

jako svatý apoštol Pavel
s Kristem.“

„žádal rozdělen býti a býti

Ve svatvečerpřed slavností Narození
Kentský

Páně odešel Jan

do říše nebeské, za živa i po smrti oslaven byvzázraky

mnohými. Tělo jeho uctivě pochováno bylo v kostele svaté Anny
nedaleko vysokých škol.

Každýmdnem rozhojňovalase úcta k Janu Kentskému
v národě Polském,

až pak připočtěnjest k nejpřednějšímsvatým

patrouům Polským a Litevským.
Pro mnohé nové zázraky slavně prohlásil jej za svatého
papež Klément XIII. léta Páně 1767. dne 16. července. Výroční
památka jeho světí se dne 20. října.
Svatý Jan Kentský byl statečným obhájcem víry pravé,

I. 8. Jan Kentský. >

katolické,

proti bludůmbusitským,
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kdyžse i do Polska

vtíraly.
Církevní chvalozpěv o svatém Janu Kentském.

Země Polské slávo svěží,
velevzácná zdobo kněží,
ty's otec vlasti, školstva okrasa,
zač chválí tebe píseň stohlasá.

Boží pravdě slavně's učil,
za slova tvůj skutek ručil,
an z plané vědy není prospěchu,
a svatá ctnost jen plodí útěchu..

Pěšky k hrobům apoštolů
šel's a nedbal's žádných bolů ;
tvůj příklad národovcům všechněm svit,
ty k vlasti věčné kroky naše řiď.

Do Jerusaléma kráčíš,
hojnou slzou místa smáčíš,
kde chodil Pán, kde tekla Jeho krev,
by's vroucně uctil Božské lásky zjev.
Ó vy kruté Krista rány,
do duše nám buďtež dány,
ať vděčnou láskou k Němu rozdmýchán
duch náš tam v nebi najde věčný stán.
Krotil's postem svoje tělo,
jež se pod tvým bičem chvělo;
ty's rozmnožoval tábor kajících,
ač netížil tvou duši těžký břích.
Kajme my se bříšných zdorů,
otcova 86 chopme vzoru,
a nepouštěj své tělo s uzdy duch,
ať v národě se proudí ctnostný ruch.
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Chudáky jsi vlídně vítal,

—

za mrazů's jim šaty skýtal;
svá jídla jim jsi dával milerad,
a přeochotně za ně míval's hlad. 

Jenž jsi v ruce vždycky skládal,
zač tě nuzák v bídě žádal,
ty žalné rodáků svých hlasy slyš,
a v útrobách jim bolest poutiš.
Prosbami jsi nemoc pudil,
v chorých nové zdraví budil,
a tobě mnohý mrzák prosebník
z té duše vzdával mnoholetý dík.
Zimnicí zlou mnohý chřadna,

k jisté smrti rychle vadna,
tvou prosbou vyrván hrobu tmavému,
byl životu zas vrácen novému.
Často ku prosbě tvé svaté
zboží prudkou vodou vzaté
moc Boží náhle stihla ve běhu,
a kázala je nésti ku břehu.
Bůh ti dává slávu v nebi,
odkud zíráš na potřeby ;
vlast na mysli měj po veškeren čas,
a přímluvou se za nás k Pánu blas.

Dejž nám všechněm k vůli Janu,
bychom došli rajských atanů,
Ty věčná trojná Boží Jednice,
Ty svatá jedna vezdy Trojice.

2. Sv..Vendelín,opat.
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2. Svatý Vendelín, opat.

Svatý Vendelín

pocházelz královskéhorodu Skotského,

a byl stavů svému přiměřeně vychován. Milost Boží a svaté evan
gelium tak působily v duši jeho, že stůj co stůj odhodlal se hle

dati výhradně toliko království

Božího.

Za tou příčinou

opustil rodinu i vlast, aby v tiché odloučenosti zapíraje sebe
pokorně sloužil Bohu samému. V rouše poutnickém proputoval

Anglii, a přeplavivse do Francie
vírské,

přišel až do krajiny Tre

kde v lese hustém zbudoval sobě malou chyšku, aby v ní

žil jako poustevník.
Jednoho dne, ubíraje se na službyBoží do Trevíru,

potkal

se 8 jakýmsi zemanem, jenž ho měl za žebráka lenošného a po

káral jej řka: „Mohl by's mi vepře pásti, aby's darmo
nejedl“

— Pokorný Vendelín

šel k němu do služby, pásl mu

nejprvé vepře a později ovce.

Na pastvě Vendelín

pečlivě staral se o stádo svěřené,

a při tom dodělal se modlitbou, rozjímáním nábožným, pokorou
a dobrovolnou chudobou mimořádné dokonalosti Křesťanskéa sva
tosti. Ovečky své vodíval rád na pastvy vzdálené, aby bez vyru
Šování mohl se Bohu modlit.

Aby se upevnil ve ctnostech svatých, musel Vendelín
také podstoupiti zkoušky.
Pokušitel vnukal mu starost a slzy
rodičův ho hledajících, domácí štěstí a budoucí slávu života. Ale

Vendelín

tím horlivěji modlil se a postil, uvažoval odplatu

nebeskou a ničemnost věcí zemských, představoval sobě pokor
ného Ježíše, Syna Božího, kterýž nepřišel na svět, aby Sobě dal

sloužiti, ale aby jiným sloužil, a tak zvítězil

nad pokušením.

Mimo to spolučeledínové, nechápajíce jeho zbožnost, a závidíce

mu zvláštní náklonnosti pána svého, popuzovali jej proti

Ven

delínovi řkouce: „Nepečuje náležitě o stádo, nevy
hání a nepřihání je v pravý čas.“ — Zeman skutečně
jednou pozdě na večer postihl stádo na pastvě, a slovy hrubými

pokáral hodného ovčáka. Vendelín

uctivě odpověděl: „Stádo

jistě bude v pravý čas v košáře.“ ') A hle, když zeman
' Košár, opletená hráze, v níž ovce letního času nocují; stáje pod
šírým nebem.
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:

koňmo přijížděl k domu svému, viděl stádo vesele vcházeti do
košáru. Dobře věda, že se to spůsobem přirozeným státi nemohlo,

přesvědčilse o svatosti

pasáka

svého, odprosilho, sprostil

jej služby, aby mohl po vůli Bohu sloužiti, a nabízel mu mnoho

stříbra. Vendelín daru toho nepřijal, ale vyžádalsobě, aby směl
si zbudovati malou chyšku u kláštera v Toleji nedaleko jeho
zámku. Stalo se.

Opat kláštera toho přijal Vendelína

do řádu a oblekl mu

roucho řeholné.

Vendelín nyní tím horlivěji modlil se a postil, poslušen
jsa a tuze zapíraje sebe.
Po smrti opata onoho mniši řádu svatého Benedikta
jednosvorně za představeného zvolili sobě Vendelína,
jenž
z poslušnosti úřad ten na sebe vzal, a podřízené bratry své více

vlastním příkladem nežli slovem výtečněspravoval.
Za svého stáří opat Vendelín začasté onemocněl. Bolesti
své klidně a trpělivě snášel, toužebně v ústrety hledě Pánu.
Napomenuv, potěšiv a požehnav bratry mnichy, zjevil zpovědníku

svému svůj rodi

stav, přijal pobožněsvaté svátosti, a skonal

smrtí blaženou roku 1015. Pochován byl v hustém lese, kde měl
první svou poustevnu.
Nad hrobem, u něhož mnoho zázraků událo se, brzo zbudo

vána byla kaplička,

kolem níž časem povstalo město „Svatý

Vendel.“') Kaplička časemustoupilakrásnému kostelu.
Svatý Vendelín
s úspěchem zázračným ctil a vzýval ge
roku 1320. v čas morové rány, kteráž usmrcovala lidi i do
bytek. Od té doby kostel a hrob svatého Vendelína ještě hoj
něji navštěvuje se od poutníků.
Svatému Vendelínu
ke cti i jinde zasvěcovalya zasvě
cují se kostely, kaply, oltáře a obrazy.

Svatý Vendelín,

zvláštní patron rolníků,

vyobrazuje5e

jako pastýř. Jej prosí nábožní hospodáři a hospodyněza odvrá
cení pádu dobytka.

") Sankt Vendel, krajské město v Praské provincii Rýnské ve vlád
ním okresu Trevírském.

3. Sv. Kaprásij, mučeník. 4. Sr. Maria de, Cervellione.

3. Svalý Kaprásij,
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mučeník Ažánský.

V Agenu,") městě francouzském, světí se dnes církevní
svátek svatého Kaprásia mučeníka. Za pronásledování křesta
nův, kteréž byl nařídil Římský císař Maximin Daza (305 do

311), Kaprásij

odešel z města do jeskyně.

Tam dozvědělse

brzo, jak zmužile křesťanská panna Fides“) snáší hrozné muky
pro Jesu Krista. Kaprásij
sám také roztoužil se po koruně

mučenické,a modlil se k Bohu volaje: „Hospodine,

máš-li

mne za hodna slávy mučenické, učiň, aby ze skály
této vyprýštila

še voda čistál“ — V tom okamženívydala

skála ze sebe vodu, a Kaprásij
a odebral se do města Agenu.

bez odkladu vyšel z jeskyně
Neohroženě vyznával Krista,

rekovně přetrpěl rozmanité muky, a dosáhl koruny mučenické.

4. Svatá Maria de Cervellione (de Socos), panna, Španělka
(Jinde dne 22. září.)

Maria ze vzácnéhošlechtickéhorodu de Cervellione
narodila se v Barceloně, opevněném hlavním městě Španěl
ského knížectvíKatalonie.
DěvuškaMaria, kterouž rodiče
od maličkosti vychovávali v bázni Boží, obětovala Bohu panen
ství své, jakmile dostoupila svého roku osmnáctého.
Maria málo kdy vycházela do veřejnosti; za to však hor
livě sloužila nemocným domácím, a třikráte do téhodne navště
vovala churavce v nemocnici.

Když bylo Marii třicet let, umřeljí otec. Ihned vstou
pila do řádu blahoslavenéMarie Panny de Mercede.
Maria
de Cervellione stala se vůdkyní,učitelkoua vzoremjeptiškám
následujícímjejí příkladu. Maria de Cervellione
rozdala
dědictví svoje na vykupování zajatcův,
učinila sliby řeholné,
a zavázala se také slibem, že bude pracovati o vykupování

zajatcův.
1)Agen (Ažán), velmi staré hlavní město depart. Lot a Garonne
v Jižní Francii na pravém břehu Garonny; bývalé hlavní město krajiny

Agenois.
8. rijna.

Agen jest sídlem biskupa. — *) Svatá Fidee,

Víra,

dne

„
A
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Dne 20. Hjna.

Jak mile i matka odešla na věčnost, Maria

nábožněa zvatě

žila s několikavzácnýmipannami řádu blahoslavené

Marie

Panny de Mercede.
Maria den co den v útulně Barcelonské umývala nohy
ženám, kteréž bratří řádu jmenovaného z poroby vykoupili A do

Barcelony

odeslali. Pětkráte do téhodne přijímala nejsvětější

Svátost oltářní, a třikráte postila se o chlebě a o vodě. Denně

mrskala tělo své opásané řetězem. Mlčelivost

nikdy neporu

šila slovy marnými. Maličko spávala, a žádala sobě úplné beze
Bnosti, aby ustavičně obcovala s Kristem, v němžto radují se
anjelové a všickni nebešťané. Hodiny mimo modlitbu a výkony
nábožné věnovala Maria na posluhu chudobným, na potěchu
zarmouceným, na podporu utiskovaným, a na vysvobození zajatcův
z vězení.
Jeptiška Maria předvídala bouře mořské, a začasté utišo

vala je modlitbou

svou, Vícekráte kráčela po hladiněmořské,

aby zachránila řeholníky vykupující zajatce a jiné lidi z nebez

pečí utonutí. Odtud dáno jí příjmí Maria Ochrankyně, Maria
de Subsidio, prostonárodněMaria de Socos (Sokos).
Velikými ctnostmi proslavenájeptiška Maria

blaženě v Pánu

zesnula dne 17. září roku 1290. Tělo vydávající vůni přelíbeznou
pochováno bylo v kostele bratří spoluřeholníkův.

Po devadesátilétech bylo tělo Marie de Socos slavnostně
vyzdviženo u přítomnosti biskupa Barcelonského, Petra krále
Aragonského a jiných velmožů, dvořanů i měšťanů. Tělo neporu
Šené uložilo se na místě slušnějším ve chrámě, kdežto doposud
chová se v úctě náležité.

5. Svatý Artemius,

Artemij

vojevůdce, mučeník Antiochijský.

vojevůdce proslavil se udatností a obezřetností ve

službě Římského císaře Konstantina

Velikého,

prvního

panovníka křesťanského od roku 306. do 337. Jak mile však

Julian Odpadlík (355—363) umínil sobě Římskou říši znova
zbudovati na základech pohanských,
nastalo pronásledování
křesťanům i sebe vznešenějším, ješto soudcové chtěli se císaři

Odpadlíku zalíbiti.
V Antiochii,

překrásném městě Syrském na řece Oron

1. 8x.Hilarion,opat.

tes, v nynější Antakii,
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vojenský velitel Artemij

bez obalu

káral ukrutnost na křesťanech páchanou z rozkazu, nebo aspoň

z připuštěnícísaře Juliana

Odpadlíka.

Následkemtoho

byl i on jat, holí bit, jinakým spůsobemmučen,
mečem sťat.

a konečně

Dne 21. října.

I, Svatý Hilarion

Veliký, opat, arciotec mnichů v Palestině
a v Syrii.

Hilarion narodil se roku 288. v Tabatě, městysi neda
leko Gazy,") z rodičův pohanských. V Alexandrii
na učení
vědeckém poznal víru křesťanskou a přijal křest svatý.

uslyšel o poustevníku A ntonínovi,“)

Tam

a odebral se k němu. Po

dva měsíce setrval mu po boku, pozorovaljeho život, a nápodobil
ho v zapírání sebe. Ješto pak ohromné množství lidu k svatému
Antonínu
přichodícího jej z rozjímání vyrušovalo, navrátil
se ve svém patnáctém roce 8 několika mnichy do vlasti své.
Ješto zatím rodiče mu zemřeli, rozdal jednu část jmění svého

mezi bratry, a druhou mezi chudé, aby, odřeknuvse všech
zemskýchvěcí,stal se pravým učeníkem Pána Krista.
Hilarion odebral se na poušťu Majumy. Poušť ta však
byla sídlem lupičův; tudíž musel Hilarion začasté měniti obydlí
své. Na poušti byl velmi tuze živ; za prvních let nejídal po celý

den ničeho, teprvé po západu slunce požil patnáct fíků. Když
se v něm ozývalo pokušení,
říkával sám k sobě a k tělu

svému: „Postarám se, oslíčku, aby's nevyhazoval;
nebudu tě krmiti ječmenem, ale plevami. Hladem
a žízní tě zkrotím; těžkým břemenem obtížím tebe.
vedru a mrazu tě vydám, aby's více byl pamětliv na
pokrm než na bujnost,“
dlouho
tak že
pojedl.
kterou

Za tou příčinouHilarion

trval

na modlitbách, okopával půdu, pletl koše a přísně se postil,
až čtvrtého nebo pátého dne trochu zelin a několik fíků
Od svého šestnáctého do dvacátého roku přebýval v chyšce,
sobě z rákosu a podobných věcí urobil. Pak vystavěl si

3) Gaza, nyní Ghaze, také Razze, v Syrii. Za starého věku byla
Gaza pevnost proti Egyptu. — *) SY. Antonín poustevník, dne 17. ledna.
Církevní Bok VI.

12
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Dne 31. října.

komůrkučtyry stopy širokou a pět stop vysokou, omálo
deřší, než tělo jeho bylo. Od svého dvacátého prvního do dvacátého

čtvrtého toku požil denně hrst zelenin do vody namočených.
Ža napotomníchtří let jídal jen suchý chléb solený s vodou,

potomzase jen plané zeliny a nevařené kořínky.

Později

býval mu pokrmem kousek ječného chleba 8 vařenou zeleninou
bez oleje. Když mu zdraví ubývalo a zdálo se, že konec života
se blíží, zdvojnásobil horlivost svou. Od svého šedesátého čtvrtého
do osmdesátého roku nejedl ani chleba více, ale požil denně nápoje
z mouky a zeleniny. Před západem slunce ani za dnů slavných,
ani v nemoci neporušil půst svůj. A při tom přece bylo mu bojo
vati se zloduchem a s pokušením tělesným.

Pověst o tuhém životě poustevníka Hilariona
roznesla se
po celé Palestině.
Po dvaadvacetilétech ztrávenýchv pousýévně
obdařil jej Bůh mocí zázračnon.
Od té doby valili se k němu
lidé spásy žádostiví z Egypta a ze Syrie, uvěřiliv Krista
a stali se mnichy. Tou měrou rozšířil Hilarion mnišstvo
v Palestině a v Syrii, kde do té doby nebylo známo.

Čím byl svatý Antonín v Egyptě,

tím byl svatý Hila

rion v Palestině a v Syrii — arciotcem mnichův.
Povstalo veliké množství klášterů a pousteven, jež svatý Hila
rion jako opat každoročněnavštěvovalv čas vfnobraní. Bisku
pové, kněží a mniši, mužové a ženy všech stavů docházeli k němu,
aby sobě od něho vyžádali svěceného chleba nebo oleje, aby byli
očitými svědky jeho zázraků, aby na jeho přímluvu byli vyhojení
ze svých tělesných neduhů. Ale právě tyto hojné návštěvy byly

obtížny svatému Hilarionu.
Smutně naříkával sobě před svými
žáky, že se opět do světa navrátil a o svou odplatu se připravil.
Konečně umíhil sobě, že opustí krajinu, v nfžto mu bylo
zhusta obcovati s lidmi vzácnými, a že oddá se zase životu

v pravdě poustevnickému.

Avšakjak mile tento jeho záměr

se vyzradil, shromáždilo se kolem něho více než deset tisíc lidí
obého pohlaví a každého stáří, a ti všickni prosili, aby od nich
neodcházel. Když pak k tomu nesvolil, strážili ho, aby odejíti
nemohl.

Vida to světec Hilarion,

vyjádřilse, že nebude ničeho ani

jísti ani pítě, nepropustí-li ho. Sedm dnů skutečně ničeho nejedl
a nepil, a pak teprvé směl odejíti s nesmírným zástupem prů

1. SvatýHilarion, opat.
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vodcův. Když je přiměl k návratu, putoval dále se čtyřiceti vybra
nými mnichy, jenž jako on až po západu slunce jídali maličko.

Pátého dne dorazil Hilarion

do Pelusia,")

navštívilsvé

poustevníky v okolí města toho žijící, a přišel za mnohých obtíží

do Babylonie“) a pak do městaAfroditonu. Tam pravil
žákům svým: „Poslední hodinka nastávásvatémuAnto

nínu. Na místě, kde zemře, zamýšlím jednu noc pro
bdíti.“

Po třídenní obtížné cestě nalezli příbytek neobyčejného

světceAntonína.

Když se navrátili, odebral se jen s dvěma bratřími do samoty

u Afroditonu, ale i tam navštěvovalojej muoho trpících, jenž
hledali u něho pomoci zázračné; proto odešel stranou Alexan
drie do vzdálenější pouště. Byv ale i tam vyhledáván, umínil
sobě, že na ostrově osamělém skryje se před zrakem světa.
Proputovav Lybii s jediným žákem mnichem, přeplavil se

na Sicilii,

a ubytoval se v nitru ostrova na místě pustém.

Zázračné uzdravení člověka posedlého zase přilákalo k němu
množství df nemocných.

í
Zatím hledal jej jeho miláček žák Hesychius
na březích
mořských a v pouštích. Po tříletém hledání dovědělse v Methoně
od žida obchodníka,že na Sicilii zjevil se křesťanůmprorok,
jenž koná mnoho divů a zázraků. Hesychij šťastně přeplavilse,
a brzo octnul se u nohou učitele svého Hilariona,
jenž mu
pravi, že míní odebrati se k národu, kde jména jeho neznají.

S miláčkemHesychiem odešelHilarion do Dalmacie.
Byv novými zázraky proslaven ušel na ostrov Cyprus do samoty
u města Pafos, kde zase mnoho nemocných zázračně uzdravil.
Tam prodlel dva roky, poslal Hesychia do Palestiny, abybratry
navštívil. Po jeho návratu vzdálil se do hornaté, téměř nepří
stupné krajiny na tom ostrově, kde ho Hesychius častonavště
voval. Tam zemřel kolem roku 372. Jeho životopis sepsal svaťý

Jeroným.
') Pelusium, za starověku město Egyptské u jednoho ramene řeky
Nilu v krajině bahnité. Zříceniny jeho jsou doposud u místa Tineh neda
leko Damiety. — * Babylonša, země při dolením břehu řek Eufratu. a
Tigris, pojmenována dle města- Babel či Babylon z Písma Starého Zákona
známého.
12
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Dne 21. Hjna.

2. Svatá Voršila, panna, a spolumučenice.

Veliký ostrov obsahujícíkrálovství Anglické a Skotské
za dob nejstaršíchnazývalse „Britania,“ kterousobě Římané
podmaniliza císaře Klaudia. Avšak teprvé císař Vespasian

utvrdilv Britanii panství Římanům světovládným, při
nutiv k uznánívrchnostiŘímské také Pikty a Kaledonce,
prabydlitele v nynějším Skotsku.
Když pak Karakala, syn císaře Severa,

poslednědobyté

země opět ztratil a moc Římanů klesala: vzešlojako jiným zemím
i Britanii
světlo náboženství křesťanského.Roku 421. odvolány

byly posledníŘímské

pluky z Britanie,

kteráž tím byla sama

sobě zůstavena.

Britové v Anglii zřídili svůj vlastní stát pod králem Vor
tigernem.
Ale stavše se choulostivýmiza příkladem ochab
lých Římanů, nedovedli za náboženských rozmíšek Pelagian
ských pod ničemnýmnáčelníkemVortigernem
o svésíle ubrá
niti se Piktů a Skotů, a tudíž proti nim na pomoc povolali
německý národ Sasů od dolejšího Labe a v krajinách nynějšího

Holštýnska.
Sasové roku 449. přirazili ku břehům Anglickým pod
svýmivůdciHengistem a Horsou, ppojilise s Brity, a za
pudili Pikty a Skoty do jejich hor.
Sasům pak zalíbilo se v krásné a úrodné zemi Anglii.
Proto počali tam panovati. Britové
vidouce to, vzchopili se,
svrhli nehodnéhoVortigerna
s trůnu, učinilijeho syna Vorti- 
mera králem, a porazili Sasy bitvou krvavou, vnížto i Horsa
zahynul. Jeho bratr Hengist ale přemohlBrity a ze msty dal
pobiti množství žen, dětí, starců a kněží jejich. Britové,
aby
život zachránili, stěhovali se na vše strany. Jedna část vydala se

přes moředo Armoriky, nynějšíhoBretaňska ve Francii.
Mezivystěhovalcitěmibylasvatá panna Voršila (Ursula)
a 11.000 panen křesťanských, kteréž bouře mořskázahnala
ku břehům německým.')
5) Podobné utíkání panen, dítek a starců zažili jsme I my roku

1875. Slované křesťané pozdvihli 8e v Bosně a v Hercegovině
proti nelidským Turkům, mužové válčili, ostatní pak počtem tisícův vystě
hovali se do sousedních zemí našich.

2. Sv. Voršila a spolumučenice.

Toho času Hunové zaplavili Galii
Hunové, příbuzní Avarům a Maďarům,
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a země německé.
za času stěhování

se národův nejvícevynikající, měliznamenitoustanici v Panonii

od roku 443. pod chánem (králem) Attilou, „vítězem nad
celou Evropou“
jenž roku 450. přitáhl se všemi podmaně
nými národy, s vojskem přes půl milionu mužův čítajícím skrze

Čechy, aby vydobyl Římské provincie Galie, než by se vrhnul
na Řím. Avšak Aetius, vůdceŘímský, spojenýs Gothya Franky,

poraziljej na políchKatalaunských u městaChalons sur
Marne roku 451.'). Po bitvě té jiný oddíl vojska Attilova
oblehalměstoKolín nad Rýnem, když vystěhovalci tam
z Britanie přistáli, a pohanským Hunům jako vítaná kořist do
rukou padli.

Voršila, překrásná dcera Britského knížete Deonata,
kterou sám chán Attila chtěl za manželku míti, netoliko roz
hodně zamítla žádost jeho, ale také společnice své důrazně napo
mínala, aby raději smrt podstoupily, nežli by utrpěly ztrátu víry
a čistoty panenské. Za tou příčinou statečná křesťanská panna

Voršila šípem prohnána, a všechny ostatní společnicejejí od
Hunův rozzuřených ukrutně povražděny byly. Jediná z panen
těch, Kordula, v ouzkostech smrtelných ukryla se na lodi, ale
drubého dne opět odhodlaně vyšla z úkrytu svého, a také pod
stoupila mučenickou smrt. Památka její světí se dne 22. října.

Mimosvatou Voršilu a Kordulu dle jména známa jest
ze sboru panen těch svatá Verena,“) jejíž kosti opat Ger
lach roku 1156. daroval panenskému klášteru Šonavskému v arci

biskupstvíTrevírském, a svatá Dobrotivá, o kteréžpsáno
jest dne 9. května.
Ukrutní Hunové hned po spáchaných děsných vraždách
těch byli ztrestáni. Zázračným zjevem bytostí nebeských byli tak
zastrašeni, že upustivše od oblehání města Kolína z krajiny té
rychle odtáhli. Obyvatelstvo města Kolína z vděčnosti slavně

pochovalotěla panen pro rekovnou víru a cudnost
ných, a zbudovalo nad jejich hroby kostel,

umuče

jejž později od základu

') Chalons-8ur-Marne nazývali Římané„Catalauni,“ odtud„pole
Katalaunské.“ — *)Svatá Verena, dne 1. zář.
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Dne 23. Hjna. 

přestavělŘek Klemacius.

Brzo také povstal v městě Kolíně

klášter s kostelem„blahoslavených

panen.“

Nový řád svaté panny a mučenice Voršily

Páně 1537. svatá

Anjela

Meriči

založila léta

v Brescii. (Vizdne

31. května.)

3. Svatý Asterius (Hvězdon), kněz, mučeník Římský.

V Ostii, městě v Latiu při ústí Tibery řeky, jest
dnešního dne církevní svátek svatého Asteria,
kněze a muče
níka Římského, kterýž ze studně vytáhl tělo svatého papeže muče

níka Kalista

I,')

a pochovalje vedlé svatéhoKalepodia

léta Páně 222.
Neohrožený kněz Asterius

za vlády Římského císaře

Alexandra Severa Marka Aurelia

(222—235)podstoupil

smrt mučenickou a ozdobil se korunou slávy věčné. Císař Ale
xander sám nepronásledoval křesťany; avšak soudcovépohanští,
opírajíce se o zákony starší, nezřídka mučili a vraždili statečné
křesťany.

4. Svatá Cilinia, vdova Laonská,

V Laonu městě, jemuž za starověku říkáno Laudunum,
a kteréž nyní jest hlavním městem francouzského kraje Aisne
ského, světí se dnes výročná památka svaté Cilinie, výtečné
matky svatého Remigia, arcibiskupa Remešského, apoštola
Franků, jehož životopis nachází se mezi životopisy svatých dne
1. října.

Dne 22. října.

1. Památka Čistoty blahoslavené Marie Panny.
V neděli V., a není-li jí, dne 22. měsíce října.

Ze všech svatých a světic Božích nejvroucnější a největší

úcty požívá blahoslavená

Maria Panna v každémnárodě

katolickém. Hlavně pak dvě nejvýtečnějšípřednosti Marie
I) Sw.Kalist

dne 14. Hjna.

pře

1. Památka Čistoty Panny Marie.
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Avaté sloučily se 8 věrou a nadějí křesťanův, a mocně prostou
pají veškeren život Církve katolické, Nejvýtečnější ty dvě

přednostizáležejív tom, že Maria jest pannou a Rodičkou
Boží.
Maternost blahoslavenéMarie Panny oslavujeCírkev
katolická na druhou neděli měsíce října. Dnes pak radostně uctívá

čistotu její.
Zakládáť se víra křesťanská na té pravdě, že Maria jakožto
panna čistá působením Ducha Svatého v životě svém počala
a porodila. Na pravdě té spočívá náuka a víra křesťanská, že
pokolení lidské bylo hříchův sproštěno a vykoupeno krví Ježíše
Krista, Beránka neposkvrněného. Na stkvoucí, ničím nezkalené

čistotě MariePanny závisítotiž neposkvrněnost celé člo
věcké bytnosti Kristovy, tak že Kristus i jako člověk
prost jest všeho toho, co hříchem sluje, kteréžto čistoty
nemůžeúčastnýmbýti nikdo,jenž přirozeným spůsobemzplozen
byv, stal se členem pokolení lidského; poněvadž hřích, kterého
se Adam a Evav ráji dopustili, přešel se všemisvými následky
na všecky lidi přirozeným zplozením z nich pocházející.
Řím. 5, 12.
Co třetím článkem apoštolského vyznání víry jest vyjádřeno:

„Věřím v Jesu Krista, jediného Syna Boha Otce,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil
se z Marie Panny:“ to svatý Ignác, příjmímBohonosný
(Theoforos), učeník svatých apoštolů.Jana,

Petra

a Pavla,

biskup Antiochijský a mučeník Páně, zřejmě napsal ve svém listu

ku Smyrnenskýmtěmi slovy: „Náš Pán Ježíš Kristus

sku

tečně z Davidova pokolení jest podlé těla, Syn Boží
podlé vůle a moci Boží, v pravdě z panny narozený.“")
Aby zkazil hřích veškero pokolení lidské tížící a ovláda
jící, musel sám Bůh, věčný Syn věčného Otce, státi se člově
kem; ale musel tělo člověcké na Sebe vzítiz matky hříchem

nikterak netknuté.

Proto Maria, vyvolenáMatka Vykupitele

světa, musela vyjmuta býti ze zákona všeobecného, vedlé něhož
každý potomek Adamův poskvrněn
bříchem dědičným rodí 86
4) List svatého Jgnácis ku Smyrnenským kap. 1. — Sušilovy „Spisy

svatých otcův apoštolských“

II, vydání,strana 144.
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na tento svět. Ze všech lidí jediná Maria Panna zázrakem
a milostí Božskou bež poskvrny onohohříchu dědičného
počata jest byla, a bez poskvrny té počata býti musela,

aby

věčně svatý Bůh mohl v ní člověkem státi a z ní naroditi se

1 dle těla neposkvrněný.
Svatý apoštolPavel o věci té
píše: „Co bylo nemožno Zákonu (Starému,aby zničil vládu
bříchu v lidstvu), v čem byl mdlý pro tělo

(protože mu

žádostivost tělesná, následek hříchu prvotního, odporovala): to

učinil Bůh, poslav Syna Svého v podobenství hříš
ného těla, a z hříchu zatratil hřích natěle;“ Řím.8,3;
t. j. sejmul s nás zatracení, přijav oběť smrti Kristovy na kříži
v zadostučinění za hříchy naše. Dobře uvážiti dlužno výrok sva

tého Pavla: „Bůh poslal Syna Svéhov podobenství
hříš
ného těla;“ přijalůna Sebe Kristus, Syn Boží, pravé a sku
tečné tělo lidské, a jen vzhledemku hříšnosti tělanašeho
bylo tělo Kristovo tělu našemu podobno

a nikoli rovno, neboť

nikolispůsobem
přirozeným,nébrž všemohoucností Ducha
Svatého

počat jest byl a narodil se z Marie, panny čisté,

tak že v Něm „máme velekněze zkušeného
podobně nám — kromě hříchu.“ Žid. 4, 15.

ve všem

Maria, bez poskvrny hříchu dědičnéhopočata byvši, napotom
skrze milost Boží tak byla živa, že kdykoli o hříchu řeč vede
se, Panna Maria řečítakovounikdy se nezahrnuje. Proto Církev

svatá o Marii Panně vykládáslovaPísněŠalomounovy:„Všecka

jsi krásná, přítelkyně má, a poskyrny není na tobě.“
Píseň Šalom. 4, 7. Za tou příčinoujiž anjel

Gabriel,

od Boba

k Marii do Nazareta poslaný, pozdravil ji slovy, kteráž nehodí se

na žádnoujinou dceru Evinu: „Zdráva's milosti plná, Pán
s tebou, požehnaná ty mezi ženamil“ Luk. 1, 28. Bylať
Maria Panna natěle i na duši docelapřistrojenaza čisté
obydlí Syna Božího.
Maria Panna ve své pokoře neměla se za hodnu tako

vého pozdravení; proto „rozmýšlela, jaké by to bylo po
zdravení?“ — Anjel Gabriel ihned sejmul všelikou bázeň

s Panny řka: „Neboj se, neboť jsi nalezla

milost

u Boha,“ a zvěstoval jí tu milost novou, neskončenou, neoby
čejnou, nevídanou 8 neslychanou, že se stane Matkou Syna Božího ;

pravilt: „Aj, počneš v životě svém a porodíš Syna,

1. Památka Čístoty Panny Mářie.
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a nazveš jméno Jeho Ježíš“ t.j. Spasitel. „Tenť bnde
veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude“
Maria znala proroctvíIsaiášovo

Luk.1, 31. 32.

7, 14: „Sám Pán dá

vám znamení! Aj, panna počne a porodí Syna, a nazváno bude
jméno Jeho Emanuel,“ t. j. „s námi Bůh;“ ale zaslíbivši se, že

Bohu sloužitibude v panenství

ustavičném,

a nechápajíc

rozumem svým, jakým spůsobem věci tv měly by vykunány býti,

z lásky k panenství

a k čistotě

otázala se anjela řkouc:

„Kterak se to stane, poněvadž muže nepoznávám?“
t. j. kterakou měrou spojen býti může můj slib ustavičného

panenství s mateřstvím Syna Božího? — Anjel pak
vysvětliljí, že Matkou SynaBožíhostane se Duchem Svatým,

spůsobemnadpřirozeným, bez porušení panenství,řka:
„Duch Svatý sestoupí v tě, a mocNejvyššího zastíní

tobě; a protoži co se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží.“

Luk. 1, 35. — Maria,

touto řečí anje

Jovou nad všelikou pochybnost poučena jsouc, ochotně podrobila
se nejsvětější vůli Božské výrokem podivuhodným: „Aj, děvka

Páně, staniž

mi se podle slova tvéhol“

okamženístalo se všemohoucností

A v tom

Ducha Svatého vtělení

Syna Božího.
Touto měrou byl Kristus,

Syn Boží a pravý Bůh od

věčnosti, Synem Mariiným, pravým Synem člověka. Maria,

pannou čistou,

spůsobemnadpřirozeným

jsouc

Krista v životě

svém počala, a porodivši Jej čistou pannou zůstala, na věky
čistou pannou 86 zove, a za takovou ctí se ode všech pravo
věrců. Věrou tou obecná Církev křesťanská přiznává Marii,

panenskéMatceBoží, svrchovanou slávu nedotknutosti
a čistoty,

se kterouž byla se zasnoubila svatému Josefovi,

pěstounu Syna Božího a ochránci její panenství.
Na svátek Čistoty
blahoslavené Marie Panny příhodně

klade se čteníz PísněŠalomounovy:„Jako lílije

mezi trním,

tak jest přítelkyně má mezi dcerami“ PíseňŠalom.
2, 2.
Vlitanii Loretánské vzývámeMarii Pannu slovy: „Matko

nejčistšíl Matko nejčistotnějšíl

Matko neposkvr

něná! Matko neporušená!l Královno panen!
za násl“
Konečně pak ještě stůj zde píseň,

Oroduj

kterouž Církev ve
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svých hodinkáchctí Marii Pannu v den výročnípamátkyjejí

Čistoty:

Ó hvězdo světlá z Jakoba,
jež prám se slunku podobá,
Ó zoře, nad niž světleji

se žádné hvězdy nestkvějíl
Sbor svatých v bílém oděvu
tě slaví v plesném prozpěvu,
a panny v svatém zápalu
ti pořád pějí pochvalu.

Ba z lílije a šeříku
ti pletou věnce k pomníku ;
tvé hrudi bělost přeblahá
však bělost jejich přesahá.
I země obor nesmělý
se připoj mezi anjely,
hlas zvedni ku hvězd přístavu,
a zpívej Pauny oslavu. ')

2. Svatý Marek, biskup Jerusalómský.

Prvním biskupem Jerusalémským byl svatý Jakob

Menší

(dne 1. května), jejž apoštolové Páně byli zvolili na důstojnost tu.
Po jeho mučenické smrti sešli se apoštolové a učeníci Kri
stovi ještě na živě jsoucí, a jednohlasně povýšili na biskupskou
stolici Jerusalémskou svatého Simeona, syna Kleofášova. (Dne
18. února.)

Po smrti Simeonově zvolilaobecJerusalémskáJusta

ze

židovstva na víru obráceného.
3) „Ostella

Jacob fulgida,“ chvalozpěvjitřní, překlademFrant.

Sušila v bymnech církevních, druhé vydání, v Brně 1859. — „Prám“ =
přímo, zrovna. „Šeřík“ — španělský, perský bez bílým květem se honosící,
lat. Syringa.
Původní text chvalozpěvu má „ligustrum — keř bělokvětý,

„alba ligustra.“ Virgil.

2. Bv. Marek, biskup. '-

Po biskupoviJustovi
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dle svědectvídějepisceEusebia

následovaloaž do zkázyJerusalémsképod Hadrianem,
císařem
Římským, ještě dvanáct biskupů Jerusalémských, kteříž, jsouce
rodem židé, víru křesťanskou upřímně přijali a úřad biskupský
důstojně zastávali.
Za zkázy jmenované rozptýlila se obec křesťanská povstalá

ze židů, a v Jerusalémě

(novém městě Aelia zvaném)

sestoupila se nová obec z křesťanův pro Krista získaných ponej

více z pohanstva.
Nová křesťanská obec Jerusalémská volila sobě nyní arciť
biskupy z rodáků svých, bývalých pohanů.
Biskupové tito jen
krátce konali úřad svůj, končíce jej obyčejně brzkou smrtí muče

nickou. DějepisecEusebius

císařeKommoda třinácte. 

počítá jich až do vládyŘímského

Prvým biskupemJerusalémským z pohanských obrácenců
na víru Kristovu byl svatý Marek, jehož svátek v Církvi Páně
světí se dnes:
Římské soupisy svatých mučeníků o něm hlásají: „Svatý

Marek, biskup Jerusalémský, muž přeslovutný a vele
učený, kterýž první z pohanských obrácenců spra
voval církev Jerusalémskou, dosáhl brzo palmy
mučenické za panování Římského císaře Antonina.“
3. Svatá Kordula, mučenioe.
Viz dne 21. října u sv. Voršily.

4. Svatá Nunilona i Alodia, sestry, mučenice.
Osaka, město ve Španělích, má na dnešní den svátek svatých

sester Nunilony

a Alodie, kteréž Saracenští Mabomedánipro

nepodvratné vyznání víry křesťanské na smrt odsoudili a svatými
mučenicemi učinili.

5. Svatí Filip, biskup Heraklejský, Sever (Šebíř), kněz,
a Hermes, jahen, mučeníci.

Heraklea, městoThracké, též Perinthos
jmenuje se Eregli,

zvané,nyní

leží na Černém moři v Asijském Turecku,
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a má znamenitý přístav.

V městě tom byl za panování císaře

Římského Diokleciana

biskupem stařičký Filip.

Jak mile

nastalo pronásledování, radili mu křesťané, aby 86 ukryl a vyhnul

mukám. Biskup Filip neopustil svěřencesvé, ale napomínal je
k zmužilosti. V tom vešel do kostela Aristemach
vojevůdce,
vyhnal křesťany, zavřel a zapečetil dvéře kostelní.
Druhého dne sešli se všickni křesťané před kostelem na

poradu. Náměstek císařský Basus

přistonpil k nim, a vypátrav

biskupaFilipa pravil: „Zákon císařský zapovídá vám

všeliké schůze. Vydejte mi nádoby zlaté i stříbrné
a knihy své dobrovolně, abych vás k tomu nedonutil
mukami“ — Biskup odpověděl:„Nádoby drahocenné

můžeš vzíti sobě; ale knihy vydati tobě nesmím.“
— Starý biskup byl ukrutně mučen. I přistoupil jaheo Hermes,
a pokáral nemilosrdného soudce. Za to byl i on také trýzněn.
Nádoby posvátné a knihy byly vypátrány, kostel spustošen,
a křesťané s biskupem sjímáni a na náměstí přivedeni. Tam
veřejně spáleny byly knihy křesťanské. Biskup Filip mluvi

o velikékřivdě,která se děje křesťanům, a o trestech, jimiž
Bůh stíhati bude bezbožníky.
Basus přivedl biskupa k oltáři pohanskému,a vyzvalho,
aby obětoval — Biskup prohlásil modloslužbu za pošetilost. —
Basus podivil se jeho statečnosti, a přikázal Hermovi, aby
obětoval, a když i Hermes
vězení odvesti.

moudře protivil se tomu, dal oba do

Cestou byli týrání Filip

:

biskup a Hermes jahen, jenž

nábožně zpívali žalmy. Vězení nebylo tuhé; křesťané scházeli se
s biskupem, aby slyšeli slovo Boží.

Toho času BasuB odešel, a náměstkemcísařskýmv Hera

klee stal se ukrutný a bezbožnýJustin,

jenž biskupa Filipa

předvolal, a když nechtěl obětovati, svázaného vléci kázal městem.

Dlažba byla jeho krví zbarvena, a svatý mučeník Filip

bolestně

zraněný do žaláře donešen. *

Kněz Sever, jejž pohané dlouho hledali, roztouživ se po
koruně mučenické, dostavil se, a byl uvězněn. Plných sedm

měsíců držán byl v tuhém vězenís biskupem Filipem

Hermem.

as jahnem

5. Sv. Filip a spolumučeníci Heraklejští,

Justin

kázal je pak do Drinopole“)

soudil je.
Byv předvolán biskup Filip
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odvesti, aby tam

rozhodně řekl: „Nikdy

neobrátím se k modlám, ale věren 'zůstann Bohu
pravému.“
Za to jej svlekli, ke sloupu přivázali, nemilosrdně
mrskali, a do vězení odvedli.
Jaben Hermes, dříve císařskýúřadníka otec několika synů,
také nedal se zastrašiti a byl uvězněn.
Třetího dne zase oba byli k soudu pohnáni, a poněvadž
neohroženě víru svou vyznali, odsouzeníbyli na hranici. Biskup
Filip tak byl sláb, že jej na popraviště museli nésti. Jahen
Hermes kráčel za ním. Na popravišti přivázali je ke sloupům
na branici a zapálili ji. Velebíce Boha upálení byli biskup Filip

a jaben Hermes roku 304. Tělajejich kázal Justin vboditi do
řeky Hebrus, nyní Marica zvané, ale muži křesťanévylovili
a asi dvě hodiny cesty od města uctivě pochovali je.
Kněz Sever vězněný zaplesal v duši pro vítězství biskupa

Filipa

a jahna Herma;

prosil Boha, aby i jej učinil účastným

koruny mučenické. Modlitbu jeho Bůb ráčil vyslyšeti. Už dne
následného byl kněz Sever pro víru v Boha Krista usmrcen.

6. SvatíJakob (Jakeš, Jakša, Jašek), kněz, Marian
(Mareš),

kostelní čtenář, a spolumučeníci Cirtští.

Jakob, kněz, a Marian, čtenář kostelní, před soudem
v Cirtě Numidské“)
neohroženě vyznali, že jsou křesťané.
Proto byli odvedení do žaláře, kdežto žoldnéřia městští správcové
ukrutně nakládali s nimi.
Když opětně byli povoláni k soudu, vyznal Jako b, že jest

knězem, a Marian, že jest lektorem, čtenářem.

Vladař

císařský domníval se, že Marian zapírá vyšší důstojenství cír
kevní, a dal jej za palec pověsiti, a na nohy kázal mu zavěsiti
!)Drinopol, ŘímskýmcísařemHadriane m opravenéměstoThrackých
Bessů „Uzkadama,“ po něm Adrianopolis nazvané. — *) Cirta, město
v staré Numidii, nynějšíKonstantine
v Alžírsku, sídlo králův Nomid
ských. Nyní jest Konstantine
hlavnímměstemvýchodníhoAlžírskaa sídlem
francouzských úřadův departementálních. Alžírsko leží v severní Africe.Za
prvých věků křesťanskýchbyla Namidla osadou Římskou.
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závaží, aby na něm vynutil vyznání. Po této muce odvedli zase
oba do žaláře. Tam radovali se svatí vyznavači 8 ostatními vězny

křesťanskýmiz ntrpení, jehož se Marianovi

dostalo.

-© Marian
klidně usnul, a ve snách měl vidění, z něhož
vyrozuměl brzkou mučenickou smrt svou a svých spoluvěznů.
Procitnuv, vypravoval vidění své. Kněz Jakob rozpomenul se, že
i on minulého dne měl podobný sen. Všickni věznové křesťanští
zaradovali se, že jim dána bude koruna mučenická.
Skutečně následného dne vedení byli na smrt. Zvolen k tomu
břeh řeky uprostřed dvou pahorků, aby diváci pohodlně rozhostiti
se mohli jako v divadle. Křesťané na břehu rozestavení byli
mečem stati.

Marian předpověděl tresty Boží, jenž brzo přijdou na říši.
Proroctví jeho vyplnilo se. Děsný mor zle řádil v lidu, nastal
převrat ve správě zemské, a vlády zmocnilo se třicet násilníků.

Maria, matka Marianova, byla také přítomna.Radovala
se z mučenické slávy syna svého Mariana,
a zlíbala mrtvolu
jeho. Stalo se léta Páně 260.

Neděle XX. po Svatém Duchu.
Jan 4, 46—63.

V Káně,

městě Galilejském, učinil Pán Ježíš první

zázrak na přímluvu
MatkySvé,blahoslavené

Marie Panny,

proměniv chudobným svadebníkům vodu ve víno. Pro tento
zázrak přiznávala se veliká část města Kány důvěrně ke Kristu
Pánu; tudíž i podruhé přišel Pán Ježíš do Kány, aby ještě více
ve víře utvrdil a vyučil obyvatelstvo města toho.

Tu pak stalo se, „že jeden královský

úřadník, jehož

syn nemocen byl v Kafarnaumu, uslyšev, že Ježíš přichází z Judska
do Galiley, přišel k Němu a prosil Ho, aby sestoupil a uzdravil
syna jeho, neb počínal umírati.“ Jan 4, 46. 47.

Kafarnaum
leželo u břehu jezera Genesaretského čili
Tiberiatského, a bylo od Kány asi pět mil cesty vzdáleno.
Z toho, že podnikl cestu tak velikou, aby uzdravení vyprosil synu
nemocnému,
patrno jest, že královský úřadník ten už měl
nějakou důvěru k Pánu Ježíši, poněvadž byl slyšel o diveoh
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a zázracíchJeho. Avšak dokonalá ještě nebyla víra
jeho, neboť se domníval, že Pán Ježíš nemůže jinak uzdravit:
syna jeho, leč by u něho stál a jej viděl. Proto prosil Ho, „aby

z Kány do Kafarnaumu sestoupil a uzdravil jej.“
A co učinil Pán Ježíš na prosbu tu? Místo potěchy a pomoci

okamžité vytýkal mu Pán malou víru řka: „Neuzříte-li

divů a zázraků, neuvěříte!l“ Jan 4, 48.
Divy a zázraky jsou činové a události, jenž přesahují síly

přírodní,a státise mohoujenom všemohoucností
Divy a zázraky tedy ovšem jsou důkazem

Božskou

o Božství a Božském

poslání. Avšak jsou přece jenom prostředkové k vyšším účelům,
a tudíž na nich, na jejich zevnějším úkaze, nesluší přestávati.

Sama krása, velebnost, mocnost a potřeba pravdy

zjevené

má duši lidskou vésti ke Kristu; duše lidská má poznati, že

pravda

Bohem zjevená

úplně shodujese 8 potřebamilid

skými, a že jim dokonale vyhovuje; duše lidská má v Kristu
poznati ouo světlo, kteréž osvěcuje člověka každého. Této

víry v Krista Boha Spasiteleonen

královský

úřadník

ještě neměl. Jemu toliko divy a zázraky vštípily jakousi úctu a důvěru

k Pánu Ježíši,

a tudíž zasloužena byla výtka, kterouž pokáral

jej Pán.
Ale výtkou tou směřovalPán Ježíš k tomu, aby ušlechtil

a zdokonalil malou víru královskéhoúřadníka;a tou měrou
posloužilnejen nemocnému synu kuzdravení, aletaké malo
věrnému otci ku spáse. Proto výtku jemu činěnou pronesl
hlasem tak laskavým a lahodným, že nikterak neurazila muže
toho vzácného, aniž mu odňala důvěru.
Z vypravování svatého evangelisty víme, že se výtkou Páně
nedal mýliti královský úřadník, nýbrž znova a důrazněji opakoval

prosbusvou řka: „Paáne, sestup

prvé, nežli umře syn

můj.“ Jan 4, 49.
Pán Ježíš, kterýž na jiném místě učil, „že se nemá uhá

šeti knot doutnající“
Mat. 12, 20., neuhasilani v králov
ském úřadníku doutnající jiskru víry, ale volilji rozdmý
chati a roznítiti v plamen víry živé a dokonalé.
Proto, zač
dwakráte žádal královský úřadník, učiníl jemu Pán řka:

syn tvůj

živ jest“

„Jdi,

Jan 4, 50. To jest: Navraťtse domů
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" do Kafarnaumu a shledáš, že syn tvůj uzdraven jest všemohotg
ností mou.

Tato slova Kristova byla tvorna, nebo spolu se slovytěmi
vyšla moc Božská, vyšel rozkaz, aby smrtelná nemocokamžitě
vzdálila se od syna úřadníkova. Výrokem tím dovodil Pán Ježíš
královskému úřadníku, že nemusí tělesně
přítomen býti, že

nemusí až k lůžku nemocného syna jeho jíti, aby jej uzdravil;
nýbrž že pouhé slovo Jeho proniká svou mocí veškeren pro
stor, nemajíc nikde žádné závady a žádné překážky; že tedy

všady působímocí divotvornou,

mocí tvorčí.

Slova ta byla k nemalémupotěšení apoštolům

přítomným,

neboť byla jim výborným naučením, když Pán je opustil a na
nebe vstoupil, že ruka Jeho nebyla ukrácena k pomahání jim ve
všelikých potřebách a nesnázích.
Tato jistota jest také mocnou útěchou každému z nás,

máme-li dokonalou

víru v Krista Ježíše, Jenž sedí na pravici

Boha Otce všemohoucího ve slávě nebeské,

Slova Páně: „Jdi, syn tvůj živ jest“ působilanetoliko
na zdraví synovo, ale také na mysl otcovu, „neboť uvěřil

člověk ten řeči, kterouž mluvil jemu Ježíš, a šel“ —
vybojen byv z nedůvěry

své. Jan 4, 50.

Ale víra jeho už povznešená měla nabyti ještě větší doko

nalosti, měla ještě výše postoupiti zpáteční cestou k domovu.
„Když už sestupoval ke Kafarnaumu,
potkali se s ním slu
žebníci jeho a zvěstovali mu řkouce, že syn jeho živ (a zdráv)
jest. Tedy otázal se jich na hodinu, v kterouž by se byl lépe
měl?“ Jan 4, 51. 52. — Chtěl se ujistiti
pravdou slov Páně,
chtěl otázkou svou utvrditi se ve víře, a nabyl blaživého pře
svědčení, že Byn jebo skutečně zdráv učiněn byl právě té

chvíle, kdy Pán Ježíš vyřknul slova: „Jdi, 8yn tvůj živ
jest.“ Odpověděliťmu služebníci: „Včera v hodinu sedmou

ostala bo zimnice.“ Jan 4, 52.
Sedmá hodina dle našeho počtu byla jedna S poledne,
počítáme-li dle spůsobu židův, v jejichž zemi zázrak ten se udál.

Služebnícipravili: „Včera v hodinu sedmou.“ Kána vzdá
lena byla od Kafarnaumu asi pět mil; královskýúřadník tedy
jistě cestou zpáteční někde nocoval,

a služebníci teprvé dru

hého dne mohli otci zvěstovati o uzdravení synovu. Domnívalit

Neděle XX. po Svatém Duchu.
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se, že hned téhož dne navrátí se z Kány do Kafarnaumu;
on ale, nemoha v čas mluviti s Pánem, aby se ještě vrátiti mohl,
pozdržel se déle. Ješto pak nevrátil se jim toho dne, oni dru
hého dne za ním do Kány šli, avšak už na cestě potkali
se 8 ním.

Jaký pak byl účinek zprávy slyšené od služebníků? Víra
královskéhoúřadníkav Krista Ježíše počalavrchovati. Až
do té chvíle obmezovala se víra jeho na uzdravení synovo; nyní

pak pozvedla se víra ta k plnému vědomí křesťanskému.
Poznav královský úřadník, že syn jeho byl uzdraven právě

v tu

chvíli, kdy mu Kristus řekl: „Jdi, syn tvůj živ jest“
uvěřil oni dům jeho veškeren. Jan 4, 53.—Nejenjeho
víra zdokonalila se, nýbrž v radosti nad synem a nad Kristem
Spasitelem nalezeným přiměl královský úřadník celou rodinu
svou k tomu, že všickni uvěřili v Krista, což arciť bez všeliké
obtíže stalo se, poněvadž očitě spatřili zázrak ten.
Královskému úřadníku stalo se více, než přišel žádat. Chtěl,
aby Pán sestoupil
k němu z Kány do Kafarnaumu, což by
bylo trvalo několik hodin; ale Pán ihned uzdravil mu syna,

a nad to spasil duši jeho a duše všech, jenž přináleželik domu
a k rodině jeho.
Královský úřadník ten jest vzorem moudrého a svědo

mitého otce a hospodáře. Onťpečovalnetolikoo tělesné
zdraví syna svého, podniknuv jemu k vůli obtížnou cestu z Ka
farnaumu do Kány, a snažně prosiv Pána Ježíše za uzdravení

jeho; ale poznavJežíše Krista, Syna Božího, Spasitele
světa, a nebeské Jeho učení, postaralse také o to, aby
celý jeho dům: jeho manželka, jeho synové a dcery, jeho
čeledínové
k poznání pravdy přišli, v Krista Ježíše uvěřili,
a do Církve Jeho vstoupili.

Podobně má každý

otec a bospodář ke Kristu Pánu

vésti moudrým slovem a křesťanským příkladem svou čeleď

a všecky domácí svoje, a to za našich časů dvojnásobnou

bedlivostí, obezřetností a neunaveností, poněvadž
nyní
víra, zbožnost

a mravnost

každého křesťanakatolíkajest

u velikém nebezpečí pro četná a mnohostranná pohoršení zlá. Za
našich dnů měli bychom sobě každodenně odříkávati napomenutí

svatéhoapoštolaPavla: „Bratří, vizte, kterak byste opa
Cizkovní Rok VI.
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trně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří,
vykupujíce čas; nebo dnové jsouzlí.“
za poměrů takových zajisté

i svědomitý

Efes.5. 15. Máť
hospodář úlohu

nesnadnou, aby zachoval dítky a čeledíny své na cestě dobré
a spasitelné, aby je zachránil od zkázy tělesné i mravné, od

záhuby časné i věčné; což teprvé otec hospodář lehkovážný
a nemoudrý,
který sám chrámu Božího se vzdaluje, a nekoná
křesťanských ctností a povinností? Svatý apoštol Pavel píše:

„Jestliže kdo o své, a zvláště o domácí, péče nemá,
víru zapřel, a jest horší nežli nevěřící“ L.Tim.5, 8.
Kdo sám nemá křesťanské víry, nábožnosti a mravnosti, kterak
vštípí ctnosti tyto synům, dcerám a čeledínům svým, aby je učinil
Šťastnými na zemi a blaženými na věčnosti? Královský úřadník
napřed uvěřil sám v Jesu Krista, a za ním „i dům jeho

veškeren.“

Slyšteto, otcové a matky, slyšteto, hospo

dáři a hospodyně!

Předevšímvy sami musíte utvrzeni býti

v samospasné víře v Boha Krista, abyste se nižádným klamem
a nižádným podvodem nedali odvrátiti od pravdy věčné, od
Krista; a pak zajisté za pomocné milosti Boží bez všelikých obtíží
podaří se vám spůsobiti, aby věřil v Krista a v Kristu živ byl

„veškeren

váš dům.“ K tomu konci bedlivěchoďteza Kristem,

a proste Ho, aby na duši uzdravil vás i vaše domácí svěřence,

pakli zpytujíce se, zpozorujete, že víra vaše posud jest malá
a nedokonalá.
Aby pak prosba vaše tím jistěji došla vyslyšení,
obraťte se k Jeho blahoslavené Matce, Marii Panně, a pevnou
důvěrou vzývejte ji za mocnou podporu.
Ten, Jenž na její
orodování v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno, promění

takévašimalověrnost ve víru pevnou a nepodvratnou,
na kteréž vzdělá se nerozborné zemské blaho a věčné spasení
vašich milých rodin.

Dne 23. října.
I Slavnost nejsvětějšího Vykupitele.

SlavnostNarození, Obřezání, Zjevení Páně, nejsvě

tějšího jména Ježíš, Zelený čtvrtek, Veliký pátek,
Bílá sobota, Boží hod Velikonoční a Nanebevstou

1. Slavnost nejevětějšího Vykupitele.

pení Páně staví nám na oči různé
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vykupitelské výkony Pána

a Spasitele našeho Jesu Krista. (Celé osobě a celému vykupitel
skému dílu Kristovu věnována jest dnešní církevní slavnost nej

světějšího Vykupitele.

Hříchem prarodičův našich, Adama. a Evy, a odpadnutím
od Boha nastala potřeba vykoupení člověčenstvakleslého. Z pouhé
milosti
stvořil Bůh člověka, učiniv tělo jeho z hlíny země,
a v tělo to vdechl duši stvořenou k obrazu a podobenství Svému,
obdařenou rozumem, svobodnou vůlí a svědomím. Bůh učinil člo
věka pánem na zemi, dal mu zvláštní milost, aby byl svatým
a spravedlivým, učinil i tělo jeho nesmrtelné, a vykázal mu ráj
za příbytek. Tyto dary Boží měli po prvních rodičích děditi
všickni jejich potomci, aby mohli Boha poznávati, Jemu se kla
něti, Jej milovati, Jeho poslouchati a spasení býti.
Aby lidé osvědčili Bohu svou dobrovolnou lásku a poslušnost

a došli spásy věčné, dal Bůh prvním rodičům v ráji přikázaní

řka: „Ze všelikého stromu rajského jez; ze stromu
pak vědění dobrého a zlého nejez; nebo v který by's
koli den z něho jedl, smrtí umřeš.“ I. Mojž.2, 16. 17.
Avšak první rodiče Boha neposlechli.
Ďáblem svedeni jsouce
jedli v ráji ovoce stromu, z kteréhož jísti Bůh jim zapověděl,

a tím zbřešili, tím od Boha odpadli.
Hříchten byl těžký, protože přikázaníbylo lehké, protože
věřili více ďáblu než Bohu, a protože chtěli samému Bohu
rovnými býti. Hříchem tím uškodili první rodiče sobě a veškerým

potomkům svýmna těle i na duši.
Prarodiče Adam a Eva uškodili sobě na duši, neboť
ztratili onu milost, kteráž je činila svatými, spravedlivými
a Bohu milými. Ztratili i naději blaženosti věčné. Zatemněn
byl rozum a ochábla vůle jejich, pročež nemohli tak snadno
a dokonale jako dříve Boha poznávati a Jeho svatou vůli konati.
Probudily se v nich zlé žádosti, kteréž je vábily a náchylnými

učinily ku hříchu.
Prarodiče Adam a Eva uškodili sobě na těle, neboť
pozbyli nesmrtelnosti těla. Podrobeno jest tělo jejich rozličným
neduhům. Byli vyhnáni z ráje a museli napotom mnohou prací
dobývati sobě potravy, poněvadž i země hříchem tím pozbyla
bohaté úrodnosti své. I. Mojž. 3, 17—19.
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Dne 29. října.

PrarodičeAdam a Eva uškodiliveškerým potomkům
svým,

neboť hřích, jehož se Adam a Eva dopustili v ráji,

přešel se všemi svými následky na všecky lidi. Řím. 5, 12.

Tento hřích spůsobil nám všem mnoho zlého na duši
i na těle. Na duši; každý člověk přichází na svět v nemilosti
Boží, Efes. 2, 3., a přináší 8 sebou slabost rozumu i vůle, a ná
klonnost ku hříchu. I. Mojž. 8, 21. — Na těle; tělo všech lidí
podrobeno jest rozličným nedubhům a nedostatkům, Job 14, 1.,
všickni lidé musejí umříti. Řím 5, 12.

Tento hřích našich prarodičů Adama a Evy nazýváme
hříchem dědičným proto, že na všecky lidi přešel; nazýváme
ho také hříchem prvotným,
poněvadž to byl první hřích
na světě.

V hříšném stavu tom žádný člověk nemůže dojíti blaženosti
věčné. Avšak lidé nebyli pro hřích ten na věky od Boha zavr
ženi. Hned na počátku slíbil jim Bůh z pouhé lásky své Vyku

pitele,

kterýž by pokolení lidské hříchem pokažené napravil,

posvětil a spasil. I. Mojž. 3, 15.")

TentoVykupitel člověčenstvajest Ježíš Kristus,
pravý Bůh a pravý člověk. V Kristu sloučenajest přiroze
nost Božská a přirozenostlidská v jednu osobu. Jenom Bůh
mohl svět vykoupiti, jakož jeoom Bůh mohl svět stvořiti.
Kristus Vykupitel musel býti pravý Bůh. Kdyby však s při
rozeností Božskou nebyla se sloučila přirozenost člověcká
v jednu osobu, nebyl by se mohl Vykupitel

8 pokolením lid

skýmtak spojiti, aby se stal původcem života svatého,
jakož Adam byl se stal původcem života hříšného. Kdož
by Kristu buď Božství,

buď člověckost

upíral anebo tvrdil,

že jedna přirozenost v přirozenosti druhé mizí, vězel by v bludu,
jenž nemožným činí vykoupení člověčenstva.

Tať jest nauka a víra katolická o osobě Kristově.

píše svatý Cyrill Jerusalémský:

Proto

„Obéjest chybou,pou

hého člověka (v Kristu) ctíli, jako Boha samého jmenovati bez
člověckosti.Kdyby Kristus Bůh nebyl přijal člověckost,
nebyli
!) Katechismus Pražský 1875.
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bychom vykoupeni.
spolů, že člověkem

Klanějmese Mutedy jako Bohu, ale věřme
učiněn jest.“ *)

Vykupitelské

dílo zahrnuje v sobě veškeru činnost,

všeliké utrpení a všecky poměry života Kristova. Vykupitelské

dílo Kristovo naznačuje se už jménem Mesiáš čili Kristus,

kteréž znamenátolik jako Pomazaný Páně. Pomazaným
Páně jmenujese Vykapitel světa proto,žejest prorokem
(učitelem), knězem

a králem,

neboť tito slouli ve Starém

Zákoně„pomazanými Páně.“ Vykupitelské

dílo Kri

stovo uskutečnilo a pořád uskutečňuje se tímto trojím úřadem:

prorockým, velekněžským akrálovským. Kristus jest
prorokem, veleknězem a králem člověčenstva.
Jako Prorok

poslán jest byl Kristus

od Boha na svět,

aby člověčenstvuoznámil pravdu Božskou, aby Božsképoslání
Své a pravdu hlásanou potvrdil velikými zázraky a předpo

vídáním budoucnosti,

kteréž vyplniloa vyplňujese rovněž

tak, jak se byly vyplnily předpovědi Starozákonných proroků na

osobě Jeho.

V pravdě Božské, kterou zvěstoval Kristus,

dán jest světu Zákon Nový; proto nazývá se Kristus Pán
Zákonodárcem.
Že pak kázal pravdy, které máme věřiti,
a nčil ctnostem, které máme konati,

vyšším Učitelem lidstva.

jmenuje se Kristus nej

Jako Velekněz smířil Kristus hříšné člověčenstvos Bohem
uraženým Svou poslušností a přebolestnou smrtí na kříži, obětuje
se ustavičně spůsobem nekrvavým ve mši svaté Svému nebe

skému Otci, u Něhožnepřestávábýti zastupitelem
a obháj
cem člověčenstva
potřebujícího smilovnosti Božské. Svým
utrpením a smrtí Svou Kristus dostiučinil
spravedlnosti
Božské, t. j. napravil, čím lidé Boha urazili, a vytrpěl tresty,
kteréž lidé zasloužili; tím spolu zjednal nám odpuštění bříchů
a trestů za hříchy zasloužených, jakož i všecky milosti, bychom
3)Sv. CyrillJerus. XII. 1.Catech.BludařiEbionité
měliKrista za pouhého
člověka a nikoli za Boha. Doketé vyznávali v Kristu přirozenost Božskou bez
přirozenosti lidské, učice, že Kristus toliko podobu člověčíměl. Aria ni vydávali

Krista za stvoření,ač vyšší Apollinaristé
popírali v Kristu duši lidekou.
Nestoriáni
měliza to, že Kristus narodil sejako člověk,s nímžto se teprvé
Božství spojilo. Eutyches učil, že přirozenost lidská u Krista v přirozenosti
Božskézanikla. Monotheleté
připouštěliv Kristu po vtéjenítolikojednu vůli.

190

Dne 28. tíjna.

zásluhy
státi se.Jeho mohli sobě přivlastniti a blaženosti věčné účastnými

Jako Král jest Kristus svrchovaným Pánem a najryšlí
neviditelnou hlavou království Božího na zemi, Své Církve,
kterouž bez přestání řídí a spravuje, a v nífžtojako Prorok
(Učitel) a Velekněz ustavičně vykoupení lidstva a jeho věčnou
spásu uskutečňuje a uskutečňovati bude po všecky dny až do sko
nání světa.
V nešporách svých oslavuje Církev katolická nejsvě

tějšího Vykupitele

brože:

světa tímto chvalozpěvemsvatéhoAm

Ó milostivý Tvorce hvězd,
Jenž věčným světlem věrných jest,
Ó Spasiteli velebný,
slyš věrných Svých hlas prosebný.

By svět se z dráhy nešinul
a svodem ďábla nezbynul,
Ty láskou puzen samoděk
dal's kleslému se světu v lék.
By's za hřích zadost učinil,
jímž svět se celý provinil,
Ty v obět v čisté bezvině
jde$ na kříž z děví svatyně.

Když sláva Tvá a pochvala
se nejdřív světem ozvala,
tu nebe, peklo pojal strach,
a úctou nice padli v pracb.
Ó Soudce náš v den poslední
už k našim prosbám pohledni,
Tvé milosti zbroj předrabá
nás chraň a braň vždy od vraha. ")
1) „Creator alme siderum,“ překladem Frant.

Sušila.

2. Sv. Serrand a German, mučeníci.
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2. Svatí Servand a German, mučenici Španělští.
V Kadisu")

a v okolí slaví se dnešníhodne svátek svatých

mučeníků Servanda a Germana, kteří za pronásledování
Dioklecianského
mučeni byli pro svou vfru křesťanskouod
náměstka císařského Viatora.
Viator pro statečné vyznání
Boha Krista dal je mrskati, v žaláři hnusném hladem a žízní
trýzniti, dalekou cestou trápiti, ješto jim kázal nésti značnou
hromadu železa. Když pak nižádnou mukou nedali se zviklati ve
víře svaté, odsoudil je na smrt mečem.

Tělo svatého Servanda

odpočíváv Sevile“),

a tělo sva

tého Germana v Meridě.“)
3. Svatý Jan Kapistran, Františkán.
Dne 23. června 1385 narodil se Jan, jemuž příjmí Kapi

stran dalo rodné městečkoKapistra v hornaté Neapolské
krajině Abruzzy zvané.
Jan, maje vlohy neobyčejné,v Perugii (Perudži) výtečně
odbyl učení právnické, stal se mistrem církevního i světského

práva, dal se do služby Sicilského krále Ladislava,

a spra

vedlivě soudil jak chudé tak bohaté, nedávaje se ani upláceti ani
zastrašovati.

Nastal válečný spor mezi králem

a městem Perugií.

Královský soudce Jan byl jat a do žaláře uvržen. Tam přemýšlel
o marnosti slávy světské, a viděním nadpřirozeným byl povzbuzen,

aby se vzdalsvěta a vstoupil do řádu svatého Františka.
Vykoupiv se z vězení v třicátém roce svém učiněn jest krá

lovskýsoudceJan žákem svatého Bernardina
ského“)

Sien

v klášteře Menších bratří svatého Františka kázně tužší.

Klášter ten stál nad městem Perudží.
T)Kadis, Cadix, u FéničanůGades, u Římanů Tartessus,

přístav

A pevnost Španělská na ostrově Leon v Atlantickém moři, sídlo biskupa. —

2) Sevilla, u Římanů Hispalie, druhdyhlavníměstoAndalusie na obou
březíchřekyGuadalkvavíru,na železníci z Madridudo Kadixu.— *)Me
rida, městov ŠpanělsképrovinciiBadajozské, má přesřekuGuadianu
starořímský most © osmnácti obloucích. Merida elula Římanům „E merita
Augusta,“ a byla hlavnímměstemLusitanie. — “) BvratýBernardin
Sienský dne 20. května.
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Dne 29. října.

Učenýa nábožnýJan Kapistran

vyznamenávalse pokoron,

nejtužší kázní, modlitbou, badáním vědeckým, hlásáním slova
Božího a navštěvováním nemocných. Během čtyřiceti let jako

kazatel obdivuhodnýpůsobilJan Kapistran proti Fratri
čellům,

pokryteckým bludařům v Italii; jako legat apoštolský

rozvíjel požehnanou činnost svou v zemích koruny České
proti Husitům a jich příbuznýmv Německu, a konečně
proti sveřepým Turkům

v Uhřích.

Po šest roků byl generálním

vikářem

řádu svého,

a horlivě pracoval o napravení tuhé kázně i 0 rozmnožení klášterů
vzorných v Italii. Množství svedených přivedl ze společnosti

zpupných a nemravných Fratričellů
nazpět. V Římě

křesťanské.

do lůna pravé Církve

kázal i židům, a mnohojich přesvědčilo pravdě

Kamkoli zavítal Jan Kapistran,

všude uvítán býval

duchovenstvem a velikými zástupy lidu, jež pojmouti nemohl ani
sebe prostrannější kostel, tak že kázával pod šírým nebem.

Ještě větší úloha přikázána byla Janu Kapistranovi
v zemích Českoslovanských
a v Německu. Po skončeném
sněmu Kostnickém roku 1418. vzplanula zuřivost Husitův v Če
chách děsnou válkou. Ani synoda Basilejská 143 1—1449 nedovedla
s Církví smířiti tyto nepřátely zmámené bludem vpašovaným
z Anglie. K žádosti císaře Bedřicha IIT roku 1451. ustanoven

byl Jan

Kapistran

za papežského jednatele v Německu

a v Čechách, aby Husity
církevní upevnil.

z bludů vyvětil, a v Němcích řád

Cestou do Vídně Jan Kapistran,

muž šedesátník,

silou mladistvou všude úspěšně kázal, mnoho hříšníků napravil
a mnoho nemocných modlitbou uzdravil. Zástupové sbíbali se
k němu, lidé lezli na střechy, aby ho spatřili, a za šťastna
pokládal se každý, moha se dotknouti roucha jeho.

Korutánskem, Štýrskem a Rakouskem ubíralse
Jan

Kapistran

k Vídni,

kde sto tisíc lidí čekalo na jeho.

kázaní pod šírým nebem. Slyšíce ho mluviti, vzdychali a plakali,

ačkoli jeho řeči nerozuměli,

neboťmluvil latinsky,

a tlumočník překládal jim kázaní jeho. Následkemtoho kázaní
paničky odřeklyse přepychua marnivosti, obchodníci lichvy,

mladí lidé světa, a mnozí hlásili se do klášterů.

9. 8v. Jan Kapistran. -

-

Ještě toho roku odebral se svatý Jan Kapistran
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do

Čech. Ale do vnitra země a do Prahy nedovolilmu vkročiti král
Jiří, obávaje se jeho horlivosti, aby ještě více nerozhořčilČechy.
Po několik roků obcházel zemi naši, a slovem i písmem statečně

a důkladně potíral bludy. Šestnáct tisíc Husitův obrátilo se
a vyznalo před ním pravou víru katolickou.
Mezi nimi bylo
mnoho šlechticů a velmožů.

Jako ve Vídni, tak i v Brně roku 1453.,v Olomouci,
v Chebu a jinde konal Jan Kapistran divy svou velebnou
výmluvností.

Potom hlásaje slovo Boží putoval do Němec. V Durin
kách, v Sasku a v Míšensku rozvíjel činnost svou. Kázal
v Erfurtě před šedesáti tisíci lidu, ve Výmaru, v Halle,

v Lipsku, v Norimberku, v Řezně, v Magdeburku
(v Děvíně) a ve Vratislavi,

kde ozvláště spůsobilvelikýobrat

mravní.Kžádostikrále Kazimíra
v Polsku

roku 1453.Jan Kapistran

mnoho napravil kázaním svým.

Konečněnastala Janu Kapistranovi

třetí úloha.Roku

1453. zmocnili se Turci Cařihradu, a už domnívali se, že mají
celou Evropu v moci své, že budou brzo prapory:jejich vztý
čeny ve Vídni a v Římě. Kdožkoli tušil hrozné nebezpečí,

které se chystalokřesťanstvukrvavým půlměsícem ture
ckým, roztoužil se po Janu Kapistranu,
divotvorcivěku
toho. Aeneáš Sylvius, toho času biskup Sienský, slovutný

dějepisec Český, napotomníkardinál a papež Pius II,
prosil Jana Kapistrana,

aby sporné strany smířila sjednotil

vůči společnému nepříteli. Uhři

jej pozvali do země své, aby

zmužilosti dodával lidu ozbrojenému. Jan Kapistran

přišel,

vyzýval k obraně víry křesťanské, povzbuzoval lid k boji, sbíral
vojsko, přičinil se o dobrou volbu vojevůdcův, vysýlal na vše

strany posly a listy — byl takořka duší všehoruchu

válečného.

Roku 1456.zahájila se výprava válečná. Jan Kapi
stran sešelse v Petrovaradině
se slavnýmUherskýmvůdcem

Janem Korvínem Hunyadim, rozenýmRumunem, jenž
byl už několikráteTurky porazil. Tito dva Janové: Jan Ka
pistran a Jan Korvín konečněskrotili úhlavníhonepřítele
křesťanstva.Jan Korvín tasil meč, a Jan Kapistran vzal
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Dne 25. Hina.

kříž do rukou. V čele vojsk kráčeje, podněcoval Jan Kapi
stran ocháblé bojovníky, a tak dočkal se slavného vítězství nad
Turky u Bělehradu
dne 22. července 1456. Brzo po onom

vítězstvízemřeliobavůdcové:Jan Korvín a Jan Kapistran.
Jan Kapistran
byl postavy malé a od ustavičnýchpostů
holá kost a kůže. Masa nejídal a vína nepil nikdy. Jenom za nej
větší zemdlenosti položil 8e ku spánku kratičkému. Ale v cha

trném těle bydlel duch veliký a ohnivý. Papež Alexander

VIIL

problásilbo roku 1694.za blahoslavence, a Benedikt XIII.
roku 1724. za světce.
Svatý Jan Kapistran
zůstavil po sobě několikspisů
bohosloveckých,z nichžtojeden čelil proti

Rokycanovi

(mistru

Janu z Rokycan), knězi strany pod obojí, kteráž si ho byla zvo
Jila za arcibiskupa Pražského dne 21. října 1435, kteroužto volbu
ovšem papež nepotvrdil.

Město Brno zvolilo sobě roku 1738. svatého Jana Ka
pistrana
za ochráncezvláštního. Františkánskýklášter Brněnský

chovalod roku 1460. plášť, roucho a kus pásu žiněného
po svatém Kapistranu.

Když pak roku 1786.klášter ten zrušen

byl, přenesly se tyto posvátné ostatky do Františkánského kláštera

v Dačicích

na Moravě.
4. Svatý Severin,

biskup Kolínský.

Prvním biskupem v Kolíně nad Rýnem,") o němž dějiny

dávají zprávu, byl svatý Matern;“)

druhým byl Eufrates,

jenž roku 347. na církevním sněmu v Sardice“) náležel do počtu
nejslavnějších pravověrných biskupů, s Vincenciem,
biskupem

z Kapuy, jako vyslanecsněmuk císaři Konstanciovi

vypraven

byl, a proto hněv Arianův na sebe uvalil, jak dosvědčuje svatý

Athanasiua.“)
Třetím biskupem Kolínským byl svatý Severin,
kteréhož
pro ryzou pravověrnost, a pro bezúhonné obcování duchovenstvo
1) Kolín

nad Rýnem,

hlavní město Pruského Porýní. —- *) Svatý

Matern dne 14. září. — *) Sardika, za starověku Triadiza, město
v Thracii, hlavní městokrajiny „Dacia ripensia“ — “)Nepravéstručné
spisy © Kolínské synodě z roku 946. mylně udávají, že Eufrates
nismus sesazen byl.

pro aria

4. Sv.Severin,biskup.
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jednomyslně zvolilo za nástupce Eufratova

k největší radosti

lidu katolického.

O působení a zázracích biskupa Severina
zprávy, ješto hned po jeho smrti vpádem Hunův

nezachovalyse
nastaly v zemích

těch veliké nepořádkya války. Sulpicius Severus") vypra
vuje, kterak Severinovi zjevena byla smrt svatého Martina,
biskupa Tourského, dne 11. listopada roku 400., a svatý Řehoř
Tourský“) zaznamenal potomstvu, kterak stařičký biskup Se
verin na sklonku života svého odebral se do své otčiny Borde
auxu, kde jej biskup Amand slavnostně uvítal, “) a jemu
biskupskou vládu odevzdal,kterouž zastával až do smrti své
roku 408.

Ostatky svatého Severina, jak mile nastaly časy pokojné,
slavně převezeny byly do Kolína, kdežto hrob jeho proslavil se
mnohými zázraky.

|

V Bordeauxu
hned po smrti počala se konati výroční
památka svatého Severina, v Kolíně pak doposudjest kostel
jeho jménem Bohu zasvěcený.

Dne 24. října.

I. Svatý Rafael, archanjel.

„Anjelé jsou pouzí duchové; mají rozum a vůli,
ale těl nemají. Bůh anjely stvořil, aby Hoctili Jemu
se klaněli, Jeho milovali, Jemu sloužili a věčně bla
ženi byli. Anjelové vždycky vidí tvář Boží, bez pře
stání Boha chválí a Jemu slouží. O naše blaho pečují,
za nás prosí, k dobrému nás vzbuzují, a nás na duši
i na těle ochraňují.““)
Jeden z devíti

sborů anjelskýchjsou archanjelové,

kteréž nstanovil Bůh za ochránce různých národů

a obcí.

Avšak Písmo svaté poučuje nás, že tři archanjelové mají úlohu

zvláštní:
Michael jest

Gabriel

jest zvěstovatelemrádostného poselství;

ochráncem národa vyvoleného a vítězem nad zlými

1) Svatý Sulpicius

Severus dne 29. ledna. — *) Svatý Řehoř

Tourský dne 17. Jistopada. — *) Svatý A mand dne 18. června. — *)Kate
chismus v arcidiecési Pražské.
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duchy; Rafael pak objevuje se jako napravitel zdraví tělesného,
coži hebrejskéjméno samo „Rafael“ „lékař Boží“ naznačuje.

Tobiáš bylodkráleAssyrskéhoSalmanassara
(IV.Král.
17,6) zajat a do Ninivy odveden. Tobiáš uprostředpohanů
věrenzůstal Zákonu Mojžíšovu i vlasti, a za mnohýchproti
venství byl vzorem dobročinnosti, trpělivostí a odevzdanosti do
vůle Boží.

Tobiáš Starý

nařídil synu svému Tobiášovi

Mla

dému, aby vyhledal sobě průvodce, a šel do Rages, města
Medského, a požádal nazpět od Gabela deset hřiven stříbra,
jež mu byl před dávnem půjčil Starý Tobiáš.
Tobiáš Mladý vyšed nalezl mládence stkvoucího a opása
ného, kterýž ochotně slíbil, že ve zdraví syna povede a ve zdraví
slepému otci přivede zase.

Mladý Tobiáš a průvodcejeho šli a přišlik řece Tigris.
Tobiáš

umýval sobě v řece nohy, a hle ryba převelikápřiplynula,

kteréžto ulekna se Tobiáš
se do mnel“ Průvodce

zkřiklhlasemvelikým: „Pane, dává
kázal mu, aby ji za ploutve popadl,

na sucho vytáhl, vykuchal, a srdce, žluč i játra schoval jako věci

k lékařství užitečné,
Průvodce radil Tobiáši, aby přenocovaliu strýce Ra
guela, a vyzval jej, aby ho poprosil za jedinou dceru Sáru,

i poučilho,kterak po tři noci na manželství připraviti
a 8 ní modliti

se má, aby neupadl v moc zloduchů jak sedm

předchozích mužů Sářiných, jenž usmrceni byli vždy za první noci,

poněvadž v manželství vešli z chlipnosti
a vypudili od sebe
Boha. Tobiáš uposlechl a dobře pochodil.

Průvodce zatím odešelpro stříbro do Rages ke Gabe
lovi, kterýž vyplativ mu peníze všecky přišel na svadbu a dobro
řečil novým manželům.

Tobiáš se Sárou manželkou,s průvodcem a služeb
nictvem odebral se z domu Raguelova. Z Cháran, jenž
jest na půl cesty proti Ninivě, pospíšil sám s průvodcem k ro
dičům,pomazalžlučírybí slepémuotci svému, Tobiáši Starému,
oči, a on hned zase nabyl zraku. Šťastný Tobiáš Starý velebil
Boha za uzdravení své.
Po sedmi dnech přišla i Sára, všecka čeleď i dobytek,
1 velbloudové, i peníze mnohé po ženě, a peníze, kteréž byl vzal

1, Sv.Rafael,archanjel.
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od
Gabela,
z čehož byla radost veliká, a hodovali za sedm dnů
veselíce
se všickni.

„Po té povolalk sobě Tobiáš Starý syna svéhoTobiáše
Mladého, a řekl jemu: „„Co můžeme dáti muži tomuto svatému,
který šel s tebou?““ — Odpovídaje Tobiáš Mladý řekl otci
svému: „„Otče, kterou mzdu dáme jemu? Co hodné může býti za
jeho dobrodiní? Mne vedl i zase přivedl ve zdraví; peníze od
Gabela on vzal, manželku on mi obstaral, a radost rodičůmjejí
učinil; mne samého od pozření ryby vysvobodil, tobě spůsobil,
aby's viděl světlo nebeské, a všemi dobrými věcmi skrze něho
naplnění jsme. Co mu za to hodného můžeme dáti? Prosím tě,
otče můj, požádej ho, zdaliby snad nechtěl vzíti sobě polovici
všech věcí, kteréž přineseny jsou““ — Tedy povolavše ho otec
a syn, vzali jej stranou, a počali prositi, aby ráčil za vděk přijíti
polovicí všech věcí, kteréž jsou přinesli. — Tehdy řekl jim prů
vodce tajně: „Dobrořečte Bohu nebeskému, a přede všemi živými
vyznávejte Ho, nebť jest učinil s vámi milosrdenství Své. Tajné
zajisté věci královské dobře jest ukrývati; ale skutky Boží zjevo

vati a vyznávatipoctivéjest. Modlitba

8 postem a 8 almuž

žnou lepší jest, nežli poklady zlata schovávati; nebo
almužna od smrti vysvobozuje; onať čistí hříchy a
činí, že nalezáme milosrdenství a život věčný. Ale
ti, kdož činí hřích a nepravost, nepřátelé jsou duše
své. Proto zjevuji vám pravdu, a neskryji před vámi žádného
tajemství, Když jsi se modlíval s pláčem a pochovával mrtvé,
a nechávals oběda svého, a mrtvé skrýval jsi přes den v domě

svém,a vnocipochovávalje: jáť jsem obětovával

modlitby

tvé Pánu. A že jsi byl příjemný Bohu, proto potřebí bylo, aby
pokušení zkusilo tebe. A nyní poslal mne Pán, abych tebe

uzdravil, a Sáru, manželku syna tvého, od dábelství
svobodil.

vy

Já zajisté jsem Rafael anjel, jeden ze sedmi, kteří
otec a syn),

stojíme před Pánem.“*)— Když to uslyšeli (Tobiáš

zkormoutili se, a třesouce se padli na tvář svou. I řekl jim anjel :
„Pokoj vám! Nebojte se; nebo když jsem byl s vámi, z vůle

Boží byl jsem. Jemu tedy dobrořečte,a Jemu zpívejte píseň
chvály. Zdálo se, že jsem s vámi jedl a pil; ale já požívám po
' Zjev. 1, 4.
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krmu neviditelného,

a nápoje, kterýž od lidí nemůže vidín

býti. Protož již jest čas, abych se navrátil k Tomu, kterýž mne
poslal. Vy pak dobrořečte Bohu, a vypravujte všecky divné
skutky Jeho.“ — A když to pověděl, zmizel před očima jejich,
a více ho nemohli viděti. Tehdy padli na zemi, a ležíce na tváři
za tři hodiny dobrořečili Bohu, a když vstali, vypravovali všecky
divné skutky Jeho.“ Kniha Tobiášova kapitola 12.

Svatý archanjel Rafael ctí se jako ochráncenemocných
a pomocník slepých.
Ústavy k vyhojení neb k opatření slepých
A nemocnice dávají se jemu v ochranu. Také vzývá se arch

anjel Rafael jakostrážce pocestných.
2. Svatí Felix (Šťastný), biskup,Afrikan, Adaukt (Zbožný,
Přibýk), a Januar, kněží, Fortunat a Septim, lektoři,muče
nici Italští.

Venosa"), město starodávné Apulie, slaví dnes výroční
den mučenické smrti svatých: Felixe biskupa, Afrikana,

Adaukta a Januaria kněží,Fortunata a Septima, kostel
ních čtenářů.

Za pronásledováníDioklecianského
císařskýnáměstek
Magdellian
trápil svaté vyznavače dlouho v žaláři spoutané

dílem v Africe, dílem na Sicilii.

Když ale biskup Felix za

rozkazem císařským nikterak nechtěl soudci pohanskému vydati
svatá Písma, byl mečem odpraven, a 8 ním všickni jmenovaní
duchovníci.

Dne 25. října.

I. Svatí Krispin a Krispinian,

obuvníci, mučeníci, bratří.

Za prvních osmnácti roků panování císaře Diokleciana
(284—303) zůstávali křesťané na pokoji bez násilného pronásle
dování. Nicméně přece i za toho času počítá Církev svatá učkolik
') Venosa, město v Italské provincii Potenze,

nosa jest stará Venusia, rodištěbásníkaHorace.

sídlo biskupa. Ve

»

|

1. Sv. Krispin a Krispinian, mučeníci.
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mučeníků, poněvadž Dioklecianův spolucísař v zemích Západních,

Maximian

Herkuleus,

nikdy nebyl příznivkřesťanům.

KromsvatéhoKvintina, Luciana, Rufina, Valeria
a Eugenia,

jenž se byli odebraliz Říma do Galie, aby tam

šířili křesťanskou víru, a jenž tam koruny mučenické dosáhli,

stali se i dva bratří, Krispin

a Krispinian,

mučeníkyKri

stovými.

Krispin

a Krispinian

byli synovévzácnýcha bohatých

rodičů v Římě. Z lásky k Pánu Ježíši opustili vlast svou, a pu
tovali do Galie, do nynější Francie, aby pracovali o rozmno
žení „slávy a chvály Boží,“ Filip. 1, 11; aby přivádělipo
hany k poznání Ježíše Krista a Jeho svatého evangelia. Oba
usadili se v krásném městě Soissonsu
(Soasónu) nad řekou

Aisnou.

Za tenkrátních poměrů nebylo radno, aby křesťané nábo

ženskou horlivost svou veřejně osvědčovali; proto Krispin
a Krispinian
umínili sobě, že budou co možná
v tichosti půso
biti. K tomu konci, ač byli rodu vznešeného, vyučili se řemeslu
obuvnickému, dílem aby za příklademsvatéhoapoštola Pavla
ruční prací výživu svou hledali, Skutk. apošt, 20, 34; Efes. 4, 28.,

dílem pak, aby řemeslem
učovati mohli.

svým 8 pohany se stýkati a je po
|

Brzo překonali svou zručností a důkladnou prací všecky
tehdejší obuvníky Soissonské; a poněvadž výrobky své laciněji
prodávali, a chudobným vedle možnosti i zdarma dávali: sezna
movali se čím dál tím více s přemnohými pohany,
a svým po
učováním a vzorným životem veliké množství jich obrátili na víru
křesťanskou.

Jak mile pak císařMaximian Herkuleus dostal o tom
zprávu, že bratří Krispin a Krispinian
netoliko řemeslo
obuvnické provozují, ale také s velikým úspěchem křesťanství

v jeho zemi rozšiřují, rozkázal vladaři Riktiovaru,

aby je při

vedl k němu.

Vzácníbratří Krispin a Krispinian byli spoutániía před
soudnou
stolici postaveni.CísařMaximian Herkuleus namáhal
se, aby je znamenitými sliby a děsnými hrozbami
od Krista
odvrátil a k pohanské modloslužbě naklonil.

Avšak neohrožení

vyznavačiKristovi odpovědělijemu: „Hrozeb

tvých

nele
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káme se; neboť Kristus nám jest životem, a umříti
nám jest ziskem. Slibovaných statků a důstojností
nevšímámesobě;nebotěch dávno dobrovolně odřekli
jsme se z lásky ke Kristu, a radujeme 8e z toho, že
jsme tak nčinili. Kdyby's, císaři, Krista poznal a mi
loval, vzdal by ses netoliko bohatství svého, nébrž
také lesklé hodnosti císařské, aby's dosáhl milosr
denstvím Jeho života věčného.“
Císař, ničehož nepořídiv, vydal oba bratry zajatce vladaři,
aby se žalobníkům zavděčil a svou vlastní ukrutnost ukojil.

Vladař Riktiovar
ihned uchystal jim muky nejkrutější.
Za nehty do prstů dal svatým vyznavačůmKrispinovi a Kri
spinianovi
vrážeti šidla a na zádech kázal jim vyřezati ře
mínky. S těžkými kameny na hrdle zavěšenými uvrženi byli
do řeky. Do olova rozpuštěného byli pohrouženi. Avšak Bůh
všemohoucí zachránil je ve všech mukách, až pak císař Ma
ximian Herkuleus rozkázal je stíti. To stalo ge roku 287.
počtu křesťanského.
Pro mnohé zázraky, jimiž Bůh oslavil věrné služebníky Své,

svatéhoKrispina

a Krispiniana,

věnovala vysvětiljim ke

cti
svatýzaAnsarik,
biskup Soissonský,') skvostný chrám v 80i8
sonsu
sedmého století.

Svatí bratří Krispin
troni obuvníků

a Krispinian

jsou ochráncové,pa

ve všech zemích křesťanských.Bratrstvo to va

ryšův obuvnických roku 1645. povstalé a bratrstvo krej
čovské o dvě léta později vzniklé a po celé Francii a Ita
lii rozvětvené postavilo se rovněž pod ochranu těchto dvou 8va
tých bratrů mučeníků.

Ze životasvatýchbratrů Krispina a Krispiniana

jasně

vidíme, že milostí Boží možno jest křesťanům vykonati všechno

to, co svatý apoštol Pavel na Filipanech
chválí a jim od
Boha vyprošuje.Filipané víru svou horlivě provozovali; svatí

Krispin a Krispinian

též. Filipané

bami svými se svatým Pavlem

podporamia modlit

přičiňovali se obraňovati a utvrzo=

vati evangelium;svatí Krispin a Kriepinian

opustili svou

vlast, aby odporučili a vysvětlovali pohanským Galům svaté evan
') Svatý Ansarik

dne č. září.

1. Sv. Krispin a Krispinian, mučeníci.

gelium. Filipanům

vyžadoval svatý Pavel,

901

aby láska jejich

víc a více rozmáhala se v umělosti a ve všelikém smyslu; svatí

Krispin

a Krispinian

dostoupili skutečně vysokého stupně

lásky křesťanské, poznání pravdy Kristem zjevené a vniterné vní

mavosti dobra. Filipanům

vyprošoval svatý Pavel,

aby na

plnění byli ovocem spravedlnosti, ctnostmi a dobrými skutky ku

slávě a chváleBoží; svatí Krispin a Krispinian,

co poha

nům o Kristu zvěstovali, vlastním vzorným životem potvrzovali,
a konečně 1 mučenickou smrtí zpečetili, všechno jenom ku slávě
a chvále Boží a pro spasení bližních svých podnikajíce a horlivě
konajíce.
Kdož pak, spravedlivě soudě, chtěl by se vyhýbati těmto
povinnostem křesťanským předstíraje stav svůj a povolání své?

Zdalikrál a kníže? Zdalivojín a úřadník? Zdalimatka
a manželka? Zdali řemeslník a rolník? Zdali umělec
a spisovatel? Zdali dělník a nádenník? Svatí bratří
Krispin a Krispinian odřeklise stavu vznešenéhoa za pokro
čilého věku svého schválněvyučilise řemeslu obuvnickému,
aby v tichosti tím požehnaněji mohli rozšiřovati víru křesťanskou
a množiti slávu a chválu Boží u těch, 8 nimižto scházeli se řeme
slem svým.

Řemeslník

a jeho zbožná manželka skutečněmají

hojnou příležitost, aby obchodníkům,
od kterých zboží kupují,
a zákazníkům,
jimžto výrobky své prodávají, mluvili slova
rázná a vážná ku slávě a chvále Boží! Ještě více však mohou

slávu a chválu Božíšířiti ve svých rodinách, usvých dítek,
pomocníků a učeníků! Mluví-lis nimiv dílněsvé o věcech
svatých, jak na moudrého a vzdělaného křesťana sluší, zpívá-li
8 nimi při práci písně nábožné, jak druhdy v rodinách ře
meslnických zbusta se dělo, přidržuje-li pomocníky a učeníky své

k modlitbám domácím, k pobožnostem veřejným, ku
slyšení

slova Božího

při kázaní a na křesťanskémcvičení,

ku přijímání svatých svátostí, a svítí-lijim ve všemtom
vlastním dobrým příkladem svým: 6 pak nelze pochybo
vati o tom, že jako svatí Krispin a Krispinian
řemeslník
takový v rodině své množiti bude slávu a čest Boží.

Ovšemť,řemeslník,kterýž místo v náboženských

libuje sobě ve zpěvu oplzlém, kterýž o domácích
CirkevníRok. VL

písních

modlit
“
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bách ničehovědětinechce,a hostincům
dává přednostpřed
chrámem Božím, kterýž místo dobrého čtení v doměsvém
trpí noviny lživé a rouhavé, kterýž z úst svých rád vypouští

vtipy rozpustilé a muže křesťananedůstojné, kterýž sám
již několikroků u správy Boží nebyl: ovšemítakový řeme
slník

nepečuje ani o spasení své, tím méně bude pečovati

o spasenísvých dítek, pomocníků

a učeníků; takovýře

meslník nezachová ani svou vlastní Čest před lidmi rozumnými»

tím méně bude množitislávu a chválu Božíl
Ó kéžbysvatí Krispin a Krispinian nebylinadarmo

© patronové
avzorové
řemeslníků!
Kéžby
řemeslníci
našeho
věku
za jich příkladem zařídili sobě domácnost svoul I za poměrů na

mnoze změněnýchměloby „řemeslo zlaté dno,“ jakéž druhdy
mívalo; a při tom množila by se sláva a chvála Boží; při
tom blažena byla by domácnost; při tom za života spokojeného
a šťastného pojistila by se bohatá odplata v království Božím na
nebesích.

2. Svatí Chrysant a Daria, manželé, mučeníci.

Chrysant

a Daria,

manželé rodu a stavu vznešeného,

přišli z krajin Východních do Říma, města světového. Více než
rodem vzácným proslavili se horlivým provozováním svaté
víry Kristovy.
Aby se mohli výhradně službě Boží věnovati,
aby svět a jeho zlé nástrahy tím spíše přemáhali a blahoslaven
ství věčného tím jistěji dosáhli, usnesli se vzájemně, že budou

žíti v úplné zdrželivosti

jako bratr a sestra.

Poučováním a ctnostným příkladem Chrysant
mužů a
Daria žen nesmírné množství na víru křesťanskou obrátili
v Římě. Spasitelná a požehnaná činnost jejich ovšem byla po
banům proti mysli, a tudíž vladař Celerin rozkázal, aby byli
jati, a odevzdalje sudímu Klaudiovi, jenž Chrysanta od vojáků
spoutaného rozličně dal mučiti. Avšak pouta a řetězy samy rozvá
zaly se a spadly mu s rukou a 8 nohou.

Pak byl Chrysant

do kůže volské zašit a na slunci nej

palčivějším postaven. Přestal útrapu tu, byl na rukou i na nohou
řetězy sevřen a do tmavého žaláře uvržen. I v žaláři tom řetězy
Ssněho spadly, a tmavá místnost osvítila se světlem nejjasnějším.

2. Sv. Chrysant a Daria, manželé.
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Chrysantovu ctnostnou manželku Darii odvedli pobané do
hampejsu mezi necudné ženštiny. Avšak Daria trvajíc na vrouc
ných modlitbách působením Božím zůstala nedotknuta a hanby
prosta.
Konečněpak oba manželébyli odvedení do jam pískových
na silnici Solné (via Salaria), a tam vhození byvše do jámy vy
kopané zaházení byli kamením. Takovým spůsobem účastnými
stali se koruny mučenické za panování císaře Valeriana
okolo
roku 237. po Kristu Pánu.
Množství pohanů vidoucích je neohroženě víru svatou vyzná
vati a muky snášeti, přihlásilo se ku křesťanství a ochotně pod
stoupili mučenictví.

Těla svatého Chrysanta

a svaté Darie

pochována byla

od křesťanů v katakombách, v podzemních klenbách pohřebních,
u jmenované Solné silnice.

Svatý Řehoř

Társký

podává následnou podivuhodnou

zprávu o pohřebišti těchto svatých manželů. Jednoho dne shro
máždil se veliký zástup křesťanů ve skrýši podzemní, v nížto

uložena byla těla svatých mučeníků,Chrysanta

a Darie, aby

tam vykonali pobožnost svou. Tu pak z nenadání k rozkazu
vladaře, náměstníka císaře Římského, vchod do jeskyně té byl
zatarasen a zasypán, tak že tam všickni křesťané zahynuli. (Onen

oddíl katakomb Římských dlouho podržel jméno „katakomby

svatých Chrysanta a Darie,“ jichžtotělaza panovánícísaře
Konstantina Velikého byla nalezena. Papež Damasus
dal hrobku jejich vyzdobiti a krásným nápisem opatřiti, jejž byl
sám osobně složil.
Za papeže Štěpána VL přenešena byla jedna část ostatkův

spolumučeníkůjejich do kostela Lateranského,
a druhá část
do chrámu dvanácti
apoštolů.
Ostatky svatých manželů
Chrysanta i Darie všakroku 842. dostalyse do opatství Prom
ského v biskupství Trevírském,
a po dvou létech do opatství
svatéhoNabora v biskupstvíMetském.

3. Svatý Bonifác (Dobroděj) I., papež.
Bonifác,
papeže Zosima

rodilý Říman,

kněz letitý a učený, po smrti

dne 29. prosince 418 proti vůli své povýšen byl
14*
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na Stolici svatého Petra. Avšak téhož dne menšina duchovenstva
zvolila arcijahna Eulalia za protipapeže. Z toho povstal spor,
jejž císař Honorius uklidil vypuzením smělého Eulalia, a
uznáním pravého papeže Bonifáce I. v měsíci dubnu 419.
Papež Bonifác I. rozhodně hájil práva apoštolské Stolice
Římské.
Ve Východní Ilyrii") už za třetího století učinili pape
žové biskupa Solunského (Thessalonického) náměstkem
apo
štolským, aby patriarcha Cařihradský nepodmanil sobě Ilyrské
krajiny. Papež Bonifác I. potvrdil práva Ilyrského náměstka
apoštolského Rufa, biskupa Solunského, listem ze dne 19. září
r. 419. Ilyria
zůstala pod pravomocí Římskou až do císaře

Cařihradského,
Lva Isaurického.
V Galii

(Francii) navrátil papež Bonifác

práva metropolitní

I. roku 422.

Hilariovi, biskupuNarbonneskému,

poněvadž předpisy Nicejské

svéhovlastníhometropolitu,

stanovily, aby každá provincia měla

arcibiskupa.

V příčině bludařů Pelagianů
psal papež Bonifác L
velikému učiteli církevnímu, svatému Augustinovi,
a poslal mu

dva listy Pelagiana

Juliana Eklanského a výtahyz jeho

čtyř knih proti první knize Augustinově „De nuptiis“ po Aly
piovi, jenž toho času byl v Římě. Svatý Augustin vypravil
po Alypiovi hned list a své knihy papeži Bonifáci I. ku
potvrzení.
Papež Bonifác I. dokonal svůj činný a záslužný život dne
4. září léta Páně 422. Pochovali tělo jeho na hřbitově svaté

Felicity u silniceSolné.
Výroční památka svatého Bonifáce

I. světí se v Církvi

dne 25. října.

4)Ilyrii, lat. Illyricum, zeměna východnístraně mořeJaderského,
za čtvrtého století před Kristem podmanilisoběna čas králové Macedonští.
Později Římané učinili Ilyrii provincií Bvou,a nazývali ji provincií Da l

matskou. CísařKonstantin Veliký roku 926.po Kristu od Illyrica
oddělilMoesii a Thracii, a připojilk němusedmerokrajin: Macedonii,

Thessalii, Achaji, Epiry dvě,Praevalis a Kretu.

.

4. Sv. Gavin, Protus a Januar.,
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4. Svatí Gavin, Protus a Januar, mučeníciSardinští.

Protus a Januar, rozenciSardinští,") za pronásledo
vání Dioklecianského
putovali do Říma. PapežKajus
vysvětilProta za kněze, Januaria za jahna, a poslalje nazpět
do Sardinie, aby hlásalivírukřesťanskou.
Protus a Januar
pomocí Božskou mnoho pohanů obrátili na víru samospasnou.
Vladař zemský dal je zatknouti, žalařovati a mučiti; ale
všemohoucí Bůh zachoval je. Vladařrozkázal, aby Prota odvedli

na ostrov Herknlův,
kdežto zvířata dravá měla jej roztrhati.
Protus vystál na ostrově tom mnoho bídy; avšak spůsobil
modlitbami svými, že dravci zmizeli s ostrova toho a z blízké

Sardinie.

Januaria
mladšího vladař zatím přemlouval, aby zapřel
Krista. Vida však, že i Januar nezvraten jest ve víře, povolal
Prota z vyhnanství, oba dva spůsobem rozmanitýmtrýznil a pak
vojínovi Gavfnovi odevzdal, aby je měl pod stráží.
Žoldnéř Gavín uvěřil v Boha Krista, přijal křest svatý
a na svobodu propustil Prota i Januaria nevinněa bez příčiny
vězněné.

Vladař Gavfna, vzácného vojína Římského, povolal k sobě,
a všemožně hleděl jej od Krista přivesti nazpět k modlám. Když

pak shledal, že marna jest práce jeho, odsoudil Gavfna, Prota
1 Januaria na smrt mečem.
Těla svatých mučeníků k rozkazu vladařovu do moře vho
zená křesťané na břehu nalezli, pochovali, a později uložili v pře
krásném kostele jim ke cti Bohu zasvěceném. Svatí mučeníci

Gavín, Protus a Januar náležitěvzývajíse po celém Sar

dinsku.

Dne 26. října.

I. Svatý Evarist,

papež, mučeník.

O papežích prvního století pro ustavičné pronásledování
křesťanů jen hubené zprávy zachovaly se potomstvu. "Toovšem
!) Sardinia,

ostrov náležející k Italii v moři Středozemním.

206

Dne 26. října.

také řečenojest o svatém papeži Evaristovi.
Víme o něm, že
byl Řek dle národnosti, a otec jeho že byl žid z rodu Judova.

CírkevnídějepisecEusebius)

píše, že Evarist

bylza papeže

zvolen za třetího roku vlády císaře Trajana, tedy asi roku 101.
po Narození Páně, a že v dvanáctém roce císaře Trajana, tedy
po devítiletém papežování roku 110. zemřel.
Každého kněze ustanovil papež E varist pro zvláštní kostel,
kaplu nebo oltář; nařídil, aby sedm jahnů bylo kolem biskupa
hlásajícího slovo Boží, a přikázal dle podání apoštolského, aby
sňatky manželské veřejně byly slaveny a od kněze požehnány.
Určitých zpráv o mučenické smrti papeže E varista není.
Tělo jeho pochováno blízko u hrobu svatého Petra apoštola na
Vatikaně.

2. Svatý Ouodvultdeus (Jakbůhráčí),

biskup Karthaginský.

Arianský král Vandalův, Genserich,“)
v založeném Afri
ckém království Vandalském zuřivěpronásledovalkatolíky.
Mimo jiné na loď porouchanou, bez vesla a bez plachet, kázal

odvesti biskupa Karthaginského O uodvultdea
i jeho duchovníky,
a dal loď zahnati na šíré moře. A hle, loď řízením Božím

šťastně přistála v Neapoli,

kdežto biskup Ouodvultdeus

příkladně Bohu sloužil až do blažené smrti své.

3. Svatí Lucian a Marcian,

kouzelníci, mučeníci Nikomedijští.

V Maloasijské zemi Bithynii byla hlavním městem Niko
media, kteráž největší rozsáhlosti, zámožnosti a nádhery dosáhla
za nadvlády císařův Římských,
z nichžto někteří měli tam své
panovnické sídlo.

Nikomedia

byla vícekráte jevištěm ukrutného pronásledo

vání a vraždění křesťanův. Zejména také za vlády velmi nada
ného císaře Decia, kterýž hasnoucí slávu Římské říše mínil

oživiti a obnoviti zvelebením starého náboženství pohanského,

a tudíž arciť vyhubením

víry křesťanské,

kteráž po celé

') Euseb. hist. ecel. Jib. III. c. 34, a lib. IV. c. 1. — *) 0 Genseri

chovi zmínka stala se dne 16. října u svatého Martiniana,

9. Sw. Lucian a Marcian, muč, Nikomedijští.
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říši Římské, v Evropě, v Asii, v Africe, značně rozšířila se za
jeho mírných a křesťanůmnakloněných předchůdců Alexandra

Severa (222—235)a Filipa Arabsa (244—249).
Za dvouleté vlády císaře Decia (od17. června 249. do
konce 251) podstoupili mučenickou smrt pro Boha Krista také

svatí Lucian

a Marcian,

jichžto výročnípamátkuCírkevsvatá

nám připomíná dne 26. října.

Lucian a Marcian byli pohané, kteříž lichýmbůžkům
a modlám se klaněli, a jakožto kouzelníci

obyvatelstvuměsta Nikomedie

postrachem byli

a celé Bithynie.

V Niko

medii tohočasužila panna krásná, křesťanka horlivá,
k nížto kouzelníci
obrátili nečistý zřetel svůj. Avšak, co se
jim začasté povedlo u pohánek,
nepodařilo se jim u kře
sťtanky, kteráž byla panenství své zasvětila Kristu Pánu.
Nadarmopřemlouvalikouzelníci Lucian a Marcian pannu
křesťanku. Nadarmo jí lichotili, hory doly slibovali a hrozili.

Panna křesťanskázůstala věrna Kristu a ctnosti. Lucian

a Mar

cjan užili svého umění kouzelnického a pomoci zlo
duchů.

Ale ani takovým spůsobem ničeho nepořídili s pannou

křesťanskou, kterouž sílil a chránil Kristus, všemo
houcí Bůh.
To přivedlo oba pohanské kouzelníky k rozumu
a k poznáníBohapravého. Lucian i Marcian

uvěřiliv Krista,

rozbili své modly, spálili kouzelné knihy, odebrali se do shro
máždění křesťanů, dali se vyučiti víře křesťanské, přijali křest
svatý, odešli na poušť, a sloužili jedinému Bohu ve třech osobách.
Dnem i nocí trvajíce na modlitbách skroušených a ve čtení
Písem svatých, požívali jenom každého třetího dne chleba a vody.

Tou měrou utvrdili se Lucian

a Marcian

ve víře a ve

ctnostech, a pak vykročili z poustevny, aby horlivě hlásali slovo
Boží pohanům, kdekoli se potkávali 8 nimi.

Pohané, znajíce přísné protikřesťanské zákony Římského
císaře Decia, jali nové hlasatele učení Kristova, Luciana
a Marciana, a přivedlije k Sabinovi, císařskémunáměstku
a vladaři v Bithynii.

Sabin

rozkázal Lucianu

a Marcišanu, aby obětovali

pohanským bohům. — Oba neohroženě vyznali, že věří v Krista,
Syna Božího, kteréhož nezaprou obětováním bůžkům smyšleným.
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Dne 28. Hina.

Sabin dal je na skřipci mučiti, a vynasnažil se, aby je od
Krista odvrátil posměchem, potupou a bolestnými mukami.

Lucian

vážně pravil k vladaři Sabinovi:

„Pošetile

jednáš! Když jsme činili nepravosti, měl's nás mučiti a na hrdle
trestati; ty ale nemilosrdně nás trápíš, když poznavše Boha pra
vého, dobře činíme. Ale díky za to Bohu! Odpustilť nám bříchy
dříve páchané, a za hodné uznal nás, abychom trpěli a umřeli

pro jméno Jeho“
Chytrý císař Decius

rozkázal vladařům všech krajin, aby
hrozbami a rozličnými útrapami donucovali křesťany k zapření
Krista a k modloslužbě pohanské. Avšak vladař Nikomedijský,

Sabin, znamenal,že Luciana a Marciana

žádnýmimukami

ve víře nezviklá, a že pohané mnozí počínají se přidávati k nim,
vidouce jejich statečnost, a slyšíce jejich moudré a přesvědčivé
řeči; proto kázal je se skřipce odvázati a odsoudilje na smrt řka:

„Lucian a Marcian

buďtež za živa upáleui, poněvadžsetrva

jíce ve víře křesťanské nevolí rozkazu nového císaře uposlechnouti
a bohům našim obětovati.“
Svatí bojovníci klidně vyslechli odsouzení své a vesele krá
čeli na popravu.

Stojíce na hranici

hlasem velikým volali: „Pane Jesu

Kriste! Díky Tobě za to, že jsi nás nehodné z bludů pohanských
vysvoboditi, a slavné smrti mučenické pro svaté jméno Tvé
účastnými učiniti ráčil! Čest a chvála Toběl Račiž milostivě
přijmouti duše našel“

Pohané zapálili hranici, a svatí mučeníci Lucian a Mar
cian v plamenech vítězně dobojovali veliký boj pro pravdu a pro
království nebeské.

4. Svatí Rogacian a Felicissimus, mučeníciAfričtí.
Za pronásledování křesťanův během druhé polovice třetího
století proslavili se v Africe mučenictvím pro svatou víru kněží

Rogacian a Felicissimus,

o nichžto píše svatýCyprian

ve svém listu k vyznavačům.
Toho času byl císařem Římským Valerian,
jejž pro bez-.
úhonnost mravů lid jednohlasně byl zvolil za censora,
když
císař Decius obnovil úřad censorský. Po smrti císaře Galla

1. 8v. Frumene, věrověst. |
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roku 253. vojsko v Galii provolalocísařemValeriana, kterýž
pro stáří své učinil chabého syna svého Galliena
spoluvla
dařem. Ve válce s Peršany upadl Valerian roku 259.do zajetí,
v němžto i zemřel roku 269.

Dne 27. října.

I Svatý Frumene,

apoštol Ethiopův.

Země na jihu od Egypta

Ethiopií.

ležící starý zeměpis nazýval

Staří Řekové rozumělijménemEthiopův (t.

j.

opálené tváře) všecky národy barvy černé, zvláště v Africe.
Nejbližší země u Egypta jmenovala se později Nubia, a kra
jiny jižněji se rozprostraňující Habeš (Abyssinia). Třetí část
Ethiopie byla prastará říše Meroe, obklíčenáněkolikařekami,
a tudíž také „Ostrovem“ zvaná. Celkemslula Ethiopia také
Indií (India citerior).
V těchto zemích už za časův apoštolských víru křesťanskou
šířil komorník královny „Kandaky“ z Meroe. (Skut. apošt. 8,
27).') Avšak tyto první pokusy zůstaly bez výsledku. Teprvé za

císařeKonstantina

podařilose vztýčitikříž Páně v Ethio

pii spůsobem zvláštním. “)
Okolo roku 316. podnikl křesťanský filosof (mudrc, či snad

přírodozpytec)Meropius
do Indie Ethiopské,

z Tyru ve Foenicii po moři cestu
aby proskoumal země ty ještě málo

známé. V průvodu svém mimo jiné měl také dva bratrovce: F ru

mence a Edesia

(Aedesia).

Když cestovatelovétito přistáli

v jednom přístavu Rudého Moře a vyšli na pevnou zemi, byli
všickni od pomořských obyvatelů přepadení a usmrcení až na dva

krásné jinochy Frumence

a Edesia,

jenž od ostatní družiny

poodešli a v knize četli, učíce se úloze od strýce jim dané. Fru

menc a Edesij
Král Habešský

Frumence
níkem.

byli ke králi přivedeni a stali se jeho otroky.
měl v nich zalíbení, dal je vyučiti, a učinil

svým tajemníkem,

mladšíhoEdesia pak číš

V)Tak psáno jest v kronice hlavního města Axumu, nyníuž zbořeného,

kterou Habešané

chovají v úctě veliké, téměř jako Písmo

*) Rufini histor. eceles. L 9,

svaté.

—
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Vida král později blížiti se smrt svou, propustil oba milo
vané otroky na svobodu.

Avšak vdova královna

prosilaje snažně, aby neodcházeli

ze země její, ale aby jí ve správě království nápomocni byli
a nedospělého královice vychovávali. Tou měrou stal se Frumenc
vychovatelem budoucího krále Habešského a skutečným té doby

panovníkem

v království tom. Své moci užil Frumenc

k tomu, aby Římany a Řeky za obchodem v Habeši žijící v obec
křesťanskou sloučil a jim kostelíčky vystavěl.

Jak mile mladý král dospěla sám panovati počal, Edesius
navrátil se do vlasti své a byl v Tyru za kněze vysvěcen; Fru

menc ale odebralse do Alexandrie

ku svatému Athana

sSilovi nedávno na prestol patriarchy povýšenému, oznámil mu

začátky křesťanské v Habeši, a byl od něho za biskupa
Habešského vysvěcen. I vrátil se biskup Frumenc opět do
říše té a požehnaně tam působil. Sám král přijal křest svatý.
Axum stal se sídlem biskupským, náležejícím k patriarchátu
Alexandrijskému, a brzo sídlem metropolity (Abbuny — otce),
jemuž podřízeno bylo sedm biskupův.

CísařKonstancius
mínil v Habeši zavesti bludy Ari
anské. Za tou příčinoupsal knížatům Habešským,“) aby Fru

mence poslalido Egypta pro novévysvěceníod Arianského
patriarchy. Avšak pokus císařův nezdařil se. Habešané
zůstali
věrní víře pravé, katolické,
až do století pátého a šestého,

kdy z Alexandrie,

8 nížto spojeni byli, Monofysité

strbli

je do bludův svých, v nichžto namnoze doposud vězí.

Ethiopia severníčili Nubia zůstalapohanská až do
věku šestého, kdy také od Monofysitů
přijalakřesťanství, Nyní
v hlavním městě Gondaru jest jediný biskup (abbuna) Habeš
ský, jejž dostávají od patriarchy Koptů z Egypta.

Řeč starohabešská

vymřelaza čtrnáctéhostoletí, a za

chovala se jenom ve službách Božích. Majíť v řeči té Písmo svaté
zajisté od prvních věrověstů přeložené. V četných, ale malých

kostelích není žádných lavic, za to pak množství holí a berlí,
o které se opírají při dlouhých službách Božích. Kříž bez těla
Páně nosí každý kněz, a dává jej každému ua potkání líbati.
1) List ten zachoval se v Apolog. n. 31. svatého Athanasia,

2. Sw.Elésbaan, král. *

Mravnost je u Habešanů
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velice skleslá, což u ratolesti od

stromu pravé Církve Kristovy odloučené po tolikeré století jest
věcí přirozenou.

Kdy ajakou smrtí svatý Frumenc sešel, nevysvítáz dějin
církevních. Habešané chovají jej v úctě jako apoštola a prvního
věrověsta svého.

2. Svatý Elésbaan, král Ethiopský.

Ethiopia

(Aethiopia)

za starověku byla vlastí všech

národů černé barvy, znamenajíc všecky krajiny na jihu
Egypta, později zvláště poříčí hořeního Nilu, tedy nynější Nu

bii, Habeš (Abyssinii), Kordofan a t. d. DějinyEthiop
ské málo jsou známy. Římané dobyli severní část Ethiopie,

a nazývaliji „Aethiopia supra Egyptum.“
V Ethiopii, kteráž měla také jméno „India citerior,“
byl prvním hlasatelem víry Kristovy Alexandrijský katecheta
Pantén“) na konci druhého století. Ačkolivuž za doby apo
štolské hlásal tam evangeliumkomorník královny Kandaky.
Skutk. apošt. 8, 27. Avšak teprvé na počátku čtvrtého století za

císařeŘímskéhoKonstantina

Velikého podařilose v Ethi

opii víru křesťanskouustáliti.“)
|
Ethiopané
statečně odolali všelikým pokusům činěným, aby
je z pravé Církve přivedli do bludův Arianských.

Avšak za sto

letí šestého z Alexandrie vloudilse do Ethiopie blud mo
nofysitismus, jímžto Ethiopané doposud odloučeníjsou od

Církvekatolické.
Za té doby, kdy usilováno na počátku šestého století o vy

vrácení katolické víry v Ethiopii, jeden z králův Ethiopských,
Elésbaan,
rekovně potíral nepřátely svaté víry a zachránil na
čas národ svůj od bludův.
Dokončiv záslužné dílo to, poslal svou královskou korunu

do Jerusaléma za

časuByzantskéhocísařeJustina

I., vstou

pil do kláštera, aby naplnil dříve učiněný slib, a v klášteře bla
ženě dokonal život svůj záslužný.
') Sr. Pantén
ního dne.

dne 7. července IV. 328. — *) Svatý Fru menc dneš
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3. Svatí Vincenc (Čeněk, Častolov), Sabina a Kristeta,
mučeníci Spanělští.

Španělové,

jmenovitě v Avile,") mají dnes výroční pa

mátkusvatýchmučeníkůVincence, Sabiny a Kristety, jenž
pro víru v Jesu Krista byli nejprvé na skřipcí tak roztažení, že
každý úd těla vytržen byl z kloubu svého. Ješto pak touto strašnou
mukou nedali se odvrátiti od víry pravé, položili jim hlavy na
kámen a tak dlouho tloukli je sochorem, až jim mozek vytekl.

Této oslavy mučenické nabyli svatí Vincenc a světice Sabina
i Kristeta za vlády císařskéhonáměstkaDaciana.
4. Svatý Nestor,

Nestor,

mnich Kyjevsko-Pečerský.

nejstarší známý dějepisec Ruský a Slovanskývůbec,

jenžpsaljazykemnárodním,narodilsev Bělozersku.“) Nestor
sedmnáctilétý přidružil se ku svatému Theodosiovi,

klášteraKyjevsko-Pečerského.“)

mnichu

Nikolivšak Theodosij,

nébrž jeho nástupce v úřadě opatském, Štěpán, přijal jej za
mnicha. — Pro dobré mravy Nestor brzo jahnem učiněnjest.

Bylťpak Nestor nejen vědecky vzdělán,ale i ctnostmi
ozdoben. Bylť jeden z těch, jichžto modlitbou mnich Athana
sius zbaven byl hrozného pokušení.
Šedesáte roků stár jsa, zemřel 1115,
Jeho tělo bylo v pečerách svatého Antonije pochováno,
později pak do stříbrné rakve uzamknuto.
Mimo svůj letopis, od potopy světa až do roku toho dove
dený, sepsal Nestor také mučenictví svatých knížat Ruských

Borisa a Glčba,“) a později životopis svatého Theodosia,
opata Kyjevsko-Pečerského,jehož tělo on k rozkazu Štěpánovu
vyzdvihl z jeskyně, kde dotud leželo, aby přenešeno bylo do nově
') Avila,

u Římanů Abula, hlavní město krajiny Avilské, sídlo

biskupské, druhdy hlavní město jedné ze sedmi iatendancí Starokastilských

ve Španělích. — *) Bělozersk (do 18. století Běloozero), újezdní město
v Novgorodskégubernii na břehu Bílého jezera.
— *) Nejznamenitější

z klášterůKyjevskýchjest Kyjevsko-Pečerská
lavra, nazvaná podle
pečer, jeskyň,u kláštera,tedy klášter jeskyňový; pečery ty původně
sloužily svatému Antoniji

za obydlí. — *) Sv. Boris a Glčb dne b. září.

4. Bv. Nestor, mnich. 5. Sv. Kapitolina a Erotheida, muč.
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vystavěného chrámu Rodičky Boží. V životopisu svatého Theodo

sla napsal Nestor také zprávyživotopisnéo svatémAntoniji,

Štefánu, Nikonovi a Barlaamovi,
ského, o svatém Efremu,

opatechklášteraPečer

biskupu Perejaslavském, Isaiáši,

biskupu Rostovském a jiných.

5. Svatá Kapitolina a Erotheida, mučenice.
V Kapadocii,

jež bývala za starověku nejvýchodnější

provincií Maloasijskou,

v nynější Karamanii,

na dnešní

den připadá křesťanům památka mučenické smrti svaté Kapito

liny a její věrné i nábožné služky Erotheidy,
kteréž za pa
nování Římského císaře Diokleciana
odhodlaněobětovalyživot
svůj Kristu Pánu.

Dne 28. října.

Svatí Šimon a Juda, apoštolové Páně.

1. Svatý Šimon Horlivěc.
Svatý Šimon v Písmě svatém Nového Zákona připomíná
se mezi dvanácti apoštoly Páně: „Dvanácti apoštolů jména jsou

tato: Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Jakob,
syn Zebedeův,a Jan, bratr jeho,Filip a Bartoloměj, Tomáš
a Matouš, publikán,Jakob, syn Alfeův a Thadeus, Šimon
Kananejský, a Jidáš Iskariotský.“ Mat. 10, 2—4. Mar. 3, 16—19.
Luk. 6, 14—16. Skut. apošt. 1, 13.

EvangelistaLukáš o Šimonovi

praví, že slove „Zelo

tes“ Matouš pak nazývájej „Šimonem Kananejským“
I Zelotes,i Kananejský, od hebrejskéhoslova„kanna“, zna
mená „horlivce.“

„Horlivci“

byli židé, kteří dle příkladu

Fineesova
(IV. Mojž. 25, 7) přestoupení Zákona Božího neto
liko slovy, nébrž i skutkem kárali. Strana „horlivcův“ tenkrát

teprvé v zárodě byla, pozdějipak rozvinula
se ve výstřed
nostech, o nichž píše Josef Flavius.)
K té straně náležel
r Josef Flavius,

o válce židovské4, B. 9.

A1l4

Dne 28. října.

před obrácením svým Šimon, odkud mu i pozdějidáváno
jméno „Horlivec.“ ")
Dle ústního podání po seslání Ducha Svatého Šimon Hor
livec zvěstoval evangelium Kristovo hlavně s apoštolem Judou

v Persii a v Babylonii,

kdežtobyl v Suaniru

ukřižován

a na kříži pilou rozpoltěn.

2. Svatý Judas Thadeus.
Svatý apoštol Judas

což jiní čtou Lebeus,

Thadeus

(Mat 10, 3. Mar. 3, 18),

byl bratrem Jakoba

Menšího

(Luk.

6, 16. Skut. apošt. 1, 13). Judas bylo jméno jeho, Thadeus
či Lebeus jest příjméno, kteréž přidávalo se mu pro rozeznání
od jiných, poněvadžjména Judas zhusta užívalo se. Thadeus
i Lebeus značí totéž. Thad znamená prsa, hruď, le b znamená

srdce, a tudíž Thadeus

i Lebeus jest muž srdnatý

čili

udatný.“)
Ostatně v Písmě svatém objevuje se apoštol Judas Tha
deus výslovně jenom jednou u sv. Jana 14, 22. Pán Ježíš před
smrtí Svou louče se s apoštoly slíbil jim Ducha Svatého a pravil,
že těm opět zjeví se, kdož Jej milovati a Jeho přikázaní zacho

vávati budou. Tím dotekl se předsudkův

tehdá vůbec zavlád

lých, z nichž ani apoštolové ještě nevyzuli se. Domnívaliť se, že
Mesiáš násilně podrobí veškeré pohanstvo říši Své. Tudy 8 po

divenímsvým netajil se Judas Thadeus

a pravil: „Pane, co

se stalo, že zjeviti hodláš Sebe samého nám ane
světu?“

Pán pak odpovědí Svou obrátil zřetel apoštolů od zem

ského království mylně očekávaného k říši vniterné
a du
chovní — k Církvi, jižto měli apoštolové zakládati, šířiti
a spravovati, řka: „Kdo mne miluje, řeč mou (přikázaní

má)zachovávati bude; a Otec můj bude jej milovati,
a k Němu přijdeme, a příbytek u Něho učiníme“
Jan 14, 23.

Z ústního podání víme, že apoštol Judas

před v Judee, v Galilee

Thadeus

a v Sarmarsku,

1) Překlad a výklad Nového Zákona od Sušila.
a výklad Nového Zákona.

na

napotom ale

— *) Bušilův překlad

8. 8w. Alfred, král.

A
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v Arabii, v Syrii, v Mesopotamii a v Persii KristaBoba
národům pohanským hlásal, a zpáteční cestou ve Foenicii
v Berytu smrtí mučenickousešel. Bylať mu sekyrou hlava
useknuta.

Svatý apoštol Juda Tbadeus napsal také epišťolu čili
list obecný, oběžný, okružný, aby křesťany napomenul, by se
přidrželi evangelia od apoštolů blásaného, a vystříhali se bludařův
tělesníkův.

3. Svatý Alfred (Miroslav) Veliký, král Anglický.
Svatý Alfred Veliký, z rodu Saského, pátý a nejmladší
syn krále Ethelvolfa,
narodil se roku 849. Ve svém pátém
roce poslán byl s komonstvem do Říma, kdežto (dle Saských
kronikářův) byl na krále pomazán od papeže Lva IV. (847—
17. července 855).
Předcbázeli jej u vládě starší tři bratří. Za panování po

sledníhoz nich, Ethelreda

L, vpadli Dánové do Anglie.

V bojích proti nim byl Alfred nejšťastnějším vojevůdcem. Roku 871.
svedeno devět velikých bitev. V jedné z nich Ethelred
král
raněn byl na smrt. Alfred 22 roků starý jednohlasně proti
vůli své zvolen za krále učinil mír s Dány, jenž trval do roku 875.
Zatím Dánové rozšířili se po zemi, a Alfred, nemoha sebrati
schopné vojsko, utvořil loďstvo, jímžto roku 877. zmohl 120 Dán

ských lodí. Po roce učinili Dánové vpád ještě větší, a Alfred
musel skrývati se před nimi, převlečenjsa za pastýře.
V měsíci květnu 878 konečně podařilo se mu sřaditi pří

vržence svoje, a vyčkav příhodnouchvíli, pobil Dány u Edding
tonu. Den před bitvou rozhodnou jako harfeník
vyzvídal
v táboře nepřátelském.

Poražený král Godrun

se stoupenci svými byl pokřtěn,

a vnynějšíNorfolk, Suffolk a Cambridge poslán.) Moudrý
Alfred za spojence míti chtěl i přemožené nepřátely naproti
divokým jejich rodákům, kteréž sloučiti mínil s Anglosasy.
Alfred velikou úlohu svou šťastně vykonal. Zpustošenou
zem svou zvelebil, města, hrady a loďstvo opravil, zákonodárství
4)Dra. Frant. Lad. Riegera „Slovník naučný“
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Dne 28.října.

a vniternou správu uspořádal, o nábožensko-mravní vzdělání národa

svého pečoval, vysoké školy Oxfordské
založil a znamenitou
knihárnu zařídil, při čemž byl zvláště Římem podporován; klá
štery potřebnými důchody opatřil, o vědecké vzdělání duchovenstva
bedlivě se staral zavedením vyučování latinského, jehož se také

osobně účastnil, a mimo to, nezanedbávaje

povinností

vladařských,
zeměměřictvím,dějepisem a básnictvím obíral se.
Čtyřiadvacet hodin denních rozdělil král Alfred na tři

částky. První část věnovalúčelům

náboženským,

druhou

spánku, čtení a kratičké zábavě, třetí pak starostem
o království.
Z nedostatku hodin dal Alfred

zhotoviti šest svící,z nichžto

každá. čtyry hodiny hořela. Sepsal kroniku a sbírku zákonův

Západních

Sasů, přeložil dějepisná díla Orosia

pastorale a dialogysvatého Řehoře,

a Bedy,

útěchy z filosofieBočthiovy

a žalmyDavidovy.
Roku 894. objevil se opět nepřítel pod vůdcovstvím Ha

stingsem, kterýž odražen byl bojem tříletým.
Co věrný tento syn Církve, král Alfred, vykonal pro časné
i věčné blaho národa svého, učinilo jej nesmrtelným, a právem

nazývá se „Velikým.“

Za manželku měl Alsvithu,

dceru

šlechtice z Mercie, kteráž mu porodila čtvero synů.
Král Alfred zemřel roku 900. Památka jeho klade se
v některých kalendářích na den 26. října, v Anglických zápisech
světcův a světic Božích pak na den 28. října. Anglia u dějiny
světové vyslovují jméno „Alfred“ s úctou mnohou.

4. Svatá Cyrilla, panna Římská.

V Římě připomínáse dnes blažená smrt svaté Cyrilly,
panny, dcery svaté Tryfonte, 0 nížto zmínka
stala se dne 18.října.
Svatá Cyrilla podstoupila pro víru Kristovu mučenickou smrt
v Římě za nedlouhéhocísařováníKlaudia II. Gothika od
roku 268. do 270.

4. By. Paraskevra,abatyše.
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5. Svatá Paraskeva (Praxeda), abatyše Polocká.

Svatá Paraskeva,

Rogvoloda, knížete Polockého,

dcera, od let dítěcích ctnostmi prospívající, něevšímalasobě radostí
a zábav při dvoře knížecím, ale vzdala se všelikých práv dědič

ných ve prospěch bratra, a vstoupilado kláštera svatého Basilia

obřadu Slovanského
nedaleko Polocka, jejž byla založila
svatá Eufrosina ke cti nejsvětějšímuSpasiteli.
V klášteře tom pobyla Paraskeva

sedm roků. Pro veliké

ctnosti jeptišky zvolilyji za učitelku, a brzo i za abatyši,
což zarmoutilovýtečnou řeholnici, pokornouParaskevu.
Úřad svůj zastávala Paraskeva
věrně a chvalitebně.
Tu však roznášely se zprávy, že divocí Tatarové či Mon
golové chystají se vtrhnouti do Ruska. Paraskeva
rozpustila
sborjeptišek a odešla na pouť do Říma, aby uctila hroby svatých
knížat apoštolských.

(Celýchsedm roků ztrávila v městě svatém.

Pak zachvátila ji zimnice smrtelná. Paraskeva
s ozvláštní
nábožnostípřijala všecky tři svátosti pro nemocnéstanovené,
a klidně odešla do vlasti nebeské dne 12. listopada 1239.

Brzo oslavovalBůh Paraskevu
velikými
zázraky, jež papež
Řehoř X. náležitě vyšetřiti a zjistiti dal, a pannu řeholnou léta
Páně 1273. za svatou prohlásil. Litvané vzývají svatou Pa

raskevu jako čelnou patronku svou.
6. Svatá Anastásia (Nastázka) a Cyrill, mučeníciŘímští.
Za pronásledování křesťanů, kteréž propuklo, když císařem

Římským byl Valerian, a spolupanovníkemjeho syn Galli
enus (253—259), náměstek císařský v Římě, Probus, soudil
Anastapii,
pannu křesťanskou, u usiloval přivesti ji k modlo
službě pohanské. Vida, že panna statečná ve víře svaté nedá se
zviklati, kázal ji řetězem spoutati, poličkovati, bičovati, páliti,
hrozně zmrzačiti a konečně mečem zavražditi.
Za palčivých muk před smrtí svou prosila, aby jí dali vody.

ŽoldnéřCyrill ochotněpřineslAnastasii

mučenici nádobu

B vodou, a za to i sám také odsouzen byl na smrt,
kovně podstoupil, uvěřivv Boha Krista.
Církevaí Bok VI.

kterouž re
15
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Dne 28. Híjna.

7. Svatý Arsenij (Arsenius) I., arcibiskupSrbský.
I., arcibiskupr)Srbský, narodil se v městě Bir
miu, Arsenij
v nynějšíMitrovici.
Odvrátiv se od světa a jeho radostí vstoupil Arsenij do
kláštera, v němžto té doby prodléval svatý Sáva I, arcibiskup
Srbský.“*) Arcibiskup Sáva spůsobem rozmanitým zkoušel mnicha

Arsenia,

a učinil jej nejprvé eklesiarchou,“)

později pak

arcibiskupem, nástupcem svým.
Arsenij za arcibiskupa vysvěcenbyl roku 1221. před králem

Štěpánem Radoslavem, nejstarším synemkrále Štěpána
Prvověnčaného, kterýž Radoslava nazýval„prvencem
z Boží milosti náměstníkem svým.“ Příčinouurychleného
vysvěceníArsenia I. byla pouť arcibiskupa Sávy I. do Jeru

saléma.

Arsenij

za příkladem svého předchůdcea učitele Sávy I.

horlivě pečoval o věrce svěřené; pobloudilce přivodil k pokání
vnikaje slovem pravdy jako mečem dvousečným v srdce odbojníkův.

Jako svatý Sáva I, tak i vyvolenecjeho Arsenij

stkvěl

se životem svatým a vřelou přítulností k apoštolské Stolici Římské.
Kterak byl by Sáva I. na prestol arcibiskupský povýšil muže
sobě nepodobného, a kterak by ho byl na prestolu vytrpěl?
Arcibiskup Arsenij po veliké a mnoholeté práci rozstonal
se tak těžce, že po celé tři roky nemohl ani mši svatou sloužiti,
a do chrámu Božího jej museli donášeti. Už dříve byl dozrál
Arsenij pro království nebeské. Konečně pak ještě jednou svá
tostmi posilniv se, blaženě zesnul v Pánu dne 28. října 1251.
Berlu arcibiskupskou odevzdal před šťastnou smrtí svou Sá

vovi IL“)
Arsenij

I. pochován jest v kostele arcibiskupském. Ve

1)Mitrovica, u starých Sirmium, město v SrbskobanátskéHranici
na levém břehu Sávy. Sirmium bývalo hlavnímměstemZápadní Ilyrie
a Panonie, sídlem Římského prefekta či vladaře vojenského. Celou krajinu
nazývali pak Slované Srěm od místa Sirmium. — *) 8v. Sáva L, dne 27.

dubnaIII. 199.— *) Ecclesiarcha,

Chartofylax,

archivář, v Církvi

Řecké býval strážcem církevních spisů a listin. U sjednocených Řeků v naší

říšidoposud
jest chartofylax čili kancléř, a ecclesiarcha

čilicustos

mezi kanovníky kapitoly biskupské. — *) Sv. Báva II dne 8. února II. 92.

.

1. Se. Narcis, biskup,

219

výroční den konají se jemu ke cti zvláštní církevní hodinky. Pa
mátka jeho Srbům jest tak svata, že arcibiskupové a biskupové
berouce na sebe důstojnost církevní přísahu svou dotvrzují vzý

vánímsvatýchSimeona, Sávy i Arsenia,
Dne 29. října.

I. Svatý Narcis, biskup lerusalémský.

Prvním biskupem Jerusalémsekým
po slavném nanebe
vstoupení Páně byl svatý apoštol Jakob Menší, jejž židé s cim
buří čili s pavlače chrámu svrhli a ukamenovali. “) Po jeho smrti
shromáždili se apoštolové ještě na živě jsoucí, a zvolili Simeona

čili Šimona, syna Kleofášova,

dle těla příbuznéhoPáně.“

Třetím biskupem Jerusalémským byl Justus ze židovstvana víru
obrácený.Po Justovi vedlesvědectvídějepisceEusebia násle
dovaloještě dvanáct biskupů Jerusalémských z rodu židov
ského. Pak už voleno bylo po sobě třináct biskupů z rodu

pohanského,

z nichžto první byl Marek, a třináctý veleza

sloužilý Narcis, jehož výroční svátek světí se dnes v Církvi Boží,
Svatý Narcis narodil se na konci prvního století křesťan
ského. Přijav víru zjevenou vyznamenával se dokonalostí křesťan
skou, tak že jej vysvěceného na kněžství všeobecně nazývali
„knězem svatým“ a povýšili ho na uprázdněnoubiskupskou
stolici v Jerusalémě.
Biskupský úřad konal Narcis horlivě a moudře. O svěřence
pečoval bedlivě, aby svedení nebyli od bludařů se vyskytujících.
Křesťané milovali a ctili jej tím více, an viděli, že Bůh obdařil

ho mocízázrakův.
Před slavností Velikonoční toho času věřící trávili celou noc

na modlitbách.Tu hlásilijahnové,že olej dochází

v lampách.

Lid shromážděný zarmoutil se, že přerušeny budou obvyklé služby
Boží. Ale svatý biskup Narcis klidně a vážně rozkázal, aby slu
žebníci naplnily lampy vodou z křestitelnice nabranou, kterouž
byl požehnal. A aj, voda proměnila se v olej.
Pro přísnou kázeň církevní rozhněvali se na svatého biskupa
') Sv. Jakob

Menší, dne I. května. — *) Sv. Šimon, dne 18. února.
159
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Dne 29. října.

Narcisa

tři muži nevázaní, a vinili jej z nepravosti. První

pravil: „Za živa chci shořeti, křivá-li jest žaloba
naše.“ — Druhý zaříkalse: „Bůh mne tresciž malomo

censtvím, mluvil-li jsem nepravdu“ — Třetí zvolal:
„Nechť oslepnu, vydal-li jsem svědectví lživé.“ Kře
sťané nevěřili

žalobníkům křivým; ale svatý Narcis,

vida

svou pověst porušenu, tajně odešel z Jerusaléma a ukryl se na
poušti, aby dnem i nocí sloužil Bohu.

Mezitím zastihla trestající spravedlnost Boží křivopří

sežníky. První 8 celou rodinou svou zahynul ohněm v jeho
domě vypuklým. Druhý raněn jsa malomocenstvím
byl vy
obcován a zahynul pod šírým nebem. Třetí pak veřejně vyznal
nevinu biskupovu, a tak hořce oplakával křivou přísahu svou, že

oslepl.
Křesťané dlouho hledali milovanéhobiskupa svého Narcisa.
Když pak ho nenalezli, zvolili biskupa nového, aby škodu nevzala
obec křesťanská.
Během osmi roků ustanovení byli po sobě a umřeli tři bisku

pové: Dius, Germanion a Gordios. A hle, z nenadánízase
objevil se svatý Narcis v Jerusalémě, jakoby byl povstal
z hrobu. I prosili ho křesťané jednomyslně, aby se opět uvázal
v biskupský úřad svůj.') Svatý Narcis stařičký přidružil sobě

za pomocníka Alexandra,
biskupa z Kapadocie, jenž byl právě
do Jerusaléma připutoval Alexander spravoval biskupstvíJeru
salémské, an svatý Narcis, kmet, jenž byl překročilrok sto
desátý, už jen ustavičně modlil se za Církev, až pak r. 212.
ve svém 116. roce svatě v Pánu zesnul.

2. Svatý Serapion,

Svatý Serapion

biskup Antiochijský.

proslavil se vědou, ctností a horlivostí

náboženskou. Pro tyto zásluby povýšen byl na uprázdněný biskup

ský prestol v Antiochii jedenáctého roku vládycísařeŘímského
Kommoda, tedy léta Páně 191.
Biskup Serapion
neohroženě hájil víru katolickou živým
slovem a obratným pérem, jímžto vítězně porážel bludy Monta
") Euseb. hist. eccl. VI. 9, 10.

1. Sv. Marcel, Klaudius, Luperk' a Viktorius.
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a novy.
Sepsal
tské
knihu
proti
bludařům
Manicheovců
jiné
spisy užitečné. Statečného bojovníka a věrného služebníka Svého

Serapiona

povolal Bůh do nebeské říše roku 213., když byl po

celých 22 let záslužně zastával úřad biskupský.

3. Svatá Eusebia (Smila), panna, mučenice.
V Bergamu, kteréž nyní jest hlavním městemLombardské
delegace Italské, světí se dnes památka svaté Eusebie,
panny
a mučenice.

Dne 30. října.

. Svatý Marcel, setník, a jeho synové: Klaudius, Luperkus
a Viktorius, spolumučeníci.
Za pronásledování křesťanův nařízeného od spolucísařů Dio

kleciana a Maximiana léta Páně298.podstoupilmučenickou
smrt svatý Marcel, setník, pro víru v Boha Krista.
Tanger (Tandžer, u tuzemců Tandža) jest opevněné
námořníměsto v Marokanském kraji Hasbatn na západním
vchodu do úžiny Gibraltaraské,
a má za našich časů jediný
křesťanský kostel s klášterem Františkánským na celém Maro

kánském

pobřeží. Maroko jest severozápadníříše v Africe

mezi Gibraltarem, Středozemním mořem,Algfrem, Saharou a Atlant

ským oceanem. Tanger za císařůvŘímských nazýval se Tingis,
a byl hlavním městem Římské provincie Tingitany,
Západní
Mauretanie.
V Tingisu slavily se roku 298. narozeniny císaře Maxi
miana bohatou hostinou a obětovánímbohům pohanským. Setník
Marcel zhrozil se prostopášnosti a modloslužby, jížto se měl
účastniti každý vojín. I předstoupil před prapory plukovní, odhodil

svůj důstojnický pás, a zvolal hlasem zvučným: „Já sloužím

Ježíši Kristu, Králi věčnému!“ Složilodznaksetníka, hůl
z révy a zbraň, řka: „Od té chvíle už nebudu sloužiti
vašim císařům, neboť opovrhuji modloslužbou prokáazo
vanou vašim dřevěným, kamenným, hluchým a němým

bůžkům. Nutí-li se vojín obětovati bůžkům a císařům,
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odhodím svouhůl a svůj pás, opustím prapory a nebudu
déle sloužitil“
|
Slova ta, jimiž neodepřel poslušnost
modloslužbu

vojenskou,

nébrž

sloučenou se službou vojenskou, opakoval i před

plukovníkem odpovídaje: „Jsem křesťan, a tudíž nemohu

míti podíl v pohanské modloslužbě; klanímŮ se toliko
Ježíši Kristu, Synu Boha Otce všemohoucího.“
Podobně mluvil setník Marcel před soudnou stolicí A ure
lia Agrikolana, jenž byl náměstkem velitele stráže životní.
Soudce Agrikolan odsoudil jej na smrt mečem. Marcel, vyslyšev
odsouzení své, vážně řekl soudci svému: „Bůh ti dej za to vše

dobrél“

Tak loučí se mučeník s tímto světem. Setník Marcel
odešel, aby byl sťat pro jméno Pána našeho Jesu Krista dne
30. října 298. Odcházeje ze síně soudní, předvídal, že i písař
Kasian') stane se účastným koruny mučenické.

I synovésetníkaMarcela:Klaudius, Luperkus a Vik
torius, v Leonu“) od císařskéhonáměstka Diogeuiana
odsouzení byli pro víru Kristovu k mučenické smrti mečem.
Když se těchto bratří křesťanů tázal pohanský soudce:
„Čí moci důvěřujete, opovažujíce se Krista vyznávati proti zákazu

císařovu?“ zvolali: „My důvěřujeme Otci, i Synu, i Duchu
Svatémn, Bohu v Trojici jednomu.“ Chválu vzdávajíceBohu
trojjedinému skonali pod mečem katovým.

2. Svatý Maximilian

(Maksa), mučeník Africký.

V Tevestě Numidské“) léta Páně 296. k odvodupovolán
byl jedenadvacetiletý Maximilian. Vojínovétoho času byli žold
néři, jenž za plat čili žold ujednaný dobrovolně vstupovali do
služby. Náměstek císařský, Dio, ptal se ho: „Kterak se jme

nuješ?“ — Maximilian:
„Proč bych udával jméno své? Jsem
křesťan, a nevolím vstoupiti do služby vojenské!“ — Dio přece
3) Sv. Kasian, dne 3. prosince. — *) Leon, hlavní město Španělského
království Leonského, ohraničeného k severu Asturií, k východuKastilií, k jihu
Estremadurou, a k západu Portugalem a Galicií. — *) Numidia, etarožitná
země v severní Africe, asi nynější Alžírsko.

2. SY. Maximilian. 8. 8x. Alfons Rodrigues.
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kázal postaviti jej pod míru, a když shledán byl dosti velikým,

měl podle obyčejeŘímskéhobýti znamenán.

Maximilian

zdráhal se a pravil: „Nebudu sloužiti světu, nébrž Bohu
svému.“— Dio vyzval přítomného otce Maximilianova,Viktora,
aby přimluvil synovi. Otec pak řekl: „Syn můj jest moudrý:
musí vědět, co mu prospěšno.“ — Když pak Dio znova pře
mlouval Maximiliana, odpověděl: „Nedám se znamenati;

jsemť už poznamenán pro Jesu Krista. Jako křesťan
nevolím znamení olověné na hrdle nositi vedle znamení
Syna Božího, Pána Ježíše Krista, kterého ty neznáš,
Jenž trpěl pro naši spásu.“
Dio vida, že marna jest snaha jeho, odsoudil Maximiliana

na smrt. Maximilian zvolal: „Díky Bohul“
Na popravišti napomenul Maximilian shromážděnýlid, aby
horlivě vyhledávali koruny věčné, a prosil otce, aby nový šat
jeho dal katovi, jenž mu pak ihned mečem sťal hlavu.
Pompejana,
paní bohabojná, vyžádala sobě tělo svatého

mučeníkaMaximiliana, odvezlajedo Karthaginy,
vala ho vedle hrobu svatého Cypriana.')

a pocho

Viktor otec, jda s popraviště domů, velebil Boha za velikou
milost propůjčenou synu jeho, a později také sešel mučenickou
smrtí.

3. Blahoslavený Alfonse Rodriguez,

Alfons Rodriguez,

bratr Jesuita.

syn Didaka, kupcev Segovii,“)

narodil se dne 27. července 1531. Od mladosti byl ochotným
a nábožným ministrantem v kostele, a vroucným ctitelem blaho

slavené Rodičky Boží. Rodičedali jej do škol Komplutských,*)
odkudž ale brzy po smrti otcově matka jej domů povolala, aby

převzal kupectví a vstoupil do stavu manželského.
Alfons nikterak nepřestal sloužiti Bohu a bližnímu.
Jak mile mu však milovaná choťumřela spolu s oběma dětmi,
odřekl se Alfons všech světských statků i radostí, aby odumřev
') Svatý Cyprian,

dne 26. září. — *) Begovia,

hlavní město provin

cie Segovijské ve Španělích, v bývalém Španělském království Staro-Kastilském,

v půvabnémúdolí na levém břehu řeky Eresmy. — *) Complutum, staro
žitné město Karpetánů v HispaniiTarrakonské, nyní Alkala de Henares.
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Dne 80. října.
k

tělu, živ byl jenom duchem za ustavičné modlitby, za horlivého
rozjímání o věcech Božích postě se a káraje tělo bičováním.

bratr

Roku 1571.ve Valencii vstoupildořádu Jesuitův jako
nekněz. Bratrským poučováníma napomínáním stal se

učitelem nováčkům řeholným, jenž rádi tulili se k němu pro jeho
pokoru a poslušnost podivu hodnou, pro horlivost na modlitbách,
pro milovnost chudoby a pro svědomité plnění i sebe menších
předpisův klášterních. Po čtyřicet roků trpělivě snášel churavost
značnou a překonal mnohá pokušení zloduchů na něj dorážejících.
Nejdéle, po celých třicet roků, žil a Bohu i bližním věrně sloužil

v klášteřePalmském na ostrověMajorce,') kdebyl vrátným.
Alfons, muž neučený, napsal několik knih, v nichžto
zrcadlí se hluboká znalost věcí Božských.

Bratra Alfonsa,

nosti růžencové,

horlivého ctitele Marie Panny a pobož

Bůhobdařilmilostinami

velikými:duchem

prorockým, darem zázrakův, a zjeveními nadpřirozenými.
Alfons, dočkav se svého roku 86. poznával, že se mu blíží
konec pouti pozemské. Přijal svátosti a vzývaje nejsladší jména

„Ježíš, Maria,“ blaženě zesnul v Pánu dne 31. října 1617.
Papež Klément XIII. roku 1760.začal jednati o jeho pro
hlášení za blahoslavence, kteréž slavně dokonal papež Lev XII.
dne 20. května 1825.

4. CtihodnýAlfons Rodriguez,

kněz Jesuita.

Výtečný řád Jesuitský toho času měl i druhého Alfonsa

Rodrigueza, prosluléhospisovateleknihyo křesťauskédoko
nalosti,

kteráž téměř na všecky jazyky jest převedena.

Alfons narodil se roku 1526. ve Valladolidu,

hlavním

městě Španělské provincie Valladolidské ve Staré Kastilii, a po
výšen byl na vysokém učení v Salamance
za mistra filosofie
čili mudrctví.
Roku 1545. vstoupil Alfons do řádu Jesuitského, zastával

tam rozličné úřady, a konečněstal se novicmistrem,

učitelem

a pěstounem nováčků. Před tím jako učitel (professor) mravouky
) Majorka,

Mallorka,

zemním 8 hlavním městem Palma.

největšíz Balearskýchostrovův mořiStředo

5. Bv. Artemas. 1. Sv. Volígang.
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vábil k sobě posluchače z celého Španělska, a při tom horlivě

pracoval ve správěduchovní.Novicmistrem

byl Alfons přes

třicet roků. Navrátiv se z Říma, kamž vypraven byljako zastupitel
klášterů Španělských do všeobecného shromáždění, odebral se do

Kordovy; ale roku 1606.zase učiněnjest novicmistrem.
Po dlouhéa bolestné nemocidevadesátník kněz Alfons
zemřel v Seville

dne 21. února 1616, a všeobecně považován

byl a jest za svatého.
5. Svatý Artemas, biskup v Lystru.

O tomto světci Božím napsal svatý apoštol Pavel Titovi
3, 12.: „Když pošlu k tobě Artemu neb Tychika, pospěš ke

© mně
doNikopole,
nebo
tamumínil
jsem
přezimovati.
Mupi
Artemas býti muž spolehlivý, an svatý Pavel jej ustanovil
k řízení církve Krétské v čas nepřítomnosti Tita, biskupa
Krétského. Píše se o něm, že byl později biskupem v Lystru
v krajině Lykaonji, sousedící8 Pisidif.
Dne 31. října.

I. Svatý Volfgang (Vlk, Vlkochod),
Řezno,“")

biskup Řezenský.

co svět světem zůstane, bude se moci honositi

svatým biskupem Volfgangem,
jehož svatost a činnost byla
i jest zdrojem požehnání městu tomu. Ale také každý Čech,
zná-li dějiny vlasti své, vezdy uctivě a vděčnějmenovati

bude svatého Volfganga dobrodincem národasvého.
Volfgang, jemuž praotcové naši říkalijazykem svým „Vlk“
nebo „Vlkochod,“ syn šlechtické rodiny Švábské, svěřenbyl
jako chlapec sedmiletý
duchovnímu na učení. Později odvedl
jej otec do vyšších škol v Benediktinskémklášteře Reichenav

ském.“) V Reichenavě

důvěrně spřátelil se Volfgang

:) Řezno, něm.Regensburg,

lat. Ratisbona,

hlavníměstokraje

Hornofalckého a Řezenského v Bavorsku na pravém břehu Dunaje, druhdy
svobodné město říšské, — *) Reichenau,
ostrov v jezeru Bodamském,patřící
k okresu Kostnickému v Badensku, míval bohaté opatství Benediktinské, kteréž
dalo světu množství mažů výtečných.

e Jindřichem, bratrembiskupuVircpurkského,')
a odebral se s ním do Vircpurku,

Poppa,

kde vyučovalŠtěpán,

z Italie povolaný mistr čili doktor.

Když se přítel jeho Jindřich stal arcibiskupemTrevír
ským, šel Volfgang 8 ním do Trevíru.
Nepřijalnižádné
přítelem nabízené důstojnosti, ale bezplatně vyučoval mládež,

podporoval chudobné žáky, a pak učiněn jest děkunem

kle

riků, t. j. představeným posluchačův bohovědy, jimžto předepsal
život společný.

Po smrti Jindřicha,

arcibiskupa Trevírského, zdržoval se

Volfgang po některou dobu v Kolíně nad Rýnem u arci
biskupaBrunona (Břeňka, Břetislava), a odešeldoklášteru
Einsiedelnského
ve Švýcarsku, roku 944. založeného,jejž
toho času spravoval výtečný opat, Angličan Řehoř (960—996).
Jak mile tam Volfgang dokončil zkušebný čas svůj, puto
vali k němu členové klášterů sousedních, jež vyučoval, maje
k tomu povolení opatovo. Do Benediktinského kláštera toho při
cházel začasté po celé Evropě slavný biskup Augšpurkský *)Oldřich

(Ulrich), poznal Volfganga, a vysvětilho na kněžství.
Kněz Volfgung vyšel si na misii do Panonie k Maďa
rů m, jimžto po nějaký čas bez výsledku hlásal evangelium. Proto

povolaljej Pilgrim,

biskup Pasovský,“)

k sobě, a shledal

v něm muže všestranně vzdělaného, velice nadaného. Toho času
právě zemřel Michael, biskup Řezenský. Nezmíniv se ani slovem

Volfgangovi,
vypravil biskup Pilgrim vyslance k císaři
Otě II, aby ho upozornili na Volfganga, nejhodnějšíhokněze
pro biskupský prestol Řezenský. Skutečně působením císaře ducho

venstvo i lid v Řeznězvolili Volfganga
císař

odevzdal mu berlu biskupskou.

za biskupa a Ota

Vrátiv se od císaře, byl

Volfgang jásáním všeobecnýmv Řezně uvítán, šel nejprvé do
klášterskéhokostelasvatéhoJimrama(Emmerama), pakdoostat
ních kostelů klášterních, a konečně do chrámu Svato-Petrského, kde

7)Vurzburg,

hlavní město Bavorskéhokraje Dolnofranckéhoa Aechaffen

burského na obou březíchMobanu.— *) Augsburg,

lat. Augusta

Vin

delicorum,
druhdy svobodné říšské město ve Švábsku v rovině řekyLechu.
— *) Pasov, Passau, město a pevnost v Dolnobavorském kraji v Bavořích
při stoku Dunaje, Innu a Ilzy, pouze Innem od Rakouska oddělené.

1. SY.Volfgang,
biskup.
jej Bedřich,
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arcibiskup Solnohradský, obklopený od biskupů

podřízených, vysvětil a na biskupskou stolici dosadil.
Nejprvnějším a nejslavnějším biskupským činem svatého

Volfganga

bylo nezištné a šlechetné svolení k tomu, aby

v Praze zřídilose biskupství.
Ku konci roku 844. přišlo čtrnáct Jechův Českých“) do
Řezna k Ludvíkovi,
králi Německému, jenž je vlídně přijal
a dne 1. ledna 845 i s lidmi jejich pokřestiti dal.

Od té doby

bylyČechy k biskupství Řezenskému počítány.
Přijavševíru křesťanskouz Moravyza knížete Bořivoje
a jeho choti svaté Ludmily podstoupili Čechové zároveň

poslušenstvíarcibiskupaMoravského, svatého Methoděje.
SynovéBořivojovi,Spytihněv a Vratislav,
tušíce zlý konec
říše Velkomoravské,
a vyhledávajíceochrany krále Něme
ckého, Arnulfa, roku 895.přidalise k biskupstvíŘezenskému,
což bylo vadou pro utvrzení křesťanské vzdělanosti v Čechách.

Biskup Řezenský

byl příliš vzdálen;

nemohlťvedlé potřeby

osobně zakročovatia působiti; nedostatek

kněží v Če

chách byl značný, a i z těch nejedni, přicházejíce z ciziny,
neznali dokonale jazyk, povahu, mravy a potřeby národa Če

ského.

Tyto vady a nedostatky poznával kníže Český Bole

slav II, Pobožný, a tudíž pojal úmyslzříditiv Čechách
zvláštníbiskupství. KněžnaMilada,“) sestraBoleslavova,
v Písmech svatých náležitě cvičená, pokorná, přívětivá a chudých
i opuštěných štědrá dobroditelka, nastoupila pouť do Říma, aby
papeži Janu XIII. přednesla a odůvodnila náležitou prosbu bratra
svého. Nejvyšší biskup Církve katolické, papež Jan XIII., schválil

roku 971. zbožný a pro náš národ veledůležitý úmysl knížete
Boleslava II. Zvláštní listinou udělil mu právo, aby mohl

založitipři chrámě svatého Víta a Václavana hradě
Pražském první biskupství České. Císař Ota I také
ochotněpodporovalzáměr Boleslavův, a svatý Volígang,
biskup Řezenský,
muž apoštolský, k jehož biskupství Čechy
náležely i proti vůli kapitoly své milerád k tomu svolil, ba
1) Lech, vlastník mnohýchpozemností,od slova lecha, pole, velmož,

zámožný zeman Odtudtakéšlechta
Jirská, dne 28. února II. 89.

—*)Milada (Mlada),abatyšeSvato

228

Dne 31. října.

i základní listinu prvníbobiskupství Pražského sám
složil roku 973.
Prvním biskupem
Saský mnich Dětmar.

í
Českým byl výmluvnýa vzdělaný

Drubým biskupem Pražským byl náš milý

krajan z rodu Slavníkův, svatý Vojtěch.
Památná jsou slova svatého Volfganga

za tou příčinou:

pronešená: „Ajhle, milerád vynaložím vše, co mého
jest, aby tam (vČechách)dům Páně ustálenbyl založením

biskupství“

Podobnou nezištnost osvědčil svatý Volfgang

ustanovením

zvláštního opata pro klášter svatého E mmerama, jehož
opatem do té dobybyl vždy biskup Řezenský. Přivedlklášter
ten k velikému rozkvětu, tak že nazýván byl „druhými

Athénami.“

Založením nového kláštera Benediktinek spůsobil svatý Volí
gang nápravu klášterní kázně ve dvou starších klášteřích žen
ských, a zvelebil všestranně i stav duchovenstva světského.

Svatý Volfgang proslavil se v lidu svou dobročinností
a horlivým blásáním slova Božího. Měl-li biskup Volígang
kázaní, nechtěl nikdo doma zůstati, aby strážil domácnost.
Chudé a nuzné denně hostil v domě svém, a o žebráky vždy
pečoval, což tím štědřeji mohl činiti, ješto pro sebe byl s málem
spokojen, rouchem mnišským se odíval, a s duchovními domácími
žil skromně jako řeholník.

Věren jsa císaři Otě II. nepřidržel se Volfgang odboje
vévody Jindřicha
II. Bavorského proti němu. Roku 978. byl
biskup Volígang
při vojsku 8 císařem Otou II. na výpravě
proti francouzskémukráli Lotharovi.
Zpáteční cestou zastavila
je řeka rozvodněná, a Francouzi
hnali se za nimi. Marně při
mlouvav vojsku, aby řekou přešli, skočil biskup Volfgang sám
první do vody, dodal ostatním zmužilosti, a nikdo při tom
nezahynul.

Proti Maďarům zbudovalbiskup Volfgang v Bavorsku
pevný hrad, a řídil vychovánísynův vévody Jindřicha, mezi
nimiž byl i křestěnecjeho, Jindřich Svatý.
Na cestách svých v Horním Rakousku roznemohl se
biskup Volfgang ve vsi Pupinkách, a dal se donestido kaply
svatého Oth mara,

jejž od mladosti vroucně ctil. Tam vykonal

1. Sv. Volfgang, biskup. 2. Sv. Biricij, papež.
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zpověď a přijal nejsvětější Svátost i poslední pomazání. Lid ode
všad scházel se, ale služebníci jeho nedali mu do kaply vkročiti.

Svatý Volfgang však pravil služebníkům svým: „Nebraňte

žádnému vstoupiti ke mně; jenom zahřích styděti

se musíme; Kristus nah přede vším lidem umřel za
nás na kříži. Nechť každý na mně vidí, čeho jest se
mu báti, a čeho 8e má vystříhati. Bůh račiž milostiv
býti mně ubohému hříšníku a každémul“
Biskup Volfgang svatě v Pánu zesnul dne 31. října. Jebo
tělo v průvodu slavném do Řezna
přenešeno bylo do chrámu

Svato-Petrského,

a odtuddo kostelasvatého Štěpána.

Byvši pak přioděno rouchem

biskupským,

byl vysvěcen, pochovalose tělo svatého Volfganga

v němž druhdy
v klášterním

kostelesvatého Emmerama.
Roku 1052. byl biskup Volfgang za svatého pro
hlášen, ješto jej Bůh už za živobytí darem zázraků a proroctví
dařil, a po smrti novými divy oslavil.

Svatý Volígang

horníkův.

ctí a vzývá se jako zvláštní patron

2. Svatý Siricius, papež.

Siricij

Říman, po svatém Damasovi I.') v měsíci

prosinci roku 384. jednomyslnou volbou duchovenstva i lidu pro

volánbyl za papeže kveliké radosticísařeValentiniana II.
ít roku 392.), jenž Siricia papeže nazval „vzorem bez

úhonnosti a spravedlnosti.“
Papež Siricij,

horlivý strážce přesné a ryzé víry katolické,

odsoudilbludařeJoviniana i Bonosa Sardického, a rázně
nastupovalproti Manicheům a Priscilianistům,
vyžádal
sobě v příčině té i pomoci Theodosia

trest smrti uvalenýna Prisciliana

císaře, ale neschvaloval

a ostatní náčelníky blu

dařův těch.

Siricij
neunaveně pracoval o nápravě kázně církevní.
Roku 386. svolal církevní poradu do Říma, aby napravil kleslou
kázeň jmenovitě v Africe, a úchvaly porad těch oznámil bisku

pům Africkým

listem synodálním.

1) Se. Da mas I., papež, dne 11. prosince, I. 101.
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Dne 81. října.

Papež Siricij
zemřel dne 26. listopada roku 398.: Tělo
jeho pochovánobylona hřbitověsvaté Priscily u silnice Solné.

Papež Pascbal pak dal je přenestido kostela svaté Praxedy.
Papež Benedikt XIV. (1740—1758) dal Siricia vepsati
do seznamu Bvětcův, a odůvodnil nařízení své tím, „že papež
Siricius proslavilse učeností,nábožností a horlivostí, poněvadžroz
manité bludy odsoudil a církevní kázeň napravil spasitelnými zákony.“
Výroční svátek svatého Siricia
světí se zvláštními hodin
kami dne 31. října.

3. Svatý Nemesius, jahen, a Lucila, panna, mučeníci Římští.

Svatý Nemesius,

jahen Římský, a jeho dcera, svatá Lu

cila, panna, pro víru křesťanskou mučení a sťati byli za pano

vání Valeriana
císaře (253—259) dne 24. srpna. Těla jejich
pochoval papež Štěpán I. (255—257).

Nástupce svatého Štěpána I, Sixtus II. (257—258),
slavně umístil těla svatého Nemesia a svaté Lucily v pod
zemním hřbitově u silnice Appiovy.
Papež Řehoř

V. (996—999) konečně přenesl těla svatého

Nemesia a svaté Lucily do chrámu blahoslavenéPannyMarie
„Nové,“ spolu s těly svatého Symfronia, Olympia tribuna,

Exuperie, jeho choti, a Theodula syna, kteréžbyl Symfro
nius na víru obrátil, a svatý Štěpán

I. papež pokřestil.

4. Svatí Ampliat, Urban a Narcis.
Svatí Ampliat, Urban a Narcis byli vynikajícíkřesťané
obce Římské, což dostatečně dovodí svatý apoštol Pavel, an
je ve svém listu k Římanům výslovně a jmenovitě pozdravuje:

„Pozdravte Ampliata mně v Pánu nejmilejšíhbo. Po
zdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu Je

žíši....Pozdravte

těch,kteří jsou z domu Narci

sova.“ Řím. 16, 8—11.
V Římském seznamu svatých a světic Božích památkajejich

na dnešek zapsána jest těmi slovy: „Svatých

Ampliata

Urbana a Narcisa, o kterých zmínku činí svatý
Pavel vlistu k Římanům, kteříž pro evangelium
Kristovo usmrcení byli od židů a pohbanů.“

Měsíc listopad.
Devítnik.
Karel

Léta Páně 1350. založil „Otec vlasti“ císařa král Český,
IV. kostel a klášter řeholných kanovníků svatého Augu

stina ke cti svatému Karlu Velikému na hořeKarlově,
na jihovýchodnímnejvyššímkonci Nového Města Pražského
naproti Vyšehradu.
Opat kláštera na Karlově náležel mezi

prelátyzemskéa byl „Jeho Milosti krále Českého usta
vičným almužníkem.“
Karlovský chrám, slavná umělecká stavba, jedna z čelných
památek Karla IV., přestál bouři husitskou roku 1420., dranco
vání luzy Pražské roku 1611., když bylo vojsko Pasovské do Prahy
vpadlo, a roku 1767. prudkou střelbu za Pruského obležení, kdy
na chrám ten vhozeno bylo 807 koulí žhavých, aniž klenby jimi
utrpěly.
Po znesvěcení husitském
byl chrám Karlovský podruhé
posvěcen dne 25. září léta Páně 1498. na počest Navštívení

Panny Marie a všech její svátků výročných.
Za císaře Josefa
II. roku 1785. klášter Karlovský byl
zrušen a proměněn v ústav pro ošetřování chorobných, nevyhoji
telných osob. Roku 1854. odevzdána duchovní správa v ústavu tom

Ligurianům

z Vídněpovolaným.

Konečně roku 1861. odevzdán jest ústav jmenovaný ve správu

městské obce Pražské,

kteráž roku 1869. přejalai kostel,

o jehož vlastnictví byl spor mnoholetý.
V kostele Karlovském povstala léta Páně 1697. překrásná
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Pobožnost „Devítník.“

i útěšná pobožnost „Devítník.“

Původcem pobožnosti té byl

řeholnýkanovníkJan Václav Dvořák.')

Devítník koná se na počest tajemství vtělení
Syna Božího

buď po devíti dnech, neb po devíti sobotách, neb

po devíti nedělích kterýchkoliv v roce po sobě jdoucích, aneb
i po devíti měsících.

Na Karlově konalseDevítník Velký podevětneděl
o půl sedmé hodině ráno, a Devítník
Malý po devět dnů
o desáté hodině dopolední předBožím hodem Vánočním. V ne
děli Devítníkovou
bylo v devět hodin kázaní, a po němzpí
vaná mše svatá s požehnáním velebnou Svátostí. Za doby devít
níkové přistnpovali věřící hojně ku svaté zpovědi a ke stolu
Páně, aby získali odpustkův od papežů udělených. Dva zpěváci,

kteří vedlé nadace hraběnky Karoliny z Valdšteinů rozené
Žerotínovy, a opata Řehoře Otčenáška zpívalidenněpřed
obrazemPanny Marie Karlovské,zpívali také o Velkém

i Malém

Devítníku česky„Zdrávas.“
Kanovníci Karlovští vydali k tomu konci tiskem knížku:
„Devítidenní Svato-Karlovská pobožnost k uctění požehnané mezi
ženami nejsvětější Marie Panny, která v nejčistším životě svém
jednorozeného Syna Božího z Ducha Svatého počala, a devět
měsíců bez těžkosti nosila.“ Jest to devět modliteb podle roz

vrženýchslov „Zdrávas Maria“
Děkan Augnstin Tomáš Štička

žádal papeže Klé

menta XII. (1730—1740) za odpnstky na modlitbu k Panně Marii
Karlovské za šťastnou hodinu smrti.
Toho času také vydána: „Pobožnost Marianská pro těhotné
před obrazem Panny Marie Karlovské.“ ")

Po roce 1789. až do roku 1870. konala se pobožnost
devítníková
u velkého oltáře před sochou Panny Marie pocho

dící ze zrušenéhokláštera

Svatého Kříže u Cyriaků na

1) „Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a svatého Karla Velikého
a bývalého královského kláštera řeholných kanovníků Lateranských svatého
Augustina, nyní městské chorobnice na hoře Karlově.“ Sepsal Karel Na
vrátil, duchovní správce toho kostela 1877, toho času farář u av. Jindřicha
v Praze. — *) Roku 1715. tiskem vydána: „Pobožnost v Praze na Karlově
k nejsvětější Trojici skrze požebnanou Rodičku Boží za šťastný porod nejmi
lostivější královny naší k zachování a rozšíření slavného domu Rakouského.“

Pobožnost„Devítník.“
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Starém Městě Pražském. Od roku 1871. koná se pobožnost
devítníková
před novým obrazem Panny Marie Karlovské

u pobočního
devět
neděl před hodem Božího
Narození
ooltáře
čtvrtépo
hodině
odpolední.

Modlitba Páně s Pozdravením anjelským, která
se říkádevětkrát

na počesttajemstvíVtělení Ježíšova,

zakončujese slovy: „Sláva Bohu Otci, který tebe za Svou

dceru, Sláva Bohu Synu, který tebe za Svou Matku,
Sláva Bohu Duchu Svatému, který tebe za 8vou nejmi
lejší choť vyvoliti a nevypravitelnými milostmi obdařiti
ráčil. Jakož bylo na počátku, tak budiž nyní a vždycky
až na věky věkův. Amen.*“

K pobožnosti

devítníkové

jsou také zvláštnípísně

tištěné.

Pobožnost „Devítník“ povstala z potřeby důležité.
Tisíce žen a matek za stavu rozhodného
hledaly a nalezaly
důvěry, útěchy a pomocipřed obrazem Mateře Boží pobožností
tou milostnou. Což divu, že „Devítník“ z kostela Karlovského
přešel i do jiných chrámů Pražských ?

Na Vyšehradě obraz Marie Panny Karlovské na
velkém oltáři zastkvívá se uprostřed hojných voskovic za posledních
devíti neděl před slavností Narození Kristova. Už o páté hodině
ranní rozsvěcují se dva veliké lustry, svícny korunné, v lodi chrá
mové, a v kostele stkvěle osvíceném rozléhají se modlitby a zpěvy
přiměřené až do hodiny šesté, kdy slouží se mše svatá, a po ní
uděluje se požehnání velebnou Svátostí v monstranci. Po mši
svaté pak o půl sedmé hodině jest ranní kázaní.

Dne 1. listopada.
I. Slavnost všech svatých.

Přeradostné učení o obcování svatých, jež nám hlásá
devátý článek apoštolského vyznánívíry, důstojněslaví Církev
svatá svátkem všech svatých, a následného dne památkou

všech věrných zemřelých.
Všickni věřící jsou v duchovním

spojení

s Ježíšem

Kristem, nejvyšší hlavou, a mezi sebou vespolek jako údovéjednoho
Církevní Bok VI.

16
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Dne 1. listopada.

těla. Napsalťsvatý apoštol Pavel:

we

„Jako v jednom těle

mnohé údy máme: tak jsme mnozí jedno tělo v Kristu,
všickni pak zvlášť jeden druhého údové.“Řím.12,4.5.
Toto duchovní

spojení věřících 8 Ježíšem Kristem a mezi sebou

vespolekjmenujeme „obcováním svatých“ protožehlava
jeho, Ježíš Kristus, jest nejvýš svatý; protoževšicknř
údové jeho na křtu svatémjsou posvěceni a všickni svatým?
býti mohou a býti mají; protože mnozí už dospěli k dokonalé

svatosti.

Údovéduchovního obcování svatých jsou: svatí
v nebi (Církev vítězná), duše v očistci (Církevtrpící), a vě
řící na zemi (Církev bojující).
Obcování svatých vůbec záležív tom, že všickniúdové
jeho účastní jsou zásluh utrpení a smrti Pána Ježíše, a že
jeden každý úd účasten jest i zásluh a dobrých skutků všech
ostatních údů.

Obcování věřících na zemi se svatými v nebi
záleží v tom, že věřící na zemi svaté ctí, příkladujejich násle
dují, jich za přímluvu žádají, a že svatí v nebi za nás u Boha.
se přimlouvají.
Každého dne sobě připomínáme, ctíme a za přímluvu u Boha.

vzývámeněkterého světce, některou světici, nebo několik
světců a světic Božích. Na mnohé dny roku církevního
v různých zemích a národech oslavují se různí svatí patronové
a svaté patronky jejich. Avšak svatý apoštol Jan ve Zjevení svém

„viděl zástup veliký, jehož žádný přečísti nemohl, ze
všech národův, a pokolení, a lidí, a jazykův, ani stojí
před trůnem a před obličejem Beránka (Jesu Krista),
jsouce oblečeni v roucho bílé a palmy v rukou jejich,
a volali hlasem velikým řkouce: Spasení Bohu našemu,
kterýž sedí na trůnu, a Beránkovil“ Zjev.7, 9.10. Každému
z těchto svatých nemůže v Církvi věnovati se zvláštní den, ba
ani zvláštní hodina, minuta nebo sekunda, aby je věřící na zemi
po zásluze uctili; jsouť v nebi milionové
svatých a světic
Božích, jež Bůh neoslavil před lidmi zázraky zvláštními, a jenž

tudíž v Církvi za svaté

zejména

prohlášeninejsou; jsou

miljonové svatých a světic Božích v nebi, jež ani podle jména
neznáme. A přece jest povinností naší, abychom všecky svaté

1. Slavnost všech svatých..
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a světice Boží s Kristem v nebi kralující ctili, poněvadž i Bůh
poctil je. Jan 12, 26. Za ně za všecky prosil Pán Ježíš Svého

Otce nebeského: „Otče, které jsi mi dal, chci, aby, kde já
jsem, i oni byli se mnou, aby viděli slávu mou.“ Jan 17,
24. O nichpravil Syn Boží: „Kdo zvítězí, dám jemu seděti
s Sebou na trůnu Svém.“ Zjev. 3, 21. Křesťanéskutečně od
prvopočátku svaté náležitě ctili. Každoročně slavíval se výroční
den vítězné smrti svatých mučeníků. Při tom obětovala se mše
svatá, jména svatých a světic Božích provolávala se; jim ke cti
zpívaly se písně; o jejich životě a smrti čtávalo se; nad jejich
hroby stavěly se kaply a kostely; jejich ostatky v úctě chovaly
se; a nejvýtečnější kazatelé hlásali chválu jejich.
Čím více věrných synů a dcer svých Církev katolická pro
království nebeské vychovala, tím větší nastávala potřeba, aby byl

ustanovenzvláštní

svátek ke cti všechněm svatýma svě

ticem Božím, jimžto zvláštní den věnovati se nemohl. Za tou pří
činou u Řeků už za čtvrtého století konala se na první neděli po

SvatémDuchuspolečná slavnost všech svatých muče
níků a ostatních svatých, jak nám svědčířeč svatého
Jana Zlatoústého. VCírkviZápadnízavedlslavnost všech
svatých

papež Bonifác IV. (608—615),")kdyžbyl Pantheon,

pohanský chrám ke cti všem bohům věnovaný, od císaře Foky

darovaný,proměnilv kostel zasvěcený blahoslavené
Panně a všem svatým mučeníkům. Za devátéhostoletí
slavnost

všech svatých

po celé Církvirozšířilase, a byla

vyznačena pobožností osmidenní. Papež Řehoř

ustanovilslavnost

všech svatých

První myšlénkouslavnosti

III. už roku 731.

na den 1.měsícelistopada.

všech svatých tedyjest,

aby každému nebešťanu dostalo se na zemi uctění, jehož
zasloužil sobě. Proto volá Církev toho dne: „Chválu pějme

všem svatým Božím! Sláva náleží všem svatým
Jeho.““)
Druhá myšlénkavpříčiněslavnosti všech svatých zá
Ježí v tom, aby věřícína zemi vyžadovali sobě sjednocené přímluvy
všech nebešťanů, a tak účastnými stali se plného požehnání prou

dícího se z obcování
1) Bv. Bonifác

svatých.

Záměr tento gličněvyjadřuje

IV., dne 29. května. — *) Antif. 5. ad Laudes.
16*

se chvalozpěvem

o prvních nešporádh,*) jejž tuto v překladu

klademe.
Svým sluhům, Kriste, přízniv buď,

|

a Otcovu nám nakloň hruď;
vždyť za nás prosí Máteř Tvá
a Paní naše milostná.

J
kůr
nás
a v

vy, jichž Boba na nebi
devaterý velebí,
chraňte od veškerých škod,
ctnostech hajte lidstva rod.

Vy apoštolé s proroky,
pro našich slzí výtoky
nám oznamte, že přísný trest
1 B vinou naší smazán jest.

Všech mučeníků rudá krev,
a vyznavačův stkvoucí zjev
nás z plačtivého údolí
tam volej, kde nic nebolí.

Váš, cudné panny, krásný sbor
a poustevníci z děsných hor
nechť prosí, aby věčný Pán
nám ráčil dáti v nebi stán.
Zhyň v člověčenstvu nevěra,
ta duchomorná příšera,
by jeden Pastýř, jeden Král,
nás jedno stádce spravoval.

Třetí stránkouvelebné slavnosti všech svatých
jest mocné povzbuzení pro nás na zemi ještě dlící a bojující.
Spatřujemeťve slávěnebeské světce a světice Boží zo všech
") „Placare, Christe, servulis.“

9. By. Benignus, biskupa
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věků a ze všech národů; spatřujemeť mezí oslavenci děti, mlá

dence, panny, muže, ženy, vdovy, starce a stařenky;
spatřujemeťv radostech věčných papeže,

biskupy,

kněze,

klášterníky, jeptišky, císaře, krále, knížata, kněžny,
šlechtice, vojíny, básníky, umělce, učence, neučené,
obchodníky, řemeslníky, dělníky a žebráky; a všickni
dovodí nám, že každý z nás v jakémkoli stavu a povo

lání, za jakýchkoli poměrů osobních a časových, za
pomocné milosti Boží může státi se svatým, užije-li svědomitě
spasitelných prostředkův, jichžto pro veškero člověčenstvo ustano

viti ráčil v Církvi katolické

Spasitel světa, Ježíš Kristus.

Nám s nebe svítí příklad svatých a světic Božích; nás
podporuje sjednocená jejich přímluva u Boha; a tudíž můžeme
a máme za svatým Augustinem
odhodlaněvolati: „To, co

mohli ti a jiné, proč pak ty ne, Augustine?“
Vydejmež se tedy opravdově na tu cestu, po kteréž do bla

ženosti věčné dostali se svatí a světice Boží, přesvědčení
jsouce se svatým apoštolem Pavlem, „že všecko můžeme

skrze Toho, kterýž posilňuje nás.“ Filip.4, 13.
2. Svatý Benignus (Benuš, Dobrotivý), biskupDijonský,mučeník.

Svatý Benignus, u našich praotcův Benuš, nebo také
Dobrotivý, žák svatého Polykarpa,“)
hlásal evangelium
Kristovonejprvé v Autunu, pak v Langresu a v Dijonu,“)
vůbec v napotomním Burgundsku.

Za panováníŘímského
císaře

Marka Aurelia

Antonina Filosofa

(161—180)císařský

soudce Terencius

horlivéhověrověstaGalskéhoBenigna

roz

manitým spůsobem dal mučiti pro víru křesťanskou. Železnou
tyčkou jej žoldnéři bili a konečně k rozkazu soudcovu kopím
probodli.

Svatý Benignus náleží do počtu apoštolů Galie, a nazývá
se zvláště apoštolemBurgundska.
1) Svatý Polykarp dne 26. ledna, — *) Autun (Otén), lat. Augu
stodunum,
francouzské město v Burgundsku, depart. Saone et Loire. —
Langrese (Lángr), pevné město ve franc. depart. Hořejší Marny na Marně.
— Dijon (Dyžón), druhdy hlavní město vévodstvíBurgundského, nyní depart.
Cote-d'Or.
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Dne 3. listopada.

Svatý Řehoř,

biskup Társký, píše o něm a o jeho přebo

lestné smrti mučenické ve své knize: „Sláva mučeníků.“
kap.
55. Nad opatství
hrobem svatého
svatého Benigna
povstaloslavné
Benigna. v Dijonu

pozdky,

3. Svatý Cesarius Jahen, a Julian kněz, mučeníci Terračinšti.

V Terračině,") Italském městě, světí se dnes svátek sva
tého Cesaria jahna, jenž po mnohodenním přebolestném žalařo
vání spolu se svatým Julianem
knězem byl do pytle zašit
a vhozen do moře, v němžto oba zahynuli smrtí mučenickou. Mnich

Eusebius“)

pochovaltěla jejich.
4. Svatá Maria, služebná, mučenice.

Dne 1. listopada světí se památka mučenické smrti svaté

Marie, služebné,

kteráž za panováníŘímskéhocísařeHadri

ana“) obžalovánabylajako křesťanka.

Neohroženouvyznavačku

svaté víry pohanský soudce dal nemilosrdně bičovati, na skřipci
roztáhnouti a ostrými nástroji rozsápati. Za hrozných muk těch
odevzdala svatá Maria statečnou duši Hospodinu Bohu.

Dne 2. listopada.
L Památka všech věrných zemřelých.

„Uloženo jest lidem jednou umříti, potom jest
soud;“ Žid. 9, 27.; soud soukromý, k němuždostaví se duše,
jakmile vyjde z těla svého— po smrti. Na soudu soukromém
soudí Pán Ježíš duši každého člověka dle toho, jak se kdo
s milostí Boží přičinil o spasení své.
:) Terracina,

O tom píše svatý apoštol

hlavníměstookresuTerračinskéhov delegaciVelletri,

sídlo biskupské, má četné Římské starožitnosti a překrásnou polohu na konci
Pontinských bařin, od nichž až k moři prostírá se pověstný Terračinský

les. — *)SvatýFelix a Eusebius,

dne 5. listopada. — *)Hadrian

byl

císařem od roku 118. do 138. Poskvrnil památku svou velikým ukruten

stvím na příbuzných, jimž nedůvěřoval, pronásledoval židy odbojné, ale také
křesťany pokojné.

1. Památka všech věrných dušiček.

“
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Pavel: „Všickni my zajisté ukázati se musíme před
soudnou stolicí Kristovou, aby přijal jeden každý
vlastní věci těla, jakž činil, buďto dobré nebo zlé.“
IL Kor. 5, 10. Na soudu soukromém

k blaženosti
nosti

rozhodne se, bude-li duše

připuštěna,aneb na věky žavržena.

pak dojde duše buď hned,

v očistci.

Blaže

aneb po přestálých trestech

Do blaženosti věčné, do nebe, dostane se hned po soudu
soukromém duše onoho člověka,jenž byl v milosti Boží zemřel.
Do pekla zavržena bývá duše takového člověka,jenž ze

mřelve smrtelném hříchu.
Do očistce pak přicházejíduše spravedlivých,

kteří

buď hříchy všedními
obtíženi jsouce zemřeli,aneb přiměře
ných trestů
za hříchy těžké nevytrpěli za svého živobytí.

„Nevejdeť do království nebeského nic poskvrně
ného.“ Zjev. 21, 27. Očistec jest tedy místo, kde trpí duše
lidské časné tresty zu hříchy, za které za tohoto života neuči
nily dostatečného pokání. Utrpení duší v očistci záleží v tom,
že není dosud ukojena vroucí touha jejich, aby spatřily Boha
tváří v tvář, a že snášejí zvláštní tresty, kteréž jim spravedlnost
Boží přisoudila. Jaké tyto tresty jsou, nevíme; ale to víme, že
nejsou při všech stejně veliky, a že při všech stejně dlouho ne
trvají. Jak mile jsou duše úplně očistěny, vcházejí do království
nebeského. ")
Stav duší v očistci jest nevýslovně trapný, ješto tam už
nemohou samy dobývati sobě zásluh; nemohou tedy ukrátiti tresty
zasloužené a přiřknuté. Jsouť v žaláři, z něhož nevyjdou, doka
vad nenavrátí posledního penízku. Mat. 5, 26. O nich platí výrok

StarozákonníhoKazatele: „Padne-li strom na poledne,
aneb na půlnoc, na kteréžkoli místo padne, tam bude“
Kaz. 11, 3. Jim přišla noc, za kteréž pro sebe a pro své vysvo
bození z muk očistcových ničeho dělati nemohou. Jan 9, 4.

Avšak, díky Bohu smilovnému, my věřící

na zemi žijeme

v obcování svatých, jehož údovéjsou také duše v očistci.
My jim můžeme a máme pomáhati modlitbami, obětováním mše
5) Katechismus

čili výklad katolického náboženství pro národní

školy v arcibiskupství Pražském.

V Praze 1875.
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svaté, a dobrými skutky, pro kteréž milosrdný Bůb časné
tresty dušem v očistci ukrátí,
a je dříve povolá k Sobě do
království nebeského.

To zjevil Bůh vyvolenému národu Svému

už za StaréhoZákona.Proto Judas Makabejský

„učinivsbírku

poslal dvanácte tisíc drachem stříbra do Jerusalema, aby obě

tována byla obět za hříchy mrtvých, dobřea nábožně
smýšleje o vzkříšení,a prohlédaje, že ti, kteříž s pobožností
zesnuli, mají výbornou milost složenou. Proto svaté a spasitelné
jest myšlení, za mrtvé se modliti.“ II. Mak. 12, 43—46.
Moudrý Sirach

pak hlásal: „Milý jest dar před obličejemvšeho

živého;ani mrtvému neodpírej

ho.“ Sir. 7, 37.

Z lásky křesťanskémáme všem

dušem v očistci

pomá

hati; zvláště pak rodičům a dobrodincům svým. K tomu
mocněmá nás vybízeti také náš vlastní prospěch, neboť
duše spravedlivých, čím dříve z očistce dostanou se do nebe, tím

dříve u Boha orodovati budou za věřící na zemi, zvláště pak
za ty, jenž jim byli pomáhali.
Tuto svou povinnostkonají věrní katolíci každéhočasu;

zvláštěpak na výročnípamátku všech věrných zemřelých,
kteráž v Církvi svaté hned po slavnosti všech svatých
jest ustanovena. Na ten den křesťan katolík s pohnutým srdcem
posledními květinami podzimními krášlí hrob svých milých ro
dičů, bratří, sester, dítek a dobrodincův; kleče na hrobě slzami
kropí posvátnou zemi, kteráž kryje spráchnivělá těla drahých
miláčků; pečuje o to, aby za spásu jejich Bohu obětovala se
nejdražší obět mše svaté, anebo alespoň na modlení dává, aby
výslovně a jménem svým veřejně v kostele byli odporučeni spo
jeným modlitbám kněze a celé nábožné osady. Také za duše

v očistci toho dne hojnější

almužny

dávány bývají chudým.

Kdo nemusí, nezůstane doma, ale spěchá do chrámu Božího, aby
obcoval zádušní mši svaté, přiměřenému kázaní, modlitbám a prů
vodu po hřbitově, při kterémž kněz kropě hroby svěcenou vodou
modlí se za ukrácení trestův očistcových a za brzké povolání

duší do radostí nebeských. K tomu konci na den všech věr
ných zemřelých
častěji a vroucněji zaznívá dojemná prosba:

„Odpočinutí lehké dejž jim, ó Pane, a světlo věčné
at jim svítí, nt odpočívají v pokojil“
Toho dne z úst zpěváků kostelních, nebo z úst všeho lidu,

1. Památka všech věrných dušíček.
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shromážděného, a z úst kněze při zádušní mši svaté, zaznívá cír

kevní píseň „Den ten

hněvu“,

kteráž nám živým připomíná

poslední a všeobecný soud Božía povzbuzujenás k pra
vému pokání, k napravení života a ku smíření se s Bohem,
pokud je čas.
Ješto každý křesťan začasté píseň tu k velikému užitku
svému zpívati nebo říkati má, umístěna jest zde v překladu.
Dies irae. *)

Den ten hněvu 8 hrozhou silou
v popel spálí zem tu milou,
jak dí David se Sibyllou.“)

Jaká hrůza stihne tvory,
když Pán přijde s nebes hory
přísně soudit hříšné zdoryl
Hlasna Boží po vůkolí
divným zvukem na mrtvoly:

„Vstaňte z hrobu“ zahlabolí.
Smrt a vesmír divem zblednou,
když vše tvory vstávat zhlednou,
jak se k soudu Páně zvednou.

Kniha bude na jev dána,
v níž jsou všechna díla psána,
aby byla ohledána.“)

A když Soudce k soudu stane,
zjeví věci ukrývané;
bez pomsty nic nezůstane.
v) Máme před sebou dva překlady Sušilovy
v hymnech církevních,
drahé vydání v Brně 1859 strana 195.— *)Pěvec dovolává se proroka Davida
a pohanské věštkyně Sibylly na důkaz, že o dni soudném Starý Zákon a
pohanstvo s Církví křesťanskou shodují se. O Sibylle Erythrejské píše také

svatý Augustin v knize „O městě Božím“ 18, 23. — *)Knihou 8e roz
umí, dí svatý Augustin (MěstoBoží20, 14) Božská moc, kterouž veškeři
skutkové zlíi dobří každému na pamět přijdou a ode všech spatřováni budou.

Co má smutná duše řekne?
Před Pánem kdo se mnou klekne?")
Vždyť i ctnostný tam se leknel

u

Králi, Jehož vše se bojí,
Jenž všem zdarma spásu strojí,
spas mne tenkrát, lásky Zdroji!

i

Račiž, Kriste, zpomenouti,
přičinou že Tvé jsem pouti; “)
nedopusť mi zahynouti!

s

kat
Těkřížem
pro
mne
zvedal;
Do úpadu mne jsi hledal,

snad by's vše to na zmar nedal!

Hříšných Soudce

spravedlivý,

schyl k nám zrak Svůj milostivý,
dřív než přijde soud Tvůj divý!
Pro hřích mé se chvějí oudy,
v tvář se lejí studu proudy;
nechoď se mnou v přísné soudy!
Marii *) sňal's hříchův tíži,

lotra spasi's na zlém kříži;")
milost Tvá i k nám se sníží!
Ač má prosba nezaslouží,
uděl, po čem duše touží,
ať ji oheň nepohrouží!
5) „Před Pánem kdo se mnou klekne,“ aby mne hájil a za mne
se přimlouval? — *) K vůli člověku hříšnému Syn Boží člověkem učiněn jest,
a putoval na zemi této, aby světu učení nebeské zvěstoval a na kříži umřel,

— * Marii Magdaleně kajicniciodpustil hříchy.— “) Kajícímu lotru
na kříži slíbil ráj.

2. Bv. Justus, muč. 8. Sv. Viktorin, biskup, muč.
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U ovcí mne místo skýtej,
ke kozlům mne nepočítej,

po pravici Své mne vítej.)
Zlé když pošleš do propasti 
k nekonečné v ohni strasti:
povolej mne do Své vlasti.
Jako popel u Tvých nohou
kořím se Ti 8 prosbou mnohou;
Spas mou duši přeubohoul!

Ó dni pláče, kdežto v strachu,
ze svého vstav člověk prachu,

spatří Soudce

v Božském nachul“)

Smiluj se, Ó Kriste Králi,
by Ti pěli píseň chvály,
dej všem pokoj v nebi stálý !*)

2. Svatý Justus (Pravoslav), mučeníkTerstský.
V Terstě“) dnešního dne jest církevní svátek svatého
Justa (Pravoslava), mučeníka Páně, kterýž za pronásledování
křesťanů nařízeného císařem Dioklecianem
nabyl mučenické
koruny k rozkazu císařského náměstka a soudce Manacia.
3. Svatý Viktorin,

biskup Ptujský, mučeník.

Ptuj,“) okresníměstov Štýrsku, v kraji Mariborském
nad řekou Dravou,

za prvních věků křesťanskýchŘímské město

) „I rozdělí je od sebe, jako pastýř odděluje ovce od
kozlův, a postaví ovce na pravici Své, kozly pak na levici“
Mat. 25,88.—*)„VBožském nachu,“t.j. v Božské,královské velebnosti
kterou značí plášť červcový, purpurový, nachový. — *) Poslední dvě
sloky ani v latině, ani v překladech nejsou stejně 8 ostatními rýmovány; nám

se jinak učiniti vidělo. — *) Terst, ital. Trieste,

něm, Triest,

důležité

naše obchodní město při moři Adriatském s tvrzí na pahorku, pod kterým

se rozkládá. Z osmdesáti tisíc obyvatelů jest dobrá třetina Slovinců,

něco Němců a Řeků, ostatní jsou Italové. — ") Za doby Římské Peto
vium, německyPettau.
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Petovium

v bořejšíPanonii,

proslavilo se v dějinách spů

sobem rozmanitým. Největší sláva města toho záleží v tom, že

už na konci třetího století mělo svého biskupa, jímžto byl
učený Řek Viktorin,
který za pronásledování křesťanů pro
víru Kristovu stal se mučeníkem
za panování císaře Diokle
ciana dne 2. listopada léta Páně 303.

Svatý Jeroným“) píše o něm: „Viktorin, biskupPtuj
ský, zůstavil nám tato díla: Výklad I., IT. a III. knihy Mojžíšovy;
proroka Isaiáše, Ezechiela a Habakuka; knihy Kazatele (Ekle
siastes); Písně Šalomounovy, Zjevení svatého Jana, knihu proti
všem bludům a mnoho jiného. Konečně byl mučenictvím korunován.“

4. Svatý Theodoťt (Bohdan),

biskup Laodikejský.

Kde nyní jest město Ladakia, stávala za ptarověka Lao
dikea na břehu mořskémv Syrii blíže Antiochie, za jejíž
přístav může považovati 8e.

V Laodikee

světí se dnes památka svatého Theodota

biskupa, který se proplavil výmluvností mohutnou, skutky dobro
činnými a ctnostmi bohumilými, jak o něm psáno jest v Řím
ském seznamu světcův a světic Božích.

5. Ctihodný Jan Lohel, arcibiskup Pražský.

Jan

Lohel

narodil se v Chebu

roku 1549. z rodičův

chudobných. Za svých let chlapeckých pásával stádo otce svého.
Roku 1564. v klášteře Teplském
sloužil v konírně, později
opatovi, kterýž jej dal cvičiti v umění literním a hudebním, tak

že učiněnjest varhaníkem

klášterním.

Roku 1573. přijat byl do řádu Prémonstrátského. Roku
1575. učinil sliby řeholné, byl dán do Prahy na učení, a roku
1576. přijal svěcení kněžské.
Dokonav učení bohovědné, vrátil
se roku 1578. do kláštera Teplského,
kde horlivě hlásal slovo
Boží, tak že bludaře v Teplé a v okolí přivedl do lůna Církve
katolické.
Roku 1586. zvolen byl Jan Lohel za opata Prémonstrát
:) S. Hieronym. de vir. illustr. c. 74.

1. Ctih. Jan Lohel, arcibiskup. .

245

ského kláštera Strahovského
té doby velice spuštěného.Opat
Jan Lohel klášter ten zvelebil, a již roku následného učiněn
jest dozorcem všech klášterů Prémonstrátských v zemích císař
ských a Polských.
|
Za jeho správy zkvetl Strahov mravně i hmotně.
Opat Jan Lohel sám byl skromný, nábožný a dobročinný,
tak že roku 1604.k rozkazu císaře a krále Českého Rudolfa II.

i papeže Klementa
skupa Pražského,

VIII. vysvěcenbyl za světicího bi
a proslavil se moudrostí svou na krajin

ských sněmích církevních, tak že nazýván byl „mužem

apo

štolským.“
Roku 1612. císař Matiáš

II. a papež Pavel V. povýšili

Jana Lohela na uprázdněnýarcibiskupský
ský za doby v Čechách povážlivé. Kališníci

prestolPraž

zatím stali se lu

terány, a bratří Čeští ponejvícekalvinci, a obě strany
ty spojovalyse proti katolíkům.
Slaboch císařRudolf IL
dal jim svobodu v provozování náboženství bludného roku 1609.

Ale přehmatům jejich opřeli se rázně arcibiskup Jan Lohel
a císař Matiáš II. král Český. Za tou příčinou nekatoličtí
členové stavů zemských pobuřovali lid Kalvínský a Luteránský,
aby jeho pomocí nového krále učinili nástrojem svým. Byl totiž

k žádosti bezdětného Matiáše IL arcikníže Ferdinand
za
dědice království Českého od katolických i protestant
ských stavů přijat, a dne 29. června 1617 od Lohela arci
biskupa korunován. Ferdinand,
upřímnýa horlivý katolík,
brzo znelíbil se stavům Českým, jenž libovali sobě v bludech

Luterových a Kalvinových. ChtíceFerdinanda zapuditi,
ještě za živobytí Matiáše II. započali buřictvísvé. Dne. 23. května
1618 přivalili se s ozbrojeným lidem na hrad Pražský, a vyhodili

oknemz kanceláředva věrné katolíky,

náměstníkykrálovské:

Jaroslava z Martinic a Viléma Slavatu.

Surovcinejen

nesvolili k tomu, aby k nim zpovědníci
byli připuštěni, ale
ještě i v příkopu hlubokém stříleli po nich. Stavové prote
stantští
hned připravovali odpor ozbrojený, vypovědělize země

Jesuity, arcibiskupaJana Lohela,a jiné duchovní i svět
ské osoby nejvážnější. Arcibiskup odebral se do Vídně, a tam

setrval až do bitvy Bělohorské.
Císař Matiáš

IL umřel ve Vídni

dne 26. března 1618.
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Korunovaného krále Ferdinanda

vmeuznalinekatolíci

za

pána svého, ale vyhlásili dne 16. srpna 1618 Fridricha,
kur
firšta Falckého, Němce kalvínce, za krále Českého, zahnali

katolickou šlechtu do cizinya vzali chrámu Bvato-hh

skému všecky důchody.
Lichý král Fridrich přijel do Čech, a byl dne 2. listo
pada 1619 korunován. Cizák ten poručil, aby velechrám Če
ský proměněn byl v modlitebnu kalvínskou.
K tomu konci
byly mistrovské řezby a malby spáleny, ostatky svatých do ohně
metány, oltáře zničeny. Do spustošeného chrámu postaven byl

stůj, u něhož na hod Boží Vánoční Fridrich
a dvořané jeho
koláč na dvanáct kusů rozlámaný pojedli a vínem zapili.
V předním kostele království Českého spůsobil cizinec „ohav

nost spuštění“ Mat. 24, 15.
Ješto pak kalvinec ten byl nepřítelemnejen katolíků,
nébrži luteránů a kališníků Českých, mizelaláskak němu
i u samýchpřívrženců jeho. Fridrich nemělkdy starati se
o blaho království Českého. Kvasya plesybyly mu mi
lejší. Když jeho vojsko dne 8. listopada 1620 na Bílé Hořeu
Prahy bojovalo a poraženo bylo, když tisíce Čechů a Mora

vanů za něj krev prolévali,„ničemný král Fridrich na
hradě Pražském hodoval.“ Vida, že vše jest ztraceno,
„zimní král“ kvapněutekl do Holandska.
Kníže-arcibiskup Jan

Lohel

se vrátil, ozdobil a dne

28. února 1621 slavně posvětil vydrancovaný a znesvěcený chrám
Svato-Víftský
i různé oltáře, do kterých zadělal nové schránky
s posvátnými ostatky. Napotom dobýval Církvi katolické od pro

testantů

zkrácená práva a rozchvácenéstatky. Horlivý ctitel

Marie Panny a milovníkchudých,

arcibiskupJan Lohel,

mínil zjednativíře katolické v Čechách té platnosti,
a Českému národu toho blahobytu, jako bývalo za
Karla IV., „Otce vlasti.“
Rozstonav se a opatřen byv svatými svátostmi arcibiskup
Jan Lohel zbožně v Pánu zesnul dne 2. listopada 1622 v 73.
roce věku svého, a pochován byl v klášterském chrámě Panny

Marie na Strahově,

kde mu opat Kvestenberk

roku 1626.

postavil pomník kamenný. Spisy, které svědčí o jeho učenosti ná

6. Ctih. Vavřinec Pasok a Matouš Kramer.
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boženskéi politické, posaváde chovají se v knihárně Stra
hovské, jejíž zvelebitelem byl.
Až osudná doba ta všeobecně vědecky stkvíti se bude ve

světlenekaleném, národ Český počítati bude arci
biskupa Jana Lohela k největším mužům svým a
bohdái Církev spatřího v počtu blahoslavenců

a světců,

kdežto jej soud katolíků vzdělaných ode dávnavidí.
6. CtihodnýVavřinec Pasok, Slezák, a Matouš Kramer,
Čech, Jesuité.

Vavřinec Pasok narodilse roku 1600.ve Vratislavi,
ve Slezsku. V Praze

výborně studoval. V Brně

roku 1624.

vstoupilk Jesuitům.
Roku 1636 zastával Vavřinec Pasok mistra nováčkův,
mezi nimiž byl i náš znamenitý dějepisec Bohuslav Alois

Balbin.

Z Brna poslán Vavřinec Pasok do Slezska, aby spravo
val Jesuitskou kolej v městě Zaháni,
odkud jej bludaři dva
kráte vypudili. V Hlohově byl od nepřátelských Švédů Lute

ránů jat, ale na svobodu propuštěn od generála Vitenberka,
jenž později v Polsku stal se katolíkem.
Ve válce Švédské za císaře Ferdinanda
II ustanoven

byl kněz Vavřinec Pasok za kaplana vojenského. V ne
šťastnébitvě Brajtenfeldské
u Lipska dne 2. listopada1642
zpovídal a na věčnost připravoval vojíny na smrt raněné.

Právě

zpovídal jednoho plukovníka,
když přikvapili vítězní nepřátelé.
Voják bludař vyzval jej, aby zapřel Marii Pannu. Kněz Va

vřinec Pasok

odpověděl:„Nezapru

Bludař pak zastřelil kněze Vavřince

Matičku Božíl“

Pasoka,

statečného vy

znavače víry svaté.
Téhož dne ujížděl s vojskem císařským z bojiště kněz Je

suita Matouš Kramer, a spatřil plukovníka

těžcezraně

ného, jenž prosil, aby smířiti ráčil jeho duši s Bohem. Kněz
Matouš
skočil s koně a zpovídal kajicníka. Tu přicválali ne

přátelé.Jich vůdce, Karel František
z rodu knížat Sasko
Lauenburských,
daroval život vojákůmcísařským,ale knězi
Jesuitovi Matouši Kramerovi prostřelilskráně, a tímto
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hnusným činem svým honosil se před vrchním velitelem vojska

Švédského,Torstensonem,

a před jinými důstojníky. — Ma

touš Kramer narodilse roku 1607. v Krumlově Českém.
Stal se roku 1624. nováčkem
v koleji v Jičíně.

u Jesuitů.

Roku 1638, byl
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I. Svatý Hubert,

biskup Lutišský.

Svatý Hubert narodilse za druhé polovicestoletí sedmého,
a pocházelz rodu šlechtickéhov Akvitanii.")
Byl žákem Lam
berta, biskupa v Mastrichtu“), a stal se dvorním správcem

u Franckéhokrále Dietricha

čili Theodoricha

IIL (673 do

691). Nemoha se však spříhnouti 8 prvním ministrem královým,

Ebroinem, odešeldvornísprávceHubert ku vladařiPipinovi
v Austrasii,

Tam vstoupil do stavu manželského s výtečnou

Floribanou, a z manželstvatoho byl syn Floribert,
nástupce na biskupskémstolci Lutišském.

otcův

V úřadech dvorských liboval sobě Hubert ve všech rado
vánkách světských; zvláště honby byl milovníkem náruživým.
Avšak v plném proudu života světáckého dotkla se ho ruka a
milost Páně. Výbornámanželka Floribana
mu zemřela,a ranou
tou přežalostnou povstal v duši Hubertově
úmysl pevný, že
posavadnímu živobytí svému učiní konec, a že bude žíti výhradně

tolikoKristu Pánu.

Zamýšleje jako vdovec

odebral se Hubert

vstoupiti do stavu duchovního,

k biskupovi Lambertovi

v Mastrichtu,

pod jehož vedením brzy prospíval horlivou nábožností a boho

vědnou učeností, tak že jej biskup Lambert

na kněžství

vysvětil, a za svého pomocníka v úřadě biskupském přijal.

Jako kněz putoval Hubert
3)Akvitania

do Říma.

Když pak později

od IV. století říkáno zemím mezi řekami Loire a Ga

ronne v nynějšíFrancii.— *)Mastricht, Maastricht, flámskyMaest
richt, pevnost Nizozemská, hlavní město Holandské provincie Lim
burské při vtoku řeky Jaary do Mosy, přes kterou vede kamenný most,
spojující město Mastricht s předměstímVyck. Staré jméno města toho

byloTrajectus Mosae, Přívoz Mosský.

L Br:Hobert,biskup.
svatý biskup Lambert
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byl úkladně zavražděn, potvrdil papež

Sergius L (687—701)Huberta za jeho nástupcev biskup

ství Mastrichtském.

Hubert -zvolilsobě předchůdcea učitele svěho, svatého
Lamberta,
za vzor. Největším jeho přáním bylo, aby se mu
podobal trpělivostí v souženích a strastech, jichžtoby na něj do
pustil Bůh. Proto nedal se popuditi k netrpělivosti křivdami
sebe potupnějšími, ba každá nová křivda tím více rozněcovala
jeho horlivou snahu a péči o věčné spasení tvrdošíjných hříšníků.

Svaté evangeliumKristovo hlásal biskup Hubert neunaveně.
Kázaní jeho byla tak rázna a vážna, že slovo Boží v jeho
ústech v pravděbylo „mečem dvousečným.“
S končina míst
nejvzdálenějších valil se lid k němn, aby slyšel kázaní jeho.

K chudýmanuzným

byl svatý Hubert vždynesmírně

laskavý a štědrý, tak že příjmy jeho náležely více lidem potřeb
ným nežli jemu.
Všechen čas, jehož nevyžadovaly povinnosti biskupské, ztrávil

na modlitbách a v rozjímání o věcech nebeských.
K tomu konci jen málo spával, při tom téměř ustavičně tuze

postil se a stále vzdychal po vlasti nebeské, začasté
naříkaje sobě, že na zemi tak dlouho žíti musí ve vyhnanství
odloučen od tváří Božích. Biskup Hubert mohl právem o sobě

říci se svatýmPavlem: „Naše obcování v nebesích jest,

odkudž i Spasitele očekáváme, Pána našeho Jesu
Krista, kterýž promění tělo ponížení našeho.“ Filip3,20.
Svatý biskup Hubert
však nespokojil se pouze tím, že
svěřence
své v ovčinci Kristově utvrzoval ve svatém nábo
ženství; jeho pastýřská péče vztahovala se také k těm, jenž do

té doby mimo ovčinec Kristův

potloukali se pouští pohan

ských temností.

Podél řeky Mosy rozkládá se krajina Ardennská,
pohoří s pustými vrcholky, hlubokými údolími proryté.

horách Ardennskýchudržovalise až do času svatého

zbytkovépohanské modloslužby.

nízké
V těch

Huberta

Horlivýbiskup Hubert,

dobrý pastýř, neohroženě odvažoval se do těch hor pustých a do
lesů hustých, aby pohany Kristu získal a modloslužbu z kořenů
vyhubil. Pán Bůh žehnal úsilovné činnosti svatého biskupa, a
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Dne S. listopada,

opatřil jej darem

zázraků,

jimiž obrácení pohanů na víru

křesťanskou tím rychleji dařilo se.

Po všechen život svůj choval svatý Hubert ozvláštní úctu
ku svatému Lambertovi,
předchůdci svému. Když obyvatelstvo
tehdejšího nepatrného městyseLutichu
na tom místě, kde
svatý Lambert zavražděn byl, jemu ke cti zamyšlelochrám
vystavěti, dal svatý nástupce jeho Hubert roku 720. tělo sva

tého Lamberta

z Mastrichtu do Lutichu

přenesti,a pře

ložil spolu sídlo biskupské do Lutichu
nad řekou Mogsou.
Lutich jest nyní velkým městem v království Belgickém s vy
sokými školami, 8 průmyslem v železe, s mnohými gotickými

chrámy a se stolcem biskupským. Město Lutich ctí svatého
Huberta jako patrona svého, zakladatele biskupství a prvního
biskupa Lutišského.
Bůh zjevil svatému Hubertovi
příchod smrti celý rok na
před. Svatý biskup užil toho času k tomu, aby se dokonale
připravil na smrť svou. Po celý ten rok ještě častěji než
před tím navštěvoval kostely, uctíval ostatky svatých, modlfval se

u hrobu svatého Lamberta a u oltářesvatého Albina,
aby světcové ti duši jeho poručenu činili Bohu.

Nedlouho před smrtí svou ještě se vydal biskup Hubert
do Brabantska,
aby tam posvětil nový kostel, a užil ohrom
ného shromáždění lidu k tomu, by se pohnutlivým a dojemným
kázaním rozloučil se svěřenci svými. Po slavnosti roznemohl se
zimnicí a svatě v Pánu zesnul dne 29. června 727. Jeho tělo

pochovánobylo v kaple

svatého

Petra,

jižto byl sám dal

vystavěti. Avšak roku 827. přenešeno bylo tělo svatého Huberta

do chrámu Benediktinského kláštera Ardennského,

té dobynazýváse klášterem

kterýž od

Svato-Hubertským.

Hrob svatého Huberta navštěvuje mnoho poutníků,
kteřížjej vzývajíjako patronaproti pominulosti čili vztek
lině,

proti kteréž věda lékařská doposud nezná dostatečných

prostředků. Svatý Hubert jest

také patronem myslivců.

Pamětihodno jest, že nejstarším řádem v království Bavor

ském jest rytířský
vévoda Gerhard

řád svatého Huberta, jejž založil

V. v Julichu

roku 1444., na památku vítěz

ství na den svatého Huberta dobytého.
Tělem sice na zemi, ale duchem a myslív

nebesích

2. 8v. Heliodor, biskup. 3. Sv. Malachiáš) arcibiskup.

bylo obcovánísvatého

biskupa

Huberta;
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proto duši jeho

náš Spasitel, Pán Ježíš Kristus, přijaldo stánkův Svých nebeských,
a v poslední don soudný promění jeho tělo ponížení a připodobní
je k tělu jasnosti Své, aby opět spojeno s duší nesmrtelnou žilo

v radostech věčných. Za příkladem svatého

Huberta a za
rozkazem svatého apoštola Pavla „budiž i naše obcování
v nebesích.“

Filip. 3, 20. Nespouštějme nikdy ani na malou

chvíli věčnou nebeskou vlast se zřetele svého, a připravujme ge

jako svatý Hubert

svědomitěna svou smrt, aby i nás s milostí

Boží převedla do stánků věčně věkův blažených.

2. Svatý Heliodor, biskup Altinský.

Svatý Heliodor, Dalmatinec,
svatého

Jeronýma,“)

byl důvěrnýmpřítelem

8 nímžto podnikl a vykonal pouť do

zemí Východních, ale opět navrátil se do vlasti své. Krásným

listem nadepsaným: „O milovnosti

samoty“ (De amore soli

tudinis) opětně vyzval jej svatý Jeroným, aby se vydal za ním

Da Východ. Avšak Heliodor prozatím zůstal v otčiněa později
odebralse do Akvileje, nyní Voglej zvané,v kraji Gorickém,“)

a tam byl na kněžství

posvěcen. Heliodor

stal se bisku

pem v Altině krajiny Akvilejské, a měl podíl v církevním sněmu
v Akvileji roku 381.

Svatý Jeroným vydáváobiskupuHeliodoru svědectví,
žetakéjako biskup věrenzůstal tuhému řádu mnišskému.
Kterého roku Heliodor zemřel, není známo. V Římském sou
pisu svatých mučeníků připomíná se dne 3. listopada.
3. Svatý Malachiáš,

arcibiskup Armaghský v Irsku.

Životopis svatého Malachiáše

sepsal jeho přítel, svatý

Bernard. Malachiáš narodilse v Irsku. VměstěArmaghu
1) Sw.Jeroným

(Jarolím, lat. Hieronymus), otec a učitel církevní, na

rodil se roku 346. také v Dalmacii, a sice v městě Stridoně, na jehož
místě nyní rozkládá se ves Strigovo. — *) Aguileja, za doby Římské
byla bohatým a rozsáhlým městem obchodním a slavnou pevností proti ná

rodům severním, nazývána byvši „druhým Římem;“

nyní jest městysem

majícím toliko 1600 obyvatelů.
17*
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Dne 3. listopad.

tabyl vzdělání svého. Matka křesťanka výborně vychovávala jej.

Malachiáš

stal se žákem poustevníkaImara,

a později

vzorem pro mnohé, jenž se oddávali tuhému životu mnišskému.

ArcibiskupArmaghský,Celsus, vysvětilMalachiáše

za

jahna, v kterémžto úřadě obětavě pochovával zemřelé žebráky.
© Dostoupiv Malachiáš
svého dvacátého pátého roku, učiněn

jest knězem, a brzo pak i biskupem, abyzastávalarcibiskupa
Celsa. Jeho činností nastala požehnaná obnova v Irsku toho
Času mravně spustošeném. Když byl druhdy slavný, té doby pak
pobořený klášter Bangor nově zbudoval, učinil první zázrak svůj.

Arcibiskup Celsus

umfraje, odporučil Malachiáše

za

nástupce svého. Avšak za panujících nepořádků v zemi té Mala
chiáš teprvé po pěti létech vstoupil na stolici arcibiskupskou

v Armaghu, a tou měroustal se metropolitou

Irska, maje

třicet osm roků věku svého. Malachiáš byl takořka druhým
svatým Patrikem,
zvelebil v národě řád i mrav křesťanský

a zase učinilIrsko „ostrovem svatých.“
Po několika létech putoval arcibiskup Malachiáš ke hro
bům apoštolskýmdo Říma. Cestounavštívilsvatého Bernarda
v Klérvó.“) Papež Innocence IL. (1130—1143)nedovolil mu, aby
v klášteře Klérvóském
žíti a umříti směl, ale ustanovil jej za
apoštolského legata, jednatele, pro celé Irsko, kteréž ho 8 ve
likou radostí opět uvítalo.

Velikou úlohu svou požehnaně konal,

jsa od Boha obdařenmnohými milostinami:

darem prorockým,

darem uzdravování nemocných a křísením mrtvých.

Roku 1147. zdržoval se papež Eugen III. ve Francii.
Arcibiskup Malachiáš vypravil se k němu, ale už jej tam neza
stal, ješto se byl do Italie navrátil. Malachiáš odebral se k příteli
svému svatému Bernardu, kde ztrávil a klášterníkům spůsobil
dny blažené. Tam vyplnilo se přání jeho, aby v Klérvó zemřel,
kdyby zemříti měl mimo vlast svou, a sice v den dušiček, jak

si byl žádal, poněvadž toho dne mnoho mší svatých obě
tuje se za zemřelé. Svatě žil a svatě v Pánu zesnul dne 2. listo
pada 1148.
Když jej pochovávali, přivedl svatý Bernard
3)Clairvaux,

mládence

Cisterciácký klášter ve Francii, v depart. Aubeském,

založený od svatého Bernarda r. 1114.

4. 8. Bilvia, vdova. «
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s rukou ochromělou k mrtvole jeho, a mládenec, dotknuv 86
jí, hned ozdravěl.Papež Klément IIL prohlásil Malachiáše dne
6. července 1189 za svatého, a ustanovil mu výroční svátek na
den 3. listopada.

O proroctví

svatého arcibiskupa Malacbiáše

nedá se

s jistotou dovoditi, že by od něho pocházelo. Proroctví to obsa
huje hesla budoucíchpapežů od Celestina II. počínajíc. Pia IX.
(+ dne 7. února 1878) nazval „Křížem z kříže“ (Crux de cruce),

cožse dokonalenaplnilo. Nástupci Pia IX,jímžto jest Lev XIII.,
slavný oslavitel svatých bratří Cyrilla a Methoděje, proroctví
Malachiášovo přisoudiloheslo „Světlo na nebi“ (Lumen in
coelo), Světlo nebeské osvěcuj Lva XIII. a národy Slovanské! “)

4. Svatá Silvia (Sylvia), vdova Římská.
Svatá Silvia, matkasvatéhopapeže Řehoře I. Velikého“
žila v Římě na začátku šestého století. Provdala se za Gordi
ana, vznešeného senatora, člena rady Římské, jenž také zastával

úřad regionáře, jahua a notáře. Regionářův čilijahnův
a notářů bývalo v Římě jenom sedm po příkladu církve Jeru
salémské. Skutk. apošt. 6, 1. Každý konal úřad svůj v jedné části
města, pro kterouž byl ustanoven. Regionář přisluhoval papeži,
když konal služby Boží v kostelích jeho obvodu, a pečoval o chu
dinu i o nemocnice v okresu svém. Z regionářů během časů

stali se kardinálové jahnové.
Oba manželé, Gordian a Silvia, horlivěkonali povinnosti
stavu svého jako křesťané vzorní. Silvia i sama svatě žila,
i dítky své tak nábožně vychovávala, že jmenovitě její syn Řehoř
pečlivě vychovaný a vědecky vzdělaný vždycky vynikal hlavně

nábožností

za příklademvýbornématky své Silvie, a nejvíce

liboval sobě ve čtení Latinských otcův církevních, zvláště svatého

Augustina, Jeronýma i Ambrože, vedlé kterýchpaki sám
vřaděn byl na čtvrtém místě v Církvi Boží.

Silvia, jakmileovdověla,vstoupila do kláštera,

v němžto

ctnostmi rekovnými nepřestávala zdobiti se až do konce blažené
smrti Své.
1) Dne 5. července 1881 žehnal Lev XIII. asi 1500 poutníkům ze
všech národů Slovanských u přítomnosti 40 kardinálů. — *) Sv. Řehoř L,
dne 12. března, II. 360.
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B. Svatí Valentin (Valenta, Valek, Valeš), kněz, a Hilarij
jahen, mučeníci Viterbští.

Ve Viterbě“)
světí se dnes svátek svatých mučeníků
Walentina kněze, a Hilaria jahna, kteříž za pronásledování
křesťanů císařem Maximianem

pro statečné vyznání a hlásání

víry Kristovy s kameny na hrdlech přivázanými byli do Tibery
vhozeni, a když je anjel zázračně zachránil, mečem usmrceni.

Dne 4. listopada.

I. Svatý Karel (Drahoň, Dražek, Drahotín) Borromejský,
kardinal, arcibiskup Milánský.

Svatý Karel Borromejský,

kardinál, arcibiskupMi

lánský,

ze starošlechtického rodu Borromeův, narodil se
v zámkuArona u Lago maggiore dne2října 1538.Karlův
otec Gilbert

Markéta,

II. byl mužem velice dobročinným, jeho matka

ze slavného rodu Mediceův,

byla paní moudrou

a nábožnou.

Karel

už jako pacholíček jevil neobyčejné vlohy, velikou

nábožnost, vážnost v obcování a zálibu v samotě.

Už ve svém

dvanáctémroce vstoupil do stavu duchovního,

a přijal ton

suru i duchovenský oděv. Vedlé tehdejšího řádu postoupil mu strýc

Julius Caesar opatstvíu svatého Graciana v Aroně,
jehož příjmy jinoch Karel v duchu církevním věnoval chudým.
Ve svém 16. roce odebral se Karel na vysoké školy v Pa
vii,?) kdežto 1554—1559 vyhýbaje se hlučným zábavám spolu
žáků svých horlivě se učil, modlil a dobré skutky konal. Z příjmů
nového obročí, kteréž mu postoupil ujec se strany matčiny, kar

dinál z Mediči, založil nadání pro studující.
Po smrti otcově Karel navrátil se domů, odolal svůdné
radě starého domácího služebníka, a laskavou přísností přiměl
1) Viterbo,

druhdy hlavní město papežské delegace Viterbské

v Italii, staré „Fanum Voltumnae“, nazývá se „městem krásných
studnic a pěkných děvčat“ leží na úpatí hory Čimino, jest sídlem
biskupským a má sedmnáct kostelů. — *) Pavia,
také Papia, město Italské.

staré Ticinum,

později

Sv. Karel Borromejský. *

mnichy opatství svého ku
řeholných.
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svědomitému zachovávání předpisův

Dne 26. prosince 1559 stal se jeho ujet kardinál z Me
diči papežem pod jménem Pia IV., jenžsestřence svého Karla
do Říma povolal, jemu důležité úřady avěřil,a jej kardinálem

i arcibiskupem
v Římězůstal,

Milánským
a v Miláně

učinil 8 tou výminkou,abysám
sobě ustanovil svého zastupitele,

generalního vikáře. Veřejně reptalo se proti tomu, že papež svěřil
sestřenci svému tolikerých důstojností; ale nespokojenost ta umlkla,

poněvadžmladistvý kardinál Karel

osvědčovalmimořádnou

učenost, pracovitost, spravedlnost, bezúhonnost
mravů, přísnost na sebe a laskavost k jiným.
V Římězařídil kardinálKarel Borromejský učenou
společnost

pro učence kněžskéhoi světskéhostavu, a v Pavii

rozšířil dřívější nadání v koleji pro bohoslovce.

- Roku 1562. zemřel starší bratr jeho Bedřich, a tu při
mlouvalo se Karlovi,
aby opustil dráhu stavu duchovního
a vstoupil do stavu manželského, by nevymřel slavný jeho rod.
Avšak Karel, aby učinil konec domluvám takovým, přijal 8vě

cení kněžské a pravilpapeži:„Svatý Otče, vyvolil jsem
sobě choť, kterou jsem už dávno zamiloval sobě.“
Stav se knězem,

oddal se kardinál Karel životu ještě

přísnějšímu, v němžto mu byl rádcem a vůdcem jeho zpovědník,

výtečnýJesuita Ribeira.
Hlavní snahou kardinála Karla Borromejského
bylo
ukončení sněmu Tridentského, jenž byl před patnácti
léty zahájen, ale dvakráte přerušen. Sněm ten měl obnoviti
a upevniti církevní život toho času ohrožený. K jeho snažné
prosbě svolal stařičký papež Pius IV. opět sněm Tridentský

o Velikonociroku 1561., kterýž přičiněním kardinála
Karla
Borromejského
dne 3. prosince 1563 šťastně dokončil svou
velikou úlohu.
Vyřídiv ještě

mohutným přispěním svým úchvaly onobo

sněmu v Římě, pokládal Karel

Borromejský

za povinnost

svou, aby všeliká nařízení sněmovní také sám uskutečňoval. Proto
umínil sobě, že se vznešeného postavení svého v Římě vzdá,

a osobně spravovati bude arcidiecési Milánskou,
patnáctero biskupství.

v níž bylo

Nastalať pilná potřeba řízení osobního,
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poněvadž za nepřítomnosti arcibiskupa mnoho zlořádů zahnígdilo
se jak v duchovenstvu, tak i mezi ostatními věrci.

Apoštolský plnomocník pro celou Italii, kardinálarci
biskup Karel Borromejský,
vítán byl všude jásáním lidu.
Dne 23. září 1565 slavil svůj vjezd do Milána.

1

Hned následného dne kázal arcibiskup Karel

mejský o slovechPáně: „S toužebností

Borro

žádal jsem

beránka

jísti 8 vámi;“ Luk, 22, 15.; a již dne 15. října
odbývalprvní krajinský sněm církevní, jehož hlavním
předmětembyly povinnosti duchovenstva
vedlé předpisův

sněmu Tridentského.

Brzo však musel opět do Římajíti,
aby na cestu do věč
nosti připravil papeže Pia IV., jenž v jeho náručí šťastněskonal
dne 10. prosince 1565. Přičiniv se o volbu nového papeže Pia V.

navrátil se kardinál Karel Borromejský

dne 5. dubna 1566

do Milána, aby se věnoval výhradně toliko svýmarcibiskupským
povinnostem.
V popředíjeho činnosti ve správě duchovní byla starost

o vzdělání duchovenstvu,

k čemužužil sněmů diecéE

ních i krajinských.
Bylť o tom přesvědčen, že horlivost
duchovních správců nejlépe roznítí a oživí se společnými

poradami

bratrskými,

kterak možno jest pověryzapuditi,

bludné mínění odstraniti, lid poučovati a v pravdě svaté utvrzo
vati. Výtečný arcibiskup složil k tomu konci výborné knihy

o správě duchovnía o školství křesťanském. V kni
hách těch mělo duchovenstvo bohatou látku ku poradám v šesti

sněmích krajinských,
arcibiskupaKarla.
Druhým

kteréž se byly odbývalyza správy

prostředkem pro odchování kněžstva dokonalého

byly semináře pro jinochy,

jenž se připravovalipro veliký

ústav bohoslovecký v Miláně. Takových seminářů založil několik
v biskupství svém.

Třetím

prostředkem ve směru tomto bylo obnovení

a napravení života řeholného v klášteřích, a zaklá
dání nových řádů potřebných, jakožjsou Školní bratří,
Školní sestry k vychovávánímládeže,a jednota Oblatů
čli Věnovanců, do kteréž dobrovolněvstupovalikněží svět
ští, jenž se věnovali biskupovi svému slibem k jakémukoliv

1. Sv. Karel Borromejský.,
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úřadu ve správě duchovní, tak že každý z nich k rozkazu bisku
povu ochotně odebral se i do takových krajin horských a do
osad zanedbaných i zkažených, kamž jiní kněží nechtěli se
odvážiti.

ArcibiskupKarel
visitacích

Borromejský

sám osobněo svých

i do osad nejodlehlejšíchpřicházel, a hlásáním slova

Božího, udělováním svatých svátostí a rozdělováním hojných

almužen spasitelně působil, tak že nejen katolíci,

protestanté

ale také

„svatého biskupa“ rádi vítali, ctili,a spra

vedlivým žádostem jeho se podrobovali. Jmenovitě v okresu Švý

carském roku 1570. stalo se usnešení, že v katolických
osadách nesmějí se učitelové nekatolíci ustanovovati,ve
věcech náboženských úřadníci nekatolíci
že nesmějí roz
hodovati, a že ochrana státní prokazovati se má Církvi
katolické.

V Grisonsku (Graubůndten), kdež panovalaveliká pustota
mravů a bezbožnost,spůsobilarcibiskup Kurel Borromejský
kázaním svým, vlídností a dobročinností, že lidé bezbožné
knihy před ním na hromadu snesli, je spálili, a 4a to horlivě

čtávali dobré a spasitelné knihy z Milánaposlané.
Nejvíce však osvědčilase vzorná obětavost Karla
Borromejského
v Miláněroku 1569—1570.,kdy hlad a na
kažlivá nemoc, a roku 1576., kdy strašný
mor vypukl a zle
řádil. Místodržitel a osoby magistrátní strachem před morem
utekli do krajin zdravých, tak že veškera péče o město připadla

jen arcibiskupovi

samému. On sám osobnělidi moremzacbvá

cené vyhledával, obsluhoval, těšil, svatými svátostmi a šatstvem
i lékařstvím opatřoval, věnovav k tomu všecky své peníze,
koberce, náčiní stolní, prádlo i šatstvo, tak že navrátiv se jednoho
dne po celodenní práci od nemocných domů, neměl sám ani kousek
chleba, ani peněz na chléb.

Příkladem svého arcibiskupa povzbuzení kněží rovněž tak
obětavě sloužili nemocným. Sto jich morem zhynulo, ale kardi

nál arcibiskup

na živě zachován byl patrnou ochranou Boží,

aby ještě déle zůstal, čímjej všechen lid býti rozhlašoval, „otcem

a ochráncem lidu svého.“

Toho času založil arcibiskup Karel Borromejský

v Mi

láněvšeobecný chudobinec, ústav pro opatření žen
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ských sirotků, útulnu pro mladéšlechtice, spolek přo
zachránění padlých osob ženských, několik spolků
dobročinných a bratrstev. Sepsalftaképrolid „navedení
k životu křesťanskému,“ a „zpomínku na utrpení za
dnů moru.“
'
Ze všehotohokaždémupatrno jest, že svatý arcibiskup
Karel Borromejský vedlérozkazuPáně „Bohu dával, co
Božího jest.“ Kdo však věrně a svědomitědává Bohu, co jest

Božího, tenfovšemi císaři, státu, vlasti a národu dává,
co náleží jim. A přece, jak mile mor přestal, a světské vrchnosti

se domů navrátily, viněn byl arcibiskup ze záměrů státu
nebezpečných.
Lidé, kterým se jeho spasitelné opravy nelí
bily, vznešené osoby, kteréž v záležitostech manželství se týkají

cích před soud duchovní volány byly, mluvily, že arcibiskup

zasáhá do práva státu,

a že zamýšlílid odvrátiti od vlády

Španělské beztoho málo oblíbené; tak že místodržitel Alois
Reguesenz
roku 1571. nezákonitě obmezil práva církevní. Za
to ovšem byl z Církve vyobcován. Ale hned zase Aronu, rodinný
statek Borromeův, dal vojskem obsaditi, ba i palác arcibiskup
ský strážiti. Místodržitel ovšem následkem bezpráví učiněného byl

sesazen,ale hněv poražené strany proticírkevní

ještě

více zrůstal, tak že roku 1579. proti arcibiskupovi do Říma
vypravena byla žaloba, že arcibiskup zapověděl v neděli a ve
svátek taneční a jiné hlučné zábavy, že masopustní radovánky až
do první neděle postní trpěti nechce, že obvyklé průchody něko
lika kostely pro ukrácení cesty lidem zakázal, že v čas moru
práva světských úřadů sobě osoboval, a že na sněmích církevních

s duchovenstvempříliš přísněnakládá. Když pak místodržitel

sám v první neděli postní 1579 mezi službami Božími
zařídil hlučný průvod masopustní k velikémupohoršení
všech dobřesmýšlejících: naléhal svatý arcibiskup Karel

Borromejský sám na to, aby Stolice Římská v rozepřích
těch rozhodla. Papež

Řehoř

XIII. dne 9. března 1580 schválil

jednání jeho, a všeliké žaloby proti němu zavrhl. Místodržitel
teprvé na smrtelné posteli přišel k poznání, a přijal od arci
biskupa útěchu svatého náboženství.

Že svatý Karel Borromejský

udatněhájiltolikopráva

svatéCírkve, „dávaje Bohu, co Božího jest,“ ale že přitom

2. Sr. Vitalis a Agrikola. *
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nikterak nemísil se do práv světských,„dávaje také císaři,
co císařovo jest“ okázalo se za místodržitelenásledného,

Karla Arragonského, vévody z Terra-Nuovy, od roku
1582. Místodržitel tento jsa mužem spravedlivým a vzdělaným,
v nejlepším srozumění 8 arcibiskupem živ byl, tak že při tom

1 Církvi, i státu dobřebylo.
Avšak tohoto blaživého míru užil svatý arcibiskup Karel

Borromejský

jenom dva roky.

Dne 3. listopada 1584 po nedlouhé nemoci, byv zaopatřen

svatýmisvátostmi,zvolalsvatý arcibiskup:
„Hle, Pane, já
přijdu, přijdu brzo,“ a svatě skonal v 46. roce věku svého.
Pro mnohé zázraky, kteréž učinil Bůh na přímluvu Karla

Borromejského,

vyhlásiljej papež Pavel V. dne 1. listo

pada 1610 za svatého. Výroční památka jeho koná se v Církvi
dne 4. listopada.
I za našich časů netoliko biskupové a kněží, ule také

každý křesťan katolík zavázánjest, aby se rozhodněspra
voval rozkazemKristovým: „Dávejte, co jest císařovo,
císaři, a co jest Božího, Bohu.“ Jenom tímto pravidlem
spravující Be křesťan zachová svědomí čisté před Bohem a před
lidmi spravedlivými, a hodným učiní sebe smilovnosti Boží i od
platy věčné na nebesích.

2. Svatí Vitalis otrok, a Agrikola

V Bononii,
krajiny Romaguy

jeho pán, mučenici Boloňští.

v Bologně, v nynějším hlavním městě celé
v Italii, za pronásledování křesťanův naříze

ného od spolucísařůvDiokleciana

a Maximiana,

sání víry křesťanské zatknuti byli Vitalis,

pro hlá

otrok, a jeho pán,

Agrikola.
Vitalis,
čím více na něj doráženo prosbami a hrozbami,
aby se odřekl víry v Krista Boha, tím rozbodněji prohlašoval, že
jest ctitelem Jesu Krista. Za tou příčinou byl rozmanitým spůso
bem mučen, ale všeliké muky statečně snášel, a nábožně se modlil,
až odevzdal Bohu duši.

Agrikola,
s jehož popravou se odkládalo, aby snad mu
kami služebníka svého zastrašen, Krista zapřel, příkladem Vita
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tím více byl ve víře utvrzen. Proto ukřižován

byv

stal se společníkemsvého otroka a slavného mučeníka.

Těla svatého Vitala i Agrikoly pohané na potupu po
chovali na hřbitově židovském.
Teprvé arcibiskup Milánský,
svatý Ambrož, přeneslje na posvátné místo.

3. SvatýJoannicius (Janíček) Veliký.
V Římském kalendáři stručně na dnešek psáno:

„V Bi

thynii svatého Joannicia opata.“
Svatý Janíček, příjmímVeliký a Divotvorce,

prosla

vil se jako opat na hoře Olympu v Bithynii. V klášteře tom
svého času bytovali také naši svatí apoštolové Slovanští, bratří

Cyril] a Method. Svatý opat Janíček

svatě žil a mocněpů

. sobil na konci osmého, a na začátku devátého století.

4. Svatý Pierius,

Svatý Pierius,

kněz, katecheta Alexandrijský.

kněz a katecheta v Alexandrii,

slavném

městě Egyptském, stkvěl se a výtečně působil svou učeností, živým
slovem a obratným pérem za panování Římských spolucísařův

Kara a Numeriana

syna a jejich nástupce Diokleciana

(248—305), kdy Theonas byl patriarchou v Alexandrii.
Pierius byl bbitým a ostrovtipným myslitelem,dialektikem,
výmluvným řečníkem a důkladným spisovatelem, tak že mu dá

vápo čestnéjméno „Origenes Mladší“ Pierius vyzname
nával se bezúhonným životem, a oblíbil sobě dobrovol

nou chudobu.

Po skončeném pronásledováníDioklecianském
odešel
Pierius do Říma, kdežto svatě žil až do klidné a šťastné
smrti své.

V Římském seznamu svatých vzdává se Pieriovi
žená chvála dnešního dne.

zaslou

1. 8v. Zachariáš a Alžběta. -

261

Dne 5. listopadu.

I. Svatí Zachariáš a Alžběta, manželé.

SvatéhoZachariáše

a jeho manželkuAlžbětu

známe

z Písma svatého. Vypravujeť o nich evangelista Lukáš následné
věci veliké. „Byl za dnův Heroda “), krále Judského, kněz jeden

jménem Zachariáš
z třídy Abiášovy, a manželkajeho byla
z dcer Aronových, a jménojejí Alžběta.“
Pokolení kněžské u židů rozděleno bylo na čtyry a dvacet
tříd. Třída Abiova byla osmá z nich a měla jméno své od

Abia, syna Eleazarova.
KnězZachariáš i manželkuměl
z rodu kněžského, neboťAlžběta pocházelaz pokoleníAro
nova, z pokolení kněžského,

což u Israelitů bylo znakemnej

větší vznešenosti a urozenosti. I sama jména manželů těch byla

významna,neboťZachariáš

značí „člověka památného,“

a Alžběta znamená„Bůh přísahou jest“
„Byli pak oba, Zachariáš

i Alžběta,

spravedliví před

Bohem, chodíce ve všech přikázaních a spravedlnostech Páně bez

úhony. Ale neměli syna, protože Alžběta

byla neplodná,

a

oba se byli sestarali ve dnech svých.“

„I stalo se, když Zachariáš

konal úřad kněžský v po

řádku třídy své před Bohem, že podle obyčeje úřadu kněžského
losem vyšel, aby (na oltáři v chrámě Jerusalémském) položil zá
pal kadidla, a (k tomu konci) vešel do chrámu Páně, ano všecko
množství lidu bylo vně (v síni před svatyní, an do svatyně kromě
kněží nikdo vcházeti nesměl), modlíce se v hodinu zápalu,“ a spo
jujíce modlitby své s modlitbou kněží obětujících a kadidlo zapa

lujících vedle slov Žalmisty

Páně řkoucího: „Vznášej

se

modlitba má jako zápal (kadidla) před oblíčejem
T vým.“ Žalm 140, 2.

Když pak Zachariáš
kadidlo na oltáři zlatem obloženém
zapálil, „ukázal se mu anjel Páně, stoje na pravé straně oltáře
zápalu. Uzřev Zachariáš
anjela, ulekl se a bázeň přepadla jej.
I řekl mu anjel: Neboj se, Zachariáši,
neboťjest vyslyšena
modlitba tvá, a Alžběta, manželka tvá, porodí tobě syna, a na
') Herodes, král Judský, syn Antipatrův,
Ieraelem přízní Římanův.

došel trůnu a vládynad
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zveš jméno jeho Jan (tj. Bohumil, Milostník Boží), a
bude tobě radost a veselí, i mnozí z narození jeho radovati se
budou. Budeť zajisté veliký před Pánem, vína a nápoje opojného
nebude píti, a Duchem Svatým naplněn bude ještě v životě matky
své, a mnobé ze synů Israelských obrátí k Pánu Bohu jejich. Onť
předejde před Ním (před Mesiášem zaslíbeným) v duchu a v moci

Eliášově

(t. j. s horlivostía srdnatostí proroka Eliáše),

aby

obrátil srdce otcův k synům (aby synové v srdcích svých měli
tu víru, lásku a nábožnost, jakouž mívali otcové jejich), a nevěřící
k opatrnosti spravedlivých, aby připravil Hospodinu lid dokonalý.“

Zachariáš

při zápalu kadidla modlil -se za nejhlavnější

potřebuceléhonároda, za brzké seslání

Mesiáše zaslí

beného,
a slyše z úst anjelových, že vyslyšena jest modlitba
jeho, zaradoval se. Ale když mu anjel zvěstoval, že manželka

jeho Alžběta porodímu syna,jenž bude předchůdcem

Páně,

nedůvěřivě řekl k anjelovi: „Po čemž to poznám? Neboť já jsem
stár, i manželka má sestarala se ve dnech svých.“ — „A odpo

věděvanjel

řekl jemu: Já jsem Gabriel,

kterýž stojím před

Bohem, a poslán jsem, abych k tobě mluvil a ty věci tobě zvě
stoval. A ble, budeš němým a nebudeš moci mluviti až do dne,
v kterémž se ty věci stanou, proto že jsi neuvěřil slovům mým,
kteráž se naplní časem svým.“
Ješto pak kněz neměl ve svatyni déle trvati, než služba
jeho vymábala, proto „lid (v síni chrámové mimo svatyni shro

mážděný) očekával Zachariáše,
a divili se, že prodléval sám
ve chrámě. Vyšed pak nemohl mluviti k nim, i poznali, že
vidění měl v chrámě. A on znamení jim dával a zůstal němým.
Když pak vyplnili se dnové úřadu jeho, odešel do domu svého

na horách Judských v městě Hebroně.“
„Po těch dnech (spůsobem nadpřirozeným)počala Alžběta,

manželka Zachariášova,

a tajila se pět měsíců řkouc: Tak mi

učinil Pán ve dnech, v nichžto vzezřel na mne, aby odjal mé po

hanění mezi lidmi.“ Luk. 1, 5—25. Neplodnost
pokládala se
u židů za hanbu, a mnobo dítek míti považovalo se za pože
hnání Boží; proto Alžběta pravila, že Bůh sprostil ji potupy
před lidmi, an u Boha jedinou potupou jest jenom hřích.
Těhotnost svou pak tajila pět měsíců majíc za to, že Bůh, kte
rýž všemohoucností Svou učinil ji matkou, v dobu nejpříhod

1. Sv.Zachariáš a Alžběta.,

nější také světu
skutečně stalo.
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ohlásí těhotnost její, jakož se po pěti měsících

V měsíci šestém po početí Janově v životě Alžbětině
týž anjel Gabriel poslán jest byl od Boha do Nazareta, aby

zvěstoval blahoslavené

Marii Panně, že všemohoucností

Ducha Svatého v panenském životě svém počne a porodí Syna

Božího, Vykupitele světa. Luk. 1, 26—38. Maria

zvěděvšise od anjela,

Panna,

do

že stará příbuzná její, Alžběta

ne

plodná, zázračným spůsobem počala, „odešla s chvátáním na hory

do Hebronu, města Judova, a vkročivši do domu Zachariášova
pozdravilaAlžbětu. I stalo se, když uslyšela Alžběta pozdra
vení Marie, zplesalo nem.uvňátko (Jan) v životějejí. I naplněná
jest Alžběta Duchem Svatým, a zvolala hlasem velikým řkouc:
„Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvéhot Od
kud mi to, aby přišla Matka Pána mého ke mně? Neboťaj,
jak mile zavzněl hlas pozdravení tvého v uších mých, zplesalo
radostí nemluvňátko v životě mém. Blahoslavená, která jsi uvě
řila; neboť vykonány budou ty věci, kteréž povědíny jsou tobě
od Pána.“ — I řekla Maria:
„Velebí duše má Hospodina, a
zplesal duch můj v Bohu, Spasiteli mém. Že vzhledl na ponížení
děvky Své; od této chvíle zajisté blahoslavenou mne nazývati
budou všickni národové; neboť veliké věci mi učinil Ten, jenž
mocný jest, a svaté jméno Jeho.“ Luk. I, 39-—49.

I zůstalaMaria Panna s Alžbětou asi tři měsíce,sloužíc
jí až do narození Jana Křestitele,
a pak navrátila se do
domu svého v Nazaretě.
Když pak Alžběta

porodila syna, sousedé a příbuzní,

uslyševše, že s ní učinil Hospodin veliké milosrdenství Své, ra
dovali se. I stalo se v den osmý, že přišli obřezat dítě, a na

zývalijej dle jména otce jeho Zachariášem.

Alžběta matka

ale řekla: „Nikoli; ale slouti budem Janem.“
— I řekli k ní:
„Však nižádného uení v příbuzenstvu tvém, kterýžby slul tím
jménem.“ I dávali návěští otci jeho, kýmby ho chtěl nazývati? —

Zachariáš

němý požádavdeštičkynapsal: „Jan jest jméno

jehol“ — I podivili se všickni. A hned se otevřela ústa Zacha
riášovi
a jazyk, a mluvil velebě Boha. A přišel strach na
všecky sousedy jejich, a po všech horách Judských rozhlašovala
se všecka slova tato, a všickni, kteříž slyšeli je, chovali je v srdci
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svém řkouce: „Kým medle toto dítě bude?“ nebo ruka
Páně byla s ním.

Zachariáš

pak, otec Janův, naplněnjsa DuchemSvatým

prorokoval řka: „Požehnaný Pán Bůh Israelský, že navštívil (nás)
a učinil vykoupení lidu Svého. I vyzdvihl nám roh (sílu, moc a
slávu) spasení v domě Davida služebníka Svého, jakož byl slíbil
skrze ústa svatých proroků Svých, kteříž jsou od věků: vysvo
bození od nepřátel našich a z ruky všech, kteříž nenávidí nás ;
aby učinil milosrdenství s otci našimi, a rozpomenul se na svatou

smlouvu Svou, na přísahu, kterouž přisáhl Abrahamovi,

otci

našemu, že nám dá, abychom beze strachu, z ruky nepřátel našich
jsouce vysvobozeni, sloužili Jemu ve svatosti a spravedlnosti
řed Ním po všecky dny své. A ty, dítě, prorokem Nejvyššího

slouti budeš, neboťpředejdeš

před tváří Páně připra

"vovat cesty Jeho, aby dáno bylo umění spasitelné lidu Jeho
na odpuštění hříchův jejich skrze srdečné milosrdenství Boha na
šeho, v němžto navštívil nás, vyšed z výsosti, osvítit těch, kteří
ve tmě sedí a ve stínu smrti, ku spravení nohou našich na cestu
pokoje.“ — Dítě (Jan) pak rostlo a posilovalo se v Duchu,
a bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu Jsraelskému.
Luk. 1, 57—80.

2. Svatí Miles, biskup Perský, a spolumučeníciAbrosim, kněz,

a Sina.
Dne 5. listopada roku 341. umučen byl svatý Miles,

biskup

Perský,jejž Eusebius Cesarejský nazývá „okrasou bi
skupů Fersie,svatýma v Písmě velmi zbělhlýmmužem.“
Svatý Miles byl jako jinoch

panošem královým. Poznav

a přijav víru křesťanskou mrtvil tělo své postem a bděním, aby

zachoval panictví.
Opustiv hlavní město Lapet, cestoval do
Elamu, krajiny Elamitů (Skutk. apošt. 2, 9). Tam po
tři roky
hlásal víru svatou, a povýšen byl za biskupa v Církvi Boží.
Vytrpěv mnoho od obyvatelstva pohanského, putoval biskup
Miles do Jerusaléma a do Alexandrie, aby poznal svatého Am

monia, učeníka svatého Antonfna, opata mnichů. Dvě léta
ztrávil tam Miles mezi mnichy, a přišel do Nisiby v Mesopo

8. Sv. Galation a Epistéma. 4. Sv. Felix 3 Eusebius.
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tamii, kde zásobou hedbáví obdaroval nový kostel, aby mohl biskup

Jakob výlohy stavby zaplatiti.
V krajině Aramejské navštívil biskup Miles biskupství

Seleucie-Ktesifonské

a poustevníkav krajině pusté. Pána

krajiny té, dvě léta nemocného, uzdravil biskup Miles ve jménu
Ježíše Nazaretského, a tím mnoho pohanů obrátil na víru. Podobně
působil i v končinách jiných, konaje zázraky veliké.
Konečněsvatýbiskup Miles se svýmiučeníky Abrosimem
a Sinou byl jat, vězněn a dvakráte mrskán, nechtě klaněti se
slunci.
Gufriz, pán krajiny té, při zábavě honební pod šírým
nebem dal spoutaného biskupa k sobě přivesti, a když mu byl

svatý biskup pohrozil trestem věčným, probodl jej kopím,
a bratr Gufrizův, Narse, druhé kopí vrazil mu do těla. Před
pověděv oběma ukrutníkům brzkou smrt vypustil biskup Miles
duši svou.

Jeho učeníci Abrosim

a Sina současně na pahorku ne

dalekém ukamenováni byli od žoldnéřů.

Gufriz

a Narse

druhého dne honícedivokouzvěř, omylem

proti sobě vystřelili šípy Bvé, a druh druha zastřelil, tak že se

naplniloslovoumírajícíhobiskupaMila: „Zítra poteče i vaše

krev na tomto místě; vaše matka ztratí vás oba, a ženy
vaše stanou se vdovami jednoho dne.“ Těla svatých muče
níků tajně pochovánabyla v městě Malkanu.
- 3. Svatí Galation a Epistéma,

manželé, mučeníci Emešstí.

Za pronásledování Římského císaře Decia
(249—251)
v Emese') pro víru v Jesu Krista souzení byli manželé Gala
tion a Epistéma.
Nadarmo přemlouvalije soudcové pohanští,
aby zapřeli Krista a obětovali modlám. Proto je nejprvé zbičovali,
pak ale jim usekali ruce i nohy a srazili jim hlavy mečem.

4. Svatí Felix (Šťastný) kněz, a Eusebius (Smíl) mnich,
mučeníci Terračínští.

V Terračíně, městě Italském, mají dnes svátek svatých
mučeníkůFelixe kněze a Eusebia mnicha,
4) Emesa,

nyní Hemgs, staré město v úrodném a zdravém údolí řeky

Oronta v Coelesyrii, kteráždruhdyobsahovalai Fenicii a Palestinu.
Církevní Bok VI.

18
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Eusebius mnich pochoval těla svatých mučeníků Cesaria
i Juliana"), a na víru Kristovu obrátil množství pohanů, jimžto

Felix kněz udělil svatý křest. Proto Felix i Eusebius

byli

jati a k pohanskému soudci přivedeni. Ješto pak oba rekovní

vyznavačiKristovi Felix a Eusebius,

nižádnýmspůsobemsvésti

se nedali k modloslužbě, dal je soudce do žaláře zavříti, a tam
za noci mečem odpraviti.

Dne 6. listopada.

i. Svatý Leonard (Linhart), opat, poustevník.

Svatý

Leonard“)

pocházel ze šlechtickéhorodu staro

franckého. Jeho otec byl ve vysoké důstojnosti a u veliké vážnosti
při královském dvoře Chlodvíka I., zakladatele říše Francké,
jenž roku 496. na přímluvu své choti Klotildy víru křesťanskou

přijal a v Řemeši

pokřestěn byl od svatého Remigia“)

biskupa. Král Chlodvík byl kmotrem Leonardovi,

když

od téhož biskupa Remigia křest svatý přijímal.
Mladistvý Leonard,
ponořiv se duchem hluboko v samo
spasné učení Kristovo, uposlechl hlasu milosti Boží a umínil sobě,
že se vyhne všem lákavým vyhlídkám života světského, a vymění

službuu Krále věčného za službuu krále zemského. Za
tou příčinou odebral se ku svatému

Remigiovi,

biskupu

Řemešskému, jehož vyučováním a vedením brzo dostoupil takové
dokonalosti, že po veškeré Galii rozcházela se o něm pověst
slavná.

Leonard,

obávaje se, že by jej král opět ku dvoru svému

povolal, nebo dokonce na důstojnost biskupskou povýšil, odešel

tajně ku svatému Maximinu, opatu kláštera Micy, dvě
hodiny cesty od Orleansu vzdáleného, od svatého Euspicia
roku 508. založeného,a později klášterem
svatého Maxi
mina nazvaného.Tam Linhart sliby řeholnými ještě úžeji
spojil se s Bohem.

Po smrti svatého opata Maximina
1)8v.CeBarij a Juliandnel.
hard,

v jazyku našem Linhart.

roku 520. opustil

listopada.— *)Sv.Leonard, Lien
— *) Svatý Remigiue, dne 1. října.

1. 8. Linhart, opat.

©
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Leonard klášter ten, a procestovalkrajinu Berry,“) hlásajevšude
pohanům Krista ukřižovaného.

Takovým spůsobem došel do Akvitanie,“)
kdežto usídlil
se v lese Pauvain čtyrymíle cesty od Limogesu.“) Nadůkaz
úcty daroval mu král velkou část lesa toho. Tam vystavěl

Leonard ke cti Mateři Boží kostelíček, při kterémž jako
poustevník
na modlitbách trvaje a tuhé posty zachovávaje,
živil se výhradně toliko planým ovocem a lesními zelinami.“)

Po některém čase vyšel poustevník Linhart

ze samoty,

aby obyvatelům krajiny té hlásal pravdy Božské. Navštěvoval,
pončoval a vysvobozoval vězny, což byl také dříve činil, nežli
vstoupil do řeholy. Následkem toho přemnozí na víru obrácení,
ve ctnostech utvrzení, ze žalářův propuštění a jiní po věčnéspáse
toužící vyhledávali ho na poušti a prosili, aby jim byl učitelem
a vůdcem duchovním. Leonard je laskavě přijímal, jako otec
o ně pečoval, a byl jim vzorem dokonalosti křesťanské až do
smrti své.

Tou měrou povstal klášter Noblac v kraji Limousin
ském, jehož hlavním městem byl Limoges.
Klášter ten po
svém zakladateli a prvním opatu za doby napotomní nazván byl

„klášterem
Leonard

svatého Leonarda,“ a došelslávyveliké.
dokonal dne 6. listopada roku 559. svatý a zá

služný život svůj, který stkvěl se všemi ctnostmi, zvláště pak hor
lením pro čest a chválu Boží a pro spásu bližních, jmenovitě pro
spásu věznů, jichžto veliké množství polepšil a na svobodu vyvedl,
an mu král v ohledu tom přemnoho k vůli učinil Svatý Lin

bart vyobrazuje se za tou příčinous železnými
okovy v ruce.

pouty či

»)Le Berry, krajinaveFrancii,uŘímanů „Biturigensistractua“
t.j. vlast Biturigův, jichžtohlavníměstobylo Avaricum (Bourges).
Za IX. století měla krajina ta svá hrabata, jež král Jan Dobrý povýšil na
vévody.— *)Aguitanii, jihozápadní část Gallie od řekyLoire až k Pyrenejským
horám, od začátkuV.století od Visigothůobývanou,podmanil sobě Chlodvík I.
král Franků, roku 509. Tolosa byla té dobyhlavnímměstem Aguitanie. —
3) Limoges (Limož), nyní hlavní město departementu Horní Vienny,
střediště obchodu mezi Pařížem, Toulousou, Lyonem a Burdovaly. — “) Mezi

tím bratr Leonardův, svatý

Loire klášter.

Liphard,

založil v Meduna

(Meun) na
18*

268

Dne 6. listopada,

Na jeho přímluvu za živa i po smrti konal Bůh mnoho
zázraků. Jeho modlitbou nemocným okamžitě navráceno zdraví,
a královna za nebezpečného porodu byla zachráněna.

Svatý Leonard

ctí a vzýváse jako mocný patron nevinně

žalařovaných a matek ku porodu pracujících.

Mimo

to pak přímluvy jeho důvěrně vyžadují sobě křesťané také v jiných

nemocechjak lidských, tak i vchorobáchdomácích zvířat.
Tělo svatého Leonarda

pochováno bylo v Marianském

kostele, jejž byl vystavěl.

2. Svatý Emilian (Aemilian), poustevník.
Emilian, chudých rodičů synek ve Španělích, pasák,
krátíval si dlouhou chvíli pastýřskou píšťalkou.
Jednoho
dne na pastvě usnul a ve snách viděl krásy nadzemské, jež mu
naplnily srdce radostí velikou. Roztoužil se po Bohu a po věcech
nebeských, vypověděl hospodáři svému službu, odešel k poustev
níku Felixovi, a prosil ho, aby jej přijal do své jeskyně a vy
učoval svatému životu. Poustevník prosbě jeho vyhověl, a Emi
lian byl tak pilným žákem, že dokonale chápal a věrně plnil
naučení vážná.
Vyučiv se odešel Emilian na poušť, a tam svatě žil. Brzo
přicházelo k němu množství lidí dílem ze zvědavosti, dílem aby
ho požádali o dobrou radu. Vida sebe ctěna a vyrušována z mo
dlitby, pokorný poustevník Emilian odebral se na vysokou horu
pustou, kde po celých čtyřicet roků takořka mimo svět výhradně
toliko Bohu sloužil.

Ješto pak časem přicházeldo Tarragony,')

sídla biskup

ského, aby přijímal svátosti, dověděl se konečně přece biskup

Didymus

o jeho mimořádném obcování ctnostném, vysvětil jej

na kněžství,

a svěřilmu duchovní správu v městě Brigagio,

nedbaje proseb a slzí jeho, jimiž vyhnouti se mínil důstojen
ství tomu.

Z poslušnosti uvázal se Emilian

v úřad farářský,

jejž

zastával svědomitě.
') Tarragona,
chodním Španělsku.

hlavní město provincie Tarragonské

v severový

2. Sv. Emiliau, poustevník. 3., Sr. Sever, biskup.
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Avšak právě veliká ta svědomitost některým nelíbila se.
Obžalovali jej u biskupa, že přílišnými almužnami mrhá jmění
kostelní, a tudíž prý nehodí se za duchovního správce. Biskup
uvěřil pomluvám, pokáral a složil faráře Emiliana
s úřadu.

Emilian

nermoutil se, ale maje svou hůl v ruce, jak byl

přišel, spokojeně odešel z města do lesa hustého, a tam zase sám
a sám v poustevně pracoval v spáse své.

Maje sto let věku svého postižen byl poustevník Emilian
vodnatelností, při níž nepřestal postiti a modliti se, bdíti a kárati
tělo své. Z vnuknutí Božího předpověděl, že krajina ta pro veliké
nepravosti obyvatelstva bude trestána svízely hroznými; i napo
mínal zvláště velmože, aby se káli a poddanstvo své od hříchů
odvraceli. Proroctví to brzo naplnilo se, neboť rána morová
počala ještě zafjeho živobytí řáditi v lidu.

Znamenaje, že mu nastává poslední
svatý

Emilian

přišel,svátostmi

hodinka,

požádal

kněze nábožného, aby mu přispěl. Kněz ochotně

zaopatřil

jej, a bylsvědkemklidnéa šťastné

smrti jeho.
Stalo se během pátého století.
Za doby pozdější na tom místě, kde svatý Emilian

svou poustevnu,

zbudován byl klášter

jménem. Také mnohokostelů stavělo se v Kastilii

tému Emiliánu

měl

pojmenovanýjeho
Bohu a sva

ke cti.

3. Svatý Sever (Šebíř), biskup Barcelonský.

Za Euricha krále mělaříše Visigotská největšírozměr.
Španělsko bylo jádrem a středem říše té. Eurich a vůbec

králové Gotští, Ariáni, utiskovali domorodce

katolíky.

Přece však Eurich král okoloroku 480. mezi sedmdesáti zákono
darci pro říši svouměli biskupy katolické,
čerpaje z moudrosti
a učenosti jejich.
|
Jeden z těch zákonodárců byl svatý Sever, biskup Barce

lonský.')
Král Eurich
1) Barcelona,

pronásledoval každého, kdožkoli nesouhlasil
pevné hlavní městoknížectví Katalonie

při moři na hoře. Za pátého století opanovali ji Gotové.

ve Španělích

8 jeho bludem Ariánským. Duchovníky katolické věznil, biskupy
a kněze buď ze země vypovídal, buď mečem odpraviti dával, když
byl moudrosti jejich využitkoval.

Svatý Sever, biskup Barcelonský,

dovědělse, že do

Barcelony vypravujísežoldnéři Eurichovi, abyjejzavraž
dili. Maje za to, že ho ještě potřebíjest lidu katolickému,
aby zachoval život svůj, odešel z Barcelony
na brad zvaný

„Castrum Octavianum.“ Setkal se s rolníkemMatinem,")
jenž měl u cesty svou chyšku a kousek pole, na kterémž právě
sázel bob. Biskup Sever požehnal mu a oznámil, kam jde. Pak
ale vyzval jej, aby ozbrojencům, kdyby se ptali po biskupovi Bar
celonském, bez obalu vyjevil, že ho naleznou na hradě nedalekém.
Bob teprvé sázený dopuštěním Božím vzrostl a byl v plném květu.
Brzo objevili se tam žoldnéři a vyzvídali, neviděl-li Matin

biskupa Barcelonského? Rolník

Matin

odvětiljim:

„Šel tu

mimo, když jsem bob ten sázel; naleznete ho na hradě.“ — Žold
néři spatřovali v odpovědi jeho posměch, a poznavše, že jest

katolíkem,

'svázaného odvedli s sebou na to místo, kde byl

biskup Sever.
Nejprvé oba dva přeukrutně ubili, a vidouce jejich stálost

ve víře katolické,

Matinovi srazili hlavu, biskupoviSeve

rovi pak vehnali hřebík do hlavy a tak usmrtili jej.
Katoličtí obyvatelové obě těla uctivě pochovali v kostelíčku,
odkud léta Páně 1226. přenešena byla do kostela klášterního,

a dne 3. srpna 1405 do Barcelony.
Výroční památka svatého rolníka

Matina

slavněsvětí se

v nedaleké od onohokláštera vesnici po něm zvané „San Madin.“
Ve farním kostele tom nalezá se obraz prastarý, kterýž předsta

vuje svatého Matina sázejícího bob a biskupa Severa žehnají
cího. Dálespatřujese bob rozkvetlý asvatý Matin odbiřicův
obklopený. Také ukazuje se v kostele onom několik bobů
vyrostlých
na tom poli, kde nyní studánka a kaplička značí
místo zázraku toho.
3) Svatý Matin

dne S. března.

1. 8x. Engelbert, arcibiskap. ,
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[. Svatý Engelbert,

arcibiskup Kolínský, mučeník.

Svatý Engelbert, synEngelberta, hraběte z Ber
gu,") a jeho choti hraběnky z Geldern,“) narodilse roku 1186.
Hned za let chlapeckýchjevil Engelbert
na soběznačnou
náchylnost ku ctnostem a vědám; proto rodiče ustanovili jej pro
stav duchovní. Když byl dosáhl roku dvacátého druhého, nabízelo

se mubiskupstvíMůnsterské,“) jehožale Engelbert

nepřijal,

pokládaje se za příliš mladého a nezkušeného, a spokojil se

s důstojenstvím velkoprobošta při chrámu Kolínském.“)
Tenkrátenalezala se Německá říše ve velikýchrozbrojích
a zmatcích, neboť dva mocní panovníci, Ota IV., a Bedřich IL,
syn císaře Jindřicha
VL, toho času král Sicilský, hádali se
o trůn. Následkem těchto rozbrojů musel Theodorich,
arci
biskup Kolínský,
proto že se přidržel Oty IV., ustoupiti,
a prestol arcibiskupský měl znova obsazen býti roku 1215.
K úřadu tomu bylo zapotřebí muže přísně spravedlivého, jenž by
podřízené moudře spravoval, jenž by u duchovenstva ve vážnosti
byl, jenž by věrnost k papeži s věrností k císaři spojoval, jenž
by o časné i věčné blaho všech bez rozdílu svědomitě pečoval.

Za takovéhomuže považovánbyl Engelbert,
Kolínský; proto zvolilijej za arcibiskupa

velkoprobošt
městatoho.

Engelbert,
kterýž po deset roků vládl berlou arcibiskup
skou, za milosti Božíosvědčilse býti sloupem Církve, ozdo

bou kněžstva, a podporou říše.
1) CísařJindřich V. jmenoval roku 1108. bratry Adolfa a Eber
harda z Alteny hrabaty Bergskými. Od roku 1380. stalo se hrabství
Berg

samostatným vojvodstvím v kraji Vestfálském na pravém břehu Rýna,

kdy císař Václav Vilému I. titul vojvody udělil. — *) Území Geldern
na obou březích dolního Rýnu stalo se roku 1079, hrabstvím, roku 1399.
vojvodstvím. — *) Můnster, nyní město Pruské v provincii Vestfálské, čítá
30.000 obyvatelů. Povstalo za Karla Velikého roku 791. z kláštera (mona

sterium) založeného věrověstemLudgarem.

— “) Kolín nad Rýnem, má

111.800 obyvatelů, množství kostelů, z nichžto nejpamátnějším jest velechrám
arcibiskupský, ve slohu gotickém teprvé za času nejnovějšího přispěnímcelého
Německa dostavěný.
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Arcibiskup Engelbert

užil své moci a důstojnostik tomu,

aby rozmanité zlořády odstranil a vykořenil. Vládou spravedlivou
napravil poměry hmotné, a ku pěstování života náboženského

zavedlv Kolíně řádMinoritů, Dominikánůa Německých
bratří. On sám stkvěl se všemi ctnostmi kněžskými i knížecími
tou měrou, že už za živobytí svého všeobecněnazýván byl „otcem

arcidiecése své.“

Znamenité příjmy své vynakládal Engelbert

na opravu

a ozdobu chrámů, na podporu chudobných, vdov a sirotků, a na

výživu duchovenstva. Engelbert

byl starostlivým otcem svých

poddaných a spravedlivým ochráncem všech utiskovaných, o čemž
v životopisech jeho spatřujeme důkazů mnoho.

Za jeho času spůsobila neúroda nedostatek a hlad; arci
biskup Engelbert ihnedzapovědělv územísvém pivo vařiti,
z čehož on sám nejvíce ve svých příjmech byl zkrácen, a skupoval

obilí,

kteréž rozdával mezi chudé a nouzi trpící.
Jednoho dne, když s radou svou v soudní síni seděl, aby

rozsuzoval rozepře a spory, dostavila se chudobná

vdova

prosíc, aby jí dán byl zástupce či obhájce. Arcibiskup jí řekl:
„Ženo, vy sama nejlépe znáte nouzi svou, vyložte sama tíseň
svoul“ — Přísedící soudcové pravili: „To jest proti obyčeji;
a kdož pak by porozuměl řeči ženy té?“ Ale arcibiskup odvětil
jim: „My dobře také rozumíme slovům ženy této; k čemu tako
vých oklik a odkladů?“ A ihned vyslechl stížnost její a rozsoudil
věc spravedlivě.

Jindy byl arcibiskup Engelbert

už na odchodu, a tu přišel

nuzný muž a žaloval, že mu jistý velmož odebral statek. Komon

stvo chtělojej odkázati na jiný den, ale arcibiskup

Engel

bert vyslechl pokojně jeho stížnost, vypravil přísný rozkaz násil
níku velmoži, aby mu odejmutý statek navrátil, a pak teprvé vydal
86 na cestu 8vou.

Pro takovoujeho spravedlnost a moudrost žádali sobě Engel
berta, arcibiskupa Kolínského, osobně poznati králové Fran
couzský, Anglický, Český a Uherský, a osvědčili velikou k němu,
úctu znamenitými dary.

I ucísaře Bedřicha II. požívalEngelbert

největšíváž

nosti a plné důvěry. Když nastala císaři potřeba, aby na delší
čas odebral se do Italie, svěřil vychování svého syna, mladého

1. Sv. Engelbert, arcibiskup.
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krále Jindřicha,
několika vzácným a učenýmmožům, v jichžto
čele byl Engelbert,
arcibiskup Kolínský. Pět roků trvalo vla

dařeníEngelbertovo,
a za toho času všemožněhájil právo
a spravedlnost.
Přísně káral a k zachovávání zákonů donu
coval násilníky zpupné, a zabezpečoval každému majetek a život.

Podobnou rozhodnostídokračovalarcibiskup Engelbert
také na
plnění povinností náboženských.
Přestupníky poučovala na
pravoval, ale tvrdohlavce nenapravitelné vylučoval ze společnosti
církevní.

Avšakprávětato jeho milovnost

práva a spravedl

nosti popudila proti němu velmože, jimžto nezáleželona právu
a spravedlnosti.
Hned po nastoupení na prestol arcibiskupský zprotivili se

mu šlechticové

zpustlí.

Zvláštěpak Theodorich,

hrabě

Klevský, ') a Valram, vévoda Limburgský, se svými příbuznými
a Spojenci, vzpírali se arcibiskupovi, kterýž ale proti nim zakročil
takovou přísností, že ostatní šlechta v obvodu jeho zanechala vše
hké zpupnosti.
Statkův za předchůdcův chrámu Kolínskému odejmutých
vydobyl arcibiskup Engelbert
dílem výrokem soudným, dílem
pak mocí brannou.
Krom důchodů z biskupství svého měl Engelbert
také
značné roční příjmy ze statkův otcovských po smrti svého bratra
Adolfa roku 1218. Z příčiny té rozhněval se na něj vévoda

Valram,

jehož syn měl dceru hraběte Adolfa za manželku,

ale arcibiskup upokojil jej tím, že mu dobrovolně postoupil jistou
část důchodů ze statků otcovských.

Konečněpak Bedřich, hrabě Isenburgský,“)
ochránce
opatstvíEssenského,“)spoléhajena příbuzenstvís Engelbertem,
vydíral nespravedlivě zboží a peníze těm, kteréž měl chrániti,
proto byl u papeže a císaře obžalován. Arcibiskup, nemoha 8 ním
ničeho po dobrém poříditi, neohroženě proti němu zakročil. Avšak
1) Kleve, město Pruské na levrémbřehuRýnu ve vladařství Důssel

dorfekém a 10.000 obyvatelů. Hrabství Klevské za hraběte Adolfa II,
„Vítězného“ roku 1417. od císaře Sigmunda povýšeno bylo na vé
vodství. — *) Nynější panství Isenburgské
s největšímměstemOffen
bachem jest v Hesensku, a má I5'] mil. — *) Ess8en,nyní Pruské město
v Porýnsku v obvodu Důsseldorfském.
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hrabě Isenburgský
ctihodného muže nejen neuposlechl,nébrž
odhodlal se vyhledávati pomsty krvavé. Arcibiskup Engelbert
dostal sice výstrahu, ale šlechetná mysl jeho nevěřila, že by hrabě

Isenburgský

byl schopen takového zločinu. Vykonav svatou
zpověď vydal se Engelbert
na cestu do Švelmu, kdežto

v příští neděli měl světiti kostel. Cestou vyřítil se na něj hrabě

Isenburgský

s dvaceti pěti ozbrojenci, probodl mečemarci

biskupa, a vyzval ozbrojence své, aby příkladu jeho následovali.
Na mrtvole jeho 38 ran shledalo se. Stalo se roku 1225.

Veškera země zhrozila se zločinu toho. Tělo Engelber
tovo bylo za největší slávy pochováno v kostele Svato-Petrském

v Kolíně, kterýž byl arcibiskup Engelbert

za živobytísvého

ozdobil a drahocenným kalichem obdaroval. Hrady hraběte
Isenburgského
byly zbořeny; on sám celý rok potuloval
a skrýval se, až pak přece polapen, na smrť odsouzen a kolem
odpraven byl.

Svatý Engelbert

právemctí a vzýváse jako „mučeník

pro spravedlnost“
2. Svatý Vilibrord Klément, apoštol Frisův.
Svatý Vilibrord

v Northumbrii
saských.

(Villebrord) narodil se okolo roku 658.

Britanské

z nábožnýchrodičův Anglo

Jeho otec Vilgis

dokonal svůj záslužný život ve

sboru kolem sebe svolaných služebníků Božích u kaply svatého

Ondřeje

apoštola, jehož správcembyl Alkuin,

svatéhoVilibrorda.
Vilibrord

spisovatelživota

vychovánbylv klášteře Riponském

v North

umbrii a stal se mnichem nábožným i učeným. Ve svém dvacátém

roce odešel Vilibrord

do Irského kláštera Rathmelsing

ského, kde jeho krajan svatý Egbert")
nalezal se. Tam
ztrávil Vilibrord
dvanáct roků a vzdělal se za výtečného
věrověsta.

Roku690.knězVilibrord
vypraven byl do země Frisův,
přijal a hájil.

sjedenáctimnichyod Egberta
kdejej podmanitel Pipín

laskavě

Aby pak úlobu svou konal s přivolením Stolice

1) Svatý Ekbert,

dne 24. dubna.

2. Sv. Vilibrord, věrověst.

apoštolské, putoval do Říma,
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x

kde papež Sergiuá

L dal mu

svolení a ostatky svatých pro budoucí kostely ve Frisii.
Navrátiv se započal Vilibrord
požehnanou činnost svou.

Roku696. Pipín

podruhéposlaljej do Říma, aby vysvěcen

byl za biskupa pro Frisii. Stalo se, a Vilibrord
svěceníjméno Klément.

Jako první biskup Utrechtský

přijalpři

vystavěl Vilibrord

v zemi mnoho kostelů a klášterů. Hlásal víru také na ostrově
„Valchernu,")
a hotovil se ztroskotati modlu pohanskou. Hlídač
rozhněvaný fal po něm mečem, ale nezastihl jej, za to pak sám
třetího dne zemřel pohan ten.

Zatímmnířilse Ratbod s Pipínem, a Vilibrord působil
i v Ratbodově neodvisléříšiFrisův. Na ostrověHelgolandu
pokřestil biskup Vilibrord

tři osoby ve vodě pohanůmposvátné,

a za to měl bohům obětován býti. Ješto pak losování o něj po
tři dni bylo příznivé, ušel smrti, jížto propadl jenom jeden ze
soudruhů jeho. Vrátiv se ze svobodné Frisie do Francka den co
den získal mnoho věřících.

Roku 714. Grimoald, Pipfínův syn, Ratbodův zeť,
zavražděnbyl v kostelesvatého Lamberta v Lutichu, a brzo
potom umřel i Pipfn.

Následkem toho vypukla nová válka mezi

Frisy

za níž mnoho kostelů a: klášterů bylo

a Franky,

Zpustošeno.

Za takových poměrů svatý Vilibrord

Echternachu

nedalekoměstaTrevíru.

Roku 719. zemřelRatbod.
štolskou činnost svou ve Frisii,

Vilibrord

usadil se v klášteře

započal opět apo

a nabyl nového spolupracovníka,

svatéhoBonifáce.“)
Po tři roky setrval Bonifác

tého Vilibrorda

ve Frisii ve společnosti sva

a soudruhůjeho.

Dostoupiv svého šedesátého čtvrtého roku, a maje tak

výtečného hlasatele svaté víry, Bonifáce, prosil jej svatý Vili
brord, aby převzal na sebe řízení biskupské. Bonifác nechtěl,
maje za to, že papež Řehoř ustanovil jej za papežskéhojednatele
a věrověsta pro Západní země pohanských Němců, a tudíž odešel

roku 722. do Durynk.,
—————

') Valchern,

nejzápadnějšíostrov NizozemsképrovincieZeelandu

mezi Skaldou a Severním mořem. — *) Sv. Bonifác,

dne 14. května.
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Svatý Vilibrord
ještě dlouho pod ochranou vítězného
Karla Martella působil ve Frisii, a když už téměř padesát
roků na té vinici Páně pracoval, blaženě v Pánu zesnul dne
7. listopada 739, maje 81 roků věku svého, a pochován jest

v klášteřeEchternachském.
Mimořádným

spůsobem

koná se doposud pouť ku

hrobu svatého Vilibrorda v Echternachu v Bavořích.
')
Několik dnů před svátky Svatodušními, zvláště pak ve

svatvečer svátků těch, přicházejí poutníci do Echternachu
buď po různu, buď po větších tlupách nebo v průvodech 8 du
chovními správci svými. Poutníci napnutě očekávají začátek
slavnosti kromobyčejné. Okolo osmé hodiny vychází mnoho kněží

v rouše kostelním od hrobu svatého Vilibrorda

církevní „Veni Creator

Spiritus“

zpívajícepíseň

„Přijdiž Tvorče

Duchu Svatý, “ a jde se nejkratší cestou na levý břeh (nyní
Pruský) řeky Saury, kde se byl zatím lid shromáždil. Tam vystoupí
kněz na kazatelnu, aby přiměřenou krátkou řečí poučil lid

o účelu pouti.

Mezi tím, co tisíce poutníkův naslouchají slovům

kazatelovým, staví se množství dětí i dospělých po pěti v řady
a drží se za šátky, aby byli spojeni mezi sebou.
Po kázaní jde kněz až do prostřed mostu, a tam modlí se

litanii o svatémVilibrordu.

Po litanii započnepochod ská

kavý. Hudba se ozývá, a dle ní celý seřaděný šik poskakuje
vždy pět kroků v před a dva kroky zpět; nebo také tři kroky
v před a jeden krok v zad. Takovým spůsobem podobá se celá
silnice vlnám mořským. Kdo ponejprv dívá se na průvod vážně
hopkující, žasne a bývá až k slzám pohnut.
Pomálu pohybuje se tancující zástup. Za kněžími a zpěváky
jdou hudebníci, pak následuje Echternachská mládež školní, za
ní mládenci a panny, a konečně muži a ženy — všickni v pěkném
pořádku. Tu onde mezi zástupy jdou hudebníci buď po různu,

buď celé sbory, hrajíce překrásný nápěv tance Vilibrord
ského. Na rozích ulic a u dveří domů, kudy průvod jde, podává
se tancujícím nápoj na občerstvení, jejž každý vděčně přijímá,
aniž by vystoupil z řady.
Takovým spůsobem skákavý tanec koná se i po schodech
') „Hlas,“ noviny pro lid v Brně.

Číslo 41. a 42. 1881.

2. 8r. Vilibrord, věrověst. 3. Sv. Amarant, muč,
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vedoucích k farnímu kostelu, a kostelem, kdežto líbají a slzami
smáčejí hrob svatého Vilibrorda,
pobočními dveřmi zase ven
na bývalý hřbitov, kdežto se kolem velikého železného kříže

třikráte tancuje. Lítost a víra ctitelův svatého Vilibrorda
zjevna jest a dojemna velice.
Mezi nábožnými zástupy kráčí několik mužů, jenž hlasem
velikým modlí se růženec
a přidávají ke každému „Zdrá

vasu“ slova: „Svatý Vilibrorde, pros za násl Tě pro
Bíme, oroduj za násl“
Jak mile všickni přešli okolo hrobu světcova, jde kněz

k oltáři, zpívá: „Salve Reginal“ (Zdrávas Královno),
a po náležité modlitbě uděluje požehnání nejsvětější Svátostí,

kterým se končí slavnost. Nábožní poutníci tancem

vážným

projevují svou víru, lásku a důvěru k Bohu a ku svatému
Vilibrordu.

Kterak povstala slavnost Echternachská,

o kterou se

město pečlivě stará? Svatý Vilibrord
začasté vycházel z klá
štera Echternachského
na cesty misionářskémezi pohany,
aby je poučoval a na víru křesťanskou obracel.

navrátil do Echternachu,

Kdykoliv se

vycházel mu v ústrety veliký zástup,

a doprovodil jej do kostela klášterního. Mniši zpívali posvátné
písně, a ostatní věrcové radostí z návratu milovaného světce tan

čili. Po smrti svatého Vilibrorda

stala se tato oslava jeho

zvykem, a konala se vždy ve výroční den blažené smrti jeho.
" Nadarmo za rozličných věků, zejména také za císaře Josefa JI.

roku 1786., zakazovalase pouť Echternachská;

nábožnýlid

vždy znova počal slaviti ji. Za let posledních bývá v Echter

nachu asi třicet tisíc poutníků, z nichžtoasideset tisíc
v průvodu tancuje.

3. Svatý Amarant,

mučeník Albigenský.

Albiga,')
město francouzské, dnes má výroční památku
svého krajana Amaranta,
kterýž věrně pro víru bojoval, po
E% « !) Albiga, město už za času Julia Césara znamenité, nyní Albi,
v depart. Tarnském v Jižní Francii, podle něhož bludari Albigenští
byli
pojmenování.
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chován byl a žije ve slávě, jak o něm psáno v Římském sonpisu
svatých.

4. Svatý Prosdocim,

prvý biskup Padovský.

Svatý apoštol Petr vysvětil svého žáka, Řeka Prosdo
za biskupa, a vypravil jej za panování Římského císaře
Klaudia okolo roku 48. po Narození Páně do krajin Patav
ských,')
aby tam hlásal evangelium Kristovo obyvatelstvu po
cima,

hanskému.

Svatý Prosdocim

dožil se svého roku 113., a blaženě

v Pánu zesnul léta 141., když se byl proslavil velikými ctnostmi
a zázraky.

5. Svatí Auktus, Taurion a Thesalonika (Soluna), mučeníci
Amfipolští.

Staroslavné Macedonské město Amfipolis“)
má dnes pro
křesťanysvátek svatých mučeníků Aukta a Tauriona,
a spo

lumučenicesvaté Thessaloniky

čili Soluny.

6. Svatí Melasip, Antonin a Karina, mučeníci Angorští.
Angora, starodávná Ancyra,

město v Malé Asii, kdežto

nyní mezi 40.000 Turků žije osm tisíc křesťanů, jest sídlem bi
skupa Arménského a Řeckého.

Za vládyŘímskéhocísařeJuliana Odpadlíka (355—363)
krví svou vydali svědectví o Bohu Kristu svatý Melasip i An
tonín, a svatá mučenice Karína, jichžto výroční památka koná
se tam dnes.
') Padova, Padua, u starých Patavium, městovBenátskuItalském
na řece Bachiglione,
má okolo 60.000 obyvatelů a sídlo biskupa. —
*) Amfipolis, město v Macedonii od Athéňanů vystavěné. Za časů Řím
ských byla Amfipolis hlavním městem Macedonie. Za středověkunazývalo

se také Chrysopolis, zlaté město.

1. Čtvero svatých mučeníků korunováných.
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I. Čtvero svatých mučeníků korunovaných: Sever (Šebíř),

Severian, Karpofor, Viktorin, a socháři: Klaudius,
Nikostrat, Symforian, Kastorius, a Simplicius.

Sever, Severian, Karpofor a Viktorin, rodní
bratří, za pronásledováníDioklecianova
byli pro víru kře
sťanskoudo smrti ubičováni. Jmenují se „čtyři svatí koru
novaní“ odtud, poněvadž ubičováni byli majíce na hlavách ko
runy s ostrými hroty. Těl jejich psové, jimž byla předbo
zena, nedotkli se.

Křesťanéje odnesli a na silnici Lavikanské
v jamách
pískových pochovali nedaleko brobů Klaudia, Nikostráta,

Symforiána, Kastoria a Simplicia,
Diokleciana byli umučeni.
Tito byli slovutní sochaři.

jenž za téhožcísaře

Ješto nedali se přemluviti, aby

zhotovilisochy bůžkův pobanských,

přivedenibyli k mod

lám, a přikázáno jim, aby obětovali.
Všickni prohlásili se, že
nebudou
obětovati modlám rukou lidskou zhotoveným. Za to
byli žalařováni, pak bičováni a do řeky uvrženi, kdežto nalezli
smrt svou.

Mezi kardinálskými

chrámy Římskými jest jeden po

svěcenna jméno„čtvera svatých mučeníků korunova
ných.“ Jejich kosti chovají se v oltáři chrámu tobo.
Krom nich ve chrámě tom pochována byla také těla oněch

pěti svatých sochařů mučeníků, jichžto výročnípamátka
koná se téhož dne.

O chrámu tom zmínil se už svatý Řehoř Veliký, papež. ")
Lev IV. (847—856)zvětšil kostel ten. Paschalis II. jej znova

vystavěl,když byl od Normanů

pod Robertem

Guiskar

dem rozbořen, a spojil s ním jeden papežský palác, v němžto
byl ubytován císař Sigmund,
připutovav do Říma. V kaple
svatého Silvestra
před chrámem tím nalezají se malby z dva
i) Sv. Řehoř Veliký, dne 12. března.
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náctého století,

zobrazující události ze života papeže: Pa

schala II a císařeKonstantina Velikého."
2. Svatý Bohumír,

Bohumír

biskup Amienský.

|

pocházel z rodu šlechtického v kraji Soisson

ském ve Francii, a narodil se okolo polovice jedenáctého sto
letí. Jeho otec Fulko jako vdovec dokonal život svůj v klá

šteře. Bohumírovi

byl křestnímkmotrem opat Bohumír

s hory San Ouintin, jenž mu na křestu svatém dal svéjméno
Bohumír,
a jej už jako pětiletého chlapečka na vychování
k sobé vzal. “)

Náš Bohumír už za svých pacholeckých

let utrhoval

sobě od úst větší část pokrmů přijatých, aby je rozdával chudob
ným. Začasté do večeřadla ani nepřicházel, nébrž místo jídla ode
bral se do kaply, aby se modlil Bohu. Nezřídka i v noci po
mnoho hodin setrval na modlitbách. Hojné slzy, jež mezi modlit
bou proléval, byly svědectvím nepopíratelným, že pobožnost jeho
byla upřímna a skroušena.

V klášteře San

Ouintinském,

kdežto řeholníkům byl

vzorem pokory, dobročinnosti a zbožnosti, dokončil Bohumír
s nejlepším prospěchem učení své, a pak vstoupil do téhož klá
štera jako řeholník k veliké všech bratří radosti.
Když byl Bohumír učinil slavné sliby řeholné, uložena mu

byla starost o nemocné, o chudé, o hosty a o všeliké
potřeby kláštera. Všeckytyto úřadyzastávalBohumír ku
všeobecné spokojenosti. Jmenovitě o nemocné
pečoval 8 nej
větší laskavostí a obětavostí; ochotně obstarával jejich tělesné
i duchovní potřeby, dnem i nocí jim sloužil; těšil a napomínal
je, modlil se za ně a s nimi, a čtával jim z knihy nábožné roz
jímání útěšné a poučné pro každého trpitele.

Pro stkvěléctnosti

a problubokouučenost nábožen

skou vysvětil jej v jeho roce dvacátém pátém biskup Rouen
1) Čtyři z posledních svatých mučeníků sochařů mají pouze jména spo
Ječná se svatými mučeníky Římskými dne 7. července. — *) Opat Gott

fried čili Bohumír byl ujec zbožné hraběnky Idy, matky Bohumíra
z Bouillonu, vévody Lotringského, a Balduina, králův Jerusalémských
po sobě jdoucích.

„ 2. 8. Bohumír,biskup.
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ský na kněžství. BrzypotomBohumír zvolenbylza opata
kláštera Nožanského (Nogent)v Šampaňsku (Champagne),
který se pod jeho správou stal ústavem vzorným, do něhož
i opatové

z jiných klášterů vstupovali za prosté řeholníky,aby

přispěním takového mistra dosáhli vyšší dokonalosti ve všelikých
ctnostech svatých.

Bohumír

přetvořilklášter Nožanský

vniternou kázní

dokonalou a zevnějšími stavbami důkladnými, a tou měrou zabez
pečil jej pro velikou budoucnost. Při klášteře tom zbudoval také

nemocnici

a chudobinec

pro nemocnéa nuzné, jimžto vě

noval všechny prázdné hodiny své.

Požehnána byla činnostjeho, „poněvadž

všecko,

což

koli činil ve slovu nebo v skutku, činil ve jménu
Pána Ježíše

Krista.“ Kol. 3, 17. K tomu konci vedlé roz

kazu Páně: „Bděte a modlete se, abyste nevešli v po
kušení“ Mat. 26, 41., předevšímbedlivěbděl sám nad sebou,
a v přísnou uzdu pojal smysly své. Nikdynepromluvil slova
zbytečného a neužitečného; každé slovo jeho směřovalo ke cti a

chvále Boží a ku spasení bližního V pokrmech

zachovával

největší skrovnost.

Když byl Bohumírovi

jednoho dne předložen pokrm lépe

než obyčejněupravený,pravil: „Nevíte-liž, že tělo stává
se odbojným, když se mu lahodí?“ Jídlo to lepší dal
chudým, a za jeho příkladem i ostatní řeholníci milerádi z po
krmů svých dávali nuzným a churavým.

Statkův

zemských nebyl svatý Bohumír žádostiv,

neboť když se uprázdnilovýnosnéopatství u svatého Remigia
v Řemeši,
a arcibiskup jemu důstojnost tu nabízel, aby jej
měl po boku svém, Bohumír
odvolal se ku předpisům církev

ním a řekl: „Chraniž mne Bůh, abych chudobnou chotí
(opatstvímNožanským)pohrdnul,
Řemešskému)přednost dall“

a bohaté choti

(opatství

Roku 1103. na sněmu Troyeském

") žádal vyslanec Ami

enský, aby opat Nožanský,Bohumír,

za biskupa Amien

i) Troyes (Troá), druhdy hlavní město v Šampaňsku, nyní departe
mentu Aubeském, na řece Sekvaně. Za věku starého nazývalo se po Kelti

ckémkmenuTrikasů„NoviomagusTricassinorum,“
Církevní Bok VI.

později„Trecae.“
19
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ského byl zvolen. Pokorný opat všemožně se bránil, avšak ko
nečně podrobil se vůli sněmu a byl na biskupství vysvěcen.
Jako kajicník bos, modle se a slzy prolévaje vešel biskup

Bohumír

do města svého Amiensu,

kdežto v kostele k lidu

shromážděnému učinil řeč pohnutlivou.

Jako biskupstkvěl se Bohumír pokorou, dobročin

ností k chudým a horlivostí apoštolskou. Každéhodne
umývaltřinácti

žebrákům

nohy, častovalje a sám jim po

sluhoval při jídle. Nepořádky a nepravosti, jenž vůbec panovaly
toho času, káral bez rozdílu u nízkých jako u vznešených. Je
dnoho roku o slavnosti Vánoční nepřijal dary a oběti od hrabat

a knížat proto, že v obleku příliš

nádherném

přistoupili

k oltáři. Někteří z nich poznali chybu svou, odešli z kostela,

a navrátili se v šatech prostinkých,

aby nebyli zbaveni po

žehnání svatého biskupa.

Není divu,že velikou horlivostí
skup Bohumír

proti sobě popudil hněv

svou dobrotivýbi
některých zatvrzelců,

jenž jej netoliko tupili, ale také bezživotí jeho hledali. K tomu

konci poslali mu darem víno otrávené,

aby jej usmrtili.

Avšak Bůh dal mu poznati tuto lest zločinnou, tak že neokusiv
vína toho na živě byl zachován.

Nedada se mýliti zlobou protivníků

neohroženězastá

val úřad svůj biskupský, ač měl bolestný zármutek nad hříšníky
zarytými.
Na církevním sněmu ve Vienně se skromností příkladnou
dával moudrou radu k napravení tehdejších nechvalných poměrů
časových. Když pak po sněmu tom uvážil smutné zkušenosti na
byté v úřadě biskupském, a domníval se, že marná jest všeliká
činnost a péče jeho, umínil sobě, že ostatek života svého raději

ztráví v soukromé

službě Boží, a k tomu konci odebral se

do kláštera u Grenoblu.") Tam odtud vypravil pokornoulistinu
k církevnímu sněmu v Beauvais
(Bóvá) shromážděnému, jížto
se vzdal důstojnosti biskupské a prohlásil, že v odloučenosti od
světa káti se bude před Bohem. Avšak prosba jeho nebyla při
1) Grenoble, hlavní město někdejší krajiny Dauphiné, a nedaleko
„Velká Karthusa“ (La grande Chartreuse), klášter řádu Karthusianského,
r. 1086. svatým Brunonem založený.

3. By. Bohdal, papež. *

jata, a Bohumír
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musel opět na sebe vzíti břemeno úřadu bi

skupského.

Všechen lid uvítal Bohumíra s největší úctou a radostí.
Biskup Bohumír
počal se 8 horlivostí dvojnásobnou opírati
proti prostopášnosti a mravní zkáze rostoucí. Když pak shledal,
že bez prospěchu značnějšího pracoval o napravení mravů, ohlásil

městu Amienskému

slovem prorockým blížící se trest Boží.

Proroctví jeho naplnilo se téhož roku večír přede dnem svatého

Bartoloměje. Černé mračno rozestřelose nad městem,na
stala strašná bouře, blesk za bleskem bil na všechstra
nách, a celé město vyhořelo až na kostel biskupský, biskupův
příbytek a několik chudobných domků. Biskup Bohumír těšil,
podporoval a pomáhal kde a jak mohl; napomínal k pokání a po
lepšení života a ujišťoval, že Bůh opět brzo dá jim požehnání
Svého.
Avšak duše svatého biskupa Bohumíra už nenalezla útěchy
a pokoje na zemi. Svatý Bohumír toužil po vysvobozeníz to
hoto údolí slzavého, a modlitba jeho došla vyslyšení. Cestou do

Řemeše rozstonalse v Soissonskémklášteřesvatých Krispina
a Krispiniana.
Poznávaje blízký konec života svého, přijal
8 největší vroucností svaté svátosti, prosil, aby tělo jeho v klá
šteře tom pochovali, a odevzdal šťastně duši svou v ruce Boha
Stvořitele dne 8. listopada 1118. Bůh pak oslavil hrob věrného
služebníka Svého svatého Bohumíra mnohými zázraky.

Všemi ctnostmi ozdoben jsa svatý

biskup

Bohumír

„všecko, cožkoli činil ve slovu nebo v skutku, činil
ve jménu Pána Ježíše

Krista;“

protodána jest mu po

mnohých trampotách vezdejších odplata hojná na nebesích. Čiňmež

i my vedle rozkazu svatého apoštola Pavla všechno ve jménu
Pána Ježíše Krista, a buďmež ubezpečeni,že přijatibudeme
z tohoto slzavého údolí do stánkův radosti a spásy věčné.

3. Svatý Bohdal (Deusdedit), papež.

SvatýBohdal (Deusdedit, Deodat, Adeodat), rodem
Říman, podjahen, po smrti Bonifáce IV. za papeže

zvolen

byl dne 19. října 615. Bohdal vyznamenal se velikou pečlivostí
o duchovenstvo válkami schudlé. Za jeho panování událo se hrozné
*
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zemětřesení a řádilo nebezpečné malomocenství, jímžto lidé v obli
čeji tak byli zohyzděni, že mrtvoly jejich nepoznávali ani nej

bližší příbuzní. Takovéhomalomocného papež uzdravil polí
bením. Bohdal zesnul v Pánu už dne 8. listopada618. Církev
ctí jej jako světce Božího v den jeho úmrtí.

Neděle XXI. po Svatém Duchu.
Mat. 18, 23—35.

KristusPán učil smiřlivosti

řka: „Abytbysedmkráte

za den zhřešil proti tobě bratr, to jest: bližní tvůj, a sedm
krát za den obrátil se k tobě řka: „„Želím tohol““ odpusť
mu.“ Luk. 17, 4. Náuka ta nebyla dosti jasna a Ssrozumitelna
apoštolům Páně, neboť nevěděli,má-li se bráti výrok Kristův
„sedmkrát“ doslovně nebo jen obrazně.
Tudíž v příhodnou

chvíli „přistoupivPetr

k Pánu Ježíši řekl: Pane, kolikrát

zhřeší proti mně bratr můj a odpustím jemu? Zdali do sedmi
krát?“ — A Pán Ježíš odpověděl: „Pravím tobě, ne do sedmi
krát, ale až do sedmdesátikrát sedmikrát,“ to jest: vždycky

odpusť

bližnímu,

kdykoli tobě ublíží a ukřivdí, nebo tebe

urazí buďsi lehce nebo těžce.
Aby pak ještě více vysvětlil Svou náuku o ochotném od
pouštění
všelikých urážek nám učiněných, pověděl Pán Ježíš

apoštolům a zástupu shromážděnémupodobenství

následné:

„Podobno jest království nebeské člověku králi, který chtěl počet
klásti se služebníky svými.“ Mat. 18, 23.

Že králem

tím vyrozumíváse Hospodin

Bůh, Král

všech králů a Pán všech panovníků, vyložil nám Kristus Ježíš
sám, an pravil na konci téhož podobenství: „Takť i Otec můj

nebeský učinívám.“
„Služebníci,“ s nimiž Bůh počet klade, jsou lidé, kteří
všickni bez rozdílu jsou sluhové Boží, jimžto Bůh svěřil roz
ičné statky, aby jimi těžili za živobytí pozemského k rozmnožení
cti a slávy Boží a sobě ku spasení. Takovými statky lidem od
Boha svěřenýmijsou mobutnosti duševní: rozum, svobodná vůle,
cit pro věci nadzemské a nebeské, pamět, obrazotvornost a jiné
větší menší vlohy, jak dány byly člověku každému. Takovými

Neděle XXL po Svatém Duchů.
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statky lidem od Boha svěřenými jsou dary tělesné:
zdraví,
patero smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat; síla, obratnost
a jiné. Takovými statky lidem od Boha svěřenými jsou: Zjevení
Boží, samospasné učení Kristovo v Církvi uložené a mocí Božskou
chráněné, svaté svátosti a všeliké milosti Boží nám propůjčované.
Těchto statků a darů rozličnou měrou nám od Boha svěřených

máme, pokud na světě živi jsme, užívati ke cti a slávě Boží,

a tím spolutaké k vlastnímu věčnému spasení svému.
Na soudu soukromém hnedpo smrti,a na souduvšeobecném.
na konci světa budeme muset počet vydati Bohu Soudci vševě
doucímu a nejvýš spravedlivému; každý přijme buď zaslouženou

odplatu, buď zaslouženýtrest podle toho, jak kdo statkův od
Boha svěřenýchbuď dobře užíval, buď zanedbával, buď do
konce zneužíval za svého živobytí.
Pán Ježíš praví v podobenství dnešním: „Když král počal
počet klásti, podán jest mu jeden, jenž mu byl dlužen deset tisíc

hříven.“ Mat. 18, 24. — Deset tisfc hříven značí dluh ná
ramně veliký. Hřívna Attická, o které zde řeč jest, měla

šedesát min, mina mělasto denárů, a denár platil asi
třicet tři krejcary našichpeněz. Tudíž deset tisíc hři
ven činiloasi dvacet milionů zlatých.
Služebníkten byl peněžník

nebo pokladník,

jemužkrál

byl svěřil peníze svoje, aby zapravoval veškery potřeby jeho. Slu

žebník však marnotratnictvím

peníze ty vydával vedlé chuti

a vůle své, a tak spůsobil sobě ten ohromný dluh.
„A když neměl, odkudby zaplatil, kázal jej pán jeho pro
dati, i ženu jeho, i syna, i všecko, což měl, a zaplatiti.“ Mat. 18,

25. — Pán Ježíš podobenství Svá brával ze života skutečného
a tudíž hrozná pokuta nevěrnému služebníku přiřknutá odpovídala
starodávným právným poměrům a trestoým zákonům, podle kte
rých dlužníci
s celou rodinou a s veškerým statkem připadli
věřitelům, nebo prodáni býti mohli za otroky, ažby odsloužili
dluh svůj.

-Pokuta

ona byla tím krutější pro toho služebníka králova,

jenž doposud takovým bohatstvím vládnul a ve všeliké hojnosti
živ byl, nyní pak i s manželkou a se synem svým měl za ne
lostatku otročiti a robotiti. „l'roto padna na kolena prosil krále
'ka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.“ Mat. 18, 26.
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Nešťastný služebník musel věděti, že nikdy by nemohl za
platiti převeliký dluh svůj, a přece sliboval, že zaplatí, neboť se

nadál, že přátelé

jeho

aspoň částečně pomohou mu z dluhů,

a Časem svým snad oblomí a usmíří pána uraženého a roz
hněvaného.

1

A hle, dlužník jenom za poshovění

prosil, ale král la

skavý a smilovný učinil mu mnohem více. Poznávaje, že jest věcí
nemožnou, aby mu dlužník dluh ten kdy zaplatil, „slitoval se nad

ním, propustil jej, a dluh jemu odpustil.“ Mat. 18, 27.
Tímto překrásným podobenstvím
staví nám Pán Ježíš
na oči poměr dlužníka, člověkahříšného, k Bohu. Kdožkoli
z lidí dobrovolně přestoupí svaté přikázaní Boží, a tak protiví se
Bohu, svému Stvořiteli, Spasiteli a Posvětiteli, a uráží Jej: dopouští

se viny, kterou sám ze sebe nikdy napraviti nemůže, a uvaluje

na sebe dluh, jejž nikterak nedovede zaplatiti. Bůh jest
bytost nekonečná, a tak i trest zahříchspáchanýjest neko
nečný, věčný. Člověkobmezený a slabý není s to sámze
sebe napraviti nekonečnou
urážku Boha; proto Bůh nejvýš
milosrdný slíbil a seslal Svého jednorozeného Syna Jesu Krista,

aby stal se člověkem, a smrtí

Svou na kříži zadost

učinil

spravedlnosti Boží za hříchy všeho člověčenstva. Z tohoto pokladu

nekonečných

zásluh Kristových nabývajía dokoncesvěta

nabývati budou hříšníci

kající

odpuštění svých hříchů a pro

minutí věčných trestů uložených na hříchy těžké.

šený významvýroku Kristova: „Slitoval

Tenťjest vzne

se Pán nad slu

žebníkem tím, propustil jej a dluh jemu odpustil“
Dálejší průběh podobenství

dnešního jest:

„Vyšel pak

služebník ten (jemuž pán odpustil všechen dluh), a nalezl jednoho

ze spoluslužebníků
peněz.

svých, kterýž mu byl dlužen sto

Chopiv jej hrdloval se s ním řka: Zaplať, co jsi dlužen.

A padna spoluslužebník

jeho prosil ho řka: Poshovějmi,

a všecko zaplatím tobě. On pak nechtěl, ale odešel a vsadil jej
do žaláře, až by zaplatil dluh.“ Mat. 18, 28—30.
Ohavný to výjev! Děsná tvrdost srdce služebníkova ke spolu

služebníku! Král mu velkodušně odpustil dvacet milionů
zlatých, a spoluslužebníkbyl mu dluženjenom sto denárů,
asi třiatřicet zlatých, tedy nepatrnou maličkostu přirovnání
k nesmírnému dluhu jeho; a on bez milosrdenství násilně vymáhal

Neděle XXI. po Svatém Dachu.
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peníze ty na něm, a nedal se ani oblomiti, když jej spoluslu
žebník kleče prosil stejnými slovy za poshovění, jakýmiž on byl.
dosáhl u pána svého smilování a odpuštění.
Kdož by se nezhrozil nemilogrdenství takového? Proto vidouce

spoluslužebníci

jeho, co se dálo, zarmoutilise velmi, a šli,

a pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo. I povolal ho pán
a řekl jemu: „Služebníče nešlechetný, všecken dluh odpustil jsem
tobě, že jsi mne prosil. Zdaliž jsi i ty neměl smilovati se nad
spoluslužebníkem svým, jakož i já smiloval jsem 8e nad tebou?
— I rozhněval se pán jeho, a dal jej mučitelům, dokudž by neza
platil všeho dluhu.“ Mat. 18, 31—34.

Ten nový hřích služebníkův, ta tvrdost ke spoluslužeb
níku, ata nevděčnost k pánumilosrdnémuspůsobilamu větší
vinu, nežlibyl dlub jemu odpuštěný; proto i většího zasloužil
trestu.
Trest ten ovšem byl podle zásluhy hrozný; neboť
v okovech trvaje, nemohl nižádnou měrou odčiniti a zapraáviti

dluh svůj; tudíž neměl ani žádné naděje, že by kdy mohlipro
puštěn býti z vězení. Pravdivý to obraz pekla věčného, o němž

praví sám Kristus Pán, „že v něm červ odBOouzencův ne

umírá, a oheň jejich neuhasíná.“ Mar.9, 47.
Přísný byl ten trest, ale spravedlivý!

Každýmusí ho

schváliti, chová-li v sobě jenom jiskru spravedlnosti. Ale hrozněji
pro nás znějí závěrečná slova Kristova: „Takť i Otec můj

nebeský učinívámneodpustíte-li jedenkaždý bratru
svému ze srdcí svých.“ Mat. 18, 35.
Svatý Augustin 0 tom píše: „Hrozná slova! Kdo hromem
slov těch nedá se probuditi, ten už ani nespí, ten na věky
mrtev jest.“
Hromové hrozby té bylo zapotřebí pro tvrdost srdce lid
ského. Tisíckráte potkáváme se za života svého s takovou nelaska
vostí a nesmiřlivostí, jakouž nám Kristus Pán vyobrazuje a k uvá
žení předkládá dnešním podobenstvím. Jsouť lidé i mezi kře
sťany, kteříž váhavostí a ospalostí na modlitbách, pošetilou ješit
ností, směšnou pýchou, sprostou nepřízní, bláznovskou lakomostí,
lásky prázdnou podezřelivostí, zlostnou pomluvou, zuřivou msti
vostí a jinými hříchyuvalují na sebe před-Bohem dluh ohromný.
Sotva pak že byli lidé takoví pro nekonečné zásluhy Kristovy
dosáhli odpuštění hříchů svých v posvátné zpovědnici, hrdlují se
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8 bližním,jenž je slovíčkem dosti nepováženým urazil;
jenž se jim dosti hluboko nepoklonil; jenžnevyhověl
jejich choutkám i nespravedlivým; hněvempřekypujíce
volají: „Počkej, na to nezapomenu! To si budu pama
tovatil Přijde chvíle, kdy se ti pomstími“ Ohavnýto
výjev! Kteraký soud pronesete vy všickni nad takovými nesmiř
livci?
Jsem přesvědčen, že jednosvorně a jednohlasně vyřknete

©slova
svatého
evangelia:
„Služebníče
nešlechetný!
Všecken
dluh
odpustil jsem tobě, že jsi mne prosill Zdaliž jsi i ty neměl smi
lovati se nad spoluslužebníkem svým, jakož i já smiloval jsem se
nad tebou?“
A kdyby urážka od našeho bližního nám učiněná byla sebe

větší; kdyby bezprávínámspůsobenébylo sebe křiklavější:
přece proti našim

urážkám hříchem Bohu

učiněnýmjsou jako

sto denárů protidesíti tisícům hřiven; jakotřiatřicet
zlatých protidvaceti milionům zlatých. Protoužz pouhé
vděčnosti

k Bohu, který 8e nad námi rád smilováváa nám

všecky naše hříchy odpouští, máme vždycky ochotně odpouštěti
bližnímu svému každou urážku a křivdu nám učiněnou.

Avšak netoliko vděčnost
prospěch

k Bohu, ale také vlastní

náš toho od nás žádá. Vímeťz dnešního svatého

evangelia, že neodpustí nám Bůh, „neodpustíme-li

my

jedenkaždý bratru svému ze srdcí svých.“ Nestačítedy
jen smíření na oko a na pohled,

při kterémž trn nelásky

a nepřízně pořád ještě vězí v srdci. Smíření musí býti oprav

dové, skutečné,

z celého upřímného srdce, do něhož

vidí Bůh vševědoucí,

náš budoucí Soudce.

Slavnost Ochrany blahoslavené Marie Panny.
V neděli po oktávě Všech Svatých.

Slavnost

Ochrany

(Patrocinium)jest onen den roku

církevního, na kterýž ozvláštní čest prokazujeme některému sva

tému patronu nebosvaté patronce.
Za nejstarších dob křesťanských stavěly se kostely a oltáře
obyčejně nad hrobem svatých mučeníků, jichžto těla v uctivosti

Slavnost Ochrany Panny Marie.
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se tam chovala. Proto také výroční památka těch světců a světic

Božích co nejslavněji koná se. Křesťané Smyrnenští

měli

slavnost svatého Polykarpa,
křesťanéŘímští měli a mají
slavnost svatého Petra a Pavla, a jiní slaví památku oněch
mučeníků, jenž uprostřed nich byli sobě získali korunu muče

nickou, nebo jichžto ostatky

osadníci mají v oltářích kostela

svého.

|

Ostatky mučeníkůa svatých pokládají křesťanépravověrní
vždycky za nejdražší klenoty obce své. Tudíž i v národě

našem

Českoslovanském

povstalo pořekadlo: „Važ si

toho jako kostí svatých.“
Poněvadž obec, pro kterouž kostel zbudován byl, světce neb
světici Boží, jichžto ostatky v oltáři má, právem ctí za mocného

patrona a ochránce, zamocnoupatronku aochránkyni
u Boha: proto výročnípamátkajejich nazývá se „patrocinium,

Slavnost Ochrany.“
Blahoslavená
Maria Panna, Královna všech svatých,
jest nejpřednějšía nejmocnějšípatronkou

a orodovnicí celé

Církve křesťanské a všech věrných křesťanů, pod jejíž ochranu
odjakživa utíkali se lidé nábožní v tomto slzavém údolí. Proto ve

Španělích za stoletísedmnáctéhou svaté Stolice Římské
žádánaa povolenabyla zvláštní Slavnost Ochrany blaho
slavené Marie Panny,') kteroužpapežBenedikt XIII léta
Páně 1725. rozšířil po veškeré Církvi katolické.
Slavnost ta u nás koná se v neděli I. měsíce listopada,
nebo v neděli po oktávě všech svatých. Jinde pak světí se
v neděli III. měsíce listopada.
Církev v hodinkách svých “) toho dne vzývá blahoslavenou

Marii

Pannu

následnou modlitbou: „Svatá Maria, přispěj

bídným, podporuj malomyslné, občerstvuj plačící, oroduj za národ,
přimlouvej se za duchovenstvo, zastaň se nábožného pohlaví
ženského, pomoci tvé pociťujtež všickni, kdožkoli slaví svatou
ochranu tvou.“

Modlitba národní v každé vzdělané křesťanské
rodině známá zní: „Pod ochranu

tvou utíkámese, avatá

Boží Rodičkol Prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich, ale
1) 6. R. C. 6. května 1679. — *) Antiphona ad Magnificat.
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Dne 9. listopada.

ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky, Ó slavná a po
žehnaná Panno Maria, Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice
naše, se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu
svému nás obětuj! Oroduj za nás svatá Boží Rodičkol Abychom
hodni učinění byli zaslíbení Kristových!
i

Dne 9. listopada.
[. Posvěcení velechrámu nejsvětějšího Spasitele.
Už za časův apoštolských Bohu posvěcovány byly kaply
a kostely, v nichžto křesťané scházeli se zvláště dne nedělního,
aby konali společné modlitby, slyšeli slovo Boží, a při mši svaté
přijímali Tělo Páně. Kaply a kostely ty však zřizovaly se v sou
kromých domech křesťanských, v jeskyních a v podzemních hřbi
tovech čili katakombách. Za třístaletého pronásledování křesťanů

arcit nemohly tak slavně posvěcoványbýti, jak vyžaduje důstoj
nost a velebnost Pána našeho Jesu Krista, Jenž jest obětí a vele

knězemnaším.Teprvé císař Konstantin

Veliký, přijavvíru

křesťanskou, netoliko dovolil křesťanům, aby sobě veřejné
kostely stavěli, ale také sám příkladem svým povzbuzoval je

k tomu. Darovalťpapeži Silvestrovi
svůj palác v Římě, „La
teran“ ') zvaný, a zbudoval u něhonádherný křesťanskýchrám

Lateranský,

jejž papež Silvester

slavněposvětila věnoval

nejsvětějšímu Spasiteli světa, Ježíši Kristu.
Od toho času papežové

přebývali téměř po tisíc let v pa

láci Lateranském, a Lateranskývelechrám nejsvětěj
šího Spasitele takouměroustalse „všech kostelů v městě
Římském a po veškerém světě matkou a hlavou“
jakož hlásá nápis nad jeho vchodem.“)

Za tou příčinou i všickni napotomní papežové

doby chrám Lateranský za katedrální
chrám

papežský

až do naší

čili stoličný

považovali, a bývali do něho spůsobem

') Palác a půda, na které nynější chrám Lateranský
stojí, nále
žely Plautiu Lateranu, Římskému senatoru, jenž za císaře Nerona byl
odpraven. — *) „Omnium Urbis et Orbis ecclesiarum mater et caput.“

1. Posvěcení chrámu Spasitelova.
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slavnostnýmuvedeni. Bylť to první chrám v Římě, ve kterém
křesťané mohli veřejně konati služby Boží.
V hlavním oltáři toho chrámu Lateranského
umístil

papež Silvester dřevěný oltář, na němžmši svatou slou
žíval první papež a náměstek Kristův, svatý Petr a jeho

nástupcové aždopapežeSilvestra v katakombách Řím
ských. Proto ustanovil papež Silvester, aby na onom hlavním
oltáři chrámu Lateranského krom papeže nikdo jiný nesloužil
mši svatou.

Kostel Lateranuký nazývalse netoliko chrámem S pasi
telovým, nébrž po svém původcitaké basilikou Konstanti
novou, a od roku 1144. za papeže Lucia Il. kostelem „sva

tého Jana Lateranského“

na památku,že císařKonstan

tin nedaleko od něho zbudoval též zvláštní kaplu, v nížto se
uděloval křest svatý zástupům na víru křesťanskou obrá
ceným. ')

VelechrámLateranský

právempovažovalipapežové

za

nejdražší klenot v Církvi. V kostele tom ukládali nejvzácnější
ostatky svatých, mezi nimiž na předním místě v náležité úctě

chovajíse hlavy svatých knížat apoštolských, Petra
a Pavla.
V kostele tom byli během několika století pape
žové pochováváni. Chrám ten bohatě ozdobovali zlatem, stříbrem
a drahokamy.

Papež Sergius

III. (904—911)velechrámLateranský

nově přestavě). Přestavěný chrám ten však za papeže Klé

menta V., jenž sídlo své do Avignonu přeložil, shořel až na
kaplu „Svatyně svatých,“ v nížto chovaly se hlavy svatých
knížat apoštolských.
V nynější nádherné spůsobě přestavěn byl velechrám La

teranský

od papeže Pia IV., a dokončenod Klémenta

XIL

S pavlače průčelní žehná papež na slavnost Nanebevstoupení
Páně městu a veškerému světu.

Výročnípamátka Posvěcení

chrámu

Spasitelova

světí se v Církvi katolické dne 9. listopada.
I palác Lateranský u velechrámu nejsvětějšího Spasitele
papež Sixtus V. nově vystavěl. Avšak papežové napotom ponej
') Baptisterium.
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více dávali přednost Kvirinálu. Roku1839.papež Řehoř XVL
zřídil v něm museum, a Pius IX. nařídil, aby tam starožituosti
křesťanské byly ukládány a stráženy. Tudíž chodby jsou plny
nápisů z katakomb. V šestnácti sálech chovají se buď původní
obrazy, buď kopie obrazů a fresk z katakomb, a jiné vzácnosti
z prvních věků křesťanských.
í

V Lateranském

církevních.

velechrámu odbývalose pět sněmů

2. Svatý Bohdar (Theodor),

Svatý Řehoř,

vojín, mučeník Amasijský.

biskup Nysský,“)

o svatém mučeníku Bohdaru

činil kostelní chvalořeč

Amasijském,

z nížto vyňata

jest zpráva o jeho mučenické smrti.

Bohdar pocházel ze Syrie.“) Jako jinoch teprvé nedávno
před svou mučenickou smrtí dal se vřaditi do vojska Římského;

proto dáno mu příjmí Tyro, po česku nováček.
Nalezal se
s plukem svým v Amasii“)
toho času, když vyšlo nařízení
spolucísařůvŘímských Galeria a Maximina,“) aby pronásle
dováni a vyhlazení byli křesťané.

Bohdar, vojenský nováček, nedal se zákonem tím zastra
šiti, ale veřejně osvědčoval, že jest křesťanem.
Přivedli ho
k soudu vojenskému. Soudce otázal se ho řka: „Kterak se opo
važuješ vyznávati náboženství zapovězené pod trestem smrti?“ —
1) Svatý Řehoř, biskup Nysský, dne 1. března. Nyssa, město v
Kapadocii, krajině Malo-Asijské, — *) Syria (turecky: Soristan, biblické
A ram), nyní Turecká provincia v Asii, zaujímá pobřeží Středozemního
moře mezi Malou Asií na severu, a Arabif na jihu. Okolo roku 63. před na
rozením Páně stala se Syria provincií Římskou, kterou spravovalpraefekt (ná
městek císařský, vladař) z hlavního města Antiochie.
Za panování Maho
medánůvod roku 654.po Kristu hlavnímměstemopětučiněnjest Damašek,
jak býval před Římany. — *) Amasia (Amesgich), město v Asijském Tu

recku, na obou březíchřeky Jeshil-Irmaku.
— “ Galerius, za udatnost
vojenskouDioklecianem zvolenýkaisar (caesar), Římským císarem(Au
gustem) stal se roku 305., kdy Dioklecian a Maximian odebrali se na
odpočinek. Galerius ihned přidružil sobě jako kaisara Maximina
Dazu, jenž pak roku 307.přijaltitul císařský. Galerius a Maximin
zuřili proti křesťanům. Galerius
maličko před smrtí svou roku 311. od
volal kruté nařízení své, aby křesťané pronásledováni byli.

2. Nv. Bohdar (Theodor), vojín, mučeník.

Bohdar neohroženěodpověděl:„Hotov jsem položiti

prosvatouvírukřesťanskoul“

293

život

— Soudce projevilútrpnost

s jeho mladostí a propustil jej, aby věc tu zrale rozvážil sobě.
Mladý vojín Bohdar užil času propůjčeného k tomu, aby
se modlitbou posilnil k boji nastávajícímu, a vyprosil sobě od Boba
milost vytrvalosti a stálosti. Bylť pak o pravdě Kristem zjevené
a o lichosti pohanské modloslužby tak nezvratně přesvědčen, že
samou borlivostí zapálil Cybelin“)
chrám stojící u prostřed
města Amasie.
Horlivost taková ovšem omluviti se dá jenom
přílišnou rozčileností ducha za oněch poměrů mimořádných.
Lapili a podruhé k soudu pohnali jej. Soudce sliboval, že
mu promine všechen trest, bude-li činu svého litovati a odřekne-li
se víry křesťanské. — Bohdar
nevšímal sobě ani slibů, ani
hrozeb soudcových, a zase neobroženě vyznal, že věří v jediného
Boha pravého. K rozkazu soudcovu biřici statečného vyznavače

Kristova Bobdara na skřipci natábli, metlami mrskali, a drápy
železnými po celém těle rozrývali. Bohdar za děsných bolestí
těch nepromluvil ani slova krom výroku Žalmisty Páně: „Hospo

dina vždycky velebiti budu! Jemu volím zpívati
chválu

ustavičnoul“

— Ztrýzněného odvázali se skřipce

a odvedli do žaláře, kde anjel Boží potěšil a posilnil jej.
O třetím výslechu soudním dokázal vojín Bohdar rovnou
statečnost a neoblomnost. Soudce pak rozkázal, aby za to byl za
živa upálen.
Rozkaz ten vykonal se roku 306., dne 17. února, kdy Církev
Řecká slaví jeho výroční památku. V Církvi Římské připadá

svátek svatého Bohdara

Amasijského

na den 9. měsícelisto

pada, kdy tělo jeho bylo přenešeno.

Tělo svatého Bohdara
křesťané z plamenů vychvátili
a uctivě pochovali v Amasii,
odkud za století dvanáctého bylo
přenešenodoItalskéhoměsta Brindisi.“) Hlava svatého muče
níka Bohdara v posvátné vážnosti chová se v Italské pevnosti
1) Cybele, domnělá bohyně úrodnosti země, o jejíž slavnosti hlučně
hrávalo a tančívalo se, a býkové i kozli obětovali se jí. — *) Brindisi,
(staré Brundusium, franc. Brindes), město Italské pří moři Adriatickém
v Neapolské provincii Otranto, má některé starožitnosti, zvláště v biskup
ském kostele.

Gaetě.')

Svatému Bohdaru

(Theodorovi)ke cti vystavěnbyl

překrásný kostel, do něhož každoročně putují tisícové křesťanů
nábožných.
a
Svou chvalořeč o svatém' Bohdaru zakončil svatý Řehoř,
biskup Nysský, následnou modlitbou: „Jakožto vojín obbajuj nás,

jakožto mučeník budiž orodovníkem naším a vypros nám pokoje.
Potřebí-li nám přímluvy ještě mocnější, spoj se 8 ostatními
mučeníky,
bratřími svými, a proste společně za nás. Svatí
Petr, Pavel a Jan nechať ujmou se Církve, kterouž byli sami
založili. Kéž by na vždy od nás vzdáleny byly všeliké bludy! Kéž
by obec křesťanská stala se půdou úrodnou na mocnou přímluvu
tvou a spolumučeníků tvých !“

3. Svatý Narses, biskup Perský, a jeho učeník Josef,

mučeníci.

Roku 343. Narses, biskup Šarhkadatský,
byl s uče
níkem svým Josefem jat a ke králi Saporovi II., v městě
tom meškajícímu, přiveden. Král chválil ctihodné stáří bisku
povo a spanilé mládí Josefovo, a sliboval oběma dary veliké,
budou-li se klaněti slunci.
Moudře a rázně odporoval biskup

Narses.

Král mu hrozil smrtí. Narses

odvětil: „Kdyby's

mne usmrceného opět vzkřísil a ještě sedmkráte zavraž
dil, přece nespustil bych se Boha svého, a neuposlechl
bych rozkazu

tvého.“ — Král uslyšev slova ta odsoudilje

na smrt mečem, kterouž svatí mučeníci srdpnatěa milerádi pod
stoupili.

4. Svatý Ursin, biskup Bourgeský.

V Římském martyrologiu čtemeke dnu dnešnímu: „V Bour
gesu (v Bouržu)“) svátek svatého Ursina vyznavače, jenž byl
') Gaeta (u Římanů Cajeta), jedna z nejsilnějších pevností Italských
v bývalé Neapolské provincii Terra di Lavoro. Do Gaety uchýlil se
roku 1848. papež Pius IX,, opustiv pobouřenýŘím. — *) Bourges (Burž),
hlavní město departementu Cherského ve Francii, sídlo arcibiskupa. Starým
Galům už před Kristem slulo město to Avariko. Za vlády Římské pojmeno

váno„Avaricum civitas Biturigum.“

5. Sv. Eustolia Romana a Sopatra. 1. 8v. Třyfon a spolumuč.
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v Římě vysvěcen od nástupcův apoštolských, a ustanoven prvým
biskupem města toho.“
Tělo svatého biskupa Ursina pochovalina hřbitověobecném
za městem. Na místě tom během času hřbitov zanikl a vysadila

se vinice.

Když pak v Bourgesu

biskupem byl Probian

(550—568), zjevil se biskup Ursin ve snách Augustovi, knězi
a opatovi v klášteře svatého Symforiana,“) naznačil mu místo,
kde odpočívá tělo jeho, a nařídil mu, aby ho vykopal a ke cti

Boží přenesl do kostela.
Zjevení to se opětovalo Augustovi
a Pařížskému biskupovi když byl navštívil biskupa Probiana
v BourgeBsu. Nalezli tělo svatého Ursina, slavně přenesli je do
chrámu biskupského, a umístili je u hlavního oltáře, kdežto Bůh
osvědčil svatost jeho mnohými divy. Chrám ten rozšířením města
octnul se v městě samém, a proměnil své bývalé jméno svatého

Symforiana ve jméno svatého Ursina.

5. Svatá Eustolia Romana a Sopatra, panny, princesny.
V Cařihradě

panen Eustolie

křesťanédnes mají církevní svátek svatých

Romany a Sopatry,

rodných sester a dcer

císaře Mauricia, jenž panoval od roku 582. do roku 602., a pro
tivným byl prostopášnému vojsku, proto že dbal o kázeň. Najatí
žoldnéřové připravili jej o trůn a 0 život.

Dne 10. listopada.

I. Svatí Tryfon, Respicius a Nymfa, mučeníci.
Za císaře Decia (249—251) Tryfon

hlásal učení Ježíše

Krista, a snažil se, aby každého na víru obrátil. Byv od žoldnéřů
císaře Decia polapen, byl nejprvé na skřipci trápen, železnými
drápy trhán, holemi bit, a konečně pochodněmi pálen.

Respicius,

jeden z tribunů,

vida, jak statečně Tryfon
1) Bv. August

dne 7. října.

velitelů pluku císařského,

snášel všechny ty muky, obrátil se
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i

na víru Kristovu, a hned veřejněza křesťanaprohlásil se. Trýžnili
jej spůsobem rozmanitým, a pak spolu s Tryfonem přivlekliho

k soše Jovišově,

kteráž, an se Tryfon modlil, spadla na zem

a rozbila se. Za to oba přeukrutně utlučení byli a slavné muče
nictví podstoupili dne 10. listopada.
Toho dne panna Nymfa hlasitě vyznávala, že Ježíš Kristus

jet

pravý

Bůh, a sloučila s věncem panenským

mučenickou.

palmu

2. Svatí Tiberius, Modest (Miran), a Florencia, mučeníci
Agdeští ve Francii.

Vkrajině Agdeské čili Agathejské“) dnešníhodnesvětí
se památka svatých mučeníků Tiberia a Modesta, a svaté
mučenice Florencie, jenž za pronásledováníDioklecian
ského rozmanitým spůsobem byli mučeni a konečně usmrcení.
Město Agde čili Agatha má nyní okolo 10.000 obyvatelů,
obchodní soud, školu plaveckou a silnou pobřežní plavbu, jsouc
na levém břehu řeky Agdy. Agde byla jedna z prvních osad
Féničanů Marsilijských dlouho před Kristem, a zachovala mnoho
starožitných domů, hradby a jiné památnosti. Největší památností
města a celého okolí však zajisté jsou svati mučeníci Tiberius

i Modest

a jejich spolumučenicesvatá Florencia,

kteréž

vděčné obyvatelstvo v povinné uctivosti má po celých šestnácti

stoletích.

") Agde latinsky: Agatha, prastaré přímořskéměstov Jižní Francii,
v departementě Hérault. Hlavní kostel Agdeský pochází ze VII století.
Roku 506. odbýval se v Agathě církevní sněm.

8. Přenešení sv. Ludmily. „©

3. Přenešení svaté Eudmily,
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kněžny České, vdovy, mučenice.

Drahomíra, vdovapo knížeti ČeskémVratislavovi I.,
dne 15.září927zavražditi dala na Tetíně svatou Ludmilu.')
Bůh oslavoval hrob svaté mučenice Ludmily mnohými zázraky.
Té doby svatý Václav dvacetiletý vládu sám ujal, poněvadž
matka jeho, Drahomíra, neprospěšněpočínala sobě.
„Rozpomenuvse na bábu svou (svatou Ludmilu) Václav,
jak svatě živa byla na světě, a jak stkvělou odměnu obdržela od
Všemohoucího, prolévaje hojné slzy, 8 kněžími a některými nábož

nými lidmi se uradil, a poslal je na hrad Tetín přikázav jim,
aby aspoň kosti neb prach těla setlelého důstojně k němu (do
Prahy) přenesli... Vykonávajíce tedy rozkaz pána svého, poslové

vešli do chrámu (svatého Michaela

na Tetíně), odhrnuli zem

a našli hrob. Ale shledávajíce víko hrobky, v níž leželo tělo cti
hodné, 7 části shnilé, ostýchali se pozdvihnouti je, řkouce: „Je-li
dřevo shnilé, čím více to, co vnitř jest?“ — I chtěli hrob opět
uzavříti s největší bedlivostí. Úmyslům jejich ale protivil se jeden

z nich, kněz Pavel Kaich, Moravan, a řekl: „Nikteraknestane
še, jak pravíte; nýbrž po rozkazu knížete (Václava) vyzdvíhnu
jej, najdu-li aspoň prachu těla setlelého.“
Jemu posvědčili ostatní, a po jednohlasném

usnešení

zdvíhli víko.

Víko při tom rozlomilo se, a kněz Pavel upadl se zemí
přes tělo mrtvé. I vstal rychle, a zem odhrnul se soudruhy svými.
8 aj, shledali svaté tělo všeho porušení prosté ... Náramnou
radostí z toho opojeni, vzdávali neskonalé díky Všemohoucímu,
svaté tělo její ze země vyzdvíhli a položili před oltář (svaté Kate
tiny). Vykonavše všechno slavně podle řádu, vložili je na máry,
3 upevnivše tyto (máry) dvěma koním na záda, tétéž noci spěchali
lo hlavního města Prahy.
Ti, kteří tělo svaté přenášeli, předeslaliku knížeti (Václavu)
luhy s dobrou zprávou. Poslové nalezli ho ve spaní. I vzbudil
ej rádi a velkou radost mu spůsobili, zvěstujíce, že milostí vše
nohoucího Boha tělo vznešenépaní, báby jeho (svaté Ludmily),

leporušeno shledali. Ihned vstal kníže Václav,

do.kostela

| největší radostí pospíšil, a Kristu Pánu neskonalé díky vzdával.
3) Sw. Ludmila,
Církevní Rok VI.

dne 16. září,
20
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Když slunce zasvitlo dne 10. listopada 929, a papisky
svými tmu zahnalo,, svolal kníže Václav kněžstvo a zástup
věřících, a pospíchal u velikém průvodu vstříc. I potkali ony věrné

nosiče s tělem svaté

Ludmily,

kteréž ihned kněží a žáci

vesele na ramena vzali, a dobrořečíce Bohu, zpívajíce žalmy
i chvalozpěvy, nesli- do města.
Když vešli do chrámu, položili je před oltářem na podlahu
a učinili velký pokřik. Když pak zvědavost obecná jak věřících
tak nevěřících o tom hloubala, kolik jich bylo pohromadě, shblukli
se a ku dveřím chrámu pospíchali. Poradiv se potom kníže
(Václav) s kněžími, tělo její přede vším lidem dal odkrýti, aby

se přesvědčilivšichni, že neporušena jest

zachovánaod Krista

Pána. Všichni pak divíce se, neunavně hlásali slávu Kristovu,
a nikdo nemohl protiviti se pravdě, poněvadž všem byla patrna

neporušenost

těla a pevnost vlasů. Obličejjejípakstkvěl

se, jakoby byla živa. Neporušená krása šatů její tak se leskla,,
jako by byly toho dne utkány. Všichni patříce na to hlasitě pro
volávali, že hodna jest veškery cti a chvály.“

I pochovánjest poklad ten v kostele jeptišek u svatého
Jiří na hradě Pražském, kdežto i kámen zbarvený krví této
svaté mučenice (Ludmily), a jiné posvátné památky uctivě
chovají se.
„Po roce pak téhož dne, kdy byly svaté ony ostatky přene
Šeny, na slávu jména Svého a na důkaz zásluhy služebnice Bvé.

(svaté Ludmily), Kristus Pán spůsobiti ráčil zázrak znamenitý.“
„Jakož křesťanský jest obyčej, shromáždilo se kněžstvo a sla- .
vilo památku její. Když po modlitbách společně zasedli, aby.
pookřáli, jakýs človíček, stížený chorobou tělesnou a skřivený,
tak že nemohl nikterak pohlednouti vzhůru, vzýval moc Kristovu
a zásluhu této světice přede dveřmi chrámu, v němž tělo tak
veliké, paní odpočívá, a ihned povstal přímo a nabyl dřívější síly.
Přemnozí divíce se tomu, slávu prozpěvovali Kristu všemohoucímu,

že skrze služebnici,Svou (svatou mučenici Ludmilu) ráčil nká
zati moc Svou.“ ')
1) Krišťanůvživot svaté Ludmily

a svatého Václava,

přeložilz latiny

Josef Truhlář, v „Pramenech dějin Českých“ díl I. v Praze 1879,
nákladem musea království Českého.

1. Bv.Martin, biskap Tůrský.
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I. Svatý Martin (Mach, Mašek), biskupTourský.

Slavný světec Martin Túrský narodil se léta Páně 316.
v Sabarii Panonské.') Má se za to, že Martin svatý rodem
byl Slovan. Otecjeho byl tribunem, setníkem vojenským.
Martin jako chlapečekpřišels rodiči svými do Pavie
a tam byl vychován. Ač rodiče byli pohané, Martin

v Italii,“)
desítiletý

zapsati se dal mezi čekance křestu svatého, a navštěvoval školu
křesťanskou.

V patnáctém roce svém musel Martin

vstoupiti do jízdy

Římské. Za příkladem vojínů Římských, jenž byli v čas pronásle
dování pro Krista obětovali život svůj, i Martin živ byl Kristu
Pánu, a pod krunýřem bilo mu srdce k chudým laskavé a soutrpné.

V městě Amiensu“)

vojín

Martin,

čekatel křestu,

u brány spatřil polonahého, zimou se třesoucího žebráka, jenž ho
prosil za almužnu. Martin, nemaje peněz, daroval mu polovici
pláště svého. V noci pak zjevil se mu Spasitel
přioděnýpláštěm

tím, a pravil k anjelům Jej obklopujícím: „Martin,

nekřtěný, rouchem tím mne přiodil!“
kde vojín Martin

ještě

Na onommístě,

vykonal ten skutek lásky k bližnímu, byla

později vystavěna kaplička.

Dosáhnuv léta osmnáctého přijal Martin

křest svatý

a zůstal ještě dva roky ve službě vojenské, čekaje na setníka
svého, jenž mu slíbil, že po lhůtě té s ním z vojska vystoupí.

Té doby dána Martinu žádaná propuštěná z vojska.
Martin složil zbraň, odebral se po několika létech ke

svatémuHilariovi,

biskupu Poitierskému,“)

jenž mu udělil

nižší posvěcení, a brzy odešel do Panonie, kam rodiče jeho se
navrátili, aby je obrátil na víru křesťanskou.
Tou cestou v horách Alpských chtěl ho lupič zavražditi.
")Sabaria (Colonia Claudia Savaria), za staréhověkuzname
nité město v hořejší Panonii v zemi Bojů, z něhož císař Klaudius

udělal

osaduŘímskou.NamístěbývaléSabarie stojí nyní Steinamanger (maďar.
Szombathely) v župěŽelezné.— *) Pavia (staré Ticinum), hlavní město
provincie Pavijské na řece Ticinu. — *) Amiens,

v staré Pikardii.

— “)8v. Hilarius,

ohražené město ve Francii,

dne 14.ledna.—Poitiers

hlavní město franc. depart. Vienneského,

jihozápadně od Paříže.

(Poatié)»
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Martin klidněřeklmu: „Já se nebojím, ale ty se boj,

poněvadž se činfš nehodným milosrdenství Božíhol“
Výrokem
Martinovou
důvěrou
v Boha zastrašený lupič
odebral setím
do akláštera
a dal se na
pokání.
V Panonii nepodařilose Martinovi navíru křesťanskou
obrátiti otce, za to ale získal Kristu matku svou a mnoho
jiných lidí. V Panonij, kde panoval blud Arianský, zasloužil

sobě Martin
Kristovo

názvu vyznavače,

ješto zastávaje Božství

byl zmrskán a vyhnán.

Zamýšleljíti do Poitiersu

k biskupoviHilariovi.

Ale

dověděv se, že světec ten jest vypovězen, šel do Milána,")
odkud Ariancem Auxenciem vypuzen byv, odebral se na malý
ostrov Gallinaria
(ostrov Kuří) u Janova (Genua), a tam spo
lečně s jedním knězem tuze žil jako poustevník.
Roku 360. dovoleno biskupovi Hilariovi,
aby se vrátil do
biskupství svého. Martin cestoval mu v ústrety do Říma.
Nezastav ho tam, vypravil se Martin za ním do Poi

tiersu.

Nyní naplnila se jeho dávná touha po samotě. Biskup
Hilarius daroval mu malý kousek půdy, na kterémž Martin
zbudoval klášter Ligugé, dvě hodiny cesty od Poitiersu. Byl
to první klášter v Galii (ve Francii), a jeden z nejstarších klá
šterů v zemích Západních. V klášteře tom Martin
vzkřísil člověka na křest se připravujícího.

z mrtvých

Vzkříšení to bylo

prvním z mnohýchzázraků, jimižproslavil se Martin vCírkvicelé.
Prvním biskupem Táúrským byl Gracian z Říma přišlý.
Druhým byl Lidorius (338—371), po jehož smrti za třetího
biskupa Túrského jednomyslně zvolen byl svatý Martin.
Museli Martina skromného a pokorného z kláštera vylá
kati a násilně do Toursu“) přivesti.
Jako dříve, žil i nyní biskup Martin tuze, chudobně
a pokorně, přebývaje v malé chyšce u kostela. Když pak návalem
lidu přílišně byl vyrušován z modlitby, vystavěl nedaleko města

Toursu klášter Marmoutier za obyčejnéobydlísvé.

*) Milán (Mailand, Mediolanum), dříve hlavní město království Lom
v bardského,
nyní
blavní
město
provincie
Milánské
Italii.
—*)Tours
(Tór)

nyní hlavní město franc. depart. Indre et Loire na levém břehu Loiry.

1. Sv. Martin, biskup Túrský.
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Klášter ten byl mezi skalami a řekou Loirou

v pustině,

do nížto přicházelo Be jen po úzké pěšině. Tam měl biskup

Martin

a každýmnich komůrku dřevěnou. Ostatní žili v je

skyních.

Brzo bylo kolem svatého Martina

osmdesát

mnichů.

Vlastního jmění neměli ani jednotlivci, ani celé družstvo. Výživu
svou měli z obecné pokladnice církevní. Mladší bratří přepisovali
knihy, starší věnovali se modlitbám a výkonům duchovenským.
Mniši vycházeli z komůrek a jeskyň svých jenom ku společným
modlitbám do kaply a ku společné večeři, jež byla jediným občer
stvením na celý den. Vína neokusili nikdy.

Na visitační cesty v biskupství brával Martin

několik

mnichů s sebou. Roucho jejich bylo ze srsti velbloudí, ač byli
mezi nimi také mužové z rodů vznešených. Z této výtečné
školy svatého Martina vyšlo později mnoho mnichů na prestoly

biskupské..
Svatý Martin horlivě zastával svůj církevníúřad. V Galii
za té doby po venkově ještě byli roztroušeni pohané, sochy

a chrámy modlářské, poněvadžbyli chráněnicísařemJuli
anem Odpadlíkem, a trpeni císařem Jovianem + 364,
i Valentinianem
I. + 375. Pokorný a chudobnýbiskup Mar
tin celé zástupy z nich obrátil na víru svým příkladem, svým
kázaním a svou mocí divotvornou. Začasté octnul se v nebezpečí

života, zvláště když jal se bořiti pohanské

chrámya

káceti

posvátné stromy.
Mimo jiné zázračné události toho druhu biskup Martin
jedenkráte rozbořil starý chrám modlářský, a chtěl také poraziti
veliký smrk u něho stojící. Pohané se protivili a pravili: „Máš-li

takovou důvěru v Boha svého, porazíme strom ten
sami; ale ty podstavíš mu, když padati bude, ra
mena svá.“

-© Svatý Martin svolil, dal se svázati a postaviti na místo,
kam se klonil padající strom. Zástup diváků byl veliký. Muni

chové strachem bledli. Za praskotu řítil se strom. Svatý
Martin učinil znamení kříže, strom jakoby větrem zachvá
cený svalil se na stranu protější, a málem byl by zabil diváky
pohanské. Pohané ihned žádali, aby je svatý biskup Martin
přijal mezi učeníky křesťanské.
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Svatý Martin na ssutinách pohanských chrámů stavěl .kře
sťanské kostely a kláštery. Pověry z křesťanských obcí odstra
„ňoval, a prpti bludařům (Priscillianistům) horlivě nastupoval.
Za tou příčinou opětně odebral se k císařskému dvoru do

„Trevíru.“)
„$ustině

Císař Valentinian

I. k vůli Arianské choti

jej nepřipustil.Svatý Martin

postil a modlilse. Císař

„obměkčil se, vícekráte zval jej k sobě, vyslyšel prosbu jeho a po
„dával mu dary veliké, kterých však biskup Martin nepřijal.

Císaře Maxima (387—388)vyobcovalsvatý biskup Martin
z Církve a nešel k jeho stolu potud, pokud nedovodil svou nevinu
v příčině smrti císaře Graciana,
a pokud nedokázal, že jen při
nucen byv vojskem přijal žezlo. Pak teprvé dostavil se svatý
Martin ke stolu císařskému, a seděl přede všemi velmoži císaři
po boku. Císař nejprvé jemu podal číši s vínem. On pak nevrátil
číši císaři hned, nébrž dříve podal ji soudruhům kněžím.
Kdykoli svatý Martin u dvora císařského objevil se, při

mlouvalse za nešťastné,

zvláště pak za vězny z posledních

sporů politických. Císaři nejen moudrou radu dával, ale také zlý

konec předpověděljemu, bude-li válčiti s mladým Valentini
Anem. Císařovna pak tou měrou ctila svatého biskupa Mar
tina, že jako druhá Marta při stole svémsloužilajemu. I za

bludaře Priscillianisty

přimlouval
sesvatýbiskupMartin,

když je soudcové světští mučiti a na smrt odsuzovati chtěli.
Císař slíbil mu, že nedá prolévati jejich krev, ale nestál ve
slovu svém.
Roku 386. orodoval biskup Martin v Trevíru za císařské

úřadníky Narsa a Leukadia, jenž jako přívrženciGraci
anovi měli býti popraveni. Také za Priscillianisty
opětně
přimlouval se, a tak na živě zachoval mnoho nešťastníků.
Takovým spůsobem požehnaně působil svatý biskup Martin
až do smrti své. Na jedné biskupské cestě roznemohl se. Plačíce

volaližácijeho: „Otče, proč nás opouštíš? Komu zůstavíš

nás smutné? Draví vlci vrhnou 86 na stádo tvél“ —
Svatý Martin modlese, odpověděl: „Pane, jsem-li
:) Trevír (Trier, Augasta Trevirorum)
sely, nyní hlavní město vládního okresu Trevírského

Rýnské.

ještě

na pravémbřehuMo
v Pruské provincii

1. Sv. Martin, biskup Táraký. 2. SY. Mennas, vojin.
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potřebenlidu Tvému,nezdráhám se pracovati. Staniž
se vůle Tvál“

Svatý Martin

skonal klidně a svatě v rouše kajicím a po

pelem posypán dne 11. listopada 400 ve svém 85. roce.

MěšťanéPoitierští

a Tůúrští hádali se o jeho tělo.

Túrští zvítězili. Na pohřbubylo veškero zarmoucené obyvatelstvo.
Dva tisíce mnichů a tolikéž jeptišek sešlo se toho dne.
Nástupce svatého Martina, Brikcius,
zbudoval nad jeho

hrobemkapličku,

biskup Perpetuus

Túrský (1 490) vystavěl

mu ke cti krásný chrám.
Svatý Eligius, zlatník,“) zhotovil na kosti svatého
Martina

schránku tlustým zlatem potaženou a drahým kamením

posetou.

Pro mnohé zázraky konaly se pouti k jeho hrobu v Toursu
jako do Jerusaléma a do Říma.
Svatému Martinu ke cti všude, i u nás, mnoho kostelů
bylo zasvěceno,“) a králové francouzští vždycky pokládali jej za
patrona svého a říše své.
Hugenoté, protestanti francouzští za šestnáctého století,
oloupili chrám ten a spálili kosti svatého Martina.
2. Svatý Mennas,
Svatý Mennas,

Diokleciana

vojín, mučeník, Egyplán.

Egypftan, vojín křesťanský, za vlády císařův

a Maximiana

odebralse do samoty, aby činil

pokání. V den narozenin císařových pohané shromážděni byli
v divadle. Mennas
vystoupiv z poustevny neohroženě káral
pověry a modloslužby jejich. Za to byl polapen a k rozkazu

Pyrrha, císařského náměstka ve Frygii,“) svázán a řemeny pře
ukrutně bit. Potom jej na skřipci mučili, pochodněmi pálili, po
1) Svatý Eligius, dne 1. prosince. — *) Na Vyšehradě u Prahy
kapla svatého Martina z XII. století důkladně ve slobu románskémroku
1879. a 1880. obnovena, a uvnitř náležitými malbami opatřena byla znamenitým

náklademvys. důst. p. Františka

Kočího, kanovníkaa děkanovanáměstka

kapitoly Vyšehradské. Šlechetný obnovitel kostelíčka, celému národu drahého,
v národě zbudoval sobě pomník. Bůh mu za to hojně žehnej! Obnovenoukaplu

tu na densvatého Martina 1880posvětilvys.důst. p. probošt Václav Štulc.
— *) Frygia, krajina v Malé Asii od Frygův obývaná.
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cestách trnitých a kostrbatých vláčeli, konečně mečemsťali a tělo
jeho do ohně uvrhli. Křesťané tělo opálené z ohně odnesli a po
chovali. Později přenešeno bylo tělo svatého mučeníka Menny
do Cařihradu.
W

3. Svatý Athenodor,

mučeník v Mesopotamii.

V Mesopotamii
(Meziříčí), v zemi předníAsie mezi.
řekami Eufratem
i Tigrem a horami Armenskými,světí se
dnes výroční svátek svatého Athenodora
mučeníka, kteréhož
za pronásledováníDioklecianova
císařskýnáměstekEleusij
dal páliti a jinak přeukrutně mučiti. Konečně pro neoblomnou
stálost ve víře křesťanské odsoudil jej Eleusij na smrt mečem.

Kat, maje vykonati nález smrti, skácel se a byl mrtev. Žádný
jiný neodvážil se mečemtnouti svatého vyznavače Athenodora,
kterýž modle se skonal na popravišti.

4. Svatý Theodor (Bohdar) Studites, opat.
Ke dni 12. listopada psáno jest v martyrologiu Římském, v zá

pisech mučenických: „V Cařihraděsvatého

Theodora

Stu

dity, jenž pro víru katolickou 8 obrazoborci horlivě bojoval, a po
veškeré Církvi katolické slavným jest učiněn.“

Svatý Theodor

narodil se léta Páně 759. v Cařihradě.

Roku 781. vstoupil do kláštera „Sakkud“

794. zvolen byl Theodor

u Cařihradu. Roku

za opata kláštera, když se byl Plato

vzdal důstojnosti té.

Opat Theodor

výtečně proslavil se ve sporu o ctění obrazův

svatých.

Léta Páně 796. vypověděl ho Byzantský císař Konstan
tin VL do Soluna. Po smrti císařově797 Theodor vítězně
navrátil se do Cařihradu, a byl v přízni u císařovny Ireny,
matky císařovy.

Roku 798. stal se Theodor představenýmkláštera „Stu
lium“ v Cařihradě, odkud jeho příjmí „Studites.“
Pod jeho
správou bylo tisíc mnichů.

S patriarchou CařihradskýmNikeforem

rozdvojilse The

oDdor, a byl roku 809. zase vypovězen, ale roku 811. císařem

Michaelem

I. nazpět povolán.

4. Ev. Theodor Studites. 1. Sv. Martin, papež.
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Císař Lev V. Armenský opět do vyhnanství poslal The
odora roku 814. Po smrti jeho byl sice za císaře Lva II. Zají
kavého Theodor na svobodu propuštěn, ale brzo po čtvrté
vypovězen na poloostrov Chalcis,
smrtí dne 11. listopada 826.

kdežto dobojoval blaženou

Ctění posvátných obrazů bájil opat Theodor neto
liko živým slovem, ale také obratným pérem. Zůstavilť po sobě
několik knih o tomto předmětu. Mimo to máme od svatého Tbe

odora Studity 271 listů a básně.
Papeže Paschála I. listem žádal Theodor za pomoc
proti obrazoborcům,
a nabyv jí děkovalmu listem novým,
v němžtomimojiné se čte: „Vy jste v pravdě od počátku

čistým a neklamným zdrojem pravé víry. Vy jste
tichým, výtečným přístavem celé Církve proti vše
liké bouři bludařské. Vy jste od Boha vyvoleným
útočištným městem spásy.“
Dne 12. lstopada.

I. Svatý Martin (Mach, Mašek), papež, mučeník.

Svatý Martin narodilse v Todech v Tuscii,") a vy
nikal moudrostí i bázní Boží mezi duchovenstvem Římským. Papež

Theodor svěřilMartinovi důležitéposelstvído Cařihradu,
kdežto horlivě a vědecky potíral blud Monotheletův,“)

kteříž

3) Todi, město v Tuscii, dříveEtrurií zvané, nyní v Italské pro
vincii Perugii. — *) Ježíš Kristusjest pravý Bůh a pravý člověk

v osobě jedné, Jenž má tudíždvojí přirozenost
a lidskou.

a vůli, Božskou

Na začátku sedmého století však bludně učili Mon ofysité,

že

v Kristujedna tolikopřirozenost jest. ŘeckýcísařHeraklius, tísněný
výbojnými nájezdy Peršanův, aby moc svou utvrdil, zamýšlelčetné Mono
fysity v Egyptě, v Arabii a v Syrii spojiti s Církví katolickou,
aby se
přoti němu nespolčili s Peršany a Araby. Úmyslu toho chopili se přívrženci

Monofysitů, a vyslovilinauku„o jedné činnosti a působnosti vůle
Kristovy,“ hodlajíce blud Monofysitů nepozorovaněpřenesti do Církve.
Bludaři ti jmenovali se Monotheleté.
Původcem nového bludu toho byl
Sergius, od roku 608. patriarcha Carihradský,a miláček císařeHeraklia,
kterýž v nauce té spatřoval dobrý prostředek, jímžby sobě naklonil Mono

fysity, a stav se sám Monotheletou,

vydalroku638.císařský zákon
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Kristu jednu toliko vůli přisuzujíce upírali Mu zásluhu a mož
nost vykoupení člověčenstva. Hlavně vynasnažoval se Martin,
poslanec papežský, aby na pravou cestu přivedl bludaře Pavla,

patriarchu Cařihradského,jenž byl sepsal pro císařeKonstan s a IL
věroučný zákon „Ty pus.“
V měsíci červenci roku 649., po smrti papeže Theodora,
zvolen byl Martin za papeže. Z volby té nastala radost vše
obecná, a brzy osvědčily se veliké ctnosti nového papeže.
Papež Martin liboval sobě v modlitbách, těšil zarmoucené,
podporoval chudé a nuzné, hostil poutníky, pečoval o okrasu
domův Božích, smiřoval nepřátely, a přede vším neohroženě hájil
pravou víru proti bludům toho času roznášeným.

Hned v říjnu toho roku svolal papež Martin slavný cír
kevní sněmdo chrámu Lateranského
v Římě, jehož účastnilo
se 105 biskupů, kteříž jednomyslně odsoudili kacířství Momo

theletů,
pus“;

jeho původcea věroučnézákony „Ekthesis“

a „Ty

avšak tresty církevní neuvalili výslovně ani na zemřelého

císaře Heraklia,

ani na panujícího císaře Konstansa

II.

Spisy sněmu toho a překrásný sněmovní list ke všem věřícím

rozhlásil papež Martin

L v zemích Západních i Východních,

a úchvalysněmu Lateranského

ctily se od katolíků všude

jako usnešení sněmu všeobecného. I papežové nově zvolení ve
svém vyznání víry zasýlaném ku předním biskupům slibovali, že
mimo ustanovení sněmův všeobecných budou zachovávati také

nařízeníLateranského

sněmu papežeMartina I.

CísařiKonstansovi IL psalpapežMartin jménemcelého
sněmu Lateranského
zvláštní uctivý list, v němžtojej sice
„věroučný od Sergia sepsanýa „Ekthesis“

zvaný,kterýmse přikazovalo,

aby nikdo nemluvil ani o dvou činnostech vůle v Kristu, ani o jedné, ale
přece zřejmě se pravilo, že v Kristu jedna toliko vůle jest, z čehož-povstaly
žalostné rozmíšky v Církvi. Herakliův
vnuk a pozdější císař Cařihradský,
Konstanas II., vydal nový zákon věroučný „Typus“, roku 648. sepsaný

Pavlem, patriarchouCařihradským,
jímžto „Ekthesi“ Herakliovu

od

stranil a oběma stranám přísně zapověděl o učení tom háÁdati se. Takovou
měrou hodlal Konstans všechen spor ukončiti, jakoby mičenímpravda v lež,
a lež v pravdu přetvořiti se dala. Císař Konstans
II., osobuje sobě moc
i ve věcech Božských a církevních, pohrozil sesazením a trestem biskupům,

kněžím i nekněžím, jenžby se nepodrobili zákonu tomu Monotheletům
nadržujícímu.

1. Sw.Martin,papež.
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napomenul, aby věren byl pravé víře, ale původcem „Typu“
jej nejmenoval. Avšak císař Konstans,
vida, že marné bylo sna
ženíjeho, aby pohnulpapeže Martina ku podpisusvého „Typu“
cítil se uražena papežovým odporem proti jeho cesareopa
pismu,") a za příklademsvých předchůdců, jenž s biskupy Církve
Východní jako s otroky nakládali, odpověděl uctivému listu pape
žovu rozkazem, aby Olympius, exarch“) Ravennský, dal papeže
Martina
buď zavražditi, buď živého do Cařihradu dovesti.
Olympius nařídil služebníkovi svému, aby zavraždil papeže slou

žícího mši svatou v kostele Marie Panny „U jeslíček“

Když

pak sluha ten oslepnuv, nemohl vražednou úlohu svou vykonati,
Olympius,
zázrakem tím zpamatovav se, smířil se B papežem.

Avšak po brzké jeho smrti rozkázal císař Konstans
opět, aby
jeho nástupce, exarch Kalliopas,
v měsíci červnu roku 653.
papeže Martina zajal a do Cařihradu přivedl.
Kalliopas,
navštíviv papeže nemocného, vytýkal mu, že
má uschovanou zbraň.

Papež odvětil, že může palác prohledati

a přesvědčitise. Když pak exarch Kalliopas

ničeho nenalezl,

pravilpapež: „Hle, takto vždy užívá se proti nám nacti

utrháníl“

Nicméně přece za tmy noční dovlečen byl papež Martin
na loď, která schválně zdlouhavě do Řecka se plavila, na ostrově
Naxii čili Naxos přezimovala, a teprvé po roce, dne 17. září
654 v Cařihradě přistála. Na té smutné pouti přinášelinábožní

lhdé papeži

dary, které však dozorcové

jeho přivlastňo

vali sobě.

Římané zatím obávajíce se, aby jim císař Konstans

nevnutilpapeže monotheletu,
k čemuž přivolil Martin
V Cařihraděpapež

zvoliliEugenia

I. za papeže,

I., jak mile se o tom dověděl.
Martin vystaven byl po celý den na

1)Caesareopapismus
značí svrchovanoucírkevní moc v rukou
světského panovníka,jížto se domáhá za věku nového tak zvaná „státní
všemohoucnost“ v státechkonstitučních.— *)Když padla říše Východo
gotheká, byl exarch nejvyšším velitelem vojenským a náměstkem, místo
držitelem, císařův Byzantských v Horní a Střední Italii (od roku 567—751),

kterýž měl sídlo své v městě Ravenně, jež Pipin Francký s okolníkra
jinou roku 755. daroval papeži.
Od roku 1860. náleží Ravenna k Ital
skému království.
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břehu na posměch luze

bludařské.

Pak úpěl 93 dnů bez

pomoci v žaláři. Konečně pak dne 19. prosince 654 pohnán byl
k soudu.

Dva žoldnéři museli papeže nemocného podpírati,

aby

stoje mohl vyslyšeti obžalobn. Svědkové uplacení vinili papeže
Martina z velezrady a ze spojenství s Mahomedány Africkými,
jimž prý posýlal zbraň a peníze. Klidně a důstojně odmítnul od
sebe papež křivou obžalobu; ale odmítnutí to neprospělo mu;
bylť přece s hodnosti papežské sesazen a na smrt odsouzen.

Za přítomnosticísařeKonstansa

svleklijej katané zroucha

biskupského,dali muželezný kruh na hrdlo, ařetězem
spoutaného vedli celým městem. Odpraven nebyl papež Martin
jenom za tou příčinou, poněvadž se císař Konstans
obával
všeobecné nevole lidu, kterouž spůsobilo trýznění papeže ne

vinného.

Avšak zdlouhavá smrt jeho zamýšlela se přece. Odvedli
papeže do žaláře, odkud třetího měsíce vyvezlijej do vyhnanství

na půlostrov Chersoň

(Korsuň), kdežto přistál dne 15.května

roku 655.
Tam nedlouho před smrtí svou psal papež Martin listy
a hořce naříkal sobě, že Římané nepostarali se mu ani o potřeby
životní. Tak stalo se buď z bázně před císařem ukrutným, buď

dozorcové

císařští

nepopřáli podpor došlých papeži strá

dajícímu.

Čeho sobě přál v listech psaných: „Doufám,

že milo

srdný Bůh brzo ukončí strastný život můj,“ vyplnilo
se. Dne 16. září 655 skonal výtečnýpapež pronásledovaný smrtí

spravedlivého.
Jeho tělo pochovánobylov Marianskémkostele
u Chersoně. Později pak bylo do Cařihradu, a tam odtud
do Říma přenešeno.Odpočívá v chrámu svatému Silvestru

a Martinu Túrskému věnovaném.
Znamenitou pozůstalostí po svatém papeži a mučeníku Mar

tinu L jest veliký počet listů prostoupenýchduchem apo

štolským.

2. Bv. Benedikt, Matouš, Jan, Ieak a Kristin.
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2. Svatí Benedikt (Beneš), Matouš, Jan, Isak a Kristin
(Christin),

mučeníci, spolupatronové království Českého.

Druhý biskup Pražský, svatý Vojtěch, povolenímpapeže
Jana XVI odešel z Prahy a z Čech nepovolnýchdo Říma, kde
vstoupil do kláštera svatého Alekgy, a učinil obyčejný slib dne
17. dubna 990. Když pak zvláštní poselství České dostavilo
se do Říma, aby vymohlinávrat svého biskupa Vojtěcha do
Praby, papež rozkázal Vojtěchovi,
aby opět šel k Čechům
poslušnost mu slibujícím.

Svatý Vojtěch vzal s sebou dvanácte

řeholných

bratří z klášterů Římských, kteréž uvedldokláštera Břevnov
ského, jejž byl kníže Boleslav II. založil, a jemuž k výživě
vykázal roční důchod 1500 peněz z komory knížecí.

opatem kláštera toho ustanovil svatý Vojtěch

Prvním

svého bývalého

pěstounaRadlu, klášternímjménemAnastasia.
Roku 995. pro zpurnost Vršovců musil svatý Vojtěch
podruhé Prahu opustiti a do kláštera Římského odejíti. K roz
kazu papeže Řehoře V. však ochotně zase mínil se vrátiti do
Prahy, ale dříve odebral se do Hnězdna ke knížeti Polskému

Boleslavovi

Chrabrému, odkudvzkázalČechům, zdali ho

ještě míti chtějí? Odpověď záporná
sprostila jej všech povin
ností k diecési Pražské, a on příštího jara 997 vydal se na
cesty apoštolské mezi pohany.
Na cestách těch věrně doprovázeli jej mimo bratra Radima

řeholníciz kláštera svatého Aleksy v Římě: kněz Benedikt,

a bratří: Matouš, Jan, Isak a Kristin,

jimžto svatýVoj

těch vykázal poušť nedaleko Kaziměře,“)

kdežto žili výbradně

toliko pro věci nebeské, obývajíce v různých chyškách maličkých
a vespolek ani nemluvíce. Někteří z nich jedli jenom dvakráte do
téhodne, jiní jen jednou, a sice toliko zeliny; nápojem byla jim
voda; na Boží hod Velikonoční přidávali k tomu trochu luskovin.
Rouchem ze srsti koňské odívali se, lůžkem byla jim holá země
a zhlavcem kámen, na němžto maličko pospali, většinu nocí na
modlitbách trávíce.
3) Kaziměř, město,také Biskupi
v kraji a okresu Koninském.

zvané, v gubernii Varšavské,
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Každodenně po hodince první se zády obnaženými léhali
na zem, a vzájemně druh druha bolestně mrskal.
Zlíbiloť se Bohu, aby stkvělou odplatu dal věrným služeb
níkům Svým, a tudíž přisoudil jim spůsobem podivným korunu

mučenickou.
|
KnížePolský, Boleslav Chrabrý, syn Měčislava I.,
panovník nábožný, navštívil bratry mnichy, aby do modliteb jejich
odporučil sebe i zemi svou. Poznav pak nedostatek a chudobu

jejich, sto stříbrných

peněz daroval jim. Bratří, spatřivše

peníze, vypravili Barnabáše,
starosti měl věci ze vnější,

šestého společníka svého, jenž na
ke knížeti, aby mu vrátil všechno

stříbro, spokojení jsouce 8 chudobou svou z lásky k Pánu Ježíši
Kristu.
Za takého pohrdání všemi věcmi zemskými z nenadání nalezli

poklady

nebeské.

Za nepřítomnostiBarnabáše

řeholníkavrazili po prvním nočním bdění

bratra

na mnichy Boha

chválící lotři, vyvlekli je z chyšek, vytasili meče a hrozili jim
smrtí, nevydají-li jim peníze od knížete darované. Ješto pak bratří
mniši jim tvrdili, že peníze knížeti navrátili, chtivost peněz obrá
tila se v zořivost. Lotři přivázali každého mnicha ke sloupu,
pálili jim boky a noži pícbali je. Potom nevinné bratry k vozu
přivázali, dlouho bičovali, po celou noc mučili a konečně usmrtili.
Umučení byli roku 1005. dne 12. listopada, a v Kaziměři

pochovánijsou od knížete Boleslava

Chrabrého.

Po třiceti

čtyrech létech ostatky jejich přenešeny byly od knížete Českého

Břetislava

do Prahy, jakož vypsáno jest dne 25. srpna v této

knize životů svatých a světic Božích.

3. Svatý Kunibert,

biskup Kolínský.

K nejznamenitějším biskupům v Kolíně nad Rýnem
počítá se svatý Kunibert
(Chunebert, Hunebert) za sedmého
století. Kunibert narodil se v obvodubiskupstvíTrevírského
z rodičův vzácných a bohabojných, jejichž jména byla Kraljo

a Regina.

Byl jahnem

při chrámuTrevírském,

a dne

25, září 623 zvolen jest za biskupa Kolfnského.
Po dvou létech objevuje se na velikém církevním shromáž
dění v Řemeši roku 625. Nejvydatnější činnost pak rozvíjel od

4. By. Nil Starší a Theodul. «
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roku 628., kdy po odstoupení svatého Arnulfa “) na biskupství
Metské stal ee rádcem mladého krále Austraského Dago
berta I., jenž zvolil sobě sídlosvé v Neustrii, kteráž mu také
připadla.

BiskupKunibert

|

jménem krále Dagoberta

I sprave

dlivě vládl v Austrasii,
a zůstal v tomto úřadě vladařském
i po roce 636., kdy král Dagobert korunu Austraskouodevzdal
svému tříletémusynu Sigbertovií III. — Kunibert vychoval

Sigberta tou měrou, že pak za svatého vyhlášen byl.“)
Biskup a vladařKunibert dovedlza nezletilostiSigbertovy
smířiti a sjednotiti šlechtu a duchovenstvo.

Po smrti krále Sigberta IIL roku 656.navrátil se Kuni
bert na svůj biskupský prestol v Kolíně. Avšak i za stáří
svého musel roku 658. ještě na sebe vzíti vedení Childe

richa II, krále Austráského, syna Chlodvíka

II, krále Neu

strijského, až pak dne 12.listopada 663 činný život svůj dokonal.

Biskup Kunibert
pochován byl v kostele svatého Klé
menta, jejž byl sám vystavěl pro lodníky Porýnské u Kolína.
Na místě starého kostela Svato-Klémentského zbudoval arcibiskup
Kolínský Konrád za třináctého století nynější znamenitý chrám

ke cti svatémuKunibertovi.
4. Svatý Nil Starší,

mudrc, poustevník, a jeho syn Theodul.

Svatý Nil Starší, čelný poustevník v zemích Východních,
narodil se za druhé polovice čtvrtého století v Angoře“) z ro
diny vzácné a bohaté.

Nabyl vzdělání vědeckého, jakož vidno

jest z jeho spisův. Byl ženat a zastával úřad měšťanosty
v Cařihradě.

Maje dvé dítek za souhlasu choti své stal se poustevní
kem na hoře Sinaiské
okolo roku 390., kde mnoho učených
a svatých mužů žilo v různých chyškách.

Nil na poušť s sebou vzal synáčka Theodula,

druhé dítě

1) Mety, něm. Metz, pevnost druhdy francouzeká, za posledních let
Německá. — 8v. Arnulf, biskap Metský, dne 16. srpna. — *)Sv. Sigbert
(Vítězoslav),dne 6. září.— *)Angora, za starodávna Ankyra či Ancyra,
město v Malé Asii.

812

Dne 12. lintopada.

pak zůstavil milé choti své. Během několika let vychovával The
odula v tuhé kázni, a nabyl neobyčejné zkušenosti i moudrosti,

kteráž jeví se v listech

osobám všech stavů psaných a v kni

hách, jimiž statečně bojoval 8 pohany a bludaři rozmanitými.

U císaře Arkadia poustevník Nil neohroženě ujímal se
vypovězenéhosvatého Jana Zlatoústého.
Císařpsal svatému
Nilovi, aby se modlil za odvrácení nehod a svízelů na Cafihrad
se valících. Svatý Nil odpověděljemu: „Kterak můžeš, císaři,
očekávati, že Bůh milostiv bude Cařihradu,
kterýž tolik zlo
činů páše, odkud vypovězen byl svatý Chrysostom,
sloup
Církve, světlo pravdy, hlasatel Jesu Krista? Kterak mohl bych
sloučiti modlitby své 8 modlitbami města, kde se dějí věci takové ?“
I hájil poustevník Nil statečně vypuzeného patriarchu svatého

Jana Zlatoústého;

bez bázněkázal proti hříšníkům mocným,

a dovodil, že nepřátelé jeho popudili císaře proti němu toliko
z řevnivosti.

Svatý Nil ztrávil mnoho roků na hoře Sinaiské.
Zatím
dospěljeho syn Theodul, kteréhož Saraceni odvedlidozajetí.
Theodul měl býti obětován;
ale pro borlivou modlitbu
zachrániljej Bůh tím, že Saraceni zaspali, jej před výcho
dem slunce už obětovatinemohli, a tudíž prodaliho za otroka.
Touměroudostalse Theodul do rukoubiskupa v Eleuse

Palestinské,
kterýž, pozpavctnosti Theodulovy, přijaljej
do počtu svýchduchovníkův, a učiniljej kostelníkem při
chrámě svém.

Mezi tím hledal Nil syna svého, a nalezl ho v Eleuse na
počátku pátého století. Biskup v Eleuse otce Nila i syna The

odula

vysvětil na kněžství,

horu Sinai

a pak oba dva navrátili se na

Svatý Nil zemřel po roce 430. Dne 12. listopada světí
výroční památku jeho Církev Východní i Západní.

Památka svatého Theodula

a těch, jenž od Saracenů

mučeni a usmrcení byli, připadá na den 14. měsíce ledna.
Spisové svatého Nila prozrazují hlubokou vzdělanost. Škoda,
že někteří z nich jsou jenom podle jména známi.

5.Blah. Josafat, arcibiskup Polocký.
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5. Blahoslavený Josafat Kuncevič, arcibiskup Polocký, mučenik.

ManželůmGabrielovi a Maríně ve Vladimíři"

Vo

lyňské narodil se roku 1584. syn, jemuž na křestu svatém dáno
jméno Jan. Za nábožného vychování domácího Jan od mladosti

libovalsoběv modlitbácha v malování posvátných

obrazů.

Začasté tak dlouho býval ve chrámuPáně, že se 0 něj rodiče už
strachovali. Jan i starším jinochům byl dáván za příklad.
Několik roků ztrávil Jan ve službě u bohatého obchodníka

Vilenského,“)

kterýž jej pro krásné ctnosti přijal za vlastního

syna. Nicméně Jan
a vstoupil roku 1604.
řádu svatého Basilije.
(katolíkům) navrácený

přece opovrhnul všemi statky zemskými,
ve Vilně do kláštera nejsvětější Trojice
Klášter a kostel ten nedávno sjednoceným
byl toho času ještě téměř zbořeniskem.

S rouchemmnichůBasiliánů
Josafat

dáno Janovi jméno Josafat.

za horlivých modliteb tuze postil se, holou zemi

měl za lůžko, nosil na těle železný řetěz, po pět roků píval toliko

vodu, a masitých pokrmů nepožíval nikdy. Josafat
zřizoval ke
cti Mateři Boží oltáře a slavně světíval výroční svátky její.“
Zachovávaje svědomitě panictví,
holí pokáral a zahnal
ženštinu, kterouž nepřátelé jeho najali a vypravili, aby jej svedla.
Nabyv svěcení církevního ještě pilnějt čtával v knihách
svatých a rozjímal o pravdách věčných.
Chudině prokazoval všemožné milosrdenství, a spásu duší,
zejména hříšníků a rozkolníků, tak bedlivě a zkušeně vyhledával,

že ho sjednocení,uniati, katolíci Řekové, nazývali„bičem
rozkolníků,“ rozkolnícipak „odluzovačem duší“
Ač Josafat znal toliko svůj jazyk Slovanský, přece
osvojil sobě takovou učenost

bohovědnou,

že nikdo nevy

rovnal se mu vyvracováním a porážením bludův rozkolnických.
Důvody své čerpával hlavně z obřadních knih Ruských, a sepsal

je ve zvláštníknize pojmenované„Obranou unie.“ Jsa nezvratně
přesvědčeno s8amospasitelnosti
pravé, jedné, svaté, kato
1)Vladimíř Volyňská, lat. Lodemeria,

druhdy stoliceknížectví

Volyňského, potom krajské město vojvodství Volyňského, nyní krajské město
v Ruské gubernii Volyňské. — *) Vilno, drohdy hlavní město velikého kní

žectví Litevského

a vojevodstvíVilenského,

nyní hlavní městoRuské

gubernieVilenské.
Ojrkovní Rok. VI

21
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lické, apoštolské Církve, neunavným hlásáním slova Božího a zpo
vídáním mnoho pobloudilých a svedených od rozkolu přivedl

do jediného ovčinceKristova. Říkávalť: „Spása

jde nade všecky ohledy státnické “
znali velikou vážnost, jížto Josafat

skrze

unii

Rozkolnícidobře

požíval v lidu; proto, vše

možně snažili se, aby ho přivábili na stranu svou — arciť marně.

Jako představený kláštera Josafat

začasté sám zastával

úřady všecky. Jednoho dne, když neměl mnichům co dáti k obědu,
vroucně modlil se Bohu, a brzo dobrodinec neznámý poslal do
kláštera hojnost obilí.

Když Josef

Velamin

biskup Kyjevský,“)

Rutský,

napotomníslavný arci

od roku 1613. požehnaně počal utvrzovati

unii Rusův se Stolicí Římskou, bylJosafat neunaveným
spolupracovníkemjeho. Místo Josefa Rutského stal se Josa
fat archimandritou (arciopatem) Vilenským, a brzo učiněnjest
pomocníkem(koadjutorem)arcibiskupa Polockého, Gedeona
Brolnického,
po jehož smrti roku 1619. přinucen byl vystou
piti na uprázdněný prestol arcibiskupský v Polocku.“)
V důstojenství tom Josafat
nikterak nezměniltuhý život
svůj, ale tím horlivěji pečoval o rozmnožení cti a slávy Boží.
Duchovenstvo svolával na synody; práva kostelů a pravomoc

biskupskou neohroženěhájil; zvláště pak sjednocení

u víře,

pro kterouž hotov byl krev svou vycediti, v biskupském obvodu
svém tak zveleboval, že po dvou létech nebylo znáti ani stopy

bývalé nesvornosti.
kolníci

Třicet tisíc zlatýchnabízelimu roz

za to, aby dopustil za správce kostelův ustanovovati

kněze nesjednocené.

ArcibiskupJosafat

ale rozhodněodpo

věděl:„Já potřebuji spásy duší a nikoli penězi“
Rozkolníci

kde a jak mohli bledali záhubu horlitele pro

unii. ZejménaMeletej Smotrický, jejž Theofan, patriarcha
Cařihradský, ustanovil za arcibiskupa Polockého roku
1620., všemožně hleděl domoci se prestolu Josafatova.
Více
kráte nepřátelé bledali bezživotí jeho; konečněnaplnilo se hnusné
přání jejich.
!) Josef Velamin Rutský od roku 1599, byl na vysokém učení
v Praze, a pak v Římě. — *) Polock, nyní krajské městov Ruské guber

nii Vitebské u vtoku řekyPoloty do Dviny.

1. Sv. Stanislav Kostka.

ArcibiskupJosafat

A
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věděl, že měšťanéVitebští“)

spikli

se proti jeho životu; on ale přece neohroženě 8 malou družinou
vypravil se do města toho za svou povinností arcibiskupskou.
V neděli dne 12. listopada 1623 na úsvitě dověděl se arci
biskup Josafat, že odbojníci oblehli jeho dům a vnikli do něho.
I vykročil nábožný arcibiskup ze světničky, kdežto se byl
modlil, ku vrahům, z nichžto jeden jej sekyrou do hlavy udeřil
a mučeníkem učinil. Tělo Josafatovo
Ssurovcivlekli městem
a 8 nejbližšího kopce shodili je do řeky Dviny s kamenem při
vázaným.
Šestého dne duchovenstvo Polocké za velikého sběhu lidu
pochovalo tělo mučeníkovo slavně v arcibiskupském chrámě svaté

Žofie, jejž pobořený byl svatý Josafat
nákladem.

obnovil ohromným

K zázrakům přemnohým, jimiž Bůh oslavil věrného služeb
níka svého, počítá se také neočekávaný návrat zarputilého rozkol

níka Meleteje Smotrického do lůna pravéCírkvekatolické.
Papež Urban VIII. slavněprohlásilarcibiskupa Josafata
za svatého mučeníka léta Páně 1642., a ustanovil jemu ke cti

den 12. listopada. Uniaté

Ruští

však od roku 1742. světí

památku jeho dne 16. září.“)

Dne 13. listopada.

i. Svatý Stanislav (Staněk, Staníček, Stach) Kostka, Polák,
člen řádu Jesuitského, patron studujících.

Stanislav narodil se dne 30. října 1550 v zemi Polské
na zámku Kostkově.
Jeho otec byl šlechtic a kastelán Jan
Kostka, jeho matkajmenovalase Markéta Kryská. Tato
vznešená a nábožná paní kladla první horčičné semeno slova
Božího do útlého srdečka dítěte svého, a semeno to za pomocné

milosti Boží ujalo se a rostlo tak, že malý Stanislávek
se všechněm domácím na zámku Kostkově
1) Vitebsk,

stal

jasným vzorem spa

nyní gubernské město v Rusku na Dvině při ústí říčky

Vitby. — *) Annus ecclesiasticus Grasco-Slavicus. Joannes Martinov. Bru
xellis 1863.
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nilé nábožnosti a anjelské cudnosti. Někdo-li za jeho přítomnosti

proneslslovojen poněkud nečisté a necudné, Stanislav
stydlivostí a bázní před hříchem už omdléval.

Když bylo Stanislavovi
14 roků, vypravil jej otec se
staršímbratrem Janem Pavlem do Vídně, aby8epoddozorem
pěstouna Bylinského
učili a vzdělávaliv ústavu Jesuitském.
Stanislav
v ústavu tom ku podivu prospíval vědomostmia pla
mennou nábožností. Každé slovo jeho bylo ohlasem lásky
Boží, kteráž prostoupala celé srdce jeho.

Po smrti císaře Ferdinanda

L. roku 1564., za panování

Maximiliana II. odejmutbylJesuitůmústav vychovávací,
a změnou tou změnili se také zevnější poměrové našeho Stani
slava. Onf musel z milého zátiší klášterního vykročiti do světa,
mezi lidi cizí, jimžto protivní byli nejsvětější jeho citové. Pěstoun

Bylinský najal byt v domě měšťana luterána
ve Vídui,
a Stanislav
se starším bratrem se tam přestěhovali. Starší
bratr, jemuž se přísná dohlídka v klášteře nelíbila, zneužíval nyní
nabyté volnosti k životu světáckému a rozpustilému, a Ssužoval

Stanislava
kde a jak mohl pro jeho nábožné a ctnostné obco
vání. Bohužel i pěstoun Bylinský
byl při bratrovi starším

a proti Stanislavovi,
kterýž, aby se ubránil nebezpečnému
vábení, zdvojnásobilhorlivost svou. Každou neděli a každý
svátek přistupovalStanislav ke stolu Páně, a na to vždy
náležitě připravovalse dne předchozíhorozjímáním
a postem.
Nežli šel do školy, pokaždé dříve uctil v některém kostele

nejsvětější Svátost, a každodenně nadvoumšechsvatých
býval. Tělo své udržovalpanic Stanislav v přísnépodrobe
nosti; nosilť kajicí žiněný šat, a pramálo času přál mu
k odpočinku; i o půlnoci vstával, aby se mohl bez překážky
na modlitbáchobírati s Bohem. Takovouto duchovní cvičbou
sflen přestál Stanislav
šťastně pernou zkoušku, kterouž mu
po dva roky strojil bratr a vychovatel nelaskavým chováním.

Po druhémtom roce upadl Stanislav

v nebezpečnou

nemoc. Tudíž prosil, aby povolaný kněz zaopatřil jej svátostmi.
Avšak domácí pán jinověrec
nesvolil k tomu, a přemluviltaké
vychovatele a bratra Stanislavova k nesvolení. Stanislav
vida
se zbavena největší útěchy nemocných, utíkal se ku svaté

panně Barboře, patronce umírajících, a na
její přímluvu

1. Sv. Stanislav Kostka.

viděním nadpřirozeným

©z
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byl potěšena ubezpečen,že se brzy

opět pozdraví.

Stanislav
pozdraviv se nevolil déle zůstati v poměrech
tak nebezpečných,a ucházelse o přijetí do řádu Jesuitského.
Avšak ani provincial
řádu toho ve Vídni, ani papežský
legat Kommendone nevyhověližádosti jeho, strachujíce se
hněvu mocného otce jeho.

Stanislav

nyní odhodlal se jinde vstoupiti do řádu Jesuit

ského. K tomu konci zůstaviv dojemný list bratru a vychovateli

svému,tajně odebralse do Augspurku

a do Dillingenů,

kdež toho času dlel provincial hornoněmecký, slovutný
slus,

Kani

kterýž jej podrobil těžké zkoušce, aby se přesvědčil, má-li

skutečně povolání pro řád tak přísný. Uložilfťmu, aby chovance

ústavu při jídle obsluhoval a světnicejejich poklízel. Stanislav
nařízené služby ty konal tak důkladně a pokorně, že se mu
všickni chovanci obdivovali.

Po třech týchdnechbyl Stanislav

do Říma vypraven,

a tam na kolenouprosil svatého Františka

Borgiu, gene

rála řádu Jesuitského, aby jej přijal. Jeho prosba byla vyslyšána,
a Stanislav
oblečen v roucho řeholné na den svatých apoštolů

Šimona a Judy roku 1567.
Ani psaní otcovo, v němžtojemu otcovskounevolí, a řádu
Jesuitskému pomstou hrozilo se, nedovedlo odhodlaného jinocha
zviklati v pevném předsevzetí. Maje nezvratnou důvěru v Boha
pokojně a svědomitě pokračoval v plnění povinností, jichžto mu

ukládalnoviciát. Mladistvý

Stanislav

dokonalepochopilslova

Kristova:„Kdo miluje otce nebo matku vícenežli mne,
není mne hoden.“ Mat. 10, 37.

Pokora a poslušnost bylyctnosti,kteréžStanislav
nejvícepěstoval.Jeho láska k Ježíši Kristu v nejsvětější
Svátosti

oltářní

bylatak velikaa tak ryza,že obličejzastkvíval

se mu nadzemskou září, kdykoliv vkročil do chrámu Božího. Mlu

vil-li o svrchovanémtajemství lásky Boží, o nejsvětější
Svá
tosti oltářní, byla řeč jeho tak důkladna a dojemna, že se jí
ani nejzkušenější a nejučenější řeholníci nemohli nasytiti.

Avšakkratičký mělbýti běh života Stanislavova,
neboť na něm naplnilo se slovo Knihy Moudrosti

4, 13. 14:

„Dokonav v krátku, vyplnil časy mnohé; zalíbilať se
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duše jeho Bohu.“ Na začátku měsíce srpna roku 1568. vyjeviř

několikabratřím řeholným,že nepřečká už konec měsíce
toho. Rozmlouvajeo blízké slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie,

pohbnutlivýmislovy líčil radost nebešťanů ze slavnosti té,

a najisto předpověděl,
že i on nejbližší

slavnost Nanebe

vzetí Panny Marie už budeslavitis nebešťany blaho
slavenými.
Když to mluvil, byl ještě úplně zdráv, a o nějaké nemoci

nebylo ani zmínky. Tu pak na den svatého

Vavřince dne

10. srpna postihla jej nemoc, která už dne 15. téhož měsíce na

slavnost

Nanebevzetí

životu skutečně anjelskému,

Panny Marie učinilakonecjeho
když byl teprvé v 18. roce svého

věku, a v 10. měsíci svého noviciátu.

Pro mnohé zázraky, kteréž učinil Bůh na přímluvu panice

Stanislava, prohlásiljej papež Klément VIII. roku 1604.za
blahoslaveného,
a papež Klément X. ustanovil výroční
památku svatého Stanislava v Církvi Boží na den 10.listo
pada. U nás koná se památka jeho dne 13. listopada.

Křesťané,katolíci! Ó jak milý a krásný jest pohled

na

mladý, zdravý a silný strom, kterýž zelenoukorunu svou
obsypánu má libovonným květem za doby jarní, a sladkým ovocem
za Času podzimního! Takovým mladým, zdravým a silným stromem

ve smysluduchovnímbyl panic svatý Stanislav

Kostka,

chlouba a ozdoba našeho bratrského katolického národa Pol

ského. Nábožná a moudrá matka kladla mu do dítěcíduše
horčičné semeno slova Božího a svatých ctností křesťanských,
kteréž milostí Boží se ujalo, a jeho vlastním přičiněním rychle

vzrůstalove strom dokonalosti

a svatosti.

Svatostta

zjednala mu korunu odplaty na nebesích, a velikou slávu v Církvi
Kristově na zemi! Ó vy šťastní otcové, vy šťastné matky! [I vy
můžete a máte horčičné semeno slova Božího a ctností křesťan
ských klásti do srdcí a do duší svým milým dětem, kteréž vám
Pán Bůh svěřiti ráčil, z nichžto budete muset počet vydati v den
soudný! Nemohu domnívati se o žádném otci, o žádné matce, že
by nemilovali dítky své; nemohu domnívati se o žádném otci,
o žádné matce, že by nepřáli sobě, aby je za života vezdejšího
spatřovali jako bujaré stromy obohacené květem ctností a ovocem
dobrých skutků; nemohu domnívati se o žádném otci, o žádné

2. Sv. Eugen, arcibiskup. 3. SY. Eňatha.
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matee, že by nežádali sobě po životě tomto shledati se v krá
lovství nebeském s milovanými syny a dcerami svými! Abyste
všeho toho dosáhli, uchopte se opravdově jediného prostředku

k tomukonci, a tenť jest Kristus a svatá Jeho pravda.
Tu vštěpujte dětem svým ode dnů nejútlejších po všechen život

svůj; větěpujteji vážným a přesvědčivým

slovem, větě

pujte ji bezúhonným příkladem svým; modlete se za
milé dítky své, abyi onyna přímluvusvatého Stanislava
v lásce ke Kristu a ve svatých ctnostech každým duem vzrůstaly,
a tak se ustrojovaly pro šťastný život pozemský, a pro blaženost
věčnou v ráji nebeském.

2. Svatý Eugen (Blahorod) II., arcibiskup Toledský.

Svatý Eugen, syn Gothského velmože Evancia,
nejprvé duchovní službu při dvorním kostele v Toledě.

zastával
Z lásky

k životu mnišskémuodebral se Eugen pozdějido Saragosy,)
kde vstoupil do kláštera svatého Engracia
a oddávalse vědám.
Po smrti Eugenia I. roku 647. proti vůli své od krále
Chindasvinta
povýšenbyl na prestolarcibiskupskýv Toledě
pod jménem Eugen IL
Ač byl Eugen

II postavy malé a chatrného zdraví, přece

rozvíjel velikou horlivost.

Opravilť kostelní zpěv a církevní

hodinky,a vyznamenalse jako spisovatel a básník.
Vedlé zprávy jeho nástupce, svatého IIdefonsa,“)

Eugen IL knihu „O nejsvětější

Trojici

sepsal

Boží.“ Některé

básně jeho dochovaly se až na dobu naši. Ze spisův Eugeno
vých vysvítá obratnost, duchaplnost a zbožnost. Svatý Eugen
zemřel dne 13. listopada léta Páně 656.

3. Svatá Enatha, a spolumučeníciCesarejští: Antonín, Zebina

a German.

V Cesaree Palestinské

uctívá se dnespamátkajmeno

vaných mučenic a mučeníků. Enatha

panna

byla pro víru

') Saragosa, druhdy hlavní město království Aragonského, nyní pro
vincie Aragonské ve Španělsku. — *) Svatý Ildefons,
dne 23. ledna,
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křesťanskou bičována a upálena za vlády Římského císaře Gale

ria a Maximiana (305—311).
Antonín, ZebínaaGerman
neohroženě nazvali pro tu ukrutnost císařského náměstka Fir
miliana bezbožníkem modlářským, a tudíž i oni byli usmrceni.

4. Svatí Arkadius, Paschasius, Probus (Pravoň), Eutychian
a pacholíček Paulil,

Dnes v Africe

mučenici Afričtí.

připomíná se v Církvi Páně výroční svátek

svatýchrodákůŠpanělů:Arkadia, Paschasia Proba a Euty
chiana, jenž za pronásledování katolíkův
od Arianských
Vandalů nedali se k jejich bludům svésti.
Král Genserich, Arian, ukrutný nepřítel katolíkův,nej
prvé prohlásil je za psance, pak je dal odvesti do vyhnanství
a rozmanitým spůsobem trýzniti.
z nich byl zahuben jinou smrtí.

Konečně rozkázal, aby každý

Toho časutaké pacholíčekPaulil, bratříčekPaschasiův
a Eutychianův,
nemilosrdněbyl zbit holí, poněvadžse od víry
katolické
nedal odvrátiti. Když pak přece ve víře své setrval,
odsoudili jej k nejnižším pracem služebným.

Dne 14. listopada.
V Římském kalendáři dne 10. listopada.

I. Svatý Ondřej Avelin, řeholník.

Svatý Ondřej Avelín, dříve Lancellot Avelin,
narodil se roku 1520. v městě Kastro

Nuovo

(Nový hrad)

v Lukanii, krajině Dolnoitalské,
z rodičův bohabojných.
Matkasynáčkasvého Lancellota Avelína výborněvychovávala.
Číst a psát učil se v domě otcovském. Do škol dán byl v sousedním

městě Senisio,

kdežto nejen bedlivě se učil, ale také nábožností

a mravným chováním tou měrou vynikal, že se za pomocné milosti
Boží šťastně“ vyvětil ze všelikých nástrah a útoků na nevinnost
panickou.
Vstoupiv do stavu duchovního přijal A velín nižší posvěcení.

V Rokkanově

vyučoval mládež svatému náboženství a dobrým

1. Sv. Ondrej Avelin. *

821

mravům tak šťastně a důkladně, že i rodičové od dítek svých
utvrzovali se ve víře a ve ctnostech.

V Neapoli

nabyl Avelín vzdělání vědeckého, dal se na

kněžství vysvětiti, a dosáhl hodnosti doktora, mistra práv církev
ních i světských. Jako obhájce před soudem vyslovil jednoho dne
malou lež. Když pak čta v Písmě svatém přišel na slova: „Ústa

lživá

zabíjejí

duši“ Moudr.1, 11., takovoulítostí proniknut

byl, že se rozhodně advokátství

vzdal, a horlivě oddával se

toliko svým duchovním povinnostem.
Vyznamenávaje se dokonalostí křesťanskou byl od arcibiskupa
Neapolského k tomu ustanoven, aby obnovil kleslou kázeň v pa

nenském klášteře u svatého Michaela.
Svědomitým konáním
úřadu svého uvalil Avelín na sebe hněv lidí spustlých, jenž bez
životí jeho hledali, a skutečně v tváři nebezpečně zranili jej.

I odešel do kláštera Theatinského,")
jehož představenýmbyl
jeho zpovědník Jan Marioni. Vyhojiv se vstoupil do řeholy té
maje 36 let věku svého. Skládaje sliby řeholné z lásky ke kříži

přijaljméno Ondřej.
Během čtyř roků ku podivu všem tak se zastkvíval ctnostmi,
že mu bylo vyučování a vychovávání nováčkův svěřeno. Deset
let zastával Ondřej úřad ten důležitý k velikému prospěchu
svěřencův.
Potom moudře působil jako představený v několika klášteřích

po sobě. Byl tak pokorný, že chválu nazýval „krádeží cti
Boží.“ Pro nepokalenoučistotu jmenovali ho „vtěleným
anjelem.“
V chudobě nejvíce liboval sobě. Ač byl ustavičně
zaměstnán na kazatelně, v zpovědnici a u nemocných, přece tak
maličko jedl, že se každý divil, kterak při tom může živ býti.
Boby ve vodě vařené, a lupeny od zelenin obrané i ve stáří
a v těžké nemoci byly mu potravou. V bolestech nikdy nejevil
netrpělivost, a těm, jenž ho politovali, říkával: „Kdo mne

lituje, posmíváse Hospodinu, jenž mi dává, zač jsem
Ho prosil“
")Družstvo,čili kongregace Theatinův, také Kajetáncův zvaná,
povstala roku 1524.Zakladatelové její byli: svatý Kajetán (vizdne 7. srpna),
Jan Petr Karaffa (tenkrát biskup v Theatě, napotomnípapež Pavel IV.,

Pavel Konsiglieri, a Bonifacius de Kolle.
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Modlitba byla Ondřeji nevyvážným zdrojem útěchy,
zotavení a síly. Rodičku Božíctil a miloval,jako dítě dobré
miluje matku svou; jí ke cti denně modlíval se menší hodinky,
žaltář a růženec; nebylo-li k tomu ve dne kdy, nastavoval noci.
Pro takovou svatost života obdařoval jej Bůh mnohými

milostinami,
dary mimořádnými,jmenovitě poznáváním srdcí
lidských a darem proroctví.
Dva roky před smrtí svou předpověděl, že umře ve svém
88. roce. Dne 10. listopada 1608 započal u oltáře svatého Josefa
mši svatou sloužiti. Jak mile však poznamenav se svatým křížem

řekl: „Introibo ad altare Dei“ t. j. „Vejdu k oltáři
Božímu“

mrtvicí raněn sklesl kostelníkovi v náručí. Byv do

komůrky své donesen a svátostmi zaopatřen, s očima upřenýma
na obraz Mateře Boží téhož dne blaženě skonal. Bůh osvědčil

svatostkněze Ondřeje mnohýmizázraky,a papež Klément XI.
slavně přijal jej do počtu svatých.
Čtyry roky před smrtí svou vsadil svatý Ondřej Avelín
jádro jablkové, z něhož vzrostl krásný strom. Na stromětom

bývalo patnáct jablek, v kterýchspatřovánopatnáctero
tajemství růžencových. Listí, květů i ovocese stromutoho
po dlouhý čas užívali nemocní jako léku.

Tělo svatého Ondřeje

v Neapolském

Avelína

v úctě veliké chová se

kostele u svatéhoPavla.

2. Svatí Klementin, Theodot (Bohdan) a Filomen, mučenici
Ereglijští.

„V Eroegli,')

městě Thráckém,

den mučenické smrti

svatýchKlémentina, Theodota a Filomena.“ Tak pozna
menáno jest v Římském martyrologiu.

3. Svatá Veneranda,

panna, mučenice.

Ve Francii,
staré Galii, dnešního dne světí se výroční
památka svaté panny Venerandy,
kterouž za panování Řím
') Eregli, stará Heraklea, též Perinthoe, městoThráckéu Pro
pontidy, nynějšího „mare di Marmora“,
moři v Asijském Turecku.

s dobrým přístavem na Černém

4. Sv. Homobon, kupec. +

ského císařeAntonina
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vladařa soudce Askl epiades

ozdobil

korunou mučenickou.

4. Svatý Homobonus,

kupec Kremonský, Italian.

V bývalém našem království Lombardském, nyní v Italii

sjednocené, jest jedno z hlavních měst Kremona,

kteréž honosí

se rozmanitými vzácnostmi. Honosíťtse právem svou starobylostí,
neboť vystavěno bylo už roku 450. před narozením Pána Krista.
Má přes 30.000 obyvatelů, 45 kostelů a kostelíčků, a na bi
skupském chrámu věž 372 stop vysokou, nejvyšší v celé Italii.
Průmysl a obchod ode dávna obohacovalměsto Kremonu. Mimo

jiné světoznámyjsou Kremonské housle, „kremonky“, které se
s oblibou hledají a draze platí.) Ale největší ozdobou a zname

nitostíměstaKremony jest svatý Homobonus, rodák a
patron Kremonský.
|
Homobonus

narodil se za XII. století. Otec, bohatý a boha

bojný kupec, svědomitě pečoval o jeho výtečné vychování; vážuým
slovem a dobrým příkladem utvrdil jej v bohabojnosti; všemožně
staral se o to, aby Homobon nebyl pokažen špatnými příklady
jiných lidí, a bedlivě vyučoval jej základním pravdám svatého ná
boženství křesťansko-katolického. Tou měrou prospíval synáček
Homobon krásnými ctnostmi, tak že netoliko se jmenoval, ale

také byl „Homobonusý“, t. j. člověk dobrý.
Jak mile Homobonus vyšel ze školy, dal jej otec také na
kupectví, a shledal v něm pomocníkavzorného.Homobonus,
nežli do obchodu vkročil, napřed se nábožně Bohu pomodlil a Jemu
poručena se činil. Při kupování a prodávání zboží bedlivě chránil
se každé nespravedlnosti, všeliké lží a zbytečných řečí, proto zboží
své nikomu nepředražoval, ale každému hned řekl, zač je dáti
může, a nikoho neošidil.
I ve všední den chodil Homobon na mši svatou. Neděle
a svátky zasvětil výhradně toliko Bohu a nesmrtelné duši své.
Mnoho hodin trávil ve chrámu Páně, modle se, naslouchaje slovu

")Zvláštěstarší housle „kremonky“
a Stradivaria velikoujsou vzácností.

od Amatiho, Guarneriho
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Božímu a přijímaje svaté svátosti. Ostatní čas v neděli a ve svátek
věnoval čtení Písem svatých a jiných nábožných knih.
V obchodu byl Homobon ke každému laskav a službovolen,
a tudíž každý rád u něho kupoval. K rodičům svým, i když dospěl,
choval se uctivě, a ve všech věcech byl jich poslušen. Proto také,

kdyžjej otec vyzval,aby vstoupil do stavu manželského,
ochotně uposlechl a rodičům postoupil starost, aby mu vyhledali
ctnostnou a nábožnou pannu za manželku.
Nábožný muž a nábožná žena činí manželstvo šťastné. I Homo
" bonus 8 manželkou svou byli po několik roků velice šťastni.
Tu otec jeho i matka zemřeli, a zůstavili synu svému zname

nité dědictví, tak že Homobonus
byl nejzámožnějším kupcem
v Kremoně. Bohatstvímvšak nedal se Homobon nikterak za
slepiti, nébrž spravoval se napomenutím svatého apoštola Pavla,

jenž byl svatému

Timotheoví

biskupu dal toto nařízení:

„Bohatým tohoto světa přikazuj, ať nejsou vysoko
myslní, aniž doufají v nejistém zboží, ale v Bohu
živém, kterýž nám dává všecky věci hojně ku poží
vání; ať činí dobře a bohatnou v dobrých skutcích;
ať rádi dávají a se sdělují; ať sobě skládají dobrý
základ k času budoucímu, aby dosáhli pravého ži
vota.“ I. Tim. 6, 17—19. Ve smyslu tohoto napomenutí apoštol

ského udělovalkupec Homobon

almužny tak

hojné, že se tomu

sousedé jeho divili. Zvláště nuzným, jenž bez viny své v chudobu

upadli a žebrati se styděli, dával podpory

veliké.

Sám osobně

chodil k nim a štědře vypomáhal jim. Svou dobročinnost dle po
třeby sloučil 8 dobrou radou a 8 upřímným povzbuzením i napo
menutím, kteréž zhusta požehnaně působilo.

Neobyčejné almužny konečně znepokojovati počaly i dobrou
manželku jeho. Považovalaťdobročinnostchotě svéhoza marno
tratnictví, a proto domlouvalajemu. Homobonus domluvu
její
pokojně vyslechl a pak laskavě mluvil k ní: „Nezapomínej, že statky
vezdejší jsou hřivnou nám svěřenou, kteráž náleží Bohu a chudým,
a že ze statků svých budeme muset počet vydati Bohu. Ostatně
dobře víš, že já ušetřím všecko to, co jiní vynakládají na hostiny,
na drahocenný nábytek, na zábavy a na podobné věci. Mimo to
pak máme zaslíbení Boží, že hledajícím nejprvé království Božího
a spravedlnosti Jeho všecko ostatní bude přidáno.“

4. Bv. Homobon, kupec.

—
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Touto řečí manželka poněkud se upokojila, ač přece ještě
8 nedůvěrou pohlížela na přílišné almužny chotě svého. Jednoho

dne za časudrahoty šlo veliké množství chudýchza Homobonem
z kostelajdoucím, a prosili o chléb. Homobonus rozdaljim veš

keru zásobu chleba.

Před obědem šla kupcová
bochníky,

pro chléb, a přepočítala

z nichžto nescházel ani jeden. Ale kterak se podi

vila, že chléb jest mnohem bělejší a chutnější, než obyčejně bývá ?
Otázala se děvečky služebné, odkud chléb ten dostal se do domu ? —
Děvečka odpověděla, že neví o žádném chlebě čerstvém, ale to
že ví, kterak pán celou zásobu chleba rozdal chudobným. Zjevný

zázrak ten dokonale poučil kupcovou.

Od té doby nejen ne

bránila manželovi svému v dobročinnosti, nébrž i sama byla laska
vější a štědřejší k nuzným.

Čím dál tím více cvičil se Homobonus také v tuhém sebe
zapírání. Každým dnem zrůstala jeho touha po nebi, tak že
i o půlnoci vstával a chodil do kostela. Po jitřních hodinkách
klečíval před křížem a rozjímal o bolestném umučení Páně až do
ranní mše svaté, při kteréž takovou nábožností byl roznícen, že
všeliké pozemské věci vymizely mu z mysli. A hle, právě na tom
místě, kde se tak vroucně modlíval, povolal jej Bůh k Sobě.
V měsíci listopadu roku 1197. byl na jitřní v kostele u av.

Jiljí, a setrval tam až do mše svaté. Kdyžknězzpíval „Gloria,“
Ho mobonus rozepjal ruce, složil je křížem na prsou a naklonil
se hluboce k zemi. Lidé přítomní, znajíce pobožnost jeho, nevši
mali sobě věci té. Když pak viděli, že nevstává k evangeliu, přikro
čili k němu a shledali, že zesnul v Pánu.

TěloHomobonovo

bylov tom kostelesvatéhoJiljí pocho

váno. U hrobu jeho stalo se mnoho velikých zázraků, tak že už
po roce prohlášen byl za svatého.
Roku 1857. tělo svatého
Homobona přenešeno bylo do hlavníhochrámu Páně Kre mon

ského.
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I. Svatý Leopold, markrabě Rakouský.

Arciknižetství

Rakouské bylojádrem,zárodkemmoc

nářství našeho. Krajiny ty náležely už k říši Římské, a bývaly
obydlenynárodyrozličnými.Za času Karla Velikého (768—814)
měly krajiny ty Slovany orbou se živící za obyvatele,') které

však Avarové sobě podmanili.Karel Veliký Avarysice pře
mohl, ale Slovanský lid uvedl v porobu Němcův. Zřídilv kra
jinách těch zvláštní markrabství,
jež připojil k vévodství
Bavorskému.
Později zase Maďaři zemí těch dobyli, až pak
Bavoři (944—983) markrabství to zase obnovili.

Leopold I. Osvícený,“) hraběBabenberský,stal se roku
984. prvním dědičným markrabětemRakouským, a po něm
byl jeho syn Leopold II., příjmím „Krásný“ jemuž se dne
29.října 1073na pevném hradě Medlíku narodil Leopold II.
„Svatý,“ jemuž dnešní den v Církvi Páně jest věnován.
Leopold vyznačoval se od nejútlejšího věku svého mírnou
1 lahodnou povahou a výbornými vlohami. Jeho nábožná matka
Itha, dcera císaře Jindřicha III., vychovávalajej s ozvláštní
pečlivostí. Matčino slovo moudré a příklad dobrý, veřejné služby
Boží a jádrná učenost učitelův s milostí Božskou položily pevný
základ té dokonalosti a svatosti křesťanské, jížto se šťastně dodělal

Leopold. Hlavním řiditelem vychování jeho byl Altmann,
slavný toho času biskup Pasovský v Dolních Bavořích.
Leopold miloval samotu tichou, mírnost v mluveníav jídle,
vzdaloval se hlučných zábav, vyhledával společnosti nábožných
lidí, rád a mnoho čtával v knihách zbožných, a s radostným
srdcem uděloval hojné almužny. Zapíráním sebe naučil se Leo
pold na uzdě míti žádosti a náklonnosti těla, a tudíž stal se

výtečným vladařem a panovníkem.

Kdo sebouvládnouti

umí, dovede dobře vládnouti nad jinými.

Po smrti svého otce, Leopolda Krásného, roku 1096.
nastoupil Leopold III. vládu v markrabství Rakouském, ten
3)Doposudjména měst a dědin nejstarších v Rakousích
německý učenec nedovede odvoditi, ješto jejich kořen jest slovanský.

žádný
—

") Leopold zní u násprostonárodněPolda, Poldík, a jménoženskéPol

dina, Poldinka, Leopoldina.

1. Sv. Leopold, markrabě. “

kráte „Východní

Krajinou“
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(Ostmark, později Ostreich,

Oesterreich) Bavorska zvaném, a požehnaně panoval čtyřicet
roků. Bázeň Boží, horlivost náboženská a právě otecká láska
k poddaným zdobila knížete toho rovnou měrou, jako rytířská

udatnost

a chrabrost,

upřímnáryzápokoraa velikámoudrost.

Hned po nastoupení vlády měl Leopold

III příležitost

osvědčitisvou víru skutkem, a státi se „příkladem všem
věřícím země své.“ Thes. 1, 7. *
Toho času ubírali se první křížáci jeho a Uherskduzemí
do Palestiny, aby vybojovalisvatá místa z moci sveřepých
Mahomedánů. Leopold obětavě opatřoval tyto bojovníky pro věc
svatou potřebným pokrmem, nápojem a šatstvem, a poslal králi

Jerusalémskému,Bohumírovi

z Bouillonu,

tolik peněz, aby

300 jezdců vydržeti mohl po celý rok.
Leopoldův knížecí dvůr a domácnost byly sídlem spravedl
nosti, dobročinnosti a všech ctností křesťanských. Dobré skutky

odměňoval markrabě Leopold rychle, ale nepravosti trestal
teprve po dokonalém uvážení; avšak zaslouženýtrest nikdy
neprominul,
aby zločinec zadost učinil za hříchy své.
Lid Rakouský byl toho času surový, nechápaje a nekonaje
lahodu křesťanskou; proto markrabě Leopold všemožněpečoval
o to, aby sev jeho zemi víra oživovala a ctnost šířila. K tomu
konci nejvíce mu na srdci leželo zvelebování veřejné služby Boží,
přijímání svatých svátostí, úcta ku věcem svatým a ošklivost nad
každou nepravostí.
Svatý markrabě Leopold modlívalse v Medlíku 8 mnichy
Benediktiny církevní hodinky, a velikými dary obdařil klášter ten,

jehož chrám Leopold Osvícený vystavěl, a do něhož Leo
pold Krásný mnichyřádu svatého Benedikta uvedl. Jeho
dílem jest klášter Cisterciácký ve Svatém Kříži, Benediktinské
opatství v Malé Mariecelle a nejslavnější klášter Augustin

ánskýv Klosterneuburku.
Výtečnou společnicí v horlivém vyznávání svaté víry Kristovy

a v dobročinnostibyla Leopoldovi

jeho choťAnežka,

dcera

císařeJindřicha IV., vdovapo Bedřichu Hohenstaufen
ském, s nfžto byl slavně oddán v Benediktinském kostele v Me
dlíku dne 1. května roku 1106.
Anežka oživena byla stejným nábožným smýšlením jako
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markrabě Leopold;

proto společně modlívali se, společně čtá

vali v knihách zbožných, společně zamezovali všude hříchy a ne
pravosti, společně šířili lásku k Bohu a k bližnímu.

Ze všeho, což povědíno jest o svatém

Leopoldovi,

patrně vysvítá, že ve věcech náboženských a církevních „byl pří

kladem všem věřícím země své.“

Avšak on vynikal také všemi panovnickými

tak že byl a jest také příkladem

nujícím.

ctnostmi,

všem knížatům

pa

Leopold
prozřetelně pečoval o nezkrácenou samostatnost
a neodvislost markrabství svého. Jeho zemi a lidu nebezpeční

byli tenkráte Maďaři;

proto Leopold

volil jako strážce země

své a lidu svého býti na samých hranicích ohrožených. K tomu
konci už roku 1101. vystavěl na nejzazší od Dunaje výšině

Lysých hor, kterážponěmdoposud„Horou Leopoldovou“
se nazývá, hrad a kaplu svatého Jiří, aby tam budoucně
obýval, opustiv zámek v Medlíku,

jeho hned od Leopolda

kterýž byl sídlem předkův

Osvíceného

+ roku 994. Tímto pře

ložením knížecího sídla na blízce městu Vídni, kteráž toho času

od Maďarů zpustošenána miziněbyla, položil Leopold základ
k napotomní velikosti
toho města císařského.
Svatý Leopold, jenž byl postavy neobyčejněveliké,') byl

také moudrým a chrabrým vojevůdcem, což dokázalroku
1117., kdy vítězně přemohl a vypudil Maďary
se valící.

Válku útočnou

nepodnikl Leopold

do jeho země

nikdy, neboť nad

výbojnost milejší byla mu snaha upřímná, aby lid svůj za panu

jícího pokoje a míru povzneslna vyššístupeň pořádku a vzdě
lanosti.
Avšak pro čest a slávu Boží byl ozbrojeným pomoc
níkem knížatům církevním od nepřátelnespravedlivěutisko
vaným. Z té příčinytaké opustil roku 1105. císaře Jindřicha
IV.,
kterýž navzdor slibům svým nechtěl se smířiti s papežem,
a přidal se s několikaknížaty na stranu jeho syna, Jindřicha
V.
Křesťanské a panovnické ctnosti Leopoldovy
rozhlásily
se daleko široko za hranice markrabství jeho; proto po smrti
1)V Klosterneuburku

jest obraz svatého Leopolda a pod

ním udána míra, dle nížto světec ten měl skoro plných sedm stop výšky.

4. Sv. Leopold, markrabě. |

císaře Jindřicha
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V. roku 1125.říšská knížata v Mohuči shro

mážděná navrhla tři panovníky, z nichžto měl císař

mezi nimi byl Leopold

markrabě. Avšak pokorný

volen býti;

markrabě

hrozil se vysoké důstojnosti té, a 8 pláčem na kolenou prosil, aby
na něj neuvalovali takového břemene. Touto 'pokorou Leopold,

jejž jeho syn Ota, biskup Freisinkský, nazval „otcem ducho
vních a chudých,“ zachoval se své zemi a svému lidu, a pů
sobil tak požehnaně, že už za živobytí svého dostal příjmí „Ná

božný, Dobrotivý a Štědrý.“
Svatý Leopold

zemřel dne 15.listopada 1136. Smrtí jeho

rozžalostnila se celá země. Z 19 dítek, kteréž mu jeho choť
Anežka porodila, přežilo jej šest synů a pět dcer, z nichžto

znamenitými v dějinách stali se Ota, biskup Freisinkský
a dějepisec,Leopold a Jindřich (Jasomírgott), jenž po sobě
byli jeho nástupci ve vládě, a Konrad, arcibiskup Solno

hradský.
Leopoldova

manželka Anežka

zesnula v Pánu dne

24. září 1157, a byla vedle něho pochována ve hrobce Kloster

neuburkskéó.

Pro mnohé zázraky, jimiž Bůh oslavil brob Leopoldův,
prohlásil jej papež Innocenc VIII. dne 6. ledna 1485 za sva
téhbo v Církvi Boží. Od té doby jest svatý Leopold patronem
v arcivévodství Rakouském, kdežto výročný den jeho smrti jest

zasvěceným svátkem.
Dne 15. února 1506 byly jeho ostatky u přítomnosti císařé

Maximiliana

L slavně vyzdviženy, kteréž doposud v úctě

chovají se v kostele Klosterneuburkském

spolu 8 rouchy

mešními, kteráž zhotovena jsou ze svadebních šatů svatého

Leopolda a jeho choti Anežky.
Jako Soluňané vedle svědectvísvatého Pavla učipěni
jsou „příkladem všem věřícím v Macedonii av Achaji,“
a jakož svatý

Leopold

učiněn jest příklademvšem věřícím

v zemi své a mimo hranici její: tak má i každý z nás příkladem
býti všem těm, s kterýmiž obcuje, zvláště pak všem těm, 8 nimiž
přebývá 1 jednom domě, v jedné-vesnici, v jednom městě. „Běda

člověku tomu, skrze něhož pohoršení přichází,“ praví
Kristus Pán; Mat. 18, 7; avšak blažen každý, kůlož dobrým pří
Cirkevní Rok VL
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kladem svítí bližnímu svému; velika a nekonečna bude odplata
jeho na nebesích.

2. Svatý Fintan,

Rheinau,

poustevník, mnich.

Rýnava, Benediktinskéopatství,

jest na

jednom ostrově Rýna, veletoku Evropského, malou hodinu cesty
pod vodopádemŠafhuzenským.")
Ostrov má podobu lodičky.
Uprostřed stojí překrásný chrám s klášterem rozsáhlým. Na každém
konci ostrova jest menší kostel.
Klášter Benediktinský založil roku 778. Velf (Volfhart)
Veliký, jenž pocházel z vévodské rodiny Alemanské. Velf

byl otec Judithy,

druhé mauželky Ludvíka

Pobožného,

synaKarla Velikého.
Léta Páně 851. připutoval ze Skotska“)
do kláštera
Rýnavského
svatý Fintan, přijal roucho řeholné,a zemřel
tam roku 878.

Léta Páně 1000. byl Fintan

v Římě za svatého

pro

hlášen. Jeho hrob doposud viděti lze v kostele klášterním.
Posledních dvaadvacet let s povolením opatovým ztrávil svatý
Fintan
v poustevně za tuhé kajicnosti. Na těle nosil žiněný
pás; mimo ryby nejídal ničeho; maličko spával na holé zemi; bez
ustání se modlil; za to však každodenně přijímal nejsvětější
Svátost oltářní. Pokrmy, kteréž mu posýlány byly z kláštera, roz
dával chudým přichodícím k jeho poustevně. Nuzní, kajicníci
a nábožní lidé nabývali u poustevníka Fintana potřebné pomoci,
rady a potěchy. Svatost poustevníka Fintana osvědčilBůh mno
hými zázraky za živa i po smrti jeho.

3. Svatá Guria a Samóna, panny, mučenice Edeské.
V Edese*“) za panování Římského císaře Diokleciana
císařský náměstek Antonin pro víru v Jesu Krista mučila usmr
') Šafhuza, něm. Schaffhausen,

hlavníměstoŠvýcarskéhokantonu

Šafhuzenského na pravémbřehuRýnu.—*)Skotsko, angl. Scotland,
něm.S chottland, jest severní čásťBritskéhoostrova, a jedno ze tříkrálovství
Britské říše v Evropě. Severní průliv Atlantského moře dělí Skotsko
od

Irska, na jihu sousedí= Anglickem. — *) Edeessa, Orfa, jedno = nej
větších měst v Mesopotamii, 19 mil od Eufratu
na východ. Edesea už
za časův apoštolských přijala učení Kristovo.

Římané dobyliE dessy.

Sto let po Narození Páně

Neděle XXIL po Svatém Duchu.

titi dal svaté panny Gurii a Samónu.
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Jména jejich na dnešní

den zapsána jsou v Římském martyrologiu.

4. Svatý Abib, jahen, mučeník Edeský.

V tom samém městě Edese za panování Římského císaře
VýchodníhoLicinia (311—324), věrolomuéhosvata Konstan

tina Velikého, Lysaniáš, císařskýnáměstek,dalneohroženého
hlasatele víry křesťanské, jahna A biba, na skřipci drápy želez
nými rváti a uvrhnouti do plamenů, v nichžto A bib nabyl koruny
mučenické,

Neděle XXII. po Svatém Duchu.
Mat. 22, 15—21.

Pán Ježíš byl předpověděl židům, že zavržení budou od Boha
pro svou zatvrzelost a nevěru. Předpovědí tou rozdráždění fari
seové usilovali zahladiti Pána, a k tomu konci uradili se, že Jej
polapí v řeči. Aby toho dosáhli, umínili sobě, že na Něho vznesou
otázku, ve kteréž, jak se domnívali, nikterak nebude se moci
vymknouti jim.
Fariseové
počínali sobě při tom chytře a opatrně. Sami

nešli k Pánu Ježíši, ale „poslali

k němu uučeníky své“

Báliť se, žeby Pán lest jejich odkryl a veřejně zahanbil.

toho ještě spojili se s Herodiany,

Krom

jenž byli také nepřátelé

Kristovi, aby otázka byla tím důraznější, i aby měli více svědků
na odpověď Jeho.

Fariseové a Herodiani nenávidělise vespoleka odpo
rovali sobě; ale proti Kristu Pánu přecespolčilise. Fari
seové měli za to, že Israelitů

m, vyvolenémunárodu Božímu,

přísluší dokonalá neodvislost a svoboda; pohanští Římané že tedy
bezprávně žádají a vybírají od nich daně a poplatky; proto co
nejvíce v nenávisti měli panství Římské nad sebou.

Herodianibyli

přívržencirodiny Herodovy, kteráž pomocí

Římanův nad národem Israelským vládla, a jejíž členové toho času

panující, Antipas a Filip, byli zřízenciŘímských císařů.
Herodiani tak pochlebovaliŘímanům, žejim k vůlii židovské
22*
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bohoslužby zanedbávali, a pro tuto obojetnost svou v nenávisti

byli u fariseů.
Proti Krista obě tyto strany spolčily se a vznesly na
Něhootázkuřkouce:„Mistře, víme, že pravdomluvnýjsi,

a cestě Boží v pravdě učíš, anedbáš nanikoho, neboť
nepatříš na osobu lidskou. Pročež pověz nám, co se
Tobě zdá, sluší-li daň dávati císaři čilj nesluší?“ Mat.
22, 16. 17. Napřed Kristu Pánu pochlebovali,

Jeho moudrost,

Jeho svobodomyslnost, Jeho nezávislost a nestrannost chválili,
jakoby výhradně toliko od Něho pravdy dověděti se žádali ve věci
té. Ale při tom tajně domnívali se míti plnou jistotu, že Jej polapí
v řeči.Soudiliť sami u sebe tak: „Odpoví-li nám, že sluší dávati
daň císaři, uvedeme Jej v nenávist u lidu, jemuž dokážeme, že

marně a neprávně považuje Krista za Mesiáše,

ješto z bázně

před Římany hájí věc národu židovskému odpornou, uzpávaje vládu
Římskou a daně Římanům placené. Naopak ale rozhodne-li Pán

Ježíš,že nesluší dávatidaň císaři,udámeHoúřadům Římským,
jenž Jej zajmou jako nepřítele svého, naloží s Nfím dle přísného
práva svého, a tak sprostíme se Ho.“

Pro pouhý rozum lidský byla otázka ta skutečně choulostiva
velmi. Břemeno daní, platů, cla a jiných podatkův, od Římanů na
národ židovský uvalených a tvrdě vybíraných od celníků, bylo téměř
nesnesitelné. Nad to židé považovali sebe za lid královský, jenž
povolán jest k panování a tudíž prý nemá žádnému podléhati

a daněplatiti. Avšak vševědoucí Pán Ježíš poznalzlobua lest
jejich,a řek]jim: „Co mne pokoušíte, pokrytci?“ Mat.22, 18.
„Pokrytci“ je nazval Pán, poněvadž Mu na oko úctu a chválu
vzdávali, ale v nitru svém zosnovali proti Němu záměr záhubný.

Otázku jejich jmenoval Pán „pokoušením,“

poněvaději nepřed

ložili proto, aby se poučili, nýbrž proto, aby zahubili Krista.

Otázka ta byla nebezpečna, neboť smysl její byl: Má-li
národ židovský vládu Římanův nad sebou uznávati a snášeti
a neprotiví-li se toto poddanství židův zásadám náboženským,
podlenichžtobuď Hospodin sám jest králem vyvolenéhonároda
Israelského, aneb, mají-li už člověka míti za krále, jenom náro
dovec žid panovati může nad ními. V. Mojž. 17, 15.
|
Pán Ježíš nedal jim odpověď přímou, ale klidně a vážně

rozkázal jim: „Ukažte mi peníz daně“ jímžto zapravujete

Neděla XXII. po Svatém Duchu.
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své platy a svá cla. „A oni Mu podali peníz.“

Nyní otázal

se jich Pán Ježíš: „Čí jest tento obraz a nápis?“ Oni pak
odpověděliJemu: „Obraz i nápis jest císařůvl“ A z této
jejich odpovědi vyvodil Pán Ježíš větu všeobecnou: „Dávejtež

tedy, co jest císařovo, císaři.“ Mat. 22, 18—21. To jest:
Peníz, mající na sobě obraz a nápis Římského
že podrobena jest země židovská Římanům;

císaře, osvědčuje,
a kdo komu pod

roben jest, ten jemu jako vrchnosti své od Boha dané povinen
jest dávati daně a poplatky. (Srovnej Řím. 13, 1.)

V tom, že židé stali se poddanýmiŘímanům, nepanovala
pouhá náhoda, nýbrž stalo se řízením a dopuštěním Božím, že
panování nad národem židovským od rodu Judova
vzato, a
cizinci dáno bylo, jak byl arciotec Jakob umíraje předpověděl

z vnuknutí Božího řka: „Nebude odjata

berla od Judy

a knížectví s beder jeho, dokavadž nepřijde Ten,
kterýž má poslán býti. On bude očekávání národů.“
„ L Mojž. 49, 10. Toto řízení Boží měli židé uznávati, podle uznání

toho měli jednati, a tudíž ovšem měli i daně a cla Římanům
spláceti. Pán Ježíš tedy přiřknul Římanům právo panovati nad
židy, a židům přiřknul povinnost Římanům poddánu býti, a
na důkaz povinnosti té jim také dávati daně.
Avšak poddanost ta, poněvadž povstala řízením Božím, byla

také řádemBožím obmezena

a ohraničena.

Poddanostta

nebyla bezvýminečna, nébrž měla sáhati jenom až k oltáři, ale
nemělase míchati do náboženství,
nemělana ujmubýti boho

službě. Ve věcechBožských a náboženských přestávala
podrobenostta, a nastávalohorlení pro Zákon Páně, bytby
i život dán býti musel za Úmluvu otcův, jak pravil Mathatiáš
na smrtelnépostelisynůmsvým: „Nyní, synové, buďte horli

vými ochránci Zákona, a dejte duše své pro Zákon
otcův vašich.“
I. Machab. 2, 50. Proto i Kristus Pán, aby
náležitě obmezil, ohraničil a ustanovil povinnosti k císaři a

k státu, doložilslovapředůježitá:„Dávejte, co jest Božího,
Bohu.“

Mat. 22, 21. Výrokem tímto Pán Ježíš na srozuměnou

dal fariseům

a Herodiánům,

že služba Boží spojiti 8e dá

S poddanstvím císaři, a že netřeba opouštěti poddanost pod císaře,
aby se mohlo sloužiti Bohu. Udává také pravidlo, kterým se pod
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danost císaři nejenom ohraničuje, ale také spolu posvěcuje a po
vahu služby Boží na sebe béře.
Svatí otcové církevní kladou důraz na slovo „obraz“ v tomto

výroku Páně, řkouce: „Věci,kteréž mají na sobě obraz císaře:
zlato, stříbro, měď atd., máme dávati císaři. Věci pak, kteréž
na sobě mají obraz Boží: sebe, duši a mysl svou, máme oběto
vati Bohu; neboťduše naše nesmrtelná, jsouc stvořena k podo

benství

Božímu, jest obrazem Božím, a nápis její, jejž

přijaladušena křestusvatém,jest: „Otec, Syn a Duch Svatý.“
Bohu trojjedinému tedy oddávati máme nesmrtelnou duši svou.
Takovým spůsobem ušel Pán Ježíš velikým nástrahám a

zálohám, kteréž Mu strojili nepřátelé. Uznalť vládu císařovu,
ale spolu také hájil vyšší nad ní vládu Boží, a zřejmě vytknul
dvojí řád na světě: světský a církevní, z nichžto jeden ve
druhý splývati nemá, nébrž každý z nich musí bytovati o své

vlastní míře a váze. Kdebyřád světský skutečněproti
voval se řádu Božímu, tam ovšemť „poslouchati sluší
více Boha než lidí,“ jak pravilsvatýapoštolPetr ve Skutcích
apoštolských 5, 29.

Dne 16. hstopada.

I. Svatý Otmar, opat Svato-Havelský.
Po smrti svatého Havla

stevněSvato-Havelské

roku 646.*) učeníci jeho žili v pou

podle řeholysvatéhoKolumbana.“)

Byli ponejvíce Irčané.
Někteří z nich později i jinde založili
kláštery.“) Po svatém Magnovi spravoval klášter Svato-Havel
ský jahen Štěpán, a po něm kněz Vagulíf. Klášter nabýval ve
liké vážnosti, ale za následných válek byl by málem zanikl.
Frankové dvakráte kostel oloupili a řeholníky zahnali. Konečně

Valtram, landbraběThurgauský,“) jehož statky sousedilyse
Samotou Svato-Havelskou,
požádal Viktora, hraběte v
') Svatý Havel, dne 16.října. — *) Svatý Kolumban, dne 21.listo
páda. — *) Svatý Magnus, dne 6. září. — *) Thurgau,
nyní Švýcarský
kanton na řece Rýnu a u jezera Bodamského.

1. Sv. Otmar, opat Svato-Havelský.

Rhaetii')
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aby mu dal za opata pro klášterhynoucí Aude

mara čili Otmara, z rodu Alemanského, jenž byv dříve u něho
vychován, výtečně působil jako kněz v zemi jeho. Hrabě Viktor
Bvolil, a Otmar stal se opatem roku 720.
Otmar ihned podnikl nové stavby, rozmnožil počet řehol
níků, dal jim pravidlasvatého Benedikta,
a u kláštera vystavěl
nemocnici, v nížto osobně chudým a nemocným sloužil. Svatý
O tmar vypravil z proslavených řeholníků svých první obyvatele
do nového kláštera u jezera Tegernsee v Bavořích, nabyl pro
klášter svůj znamenitých výsad a statků od královského dvoru

Pipinova,

hraběteValtrama a

jiných velmožů.

Tburgauský hrabě Varin násilně přisvojoval sobě některé
statky klášterní, a když Otmar cestoval ke dvoru královskému,
aby práva svá obhájil, polapil ho Varin a uvěznil. Křivý svědek
obžaloval Otmara z cizoložství, a on nevinný bez důkazů od
souzen byl do žaláře doživotního. Odvedli jej nejprvé na hrad

u jezera Bodamského,

a pak do vězení na ostrově Rýn

ském. Věrný mnich přinášel mu nejpotřebnějších pokrmů. Svatý
Otmar posvěcoval se bděním, modlitbou a postem, a po půlroce
zemřel v žaláři nezaslouženém dne 16. listopada roku 759. Dle
tehdejšího zvyku jako odsouzenec pochován byl v žaláři.

Po jeho smrti hrabata Varin a Rudhart přivlastnih sobě
dvory klášterní,
a mnichůmvnucen byl opat Jan svévolný
a nemilosrdný.

Brzo však objevilase trestající
svědek, mnich Lambert,

ruka Boží. Křivý

na celém těle dnou sklíčený, vyznal

Svou nepravost, a vyzradil ty, jenž jej byli najali a uplatili. Tak

dokázalase nevina svatého Otmara.
Po desíti létech (769) vykopali mniši tělo Otmarovo ne
porušené, a převezli je slavně do kostela Svato-Havel
ského, kde v kaple svatého Petra

bylo pochováno. U hrobu

jeho nabylo množství nemocných úplného zdraví spůsobem zázrač

„ným, tak že byl za svatého prohlášen.
Ostatky svatého Otmara doposud chovají se v hlavním

chráměSvato-Havelském.

»)Rhaetia, nynějšíkantonGrisonský a Tesinský, celý Vorarl
berk, Tirolsko

bez kraje Tridentského a několika okresů.
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2. Svatá Gertruda (Kedruta), abatyše Benediktinka.
Dle Římského kalendáře dne 15. listopada.

Svatá Gertruda,“) z hraběcíhorodu Hakkebornského,
narodila se roku 1222. v Eislebenu.“)
Jako pětileté děvčátko
Kedruta
na vychování dána býla do panenského kláštera Ro

dalsdorfského

řádu svatého Benedikta,

kde ducha svého

úžasně obohacovala vědomostmi obyčejnými i náboženskými. Pro“

spívajíc věkem, milostí a moudrostí byla tak pokorna,

že 0 sobě

říkávala:„Největším zázrakem jest, že mne, tvora nej

nehodnějšího, Bůh smilovný na živě nechává.“
Dostoupivši svého třicátého léta, zvolena byla Kedruta

nejprvé pro klášter Rodalsdorfský,

pak ale pro klášter Hel

delfenský za abatyši, a úřad ten zastávala po celých čtyřicet
roků s největší laskavostí a moudrostí, tak že klášter její učiněn
jest sídlem dokonalostiřeholnické.
Ač byla Kedruta
duchovní matkou a učitelkou všech,
přece považovala se za nejmenší služebnici podřízenek svých.
Dobrou kázeň jeptišek ustavičně na zřeteli majíc a chudým vše

možnou podporu skytajíc, Kedruta
nikterak nepřestávala Bohu
vroucně modliti se; bylať její láska k Bohu tak velika, že ne
zřídka octla se u vytržení ducha. Přehořké utrpení Kristovo, nej
světější Svátost oltářní, a panenská Rodička Boží byly nejoblíbe
nějším předmětem její úcty horlivé.
Aby pobožnost rozněcovala i po smrti své, napsala několik
vhodných knih.
Konečně více plamennou láskou k Bohu nežli chorobou vad
nouc, šťastně dokonala život svůj léta Páně 1292. Jak za živa,
tak i po smrti oslavil ji Bůh zázraky mnobými.

3. Svatý Edmund, arcibiskup Canterburyský.

Svatý Edmund byl syn kupce Rainalda Richa v Abing
tonu, v Anglickém městě hrabství Berkshire
na Temži.
') Gertruda,

u našich praotců oblíbené jméno, vyslovovalo ge: Ke

druta, Kedra, neboKeruše. — *)Eisleben, městov PruskémSasku, ve
vládním okresu Meziborském, druhdy hlavní město hrabství Mansfeldekého.

3. Sv. Edmund, arcibiskup. "3
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Edmundova matka Mabila, 8 jejíž svolením manžel Rainald
stal se mnichem, vychovávala děti své nábožně a ctnostně. Ed

mund pilně a tuze zapíraje se studoval v Paříži

mathematiku

a pak bohosloví. Dokonav učení své vyučoval filosohi Aristote
lově!) v Oxfordu“) od roku 1219. do 1226.
Papež Řehoř IX. (1227—1241) potvrdil volbu kapitoly
arcibiskupskév Canterbury
(Kentrbery), s kterou král Jin
dřich III. souhlasil, a tímstal se Edmund arcibiskupem Can
terbury-ským, ač se byl proti tomu vzpíral. Dne 2. dubna roku
1234. jej vysvětili na biskupství.
Kázeň církevní a mravy toho času v Anglii byly silno po
klesly. Edmund arcibiskup horlivě pracoval o potřebném na
pravení zvláštními předpisy (Constitutiones), jenž mu spůsobily

mnoho pronásledování a útrap. I král Jindřich

III., podléhaje

po celý život svůj vlivu choti « jiných milců, na něj rozhněval
se, věda, že Edmund opírá se jeho přehmatům do práv církev
ních. Za tou příčinou uprchl arcibiskup Edmund do Francie,
a zemřel dne 16. listopada roku 1242. v Boissy u řeholných
kanovníků, když byl osm let arcibiskupem Canterbury-ským.
Tělo Edmundovo odpočíváv opatství Cisterciáckém v Pon

tigny, v biskupstvíAuxerreském.
-© Pro mnohé zázraky na nemocných, jimiž Bůh osvědčil svatost

jeho, prohlásil jej papež Inocenc

IV. roku 1247. za svatého

v Církvi Boží.

Mimo zmíněné konstituce máme po svatém Edmundovi
knihu: „Zrcadlo Církve,“ a výklady o desateru přikázaní
Božích, © sedmeru hlavních hříchů, a o sedmeru svatých svátostí.

4. Svatí Elpidius, Marcellus, Eustochius a spolumučeníci.
Za císařováníJuliana
víru křesťanskou Elpidius,

příčinoujej, Marcela,

Odpadlíka

nepodvratněvyznával

vážený člen rady vládní. Za tou

Eustochia

a jiné spoluvyznavačepři

i) Aristoteles,
nejvznešenější pohanský učenec v Starém Řecku, na
rodil se v Stagirách
v Makedonii roku 384. před Kristem a stal se blavním
žákem Platona v Athénách. Mudrctví řecké povznesl na stupeň nejvyšší.
— 3) Oxford, město v Anglii nad Temží 8 památnou universitou, založenou
roku 1050, od svatého Edvarda Vyznavače. Viz dne 15. listopada.
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vázali ke koňům bujným, jenž je za sebou vlekli, a konečně
uvrbli utrýzněné do ohně, v němžto rekové dokonali slavné muče
nictví své.
|

5. Svatý Eucherius,

biskup Lyonský.

Svatý Eucherius,
syn vzácné rodiny Lyonské,') měl vlohy
veliké, jež pilnost jeho rychle přivedla k rozkvětu. Eucherius
byl radním a šťastně žil s chotí svou Galou, kteráž mu dala

dva syny: Salonia a Verania,

a dvě dcery: Konsorcii a

Tulii.“)
Starostliví rodiče dali oba synáčky na vychování do kláštera

Lerinského,

jenž nyní slove klášterem svatého Honorata.*)

Otec Eucherius
vstoupil s přivolením manželky své roku 422.
do téhož kláštera kde synové jeho tak šťastně byli umístěni, a
tak výborně vychováni, že Veranius
stal se nástupcem otcovým
na biskupské stolici v Lyoně, Salonius
pak biskupem Genev
ským. Matka Gala také oddala se výhradně službě Boží.
Eucherius, žádostivjsa úplné odloučenosti,odešelz kláštera

Lerinského

na ostrov Lero čili Sainte Marguerite.

Nábožnost jeho tou měrou se rozhlásila, že proti vůli své roku

434. za biskupa Lyonského zvolen byl po svatém Ireneovi.“)
Roku 441. účastnil se biskup Eucherius
církevního sněmu
Orangeského,
a roku 444. druhého sněmu v tom městě.
V Lyoně založil biskup Eucherius
několik kostelů a do
bročinných ústavů.
V samotě své napsal Eucheriu8s

okolo roku 427. svou
první knihu, a věnoval ji svému příbuznémuValerianovi.

Potom psal epištolu čili list o chvále poustevny, o životě samo
tářském, roku 428.; výklad biblických výrazů pro svého syna

Verania,

a dvě knihy naučné pro syna Salonia;

několik vý

") Lyon, latinsky Lu gdunum, hlavní městofrancouzskéhodepartementu
Rhone, po Paříži nejdůležitější město ve Francii, bylo už za starých Galů
městem znamenitým. Císařové Římští měli tam palác a mincovnu. V Lyonu
založena byla první církev křesťanská v Galii. — *) Sv. Kongsorcia, dne

22. června. Sv. Tullia, dne Ď. října. — *) Lerinum, znamenitý klášter
v Galii, jejž svatý Honorat, později biskup Arelatský, na ostrově Lerinském
v jižní Galii okolo roku 410. založil. — *) Sv. Ireueus, dne 28. června.

1. Sv.ŘehořDivotvorce.

:
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kladů kazatelských, a mimo jiné utrpení svatého Mauricia

a

spolumučeníků z legie Thebánské.
Spisové ti zastkvívají se velikou zbožností a učeností, kteráž

svatého Eucheria
staví do přední řady nejlepších latinských
spisovatelů církevních za pátého století. Svatý Eucherius zemřel
roku 450.

Dne 17. listopada.

I Sv.Řehoř (Řehák, Říha) Divotvorce, biskupNovo-Cesarejský.

Svatý Řehoř narodil se v Nové Cesaree v Pontu
2 rodičův pohanských, kteříž jej spolus bratrem Athenodorem

dali do vyššíchškol v Cesaree Palestinské.
Mladý Řehoř seznámil se tam s Origenem,
učeným, který z něho i z bratra jeho Athenodora")

mužem
vypěstoval

výtečné křesťany. Učení Kristovo osvědčilo se býti výborným

kvasem duchovním,kterýž ducha Řehořova

proniknul a smý

šlení jeho dokonale proměnil. Syrová mouka smyšlének pohan
ských v duši jeho ustoupila, a stala se chutným a zdravým chlebem
víry a vědy křesťanské.

Roku 235. začal císař Maximin

Origenes

odešeldo Kapadocie,

křesťanypronásledovati.

a jeho vychovanecŘehoř

odebral se do Alexandrie,
kdežto mezi studenty panovala
veliká nekázeň a rozpustilost. Řehoř
tenkráte ještě nebyl
pokřestěn, ale kvas učení Kristova tak mocně působil v něm, že
i ve zlé společnosti zachoval se bez úhony a vynikal vědou
i ctností. To vzbudilo závist znemravnělých spolužáků, kteříž
umínili sobě, že Řehoře připraví o dobrou pověst a vážnost.

I stalo se, když Řehoř

mravný

s učenými muži u pří

"tomnosti posluchačů o věcech učených rozprávěl, že přistoupila

k němu osoba

nestydatá,

kterou spustlí spolužáci navedli,

a žádala mzdu za tělesné rozkoše, kterých prý s ní užil. Řehoř
nechtěl s osobou tou ani mluviti, a požádal jednoho přítele, aby
jí dal, čeho žádá. Hnusní spolužáci radovali se, že se jim podařil
hanebný ten kousek. Avšak sotva že ta špatná osoba peníze při
') Sv. Athenodor,

dne 18. října,
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jala, vjel do ní zlý duch, a denně strašně jí lomcoval, tak že
konečně celý ten návod proti Řehořovi vyjevila a veřejněza
odpuštění prosila. Řehof jí odpustil, pomodlil se nad ní, a zlý
duch opustil ji. Po této události pak Řehoř dal se pokřestiti.

Pozdějisešel se Řehoř opět v Cesaree s Origenem,
u něhož setrval celý rok, aby dokončil učení své. Po roce pak

navrátil se k matce do Nové Cesarey,

rozdal všechnojmění

své, a odešel na poušť, aby pečoval modlitbou, rozjímáním o sva
tých věcech a zapíráním sebe o spásu duše. své.
Takovou měrou dostoupil Řehoř vysokého stupně dokona
losti křesťanské. Kvas nebeského učení Kristova osvědčilzázračnou

moc a působnostv duši Řehořově.
Neobyčejnáučenost a svatost Řehořova
skryta a tajna.

nezůstala dlouho

Biskup Amasejský tak dlouho přimlouval jemu,

až se od něhodal vysvětiti za biskupa

Nové Cesarey, svého

rodiště. Tím stal se Řehoř nástrojem prozřetelnosti Boží, aby
i podobenství o zrnu horčičném uskutečňoval aby Církev
Páně rozšiřoval ve vlasti své.

MěstoNová Cesaree,

kde biskup Řehoř měl úřadovati,

bylo město veliké, vzácné a bohaté, ale bylo tam teprvé sedm

náct křesťanů

— pravé zrno horčičné.

K těžkému dílu

obrácení svých pohanských krajanů na víru křesťanskou opatřen

byl Řehoř od Boha neobyčejnou mocí divotvornou,
kterouž překonával všeliké překážky. Už cestou do Cesarey
divotvorností jeho pobnut byl pohanský kněz, aby se stal
učeníkem jeho a křesťanem.

Pověst o divotvorné moci Řehořově spůsobila, že v Ce
saree veliké množství lidu šlo se na něj dívat. Ale biskup
Řehoř kráčel s očima k zemi sklopenýma, jako by se ho to ani
netýkalo. Ješto v Nové Cesaree neměl ani domu, ani majet
nosti, ptali se ho, kde bude bydleti? On však odpověděl jim:
„Bůh se o to postarál“
A skutečně přišli někteří měšťané
a zvali jej k sobě. Biskup Řehoř ubytovalse u Musona, muže
bohatého, a hned počal k lidu shromážděnému mluviti o Kristu
Ježíši a o Jeho Církvi.
Druhého dne z rána bylo před domem Musonovým

mnoho nemocných,

které biskup Řehoř modlitbouuzdra

voval a z nich duchy zlé vymítal. Následkém zázraků těch obrátil

1. 8v. Řehot Divotvorce. A

dál

se veliký počet pobanů na víra Kristovu, tak že už mohlo mluviti
se o stavění chrámu křesťanského.Horčičnésemeno sedmnácti
věrců vzrůstalo v mohutný strom, v jehož stínu blaživém scházelo
se obyvatelstvo města.
Místo, na kterémž se měl chrám stavěti, bylo pahorkem

příliš stísněno. Svatý Řehoř vyšel v noci na místo ono, modlil
se tam, a pahorek ustoupil tak daleko, že jhned počalose stavěti.)
Vyplnila se u svatého biskupa Řehoře slova Pána Ježíše Krista,

Jenž pravilučeníkůmSvým:„Zajisté pravím vám, budete-li

míti víru a nebudete-li pochybovati, a řeknete hoře:
Zdvihni se a vrz sebou do moře, stane se; a všecko,

začkoli prositi bodete na modlitbě věříce, vezmete.
Mat. 21, 21. 22.

I pobané brávali radu se svatým Řebořem, a spory své
k narovnání předkládalijemu. Mimo jiné dva bratří hádali se
o jezero;
když pak nechtěli po dobrém vyrovnati se, klekl
svatý Řehoř ne břehu jezera a celou noc modlil se. A hle, do
rána jezero vyschlo, a bratří rozdělili se o ně.
"Řeka Lykos zaplavovala často krajinu a působila veliké

škody. Svatý Řehoř

zabodl hůl svou tam, kde se řeka vylé

vala, a zabránil záplavám. Z holi té pak vyrostl strom, a kdykoliv
se voda jeho pně dotkla, ustoupla nazpět.

MěstoKomana žádalo svatého Řehoře o biskupa.
Jakmile došlo na volbu, chtěli Komanští míti muže vzá
cného, a jeden z radních vzdorovitě řekl svatému Řehoři:

„Pohrdáš-li urozenými, nezbývá, než aby's nám za
biskupa ustanovil uhlíře Alexandra.“ —Svatý Řehoř“
dal uhlíře

toho přivesti, a poznal, že jest duše svatá a šle

chetná. Pocházelť r rodu vznešeného, byl velice vzdělaný a postavy
ušlechtilé. Aby však byl neznám, oddal se živnosti uhlířské.

I otazovel se ho svatý Řehoř na věci přerozmanité,a Jid
| poznal z odpovědíjeho, že umí více než uhlí páliti. I etal

se Alexander uhlíř jejich biskupem, a sice biskupemtak
výtečným, že smrtí mučenickou sešel.

:

Svatý Řehoř stkvěl se mimojiné ctnosti také neoby
čejnou štědrostí k chudým. Štědrosti jeho ovšemněkteří
4) Beda Ctikodný,

Tib. 3. Comment.in Marc. c. 11.
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lidé zneužívali. Toho dopustili se také dva židé, kteří čekali na
cestě na svatého biskupa. Jeden z nich položil a stavěl se
mrtvým; druhý pak na mrtvého žebral, aby prý mohl pochován
býti. Biskup, nemaje peněz, položil plášť svůj na domněle
mrtvého a odešel. Když zašel, šibal žid vyzýval soudruha

svého, aby už vstal. Avšak ten nevstal,

mrtev.

bylí skutečně

Horlivé hlásání slova Božího, svatý život a zázraky sva

tého Řehoře spůsobily,že pohanští obyvateléměsta Cesarey
netoliko četně do Církve Kristovy vstupovali, ale k jeho radosti

byli také bez výminkystatečnými
křesťany. To se dokázalo
za Deciova pronásledování
roku 250. Svatý biskupradil
osadníkům svým, aby se útěkem zachránili, a sám též se sou
druhem svým odešel na vzdálený vrch. Ale tam je pronásledovníci

brzo vyslídili. Svatý Řehoř vida, že nemožno jest vyváznouti,
poklekl s jahnem svým na kolena, a oba dva rozepjavše race

modlilise. A hle, místo modlících

se mužůspatřili tam žold

néři dva duby. I vrátili se do města, a vypravovali, na kopci
tom že není živé duše. Hledáno ještě jednou, a jeden vojín přijda

na to místo nalezl biskupa s jahnem. Z tobosoudil, že v tom
vládne patrná moc Boží, a proto vrhl se k nohoum biskupovi.
Pobané, nemohouce dostati biskupa,
mstili se ostatním kře
sťanům. Svatý Řehoř neustále za ně se modlil; i neodpadl
od víry ani jediný z nich.

Když konečně roku 351. císař Decius umřel, přestalo
pronásledování křesťanů, a svatý Řehoř zase navrátil se do
©Nové Cesarey.
Brzy potom konala se v městě tom slavnost
pohanská,
ku kteréž sešlo se mnoho lidstva z celé krajiny.

I předpovědělsvatý Řehoř řka: „Maličko, a nebudou

stýskati

sobě na nedostatek

místa.“ A skutečněbrzo

vypukl mor, jenž v celém Pontu

hrozně zuřil; jenom město

Nová Cesarea

modlitbousvatého Řehoře

zůstalozachráněno.

Tu poznali pohané, jak mocný jest Bůh, a přijali víru kře
sťanskou i svatý křest. Z toho arciť svatému biskupovi Řehoři
byla radost veliká.

Když bylo Řehoři Divotvorci

70 roků, cítil na sobě, že

se mu blíží hodina odchodu. Za nemoci své ptal se okolostojících :

„Kolik je tu ještě pohanů?“

Odpovědínomu: „Už jen

2. 8v.ŘehořTárský.
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sedmnácti“ I zvolalsvatýbiskup: „Bohu díky! Když jsem

do města za biskupa přišel, bylo zde jen sedmnáct
křesťanů!“

Dne 17. listopada roku 270. svatě skonal. Pro

mnohézázrakybyl „Divotvorcem“
nazván a za svatého v Církvi
Páně prohlášen.
Takovým spůsobem vedlé podobenství Kristova v Nové
Cesaree a po veškerém oboru zemském za prvních století rostlo

malé borčičné semeno Církve Páně ve strom veliký,
v jehož stínu národové všech dílů světa nabývali a nabývají

vykoupenía spasenísvého. I náš národ Českoslovanský
už tisíc roků jest v Církvi svaté. Pokud Církve se držel
a učením Kristovým spravoval se, blaze bylo jemu. Každý
pravý křesťan katolík a upřímný milovník národa svého má si
vědom býti nepopífratelné pravdy té, a tudíž každý má o to pečo

vati, aby svatá víra a náuka Kristova i v jeho duši stala 8e
kvasem, jenž veškeru povahu jeho prostoupá a v povahu nebe
skou proměňuje. Takovou měrou pak zrno borčičné, slovo

Boží, rozvíjeti se bude v rodinách,
vlasti

v obcích a po celé

v mohutný překrásný strom, podjehož ochranou za milosti

Boží množitise bude pravý

blahobyt

vezdejší,

a celému

národu pojistí se netoliko budoucnost šťastná, ale také všem jeho
zdarným synům a dcerám věčná radost v království nebeském.

2. Svatý Řehoř (Řehák, Říha) Túrský, biskup.
Svatý Řehoř Tourský, jehož původníjméno bylo Geor
gius Florentius, pocházelze slavné křesťanskérodinyAuver
gneské.') Řehoř narodil se roku 539. Jeho strýc Gallus,
biskup Clermontský,“)
dal jej ctnostně a vědeckyvzdělati.
Jako jahen cestoval Řehoř k Niketiovi,
biskupu Lyon
skému, jenž byl bratrem matky jeho, pak do Burgundska
k matce své, a do Toursu,“)

svatého Martina

Tourského

aby sobě vymodlil na přímluvu

vyzdravěníz neduhu tělesného.

') Auvergne
(Overň),hornatá krajina a bývalá provincia v střední
Francii. — *) Clermont, blavní město provincie Anvergneské. — *) Tours
(Túr), hlavní město franc. depart. Indre et Loire. Bv.Martin, biskup
Tourský, dne 11. listopada.
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Po dvanácti létech zemřel roku 573. Eufronius,

biskup

Tourský, příbuznýŘehořův. Král Sigbert s duchovenstvem
a lidem zvolil Řeboře za jeho nástupce. Jiljí (Aegidius),biskup
Řemešský, vysvětiljej. Řehoř, maje teprvé čtyřiatřicetroků,
povýšen byl na stolici biskupskou, kteráž pro svatého Martina
požívala veliké vážnosti a spolu také byla velice nebezpečna za

boje, jejž o město to vedli králové Franští. Sigbertovi,

králi

Austráskému, jemuž po smrti nejstaršího bratra Chari
berta město Tours připadlo, protivil se bratr Chilperich,
král Neustrijský. BiskupŘehořstál věrněpoboku Sigber
tovi, a po jeho smrti při jeho vdově Brunehildě.
Tím popudil
proti sobě Chilpericha,
jenž svatého biskupa Řehoře dal
souditi svolaným sborem ostatních biskupů. Biskup Řehoř za
nevinného uznaný stával se opět účastným veliké přízně Chil

perichovy,

ale biskup Řehoř,

nedada se mýliti, přece přiro

vnávalkrále Chilpericha k Herodovi a Neronovi.
Když po smrti Chilperichově Guntram'") byl pánem města
Tourského,
nastal hned přátelský poměr mezi ním a biskupem

Řehořem. I syn a nástupceGuntramův, Childebert

II.

roku 593., ctil svatého biskupa a brával s ním radu. Svatý biskup
vymohl u krále příznivého začasté milost lidem na smrt odsouze
ným, slevení poplatků měšťanům, podpory kostelům a kázni cír
kevní. Statečný obhájce práva církevního a přesné víry katolické,
obnovitel biskupského chrámu Tourského, jenž požárem zničen
byl, svatý Řehoř, zemřel dne 17. listopada roku 595.

SvatýŘehoř Tourský,

znamenitý spisovatel

věku,zůstavilnám „Dějiny Frauků“

mučeníkův“

svého

až do roku 594., „Slávu

„Život svatého Juliana,

jenž v Brioude

(Briúdě), městě Auvergneském, roku 304. umučen byl,“ „Slávu

a zázraky vyznavačův Auvergneských“, „Čtvero knih
o zázracíchsvatého Martina Tourského“ „Životopisy
tří a dvaceti výtečných kněží v Italii.“ — Jeho kniha
modlitební a zpěvník, jakož i výklad žalmův, nedošlaaž
na věk náš.
r) Svatý Guntram,

dne 28. března.

8, Bv. Diviš, biskup.

©
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3. Svatý Dionys (Diviš), biskup Alexandrijský.

Svatý Dionys narodil se v Alexandrii

v Egyptě,v hlav

ním sídle starověké učenosti, z vážených rodičů pohanských.
Školy pohanské neuspokojily velikého ducha Divišova.
Za to
ale tím více zalíbil sobě v křesťanském Písmě svatém, zvláště

v epištolách svatého Pavla.
Diviš, poznav moudrost, po níž nadarmo pídil se v knihách
mudrců pohanských, odřekl se modloslužby, přijal křest svatý,

učil se bohovědě křesťanské nejprvé u Origena

xandrijské,

ve škole Ale

jejíž správcemstal se roku 232., když Heraklas

za biskupa Alexandrijského zvolen byl.
Šestnáct let zůstal Diviš představenýmkřesťanskété školy,
maje na zřeteli hlavně obrácení bludařův.
Po smrti Heraklasově roku 247. duchovenstvo jej povýšilo

na prestol biskupský.

Sedmnáct roků zastával biskup Diviš

vznešený úřad ten, a téměř po celých sedmnáct roků za krutého
pronásledování horlivě a statečně pečoval o spásu svěřencův
a 0 celou Církev.
Roku 250. vydal císař Decius
zákony protikřesťanské.
V obvodu biskupa Dionysia
vyskytlo se slabochů mnoho; on
však nedal se zvíklati. Po čtyry dny v příbytku svém neohroženě
v ústrety hleděl osudu svému. Ale biřic, jenž ho měl zatknouti
k rozkazu Sabina, náměstka Egyptského, nevešel do domu bi
skupského, domnívaje se, žeby ho tam nebylo. Když ale biskup,
jak mu křesťané radili, vyšel, aby se odebral na místo bezpečné,
upadl do rukou svým pronásledovníkům, jenž ho odvedli do mě
stečka Tabosiris.
Avšak křesťané venkovští sběhli se, vysvo

bodili biskupa Diviše s dvěma kněžímiPetrem a Kájem,
a ukryli je na poušti v Libyi. Z úkrytu svého spravoval Dio
ny s za pomoci jahnů a kněží do Alexandrie tajně docházejících
biskupství své, posýlaje listy sužovaným křesťanům.
Roku 251. pronásledování utichlo, a Dionys navrátil se

do Alexandrie.

V Alexandrii

dovědělse o roztržcek vůli

odpadlíkům od víry v čas pronásledování spůsobené, a když No

vacian proti pravémupapežiKorneliovi

zvolenýDionysia

prosil, aby volbu jeho uznal, a tvrdil, že proti vůli své byl vy
volen, dal mu biskup Dionys tuto vážnou odpověď: „Byl-li's,.
OtrkovníBok VL

2

jak pravíš, nucen, dokaž nám to dobrovolným odstoupením. Ty's
měl raději všemožné protivenství trpěti, aby's neroztrhl Církev.“
— Na synodě Antiochijské roku 252. biskup Dionys horlivě snažil

se, aby jednota

v Církvi

byla obnovena. Také v Egyptě

slovem i pérem učeným potlačoval bludy se vyskytující,“) a vý
tečně přemobl křivou obžalobu svých odpůrcův u papeže Dio

nysia, jenž pochválil jeho pravověrnost.

Po císaři Deciovi

nastal sice pokoj; ale císař Valerian

(253—260), jenž na počátku svého panování křesťanům přál, dal
se roku 257. od svého miláčka Makriana poštvati k novému

pronásledování. Císařský náměstek v Egyptě, Aemilian,

dal

biskupaDionysia sknězem Maximem, a 8 jahny Faustem,
Eusebiem a Cbairemonem zatknouti, a když víru svou
nezapřeli, do Kefra, krajiny v poušti Libyjské, odvesti, a zapo
věděl jim mši svatou sloužiti nad hroby svatých mučeníků. Když
ale z křesťanů Alexandrijských za ním přišlých, a z pohanů ve
vyhnanství tom na víru obrácených, povstala nová křesťanská
obec: byl biskup Diviš vypovězen do pouště ještě hroznější, ale
bližší od Alexandrie, tak že písemně mohl snadněji spravovati
milované stádce své, jemuž poslal dva listy Velikonoční.

Po smrti císaře Valeriana

Diviš do Alexandrie;

roku 260. vrátil se biskup

avšakza císařeGaIliena zuřilav Ale

xandrii krvavá občanská válka a nastal děsný mor. Pohané štítili
se nemocných a zemřelých příbuzných; ale biskup Diviš dodal
křesťanům takové zmužilosti, že pomáhali a sloužili všechněm

bez rozdílu, osvědčujíce,„že v křesťanství

Božská.“

jest

síla

Biskup Dionys
dokonal činný a velezáslužný život svůj
roku 265. Pracovav neunaveně o zvelebení Církve katolické,
o blahu věřících, o obrácení nevěřících, o opětném spojení rozkol
níkův, o přesvědčení bludařův, a pro svou lahodu k svedeným,
pro statečnost v útrapách, pro stálost v pravé víře, a pro svou
milostnou skromnost při kromobyčejné učenosti zasloužil sobě
1) Egyptský biskup Nepos hájil starý blud o tisfcleté zemské říši
Kristově, Sabellius,
kněz Ptolomaiský, šířil bludné učení o nejsvětějšíTro
jici a Pavel Samosatský,
biskup Antiochijský, chybněučil o Božství
Kristově.

4. Bv. Alfej a Zachej. č. Sv. Michae) Gobron.
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svatý biskup Dionys Alexandrijský
již u svých soudobníkův
jména „Velikého,“ jakož i chvály svatéhoAthanasia, jenž
jej nazval„učitelem Církve katolické“
Spisové svatého
Diviše Alexandrijského,
pokudse dochovalina dobu naši,
potvrzují slavné ono svědectvíjemu dané.
4. Svatí Alfej a Zachej, mučeníci Cesarejští.

Dioklecian

stal se císařemroku 284. V Cesaree

městě

blížila se slavnost za příčinou dvacetileté vlády jeho. Za tou pří
činou věznové byli na svobodu propouštění. Jenom křesťané
museli snášeti nejhorší útrapy.

Roku 303. Zachej,

jahen města Gadary,

v staré Pale

stině, v krajině Perejské čili Zájordanské, jež bylo jedno z desíti
měst nazvaných Dekapolis
(Desítiměstí)Mark. 7,31., byl s těž
kými okovy na hrdle přiveden k soudu pohanskému. Zacheem

zvali jej k vůli malé postavě dle evangelickéhocelníka
Zachea Lak. 19, 1—10. Zachej
neobroženě vyznal víru
svatou, byl bičován, železnými nástroji rozdrápán a do žaláře
uvržen.

Podobněmučenbyl Alfej z Eleuteropole,
města Pale
stinského, kostelní čtenář a zaklínač při chrámě Cesarejském.
Pro horlivé hlásání slova Božího stal se Alfej mučeníkem.
Vytýkaje slabochům u víře nectné odpadlictví a zbabělost, byl
polapen, k soudu pohnán a žalařován. Přetrpěv ukrutné bití

a rozsápán byv na těle, byl spolu se Zacheem
klády dán.

vězněn a do

Oba opětně prohlásili před soudem, že nemohou a nebudou

obětovati císařům,

uznávajíce jen jednoho

dovolenojest obětovati.

Pána,

Jemuž

Za tou příčinoubyli stati dne 17. listo

pada 303.

5. Svatý Michael Gobron, kníže Iberský, a 200 spolumu
čeníků.

V Iberii

světí se dnes památka svatého Michaela

Go

brona, knížete, a 200 spolumučeníků, jenž víru svou zpečetili
krví toho času, kdy svatý Abo") korunován byl.
4) Svatý A bo, dne 6. ledna.
23*
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Za osmého století, kdy téměř celou Kartalinii a Kachetii
(východní část nynější Ruské provincie Gruzje v Kavkazii) pod

manil sobě Abdul-Kasim, příjmímHluchý, v pevnosti krajiny
své statečný odpor činil kníže Michael Gobron s 200 bojov
níky. Abdul-Kasim,
nemohu přemoci je zbraní, přelstil je.
Vypravil k nim posla, nabízel mír i přátelství, ustoupí-li z pev
nosti, a zaručil přísahou slib svůj. Jak mile však chrabří rekové,
mimo to již i hladem trápení, složili zbraň, věrolomný Abdul
Kasim vyzval je, aby se Krista odřekli a víru Mahomedánskou
přijali, jinak žeby ukrutně usmrcení byli. Sto třicet tři vojínové
věrní Kristu Bohu rozličně umučení byli; ostatní pak na dobu
pozdější uvězněni. Brzo i ti pro Krista usmrceni byli u přítom

nosti knížete svéhoMichaela Gobrona, jejž Mahomedáni
nechávali naposled, majíce za to, že pohledem na muky a na smrt
vojínů svých dá se pohnouti, aby zapřel Krista. Když pak ne
obrožeností mučeníků ještě více utyrdil se ve víře křesťanské,

dal jej Abdul-Kasim

mečem odpraviti.

6. Svatý Hugo, biskup Lincolnský.

V Anglii světí se dnes výroční svátek svatého Hugona,
kterýž jako mnich Kartusianský
povýšenbyl na biskupský
prestol v Lincolnu.)
Hugo, proslaviv se hojnýmizázraky,
blaženě v Pánu zesnul.

Dne 18. listopada.

I. Posvěcení velechrámů svatých knížat apoštolských, Petra

a Pavla, v Římě.
Místo malého kostelíčka, jejž byl papež A naklet“)

nadhrobemsvatého Petra,

vystavěl

zbudovalcísař Konstantin Veliký

basiliku skvostnou; neboť jako křesťané od prvopočátku Církve
I) Lincoln

(Linkn),hlavní město hrabství Lincolnshiru

nad řekou Withamem,

sídlo biskupské. — *) Svatý Petr

v Anglii

za živobytísvého

na biskupstvívysvětilLina a Kleta, a přijalje za náměstky své. Před
svousmrtí ustanovil Klémenta za svého nástupce, a po Klémentovi pa

pežovalAnaklet.

1. Posvěcení chrámu Petra a Pavla.

ze všech končin světa do Říma
apoštolského, svatého Petra,
dobně i císař Konstantin,
vřelou úctou k tomu hrobu.

u hrobu svatého

Petra
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putovali, aby uctili hrob knížete
skálu víry a základ Církve: po
přijav víru křesťanskou, zahořel
Složiv korunu císařskou kleče

proléval hojné slzy. Potom povstav

chopil ee rýče a dvouzubého kopáče rozrýval zemi, jížto ke cti
dvanácti apoštolům odnesl dvanácte košů, a naznačil místo pro
velechrám svatého Petra.
Jak mile chrám ten byl vystavěn,

svatý papež Silvester
(314—335) slavně posvětil ho jako ne
dlouho před tím kostel Lateranský. Papež Silvester posvětiltaké
velechrám svatého apoštola Pavla u silnice vedoucí do Ostie,
města v Latiu, jejž byl takó císař Konstantin
nadherně
zbudoval a bohatě opatřil.

Velechrám Konstantinův
během třinácti věkův sešel, a
nastala potřeba pečovati o chrám nový. Papež Julius II. (1503—
1513) dočkal se čtyř ohromných sloupů, jenž nesou světoznámou

kopulu nynějšího chrámu Svato-Petrského.
Dne 12. února 1578 sloužil papež Řehoř XIIL první slavnou
mši svatou v dokončené kaple Řehořské.
Papež Urban VIIL konečně posvětil basiliku svatého
Petra, jak nyní jest, dne 18. listopada 1626 za největší slávy.')
O nádhernou ozdobu svatyně té pečovali také papežové ná
slední. Celá stavba až do roku 1694. stála přes sto millionů
Rýnských zlatých.
Průčelí velechrámu svatého Petra (370 stop široké, 149
stop vysoké) ozdobeno jest třinácti sochami sedmnáct střevíců

vysokými,jež představují Pána Ježíše
svatých apoštolů.

Krista

a dvanáct

Patero bran mezi osmi nesmírnými sloupy

vede do chrámu, jenž pojímá 54.000 lidí. Chrám jest 837 střevíců
dlouhý, 578 střevíců široký; prostřední loď jest 152 střevíců
vysoka, kopula pak až ke kříži má 448 střevíců.“) Za hlavním
oltářem, na kterémž jen papež obětuje mši svatou, vedou dvoje
schody dolů ke vchodu do konfesse (vyznání t. j. ukřižování) svatého
') Téhož dne a měsíce posvětil také před třinácti stoletími basiliku Kon

stantinovupapež Silvester

L — *) Důstojný pán Vác. Honejsek,

kněz,

kaplan u mv.Štěpána, poutník Pražský k jubileu padesátiletého biskupování

Pia IX. r. 1877.v „Blahověstu“
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Petra.
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Kolem zábradlí hoří ustavičně 150 lamp; o slavnostech

ještě více. V pravo od hlavního oltáře jest bronzová

socha

svatého Petra na trůně sedícího a žehnajícího, jejíž
pravá noha tak jest ulíbána, že prsty sotva lze rozeznati. Socha
ta pochází z pátého století. V jednom z levých pilířů chovají se
nejhlavnější ostatky: potní roucho svaté Veroniky 8 obrazem
přesvaté tváře Páně, kus kříže svatého a kopí Longinovo, jímž
otevřen byl bok Kristův na kříži. V místnosti prohloubené jest
mimo bohaté poklady starožitné také oltář s tělem svatého knížete
apoštolského. Za hlavním oltářem nachází se oltář našeho

svatého Václava.
Basilika svatého apoštola Pavla nalezá se za zdí městskou
na silnici Ostijské. Tam, kde svatý Pavel sťat byl, zařídil
papež Anaklet kostelíček, na jehož místě císař Konstantin
také dal vystavěti skvostný chrám, jejž k vůli ohromným zástupům
poutníkův ze všech národů přestavěl a zvětšil císař Theodosius
(379—395) a jeho syn Honorius.
Za věků napotomných byl chrám svatého Pavla začasté
opravován a náležitě ozdobován. Avšak dne 17. července 1823
nepozorností dělníkův tam zaměstnaných shořel, a za let ná
sledných znova byl vystavěn. Dne 5. října 1840 papež Řehoř XVL
posvětil příční loď a sloužil zase první mši svatou na oltáři papež

ském, v němž uloženy jsou kosti svatého

Pavla apoštola.

Hlavní ozdobou chrámu toho jest šestero sloupů z Egyptského
alabastru, jež byl daroval Mehemed Ali. Dohotovený velechrám
svatého Pavla papež Pius IX. slavně posvětil dne 10. prosince
roku 1854 za přítomnosti velikého počtu kardinálů, biskupů a
věrcův ze všech dílů světa, jenž se byli v Římě sešli k radostnému

prohlášení věroukyo neposkvrněném početí blahoslavené
Marie Panny.')
Památka posvěcení
těchto dvou Římských velechrámů
svatého Petra a Pavla koná se po veškeré Církvi ročně dne
18. listopada.

2. Svatý Roman, jahen, a Barula, pacholík, mučeníciAntiochijští.

Za vlády Galeria Valeria Maximiana, jejž císař Dio
klecian za velikou udatnost zároveň 8 Konstanciem učinil
') Pius IX, dne 7. února II. 74.

2. 8v. Roman a Barula. 8. Sv. Dionya, papež.
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« kaisarem,
a kterýž roku 305. stul se císařem Východním
(+ roku 311.), císařský náměstek Asklepiades
učinil strašný
útok na křesťany v Antiochii Syrské, aby je načisto vyhubil.
Jaben Roman, rodem z Palestiny, napomínal své spoluvěrce,
aby statečně odporovali ukrutníku Asklepiadovi.
Bázlivým
křesťanům horlivě mluvil do duše před soudnou stolicí: „Vrháte

se do propastil Nesmrtelnou duši svou uvádíte v zá
hubu! Pamatujte na Boha Vykupitele svéhol Nepři
dávejte se ku zlému bludu! Rozpomeňte 8e na spra
vedlivý soud Božíl“ Za to kázalAsklepiades Romana
dlouho mučiti, dal mu i jazyk vyříznouti a uvrbnouti ho do žaláře,
v němžto katané dokonali mučenictví jeho provazem.

Před svatým Romanem

Barula.

SoudceAsklepiades

pro víru trpěl také pacholíček

otázal se Baruly, lépe-lijest

ctíti Boha jediného nebo více bohů? Barula

zmužile odpověděl:

„Lépe jest věřiti v Boha jediného, Jejž vzývají kře
stanél“

— Proto soudce dal Barulu

ztmrskati,a když se nedal

ve víře svaté zviklati, odevzdal jej katovi, jenž mu grazil hlavu
mečem.

3. Svatý Dionys (Diviš), papež.
V Římském kalendáři dne 8. února.

Svatý Dionys jest dvacátý

čtvrtý biskup a papež

Římský. Po smrti svatého Sixta II. (+ 6. srpna 258) zůstala
Stolice apoštolská neobsazena až do 22. července 259; kdy posa
vadní mnich Dionys vysvěcen byl za papeže.
Dionys spravoval Církev Boží za panování Římských
císařů

Galla a Klaudia JI.
Dionys

byl rodem Řek.

Vyznamenával se vřelou nábož

ností, ctnostným obcovánpím, mimořádnou laskavostí a výtečnou
učeností bohovědnou, pro kteréžto krásné vlastnosti učiněn jest
viditelnou hlavou Církve Kristovy.

psal Dionysiovií,

pokud

ještě byl knězem Římským, učený Alexandrijský

Vedle svědectví Eusebiova“")

biskup

1) Euseb. histor. ecel. VII, 7.
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Dionys

list v příčiněsvátosti křtusvatého, a nazýváho „mužem

učeným a podivuhodným.“
Že Dionys Římský

plnou měrou zasluhoval chvály dané

Dionysiem Alexandrijským, objevilose ve sporus bludaři
Sabelliany. Papež Dionys netoliko předložilspor ten synodě
svolané roku 262., ale také napsal a rozeslal všem biskupům
Egyptským papežský list okružní, jímžto přesně a důkladně

vyslovilvěrouku 0 nejsvětější

Trojici Boží těmislovy:

„Nesmíme vznešenou a Božskou jednotu rozlučovati
v trojí Božství, a nesmíme důstojnost a velebnost
Páně pnižovati představujíce sobě přitom stvoření;
ale musíme věřiti v Boha Otce všemohoucíhoa v Jesu
Krista, Jeho Syna, a v Ducha Svatého. Slovo (Logos)
pak musíme sobě mysliti sjednocené s Bohem všech
věcí. . „Tak zachová se nauka o Boží Trojici a

Jednici“

Papež Dionys přidělil kněžím Římským kostely i hřbitovy,
a dokonale vyznačil hranice různých farností (osad) a diecésí
(biskupských obvodů).
Činný a záslužný život svůj dokonal papež Dionys dne
27. prosince léta Páně 269.
Tělo svatého Dionysia pochováno bylo na hřbitověsvatého

Kalista u silniceAplovy.
Dne 19. listopada.

I. Svatá Alžběta (Eliška),

kněžna Durynská, dcera královská,
vdova.

Na počátku třináctého století, za panování velikého papeže

Innocence
III., byl v zemi Uherské nábožný, chrabrý, k Církvi
a k chudýmštědrý král Ondřej II. Jeho manželka Kedruta,
z rodu císaře Karla Velikého, ctnostmi rovnala se výtečnému
choti svému. Manželům těm, když v Břetislaví
meškali, naro
dila se roku 1207. dcera Alžběta,
kteráž hned za mládí
útlého stala se vzorem a miláčkem národa svou nábožností a útrp
ností k chudým.

Pověst o královské princesně Alžbětě

roznášela se daleko

1. 9v. Alžběta,kněžna.
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široko. Dozvěděl ee o ní od poutníků také učený, bohatý, dobro
činný a zbožný landhbraběHeřman v Durynkách, krajině Německé.

I vypravilvyslancesvé do Uher, aby Alžbětu“)

vyprosili za man

želkujeho synu Ludvíkovi.
Král Ondřej, poradiv se o tom
se svou chotí Kedrutou a 8 rádci svými, svolil, a vydal čtyr
letou dcerušku Alžbětu

8 hojným věnem a s třinácti pannami

Uherskými, její společnicemi, vyslancům

Durynským,

aby

a Heřman
jehochoť
Žofia,
přijavše
zprávu
ošťastném
návra
vychována byla na knížecím dvoře budoucího manžela. Landhrabě

vyslancův s Alžbětou,

dcerou královskou, na kolenách za to

děkovaliBohu a odebrali se z Vartburku

do Isenaku,

aby

ji uvítali v zemi své. Alžběta byla brzo dle tehdejšího obyčeje
slavně zasnoubena Ludvíku jedenáctiletému.
Jak dříve v kruhu rodiny královské, tak nyní v Durynm
kách prospívala Alžběta všemi ctnostmi. Zvolilať sobě za
vzor života svou ujkyni, svatou Hedviku, vévodkyniPolskou
a Slezskou. “)

Po dvou létech matka její Kedruta stala se obětí vzpoury
domácí, a žalostná smrt její byla mladé Alžbětě podnětem ku
zbožnosti ještě větší, tak že umínila sobě výhradně toliko Bohu
sloužiti a pečovati o spásu duše své. Za ochranitelku obrala sobě

nejsvětější

Pannu, a horlivěctilasvatého Jana Evan

gelistu pro čistotu panickou. Takou měrou už prvá léta života
svého trávila Alžběta v ustavičné službě Boží, v konání dobrých
skutků a v tuhém zapírání sebe.
Roku 1216. umře!landkrabě Heřman, otec Alžbětina
zasnoubence Ludvíka,
šestnáctiletého dědice trůnu. Mladší

bratří: Jindřich

Raspen

a Konrád, dostali své krajiny

v zemích landhrabských. Vdova Žofia nerada viděla velikou

pobožnost

Alžbětinu, a tím spůsobila,že dvořané posmí

vali se a mnoho útrap a hořkostí působili jí. Konečně zlomyslníci

popuzovalii knížete Ludvíka

proti nábožné Alžbětě, aby

——— ———

4) Důkladnýživotopissvaté Alžběty sepsal Charles Forbes hrabě
Montalembert
(Montalambér),francouzskýpolitik a spisovatel, roku 1836.

s názvem:„Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie.“ PřekladJa
kobem Procházkou zhotovený:„Montalembertův život svaté Alž
běty,“ vydalo „Dědictví sv. Cyrilla
3) Svatá Hedvika,

dne 17. října.

a Methodia“ v Brně 1856. —
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zrušiv slovo jí dané, vyvolil sobě jinou kněžnu bobatou a mocnou.
Ludvík ale nedal se přemluviti, těšil týranou zasnoubenku svou,
osvědčoval jí svou úctu a lásku mnohými dary, jmenovitě zrca

dlem, podjehožsklembyl obraz ukřižovaného Spasitele.
Roku 1220. konaly se oddávky v zámku Vartburku
za
mnohé slávy. Landbrabě Ludvík pro svou víru a ctnotu hoden +
byl anjelské choti své; svou sličností a udatností předčil každého
knížete souvěkého, a stkvěl se všemi krásnými vlastnostmi pano
vníka moudrého a spravedlivého, tak že za jeho vlády rozhostila
se v Durynkách
spokojenost blaživá. Pohled na ctnostné

a nábožné mladé manželyLudvíka

i Alžbětu

také světáky

paplňoval úctou a vážností.
Za nepřítomnosti manželovy odívala se kněžna Alžběta

rouchbem vdovským.

Nezřídka probděla celou noc na modlit

bách. Pod rouchem stkvostným vždycky nosívala roucho žiněné,
a z Jásky k Pánu Ježíši každého pátku tajně mrskala se, ale
bedlivě vystříhala se všeliké zevnější přepjatosti. Obědvala-li sama,
jídala toliko suchý chléb a pila vodu. Jednoho dne z nenadání

navrátil se kníže Ludvík

domů, a na důkaz lásky napil se

z její sklenice. I ptal se sklepníka, odkud by bylo to převýborné
víno? Sklepník ale ujistil knížete Ludvíka, že pro kněžnujenom

vodu přinesl na stůl.

Za to však každým dnem vzrůstala Alžbětina láska
k lidem nešťastným,
0 kteréž všemožně pečovala, kteréž
v nuzných chatkách navštěvovala, a jim peníze, pokrmy a jiné
potřebné věci sama přinášela. Zvláště pak ochotně sloužila chu

dobným šestinedělkám,

odívalajejichnovorozeňátkarouchem

vlastní rukou zhotoveným, a bývala jim kmotrou. S umírajícími
se modlívala, mrtvoly do vlastních prostěradel zahalovala, a jejich
pohřbů pobožně účastnila se. Ani malomocných
neštítila se
kněžna Alžběta,
sloužíc jim a těšíc je upřímně. Pod zámkem
Vartburkem dala vystavěti dům pro dvacet osm cbudých nemoc
ných, ježto denně zaopatřovala pokrrnem, nápojem a lékařstvím,

Což divu, že ji vůbec nazývali „Pomocnicí chudých?“
Jak milabyla Kristu Pánu tato Alžbětina láska k chudým,
patrno jest z případunásledného. Neslaťkněžna Alžběta jednoho
dne cestou obtížnou pod pláštěm chléb, maso, vejce a jiné potřeby
chudobným nemocným. Tu pak setkala se s manželem svým

1. 8y. Alžběta,Ekněžna. -
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knížetem Ludvíkem jdoucím z honby. Kníže Ludvík odhrnuv
jí plášť, chtěl viděti, co nese. Spatřiv jenom červené a bílé

růže nesmírněkrásné za doby, kdy růže nekvetou, a vida
nad hlavoumanželčinouobraz ukřižovaného Vykupitele
v záři nebeské, vzal si jednu růži na památku toho zázraku
a laskavě přimluvil choti své Alžbětě, aby vykonala bohumilou
cestu svou. Na tom místě později dal kníže Ludvík postaviti

sloup s křížem.
Službám Božím obcovala kněžna Alžběta
každého dne
8 nejhlubší pokorou a se svatou rozníceností. Nejsvětější Svátost
přijímala často. Všechna přikázaní církevní zachovávala co nej
svědomitěji. Při průvodech v chatrném oděvu družila se kněžna
8 chudými ženami, nedadouc mýliti se nižádnou pomluvou lehko
vážných a obmezených dvořanův.

Tohočasu svatý František
fický,

z Assisi, příjmímSera

spůsobil blahodarný převrat ve všech zemích svým tova

ryšstvemBratří Menších, řeholousvaté Kláry, a bratrstvem
„kajicníkův řádu třetího“ do něhožvNěmecku s přivo
lením chotě svého první vstoupila svatá kněžna Alžběta,
když
byla vystavěla stoupencům svatého Františka
v hlavním městě
Isenaku klášter s kostelem. Bratří a sestry řádu třetího zůstávali

ve stavu svém.Chatrného
poslal svatý František

starého pláště, jejž jí byldarem

na památku, vážila sobě kněžna Alž

běta jako nejvzácnějšího klenotu až do smrti, přiodívajíc se jím,
kdykoli chtěla vyprositi sobě zvláštní nějakou milost od Boha.
Kněžna Alžběta sama vyznala, že nikdy nebyla oslyšána.

Majíc sotva sedmnáct let, pozbyla kněžna Alžběta svého
nábožného zpovědníka z řeholy Františkánské, Rodingera.
K žádosti knížete Ludvíka odporučil jí papež učeného, horli
vého a chudoby milovného kněze Konráda z Marburku, apo
štolského jednatele v Německu, za duchovního vůdce k dokona
losti křesťanské.

Roku 1223. stala se Alžběta ponejprv matkou; porodilať
dne 28. března na zámku Kreuzburku
syna, jemuž otec
Ludvík na křestu svatémdal jméno Heřman, a roku 1224. na
zámku Vartburku
dceru Žofii. Později měla Alžbětaještě
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dvě dcery: Žofii druhou a Kedrutu.*) K úvodu nosila kněžna
Alžběta sama dítky své v obleku prostém a bosa do vzdále
ného kostela svaté Kateřiny v Isenaku.

Když pak navrátila se

domů, darovala vždy některé chudobné šestinedělce oblek, jejž na
sobě při úvodu měla.

Roku 1225. povolal císař Bedřich II. knížete Ludvíka
s vojskem do Italie. Té doby po celém Německu, zvláště pak
v zemi Durynské,
nastala hrozná drahota, a následkem její

hlad a nemoce. Alžběta byla nešťastníkůmpravou matkou.
Devět set chudých podělovala denně chlebem a jinými potravi
nami. Mnohým nosila pokrmy do domů. V Isenaku založila dvě
nové nemocnice s oddělením pro chudobné nemocné dítky a si
rotky, do kterých den co den přicházelaz Vartburku,
aby
sloužila nemocným.
Při těchto skutcích milosrdných oslavoval ji Bůh mnohými
zázraky.
Nezřídka pokrmové, jež rozdávala chudým, rozmnožo
vali se jí v zástěře, pokud nebyli všickni poděleni. I prádlo čistí
vala kněžna Alžběta nemocným u studnice, kteráž doposudsluje

„studnicí Alžbětinou.“

Roku1226.kníže Ludvík, navrátiv

se z války, schválil, cokoli Alžběta za jeho nepřítomnosti byla
učinila pro chudobné.
Roku 1227. vypravil se kníže Ludvík s císařem Bedři
chem II. do války křížácké ve Svaté Zemi na útraty vlastní,
neuloživ poddaným žádné mimořádné daně. Bolestně rozloučiv se
s milovanou chotí, s malými dětmi, s matkou Žofií a s bratřími

Jindřichem

a Konrádem, odebralse kníže Ludvík v čele

křížákův z vlasti. Jenom kněžna Alžběta těhotná se svými služ
kami doprovázela jej dva dny cesty za hranice.
Mladákněžna, vrátivší se na Vartburk, obleklase v roucho
vdovské, v němžto navždy setrvala; neboť kníže Ludvík na
lodi rozstonal se, a přijav svátosti spokojeně v Pánu zesnul, nežli
byl přišel do Svaté Země. Smutnou zprávu tu s prstenem snubným

přinesli rytíři dvacetileté
poslední dcerušky Kedruty.

kněžně Alžbětě

po porodu

Od té chvíle věrná služebnice Boží vdova Alžběta byla
zkoušena útrapami hroznými. Nepoctiví lidé svedli Jindřicha,
') 9w.Kedruta

čili Gertruda,

dne 13. srpna.

1. Bv.Alžběta,kněžna.

bratra

Ludvíkova,
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a on uchvátiv vládu, vdovuAlžbětu

i dítky její vyhnal; ani matka jeho Žofia nemohla zachrániti ji.
Za tuhé zimy 8 dvěma komornýma a s dětmi pěšky musela kněžna,

Alžběta odejíti s Vartburku,

a nenalezla nikde srdce vděč

ného a útrpného, ješto kníže Jindřich

přikázal, aby nikdo

nepřijal ji do domu svého. Přenocovala ve chlévě veřejné hospody,

„včera ještě kněžna, dnes žebračka,“ jak byla sama
o sobě řekla v klášterním kostele v Isenaku o jitřní. Chu
dobný kněz, nedbajezákazu Jindřichova, přijala vyčastoval
kněžnu, její dítky a komorné v domě svém.

Muselať však kněžna ihned ubytovati se u nelidského
dvořenína v Isenaku, aby v těsné komůrce studené ztrávila druhou
noc, odkud opět raději přestěhovala se do chléva v hospodě. Dítky,
aby hladem a zimou nezahynuly, svěřilaAlžběta laskavým ženám,
které se jí nabídly, že budou o ně pečovati. Co při sobě měla
vzácného, kněžna Alžběta zastavila a prodala, aby uhájila život,
posilována jsouc milostí Boží a ochranou Marie Panny, jížto vyža
dovala sobě vroucnou modlitbou a rozjímáním o přehořkém umu
čení Páně. U lidí, jimžto bývala kněžna Alžběta těšitelkou
a pomocnicí štědrou, nyní nenalezla útěchy a pomoci žádné.
O přesmutném osudu vznešené kněžny Alžběty

zvěděli

konečnějejí příbuzní.
TchyněŽofia oznámila neštěstí její
Mathildě, sestře matčině, abatyši v Kicinkách,“')
kteráž
neteř svou Alžbětu i 8 dětmi přivezti dala do kláštera svého
Kicinkského nad Mohanemv zemi Francké. Egbert, knížebiskup

v Bamberku, bratr abatyše Mathildy, Hedviky
Polské, a Kedruty, zemřelé královny Uherské,

kněžny
povolal

kněžnu Alžbětu z kláštera Kicinkského k sobě se třemi dětmi
(dvouletá Žofia zůstala navždy v klášteře Kicinkském), a vykázal

jí za obydlíhrad Bottensteinský.
Tam Alžběta s věrnými
družkami svými, Isentrudou
a Jitkou, znova počaladnem
i nocí sloužiti Bohu.

Toho času ovdovělcísař Bedřich II., a chtěl Alžbětu
dvaadvacetiletou míti za manželkn. Alžběta však věrně zacho
vala slib daný choti svému Ludvíkovi,
že nevdá se podruhé,
) Kicinky, Kitzingen, Bavorskéměstonad Mohanem.
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kdyby měla ovdověti, a hledala potřebné sfly v úmyslu tom puto

váním na místa posvátná.
Zatím rytíři křižáci vrátili se ze Svaté Země. V městě

Otrantu vykopalitělo knížete Ludvíka, aby ho zajeho přáním
přivezlido vlasti a pochovaliv klášteře Reinhardsbrunském.
Biskup Egbert povolal vdovu Alžbětu do Bamberku, aby zlí
bala bílé kosti manželovy ve skvostné rakvi, kteréž křižáci po
zádušních službách Božích odvezli spolu s Alžbětou a s dětmi

knížecími do kláštera Reinhardsbrunského,

ve kterémž

s přišla
imatka
Žofia
abratří
Jindřich
iKonrád
vešker
nábožný kníže Ludvík

byl žádal pochován býti. Ku pohřbutomu

šlechtou Durynskou, biskupové a kněží s velikým zástupem lidu.
Po několikadenní slavnosti pohřební rytíři křižáci přísně

domlouvaliknížeti

Jindřichovi

pro nekřesťanskéutiskování

vdovy bratrovy a sirotků, smířili jej s vdovou Alžbětou,

a usta

novili s jeho přivolením, aby zůstal vladařem náměstkem mladého

Heřmana, pravého dědice trůnu Durynkského.
Alžběta s dětmi svými zase usídlila se na zámku Vart
burku roku 1228., konala skutky milosrdné, trvajíc na modlit
bách, a vyhýbala se všelikým radovánkám knížecím. Potupy, za
tou příčinou jí činěné od velmožů nehodných, kněžna Alžběta
trpělivě nesla, spatřujíc hojnou náhradu v listech blahosklonných,

kteréž jí byl psal sám papež Řehoř

IX.

Aby ničím více nebyla poutána ku světu, odebrala se Alž

běta

po roce do města Marburku

Jindřich

v Hesích, kteréž jí dal

za věno doživotné. Brzo ubytovala se v opuštěné cha

trči v malé dědince,jménem Vehrda,

asi míli od Marburku

na břehu potoku Lahny, a dala sobě zatím vystavěti vedle Mino
ritského kláštera v Marburku chaloupku skromnou, aby v ní s dvěma
věrnými spoludružkami sloužila výhradně toliko Bohu. Na Velký
pátek slavně oblekla se v chudobné šedé roucho řádu svatého

Františka

a svaté Kláry, ve kterémž bosa chodilaaž do smrti

své. I společnice její Jitka přijala týž řeholný šat.
Sedmiletý synáček Heřman a starší Žofia, zasnoubená
mladému knížeti Brabantskému,
byli dáni na vychovánína

hrad Kreuzburský,

mladší Žofia zůstala v klášteřeKicink

ském, a nejmladší Kedruta

svěřena byla řeholnicemPremon

strátkám v Altenburku, nedalekoměstaVeclara.

1. 8x. Alžběta,kněžna
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Takovým spůsobem odřekla se vdova Alžběta všeho na
světě z lásky k Bohu, a mohla se svatým Pavlem o sobě říci:

„Živaťjsem, ale nejiž

já, aleživ jest ve mněKristus.“

Gal. 2, 20.

Doživotné důchody své věnovala kněžna Alžběta chudým
a dobročinnýmústavům, sama pak živila se předením vlny,
požívajíc toliko nejšpatnější zeleniny vařené ve vodě bez soli.

V Marburku dala vystavětinemocnici Františka

Assi

ského, toho času do počtu svatých
přijatého. Navštěvovala
denně nemocné v ní umístěné, a se svými přítelkami, Jitkou
a Isentrudou,
ošetřovala, a k pokání i nábožnosti povzbuzo
vala je. Také do chaloupek chudobných v celém okolí chodila,
přinášejíc potřebné léky a potraviny nemocným. Malomocné a ji
nými neduhy sklíčené, jichžto se každý štítil, přijímala kněžna

Alžběta do chatky své a horlivě sloužila jim.
Uherský král Ondřej, dozvěděv se od poutníků o chudobě
své dcery Alžběty, vypravil své vyslance do Durynk, aby ji
přivezli domů. Alžběta
však vzkázala milému otci, že jest
v dobrovolné chndobě své šťastnější nežli on na trůnu královském.

Švakr Jindřich poslal jí také slíbených pět set hřiven
stříbra na nábytek. Alžběta ale dala svolati nuzné a bídné
z celého okolí a rozdala jim veliké peníze ty. I poslední šperky
z domu otcovského prodala, a tak veliké almužny dávala chudým,
že ji mnozí proto kárali a tupili.

Aby Alžběta dostoupilana vrchol dokonalosti,

aby ve

všem potlačila vůli svou: obmezil zpovědník Konrád její dobro
činnost; zapověděl jí malomocné ošetřovati; a konečně odejmul jí

1 věrnédružky,Isentrudu

a Jitku,

tak že Alžběta zůstala

samotna s Bohem, Jemuž se byla zcela zasvětila. Místo oddaných
spolndružek dal jí za společnice dvě ženské povahy nestejné
a nevlídné, jednu surovou a ohyzdnou, svobodnou, druhou starou,
hluchou a bručivou vdovu. Kněžna Alžběta poslušně podrobila
se nařízení tomu, a konečně nepřijímala ani návštěvy milých
dítek svých.
Za to, což byla Alžběta z lásky k Bohu vykonala a pře

trpěla, ozářil ji Bůh oslavou nebeskou, obdařilji mocí zázrač
nou už na tomto světě. Ve jménu Jesu Krista uzdravila Alž
běta mrzáka hluchoněmého.
Modlitbousvou navrátila úplné
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zdravípřemnohým nemocným. Jinýmzjednalamilostctnost
ného obcování.

K novému životu křísila mrtvé, a vysvobodila

svou matku a jiné duše z muk očistcových.
Čím více blížil se konec Alžbětina

déle trvávalo vytržení

svatého života, tím

a nadzemské vidění, za kteréhož

už na zemi zakoušela radostí nebeských, a po kterémž třpy
tívala se jasností rajskou, nemajíc po dlouhý čas zapotřebí potravy
tělesné.
Ku konci roku 1231. ve snách jí zjeveno, že brzo přijata
bude do stánkův nebeských. Jak mile procitla, plna radosti při
pravovala se na blaženou cestu do věčnosti. Navštívila ještě jednou
všecky chudé a nemocné, a rozdala jim všechno, co jí bylo pozů
stalo. Čtvrtého dne se rozstonala. Dne 18. listopada 1231 po
jitřní vyzpovídala se a přijala nejsvětější Svátost i poslední poma
zání s toužebností vroucnou. Po celý den nepromluvila ani slova,
obírajíc Be výhradně toliko 8 Bohem. Ale k večeru tak výmluvně
poučovala, napomínala a těšila přítomné, že se tomu všickni obdi

vovali. Plačícím opakovala Alžběta

slova Kristova: „Dcery

Jerusalémské, neplačte nade mnou, ale plačte samy
nad sebou.“ Posledníslovajejí byla: „Ó Maria, přijdiž mi

ku pomoci! Už se blíží okamžení, kdy Bůh na svadbu
povolává přátely Své! Ženich přichází pro nevěstu
Svou! Ticho, tichol“
Sklonivši hlavu jako k libému spánku, vítězně dokonala
kněžna Alžběta veliký boj života vezdejšího v noci dne 19.listo
pada 1231, majíc dvacet a čtyry roky věku svého.

Tělo Alžbětino,

kteréž nabylo svěžesti a vydávalo vůni

líbeznou, bylo čtvrtého dne pochováno v kaple u nemocnice za
pláče všeobecného, jako by každý byl ztratil matku svou.
Jak za živa, tak ij u hrobu stalo se na přímluvu Bohu milé

Alžběty mnoho zázraků, kteréž důkladně proskoumati a pří
sahou od svědkůstvrditi dal papež Řehoř IX., jenž byl i Fran

tiška z AgBiBia Antonína Padovánského

za svaté pro

hlásil. Když byl zpovědníkAlžbětin, apoštolský jednatel, kněz
Konrád, pro horlivost svou od kacířů usmrcen, ujal Be svojí
Švakrovékníže Konrád, který se vzdal prostopášného života,
do Říma putoval, kostel a klášter na úmysl Alžběty vystavěl
a horlivě o to pečoval, aby slavně byla za svatou vyhlášena

1. Sv. Alžběta,kněžna,-

ta, kterouž byl spolu 8 bratrem Jindřichem
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za živa hrubě

zarmucoval.

Kajicník kníže Konrád
Bratří roku 1234.

vstoupil do řádu Německých

Papež dal znova přísně vyšetřiti svatý život a zázraky na

přímluvuAlžběty vykonané, v Perugii
na hod Boží Svato
dušní dne 26. května1235 slavnostněprohlásil ji za svatou
Církve katolické, a ustanovil den úmrtí, 19. listopad, za výroční
svátek její.
Dne 1. května 1236 arcibiskup Mohučský, Žibřid, u pří
tomnosti dvanáctkrát sto tisíc lidí ze všelikých národů, mezi nimiž
i Čechové
byli, u přítomnosti všech členů panující rodiny

Durynskéa císařeBedřicha

II., otevřelhrob svaté Alžběty,

z něhož proudila se vůně líbezná, a v němž tělo její shledalo se

neporušené.
V nové rakvi přenesli neporušené tělo svaté kněžny Alž

běty císař, knížataa biskupovédochrámuNěmeckých

rytířů,

aby světici každý mohl viděti a jí se dotýkati.
Při obětování o slavné mši svaté postavil císař Bedřich

zlatou korunu na hlavu svaté Alžbětě, volaje: „Ješto

II.

jsem

ji nemohl korunovati za živa jako svou chof a císa
řovnu, chci ji aspoň dnes korunovati jako nesmrtel
nou královnu království Božíhol“
I ostatní knížata a kněžny obětovali chrámu drahocennévěci.
Úcta ku svaté Alžbětě rozmnožila se novým zázrakem,
když z nohy její počal prýštiti se vonný olej, jímž napotom
zázračně uzdravováno bylo mnoho neduživců.
Ctění a vzývání svaté Alžběty rychle rozšířilo se po
všech končinách křesťanských, zvláště v Uhrách, její rodné
vlasti. Tisíce poutníkův přicházely každoročně k posvátnému hrobu

v Marburku.

Ke cti svaté Alžbětě stavély se všudekostely,

kláštery a nemocnice. I v Praze

a v Brně doposud hlásají

velikousvěticiBožípanenské kláštery anemocnice svaté
Alžběty.
Otec Ondřej II., král Uherský, dočkal se ještě prohlášení

své milédcery Alžběty za svatou.
roku 1238. Švakr kajicník Konrád

Žofia, tchynějejí, umřela
blaženě v Pánu zesnuljako
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velmistr řádu Německého v Římě, a pochovánbyl v Mar
burku vedlésvaté Alžběty.
Její dítky podpisovalyse vždy: „syn“ neb „dcera svaté
Alžběty.“. Nejmladšídcera Kedruta jako abatyše blabosla
veněskonalav Altenburku dne13.srpna 1297.Žofia Mladší
zemřela jako abatyše v Kicinkách. Syn Heřman umřel na svém
rodném zámku v Kreuzburku
roku 1241. vinou nehodného

strýce Jindřicha,

a pochován byl u svého otce Jindřicha

v Reinhardsbrunnu.

Jindřich stal se po Bedřichu II.

císařem, a zemřel bez dětí roku 1248., ač byl třikráte ženat.

Žofia Starší, provdanáza vévoduBrabantského,Jindřicha II.,
zemřela roku 1284., a pochována byla v Marburku.
Z příbuzenstva svaté Alžběty máme několiksvětců
a světic. Svatá Hedvika, kněžna Polská a Slezská,u níž
naše miláblahoslavenáAnežka Česká Přemyslovna výcho
vána byla v klášteře Třebnickém, zemřela 15.října 1243. Bela

IV,,

bratr svaté Alžběty, král Uherský, a druhý bratr Koloman,
král Halický, nábožně žili a skonali. Dcery Bely

IV., neteře

svatéAlžběty: blahoslavená Markéta Uherská, Domi
nikánka, zemřela1292; Kunhuta, choťBoleslava Stydli
vého, vévodyPolského,a Jolanda, choťBoleslava, vévody
Kališského v Polsku, byly později Klarisky.
Jolanda, sestra
svaté Alžběty, choťJakoba Dobyvatele, krále Arragon

ského,bylabábousvaté Alžběty Portugalské, dceryPetra
Arragonského,
kteráž byla vzornou, moudrou, trpělivou man
želkou a „matkou míru a vlasti“ jako vdovavstoupilado
řádu svatého Františka,

A zemřela8. července 1336., za svatou

pak vyhlášena byla papežemUrbanem VIII. — Konstancia,

sestra krále Ondřeje, byla matkou naší blahoslavené
Anežky České, zemřelé dne 2. března 1282., a za blahosla
venou prohlášené Piem IX. roku 1874.

Za naší doby mají Durynky obyvatelstvonekatolické.
Ostatky svaté Alžběty z Marburku rozptýlily se do všech zemí,
čehož vinu na sobě má vnuk její, odpadlík od víry, Filip, land

hrabě Hesenský, jejž Luteráni nazývají„Velkodušným.“
Mimo drahocepnou rakev v Marburku zachovali Luteráni

v ze

mích svých jedinon památku na svatou Alžbětu jménem
„Květiny Alžbětiny “ kteréž jméno dávají květince skromné

2. Bv. Barlaam, rolník, 8. By. Poncian, papež.
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a pokorné,jejíž název vědeckýjest „cistas helianthemum“

„cist slunikvětný.“
Slávu svaté Alžběty

ovšem i v zemích těch posud hlá

sají „studnice, cesty, zahrady a chrámy Alžbětiny“
jichžto zmocnili ee nekatolíci,

kterýmž přejeme, aby na pří

mluvu zneuctěné světice Boží brzy opět přivedení byli ku poznání

pravdya spásy, do lůna 8amospasné Církve katolické.
2. Svatý Barlaam,

V Cesaree,

rolník, mučeník Česarejský.

hlavním městě Kapadocie,

za starého věku

nejvýchodnější provincie Maloasijské, dnes koná se výroční památka

svatého Barlaa ma,rolníka, kterýž moudrostíkřesťanskoua rekov
ností mimořádnou zahanbil soudce pohanského.

Soudce vyzval rolníka Barlaama,
aby kadidlo obětoval
modlám. Barlaam rozhodně prohlásil, že se nedopustí nižádnou
měrou modloslužby hnusné. — Soudce kázal, aby dali Barlaa
movi kadidlo na dlaň, a ruku aby mu drželi nad plamenem;
pohne-li rukou a spadne-li kadidlo do ohně, že to bude se mu

počítati za obětování,

— Barlaam

nepohnutědrželruku nad

plamenem, kterýž mu ruku propálil a pronikl až ke kadidlu,
z něhož vůně šířila se kolkolem, ale do plamenů spadnouti

nedal

kadidlu, aby jej pohané neprohlásili

za odpadlíka

a modloslužebníka.
Pohanský soudce, zahanbený takovou statečností, odsoudil

Barlaama na smrt.

Na výročnísvátek o svatém Barlaamu rolníku a mu
čeníku činil slavnou chvalořečsvatý Basilij Veliký, rodák

a arcibiskupCesarejský.“)
3. Svatý Poncian, papež, mučeník.

Svatý Poncian (Pontianue)po Urbanovi L“) roku 230,
povýšen byl na Stolici papežskou. Jeho otec, Říman,

jmenoval

se Kalpurnus.
1) Sv. Basilij

Veliký,

dne 14. června IV. 106. — *) Bv. Urban I.,

dne 25. května III. 456.
24*
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Toho času byl císařem Římským Alexander

křesťanům

příznivý, jenž vzorně panoval od roku 222—235., k čemuž při

spívala matka
a sbor dvanácti senatorův čili
radních,
v jichžjeho
čele Mammea
byl slavný Ulpian.

Roku231.sesadilDemetrius,

biskupAlexandrijský,

Origena, a vyobcovaljej z Církve, cožbylo i v Římě potvrzeno
ve shromáždění Římského duchovenstva a okolních biskupů, kte
réž k tomu konci svolal papež Poucian.

Po smrti císaře Alexandra

Severa

roku 235. započal

jeho nástupce císař Maximin pronásledovati křesťany, zvláště
pak biskupy a duchovenstvo. Bouří tou byl postižen také papež

Poncian, jenž s knězemHipolytem

na ostrov Sardinskýbyl

vypovězen, a tam dne 28. září téhož roku 235. umučen.

Papež Fabian (236—250) dal tělo svého předchůdce Pon
ciana vyhledati a do Říma přivézti, kdežto pochováno bylo na
břbitově svatého Kalista u silnice Apiovy.
Výroční památka svatého Ponciana,
papeže a mučeníka,
koná se dne 19. listopada.

4. Abdiáš (Obadias), prorok Starozákonný.
Obadias, obyčejně Abdiáš zvaný, jest jeden z dva

nácti proroků Menších. Abdiáš konal prorockýúřad svůj
po odvedení lidu Judského do zajetí Babylonského.

Idumejští
Judským.

spolčilise s Chaldejskými

a bojovaliproti

Když přemožený lid Judský odveden byl do zajetí

Babylonského, nepřátelé sami osadili velikou část země a k po
zůstalým židům domorodcům chovali se pyšně a ukrutně.

Prorok Abd1áš pohrozil utiskovatelům lidu Judského vrcho
vatou odplatou Boží, Israelitům ale předpovídal návrat ze zajetí
Babylonského do vlasti, zvelebení Sionu a blažené časy v novém
království Hospodinově.

Tenťjest obsahjediné kapitoly„Proroctví
v PísměsvatémStarého Zákona.

Abdiášova“

1. Sw.Felix = Valois.
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Dne 20. listopada.

I. Svatý Felix

z Valois, spoluzakladatel Trinitarů na vykupo
vání zajatcův.

Na konci dvanáctého století úpělo veliké množství křesťanů
v porobě u sveřepých Mabomedánů, jenž byli postrachem národův

křesťanských.Velikým dobrodiním byl řád Trinitarův,

jehož

členové zavázali se řeholným slibem, že bndou všemožně mírniti
žalostný osud zajatcův křesťanských, že je budou vykupovati
z rukou zuřivých Mahomedánů, byť i sami měli obětovati
život svůj.

Kněz Jan z Mathy") byl k založení nového toho řádu po
zbuzen zvláštním viděním při první mši svaté své. Následkem
toho odebral se na poušť, aby se dokonale připravil k velikému

povolánísvému postem a modlitbou.
Na poušti té sešel se
- 8 poustevníkem Felixem z Valois, jenž pocházel z rodu krá
lovského a tam už po mnoho roků žil za tuhé kajicnosti.

Oba, Jan z Mathy a Felix z Valois, rychle spřátelih
se a putovali do Říma,

aby úmysl svůj předložili nově zvolenému

papeži Inocenci II., kterýž milerad schválil založeníTrini
tarův, řádu nejsvětější Trojice na vykupovánízajatcův
z poroby Mahomedánův.V prvním klášteře Cerfroy, „u jelení
studně,“ byl svatý Felix Valoiský prvním opatem.
Světec ten, který už za mládí svého jevil mimořádnou lásku
k chudým, jim almužny a pokrmy donášíval, a nuzné vlastním
rouchem svým přiodíval, odbyv školy stal se knězem, šel na
poušť, a bohumilým životem zasloužil sobě velikých milostin.
Jako opat Felix výtečně spravoval klášter svůj, z něhož posýláni
byli bratří do nových ústavů v rozličných zemích.

Pro velikou

úctu k Marii Panně účastným stal se zjevení nadpřirozených;
i blízká jeho smrt byla mu anjelem předpovědína. Napomenuv
bratry řeholníky, aby milovali chudé a zajatce, dokonal po pří
pravě důkladné záslužný život svůj léta Páně 1212. dne 12. ledna

v hlavním městě Paříži.
!) SY.Jan = Mathy, dne 8. února.

366

Dne 2. listopada.

2. Svatý Edmund,

král Východoanglický.

Svatý Edmund, vladař Východoanglický,byl od Dánův
do říše vpadlých zajat, a sťat dne 20. listopada roku 870. Dánové

ti byli loupeživí mořeplavníNormanové,

kteří se v Anglii

usadili, a od králů poplatek (Danegeld) vydírali.

3. Svatý Agapius, mučeník Cesarejský.

Roku306. císařMaximin,') „hlava všech ukrutníků,“
přišel dne 20. listopada do města Cesarey, a chtěl v den svých
narozenin lidu uspořádati divadlo nové. I dal předvesti křesťana

Agapia, jejž byl vladařUrban
pro divoká zvířata.
Vozili Agapia

se svatou Teklou

odsoudil

na podívanou v divadle, a před ním nesena

byla tabulka hlásající vinu jeho, „že jest křesťan“ K té
samé smrti byl spolu B Agapiem odsouzen otrok, jenž byl
pánasvéhozavraždil; ale císařMaximian dalmilostvrahovi
tomu, svatého Agapia pak obětovaldravcům.
Když byl svatý mučeuík Agapius opětně zmužile vyznal
Krista, rozkázal císař Maximin, aby šelmy byly na něj vy
puštěny. Zuřivá vlčice jej lapila a rozsápala.
Polomrtvého mučeníka Agapia odvlekli do žaláře, v němžto
druhého dne skonal. Na tělo jeho přivázali kámen a vrhli je do
moře. („Pravé dějiny svatých mučeníků Východních.“)

4. Svatý Silvester,

biskup Kabillonský.

Svatý Silvester biskupovalčtyřiceta dva roky v Kabil
lonu, v nynějšímChalons-sur-Saone
(Šalon-syr-Són),a jako
kmet pln zásluh odešel do ráje věčného.

Biskup Silvester

míval lůžko na provazích zavěšené. Jak

mile lidé mající zimnici jakoukoli na lůžko to položili se, ihned
byli zázračně uzdraveni.
r) Kájus Valerius Maximinus Daza, Galeriemroku 805.pový
šený na kaisara,

libovolně spravoval říši Východní, zuřil proti křesťanům,

a roku 307. přijal název císaře. Roku BI1. zahynul sebevraždou.

5. Sv. Solutor a spolamučeníci. 6. Sv. Bernvard, biskup.

Po smrti biskupa Silvestra
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lůžko to umístěnobylo v ko

moře kostelní.

Svatý Řehoř,

biskup Tourský

(Da gloria Confessorum

cap. 85 et 86), očitý svědek, vypravuje: „Mnozí vyžadovali sobě
částečky z těch provazů, daleko široko roznášeli je, a kladli na
nemocné, jenž ihned nabývali zdraví. I matka má částečku pro
vazu toho odnesla a děvě sklíčené zlou zimnici na hrdlo zavěsila,
a děva okamžitě vyzdravěla.“

Když Kabillonský

biskup Girbald

roku 877. hrob sva

tého Silvestra
otevřel, líbezná vůně šířila se z něho kolkolem,
a neporušené tělo svatého Silvestra
vystaveno bylo zrakům
jeho a zrakům velikého zástupu velebícího Boha po celý den a

po celou noc. Hrob svatého Silvestra

pak zase byl deskou

mramorovou uzavřen.

5. Svatí Solutor, Adventor a Oktavius, mučeníciTurinští,
Viz život svaté Juliany
6. Svatý Bernvard,

SvatýBernvard,
rodil se v Sasku

dne 13. února.
biskup Hildesheimský.

třináctý biskupHildesheimský,

na

okolo roku 950., kdy Ota Veliký z rodu

Saského svou bojovností nabyl koruny císařské. Bernvardův otec

byl falckrabě Dětřich.
Bernvard jinoch dostal se do biskupské školy v Hildes
heimu za biskupa Osdaga, bývaléhoBenediktina. Ve škole
té slavné současně byl napotomní biskup Paderbornský Mein

verk") a napotomní císař Jindřich.“)

Thangmar,

učitel

Bernvardův, stal se pak i jeho životopiscem.
Bernvard

í

užil svých velikých vloh k tomu, aby se důkladně

vzdělal ve vědách a ve všelikém umění, kteréž toho času pěstovalo

se výhradnětoliko ve školách biskupských

a klášter

ských, a sloužilo jenom oslavě bohoslužby křesťanské.
Jak mile Bernvard dokončilpřípravu vědeckoua uměleckou,

vence.

') Sv. Meinverk,

dne 17. června. — *) Sv. Jindřich,

dne 24. čer

368

6. Sv. Bernvard, biskup.

vysvětiljej Villegis, arcibiskup Mohučský, na kněžství.
Touměrou Bernvard zasvětilse nejen Církvi, ale také státu,
vědě a uměníza věku onoho.
Léta Páně 987. zemřel Bernvardův děd, falckrabě Athel
bero, jemuž mladý Bernvard
doposud věrně po boku byl

setrval. Nyní Bernvard ochotněvstoupil do služby u Oty III
jako dvorní kaplan, vychovatel tohoto mladého knížete, a

brzo jako kancléř říšský.
Roku 993. zvolilo duchovenstvo Bernvarda

Hildesheimského."

za biskupa

ArcibiskupVillegis jej vysvětil.

Biskup Bernvard

požehnaně působil pro Církev, pro vědu

a umění. Na hranicích svého statku biskupského vystavěl pevné

hrady proti loupeživýmNor mannům, zakládal osady na místech

pustých, učil lid svůj páliti

cihly, a opatřil Hildesheim

pevnou zdí, tak že v celém Sasku nebylo města krásnějšího a bez

pečnějšího. Hildesheim

právem nazývábiskupa Bernvarda

svýmdruhým zakladatelem.
Biskup Bern vard sám byl výtečnýmzlatníkem,

o čemž

doposud svědčíjeho umělecký zlatý kříž, dvé svícnů
ulitýchz podivnésmíšeninykovů, socha měděná a bronzové
dvojaté
dvéře s obrazy díla vypuklého (basrelief) ze života.

Spasitelova a ze Starého Zákona.
Z otcovského dědictví založil biskup Bernvard
opatství
Benediktinské a vystavělpřekrásný chrám ke cti svatému Michaelu
v severní části Hildesheimu po roce 1000.
Bernvard
dokonal velkolepou stavbu tu spolu se svým
činným životem roku 1022.

V klášteře tom pracoval biskup Bernvard

za svých po

sledních let. Několik neděl po vysvěcení chrámu šesti věžmi
ozdobeného zemřel. Tělo jeho pochovali v kryptě toho velechrámu

v rakvi, kterou si byl sám zhotovil. Tam odpočívalo ctihodné

tělo Bernvardovo

až do roku 1192., kdy byl za svatého

prohlášen a k veřejnému uctění vystaven. Výroční svátek svatého

Bernvarda

slavnostněslaví město Hildesheimské

dne

20. listopada jako památku „na svůj zlatý věk.“
1)Hildesheim,
anddrostního okresu.

druhdy knížetství biskupské, nyní část Hannoversko

1. ObětováníPanny Marie.
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7. Svatý Benignus (Benuš), biskup Milánský.
Dne 20. listopada v Italském Miláně

den úmrtí svatého Benigna,

připomíná se výroční

jejž básník Ennodij“)

nazývá

„ctihodným“
ve svých dvanácti epigramech,jež věnuje dvanácti
následníkům svatého Ambrože. Svatý Benignus
za doby
válečných bouří zastával statečně a nábožně svůj biskupský úřad

v Miláně od roku 470—477.

Dne 21. listopada.

Slavnost Obětování Panny Marie.
Maria, Panna přesvatá, panenská Matka Syna Božího,Pána
našeho Jesu Krista, vykonala a koná předůležitou úlohu v Božském
díle vykoupení člověčenstva; a přece Písmo svaté vypravuje nám
„poměrně jen málo z její života. Svatí evangelistové měli na

zřeteli hlavně Spasitele

světa, Jesu Krista; proto jiných osob

dotýkali se jen potud, pokud zmínka o nich byla nevyhnutelna

k vůli Vykupiteli

samému;tudíž také o Marii, panenské

Matce Jesu Krista, jenom ty věci zaznamenali, jicběto jest po
třebí, aby věrcové tajemství spásy poznali a jemu porozuměli;
vše ostatní, jmenovitě počátek a konec zemského života Marie
Panny, kterýž arciť dokonale znám byl prvním křesťanům, v Písmě
svatém zahalen zůstal posvátným temnem, v němžto nám světla

žádanéhoposkytujetolikozbožné podání čili

tradice

ve spisech

nejstarších svatých otcův církevních.
Ze svatých evangelií za souhlasu s proroky Starozákonnými
víme, že Maria Panna pocházela z královského rodu Davidova,

Luk. 3, 23—38,a že Ježíš jako člověk měl MatkuMariiPannu,

dceru Heliovu

čili Joachimovu,“) a jako Bůh měl Otce

nebeského, Boha věčného.
Joachim

byl muž spravedlivý a bohabojný, jenž chrám

') Ennodius, biskup Pavijský, dne 17. července. — *) Heli jest
skrácenémístoEligkim čili Joakim, Joachim.
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Dne 21. listopada.

Boží v Jerusalémě horlivě navštěvoval a předepsané oběti i dávky
svědomitě přinášel, ale s manželkou svou Annou žil v manželství
neplodném, za kteroužto příčinou oba manželé snášeti museli
mucho potupy a hany nezasloužené. Když pak nepřestávali Boha
vroucně prositi, aby ráčil požehuatí jich manželství, ohlásil jim,

když byli už ve stáří vysokém,

anjel Boží, že Anna porodí

dítě. I narodilase jim Maria, Panna nejblahoslavenější.
Joachim a Anna prosíce za dítě slibovali, že je za
světí výhradné službě Hospodinově. Proto, když za svaté hrůzy
pozorovali, že dítě jim všemohoucností Božskou svěřené bylo plno
Ducha Božího, a že od narození svého stkvělo se ctnostmi nej

stkvělejšími,přivedlidceruškusvou Marii teprvé tři roky starou
do Jerusaléma,
aby ji jako bolubici nejčistotnější obětovali
Hospodinu Bohu, aby ji odevzdali do sboru čistých panen na
zbožné vychování a v posvátnou službu Boží.

Už v I knize Mojžíšově

38, 8. mluví se o ženách,

„kteréž ponocovaly při dveřích Stánku“, v němž byla
archa úmluvy. VL knize Královské

2, 22. podobnázmínka

činíseo ženách, „kteréž pozor dávaly u dveří Stánku.“"
Tyto strážkyně Stánku a později chrámu Božího v Jerusalémě

zasvěcovalyse Hospodinuslibem panenskosti.")
Vkročením Marie

Panny

do sboru panen trvajících ve

službě Hospodinově zastkvěl se chrám Jerusalémský slávou nebý

valou, neboť objevila se v něm ponejprv obět neposkvrněná
a svatá,

v nížto zalíbení měl Bůh Otec věčný. Vždyť ji byl od

věčnostivyvolil za Matku Svému Synu jednorozenémul
Kdož pochopí a vysloví, jak radostně a horlivě svatá
Panenka
vstoupila do síní chrámových, jak vroucně milovala
velebnou samotu, jak nábožně čtávala v knihách prorockých, jak
horlivě dnem i nocí Bohu se modlila, jak pokorně ze všech sil
svých Bohu sloužila, jak pečlivě srdce své všemi dary Ducha Sva
tého a všemi ctnostmi naplňovala, aby mohla napotom příklady
a zásluhami svými osvěcovati, zahřívati, občerstvovati a k násle
dování povzbuzovati veškeren svět.
Za této doby ve službě chrámové dovršila a korunovala
!) Josefus Flavius Antiguit.V. 10, 1.

ObětováníPanny Marie. -
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Maria Panna obětsvouslibem,že neporušené panenství
své zachová a Bohu navždy zasvětí.

Když pozdějiposlán byl anjel Gabriel

zareta k Panně Marii,

od Boba do Na

aby jí zvěstoval,„že počne v ži

votě a porodí Syna, a nazve jméno Jeho Ježíš, Jenž
bude veliký a Synem Nejvyššího slouti bude, Jehož
království nebude konce:“ řeklaMaria kanjelovi:„Kte
rak se to stane, poněvadž muže nepoznávám?“ Luk.
1, 34. Maria

Panna

dobře znala proroctví Isaiášovo: „Aj, 

panna počne a porodí Syna, a nazváno bude jméno
Jeho Emanuel“

t.j.

„s námi Bůh;“ Isai. 7, 14. Maria

Panna nikterak nepochybovala o tom, co jí anjel zvěstoval; ješto

však zavázala se Bohu v panenství
sloužiti, chtěla od anjela
zvěděti spůsob, jakýmž by věci ty měly býti vykonány, a proto

tázala se ho: „Kterak se to stane,“ t. j. kterak spojímslib

ustavičného

panenství s mateřstvím SynaBožího?“—

Proto hned, jakmile ji anjel poučil, že Mateří

stane se všemo

houcnostíDuchaSvatého bez porušení panenství, Maria
Panna netolikopřivolila, ale i prosila, aby se jí dostalo
toho, co jí anjelem zvěstováno bylo, řkouc: „Aj, děvka Páně,

staniž mi se podle slova tvého.“ Luk. 1, 38.

Slibem ustavičného panenství zavázalase Maria
ve službě při chrámu Jerusalémském. V zátiší tom z pokory
nelíčené považovala se za nejmenší ze všech služebnic Božích,

jako fialka

a lílije

líbeznou vůni vydávajícía vlastní krásy

své neznající. Slovem laskavým a příkladem mocným povzbuzo
vala Maria spoludružky své ku chválení Boha a ku sloužení
Jemu, tak že trnouce a žasnouce, obdivovali se dokonalosti její
jak nábožní kněží, tak i spoludružky všechny. Maria Panna doko

naleobětovala a zasvětila

tělo své i duši svouPánuBohu.

Jen Bůh sám a Jeho svatí anjelové byli svědky vniterné plamenné

lásky, z nížto volila býti ustavičnou

obětí předzrakomavše

vědoucího Boha Hospodina.

O věci té píše svatý

Ambrož:

„Nižádnýčlověk narozený

z ženyneměldar modlitby vniterné tak velikýjako Maria,
a všechenživot její byl takořka svatým vytržením mysli.
Její poznávání

Boha převyšovalopoznávání Boha u všechlidí,

372

Dne 21. listopada.

a dle míry poznáváníBohavzrůstala i její láska, kteráž jí jako po
svátný plamen trávila srdce. Bylať tak žádostiva plniti svatou vůli
Boží, že v pravdě říci mohla 8 Božským Synem svým: „„Pokrmem

mým jest činiti vůli Otce mého.““ Protostkvělase Maria
Panna také jako vzor všech panen, jichžt o nesčetný počet násle
doval příklad její, jakož o ní byl předpověděl Ž almista Páně

řka: „Přivedeny budou Králi panny za ní.“ Žalm44, 15.
Svatý Jan Damascenský
překrásně napsal: „Maria
v domě Božím umístěna, a Duchem Svatým živena jsouc, jako
úrodný olivový strom stala se příbytkem všech ctností, tak že
odvrátila mysl svou od všeliké žádostivosti tohoto světa i těla,
a zachovala panenskost těla i duše, jakož sluší na tu, kteráž
měla Boha přijmouti do lůna svého.“ (Liber 4. de fide orthodoxa
cap. 15.)

Slavnost „Obětování
byla v Církvi Východní

Marie do chrámu“
Simeon Metafrastes“)

Panny Marie“ nejdřívezavedena
pod jménem „Uvedení Panny

„Vkročení Paní do chrámu.“")
klade počátek slavnostité do roku

730. v Konstantinopoli (Cařibradě).

V Církvi Západní

počala se slavnost ta světiti roku 1374.

ve Francii za panování Karla V., kterýž ji za povolením
papeže Řehoře XI. tenkrát v Avignonusfdlícího, v zámecké
kaple zavedl, a později po celé říši své rozšířil.

Roku 1460. k žádosti Saského vévody Viléma povolil
papež Pius IL a Pavel II. slavnost tu s pobožností svatvečerní

také pro Sasko.
KonečněpakSvatýotec Sixtus V. bulou „Intemeratae“
ze dne 1.září1585 slavnost „Obětování Panny Marie“ dne
21. listopada předepsal pro celou Církev, upraviv k tomu konci
hodinky řecké.
1) Introductio Virginie Marie in templum; Ingressus Domine in templum.“

— 9 Metafrastes

Simeon. řecký spisovatel z X. století, sebral, opravil

a částečně nově spracoval životy svatých a světic Božích; od toho přepra

cování dostal jméno „Metafrastes.“
soké úřady.

Na dvořeCařihradskémzastával vy

1. Obětování Panny Marie.,
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Píseň.')
Panno čistá, ušlechtilá,
jež se Otci zalíbila,
Boha Syna 8 nebes trůnu
chovala jsi v cudném lůnul
Panno čistá, každý čas
tobě ke cti zvuč můj hlas.

K tobě nese má se tužba;
tobě patří moje služba;

tebe, Hvězdo, neustálou
oslavovat budu chválou |
Tebou, Panno, nám jest dán
pravý život — Kristus Pán.

Jako slunce na nebesku
v přelíbezném stkvíš se lesku,

jako měsíc, jako hvězdy
čistou krásou záříš vezdy;
od nás ty jak hrozný plak
nepřátelský plašíš hluk.

Hradem jsi vždy pod závorou,
živným zdrojem pro zem chorou,
věž jsi ze slonových kostí,
v lůně tvém se Perla hostí;
věčnou Boží úradou

jsi námjarní zahradou.
Pojďte panny, ženy, muži,

královskou tu vizte Růži,
I) Dle Angela Silesia (Slezáka), jehož rodné a křestnéjméno
bylo Scheffler Jan. Básníkten narodil Beroku 1624 ve Vratislavi, a
stal se životním lékařem císaře Ferdinanda
IIL Boku 1653. navrátil se od
Luteránů do Církve katolické, a zemřelroku 1677.jako člen Tovaryšstva

Ježíšova.Zatohočasunikdonedovedllépe nežon skládatipísněduchovní.
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již Bůh zvolil proti zlobě

za choť, dceru, matku Sobě;
kněžnu tu Bůh miloval,
docela jí sám se vzdal.

Vizte pravouarchu Páně,
Bůh sám dlíval v onom stáně;

vizte dům ten Boží zlatý,

viztectnostf poklad svatý;
Noemovým korábem —
tebou dána spása všem.

Žasnoucím svým patřte okem,
Panna kráčí slavným krokem,
a ta rodí, nejen věstí,

věčné Slunce lidstvu k štěstí;
Světlem daří celý svět,
z ní má člověk Život mět.
Nebeská ty loďko čistá,
jež nám vezeš Jesu Krista,

Boží trůne přeumělý,
Gedeonův štíte stkvělý,
aby smazal lidstva dluh,
tebe za byt zvolil Bůh.

Královno všechserafimů,
kněžno jasnýchcherubimů,
vévodkyněmučeníků,

těšitelkokajicníků,
panen, světců, světic všech,
Beránkův jež blaží dech.
Ó Maria, plná vnady,
před zlým duchem chraň nás všady,
bychom v tomto zemském boji
zakusili lásky tvojí;
dejž nám spatřit rajskou zář,
svou a svého Syna tvář.

2. Sv. Albert Veliký, biskup. 3. Sv. Rufus, prvokřestan.“
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2. Svatý Albert (Aleš) Veliký, biskup Řezenský.
Svatý Albert,

pro svou mimořádnou činnost spisovatelskou

„Velikým“ zvaný, ze šlechtického rodu Bollstádtekého,
narodil se okolo roku 1200. v Lauingenu
na Dunaji v nynějším
Bavorsku.
Vlohy jeho, nejprvé chatrné, na přímluvu Marie
Panny zmohutněly, Albert studoval v Padově Italské. Roku
1223. vstoupil do nového řádu Dominikánského,
stal se uči
telem filosofie a bohosloví na vysokých školách v Kolíně nad
Rýnem a v Paříži, a v obou těch městech mělza žáka, později

pak za pomocníkaa nástupce svatéhoTomáše Akvinského.'
Od roku 1254—1259.zastával Albert úřad provinciala
řádu Dominikanského v Německu.

Roku 1260. povýšil papež Alexander

IV. (1254—1261)

Alberta za biskupa Řezenského, kteroužtodůstojnostsvatý
Albert

už po dvou létech složil, do kláštera v Kolíně odešel,

a roku 1280. blaženě zemřel.

Svatý Albert

zůstavil nám spisy obsahující 21 velikých

svazků, dílem filosofických a bohoslovných, dílem pak přírodově

deckých. V oboru tomto osvědčoval svatý Albert takové vědo
mosti, že jej vrstevníci jeho považovali za divotvorce a kouzelníka.

3. Svatý Rufus, prvokřesťan.

O svatém Rufovi píše svatý apoštol Pavel

ve svém listu

k Římanům16, 13: „Pozdravte Rufa vyvolenéhov Pánu,
ijmatku jeho a moji;“ to jest: pozdravtematku jeho přirozenou,
kteroužto i já jako matku svou ctím.

Rufus byl synemŠimona Cyrenejského,

jenž pomohl

Kristu Pánu kříž nésti na horu Kalvarii, a bratrem Alexandra,
jak byl napsal svatý evangelista Marek 15, 21: „I přinutili něja
kého mimo jdoucího Šimona Cyrenejského,
přicházejícího
ze vši, otce Alexaúdra a Rufa, aby nesl kříž Jeho.“ — Svatý
evangelistaMarek psal své evangeliumv Římě a pro Římany,
proto přijménu Šimona Cyrenejského doložilpoznámkuojeho
synech, jenž toho času vyznamenávali se v církvi Římské.
') Svatý Tomáš Akvinský,

dne 7. března.
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4. Svatý Gelasius I., papež.
Gelasius

L neohroženě spravoval Církev svatou od I.

března 492 do 19. listopada 496— za doby velikých svizelů poli

tických i církevních. Gelasius

rekovně hájil svrchovanost

Stolice Římsképroti odbdjiByzantskému; přesnosta ryzost
víry apoštolské proti bludařůmManicheovcům a Pela

gianům; neodvislost Církve proti Arianům; čistotu
mravů křesťanských protizbytkům pohanstva.
Eufemia,
patriarchu „Cařihradského, papež (GelasiuB
donutil, aby vymazaljméno A kacia z kostelních zápisů (diptychon).
Kniby Manicheovců bludařů dal papež spáliti, a nařídilpro
tu dobu svaté přijímánípod obojí spůsobou, poněvadžMani
cheovci vůbec zakazovali požívání vína, a z příčiny té bludné
předpisovali přijímáníjenom pod jednou spůsobou.
Gelasius I. roku 496. na synodě Římské vyloučil spisy
podvržené (apokryfy) z počtu pravých knih Písma svatého, a zavedl

místo pohanských„Luperkalif““)

významnouslavnost „Očišťo

vání blahoslavené Marie Panny.“ Gelasius I. uspořádal
kánon mešní, onu část mše svaté, která se podstatně nikdy ne
mění, od Sanktus až do modlitbypo svatém přijímání. Gelasius
I.

ustanovil,aby svěcení kněžské konalose na čtvero suchých
čli kvatembrových
dnů, a vyznačilčtvero účelůvpříjmů cír
kevních; sepsal výklady epištol svatého Pavla; skládal písně,
horlivě vyučoval,kázal, napomínal a káral. Gelasius I. v mar

tyrologiu Římském právem nazýváse „papežem proslaveným
učeností a svutostí“ Výročnípamátkajeho světí se dne 21,
listopada.
i) Luperkalie,

elavnost paetýřskou,

slavili pohané

v měsíci

únoru. Modlářizabili na pahorku Palatinském kozy, jichžto krví pomazali
čela dvěma jinochům šlechtickým a pak je umývalimlékem; zahalili se jenom
kožemi zvířat těch obětovaných a tak procházeli se městem. Za průvodů těch

děly se věci nerestné

a pověrčivé.

Zabitím psa a hlučnouhostinou

ukončila se slavnost, Boku 496. pohané snažili se touto slavnosti obnoviti
modlátství naproti křesťanům.

6. Sv. Kolamban,opat.

5. Svatý Kolumban,
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Irčan, opat, věrověst Franko-Burgundský.

Svatý Kolumban, v Irské krajiněLeinsterské“)

okolo

roku 550. narozen, nabyl důkladného vzdělání ve vědách světských

i svatých, vstoupil do kláštera Bangorského,

kdežto vyzna

menával se nábožností i tuhým životem, a byl pravou ozdobou
slavného kláštera toho.
Za příkladem mnohých krajanů svých vypravil se povolením
přednosty klášterního na konci šestého století do Galie s dva

nácti soudruhy, mezi nimižbyli: Havel, Magnus (Mang),The

odor a Placid.“)
Roku 590. přibyl Kolumban do Vogesů,“) kde se k žá
dosti Franko-Burgundského krále Gunftrama ubytovalve starém
zámku Anagrates
(později Anegrai), aby oblažil obyvatelstvo
okolní vzdělaností křesťanskou. Než jim opat blízkého kláštera
zjednal podporu, živili se věrověstové kořinky a zelinami lesními.

Činnost Kolumbanova

brzo rozhlásila se a přilákala

k němu mnoho žáků a ctitelů, jenž chtěli vstoupiti do- družstva
jeho, tak že je klášter ve starém hradě zařízený pojmouti a půda
zúrodněná vyživiti nemohla. Proto upravil Kolumban zbořeniny

nedalekého bradu Luxovium

(nyní Luxeuil)“) v druhý klášter,

a brzo vystavěl i třetí v blízké krajině pro množství pramenů

Fontonas

(nyní Fontaines) zvané. Kolumban

v Luxeuilu,

sám umístil se

jemuž byli přednostové dvou ostatních klášterů

podřízení.

Brzo povstalspor o dnu slavnosti
Kolumbanem

Velikonoční

mezi

a Franckým duchovenstvem, poněvadž kalendář

nebyl ještě tak důkladně vypočítán, jako nyní. Následkem sporu
toho byla synoda (církevní sněm) Galických biskupů a kněží.
Kolumban
projevil svou radost z události té listem a doložil
přání, aby biskupové začasté svolávali schůze takové. Zároveň

psal Kolumban
») Leinster

papeži Bonifaci

III., a žádal, aby potvrdil

(Linstr), jedna se čtyr krajin Irských na jižní straně

ostrova, rozdělena jest na 12 hrabství. — *) Sv. Havel dne 16. října. —
By. Magnus dne 6. září. — *) Vogesy, pohoří v severovýchodní Francii
mezi Elsaskem a Lotrinskem, má po levé straně údolí Rýnské. — “) Luxeuil
(Lyselj), město ve (francouzském departementu Haute-Saonském severo
západně od Luru.
Církevní Rok VI.
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jeho
slavnost
Tédarů
doby„neJ1b
Kolumban
dvanáct
rak yura
eoVelikonoční.
1571 lesvnísy
obutnkobyluž
sk Vísva
„č

+ Zatíz,přel ochránce Kolumbanůy,král, Pbilde
Ulimezi :sgbou dědictvíokgove.:„Thegdorigh.stal 29krájem
Burgundským,miloval a.navštěvovalKolumbana, jenž jej upo
zornil na pánovitou a potměšilou babičku. jeho..Brynehildy,
která mladého krále soustavně kazila, aby mohla sama vládnouti.

Brunehilda zatou příčinoupronásledovalaKolumbana, proti
němuž chytřepopudilai krále Theodoricha,
takže konečně
Kolumbana vypověděl ze země své. Z jehožáků aměli u ním
odejíti jenom ti, jenž z Irska s ním byli přišli do Galie. Až do
Nantesu“") provázela je vojenská stráž. Tam byla „připravena
loď,, kteráž měla mnichy ty nazpět do Irska dopraviti. „Avšak
nepříznivývítr zabránil návrat ten, a Kolumbanoyvi dovoleno,
aby se mimo říši Burgunudskouusadil po libosti. |,

Kolumban z Nantesu psalkráli.Chlotarovi I, jenž
toho času, roku 610., v SoisBonsu

sídlem byla sobě .přál, aby

Kolumban zůstal v jeho říši Kolumban. ale z Francie
chtělodebratise do Italie. ..
V Metách“) dovolil mu Austraský král Theodebert,
bratr Theodorichův,
aby se kde,libo usadil v královstvíjeho.
Po dejším putování, za něhož v Mohuči od biskupa Leonisia
vlídně přijati byli, přišli do Švýcarska, a zastavilise u jezera
Curišského.
Lid v okolí tom byl surový a částečně pohanský.
Ihorlivostí
jali se všickni
vyučovati je víře svaté.. Zvláště Havel vynikal
apoštolskou.
„„ Jednoho dne spatřil Kolum ban množství lidu kolem reliké
nádoby naplněnépivem, jež obětovatichtěli Odin:ovi.*) Kolum
ban foukl do nádoby, nádoba se roztrhla, a pivo.rozlilo ge... To
vidouce, mnozí dali se pokřestiti, a křesťané odřekli pe pověr.

a bludůvpohanských,v nichžtoještě vězeli.

ab

Když pak ostatní pohané nepřestával obětovati modlám,
) Nantes (Nant), hlavní město ve francouzském departementu Loire
Inférieure, na pravém břehu Loiry s přístavem. — *) Mety (Metz), nyní
pevnost. první třídy v Moselsku,
památnáz poslední války francouzsko-.
německé. — *). Odin, Vodam, nejvyšší bůžek serero-germanských pohanů,

otec všehomíra,Alfadur.

na

“

8. Bv.Kolnmban,
úpat.

STÝ

zapáliijim Havel pobanský chrám, a obět kodil do jezera. Za
to pohanéKolu mbanazbilí, hledali'besživotíHavlovo'a vyhnalí
věrověsty z krajiny své.
Tito přišli do města Arbonu

na jižním břehu jezera

Bodamskéhn. Farář Vitimar uvítal a hostiljepřátelsky.Kraj
ten náleželk biskupství Kostnickémn;
všudekřesťanéa pohané
žili společně; za tou příčinou chtěli Irčané v krajině té půso

bit, a farář Vilimar odporučiljim Bregenz,' městood Ale

mannů zpustošené,aby se v něm usatili.
.— Převezli se tam na lodičkách.

se v starém kostelíčkusvaté Aurelie,

Na druhém břehu pomodlil

a počalikolemněho bůdo

vati chyšky. -Obrácení lidu pohanského na víru křesťanskousvěřil

Kolumban blavněHavlovi, jenžmluvilnetolikolatinským,
ale také barbarským (německým) jazykem.
Hi
Když se tam sešlo množství pohanů do chrámu, zvěstoval

jim Havel Boha pravého a SynaJeho Jesu Krista, a dovodiljim
ničemnost bůžkův pohanských. K tomu konci uchopil se tří model,

roztloukl je, a kusy z nich hodil do blízkého jezera. Mnohopohanů

uvěžio v Krista, ostatní ale hněvivěodešli.
, Kolumban posvětil vodu, pokropil chrám ten drahdy kře
stanský, a zuova zasvětil.jej Bohu pravému.
1 Tři roky zůstali věrověstovéti v Bregenzu,

sázeli ovocné

stromy, ' živili se rybařením, hostili příchozí cizince, podporovali
domácí a nepřestávali kázati slovo Boží. Avšak pohané obžalovali

je.u

Alemannského vévody Gunza,

že mýtěním lesů kazí se

honbaGunzo
a zvěř mizí.
Na byl
křesťanství
ješto
sám také
křesťanem. nesměli sobě stěžovati,
Žaloba působila. Gunzo vypověděl věrověsty z kraje toho.
Mimo to dva věrověstové od pohanů byli úkladně zavražděni. To:
přihodilo se okolo roku 612.

Kolumban

umfhilsobě, že odejde do Italie,

neboťThe

odorich Burgundský poraziv bratra svéhoTheodeberta
Austraského, stal 5e pánem Alemannie a tudíž i Bre
genzu, tak že Kolumban tam setrvati nemohl. Tu pak one
mocnělHavel a vyznal:Kolumbanovi,
že s ním cestu pod
niknouti nemůže. Kolumban,
domnívaje se, že sobě Havel
v krajině té zalíbil, odešel do Italie, kdežto v Apenninách
založiv klášter Bobio roku 615. zemřel.
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Neděle XXIII. po Svatém Duchu.

Po svatém Kolumbanovi

zachovaly se nám uěkleré

písemné důkazy jeho zbožnosti a učenosti.

Neděle XXIII. po Svatém Duchu.
Mat. 9, 18—06.

Z domu svatýchapoštolůbratří Petra a Ondřeje v městě
Kafarnaumu,
kde všemohoucím slovem Svým uzdravil člověka

mrtvicí

raněného, ležícíhona loži, vyšelPán Ježíš, a dále

se bera, uviděl celného
na mýtě u stolu, kdežto se vybíralo
clo čili mýto. Publikán, celník ten jmenoval se Levi, a byl

syn Alfeův.

Toho celníka povolalPán za apoštola

Svého,

šel s ním do domu jeho, a tam odpovídal otázkám, kteréž na

Něho byli vznesli fariseové
Křestitele.

a učeníci svatého

Jana

Levi ochotněuposlechnuvvyzváníKristova, stal

se apoštolem

Jeho, a přijaljméno Matouš. Z jeho svange

lia vyňato jest dnešní svaté čtení.

kníže

Když Pán Ježíš ještě rozmlouvalv domě Matoušově, sj,
jedno přistoupilo a klanělo se Jemu řkouc: „„Pane,

dcera má nyní skonala. Ale pojď, vlož na ni ruku Svou, a bude

živa.““ Mat. 9, 18. — Kdož bylo kníže to? Bylť to náčelník

čli představený synagogy židovské, který staral se o to,
aby v ní panoval pořádek předepsaný, aby konala se ustanovená

čtení; bylť hlavou ostatních služebníků synagogy,
radní čili starší, čtenáři, posluhovači a jiní.

sbornice

čili synagogy byl a „Jairus“

jimiž byli

Že představeným

se jmenoval, jakož

i že jediná dcera jeho právě zemřelábyla dvanáctiletá

8

děva,

Jairus,
ačpřišel
kPánu
Ježíši
shlubokou
pokorou
aji

poznamenali druzí evangelistové. Mar. 5, 22. — Luk. 8, 41.

stou nadějí a klaněl se Jemu: přece ještě neměl pravou

konalou

víru v Krista.

a do

Doinnívalťse, že Pán nemůže jinak

vzkřísiti zemřelou dceru jeho, lečby Osobně byl přítomen a ruku

Svou vložil na ni. Stavělť Krista Pána na roveň s proroky Sta
rozákonnými,
kteří modlíce se, pomoc Boží vzývajíce a ruce
na nemocné vzkládajíce, uzdravovali je nikoli vlastní svou mocí,

nýbrž mocí Božskou.
Náman

byl udatný a bohatý vůdce vojska krále Syrského,

Neděle XXIII. po Svatém Duchu.
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ale malomocný. ManželkaNámanova měla mladou otrokyni
Israelitku,
kterážto řekla k paní své: „Ó by byl pán můj u
proroka E ljsea, jenž jest v Samaří; jistě uzdravil by ho od ma
lomocenství, kteréž má.“ — I vypravil se Náman s listem krále
svého ke králi Israelskému, jemuž psal tato slova: „Když ob
držíš list tento, věz, žeťjsem poslal k tobě Námana, služebníka
svého,aby's ho uzdravil od malomocenstvíjeho.“ — Král Israel
ský, když byl přečetllist ten, roztrhl roucho své a řekl: „Jsem-li
já Bohem, abych mohl usmrtiti a obživiti někoho, že tento po
slal ke mně, abych uzdravil člověka od malomocenství jeho?“ —
To když uslyšel Eliseus, muž Boží, poslal k němu řka: „Proč
jsi roztrhl roucho své? Nechť přijde ke mně a zví, že jest pro
rok v Israeli.“ — Tedy přibral se Náman skoňmi a vozy, a stál

u dveří domu Eliseova. I vyslal k němu posla Eliseus řka:
„Jdi, a umyj se sedmkráte v Jordáně,
a uzdraveno bude tělo
tvé a čist budeš.“ — Rozhněvav se Náman bral se odtud a pra

vil: „Domníval jsem se, že vyjde ke mně, a stoje vzý

vati bude jméno Hospodina Boha svého, a dotkna
se rukou 8vou místa malomocenství, uzdraví mne.“
— Dobře věděl a soudil pohan Náman, že proroci

Boží vzý

vajíce jméno Hospodinovo, a vzkládajíce rukou svých na nemocné,

uzdravovali je mocí Božskou. — Když mu byli služebníci jeho
domluvili, přece uposlechl rozkazu Eliseova, „umyl se v Jor
dáně sedmkrát,
a učiněno jest tělo jeho jako tělo dítěte
malého, a očištěn jest“ na přímluvu muže Božího, proroka

Elisea. IV. Král. 5.
Za proroka podobnéhoEliseovi

pokládal kníže Jairus

j Pána Ježíše, neboťžádal,aby šel k dcerušce zemřelé,
vložil na ni ruku Svou a obživil ji. Jeho víra byla tedy
ještě malá a nedokonalá.

Avšak milostivýKristus chtěl po

vznesti a zdokonaliti víru jeho, a proto „vstal a šel za ním;
i učeníci Jeho šli s Ním.“ Mat. 9, 19. A skutečně víra Jairova

vzrostla a povznesla se už i tím, co se bylo stalo cestou
do jeho domu.

A co stalo se? „Žena jedna, kteráž krvotokem

trpěla

dvanácte let, přistoupila se zadu, a dotkla se odolku roucha
Jeho; neboť řekla sama v sobě: „„Dotknu-li se toliko roucha
Jeho, uzdravena budu.“* Mat. 9, 20. 21.

iw,» Kžerakonte velškou:víru wJésu Krista měla žena- ta. u při

rovnáníke knížeti Jairovih,

Kníže Jairus

muohémumohlise

naučili a: skutečněnaučil 8e:ad. ní. Už :Awamécto roků prátaho
vale. se těžká nemoo její; bylaf-už veškero:jměhí: svoje.vynalošila
na vyléčenínemoci té bez proapěchu, jakdruzí eYangelisťdvé

dpsvěděují;neduhjejí byt tedy zastaralý,

neodbytný a né
zhojitelný; a ona.přecemělanepochybnou důvěru. v Pána
Ježíše: a byla: přesvědčena, On že: jí pomoci může, ač néúčinnou

a, neplatnou býti prokázala se všeliká pomoclidská. Ba ještě více;
žena ta byla přesvědčena, že ani potřebí není, aby Ho: Blovýbla

aitě pronešenými prosila ya uzdravení; že není potřebí, aby
Fáp Ježíš při tom na ni popatřil, ná ni ruku vložila vše
mocnouvůli Svou vyslovil. Soudila při.veliké víře své, že všecko
přiúčastňuje se léčivé moci Kristovy, cokoli s Ním jest spojano.

Tudíž.
pomyslila.
sobě:„Dotknu-li setoliko
uzdravena
budu“

roucha Jeho,

Pán Ježíš nosil oděv jak ostatní židé; a věrně-zachovával,
ca.Y příčině té přikázáno bylo ve Starém Zákoně. :Byloť psáno:
„Mluwsynům Israelským a rci jim,: af udělají sobě třepení na
krajích plášťů, přišijíca je tkanicemi modrými, kteréžto když uhlí
dají, ať.gerozpomenou na všecka přikázaní Hospodinova.“ IV. Moj.
45, 38. Plášť ten Israelité někdy s ramenuspouštěli a o tělo.ovi
novali, někdy ale také na lavém rameně. nosili a pod ramenem
pravým o©-dvakraje spojovali jej, tak že ostatní dva kraje s tře
pením vzadu visely. Takovou měrou nepotřebovala žena nemocná
ani nakloniti se, a mobla se dotknouti odolkučiliobruby pláště

Kristova. I dotkla ge, a v tom okamženíbyla uzdravena.
Nepozorovánaod lidu se zadu přistoupilažena. ta skromná

g pokorná k Pánu, a uzdravenajsouc,chtělanepozorovaně
vzdálit: se. Avšak Pán.Ježíš. nevolil ji tajně. propustiti, nýbrž dal
jí. příležitost, aby veřejně vyznala, .co byla učinila, a co dobrého
stalo :se jí., Tím byla netolikojejí víra utvrzena, ale také víra

knížete Jaira a všeho zástupu spolujdoucího povzne
Šena a zdokonalena. Proto „Ježíš obrátiv se a uzřev jiřekl:

»»Doufej, dcero, víra tvá tě uzdravila.““ Mat. 9, 22.
c" Starýdějepisec Eusebius 7, 15. vypravuje, že ta žená
byla pohankarodemz Paneady -čili z Cesarey Filipovy
a že na památku tohoto zázračného uzdravení byl tam za jeho

Nedělé XXII. po: Státém Duchu.
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!1U:dvoří:doma:žený:
té:stál obra

měděný na vysokémkameni, a představovalženu na iolenog
klečící,a., 9.rgkama :sepjajýma.za, milost.prosící;jí paproti byl

druhý obraz měděný představující
Pána Ježíše rogně,sta=
jícího a pláštěm Oděného, Jenž podával žéně ruku na důkaz

pomoci.
"ně
Veroniké)

chdejstákších:
„spisech
Loose
P.OHWU
OD | ZU ta jmenůje
Ox eli se

© "Když 'bylPán Ježíšprokůzál ženě8 velikoutot

okařži:

tého úzdrávění, ubíral se dálk dó domu'kátžeté Jajrá.
„Půišéď
pak do domu knížete, a uzřevpištce a zástup Hidčíčt,"řekl:

»„Odejděťež, nebo

efinřelu dívka, alebpí.ed Mat.9,23.

Byl obyčeju národa židovského, "že při pohřbu našima: be

pištcové a- plačřel. I nejchudší Israelita vedléúbyčeje tohó
muselk pohřbuobjednatiaspoňdva pišťce a jednu ženu
plačící. Vzácný muž Jafrus měl při pohřbudeérušky své
pišteův mnoho a plačících celý: zástup. Témvšemi pravil Pán:

„Odejděťe, nebo neumřela dívka, dté: spí. Výrokérítím
chtělKristus Pán poučiti'veškerenžástůp i'nás, kterak bmrt
považovatimáme: smrť že jest toliko spánkem, z réhořkaždý
zemřelý probuzen a vzkříšen bude k novému životu těla v den

soudný. Proto také o Lazarovi ležícím: už čtvrtý den vhrobě

pravi Pán Jožíš: „Přítel náš Lazár spí.“:Jan 11, 12.
". Eidé ze zástupu, jenžslyšeli tato slovaPáně, „posmívali
se Jemu“ Mat.9,24. Domnívaliť
se, že oni, kteří:tam byli,
lépe 'vědí; co se-dáloB děvot, nežli Pán Ježíš, kterýžteprvé přišel
a 'děvu ještě ami neviděl,Měliťplnoujistotu o skutečné smrtí

Její,ale: nevěděli,že Pán:šežíš ovšemskutečnou

nounazývá
7.1155zástup
“ Bdyžpakspánkem.
všechen trachticí

smrt těles

byl vypuštěn, vzal Pán

jenomapoštoly
Petta, Jana a Jakoba a rodiče děvy
zemřelés Seboudokomnaty,„a ujal zemřelou za ruku její“
Mat. 9, 25. Arciťmohl Pán toliko pouhým slovem zemřelou
děva vzkřísitiz mrtvých. On však „ujal ji za ruku,“ poněvadž

Ho:byl otec šádal, „aby vložil na ni ruku Svou“

Děva

zemřeláihned oživla a vatala, a vedlé vypravovánísvatého,
evangelistyMarka „Pánkázaljídát jísti“. prolepší a nezvratný:

byt

ee o

'4) Erahgel. Nicom.!©7..

r
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důkaz, že skutečně nejenom oživnula,
předešlé nemoci své.

ale že také zbavena jest

Nenídivu,„že roznesla se pověst ta pocelé zemi“
jak dokládá svatý evangelista Matouš

9, 26.

Pán Ježíš mimo mnohé jiné zázraky i mrtvé křísil,

aby

dokázal, že jest vševládnoucím a všemohoucím Pánem života
a smrti, a spolu také, aby i nám dal záruku budoucího vzkříšení

našeho. „Všickni zajisté vstaneme z mrtvých, ale ne
všickni budeme proměněni“ to jest „oslaveni“ píše
svatý apoštol Pavel.
S tělem oslaveným a jasným vstanou
z mrtvých jenom spravedliví,
jenž byli zemřeli v milosti Boží.
Aby tedy budoucí vzkříšení naše v den soudný bylo slavné,
radostné a šťastné pro veškeru věčnost, k tomu nezdatnou
jest potřebou, bychom za živobytí pozemského nebyli a nesetrvali
v duchovní smrti hříchu. Svátostním odpuštěním hříchů a pro
minutím trestů věčných skrze Pána Jesu Krista musíme se úča

stnými státi vzkříšení
tělesném

duchovního,

bychom při vzkříšení

na konci světa učiněni byli blaženými v království

nebeském.

Poznámka.

Začasté bývá více neděl po Svatém Duchu uež

čtyryadvacet.
Tehdy odložíse epištola a evangeliumna oby
čejnou 24. neděli až na tu neděli, kteráž toho roku jest

poslední po Svatém Duchu. Nanedělemezi23.a poslední
vezmou se epištoly a evangelia vypuštěná toho roku za doby po

Zjevení Páně; a sice poslední vypuštěná evangelia
po Zjevení Páně, pokud jich potřebí. Na příklad, připadá-li
27 neděl po Svatém Duchu, vezmou se tato evangelia:
V neděli 24. „utišení bouře na moři“ Mat. 8. z neděle 4.
po Zjevení Páně. V neděli 25. „o koukolu v pšenici“ Mat.
13. z neděle 5. po Zjevení Páně. V neděli 26. „o zrnu horčič
ném a kvasu,“

Mat. 13. z neděle 6. po Zjevení Páně. V neděli

27. a poslední po Svatém Duchu „o ohbavnosti a spuštění“
Mat. 24., jakož v evangeliích udáno jest na 24. a poslední neděli
po Svatém Duchu. — ŠStáti se může, že dvě neděle po Zjevení
Páně, 5. a 6., vynechají se, a přece jest jenom 25. neděl po

Svatém

Duchu;

a tudíž neděle 24. doplní se nedělí 6. po

ZjeveníPáně,totiževangeliem „ozrnu horčičnéma kvasu,“

1. Sv. Cecilia, panna.

©
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Mat. 13. Neděle 25. pak jest poslední a má evangelium o „oha

vnosti a spuštění“

Dne 22. listopada.

I. Svatá Cecilia (Cilka), panna, mučenice Římská.

Životopis svaté Cecilie sepsal dle ústního podání a pra
starých zápisů Metafrast
Simeon, řecký spisovatel životů
svatých a světic Božích za desátého století, a po něm vypravuje

život svaté Cecilie Vavřinec Surius, nábožnýa učený
Kartusian, narozenýroku 1522. v Bukovci (Lůbeck), zemřelý
dne 23. května 1578 v Kolíně nad Rýnem.

Svatá Cecilia bylavzácná kímská panna za III. století
křesťanského, plná sličnosti a krásy na těle i na duchu. Už od
útlého mládí dostalo se Cecilii důkladného vyučení a vychování

ve víře Kristově. Božská láska Otce nebeského,

kterýž vydal

jednorozeného Syna Svého, aby nás vysvobodil od věčného zahy

nutí, a Božskáláska našeho Spasitele

Jesu Krista, kterýž

za hříchy naše na kříži umříti ráčil, naplnila srdce malé

cilie tak vroucnou láskou k Ježíši

Ce

Kristu, že, jakmile

se čísti naučila, nejraději čtávala svaté evangelium Kristovo, a
později vyvolila sobě Pána Ježíše za jediného Chotě duše své,

a zavázalase slibemustavičného

panenství.

Ačkoli Cecilia nabyla svému vznešenému stavu přiměřeně
vyššího vzdělání a také hudbě byla vyučena, přece pranic ne
zakládala sobě na vzácném rodu svém, na statcích zemských a nA
zábavách světských. Nábožná modlitba a svaté rozjímání o věcech
nebeských v tiché samotě byly největší radostí její.
Avšak i při svaté Cecilii naplnilo se naše národní poře

kadlo:„Sedávej, panenko, v koutě ,budeš-li hodna, na
jdou

tě“

Ačkolisvatá

Cecilia co mohla skrývala se před

světem, přece roznesla se pověst o její ctnosti 8 neobyčejné kráse,

tak že Valerian,
vzácný a bohatý panic Římský, prosil rodiče
její, aby mu Cecilii
dali za manželku. Rodiče milerádi slíbili
Valerianovi
dceru svou, a dcerušce o tom radostivě vy
pravovali.

Cecilia zprávy té tím více ulekla se, poněvadžValerian

886
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byl pohan. Důležitouvěc tu:poručila:Cecilia

Spasitélisvémtr

a po celou příští noc setrvala na vroucných modlitbách. :K ránu

zjevil ge jí anjel

strážce

a řekl: „Ježíš Kristus i ve stavu

manželském Chotěm tvým zůstane a bude hájiti panenství tvé.“
Cecilia, jakmile nabyla takového ujištění, vstoupila. do
stavu manželského, ale hned po samém sňatku

svému: „Ježíš Kristus už dávno jest vyvoléným

stojím pod ochranou svého anjela

pravila
manželovi

hoťění mým. Já

strážného,

jenž mne

ubezpečil, že i ve stavu manželském bez poskvrny zachováno bude

panenstvímé.“ — Valerian

žádal sobě viděti toho anjela

strážného. aCecilia
křesťanem,
přijmeš-liodvětilajemu:
křest svátý.“ „Uvidíšho, staneš- se
Valerian v to svolil a odebral se 8 psaním manželky své
k tehdejšímu náměstku Kristovu, k papeži: Urbanovi I (od
říjpa 223. do 25. května 231.), kterýž jej samospasné víře Kristově
vyučil a křestem svatým přijal do Církve Páně.
P

Navrátiv se od papeže Urbana

domů zastal Valerian

manželku svou v modlitbě ponořenu, a jí po bokuspatřil stkvou

- cího anjela strážného, jejž viděti sobě byl žádal. Anjel
měl dva vonné věnce z růží a lilijí v ruce,z nichžtojeden
podal svaté— aCecilii,
rianovi
zmizel a druhý nově na víru obrácenémuVale
Zázrakem tím Valerian
tak byl utvrzen ve» víře a v lásce
k Ježíši Kristu, že přispěním Cecilie manželky své Kristu

Pánuzískali
bratra svéhoT b urcia, kteréhožtýž papožUrbanL
pekřestil.
Křesťanskáhorlivost obon vzácných bratří, která se osvědčovala
hojnými almužnami a pochováváním mučeníků pro víru Kristovu
usmrcených, brzy donesla se k uším Římského vladaře a soudce

Alimachia, před nímž oba bratří,Valerian a Tiburcius,
radostně vírn svou vyznali, veliké útrapy statečněsnášeli
a mučenickou smrt mečem pro Krista podstoupili.')
Potom dal Almachius takésvatou Cecilii přivesti
před soudnou stolici svon, neboť byl žádostiv velikého bohatství,

Jímžto oplývala. Almachius přikázal Cecilii, aby vydala po
klady své a obětovala bůžkům pohanským.— Svatá Cecilia
„ 9)By Tiburcius

(Ctibor)a Valerian,

dne 14, dubna III. 96.

1.-Br.Cecilia,
patna.
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vážně odpověděla jemu: „Ani: bo,-smi ono nemohu: něžniki:!-P 0

klady své 'rozdals'jsemchudým, a modlám občtovatinebudu,
poněvadžjsemkřestankKou.“.

Při tomnadšeně mluvilaoKristu
Pánu k Hdu shťtomážděnému.
"Almáchius dál ji uvrhnouti'do
vařící lázně, v-níčto:běz porušení těla vydržela po: celých

24 hodin..!Pak rozkázalkatoví, abýji usmrtil:
-Katještězasadil
vkrvi
živou svaté
ležet. Cecilii

-3+4

1/1

mečem tři rány, 6 a nechalji

Křesťané odnesli ji domů, kdešto po ustavičné tiché modlitbě
třetího -dna svatě v Pánu zesnula dne: 22. listopada roku 280.

. Bratá Cecilia vyobrazujese buď sedíc v kotle, buď
s třemi ránami v týle, ale nejčastějis varhánky, poněvadž
hudebními: nástroji. doprovázívala nadšené své. písně posvátné.

Jakopatronku hudebníků malovalisvatou Cecilii Karlo
Dolči, Rafael, Rubeas a Frančeski, nejvýtečnějšímalíši.“)
(Svatá Cecilia pro své ctnosti, muky a zázrakyhnedza
prvních časů křesťanských byla v úctě: všeobecné, neboť. jméno

její každodenně
i ve měi evaté sevzývá a se nalozáv nej
starších soupišech mučeníků.

i

1

|

-+ (Tělasvaté Cecilie a svatého Valeriana i Tibutcia
pochovali křesťanév podzemnímpohřebišti svatéhe Sixta před
Římskou branou- A:piov.ou, kdežto odpočívala po cálých téměř
600 roků.: Touž -doboukolovalav Římě pověst,že Longobardský

| král
Aistulf
tělo
-svaté
Cecilie
dalzhrobky
odnesti
Kdy
papež Paschalis

IL, zvolený za náměstka Kristova roku 617.

jednou v neděli. zráha. naslouchal zpěvákům u hrobu svatého

Petra, zjevila.se mu překrásnápanna, kteráž se mu Cecilií
být prohlásila. a právilat „Longobardové ovšem hiédali tělo mé,
ale Maria Panna nedala jim cho ualezti. «Nyní však: zalíbilo. se
Bohu, tělo moje objeviti tobě. Pátrej dále a naleznuv bo -dej
přenesti s ostatními těly svatých vedle něho ležícími do města“

Papež Paschalis

IL, poučena vybídnut zjevenímtím, hledal

. 4)Karlo Dolči, také Dolče, slovutný malíř ze škply Florentinské,
uarozen ve Florencii 1616,+ tamtéž 1686. — Rafael Santi, také Sanzio,
ju
malířa arcimistrItalský, narozen v Úrbiněr. 1463.,+ v Římě1620.
— Bubens Petr Pavel, elavný Nizozemský malíř, narozen 1077,
+ v Antorfé r. 1640. — Franceschi,
malíř Italský, nar. v Antorfě r. 1640,
+ v Benátkách r. 1596,
v
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Dne 22. listopada.

a nalezl tělo svaté Cecilie

na tom místě, kteréž naznačeno

bylo ve spisech mučenických, mezi těly několika biskupů, v rouše

zlatém, a vedle ní ctihodnéhomanželaValeriana,

Tiburcia.

Také plátěné

a jeho bratra

šátky, jimiž křesťanéstírali krev

z raněného vazu, nalezeny jsou při ní. Všechna svatá těla muče
níků těch přenešena byla do města Římského, a uložena jsou

v kostele svatého apoštola Ondřeje pod oltářemk uctění
všeobecnému.)
Co svatý Pavel na modlitbách svých vyžadoval prvokře
sfanům Kološanům 1, 9. 10., spatřujeme v plném rozměru na

svaté Cecilii panně a mučenici. Bylaťona „naplněna zná
mostí vůle Boží“ od nejútlejších let svých tou měrou, že
v modlitbě a rozjímání svatém nejvíce libovala sobě. Odtud prýštila

se její „moudrost a rozumnost ducbovní;“ protoi „chodila
bodně, Bobu ve všem se líbíc.“ Ano tak se líbila Bohu, že
k ní seslal anjela strážného,
aby ji ubezpečil o zvláštní
ochraně Boží ve stavu manželském, aby ji a manžela na víru
obráceného už za živobytí zemského odměnil věncem libovonným.

Svatá Cecilia „v každém skutku dobrém ovoce
vydávala“

Ovocem krásným, sladkým a Bohu milým byly její

modlitby, její rozjímání, její neporušené panenství i ve
stavu manželském,její dobročinnost k chudým,její pochová
vání mučeníků pro víru Kristovu usmrcených,její horlivé

vyznávání a šíření svaté víry Kristovy, její „trpěli
vost a radostivé

dloubočekání“

vprotivenstvích
a útrapách.

A ble pro tyto výtečné ctnosti a dobré skutky Bůh „učinil

Cecilii hodnu v podílu dědictví svatých.“ Onfji sílil
a zdrávu zachoval ve vařící lázni;

stoupiti mučenickou

„do království

Onf jí neohroženědal pod

smrt mečem, „přenesl“ duši její

Svého a milovaného Syna Svého“ na

nebesích, a oslavil tělo

její

po šesti stoletích, aby objeveno

bylo všemu křesťanstvu k uctění náležitému.
Modlemež se i my bez přestání, abychom naplnění jsouce
vždy více známostí nejsvětější vůle Boží, ve vší moudrosti a
rozumnosti duchovní chodili hodně, Bohu ve všem se líbíce, a
v každém skutku dobrém ovoce vydávajíce po všechen život svůj,
') Schróckb, křesťanské církevní dějiny díl 23. str. 189—190.

2. Bv. Filémon a Apia, mučeníci. 8. Sv. Marus, mučeník.

pak zajisté i my za svatou Cecilif
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po šťastnésmrti přenešeni

bndeme do království nebeského.

2. Svatí Filémon a Apia, manželé, mučeníci Koloští.
V Kolose za časův apoštolských žil vzácný a velectěný

měšťan Filémon,

učeník svatého apoštola Pavla,

jenž mu

poslal z Říma za prvního zajetí svého léta 62. překrásný list
známý z Písem svatých. Filémon byl zámožný, dobročinný a
horlivý křesťan. V jeho domě scházívali se křesťané Koloští
ke službám Božím. Svatý apoštol Pavel nazývá jej „spoluděl

níkem svým“
©Dleústního podání mělFilémo n za manželku Apii,o kteréž

zmínkučiní svatý Pavel v listu k Filémonovi.

Archipus

pak v listu tom připomínaný byl jejich syu.")

Později stal se Filémon biskupem v Kolose.“) Za
císaře Nerona sešel on i manželka jeho Apia v Kolose
mučenickou smrtí.

Ve slavný den bohyně Diany vedrali se pohanédo domu
Filémonova,
kterýž upraven byl pro služby Boží. Křesťané
rozutíkali se. Manželé Filémon a Apia byli polapeni,k rozkazu
císařského náměstka Artokla bičování a v jámě kamením zaházení
Na hrobě svatých Filémona a Apie stalo se mnoho divů.

Důmjebo ještě za pátého století, za věkuT heodoretova,
ukazoval se.
Viz životopis svatého Onesima

3. Svatý Maurus,
V Římě

biskupa dne 16. února.

mučeník Římský.

na dnešní den připadá vyroční památka mučenické

smrti svatého Maura. Svatý Maurus připutovalz Afriky
Říma,

do

aby vykonal svou pobožnost u hrobů svatých knížat apo

štolskýchPetra

a Pavla. Celerin,

náměstekpanujícíhocísaře

Římského Nu meriana,“) odsoudilkřesťanaMaura předvedeného
na smrt pro rekovné vyznání Jesu Krista.
1) Svatý Jan Zlatoústý, Theodoret

tuce 7, 46. — *)Numerianus

a jiní. — *) Apoštolské konsti

Marcus Aurelius,

syn Římského císaře

Kára, roku 285. spolu s bratrem Karínem po smrti otcově byl od vojska
za císaře zvolen. Numerian zemřel zpáteční cestou z boje proti Persii v no
pidlech, a vojsko provolalo Diokleciana
císařem Římským.
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1 SvatýKlément
Těšek)(Ktiment,
I., papež,Klimeš,
mučeník.Klíma, Těch, ©

SvatýKlément Římský, th Faustina a Matiďie na
hoře Célioké,“) byl: žákemsvatých apoštolů Potra a Pavla.
Svatý:Petr posvětiljej za biskupa Římského. Sprarovait pak
Klément jako čtvrtý papež Církev Kristovu. Prvním.papežem
od samého Pána Ježíše' ustanoveným byl svatý Petr, jenž za
biskupy Římské posvětil svatého Lina a Kléta, aby po -sobě
o biskupství Římské péči vedli za nepřítomnosti svatého Petra
konajícího úřad apoštolský v národech. Když pak Linus a Klé,
tus za pronásledování Neronova smrtí mučenickousešli téměř
stejnou dobou se svatým Petrem a Pavlem roku 67. po:Naro
zení Páně, uvázal se v nejvyšší biskupstvíŘímské svatý Klément.
» Že byl svatý Klément spolupracovníkem svatého Petra
a Pavla na vinici Páně, dosvědčujesvatý Pavel, který ve svém
listu k Filipanům prosil Epafrodita,“) biskupaFilipenských,
řka: „Prosím tebe, soudruhu věrný, pomáhej těm, jenž se mnou

pracovalijména
v evangeliu
Klémentem
a 8 jinými
mými,
jejichžto
jsou: vs knize
života.“ Filip.
4, 3. pomocníky.
:
Svatý Klément za doby své vrchní správy v Církvivykonal
věci veliká, Ustanovilť v Římě po sedmi okresích města sedm

notářů čili zapisovatelů,

aby skutkysvatýchmučeníkůvyše

třovali a je bedlivě zapisovali; z čehož vidno, jak pilně od prvo

počátkuCírkevsvatá příběhy svých světců a světic Bo
žích sbírala. Škoda, že nejedny z těch zápisův zničeny byly za
časův bouřlivých.

Svatý Klément narovnal také jako nejvyšší biskup nebez
pečné roztržky vzniklé v křesťanskéobci Korintské, a šířil víru
Kristovu netoliko živým slovem, ale také mnohými spisy, které
se za staré Církve spolu s Písmem svatým veřejněve chrámích
lidu čtávaly, a z nichžto některé dochovaly se až na časy naše,
Poněvadž svatý Klément v Římě evangeliumKristovo s hor
livostí velikou kázal, a množství pohanů na víru křesťanskou
1)Coelius, plebejskýrod Římský,pocházejícíod Coelia Vibeny,
který za pomoc Římanům proti Sabinským poskytnutou obdržel s čeledí svou

k obývání zvláštní

pahorek

v Římě, nazvanýpo něm „Coelius

mong“, hora Célická, — *) Svatý Epafrodit,

dne 15. prosince.

1. Sv.Eémont L, půpež. (3

991

obrátil; vyhostil jej cígař Trajan (98—117) do Taurického
Gbersonesu.'*) Na půlostrově tom našél svatý Klément dva
tisíce křesťanů k lámání mramoru odsouzených,jimžto z veliké
nouze o vodu zázrakem pomohl. K vůli zázraku tomu mnoho
pohanů přijalo křest svatý. Tím však popuzen byv císař Trajan

rozkázal, aby. svatý Klément s kotvicí o krk uvázanou byl do
moře uvržen, což se stalo dle pvčdectví dějepisce Eusebia roku
101. po Narození Páně, třetího roku vlády Trajanovy.
Křesťané nalezli tělo. svatého mučeníka, a uctivě pocho
vali ho.
Od té doby zatím křesťanství v krajině té vymizelo, a tělo

svatého Klémenta odpočívalo v brobě svém až do století devá
tého, kdy naši Slovanští apoštolové, svatí bratří Cyrill a Metho
děj, tam znova polodivokémunárodu Chozarův víru křesťanskou
zvěstovali, a svatý Cyrill řízením Božím hrob a ctihodné kosti
svatého Klémenta vypátral dne: 30,.'lédna 861. Tyto kosti sva
tého Klémenta papeže, nad zlato a všecky poklady zemské
dražší a ctihodnější, vzal svatý Cyrill k sobě, a nosil je s sebou
na všech apoštolských cestách svých. Také naše země Českoslo
vanské byly tak šťastny, že k nim drahocenné ostatky svatého
Klémenta byly přinešeny, a od našich milých praotcův uctěny.

Ke cti svatému Klémentu zasvěcovalisvatí Cyrill a Metho
děj kaply a kostely všude po „Moravě a po Čechách, kudy
konali apoštolské cesty. Také na posvátném Vyšebradě byla
nejstarší kapla ke cti svatému Klémentu zbudovánaa zasvěcena
od svatého Methoděje. Zbytky kaply té doposud před chrámem

Vyšehradským spatřují se.“
Svatí Cyrill a Methoděj,

byvše do Říma povoláni,

putovali ochotně k nejvyššímu správci svaté Církve katolické,

Tehdejší papež Adrian II.,*) když byl uslyšel, že Slovanští

věrověstové
s ostatky

Cyrill

a Methoděj přibližujíse k Římu

svatého Klémenta,

vyšel jim 8 veškerým ducho

) Chersonesus (půlostrov)Taurický čili Skythický, též Cim
meria, mezimořemPontus Euxinus ajezeremMaeotis, nynějšíKrym,
s hlavnímměstemChersoneBem, starorusky Chersoň, čili Korsuň, na
blízku nynějšího Achtiarského přístavu u Sevastopole. — *)Historie Vyšehrad
ská od V. Ruffera, probošta Vyšehradského, v Praze 1861. Strana 25. —
%)Sv. Adrian II. dne 6. prosince.
0
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venstvem v ústrety, a přivítal je co nejvlídněji. Kosti svatého

Klémenta pak slavně uložily se ve chrámě, který už dlouhýčas
k poctě toho svatého mučeníka v Římě stál, a kde dbposu

v úctěvelikéchovajíse.

w8

Ze spisů svatého Klémenta nejprvnějšímísto-zanjítná
jeho list ke Korintským, jejž byl psal za příčinouvzniklých
roztržek mezi křesťany města toho, když se byla církev Korintská
obrátila s prosbou k Církvi Římské, aby odbojníci Korintští při
vedeni byli k poslušenství. V památném listu tom ') svatý Klé
ment pozdravuje křesťanyKorintské spůsobem svatého Pavla,
a udává příčinu pozdní odpovědi své (kap. 1. a 2.). Vypisuje
smutný stav církve Korintské, a příčinu i škodnost různic povsta
lých (kap. 3—7). Vyzývá je k pokání a uvádí všelijaké příklady
zbožnosti (kap. 7—13). Ukazuje jim cestu k pokání, zvláště

pokoru,

kterou jim na Kristu Pánu a na svatých Starého Zákona

vystavuje (kap. 13—19). Vybízí je k pokojnosti a ukazuje jim na
souhlas a svornost ve světě od Boha stvořeném (kap. 19. a 20.).
Potom vyloživ, čeho by každý měl pilen býti ve svém stavě, (od
kap. 22.) přistupuje k víře, a obšírněji zmiňuje se o z mrtvých
vstání, a tudíž napomíná je k radostné naději a k upřímné boha

bojnosti. Přede vším papež Klément na pováženoudává Korin
fanům, jak neočekávaně přichází Boží soud na bezbožné
(kap. 23), a kterak Hospodin v přírodě ustavičně ukazuje nám

budoucí naše z mrtvých vstání. Jsouť pak slova jeho: „Vizme,
jak od času k času v přírodě vzkříšení stává se. Již den a noc

nám zobrazujíz mrtvých

vstání.

Zesne-li noc, vstává den;

a když mizí den, přichází noc.“ — Ovšemť každodenní západ
sluncejest krásnýmobrazemnaší smrti, a jeho východ obrazem

našeho z mrtvých

vstání. Kdykolividíme v podvečerslunce

zacházeti, pokaždé připomeňme sobě pravdu velikou: „Jako slunce
jenom na čas pro nás uhasíná a takořka umírá, aby příštím jitrem

opět pro nás obživlo a nám svítilo: tak i těla naše

při smrti

jenom na čas kladouse do hrobu, aby v den soudný opět
vzkříšena

a s duší k životu věčnému spojena byla.“

Jiné podobenstvínašeho z mrtvých

vstání napsalsvatý

i) Spisy svatých otcůapoštolskýchod dra. Františka
vydání v Brně roku 1849. Strana 49. a následné.

Sušila. Druhé

-—

2. By. Lukregia, panna. -

898

Clément Korinfanům těmi slovy: „Považme osení. Jak se děje
netba? Jde rozsívač a rozmítá semeno v zemi, a co ze semena
naho a sucho na zem padlo, časem rozpouští se. Z rozpustku toho
e opět křísí veliká moc moudrosti Boží.“ (Kap. 24.) — Obrazu

oho o vzkříšení

těla užil už také svatý apoštol Pave], gn

lapsal: „Rozsíváš holé zrno buďto pšenice neb kteréhokoli jiného
»bilí; Bůh pak dává zrnu tomu tělo jakož ráčí.“ I. Kor. 15, 37. 38.
Jvšemé! Jako zrno v zemi zhníti musí, aby nověobživlo v krásnou
oylinu: tak i těla naše v zemi v prach obrácená v poslední den

soudnýk novému věčnému životu

budou vzkříšena.

Vyloživsvatý Klément Korintanůmjistotu budoucího
zmrtvýchvstání
všechlidí, připomenul
jim poslední soud,
jemuž nebude se moci vyhnouti nižádný člověk, řka: „Poněvadž
Bůh všecko vidí a slyší, bojme se Ho, a varujme se každého
nečistého bažení po skutcích zlých, abychom milosrdenstvím Jeho
byli ochránění před budoucím soudem. Nebo kam bude lze nám
ateci před Jeho mocnou rukou? Který svět přijme toho, jenž
odběhl od Boha? Písmo (Žalm 138, 7—10.) praví: „„Kam uteku
a ukryji se přede tváří Tvou? Jestliže bych vstoupil na nebe,
lam jsi Ty; ujdusli až ku končinám země, i tam provodí mne
pravice Tvá; pakli bych ustlal sobě v propastech, i tam jest duch
Tvůj.““ Kam tedy kdo ujde a kam schová se před Bohem všecko
obsahujícím?“ (Kap. 28.)

2. Svatá Lukrecia,

panna, mučenice Meridská.

Merida, kterouž byl založil císař Augustus, proto za
starověku nazývala se „Emerita Augusta.“ Za císařůvŘím
ských byla Emerita Augusta hlavním, velikým a bohatým
městem Lusitanie.
Nynější Merida jest městem Španělské

provincieBadajozské,
aně,

východněod Badajozu na Guadi

přes kterou vede starý Římský most o osmnácti obloucích.

Dnes v Meridě Španělské

jest sváteksvaté Lukrecie

panny a mučenice, kteráž za císařování Dioklecianova

pro

víru svatou byla na smrt odsouzena císařským náměstkem Da

ciane m.

.
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8 Svatý.Amfilech,:kinkup:Konřezský.
11.441
V Koniehu“) světíge dnés bváteksvatéhóKfilochia
biskupa,bývaléhosoudruhasvatéhoBasilia a Řehoře Nazí

anzského
napoušti ©

M

P

|
Svatý biskup Amfiloch dlouho a udatně bojoval pro víru
katolickou, proslavil se velikou učeností a ryzóu svatosti, ažpak
blaženě v Pánu zesnul.

4. Svatá Felicitas, mučenice.

Výročnípamátkasedmera

bratří

mučeníkův, synův

svaté Felicity, světí se dne 10. července. Svátek. rekovné
matky Felicity ustanovenjest na den dnešní.
©
Svatý Řehoř papež“) v kázanísvém oslavil světici Feli
citu následnýmislovy: „BlahoslavenáFelicitas, jejíž narozeniny
(pro život věčný) dnes oslavujeme, bála se po sobězůstaviti
sedmero synův svých na životě tělesném tou měrou, jak rodičové
dle těla obyčejně strachují se, aby synové dříve nežoni neumřeli.
V čas pronásledování jako křesťanka byvši polapena, utvrzovala
srdce synů svých v lásce k vlasti nadzemské, a opětně ducho
vně porodila ty, jež byla porodila t člesně. Slovem Božím po
rodila Bohu ty, jež byla tělesně porodila na svět. Mám-li tedy
ženu tu mučenicí nazvati? Ona jest větší nad mučenici oby
čejnoul Onať sedm synů před sebou vypravila do království ne
beského. K mučenické smrti první povolána jsouc os má na řadu
přišla.“

5. BlahoslavenáEliška Dobrá, Františkánka.

Eliška

(Alžběta) Achlerova

pada 1386 ve městě Valdsee“)

narodila se dne 25. hsto

z rodičů měšťanských. Ješto hned

') Konieh, latinsky: Ikonium, město v Malé Asii v nynějšímTu
reckém ejaletu Kara mania, NynějšíKonieh jako všechnopodTurky hyne.
— Starodávné Ikonjum bývalo hlavním městem Lykaonie, a zmohlo se
nejvíce toho času, když byli křižáci dobyli Nicey.

Evang. — *) Valdsee,

město ve Virtembersku,

Steinachem a jezerem Lesním.

— *) Ex homilia 8. in

v kraji Dunajském,mezi

č! Blal:Elška:Dobrá.
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za mladosti objevovaly (38, na ní známky budoucí svatosti,

radil“jí zpovědníkKonrad "Rigel he probošt Augustiniánů
Valdseeských,aby učinilaslib panenské čistoty. Stala se
pestrou třétího řádu svatého Františka,
vyžádala sobě svolení
rodičův, a obývala společněze starší sestrou téhož řádu. Eliška
živila se tkadlcovstvím
a zakusila hojně sladkosti svaté
obudoby. ©

Roku 1407. v Reutě nedaleko Valdsee založen byl klá
šter pro jeptišky třetího řádu Františkánského,
do něhož
Eliška se čtyřmi řeholnými sestrami byla uvedena. Tou měrou
ootnula se ve vyšším kruhu života náboženského. Láska k trpí
címu Pánu Ježíši zrůstala v ní. Dnem i nocí rozjímala o přehoř
kém umučení Páně a trpěla s Ním všecky muky. Bolesti ducho
vní přiúčastnilo se i tělo. Nejprvé na levém, pak na pravém
boku otevřela se jí rána krvácející. Hlava byla jako trním roze

drána,a objevilosena ní patero ran krvácejících
a postního

času.

Začastéveškero tělo Eliščino

v pátek
bylo od

paty až do hlavy jako zbičováno.

Bylaťpak Eliška

i jinými milostinami

terná útěcha sílila ji k novému utrpení;

obdařena. Vni

nadpřirozenou sladkost

působilojí přijímánínejsvětější Svátosti, kterážpo dvanáct
roků byla jedinou potravou její. Trpělivost
její byla krom
obyčejnaa pokora

tak vzorna, že jí obyčejněříkali „Eliška

Dobrá“ (Elisabethba Bona).
Dne 23. listopada 1420 Eliška Dobrá blaženě skonala a
byla v kostele pochována.
ZpovědníkKonrad
napsal její život a poslal jej biskupovi
Kostnickému.
Teprvé po dvojím století, dne 6. srpna 1623, hrob její byl

otevřen,a Eliška počala vzývati se všeobecně v zemi. Když
pak i hrob Eliščin
byl zjevnými zázraky od Boha oslaven,

žádal císař Ferdinand IL, jeho bratr arcivévoda Leopold,
volenec(kníže)Maximilian L Bavorskýa biskup Kostni
cký, aby svatá Stolice Římská rozhodla o svatosti
Elišky
Dobré. Dne 19. června 1766 byla Eliška Dobrá za blaho
slavenou

prohlášena, a dne 14. listopada téhož roku bylo tělo

její slavně vyzdviženo a uctěno.
26*

6. CtihodnýAlexander (Olech, Lech, Lešek) Nevský,
veliký knížp Ruský.

Alexander Nevský, druhýsyn Jaroslava II. Vsevo
bodoviče, velkéhoknížete Vladimírského, stal se roku 1286.
knížetem Novgorodským.
Chtěl se pomstíti úhlavním nepřá
telům Švédům a rytířům Livonským.
Král Švédský vypravil
roku 1240. zetě svého Birgera 8 velkým vojskem na lodích do
Nevy. Alexander 8 malým vojskemnenadále Švédy přepadl
a porazil při ústí Ižory. Od vítězství toho dáno mu jméno Ne+
ský. Mečoví rytíři Livonští opanovali Pskov a znepokojovali
Novgorodsko. Alexander
porazil je roku 1242. na zmrzlém

jezeře Čudském, a v Pskovu vystavělbiskupskýchrám kato

líkům obřaduLatinského.

Roku 1248. zvítězil nad Litvíny,
při ústí Volhy, a do Tatar

zajel do stanu Batyje

k velikému chánu, jenž ho laskavě

přijal. Alexander
netoliko nevolil klaněti se ohni, ale také
chána zastrašil zázraky tou měrou, še jej bezbranného
čestně
propustil.
Alexander, navrátiv se šťastně,obdrželve správu Kyjev
s celou jižní Rusí, kde vládli manové Mongolští.
Roku 1252.
po smrti bratra Ondřeje jmenoval ho Batyj velikým knížetem

Vladimírským.

Vidajedinouspásu Rusi vutišení Mongolů,

byl s nimi za dobře a hleděl je všemožně umdlíti.

Dlužno zmíniti se o poměru Alexandra
k papeži Inocenciovi

Nevského

IV. (1243—1254), jenž k němu svého

„Jegata (jednatele) poslal a jej napomennl, aby setrval ve víře

katolické, kterouž vyznávaljeho otec.')
Vraceje se potřetí z Tatarska, rozstonal se Alexander
Nevský v Gorodoku, přijal roucho mnišské a jméno Alexij
(Aleš), a zemřel dne 14. listopada 1269.
Dne 23. listopada pochován byl v Marianském kostele Vladi
- mírském.

Pro veliké zázraky za živa i po smrti zbudován mu ke cti
chrám a klášter v Petrohradě u Nevy, a založen rytířský řád Ale
1) List tento zevrubně urodí Martinov ve svém„Annus ecclesiasticus
Graeco-Slavicus.“ Datum Lugduni XVII. kal. Octobris, anno sexto.

1. Bv. Jan od svatého kříže,
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xandra Nevského. Car Petr Veliký dal těloAlexandra
Nevského
slavně přemesti roku 1724. do- ehrámu zmíněného
v Petrohradě. Rusové slaví památku jeho zvláštní písní a legendou.

Dne 24. listopada.

l. Svatý Jan od svatého kříže, Karmelitán.

Svatý

Jan od svatého kříže, první Karmelitan

bosák, narodil se roku 1542. ve Fontiberu u Avily v Ka
stilij. Jan byl nejmladšímdítětemGonzaleza Yepeza, po
jehož brzké smrti chudobná matka se svými třemi nedospělými

dítky odebrala se do Mediny.
Správec nemocnice Medinské
zpozoroval u mladistvého
Jana neobyčejnounábožnosta zvláštní úctu k Marii Panně,
proto přijal jej k sobě, aby posluhoval nemocným. Jan netoliko
tato úlohu s největší pečlivostí konal, ale mimo to také pokračoval

učiti a vzdělávati se v tamnější koleji Jesuitův.

Nemoha za.

dne pro obsluhu nemocných učiti se, učil se a modlil se v noci.

Když mu bylo 21 roků, vstoupil Jan do řádu Karmeli
tanského

v Medině, poněvadž věděl,že v řádě tom úcta blaho+

slavené Panny Marie jest ozvlášťním účelem.

Na učení ve školách vysokých poslán byl Karmelitan
Jan do Salamanky, kdežto nepřestal cvičiti se v pobožnosti.
Podivuhodno bylo zapfrání
sebe, jemuž se Jan dobrovolně
podroboval postem, nočními modlitbami, velikou pokorou, posluš
ností, a ochotným vykonáváním nejtěžších, jiným nejodpornějších
prací v klášteře.

Ve svém 25. roce byl Jan na kněžství

vysvěcen. Při

první mši svaté, kterouž Bohu obětoval, prosil za to, aby po
všechen život svůj až do hrobu nedopustil se žádného hříchu.

Tohočasu,když se byl Jan jako kněz do kláštera Medin

ského navrátil, přišla svatá Teresia

do města toho,a žádala

sobě poznati Jana, o jehož nábožnosti byla slyšela. Poznala jeho
kromobyčejné ctnosti a prosila ho, aby přísnou kázeň vedlé původ
ních pravidel v řádě Karmelitanském obnovil, a tak kláštery ty
napravil. Jan milerad s jediným soudruhem uposlechl prosby
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+“ Dne:2.. listopada.7.

svaté
a ubytoval
e ve:vesnici
Durvelie vbatraén:
domku,Terésie,
jejž byljistý
zemandsaróval
svatéTerasií.
"4

© - Brzo
přidružilo
sekním
několik
jiných
řeholníků,
avšick
společně obnovili řeholné sliby své v první neděli adventní roku 1568..

Kněze Jana

zvolili za převora

nového toho kláštera

karmelitanského. Jan přijal místo svého posavadníhojména Jan

od svatého Matěje jménoJan od svatého kříže.
Tent byl počátek slavného řádu bosáků

Karmelitanů

s původními přísnými pravidly, vedlé kterýchž měli v úplné chu
době a v různých chyškách žíti, masitých pokrmů nejísti, posty
přísně zachovávati, od nešpor až do hodinek druhého -dně ne“

mlůviti, prací rukou svých se živiti, a jiné domácí předpisy 28
chovávati.').

Kdožby se neobdivoval rekovné ctnosti Jana

od 'kří že,

kterýž přede vším sám svědomitě zachóvával přísná pravidla řádu

svého,a takto vlastním příkladem a slovem laskavým
i ostatní kláštery řádu karmelitanského přivesti se snažil k do-;

konalému plnění prvotní řeholy?Avšak soud lidský nebývá
vždycky spravedlivý.
U Karmelitanůs mírnějšími pravidly
nepotkal se Jan od svatého kříže s bratrskou vděčnostía
ochotou, nébrž s velikou nevolí, tak že nábožného a svědomitého

Jana

od svatého

kříže za novotáře prohlásili, do vězení

uvrhli, a o skrovném chlebě a o vodě nechali po devět měsíců

v ouzkém atmavém žaláři, až jej svatá
urnořeného vysvobodila.

Teresia

strašně

Jan od svatého kříže, vyšed ze žaláře, zvolen byl za
představenéhokláštera zvaného „Hora Olivetská.“
-Roku 1579. založilJan nový klášter v Baeze, a po dvou
létech stal se provincialním vikářem v Andalusři,

pak prvnímdefinitorem

řádu.

roku 1588.

I této doby života svého užil Jan od svatého

kříže

k tomu, aby bratry řeholné vedl k dokonalosti křesťanské, a byl
jim ve všech ctnostech jasným zrcadlem.
Kdykoliv Jan vstoupil do některého kláštera, přede vším
navštívil nemocné, ježto slovem Božím učil a těšil, a o jejich
") 16 článkův daných patriarchou Albertem z Jerusaléma roku 1209.
A potvrzených papežem Honorlem Il. roku 1224.

1. 5v.„Jan od-svatéhokříže.
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občerstvenílaskavě pečoval, „Také vždycky staral seo bedlivé a
přívětivá posluhovače úemocných, a, sám postele jim stlal, nádoby
vmýval.s jim, vřemožněalguži.

Kdožby neočekával, že. obchvání tak svaté muselo Janu
získati arded všéch lidí, zvláště pakbratří řeholníků, kteříž viděli,
že kláštery karmelitanské 8 obnovenou přísnou řeholou u veliké
vážnosti byly, a velmi mnoho dobrého působily? Avšakještě jednou

dokázalose,že soud lidský nebývá vždycky spravedlivý.
-Když Jan od svatého kříže roku 1591.ve shromáždění
řeholném v Madridě
některé ještě nevykořeněné nepořádky
káral, pozdvihla 8e z nova nevole proti němu. Shromáždění
řeholníci mesadili ho se všech úřadů a hodností. Jan od sva

tého kříže radostně přijal pokoření a zahanbení to, a jako
prostý řeholník ubytoval se v klášteře Pegnuelském,
kdežto
ukončil své nábožné knihy, jež mají velikou cenu do sebe.")
Nedlouho potom onemocněv vedlé přání svého převežen byl
do kláštera v Ubedě, kdežto nepřítel jeho byl převorem, aby se
ještě více v trpělivosti cvičiti mohl.
©

„ Po dokonalépřípravěpřijal Jan od svatého kříže svaté
svátosti,a zvolav:„Pane, do rukou Tvých poroučím ducha
svého,“ blahoslaveně v Pánu zesnul dne 14. prosince 1591, jsa
49 let stár. Pro mnohé zázraky, kteréž Bůh na jeho přímluvu
učinil, roku 1726. prohlášen byl za svatého papežem Bene

diktem XIV. Jeho tělo odpočíváv Segovii, kamž z Ubedy
přenešeno bylo.
Církev svatá slaví výroční památku svatých a světic Božích
nejen proto, abychom je ctili a za přímluvu u Boha vzývali, ale

taképroto,abychom jich příklad následovali. Čemupak
učíme se ze života svatého Jana od svatého kříže? Po
vážíme-li, že veliký světec ten při své dokonalosti a svatosti kře

stanské nezachoval

se lidem všem, ba že i vlastní jeho

řeholní bratří nespravedlivě

soudili a pronásledovalijej: ne

můžeme se diviti, pakli i za naší doby potkáváme se v životě

svéms lidmikřesťany,kteříž nespravedlivě

soudí o bliž

žních svých, a nespravedlivý soud svůj nejen proná-.
3) Německý překlad od Galla, Bulzbach, 18950.se životopisem svatého

Jana od kříže,
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Dne 24. lísťopada.

šejínelaskávýmnjazykem, dídi veřejného ťřsku novin,
začásté zneužívají k tomu, abý věcíř Vymyšlerými
a zcela nepravdivými připravovali břižního o dobrou
pověst.
Kterak sobě mámě počínati v přípídě podobnéti, pakl?
sé tás samých věc týká? Ovšemť dovoleno jest křesťtnům, aby
pvoti čest a dobré jméno hájili před zákonitým sotdem. Avšak

cožjest dokonalejšího?
svatého

Kteraksoběpočínalsvatý Jan dd

Kříže? On trpělivě snášel křivdy jemu činěné, d za

příkladém Pána Ježíše Krleťa míleřád odpouštěl ubližitelům, a
modlil se za něl Tak jedná křesťan. I my tedý z toho srdce
svého odpouštějme každou pomluvu a každé na cti utrhání, jímžto
nám nelaskavý bližní náš křivdí, a modleme se za něj, aby Né
Bůh osvítil a viňu těžkou mu odpustil, by jedenkráte na sprave
dlivém soudů Božím šťastně obstál. Vzpomínka na spravedlivý

soudBoží,kdy každá vina a nevina jasně objeví se

před zrakem všeho člověčénstva a svatých anjelů,
rozmnoží naši trpělivost, abychom křívdy nám činěné tím snadněji

snášeli. Ale vzpomínka na spravedlivý

soud Boží spolu

také zastraší nás, abychom nikoho nespravedlivě nesoudili, nikoho

nepómlouvali,a nikomu na cti neutrhali, nébrž raději abychott,

có na ňás jéší, še všemi v lásce

žili, a takovou měrouza

živobytí vezdejšího schopnými a hodnými stali se království nebe

ského, kdežto jenom ryzá

láska

panovati a všecky nebešťany

v Bobu oblažovati bude věčně věkův.

2. Svatý Alexander (Olech, Lech, Lešek), mučeníkKorintský..
Korinth, město ztámé nátu z obou listů svatého apoštola
Pavla, dne 21. února 1858 zničeno bylo zemětřesením. Našt

kupci znají Kóricth táké z obchoduv hrozinkách. Korinth
ský záliv, nyní záliv Lépantský, jest částí Jonskéhomoře.
Korinth náléží Řekům od roku 1823.
V okolí Korinthském
slaví se dnes památka svatého:
Alexandra
mučeníka, jejž býl za panování císařeJuliana
Odpadlíka náměstekSallustius
pro Krista mučil á utmučil.

.

8. By. Chrysogon, mučeník. 5. Sv. Firmjna, panna.
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3. Svatý Chrywogon, mučeník.

SvatýChrysegot

SavládycítařeDiokleciana a Maxi

miánta úvržeh byt do žaláře, v němžto žil dva roky ma útraty
svaté Anástabie,“) kteráž pronásledovánajsouc pro Krista od
svého matižela Publia, písemně prosila uvězněného Chryso
gona, aby jí modlitbumisvými vyprosil pomociBoží. Svatý Chry
BOgOn potěšil ji Zvláštním listem.

Císař Dioklecian
písemně rozkázal, aby všickni té doby
věznění křesťané byli usmrceni, Chrysogon
však aby k němu
byl přivedendo Akviley.“)
Císař mluvil k němu: „Povolal jsem tě k sobě, abych ti
přimnožil cti, budeš-li se klaněti bohům.“ — Chrysogon:
„Já
ctím z celé duše na modlitbách svých Toho, jenž jest pravý

Bůh;

avšak nenávidim a zatracuji bůžky,

obrázyzlých duchů.“

kteří jsou toliko

Odpovědí tou roznícený císař poručil, aby Chrysogon
byl sekyrou sťat dne 24. listopada roku 304. Tělo jeho do moře
vhozené a na břehu nalezené v domě svém pochoval kněz

Zoilus.

O svatém Chrysogonu již také zmínka stala se v životo
pisu svaté Anastasie, kteráž jej, učitele svého, do Akviley
doprovodila a jemu až do smrti sloužila.

4. Svatá Firmina,

Svatá Firmina,

panna Římská, mučenice.

dcera Římského přednostyKalpurnia,

sestra svaté Romány,“) nedaleko Amerie, města v Italské kra
jině Umbrii, vedla o samotě pokorný, skromný a nábožný život.
Nežli ještě narodila se její sestra Romána, dosáhla svatá Fir
mina již koruny mučenickéza pronásledováníDioklecianova.
') Svatá Anastasia dne2Ď. prosince. — *)Aguileja, nyní slovansky
Voglej, městys v Gorickém kraji, v bažinatém okolí dvě míle od moře

Siného. Za staré dobynazývalase „Druhým Římem“
ložil svatý evangelista Marek
dne 258.února.

V Akvileji za

církev křestanskou. — *)Svatá Romana,
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5. Svatá Flora (Květava) a Maria, panny, mučenice

am

V Kordově,

dalkviviru,

Kerdovské.
) dsvé B

starobylém městě Španělském.na řeca Gua

kteréž bývalo až do roku 1027.hlavním sídlem

musulmanského (mahomedánského) kalifatu čili. království, dnes.

nábožní katolíci oslavují znamenité. krajanky evé, svatá panny
Floru a Marii, kteréž právě za onohopanství mahomedanských
Arabů byly dlouho žalařovány, a konečně mečem usmrceny.

6. Svatý Protasius (Tas, Tasek), biskup Milánský.
Milán, druhdy hlavní město království Lombardského,
nyní blavní město Milánské provincieItalské,
ve svých četných
a krásných kostelích dnes připomínásobě svatého Protasia,
„V Miláně už za časů apoštolských založena byla obec
křesťanské. Prvním biskupem byl v Miláně svatý Anatolon,
jehož svátek jest dne 25. září. Anatolona ustanovil biskupam

svatý apoštolBarnabáš.
O nástupcích svatého Anatolona

známa jsou tolikojména,

Teprvé za čtvrtého století jsou dějiny Milánské jasnější.
Od roku 303—315. byl biskupem Milánským svatý Myro

kles (dne 12. září). Po něm následovalsvatý Eustorgius

od

roku
(dne 18. září), jehož nástupcem byl svatý Prota
sius 315—331
od roku 331—352.
Biskup Protasius
byl svědkemdůležitého rozhovoru věro

učnéhomezi svatým Athanasiem

a císařem Konstancem

roku 345., a obcoval církevnímu sněmu v Sardice

roku 347.

Po mnohých pracech horlivě konaných pro svaté náboženství
a pro roku
biskupství
blaženěv Pánu
zesnul
352. svěřené svatý Protasius

Dne 25. listopada.

|. Svatá Kateřina (Katruše)

Svatá Kateřina,

Alexandrijská, panna, mučenice.

kterou Řekové

„povždy čistou“

nazývají, narodila se okolo roku 288. v Alexandrii.“)
') Alexandria

Byla

v Egyptě založena byla roku 331. před Kristem od

Alexandra Velikého, má přístavAsijský a Africký.

1. Sv. Kateřina,Alexandrijská.,

408.

z. rodu vanešeného, bohatá, noobyčejně krágná: a- učená.:::Mnoho:
vzácných mužů mladých ucházelo se o mi. Kateřina
však
každému. říkala, že volí- býti, manželkou:jen: takového muže,

kterýž ji překoná, vznoňeností rodu, bohatstvím
a.moudrostí. „

5 ©Jednoho dne sešla se Kateřina, jsouc na lovu,s pou
stevníkém;
rozmlouvála s ním,a vyjevila mu svůjúmysl v pří
čině manželského stavu. Poustevník
řek) jí: „Uvěříš-liv Boha
Krista, a dáš-li se pokřestiti, shledáš se s Chotěm, jakého žádáš
sobě. Tenť jest nejvýš moudrý, neboť stvořil nebe i zemi;
jest nejvznešenější,
neboťjest SynemKrále nejvyššího; jest
nejkrásnější, neboť slunce a měsíc obdivujíse kráse Jeho;
jest také nejbohatší,
nebot jest Pánem a Bohem všech věcí
na nebi i na zemi.“ — Řeč poustevníkova tak mocně působila,

če Kateřina pídila: se po spiséch a učitelích křesťanských,úvě
řila v Krista a přijala křest svatý.

-Toho času Kajus Valerius Maximin, řečenýDaza,
Ilyr rodu nízkého, císařemGaleriem roku 305. na césara
povýšený, spravoval Východní říši libovolně, zuřil proti křesťa
nům a přijal název císaře roku 307. Maximin kázal každého
křesťana mučiti 4 usmrtiti, nezapře-li Krista = nebude-li oběto
vati modlám. Kateřina,
nemohouc toho déle snésti, zmužile
přikročila k císaři, vytýkala mu bnusnou ukrutnost i nesprávedl
nost, a řečí přemoudrou dovodila jemu, že ku spasení nezdatuě

potřebíjest víry v Boha Krista.
Císař Maximin

podivil se moudrosti její, povolal odevšad

muže nejučenější,

|

a slíbil bohatouodměnutomu,kdož by

Kateřinu překonal a odvrátil od víry křesťanskék modloslužbě.
Avšak stalo se naopak. Mnoho pohanských mudrců a učenců

zahořeloláskou ke Kristu a roztoužilose po smrti muče
nické, když byli vyslechli učenou řeč svaté panny Kateřiny.
Císař Maximin vida to, lichocením a velikými sliby snažil se
odvrátiti Kateřinu
od víry v BohaKrista. Nepořídivničeho,
dal ji zmrskati 4 gavříti do žaláře, v němžto jedenáct dnů bez
pokrmu a bez nápoje byla držána.

Císařovna Justina
a vojevůdcePorfyr vešli do žaláře,
aby viděli statečnoupannu. Její řeč spůsobila,že oba, Justina
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i Porfyr,

stoupili.

v Krista. uvěřili a později i mučenickou smrt. pod

Po jedenácti dnech byla Kateřina

ze žaláře vyveděta,

a nevolíc zapříti Krista, přivázána na stroj, v němžto nalézala 80
kola opatřená ostrými hroty, jimiž měla býti roztrhána a polá
mána. Avšak provazy Strhaly se v tom okamžiku, kdy se kola
měla spustiti. To vidouce mnozí z pohanů. prohlásili: „Ježíš

Kristus jest pravý Bůh.“ —CísařMaximin všakzázrakem
tím ještě více zatyrdil se a poručil, aby svatá panna byla stats
dne 25. listopada roku 307.
Na konci osmého století nalezli křesťanétělo svaté Kate

řiny Alexandrijské,

a přeneslije do klášterního kostela na

hoře Sinaj, jejž tam byla vystavěla svatá císařovnaHelena.
Za jedenáctého století přinesl klášterník Sinaiský, Simeon,

některé ostatky svaté Kateřiny do Rouenu.') Větší část těla
svaté mučeniceKateřiny Alexandrijské nalezá se doposud

v kosteleSinaiském. Filosofické školy v Paříži každo
ročněslaví památkusvaté Kateřiny, patronky své, kteráž
- počításe mezičtrnáctero svatých Pomocníků.“)
2. Svatý Jakob Komolý, mučeník Perský.

Jezdegerd, král Perský, vyznamenávalšlechtice Jakoba
z hlavního města Beth-ILapethu
v Persii velikými darya hod
nostmi. Jakob stal se odpůrcem křesťanův. Po smrti krále
Jezdegerda
I. psaly mu matka a manželkajeho, kárajíce ho
z odpadlictví.
Jakob zpatnatovalse, počal v Písmě svatém
čísti a dal se na pokání.

Pohané oznámili to králi Vararanuovi,

gerda I

Král povolaldůstojníka

svědčiv se, že jest křesťanem,

synu Jezde

Jakoba k sobě, a pře

hrozil mu mučením a smrtí.

Jakob odvětil:„Očekávání spravedlivých jest veself
naděje bezbožných pak zahyne.“ Přísl.10, 28. Jeden ze
soudců radil, aby mu byly prsty, ruky a nohy uřezány, a pak
teprvé aby byl sťat. Křesťané zděsili se takového mučení a prosili
2) Ronen (Ruan), hlavní město franc. departementu Dolnosekvanského,
má 87 kostelů. — *) Čtrnácte svatých Po mocníků dne 4. prosince L. 46.

8. Br.Mojžíš,
kněz
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Boha, aby mu dal potřebné síly a statečnosti. Na popravišti
šisvatý mučeník Jakob hlasitě modlil se k Boby, aby mu dal
svítěziti.

Katané chystali se usekáváti oudy jemu. I pohané plačíce
přimlouvali mu, aby zachránil život evůj poslušen jsa vůle krá
lovy; potom zase prý bude moci šetřiti náboženství svého. Křosťan

Jakob odpověděl
jim: „Neplačte nade mnou, ale plačte
©sami nad sebou; usekáním údův mých rozmůže 86
odplata má u Boha.“
Po každém prstu uříznutém velebil Boha výroky moudrými.
Zase přimlouvali mu, aby se při životě zachoval, a s mladou chotí
svou z důchodů svých šťastně živ byl. Svatý mučeník
ale

pravil: „Každý, kdož opustí dům, bratry, sestry, otce,
matku, manželku, syny a pole pro jméno mé, stokrát
více vezme a životem věčným vládnouti bude.“ Mat.
19, 29. Když mu nohu usekli, zvolal: „Každý oud přináším

darem Králi nebesl“

Konečnězůstala mu jenom hlava a život;

proto nazývá

se „Komolý,“ t. j. kusý, peň bez větví. I provolalJakob
Komolý slávu Bohu trojjedinému, a tu přistoupivjeden
z katův mečem srazil mu hlavu. Stalo se dne 25. listopada
roku 422.
Večer sebrali křesťané 28 kusů a kousků těla jeho a říkajíce
žalmy, pochovali je.

Svatému Jakobovi

snnohochrámů v Persii

Komolému

ke cti vzděláno bylo

a v Syrii. Řekové, Latiníci,

Syrský a Koptický národ mají jméno jeho u veliké vážnosti.
Později tělo svatého mučeníka Jakoba Komolého přenešeno
bylo do Italie, a hlava jeho chováse v Římě v chrámě
sva

téhoPetra.)
3. Svatý Mojžíš, kněz, mučeník Římský.

V Římě dnes připomínáse výročnísvátek svatého Mojžíše
kněze. Mojžíše, když úpěl v žaláři s jinými křesťany, několika
") Pravé dějiny svatých mučeníků Východních.
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*Drše 26; Métopádá.

Hsty-těšil'sýatýbiskup Oyprien.*) Kněz Mojiíš neohroženě
hájil víru“samospastotnetolikovůčipohanům; dletaké aproti
bludařům Novacianům,

až pak konečně, dle svědectvístřatého

Kornelia
papeže,“)slavnýma podivuhodnýmmučenichví „slaven
„byl
za pronásledováníDeciova.
4. Svatý Merkurius,

V Cesaree,

vojín, mučeník Oesarejský.

městě Kapadocijském,

slaví se dnes vý

roční památka mučenickésmrti svatého Merkuria vojína, kterýž
za zjevné pomoci anjela strážce
nad nepřátelyvítězil, ale
také zuřivost ukrutného

pronásledovníka křesťanův, Římského

císaře Decia (249—251),překonal.Merkurius

chrabře a zmu

žile přetrpěl hrozné muky, za kterýchž s korunou slavnou odebral
se do království nebeského.

Dne 26. listopada.

I. Svatý Petr, arcibiskup Alexandrijský, mučeník.

Svatý Petr Alexandrijský

nepochybněv Alexan

drii“) se narodil, ale jistě nabyl tam svého vzdělání. Bylť mu
výtečným učitelem a vychovatelem arcibiskup Theonas,
jehož
nástupcem v důstojnosti arcibiskupské on sám stal se léta
Páně 300.
Již po třech létech vypuklo krvavé pronásledování křesťanův

za vlády Dioklecianovy.

ArcibiskupPetr,

aby se déle za

choval duchovnímu ovčinci svému, odešel z Alexandrie

kladem svého předchůdceDionysia

Velkého,

za pří

jenž za proná

sledování Deciova
v pustinách Libyjských se skrývaje písemně
svěřence své spravoval “) a za příkladem svatého Cypriana,

biskupa Karthaginského
1) Sv. Cyprian

5) Alexandria
likého

a mučeníka(248—258).

dne 14. září. — *) 8v. Kornelius

dne 26. září. —

v Egyptě, veliké město založené od Alexandra

Ve

roku 9331.před Kristem, má nyní asi 100000 obyvatelů, mezi nímž

asi 10.000Evropanů, dva přístavy: Asijský
válečným přístavem Egyptským. — “) 8w. Dionys
drijský od r. 232—266.

i Africký, a jest jediným
Velký,

biskup Alexan

1. By. Péty Alexandrijský, arcibiskup.
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Jako drahdy tito, i Petr arcibiskupAlexandrijskýz tajného

úkrytu mimoAlexandrii kónal pastýřský úřad svůj, což vidno jest
z listu, kterýmž jakó arcibiskup napomínalvěřící, aby se čhrá

nili rozkoluMeletiova.
Meletius byl biskup Egyptský,svatémuPetru Alexan
drijskému podřízený,v městě Lykopoli, v Horním Egyptě,
zvanémThebais dle hlavníhoměsta „Theby“. Meletius za
nepřítomnosti jiňých biskupů pro víru žalařovaných bezprávně
světil a ustanovoval kněze pro obce jemu nenáležité; proto
písemně napomínal Petr, arcibiskup Alexandrijský, křesťany, aby
se vystříhali rozkolu tím povstávajícího, a neobcovali s Mele
tiem, jenž z hrdosti a řevnivosti: dopouštěl se nedovolených

těchto skutků, a krom toho dle svědectví svatého Athanasia
v čas pronásledování Kristu

se byl zpronevěřil a

modlám

obětoval. “)

Arcibiskup Petr,

navrátiv 8e do Alexandrie,

svolal

synodu, poradu církevní, sesadil nepovolného Meletia
s úřadu
biskupského, a vyobcoval jej i přívržence jeho z Církve. Mele
tius neospravedlniv se uskutečnil rozkol neblahý.
©

" K Meletiovi

přidal se také mladý, nadaný Arius,

jejž

byl arcibiskup Petr přijal do počtu nižšího dnchovenstva a po
zději ho i za jahna vysvětil. Když pak se Arius stal i obhájcem
rozkolníka Meletia, vyobcoval jej arcibiskup Petr z Církve.“)
Roku 311. dal císař Maximin z nenadání polapiti a do
žaláře uvrhnouti svatého arcibiskupa Petra.
V žaláři tom na

vštívilijej kněží Achyllas

a Alexander,

aby se u velekněze

na smrt odsouzeného přimluvili za Aria vyobcovaného. Svatý
arcibiskup Petr však odvětil jim: „Ve snách zjevil se mi Pán
Ježíš v rouše roztrženém a pravil: „„Arius roztrhl roucho mé,

jež jest Církevl““— Achyllovi
předpověděl arcibiskup Petr,
I) Orozkolu

a Alexandrovi

kněžím

že budou oba po sobě jeho ná

Melotianském

spolehlivézprávyčerpati lse z hla

vních čili základních listin, jichžto pravost a ryzost nikdo neupírá: a) List

biskupůEgyptských,Hesychia, Pachomia, Theodora a Filey, ze ža
láře psaný Meletiovi; b) stračná zpráva nejmenovaného upisovatele o listu
tom; c) nadzmíněný list Petra, arcibiskupa Alexandrijského. —-*) Arius,
napotomnítrrdošíjný bludař v příčiněkatolické věrouky o nejsvětější

Trojici Boží.
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Dne 25. ietapada.

ptapci na prestoly arcibiskupském v Alexandrii

a přikázal

jim, aby mikdy do Církve nazpět nepřijímali vyloučeného Arja,
o kterémž ví, že byl již Bohu odumřel. Předpovědění ta naplnila
se brzy.

Svatý Petr

Alexandrijský

bylt jest dne 26. kstopada

téhož roku 311. mečem odpreven, a tak ozdohen korunou mu
čenickou.
Církevnídějepisec Eusebius,") jenž zaznamena)mučenickou

smrt svatého Petra,

doložil, že Petr

velmi alavně spravoval

gírkev Alexandrijskou, a byl Božskou okragou biskupův jak
ctnostmi svými, tak i svatou učeností svou, čehož důkazem jsou
apisové jeho, bohužel jen částečně dochovaní na časy naše.

Petra Alexandrijského

řeckédílo „o pokání,“ kteréž byl

k vůli mnohýmodpadlíkůmza pronásledování Dioklecianova
sepsal roku 310., známe ze čtrnácti zákonův čili předpisův kaji

cných, které se byly zachovaly. Jiný spis svatého Petra

xapdrijského

jedná „o Božství.“

Ale

Ze spisu toho vážil třetí

všeobecný sněm Efeský
roku 431. své důvody jako svědectví
otcův církevních. Jiný zlomek máme z Petrova spisu „0 pří

chodu Kristově,“ a dva zlomky z jeho první řeči „o duši.“
Nejdůležitější pro katolickou věrouku jsou zlomky z Petrovy
kniby „o příchodu Kristově“, poněvadžv nich, jako citá

tech spěmuEfeského,

jasně vyslovénojest učení o pravém

Božství Synově, a o jeho rovnosti s Otcem (již před
Ariem). Konečně pak mimo

list

psaný věřícím v příčině M e

letia
jsou také některé zbytkyz jeho kn
nosti známy
Velikonoční“
2. Svatý Konrád (Kundrát,

„0 slav

Kuneš), biskup Kostnický.

Svatý Konrád byl syn Jindřicha,

hraběte Altorf

ského, a jeho manželkyAlty, rozené braběnky Hohenvar
tovy.

Bobabojní rodiče doma výborně chovaného syna vypravili

do školy při biskupském chrámu v Kostnici“),

kdežto Kon

r) Euseb. hist. eccl. IX. 6. — *) Kostnice
(Konstanz), druhdy svo
bodné město říše Německé, od roku 1805. náleží k Badensku. Kostnice
jest krajským městem a sídlem biskupa. V Kostnici
odbýval se od roku
1414. do 1418. sněm církevní, jenž odsoudil a zavrhl neblahé bludy Husovy.

2. Sv. Konrád, biskop. <

rád nabyl za dozoru biskupa Notinga
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„vzdělánívědeckého,a

nad jiné zastkvíval se vzornou nábožností, pokorou, lahodností,
cudností a velikým zapírám sebe. Pro tyto krásné vlastnosti vy

světil jej biskup na kněžství,

a učinil jej proboštem kapitoly

biskupské a náměstkem svým.
Roku 934. zemřel biskup Noting,

jehož pohřbu účastnil se

svatý Oldřich (Ulrich), biskupAugšpurský.“")
Po pohřbu s biskupem Oldřichem radilo se duchovenstvo,
kdoby měl zvolen býti za biskupa Kostnického. Svatý Oldřich
nařídil třídenní modlitby a půst, aby sobě od Boha vyprosili
biskupa důstojného.
Svatý Oldřich, byv požádán, aby řídil volbu nového biskupa
Kostnického a učinil náležitý návrh, jmenoval biskupského ná
městka Konráda, jejž také volební hromada jednohlasně přijala.
Za volbu tu děkoval Bohu všechen lid, ale Konrád, pokládaje
sebe za nehodného a neschopného, dlouho odporoval, nežli se pod
robil naléhavé prosbě a důraznému napomenutí svatého Oldřicha.

Byv pak za biskupa Kostnického

vysvěcen, zastával

Konrád důležitý a vznešený úřad svůj dle předpisův apoštol
ských, a byl pravým otcem věřících, zvláště pak chudých. Hojných
statkův po otci zděděných vynakládal biskup Konrád ve pro
spěch nuzných a nemocných,a na stavby církevní. V Kostnici
vystavěl tři chrámy: ke cti svatému Janu, svatému Pavlu a
svatému Morici;
pojistil chrámům i kněžím při nich ustanove
ným potřebných příjmů; pro chudé založil a nadal útulnu, v nížto
dvanáct mužův, dle počtu svatých apoštolů, výživu a opatření
mělo; také přispěl na opevnění města.

Biskup Konrád třikráteputoval do Jerusaléma,

aby

na místech svatých oživil a osvěžil horlivost svou. Byl upřímným

přítelem svatého biskupa Oldřicha,
8 nímžto začasté zbožně
rozmlouval o svrchované smilovnosti Boží, a o náležitém konání
povinností biskupských. Za rozmluvy takové zabrali se tito ná
božní přátelé jednoho dne tou měrou do věcí duchovních, že sobě
') Augsburg

(Augusta Vindelicorum), bývalé svobodné říšské město

v Švábsku, v rovině řeky Lechu, od roku 1806. s Bavory spojené. Pro
testantští stavové Fíšští roku 1690,odevzdali v Augšpurku císaři Karlu V.
články svého vyznání víry nekatolické, po kterémž podnes jedna větev prote

stantův nazýváse „Augšpurkskými.“
Církevní Rok. VL
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Dne 26. listopada.

+

ani nepovšimnuli pokrmů na stůl přinešených, sedíce při nich až
do bílého rána, a nepožívajíce ničeho.

Se svatým Oldřichem

putovával svatý Konrád

obyčejně

k zázračnému'obrazuMatkyMilostnév Einsiedelnu.")
Biskup Konrád byl u veliké vážnosti v říši. Přičinilé se,
aby Ota I. zvolen byl za krále Německého. Účastnil se památné

synody (sněmu) v Ingelheimu“)
dne 8. června948., a v Augš
purku dne 7. srpna 952, v nichžto mnoho dobrého zařídilo se
ku zlepšení kázně duchovenstva světského i řeholného. Byl také
na veliké synodě Římské dne 26. května 969, kdežto zvrácen
byl hlavně záhubný vliv šlechty na osazování vysokých úřadů
církevních.
Činný a požehnaný život svůj šťastně dokonal Konrád,

biskup Kostnický, dne 26. listopada976. Papež Kalist IL
pro dokázané mnohé zázraky prohlásil jej za svatého

v Církvi

Páně, a tudíž bylo tělo jeho dne 27. prosince 1123 vyzdviženo a
k náležité úctě slavně vystaveno.

Svatý Konrád vyobrazujese s kalichem

v ruce, poně

vadž o Vánočních svátcích při mši svaté do kalicha spadl mu

pavouk,

kteréhož z úcty k nejsvětější Svátosti vypil bez

nškození.

3. BlahoslavenýLeonardo da Porto Mauricio, Františkán.
Blahoslavenectento jmenovalse z domovaPavel Jeroným
Kasanova.
Narodil se dne 20. prosince 1676 z rodičův nábož
1)Einsiedeln,
městys pod horou a Benediktinskýklášter na hoře ve
Švýcarsku,kamž ozvláštěke dni 14, září, na slavnost Povýšení sva
tého kříže, kuždoročněpřichůzí veliké množství poutníků. Klášter ten po
vstal z poustevny biskupa Basilejského Meinarda roku 946., a Štrasburk
ských kanovníků Benona roku 907., a Eberharda roku 934.Tento pozval
biskupa Kostnického, svatého Konráda, aby dne 14. záři roku 948. po
světil nový kostel Einsiedelnský.
Konrád však, poučen byv zjevením
nadzemským, prohlásil, že chrám ten posvětil již Bůh sám,a tudíž posvěcení
žádaného nevykonal. K vůli zázračnému obrazu blahoslavené Panny „pou

stevna svatého

Meinarda“ od té dobypřijala jméno „Poustevna

(Eipsiedeln)Matky Boží.“ CísařRudolf Habsburský

roku 1274.po=

výšil opata Einsiedelnského na knížete říšského. — *) Ingelheim,
městys
na Rýnu ve velkovévodstvíHesenském, ležící mezi Mohučí a Vormsem.

8. Blah. Leonardo da Porto Mauricio.
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ných v Porto Mauricio, hlavnímměstě Italského kraje téhož
jména na zálivu Janovském.
Od mladosti jevil velikou ná
božnost. Vědeckého vzdělání svého nabyl v Římě

ve školách
u Jesuitů,
kde veliké vlohy jeho zastkvívaly se tou měrou,
jakouž každého obdivem naplňovala jeho čistota mravů a horlivost
pro spásubližních.Už té dobynazývalijej „druhým Aloisiem.“'
V bratrstvuod Jesuitů zřízenémkonalLeonardo horlivěskutky
lásky křesťanské, a při tom sám oddával se kázni tuhé. Za tou pří

činou vstoupil do tuhého řádu Františkanského,
v němžto
byl na kněžství vysvěcen.
Od té dobyvěnovalse Leonardo obětavěúřadu kazatel
skému. Na samém počátku však chrlení krve zabránilo mu
vstupovati na kazatelnu.
Během pěti roků, jež byl trávil na modlitbách, pozdravil se
dokonale, tak že znova oddávati se mohl činnosti kazatelské.
Po čtyřicet a čtyry roky konal Leonardo,
kněz Františkan,

misie v lidu.
Misií těch napočítáno 326. Některé z nich trvaly několik

týchdnů. Misie Leonardovy

rozprostraňovalyse na 88 biskup

ství, a působily požehnaně pro velikou svatost jeho. Lidé, kteří
jej pouze viděli,ale slyšeti nemohli, zachvácení byli lítostí bolestnou.
Kázaní Leonardovo prostoupeno bylo láskou plamennou, zkušeností
bohatou, nadšením mimořádným a rázností dojímavou, tak že
veliké množství hříšníků dávalo se na pokání.

Veliký kazatel Barberini,
který v povolánísvém sešedivěl,
vypravenbyl od papeže Klémenta XII. na kázaní Leonardovo
jako zpravodaj. Barberini
hlásil papeži, že horlivějšíhoka
zatele neslyšel, a že účinek jeho řeči nedá se vysloviti; on sám

že se nemohl zdržeti od slzí. V Římě byl i
na jeho kázaní ohromujícím. V Toskáně
Kosimo Ill. z Medici“) osamělý dům
po své namáhavé práci začasté zotavoval se

papež Benedikt XIV.
daroval mu velkovévoda
na venkově, v němžto
k nové činnosti, konaje

pobožnostsvatého Ignacia. Leonardo založil a oživilv městech
Italskýchmnohobratrstev, zvláště bratrstvo
ke cti nejsvě
tějšímu Srdci Páně, jehož vroucným ctitelem byl, bratrstvo
') Sw. Alois, dne 21. června. — *) Kosimo IIL z Medici, velkové
voda Toskánaký, nar. 1642, + 1729.
27%
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Dne 26. listopada.

ustavičného klanění se velebné Svátosti oltářní.
v Koloseu") v Římě zařídil křížovou

cestu, a šířil pobož

nost na oslavu Marie Panny bez poskvrny počaté.
Papeži Benediktovi
XIV.,který si ho velicevážil, musel slíbiti,
že umře v Římě; když pak papež ten poslal jej do Bononie
(Bologny) na misii, Leonardo, poznávaje předchůdce smrti své,
rychle navrátil se do Říma, kde v klášteře svatého Bonaven
tury dne 26. listopada 1751 klidně a blaženě skonal, maje 75 let
života svého.

Pro zázraky dokázané přijal papež Pius VI Leonarda
dne 19. června 1796 do počtu blahoslavenců.
Leonardo byl také slovutným spisovatelem.
4. Blahoslavená Delfina, hraběnka z Ariana.
Zprávu o této blahoslavence podali jsme dne 27. září ve

výročnísvátek svatéhoEleazara,

chotě Delfínina.

5. Svatý Silvester, opat.

Silvester

z rodu šlechtickéhov Auximu,“) městěPicen

ském, už jako pacholík vyznamenával se vědomostmi literními a

dobrými mravy. Za svých mládeneckýchlet Silvester

byl vy

praven do Bologny“) na učení právnické. Silvester

však

zalíbil sobě v bohovědě, a tím popudil na sebe rodiče, jichžto
hněv trpělivě snášel během celého desítiletí.
Pro mimořádné ctnosti zvolili kanovníci biskupského chrámu
AuximskéhoSilvestra
do sboru svého. Jako kanovník sloužil
Silvester
vydatně lidu modlitbou, příkladema kázaním.
Kanovník Silvester
spatřil v rakvi otevřené znetvořenou
mrtvolu příbuzence, druhdy muže krásného.
:) Kolosseum, bývalépohanskédivadloVespasianovo
diváků, jehož část obrácena byla v kostel. — *) Auximum,

město v Italii, nyní Osimo v provinciiAnkonské.

pro 100.000
staré Picenské

Picenum

krajina staré Střední Italie mezi Apeninami a mořem Jaderským.

logna, druhdy Bononia,

jiny Romagny.

nazývala se
— *) Bo

nyní hlavní město Boloňské delegace a celé kra

6. Bv.Belin,biskup.
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Vážněpravilsámk sobě: „Já jsem tím, čím tento byl;

čím on nyní jest, tím budui já.“
Brzo po pohřbu tom přišel Silvestrovi

na oči výrok

Kristův:„Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám,
- vezmi kříž svůj a následuj

mne“

Mat. 16, 24. Ihned

vzdal se důstojnosti kanovnické, a odešel na poušť, aby vyhledával
větší dokonalosti. Za horlivé modlitby tuze postil se tou měrou,
že nezřídku požíval toliko zeliny syrové.

Aby lidé nepoznali ho, měnil poustevník

Silvester

zhusta pouštky své. Konečně přišel okolo roku 1217. k hoře

Fano na místo za toho věku pusté, nedaleko Fabriana.")
Pověst o tuhém životě poustevníka Silvestra
přivábila
k němu žáky učelivé. Léta Páně 1231. na hoře Fano

zbudován

byl klášter řeholy svatého Benedikta.
Papež Innocenc IV.
(1243—1254) potvrdil nové družstvo Silvestrinů,
jichžto za
kladatel, Silvester opat, dosáhl devadesátéhoroku věkusvého.
Silvester,
proslaviv se obcováním svatým a mnohými zá
zraky, blaženě v Pánu zesnul dne 26. listopada 1261.

Řád Silvestrinův

udržel se až na věk náš.

6. Svatý Belin (Bellin),

biskup, mučeník Padovský.

Léta Páně 1117. dne 3. ledna zemětřesením zbořil se biskupský

velechrám a kostel svaté Justiny v Padově, městě Italském.
Smlouvou Vormskou nabyla kanovnická kapitola svého starého
práva, aby volila svého biskupa Padovského. Kanovníci rozestou
pili se při volbě ve dvě strany. Vyslanectvo, jemuž v čele byl

arcikněz Belin, odebralo se do Říma,

aby sobě vyžádalo roz

bodnutí Svatým Otcem.
Papež Kalist II. zvolil arcikněze Belina
Padovského, a v Padově ikned nastal pokoj.

za biskupa

- Biskup Belin už během prvního roku svého biskupování
dokončil novou stavbu velechrámu roku 1124., byl na synodě

Lateranské

roku 1139., a zemřeljako mučeníkléta Páně 1149.

Bohatý měšťan Padovský cestou do Říma poštval na biskupa
') Fabriano,
státě, sídlo biskupské.

Italské město delegace Macerátské

v papežském
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psy, jenž ho rozsápali. Od té doby v Italii

vzývají svatého

Belina
za přímluvuu Boha ozvláštělidé pokousaní
vzteklých.
Papež Eugen III. prohlásil Belina

od pot

roku 1151. za světce

v Církvi katolické. Jeho výroční svátek ustanovil na den 26. listopada.

Dne 2. listopada.
Dle Římského kalendáře dne 13. listopada.

I. Svatý Didak, bratr (nekněz) Františkán.

Svatý Didak, španělskyDiego, t. j. Jakob, narodil se
roku 1400. ve Svatém Mikuláši (St. Nikola) v biskupství
Sevilském.*)
Kněz v poustevně nedaleko otčiny jeho svatě
žijící Didaka tak roznítil, že k němu odešel a žákem jeho se
stal. Rodiče povolali jej sice domů, on však už nemohl odolati
vřelé touze po životě klášterském, a vstoupil do tuhého Fran

tiškánskéhokláštera u svatéhoFrantiška

z Arrizafy

neda

leko Kordovy“) jako řeholný bratr (Frater).
Později poslal vrchní klášterský Didaka na jeden z ostrovů

Kanárských,

Fuertaventura,“)

kdežtoza rozmanitýchútrap,

svízelů a nebezpečí horlivě pracoval o obrácení nevěřících na víru
křesťanskou. Když pak na celém tom ostrově už nebylo žádného
modláře, zamýšlel Didak odebrati se na vétší ostrov Kanárský,
aby i tam tak požehnaně působil, nebo jako mučeník umřel. Avšak
roku 1444. byl Didak nazpět povolán do Španěl, kde kvardianem
učiněn byl nejsa ani knězem.

Roku 1450. za svatého prohlášen byl Františkán
Ber
nardin Sienský.“) Za tou příčinouměli Františkáni v Římě
hlavní schůzi, k nížto vypraven byl bratr Didak

s knězem

Alfonsem de Kastro. Cestoužil Didak svatějakov klášteře.
1) Sevilla, druhdy hlavní město Andalusie,
leží na obou březích
řeky Guadalguiviru
ve Španělích.— *) Kordova, Corduba, Colonia
Patricia, starobylé město ve Španělích při Guadalguiviru, má čtyřicet klášterů,

dvě koleje a biskupa.— *)Kanárské
insulae)

ptáci žijí jako u nás vrabci.
května.

ostrovy

(druhdy Fortunatae

v Atlantickém moři blíž Afriky, Španělům náležité, kde kanárci

— “) Sv, Bernardin

Sienský, dne 20.

%.Sv. Virgilius,biskup.
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V Římě pak, kde se ohromné množství lidu sešlo, a velikou dra
botu a nakažlivou nemoc spůsobilo, sloužil nemocným a potravou
opatřoval bladové. Za všeobecného velikého nedostatku bratr

Didak

dostával odevšad hojných darů.

Navrátiv se z Říma do Španěl byl Didak poslán do
Alkaly de Henáres,')
aby tam zařídil nový klášter Františ
kánský. Očekávali a uvítali jej jako světce, a světcem býti osvědčil
se mnohými divy a zázraky.
Bratr Didak, poznav, že se mu blíží poslední hodinka, při
pravil se na smrt, oblekl se v roucho obstárlé a roztrhané, upřel
zraky na kříž svatý, a E ozvláštní zbožností říkal verše chvalo

zpěvu:
„Sladké dřevo, sladké hřeby,
sladké máte břemeno;
Toho, jenž jest Králem v nebi,
nésti vám je souzenol“

Didak, doříkav slova ta, odevzdal Bohu duši svou dne
12. listopada 1463. Jeho tělo po několik měsíců nepohřbené, aby
se vyhovělo zbožnému přání velikých zástupů, vydávalo ze sebe

vůni líbeznou, jakoby se už bylo obleklo v neporušenost.
Španělský král Filip IL nejvíce pečoval o to, aby Didak pro
svatý život a pro veliké zázraky za svatého byl prohlášen
v Církvi Boží; nutilať jej k tomu vděčnost za to, že jeho syn
Karlos byl zázračně uzdraven u jeho ostatků posvátných. Papež

Sixtus V. prohlásilDidaka za svétce roku 1588.
2. Svatý Virgilius,

Irsko

biskup Salcburský, apoštol Slovinců, patron
v Tirolsku jižním.

jest ostrov moře Atlantského západně od Anglie,

jehož národ honosil se už za časů pohanských, asi 900 let před
Kristem Pánem, znamenitou vzdělaností a dospělostí politickou,
1)Alkala de Henáres, starobyléměstonedalekoMadridu, rodiště
Cervantesa, kde kardinál Ximenes roku 1499.založil slavnouuniversitu;

lat. Complutum.
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neboť už toho času zřídil král Olav Fola sněm, jenž upravil
sbírku zákonův. ')
Víru křesťanskouna ostrově tom hlásal mnich Paladius
od papeže Celestina tam vypravený, a později hlavně svatý
Patrik,“)
kterýž roku 488. vyšel z Říma s 34 soudruhy věro
věsty, a uděliv roku 489. křest svatý králi Irskému, zakládal po
celé zemi kostely a kláštery, z nichž rozvíjela se taková učenost

a ctnota,že Irsko nazvánojest „Ostrovem svatých.“
Křesťanská učenost ta ovšem zase byla velice pohubena
vpádemnárodův pohanských.*) Ale za všech věků Irčané rekovně
bojovali za pravou víru katolickou až do časů našich, kdy obhá
jili a doposud hájí Církev Kristovu proti násilnickému bludu

Anuglikánskému.
Mezi těmi, jenž rozníceni byvše láskou ke Kristu a osvícení
vědouspásy věčnévěnovali se v Irsku za osmého století výhradné
službě Boží a blahu bližních, byl také svatý Virgiliuse, rozený
Irčan, kterýž učeností a nábožností svou byl pravou ozdobou
vlasti své.

Virgil

na kněžství vysvěcenýputoval do Jerusaléma

ke hrobu Božímu, pak do Říma ke hrobům svatých apoštolů
Petra a Pavla, a ostatek života svého věnovalna to, aby
evangelium Kristovo zvěstoval národům, jenž do té doby ještě
vězeli ve tmách nevědomosti a modloslužby pohanské.

Svatý Virgilius

opustil vlast s několikaučenýmia ná

božnými muži, a přišel do západních Franků, kde jej Pipin,
Francký správce říše,“) laskavě přijal, a pro neobyčejnou jeho
učenost a nábožnost u veliké vážnosti měl.
Toho času byl vězněm u dvora Franckého Bavorský vévoda
Odilo. Virgilius vyprosil mu u Pipina, aby se lépe s ním
') Sbírka ta slove „Psaltéřem Teamorským“
moru, kde sněm zasedal. — *) Svatý Patrik

od města Tea

dne 17.března — *) Roku 646.

od Anglosasů, roku 684. od Egfreda, krále Northumberlandského; ku *
konci 8. století od Norvežanů a Dánů Irsko osazeno a ničeno bylo až
do začátku věku XI. — “) Správce říše, správce domu, májordomus,
byl
za Merovingův název prvního dvorního a státního úřadníka. Svýmpostave
ním nabývali státníci tito takového vlivu, že za panovníkův slabých všeliká
moc byla v rukou jejich. Tak na př. Pipin Krátký (jen na oko) na trůn
Neustrijský dosadil MerovingovceChil dericha III. roku 742., kterého po
zději sesadil a sám nA trůn jeho se posadil.

2. Sv.Virgil,biskup.
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nakládalo, a později dokonce k jeho přímluvě byl Odilo
bodu propuštěn, a ve své vévodství uveden.

na svo

Odilo znaje přání Pipinovo, aby svaté učení Kristovo
všude šířilose, povolalpříznivcesvého, kněze Virgilia, a svěřil
mu opatství svatého Petra a uprázdněné biskupství v Solno

hradě roku 745. Svatý Virgilius z pokory spokojilse 8 dů
stojností opatskou, ale úřad biskupský dal zastávati svým
světícím biskupem Doldou, který byl s ním z Irgka přišel.
Té doby učenost a horlivost svatého Virgilia
podrobena
byla zkouškám těžkým, z nichžto však vítězně vvváznul. Učil
totiž, což tenkrát ještě věcí neslýchanou bylo, že naše země

má podobu koule, že i dolejší poloviceobydlena jest
lidmi protichůdci, a že tudíž jest více dílů světa,
nežli tehdy jich známo bylo. Svatý Bonifác, apoštol
Němců, arcibiskup Mohučský a primas v celém Německu, nutil
jej, aby nové toto učení odvolal; avšak svatý Virgil tak
důkladně učení své odůvodnil a sebe ospravedlnil, že papež mu
dal za pravdu, a svatý Bonifác
k jeho učeným náhledům
přistoupil.
Dvaadvacet roků neunaveněpracoval Virgil jako opat na
vinici Páně s úsilovností požehnanou. Tu pak doléhavě žádal
všechenlid, aby se na biskupství
vysvětitidal a sám biskupství

své spravoval. Svatý

Virgil

světícího biskupa Dabdona

(Dolda) ustanovil za biskupa v Chiemsee:

přijalsvěcení biskup

ské roku 767., a prvním výkonem jeho biskupským bylo posvě

cení kostela v Oettingu,

jejž byl Vintíř (Gunther), hrabě

Chiemgauský,ke cti svatému Štěpánu

biskupstvíSolnohradskému

vystavěla spolu s klášterem

daroval.

Od nastoupení na prestol biskupský roku 767. bylo hlavní
starostí svatého Virgilia, aby sobě zbudoval vlastní svůj chrám

biskupský v Solnohradě,

kostel svatého Petra

kde do té doby byl jediný klášterní

zároveň také sídlem

Během šesti roků vystavěl biskup Virgil

biskupským.

chrám nádherný, jejž

roku773.posvětilke cti svatému Petru a Rupertu, a kterýž
od té chvíle nazýval se chrámem Rupertovým, jehož kosti
z kostela klášterního tam přenešeny byly, a doposud v úctě
chovají se.
Aby klášterníci u svatého Petra bez překážkyo šířenívíry
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křesťanské pracovati mohli, ustanovil při chrámě biskupském

dvanáct kněží světských k obstaráváníslužebBožích.Svatý
Virgil, biskup, sám účastnil se prací a starostí věrověstů
mnichů Svato-Petrských,
čehož byla ustavičná potřeba
i v krajinách vzdálenějších.

Chotimír,
sila

vévoda Slovinců Korutánských, byl za Tha

II., vévody Bavorského, jako rukojmí odveden, a později od

Pipina

Krátkého,

krále Franckého, na knížectvíKorutanské

dosazen. U dvora Bavorského Chotimífr vyučilse vířekřesťanské,
a požádal biskupa Virgilia
o horlivé dělníky na vinici Boží,
jenž by dokonali dílo započaté v lidu jeho kněžími Lupem

a Majoranem.

Svatý Virgil vypravilk němu do Korutan

bývalého společníka Bonifáciova,
krajinského biskupa Mo
desta.')
Biskup Modest, maje k tomu plnou moc od svatého

Virgilia, Slovincům potřebnéchrámybudoval
i světil,a něko
1ika Slovincům svěceníkněžské udělil, aby rodákům svým
jazykem mateřským hlásali evangeliumKristovo. Brzo hor
hví věrovéstovétito získali Kristu 17.000 Slovinců.
Po smrti prvého biskupa Slovinského, Modesta,

sídla stálého, ustanovil svatý Virgilius

jenž neměl

kněze Latina

za jeho

nástupce, který založil kostel Gosposvety (Maria-Saal) u Celovce.“)

Takovou měrou krásné a bohaté Korutany,
země Slo
vanská, získány jsou byly Církvi katolické, Zvláště Chotimír,
poslední ze starého knížecího rodu Korutánského, byl dobrým
křesťanem, a putoval každoročně do Solnohradu, aby vykonal
pobožnost svou. *)

Svatý Virgilius

mezi tím se společníkysvými dostal se

až na hranice Uherské země, a vyzval Bavorského vévodu Tha

sila, aby založil slavný klášter Kremsmůnster

roku 778.

Tento klášter řádu svatého Benedikta stal se pravým požehnáním
Hornímu Rakousku vůbec, zvláště pak tak zvané „Solní komoře.“

Navrátiv se svatý Virgilius

s této cesty apoštolské,

účastnil se v Dingolfingu sněmu vévodou Thasilem svolaného
k uspořádání věcí církevních a zemských; byl vždy vévodovi
») Sv. Modest, dne 9. února. —*) Celovec, německyKlagenfurt,
hlavní městoKorutanska, sídlo knížete biskupa Krcského
timír zemřel roku 769.

(Gurk). — *) Cho

9.Bv. Jakob,biskup.
věrným přítelem a rádcem,

a
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zamezil nebezpečnou -zjevnou

vzpouru proti králi Franckému, z jehož nadvlády Thasilo
stiti se mínil.

vypro

Svatý Virgilius pečoval nejen o věčnou spásu svě
řencůsvých,nébrž také o vezdejší
blahobyt.
Věrověstové,
kteréž byl rozeslal do hor, aby jejich obyvatelstvo Bohu a Církvi

získali, nalezli tam léčivé prameny, kteréž doposudznámy
jsou pod jménem „lázní Gasteinských,“
v nichžto každo
ročně mnoho neduživců hledá a nalezá zdraví.“)

Mimo to dal

svatý Virgilius
staré zasypané doly otevříti a železnou rudu
kopati. Báně ty staly se největším dobrodiním pro celou zemi.
Po třicetiletém neunaveném apoštolování, an právě z cesty
visitační domů dojel, zastihla jej nemoc, kteráž měla za následek
tichou a šťastnou smrt dne 27. listopada roku 784. Jeho tělo
pochováno bylo v biskupském chrámě svatého Ruperta, jejž byl
vystavěl. Za svatého prohlásil jej papež Řehoř IX. léta Páně 1233.

Svatý Virgilius,

apoštol Slovinců,jest patronem arcibiskupství

Solnobradského a zemským patronem v jižním Tirolsku, kdežto
jeho výroční den jest svátkem zasvěceným.

3. Svatý Jakob, biskup Rostovský.
Léta Páně 1386. stal se svatý Jakob

IL. biskupem v Ro

stově, nynějšímkrajském méstě Ruské gubernie Jaroslavské
u jezera Nero zvaného. Ač Jakob

stkvěl se všemi ctnostmi,

kterých se u biskupa pohledává, přece nepřátelé jeho pomluvami
roznítili proti němu lůzu lehkověrnou, která se shlukla, jej odvedla
a oslepila.

Biskup Jakob

usadil se u jezera Nera,

aby tam pečoval

výhradně toliko o čest Boží a spásu svou. Rozhlásila se a přilá
kala k němu svatost jeho množství mužův, jenž volili býti jeho
společníky. Biskup Jakob dal vystavěti potřebné chatky, a tak

učinil počátek kláštera ke cti Početí svaté Anny, matky
Rodičky Boží, kterýž doposud tam nalézá se.
1) V lázních Gasteinských hostům lazeňským vystavěl roku 1790. arci

biskup Solnohradský Jeroným Kolloredo zámek s 20 pokoji, a císař a
král Český Ferdinand
I Dobrotivý zbudoval tam roku 1847.pomník

arcibiskupua básníkoviLadislavovi

Pyrkerovi.
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Ačkoli pak Rostovšětí pykali zločinu svého, a snažně pro
sHi, aby svatý biskup navrátil se na prestol svůj: Jakob sta
řičký nedal se uprositi, ale zůstal na poušti té s mnichy svýmř
až do blažené smrti své dne 27. listopada 1392.
Tělo svatého biskupa J akoba odpočíváv kostele Početí

svaté Anny.)
4. Svatí Barlaam,

poustevník, a Josafat, král Indický.

Svatý Jan Damascenský“)

sepsal život obou světcův

těchto. Z pouště Thebaiské
v Horním Egyptě vypravili 80
poustevníci do Indie, nejvýchodnějšízemě v Asii, aby národům
pohanským zvěstovali Krista. Počet křesťanů ze všech stavů mno-
žil se tou měrou, že pohanští panovníci počali šetřiti to nové ná

boženství.Abener, mocnýkrál Indův na hranicíchPerských,
ukrutně je pronásledoval. Králi tomu narodil se překrásný synáček

Josafat,

o němž pravili Abenerovi

mudrci, že bude 6yn nad

otce větší, a trůn přeslavný že založí sobě v říši neznámé.

Král Abener obával se, aby 6yn jeho Josafat

nenakazil

se morem náboženství nového. Tak pohan Abener jmenoval
křesťanství.
Proto zavřeljej v paláci města vzdáleného,a na
řídij, aby mu nepřišly na oči strasti a bídy lidské.

Josafat prospíval krásou tělesnoua moudrostí bramí
nův,“) až se mu otec podivil. Časem vyzradil Josafatovi
sluha, že otec král proto vězní ho, aby nepoznal křesťany

ne

náviděnéa pronásledované.Josafat

aby

prosil otce Abenera,

mu dovoli mimo palác procházeti a projížděti se. Otec, ač nerad,
svolil. Josafat spatřil muže malomocné, slepé a stářím hynoucí.
Zarmoucen přemítal na mysli, co se po smrti stane s člověkemŤ

V Senáru

čili Sennaaru,

cké, která jest částí Nubie,

a poustevník Barlaam,

severovýchodníkrajině Afri

u vidění vyzván byl nábožný kněz

aby Josafata,

královského syna v

Indii, osvítil světlem víry křesťanské. Přestrojen za obchodníka.

vydal se Barlaam

na cestu, vyhledal palác princův a mluvil

') Početí svaté Annyjest církevní památka onoho dne, kdy svatá
Anna všemohoucnostíBožskou počala přesvatou Marii Pannu. —
>)SvatýJan Damascenský dne 6. května.— *)Bramínové, brahmané,
bohoslovcové Indův,

byli kastou nejpřednější v Indii.

4. Svatý Barlaam, pousterník, a Josafat, král,
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s jeho vychovatelem řka: „Z daleké země přináším drahokam
vzácný, kterýž lidem duchovně slepým moudrostí osvěcuje zrak,
duševní choroby léčí a zlé duchy zapuzuje. Avšak drahokam ten
smějí viděti jenom duše nevinné; každý jiný oslepl by načisto.“

— Vycbovatel odvětil: „Okaž svůj divotvorný kámen princi,
jenž má duši čistou!l“ — Josafat
posadil obchodníka k sobě a
žádostivě naslouchal slovům jeho. — Barlaam pravil: „Dědici
říše! I já mám Krále, jenž mi dal drahokam řka: „„Vy slyšte

podobenství

rozsevače.““

Mat. 13, 18. Kdo přijímásemeno

v zemi dobrou, mocí drahokamu stane se světlem, a vydá užitek
etonásobný. Učiň, abych nepykal daleké cesty z vlasti své k toběl“
— Josafat:
„Tuším, že jsi poslem Božím, jenž vyléčí mi duši

divnou touhou sžíranou.“ — Barlaam:

„Můj Král

všech

králů propůjčuje lidem nesmrtelnost. Jeho trůn
převyšuje trůny všecky. On stvořil ráj a člověka v
něm Člověk zhřešil a nešťastným učinil sebei po
tomstvo své. Syn Boží člověkem stal se, aby vykou
pil a spasil hříšné lidstvo.“ — Josafat zvolal:„Vyroz
umívám, kterak na tvůj drahokam mohou patřiti jenom duše čisté.

Řeč tvá zapudila noc a zármutek z duše mél“ — Barlaam:

„Dobřejsi porozuměl;křesťanství jest zázračným draho
kamem.“ I vyložilBarlaam priuci Josafatovi křest svatý,
pokání, víru, království nebeské, ctnostný život, z mrtvých vstání,
soud a odplatu věčnou. — Josafat:
„Svatý muži, co učiním,

abych spasen byl?“ — Barlaam:
„Kaj se, dej se pokřestiti na
odpuštění hříchů, a Duch Svatý osvítí tebe, aby's poznal Boha

živého!“ — Josafat

přijal křest svatý, a Barlaam

odešel na

poušť svou.

Král otec Abener dovědělse o tom, co učinil syn Josa
fat. Chtěl mukami donutiti Barlaama, aby navrátil synovi víru
pohánskou. Ale Barlaam už byl v bezpečnosti.
Král rozkázal mudrcům a kouzelníkům svým, aby znechutili

princi náboženství nové. Ale marna byla práce jejich. Josafat
navždy utyrdil se ve víře a ctnosti viděním ve snách. Spatřilť
| rozkošnou zahradu v pravo, ohnivý žalář v levo, a slyšel hlas:

„Zahrada jest pro ctnostné, žalář pro hříšníkyl“
Otec vida, že nepřekonásyna Josafata, učinil jej spolu
panovníkem.
Znamenaje pak rostoucí slávu jeho a blížící se
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konec svůj, dal se i král Abener

vyučiti víře křesťanské,pfijal

křest svatý, a po několika létech spokojeně zemřel. —

Josafat král čtyřicet let spravoval říši svou, rozšířil víru
a ctnost v národech, odevzdal žezlo nábožnému křesťanu Bara

chiáši,

tajně odebral se na poušť k Barlaamovi,

a s ním

sloužil Bohu v jeskyni.

Barlaama

po smrti blaženěpochovalJosafat

u jeskyně,

a ztráviv ještě třicet roků na poušti, šťastně zesnul v Pánu, aby
přijal za korunu zemskou
korunu věčné slávy v království ne
beském. Poustevníci oznámili svatý život a svatou smrt J088

fata jeho nástupcikráli Barachiáši

v Indii.

Dne 28. listopada.

I. Svatý Štěpán Mladší, mučeník pro ctění obrazů svatých.

Svatý Štěpán Mladší, poustevník a mučeník, na
rodil se v Konstantinopoli
Anastasia

II"

(v Cařihradě) za vládycísaře

roku 714. Zámožní a nábožní rodičejeho vy

chovávali jej v pravé bohabojnosti. Od mladosti byl pečlivě vy
učován v nauce svaté víry Kristovy, a bedlivým čtením Písma

svatého a spisův svatého

Jana Zlatoústého

(Chryso

stoma) utvrzoval se Štěpán
ve víře samospasné i v životě
ctnostném.
Když Štěpán nastoupil šestnáctý rok věku svého, odevzdali
jej rodiče na další vychování zbožnému poustevníku Janovi na
nedaleké hoře svatého Auxencia, jenž byl představeným
četných poustevníků v malých po hoře roztroušených chyškách
přebývajících a společnost řeholnou tvořících.
Poustevník Jan brzo přijal do počtu mnichů svých i Ště

Pána, jenž byl jeho nejmilejším učeníkem. Štěpán

tuze cvičil

se v zapírání sebe směrem vniterným i zevnějším.

Když mu otec zemřel, odešel Štěpán

Konstantinopole,
') Anastasius

na malou dobu do

kdežto zděděné statky prodal, peníze
II. povýšenbyl na trůn Byzantský

roku 718., byl

s něho roku 716. svržen Theodorem III., a do kláštera dán; pro nový
pokus o vládu odpraven jest roku 719.

1. Sv. ŠtěpánMladší.
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- ztržené mezi chudobné rozdal, matku i sestru svou v klášteře
v Bithynii zaopatřil, a pak opět navrátil se na poušť k milo

vanému mistru svému Janovi.
- Ponstevník Jan, předpověděvŠtěpánovi

nátisky a svízele,

ježto na pravé a věrné křesťanyuvalí rouhavf obrazoborci,
zesnul v Pánu, a Štěpán třicetiletýzvolen byl za představe
ného

společnosti řeholníkův. V úřadě tom svítil Štěpán

řízencůmvšechněmhlavně vlastním
nosti. Jako předchůdcejeho Jan

příkladem

pod

bobaboj

přebývali Štěpán

v ouzké

chyšce na vršku hory, přioděn jsa koží ovčí a opásán pásem
kajicným. Všechen svůj čas trávil poustevník Štěpán modlitbou,
rozjímáním a ruční prací, totiž přepisováním knih a pletením sítí,
čímž opatřoval sobě skrovnou výživu, a nuzným potřebnou
podporu.

Později se počet nčeníků jeho značně rozmnožil. Proto Ště
pán odevzdal z pokoryúřad náčelnický
bohabojnémumnichovi,
jménem Marinovi, sám pak odebral se do chyšky odlehlé, kte
ráž neměla ani střechy. Svým učeníkům, jenž se ho tázali po

příčiněživota tak příliš tuhého, odpověděl: „Synáčkové

moji,

věřte mi, těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede
k životu.“

Mat. 7, 14. Když pak mu chtěli aspoň střechu nad

chyškou urobiti, nedopustil toho řka: „Bez přestání

k ne

besům patřiti jest útěchou mou.“
Toho času vypuklo novépronásledování katolíků pro ctění

obrazů

svatých, kteréž předvídala Štěpánovi

předpověděl

nábožný poustevník Jan. Židům za Starého Zákona bylo zaká
záno dělati sobě obrazy, aby nezabloudili v pohanskou modlo
službu. Od židů přijali nenávist obrazů Mahomedáni,
kteří
výbojností svou stali se nebezpečnými císařství Byzantskému valně
rozervanému. Ješto pak Arabský chalif, vrchní správce u Maho
medánů v záležitostech světských i náboženských, jménem Yezid,
k radě jistého žida ničil v zemích křesťanských obrazy kostelní:

domníval se císař Byzantský, Lev III. Isaurický
(718—741),
že zarazí válečný útok Arabů na svou říši odstraněním
obrazů.
Svévolné zasahání do vniterných záležitostí církevních
bývalo dědičnou vadou císařů Východních.
Mimo to byli

císaři Isauričtí

ponejvíce mužové suroví,

beze všeho
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smyslu pro vědy a umění, nešetrní ku svědomí ná
boženskému, náchylní k libovolnosti a násilnictví.
Roku 726. vydal císař Lev Isaurický

rozkaz, jímžto za

povídalo se ctění obrazů svatých, a přikazovalo se jich odstranění

z kostelů. Roku 730. pak císař Lev IIL Ieaurický

přísně na

poručil, aby obrazové svatých z kostelů, 8 veřejných míst a z domů
soukromých byli vzati a rozbiti i spáleni. Tím započal boj

císařů Řeckých proti obrazům, jenž s malýmipřestávkami
trval až do polovice devátého století.

JmenovitěpaknástupceLva Isaurického,

Konstantin

Kopronym HI, byl ještě zuřivějším obrazoburcem, kterýž sobě
zjednal schválení zrádných biskupů. Řeckých v Konstantinopoli
roku 754., aby mohl svévolnost hříšnou tím snadněji provozovati.

CísařKonstantin

Kopronym (Necuda)neštítilse ani pro

středkův sebe ukrutnějších, aby z kořene vyvrátil katolickou úctu
obrazův svatých.

Svatý

Štěpán

byl u mnichů a poustevníků ve vážnosti

veliké. Když pak tito u něho rady pohledávali, pravil jim Š tě
pán poustevník, aby 8e na poušti ukryli a zachránili v nastalé

bouři obrazoborné. Císař. Konstantin
Kopronym chtěl
i svatého Štěpána přivesti na svou stranu. Proto vypravil
k němu muže vzácného, aby ho přemluvil a k nálezu zrádných
biskupů Řeckých naklonil. Na důkaz své úcty a přízně poslal

císařKonstantin

Kopronym poustevníkuŠtěpánovi

datle

a fíky. Avšak poustevník Štěpán neohroženě odpověděl vyslanci
císařskému: „Rozhodnutí sněmu lichého nemohu podepsati.
Nevolímt na sebe uvaliti klátbu proroka, nemohu jmenovati slad
kým, co jest hořké. Olej hříšníka nemá pomazati hlavu mou.
Kdybych měl už jen tolik krve, co se směstná na dlani mé, vy
cedím ji pro ctění obrazů svatých.“

Císař touto odpovědí rozhněvanýdal svatého

Štěpána

svými vojáky z poustevny vyvesti a do kláštera pod horou za
vříti, kdežto byl s jinými nvězněnými věrnými katolíky šest dnů
o hladě držán, ale sedmého dne opět na svobodupropuštěn, poně
vadž císař musel se odebrati do války.
“ Svatý Štěpán navrátilse do poustevny své, a vojáci majíce
úctu k jeho svatosti, poručeny se činili modlitbám jeho.

Zatím však nepřátelé

užili všelikýchpodvodů, aby při

1. Sv. ŠtěpánMladší.

pravili váženéhosvětce Štěpána
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v lidu o dobrou

pověst a

nalezli příčinu k jeho usmrcení. K tomu konciuplatili otrokyni,
aby svědčila, že poustevník Štěpán
má nedovolenou známost
s jistou vzácnou a nábožnou vdovou. Vdovu tu hned uvěznili a
bičováním donutiti chtěli k vyznání viny smyšlené. Když pak

vdova ta při všem trýznění tvrdila, že jest nevinna, a pou
stevník Štěpán že jest svatý, zavřeliji do kláštera, kdežto
brzy zemřela.

Potompřemluvilcísař Konstantin

Kopronym, jenž

byl zapověděl nováčky do kláštera přijímati, mladého člověka
z komonstva svého, aby hanebným podvodem prosil svatého opata

Štěpána, by jej přijal do kláštera. Podvodníkvydávalse
za člověkapronásledovaného,
jehož spasení prý jest v nej
větším nebezpečenství. Pravilť: „Svrchovaný Soudce bude od tebe
žádati duši mou, pakli mne do kláštera nepřijmeš a nezachráníš |“

— Svatý Štěpán dal se pokrytstvím jeho přelstiti, a přijal
jej. Avšak podvodník, jak mile přijat byl do počtu řeholníkův,
uprchl vedle dřívějšíúmluvy v rouše řeholnickém
k císaři.
Císař přivedl domnělého řeholníka do divadla, naříkal si před
lidem na neposlušnost k jeho rozkazům, a doložil: „Poustevník
Štěpán odluzuje mi i věrné služebníky.“ Oklamaný lid ihned
na kusy roztrhal a pošlapal řeholnické roucho onoho podvodníka.
Císař pak vypravil na horu svatého Auxencia četu ozbrojencův,
jenž mnichy a poustevníky rozebnali, chyšky a kostely oloupili,
zapálili a do základů rozbořili.

Svatého

Štěpána

spůsobemnelidskýmpotupili, sbili a

v klášteře nedaleko Konstantinopole uvěznili.

Do kláštera toho poslal císař úřadníky
slýchali a přemluvili. Avšak svatý Štěpán

své, aby jej vy
odpovídaljim tak

moudře a neohroženě, že úřadníci, vrátivše se k císaři, dali mu
zprávu tu: „Pane, jsme přemoženi; neníť lze odolati učenosti a
důvodům muže toho. Krom toho pohrdá poustevník Štěpán kaž
dou hrozbou i smrtí.“

Císař vypověděl svatého Štěpána
v Hellespontu.“)

') Hellespontem

danelská.

Ockovní Rok VL

ze země na ostrov

Před svým odchodem do vyhnanství uzdravil
alula za starodávnanynějšímořskáúžina D ar
26
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svatý Štěpán

představenéhokláštera u Konstantinopole,jemuž

lékaři už nevěděli rady a pomoci.

Na ostrově Hellespontskémvyvolil si Štěpán odlehlou
jeskyni
za obydlí, a živil se jen bylinami. Brzo však i tam
shromáždili se kolem něho rozehnaní mniši a poustevníci, učeníci
jeho, a utvořili novou společnost řeholnickou. Tam svatého Ště

pána navštívilai matka a sestra.
Služebník Boží svatý Štěpán

čím dál tím tužší vedl život,

vykonal mnoho zázraků, dával svědectví pravdě, a při každé pří

ležitostischvalovalctění obrazů svatých.

Proto jej císař

po dvou létech opět náhle nazpět povolal, a dal jej v Konstan
tinopoli řetězy spoutati, do žaláře k jiným uvězněným mnichům
uvrhnouti a po několika dnech k sobě přivesti.

Tu pak s nevolí osopil se na něj císař Konstantin

Ko

pronym řka: „Šlapeme-liž po Ježíši Kristu, když šla
peme po obrazích? Proč nás máš za bludařo?“ —
Svatý Štěpán

vyndal peníz s obrazem císařovým a tázal se

okolostojících:
„Co by zasloužil ten, kdožby tento obraz
císařův pošlapal?“ —Všicknizvolali:„Největší trest by
zasloužili“ — I pravil svatý Štěpán: „Ó vy slepcové,

kdo zneuctí obraz knížete zemského, jest trestu

hodný; a ten by neměl býti trestu hoden, kdo do
ohně vrhá obraz Krále nebeského?“
Ač pak pravdu tu nikdo nemohl vyvrátiti, přece svatý
Štěpán odsouzen byl na smrt. Mělťumříti mečem. Ale hned
zase rozkázal císař, aby usmrcen byl bičováním.
Když katané neodvážili se vykonati ukrutný výrok ten,

zvolalcísař: „Což pak se nezbavím mnicha toho?“ — Tu
odběhli někteří do žaláře, vyvedli svatého Štěpána, upevnili mu
provazy na nohy, vlekli jej ulicemi města, bili a kamenovali jej.

Když pak mučeník u chrámu svatého

Theodora

hlavu svou

z úcty uklonil, zvolal jeden z buřičů: „Hle, ont chce mučeníkem
býtil“ a rozbil mu hlavu dřevem.

Tak skonal svatý

Štěpán

Mladší

jako mučeníkpro

pravdu katolickou dne 28. listopada léta Páně 768.

2. Sv. Bosthenes, Korinfan. 8. Sv. Řehoř III., papež.
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2. Svatý Sosthenes, soudruh svatého Pavla, Korinfan.

Korint, nyní Korito, Gorto zvaný,jedno z největšícha
nejstkvělejších měst národa Řeckého, bývalo sídlem řeckého vzdě

lání a bohatství. Po církvi Římské svatý apoštol Pavel nej
důležitější církvi Korintské věnovallisty dva.
Svůj první list ku Korinftanům začal svatý Pavel těmi

slovy: „Pavel povolaný apoštol Jesu Krista, skrze
vůli Boží, a Sosthenes, bratr, církvi Boží, jež jest
v Korintu.“ L Kor. 1, 1.
Svatý apoštol Pavel přivtělujesobě Sosthena, a nazývá
ho bratrem, t. j. křesťanem horlivostípro věc Boží podob
Dým jemu.

MuselťSosthenes u Korinftanů býti ve zvláštnívážnosti,
že svatý Pavel list jim poslal i jeho jménem, tak že Korintané
napomínání v listu obsažené měli přijmonti také jako napomínání

Sosthenova.
Sosthen

tento není tožnou osobouse Sosthenem,

ná

čelníkem synagogy Korinthské, o kterém zmínka se činí ve

Skutcích apoštolských 18, 17.) Dle církevníhodějepisce
Eusebia 1, 2. byl tento Sosthen svatý jeden ze sedmdesáti
učeníků Páně, odkud pochodí vážnost jeho, pro kterouž jej svatý
apoštol Pavel hned z počátku listu klade.
Ostatní poměrové svatého Sosthena
nejsou nám zpámy.
V Římském seznamu svatých u světic Božích Sosthen na
lezá se ke dni 28. listopada.

3. SvatýŘehoř (Řehák, Říha) III., papež.
Řehoř III, rodem ze Syrie, hned po smrti svého před
chůdce, Řehoře II., povýšen byl na Stolici papežskou léta Páně
731. Řehoř IIL stkvěl se kromobyčejnounábožností, výmluvností,
moudrostí, dobročinností, učeností a pamětí tak dobrou, že celý
žaltář doslovně odříkával z paměti. Ve sporu s vášnivými obrazoborci
byl papež Řehoř JIL neohroženým obhájcem víry pravé jako

předchůdce jeho. Znaje dokonale jazyk řecký i latinský,
') Výklad Písma Novozákonného od Dra. Frant. Bušila.
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vypravil posla do Cařihradu k císaři Lvu IN. Isaurickému
(718—741) s listem, jímžto císaře slovy ráznými napomínal, aby

přestal bořiti obrazy posvátné.

Posel, boje se hněvu

císařova, neodevzdal list papežův. Když pak papež. Řehoř III
posla toho podruhé k císaři vyslal, a Řekové v Sicilii jej zajali:
svolal Řehoř III. roku 732. do Říma sněm církevní, mající
95 biskupů. Sněm ctění obrazů dle podání církevního znova
potvrdil, a vyobcováním z Církve pohrozil každému, kdožby potla
čoval ctění obrazu Kristova a svatých Jeho.
Císař Lev zakročil násilně proti papeži statečnému. Císa
řovo loďstvo sice bouří zničeno bylo v moři Adriatickém, ale císař
přece velice poškodil Řehoři III. zabráním cla ze statků církev
ních na Sicilii a v Kalabrii, a odloučením metropolitů v Ilyrii,
v Epiru, v Achaji a Thessalonii od Stolice Římské. Papež však,
nelekaje se msty císařovy, slavně dal ve chrámě svatého Petra

postavitikrásnésochy Krista Pána, blahoslavené Panny,
svatých apoštolů a jiných světců i světic Božích, ba
poslal císaři třetí

list,

aby jej odvrátil od hříšného pronásle

dování ctihodných obrazů.

Tu pak Luitprand,

král Lombardský,

oblebala soužil

město Římské.
Řehoř IIL poslal majordomu (vladaři)Franc
kému, Karlu Martelovi, klíče od hrobusvatéhoPetra a snažně
požádal jej, aby mu nápomocen byl proti Lombardům a proti

císaři Řeckému. Karel Martel
zemřel roku 741. Luitprand

s Lombardyvyjednával, ale brzo
odvolal vojsko své z Říma

a z krajiny.
Avšak ani Řehoř III. dlouho nepřečkal osvobození města
svého, neboť už dne 28. listopada 741 zesnul v Pánu „vynikaje

svatostí“

jak psáno jest v Římských zápisech. Toho dne světí

se jeho výroční památka.
Papež Řehoř III. pochován byl v kaple Vatikanské, kterouž
byl sám vystavěl a skvostně opatřil zlatem, drahokamy a posvát
nými ostatky svatých apoštolů a jiných mučeníků. Také mnoho

kostelů a klášterů papež Řehoř III. opravil a ozdobil, kázeň.
řeholnou zvelebil, a chudině dával hojné almužny.

4. Sv.Jakob Picenský.
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4. Svatý Jakob Picenský z Marchie,Františkán.

Svatý Jakob z Marchie narodil se léta Páně 1391.
v Monte Prandano, v biskupskémobvoduAskulském kra
jiny Picenské.")
Jakob od mladosti své milostně slučoval
v duši snahu po krásném umění a po vědách s upřímnou
nábožností.

Za věku jinošského chtěl Jakob
sianů.

vstoupiti dořádu Kartu

Ale Bůh povolal jej k rozšiřování víry samospasné,

a Jakob k tomu konci vstoupildo řádu svatého Františka.
Už jako nováček řádu v klášteře „Karcerum“ zvaném
nedaleko Assisi vynikal Jakob poslušností, láskou k chudobě
a všemi ctnostmi tou měrou, že jej všickni považovali za Vzor

dokonalosti

řeholné. Svědomitě
zachovalčistotu panickou.

"Tuze živ byl a neodřekl se mimořádného postu, bdění a všestran

ného zapírání sebe, pokud jej svatý Bernardin

Sienský“)

k tomu nenaklonil, aby šetřil zdraví svého za věku sešlého
a urychleného prací mnohou.

Kteraká byla činnost Jakobova?
Jako kněz a kazatel neohroženěkáral každounepravost,
nešetře ovšem ani poklésků lidí vznešených a mocných. Na jeho
kázaní scházívalo se takové množství lidí, že jim nestačily ani
chrámy veliké; proto kazatel Jakob vidíval se nucena kázati
pod šírým nebem na místech veřejných.
Všemohoucí Bůh patrně žehnal jeho Činnosti kazatelské.

V Miláně kázal „o slzách Magdaleny.“

Následkemkázaní

toho odvrátilo se 36 ženštin od života mrzkého a hnusného. Kněz
Jakob
sbíral milodary a zařídil obrácenkám zvláštní dům,

v němžto napotom ctnostně žily jako kajicnice.
V Miláně uprázdnil se toho času prestol arcibiskupský.
Ani vévoda Milánský Sforza, ani měšťané Milánští nedovedli

přemluvitipokornéhoFrantiškána

Jakoba,

aby přijal berlu

arcibiskupskou.
') Picenum,

krajina Italská mezi Apeninami a mořem Jaderským.

Hlavnějšíměstav starémPicenu byla: Ancona, Firmum, Asculum.
Veliká část starých Picentův byla přesídlena do nejjižnější Kampanie

na

záliv Salernský,
kdežto bylajejich hlavnímmístemPicentia, nynější
Vičenza, — *)Bv.Bernardin
Sienský, dno 20. květnaIII. 401.
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Kněz Jakob

načisto vykořenilv Italii

bludařeFrati

čely.“)
V Uhrách

přivedl Františkán Jakob

na tisíce bludařův

do lůna Církve katolické.
|
Přítomen byl na církevním sněmu v Italském městě Ferraře,

jenž pak přeložilse do Florencie.
CísařůmSigmundovi (+ 9. prosince 1437), i Albrech
tovi (1 27. října 1439 cestou z Uher do Vídně ve vsi Nesmi

lech, kteroužNěmcinazývaliLangendorf),

byl Jakob vítaným

rádcem.
Když byl za válek Tureckých zemřel papežský legat, svatý

Jan

Kapistran,“)

stal se nástupcemjeho svatý Jakob

Picenský.
Jednatel papežský Jakob Picenský výtečné službykonal
Církvi svaté za papežů Martina V. (1417—1431),Eugenia IV.
(1431—1447),Mikuláše V. (1447—1455),Kalista III(1455 do
1458), Pia IL (1458—1464),Pavla II. (1464—1471),a Sixta IV.
(1471—1484),proti bludařůmFratičelům,
proti novým Ma

nicheovcům, protiPatarenům, Husitům a Táboritům.
Pěšky, opíraje se toliko o pomoc Boží, bez vaku a dvojitého

rouchajako apoštol procestovalJakob Picenský

vícekráte

Italii, Dalmacii i Albanii; Slavonii, Bosnu a Panno
nii (Uhry),Polsko i Čechy.
Zázračné pomoci Boží zakusil věrověst Jakob zvláště
v Italii,
když, převážeje se přes řeku Pad, zrádným plavcem
svržen byl do vody. Rozprostřelť plášť svůj na vodu, a přeplavil

se I se soudruhem svým na protější břeh.
V Neapoli, kamž odebral se k rozkazu papeže Sixta IV.

ke králi Ferdinandovi,

zachvátila smrtelná nemoc kněze

Jakoba.
Svátostmi zaopatřen, klidně a blaženě odevzdal duši
svou Bohu dne 28. listopada roku 1476., maje věku svého 85 let.
Věrného služebníka kněze Jakoba oslavil všemohoucí Bůh
i po smrti mnohými zázraky, což pohnulo papeže Urbana VIII.

(1623—1644)k tomu, že Jakoba
i) Fraticellové,

nem Františkánů

Picenského

vřadildopočtu

náboženštíblouznivci,kteří skrývalise pod jmé

třetí

řeholy, už roku 1317.odsouzeníbyli pape

žem, ale přece udrželi se až do století XV. — *) 8v. Jan Kapistran,
23. října.

dne

5.Se.Bojan,kníže.
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blahoslavencův. PapežBenedikt XIII.(1724—1730),
dotknuv
se vlastnímarukamatěla blahoslaveného
Jakoba, shledal
ho neporušené a ohebné.

Přesvědčiv se pak, že Bůb novými

zázraky osvědčil svatost Jakoba

týž papež Benedikt

Picenského,

prohlásiljej

XUL léta Páně 1726. za světce

v Církvi Boží.

V Neapoli ctí a vzýváse svatý Jakob z Marchie
jako patron města. *)

5. Svatý Bojan, kníže Bulharský, mučeník.

Krum, mohutný panovník Bulharský
na počátku devá
tého století, rozšířiv říši svou, ztrestal věrolomné Byzantiny
roku 813., a odvedl mnohozajatých z Thracie a Macedonie
do zemí svých, mezi nimiž byli: Basilius
Macedo, budoucí
císař, arcibiskupové Manuel a Jiří, biskupové Lev a Petr,
mnobo kněží a duchovníků a tisíce křesťanů nekněží.

Z těchto křesťanůŘek Cinamon, muž krásný a ctnostný,
dostal se s jinými do zeměMortagona, syna Krumova,kterýž je
miloval, ale od Krista odvrátiti usiloval. Nejprvé Mortagon
mučil jeho společníky, jmenované biskupy a kněze, hlasatele víry

křesťanskév říši Bulbarské.

Pak usiloval i Cinamona

naklo

niti k zapření víry.

Mortagon pozval Cinamona k oběti na hostinuvelikou.
Cinamon nepřišel, dobřevěda, že křesťan nesmípíli z kalicha
Kristova a z kalicha ďáblova. Mortagon
rozhněvauý kázal jej
ukrutně zbíti a odvesti do žaláře, v němžto zůstal až do smrti

Mortagona.
Mortagon

zůstavil po sobětré synův: Bojana (Nravotu),

Svinice a Malomíra. Bojan rozpomenul
se na Cinamona,
prosil bratra Malomíra, aby jej vyhledal a k němu poslal.
Cinamon k němu ze žaláře přivedený útrapami tak byl změněn,
že ho Bojan ani poznati nemohl. I tázal se ho, proč vlastně
byl žalařována trápen? Cinamon odpověděl: „Jenom pro

víru v Jesu Kristal“
n Podal P. Florentin
tiška v Praze.

— Bojan dal sobě Božskéučení Kri
Cibulka, kněz řádu svatého

Fran
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stovo vyložiti, přijal křest svatý, postil se, modlil se a konal

dobré skutky, podle nichž poznali v něm křesťana.
Bratr Malomfír, zvěděvo tom, pozvalBojana k soběa ne
vlídně choval se k němu, poněvadž odpadl od pobanské víry otcův

svých; také mu pohrozil smrtí, nezapře-liKrista. Avšak Bojan
více žíznil po smrti mučenické než Malomír po krvi bratrově,

a hned mu odpověděl: „Hotov jsem k smrti a k mukám
všelikým.“ — Malomír odsoudiljej na smrt.
Na popravišti pravil Bojan:

„Víra, pro kterou dnes umru,

rozprostraní se po celém Bulharsku, ačkoli mínfíte zameziti ji
smrtí mou. Modly, a jejich oltáře i chrámy budou docela vyhu
beny. Ty sám pak (bratfe) po několika létech bídnou duši svou
nešťastně vydechneš, neuživ ovoce z takové ukrutností“
To
pověděv hlasitě, nastavil neohrožený vyznavač samospasné víry

Kristovy, svatý Bojan, vaz svůj pod mečkatův, a stal se prvým

mučeníkem mezi knížaty Bulharskými.
Malomír už po třech létechsešel trestem Božím, a národ
Bulharský
rychle opouštěl modlářstvía přistupoval ke Kristu,
jak byl předpovědělsvatý Bojan.

6. Svatí Papian a Mansvet (Miloslav, Tichý, Spitihněv),
biskupové Afričti.

V Africe

křesťané dnes mají církevní svátek svatých

biskupů Papiana a Mansveta, kteříž za pronásledováníkato
líkův od Vandalů Ariancův nařízenéhokrálem Genseri
chem

byli pro horlivé hájení pravé víry na celém těle popá

leni
ploskami železnými, a tou měrou dosáhli slavné koruny
mučenické.

Toho času také jiní biskupové Afričtí

pro víru katolickou

za velikých útrap skončili běh života svého ve vyhnanství. Jmeno

vitěbiskupové:Valerian, Urban, Krescenc (Rostislav),

Eustachius (Ostach) Kreskonius, Krescencian, Felix,
Hortulan a Florencian.

1. Sv. Saturnin, biskup. -|
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I. Svatý Saturnin,

biskup Tulůský, mučeník.

Svatý Saturnin
počítá se k věrověstům a slovutným
mučeníkůmzemě Francouzské. Papež Fabian, jenž odroku
236. do roku 250. spravoval Církev Boží, vysvětil výborného

kněze Římského, Saturnina,
na biskupství, a vypravil jej
s několikasoudruhy z Říma do Galie, nynější Francie, roku
245., aby tam světlo víry Kristovy roznítil, kde matně svítilo,
a rozžehl, kde doposud pohanská tma rozprostírala se.

Už cestou hlásal Saturnin

Krista a rozsívalsemeno samo

Bpasného učení Jeho.

Roku 250. přišel do Tulůsu,“) města obchodem a bohat
stvím slynoucího. V Tulúsu mělitenkráte pohanští Římané kapi

tolium, veliký pohanský chrám, z něhožpozdějiučinila
se radnice Tulúská,doposudkapitolium zvaná.
V TulúBu, uprostřed modlářůpobanských, zvolil sobě biskup
Saturnin
stálé sídlo své, a mocí Ducha Svatého rozněcoval
světlo evangelia Kristova, aby zapudil temnost bludův pohanských.
Hlásáním slova Božího a mnohými zázraky shromažďoval biskup

Saturnin

kolem sebe vždy rostoucí zástup věrcův.

Kníže temnosti, zlý duch, vydával tazatelům ve chrámě tom

věštby (orakula)čili odpovědi,

Když pak svatý Saturnin

jimiž v poroběudržoval pobany.

přišel do Tulúsu, oněměl zlý

duch, cítě převahu jeho a dobře věda, že svatý biskup přišel,
aby mocí Kristovou podvrátil jeho dílo lží a klamů. Nadarmo při
nášeli modloslužebníci veliké oběti, nadarmo modlili se a zaříkali
bůžka svého druhdy tak hovorného; onť předce nevydával věštby.
Němota bůžkova stala se předmětem ustavičných rozprav mezi

ctiteli jeho.
Biskup Saturnin
zhusta chodil vedle chrámu pohanského
do malého kostela, jejž byli sobě křesťané vystavěli, aby tam
') Toulouse, za času nadvlády Římské „Tolosa“, jest nyní hlavním
městem francouzského departementu (kraje) Hornogaronnského, druhdy hlavní

město v Languedoku,

na pravémbřehu splavnéřeky Garonny;

41 kostelů,mezinimibasiliku

svatého

Saturnína

má

ve slohubyzan

tinském s mausoleem téhož světce. Roku 1866. počítalo se tam obyvatelů
126 936.
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vykonávalslužby Boží. Pohané tudíž Saturninovi
přičítalivinu,
že bůžek jejich oněměl a nechtěl odpovídati tazatelům. Proto

umínili sobě, že bůžka usmířísmrtí Saturninovou.
Jednoho dne, když pohané právě vedli býka obětního do
chrámu svého, kráčel svatý Saturnin 8 knězema dvěmajahny
do kostela křesťanského. U kapitolia byl veliký zástup pohanů
pohromadě, aby se účastnil obětní slavnosti. V tom okamžení
zvolal někdo ze zástupu: „Zde přichází nepřítel našich bohů!
Chyťte jej! Nechat obětuje bohům našim, nebo ať umřel“
Pohanský lid ihned se hnal za křesťany. Kněz a oba jahnové

utekli, ale biskup Saturnin
byl polapen, do kapitolia přiveden
a vybízen, aby obětoval bohůmpohanským.— Svatý Saturnin
odhodlán jsa pro Ježíše Krista raději umříti, nežli jediným hříchem

uraziti Jej, zvolalhlasem velikým: „Já znám jen jediného

Boha pravého, Jemuž přináším oběť chvály. Vím, že

bohové vaši jsou zlí duchové, jimžto vy sloužíte
nikoli neplatným obětováním zvířat, nébrž smrtí
duší svých. Kterak ale můžete ode mne žádati, abych
se bál bohův vašich, o kterých, jak slyším, vy sami
pravíte, že mají strach přede mnou?“
Řečí tou rozhněvaný lid pohanský ihned chopil se biskupa
Saturnina.
Svázali mu nohy provazem,a přivázalijej k býku
obětnímu,
jejž pak násilně hnali po schodech kapitolia dolů,
tak že hlava svatého mučeníka biskupa Saturnina
brzo byla
roztříštěna, a schody jeho mozkem postříkány. Obětní býk vlekl

mrtvolu svatého Saturnina

za sebou,až se provazpřetrhl

a tělo svatého mučeníka zůstalo ležeti.

Muži křesťané rozutíkali se před zuřivostí pohanů. Ale
dvě ženy křesťanky neohroženěpřiblížily se, odnesly a po
čestně pochovaly tělo svatého biskupa.

Po nějakém čase zbudoval Hilarius,

biskup Tulúský,

nad jeho hrobem kapličku,
k nífžto pro mnohé zázraky ctite
lové svatého Saturnina
čím dál tím hojněji putovali.
Za čtvrtého století započal Silvius,
biskup Tulúský, na
místě tom stavěti veliký a skvostný chrám, kterýž jeho nástupce

Exsuperius dokončil,a ostatky svatého Saturnina ku vše- .
obecnéúctě v něm uložil. Tento chrám svatého Saturnina

2. Sv. Saturnin. 3. 8x. Filomen. 4. Sv.Illuminata. 6. Ctih. Karel IV. 435

doposud jest nejslavnější památkou velikého města Toulousu
(Tulúsu) v zemi Francouzské.

2. Svatí Saturnin,

kmet, a Sisinij, jahen, mučeníci Římští.

V Římě na hřbitově u silnice Solné koná se dnes památka

svatých mučeníkůSaturnina,

kmeta, a Sisinia, jahna.

Přednosta městský a soudce oba tyto rekovné vyznavače
dlouho trápil v žaláři pro víru v Jesu Krista. Konečně rozkázal
je na skřipci pozdvihnouti, roztáhnouti, holí a býkovcem bíti,
pochodněmi připalovati, se skřipce složiti a mečem stíti.

3. Svatý Filomen,

Angora, Ancyra,
v Malé Asii,

mučeník Angorský.

nyní hlavní město Tureckého sandžaku

slaví dnes mezi křesťany výročnou památku sva

tého Filomena, jejž náměstekcísařskýFelix za panováníŘím
ského císaře Aureliana
ohněm od Krista odvrátiti usiloval;
když pak ničeho nezmohl, dal svatému Filomenovi
ruce i nohy
přibíti a konečně hřebík i do hlavy vraziti, čímž dokonáno jeho
slavné mučenictví.

4. Svatá Illuminata,

panna Tuderská.

'

V Římském seznamu svatých a světic Božích na dnešní den

zapsánajest svatá Illuminata,

pannav Tuderu. Tuderjest

starodávnéměsto v Umbrii, krajině Italské.

5. CtihodnýKarel (Drahoň, Dražek, Drahotín) IV.,
„Otec vlasti“ císař Římský a král Český.

Karel IV. císař Římský, jakožto král Český Karel I., syn

Jana Lucemburského,")

krále Českého,a Elišky, rozené

králevičky České z rodu Přemyslova, narodil se v Praze dne
14. května roku 1316. Na křtu svatém dáno mu jméno Václav.
1) Lucemburk,
velkovévodství v západním Německu, náleží nyní
dílem k Nizozemí, dílem k Belgii. Pevnost Lucemburk (Luxemburg) leží jiho
východně od Bruselu.
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Jeho vychovatelembyl Český pán Vilém Zajíc z Valdeku

zvaný „Zajíc se lvím srdcem.“
Ošemetnírádcovénamluvilikráli Janu, že královna Eliška

míní Václava učinitikrálem Českým. Proto Jan
aby tříletý Václav zůstal s chůvamisvými v Lokti,
Eliška pak musela odejíti na Mělník. V Lokti
Václav na přímluvublahoslavené Anežky České

rozkázal,
královna
královič
zázračně

vyzdravěl z nemoci smrtelné.

Z nedůvěry zmíněné dal král Jan roku 1323. Václava ke
dvoru švakra svého Karla IV., krále francouzského, po němž
Václavu při svatém biřmování dáno jméno Karel. Za šesti

letého pobytu ve Francii
požíval Karel dobrého, protože
nábožného vychování. Tam Karlu královiči zasnoubili fran
couzskou kněžnu Markétu (Blanku).
Roku 1329. poslali Karla do Lucemburku, a již příštího
Jéta dne 28. září v Praze na Vyšehradě zemřelamu matka
Eliška
a pochována byla na Zbraslavi po boku otci králi

Václavu IL.")
Léta Páně 1331. vypravil král Jan patnáctiletého Karla
do Italie, a odevzdal mu správu několika dříve dobytých měst
a krajin. Na Boží bod Velikonočníkrálovič Karel „ochranou

milosti

Boží“ na životě zachovánbyl v Pavii.

Karel

měl sídlo své v Parmě. Už tenkráte osvědčil svou

udatnost a chrabrost. Veliké vítězství dne 25. listopada 1332 při

čítal přímluvěsvaté Kateřiny.
Dne 30. října 1333 sedmnáctiletý Karel

byl v Praze slavně

uvítán a od otce Jana ustanoven markrabím

Moravským

a Bpolusprávcemzemí koruny České. Karel

ihned počal se

znova učiti jazyku

Českému

a moudřeoživovalpořádek

téměř zaniklý v Čechách a na Moravě.
Dne 12. června 1334 přijela do Prahy spanilá Blanka,

manželkaKarlova,

a přebývalana hradě Křivoklátském,

poněvadž hrad královský v Praze ještě nebyl vystavěn.
Po dvou létech král Jan navrátil se z Paříže, kde od své
svadby s Blaženou (Beatrix) postonával, do Prahy dne 30. čer
vence 1335. Zase několik pánů Českých a zemanů Lucemburk
3) Ctih. Václav

II., dne 21. června, IV. 162.

5. Ctih. Karel IV., „Otee vlasti“

„ských popudilo otce krále proti Karlovi,
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tak že mu král Jan

odebral všechnu moc i všecky zatím už vyplacené korunní statky,

a ponechalmu pouhýtitul „markrabí Moravského.“ Karel
ubytoval se na hradě Křivoklátském, prokazoval upřímnost synov
skou otci svému, a byl mu nápomocen v uklizení sporů důle
žitých; jmenovitě na Vyšehradě Uherském přičinilse s ním a jinými

knížaty o stálý mír s Kazimírem,

králem Polským.

Rok 1336. téměř celý ztrávil Karel

po boku mladšímu

bratru svému Janu Jindřichu,
aby mu obhájil Tirolsko proti
císaři Ludvíkovi.
Za nepřítomnosti Karlovy v Čechách znova
zdvíhal se bývalý nepořádek a obnovilo se vydírání peněz. I dva

náctero soch z ryzého zlata z hrobu svatého
krabím Karlem zjednaných dal král Jan

Václava mar
vzíti a z nich

peníze raziti.
Následkem nezdařené výpravy proti pohanským Prusům
a Litvanům roku 1337. král Jan osleplna pravé oko. Zanevřel
opět na syna Karla od Čechůvmilovaného,takže Karel odejel

do Tirol k bratru Janu Jindřichovi,
aby se vyhnulhněvu
otcovu. Jeho choť Blanka muselase odstěhovati do Brna, kam
za ní přišel Karel dne 19. listopada 1337. Král Jan pak odebral
se do Francie,
kdežto pobyl až do května měsíce 1339.
Vrchním správcem země byl zatím královský kancléř, Vyše

bradský probošt Pertolt z Lipé.
Z počátku 1338 přijel markrabí Moravský Karel

do Prahy.

Od té doby pak už byl stálým spoluvladařem
v zemích
koruny České až do smrti otce svého krále Jana. Karel pře
kazil podvodnou smlouvu císaře Ludvíka
s oklamaným otcem
králem Janem; podporoval otcovu žádost v Praze i v Brně, aby
mu povolili novou daň za veliké nouze následkem předchozích

válek; smířil otce s Opavským knížetem Mikulášem,
a zame
zoval zlořády ve všech zemích koruny České.
Příštího roku 1339. byl Karel bo boku otci svému ve

válečnémtažení francouzskéhokrále Filipa

proti Edvardovi

králi Aoglickému.

"Roku 1340. oslepnul král Jan i na levé oko a šel s Kar
lem do Avignonuk papeži Benediktu XIL
Karel opět musel dusiti vzpouru sosnovanou proti bratru
Janu Jindřichu v Tirolsku, a vrátil se do Čech roku 1341.,
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kdy otec král Jan už také byl v Praze, a valným sněmem dal

prohlásitiKarla a jeho potomkyza právní následníky

trůnu království Českého.

na

Ovdovělá dcera Janova, Markéta Bavorská, měla 80
provdati za krále Polského Kazimíra, ale místo svadby nastal
pohřeb její — nastal však konečně také veliký obrat v životě
krále Jana, jenž upřímně počal káti se. Založil a bohatě nadal

na Újezdě u Prahy klášter kajicníků Kartusiánů;
umínilsobě,
že na hradě Pražském zbudovati dá nový velechrám kecti
Bohu a svatým patronům Českým, aby napravil pohoršení daná
za předešlých let.
|
Roku 1342. odešel král Jan do hrabství svého Lucemburk
ského, odevzdav celou správu zemí markraběti Karlovi.

Karel založil královskoukapitolu „Všech Svatých“

na

hradě Pražském, a pořídil nové stříbrné sochy svatých apoštolů

ke hrobu svatého Václava.

Toho roku dopustilse císař Ludvík

z Církve vyobcovaný nového bezpráví tím, že dal rozvesti mau

želskýsňatek Jana Jindřicha

Tirolskéhos Markétou „Hu

batou,“ kterou pak zasnoubil svému synu Ludvíkovi v mau
želství přenešťastné. Jan Jindřich
potupený vrátil se sdo
Prahy k bratru svému markraběti Karlovi, z čehož byla nová

bolestslepému otci Janu.
Karel obětavěpečovaltaké o Moravu a o Slezsko.
Po smrti Pražskéhobiskupa Jana z Dražic (1 dneč.ledna
1343)stal se biskupemkapitolní děkan Arnošt z Pardubic,)
kterýž svou učeností a svatostí výborně hodil se za nejčelnějšíhc
rádce a zpovědníka výtečnému, protože upřímně nábožnému pano
vníku Karlu IV. Oba tito výtečníci nejvíce upevnili v národě
úctu, důvěru a lásku k Mateři Boží Marii Panně.

V Avignoně

vislost

církve

biskupství

vymohl markrabě Karel u papeže neod

České

od arcibiskupa Mohučského.

Pražské povýšeno
bylo na arcibiskupství

jemuž podřídilo se biskupství Olomoucké

a nové biskupstv

Litomyšlské.
Dne 21. listopada 1344slavilose povýšeníArnošta

dubic za prvního arcibiskupa
i) Ctih, Arnošt z Pardubic,

z Par

Pražského, a hned poton

dne 30. června, IV.284.

5. Otih. Karel IV., „Otec vlasti,“

slavně položili základní kámen k nynějšímu
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velechrámu

svatého Víta a Václava arcibiskupArnošt, slepýkrál Jan,
markrabíKarel a jeho bratr Jan Jindřich.
Roku 1345. král Jan podnikl ještě jednu křížáckou výpravu
proti pohanům Pruským a Litevským bez úspěchu. Jan vrátil se

do Lucemburku, Karel pak do Čech.
Lépe zdařilo se tažení Janovo
proti Polskému králi Kazimíru,

císařiLudvíkovi

Kazimír

a Karlovo

toho roku

jenž byl přešel k věrolomnému

poražený žádal za příměří,kteréž

brzo stalo se úplným mírem.

Roku 1346. papež Klément

a příznivec

VI, veliký přítel Karlův

národa Českého, pozvalkrále Jana a mar

kraběte Karla do Avignonu,
zení podvodnéhocísaře Ludvíka,

nost císařskou.

aby 8 nimi vyjednávalo sesa
ao povýšení Karla na důstoj

Papež Klément VI. prohlásilLudvíka za

zbavena koruny císařské, a požádal knížata voliče, aby Karla

zvolilaza krále a budoucíhocísaře Římského,

což se stalo

v měsíci červenci 1346.

Toho roku dal Karel shotoviti skvostnou korunu
Českou, kterouž daroval svatému Václavu, tak aby stále
byla na jeho hlavě, a jenom k vůli korunování krále Českého

směla se Dědici Českému s

hlavyvzíti, a hned zase muselase

mu vrátiti, což papež Klément

VL potvrdil zvláštní bulou. Touto

„Svatováclavskou korunou“ od té dobykorunovánbylkaždý
král Český; i císařa král Ferdinand Dobrotivý roku 1836.
Mimo tuto bulu papežskou vyžádal sobě Karel

od Klémenta

v Avignonu

VI, aby směl založiti nový klášter a kostel

v Praze na Slovanech čili v Emausích, jehož Slovanští
mniši by se modliliBohuza sjednocení církve Ruské se
svatou Stolicí Římskou; vyžádalsobě svoleník tomu, aby
směl v Praze založiti vysoké učení (universitu)po spůsobu
vysokýchškol Pařížských a Boloňských.
Po volběKarla za krále Římského znovavypuklaválka
mezi králem Anglickýma Francouzským. Český král Jan slepý
a jeho syn Karel IV. šli s vojskem Českým na pomoc králi
Francouzskému. V nešťastnébitvě u Kreščáku (Crescy) dne
26. srpna 1346 radili pánové Čeští králi Janu slepému, aby
zachránil život svůj. Král Jan však odpověděl jim: „Tohoť
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bohdá nebude, aby král Český utíkal z boje......
Veďte mne tam, kde největší drží se bitva, ale Karla
syna mého pilně šetřtel Pán Bůh s námil*“
Karel

A

statečně bojoval po boku slepému otci svému. Jej

patrná milost Boží zachránila, ale slepý

král

Jan ranami

pokrytý sklesl s koně a zemřel.

Vítěz Edvard III, král Anglický,sňal s přilbiceJanovy
tři supí péra, a darovalje synu a nástupci svému „princi
černému,“ kterýž dal sobě a všem nástupcům,princům Va

leským, do erbu tři supí péra krále Českého Jana
Lucemburkského.
Druhého dne král Anglický dal konati smutečné služby Boží

za krále Českého Jana, jehož tělo Karel IV. kázal odvezti do
Lucemburku,
sám pak odebral se do blízkého kláštera, aby
hojil rány na těle svém.
Za poměrů velice nebezpečných patrná milost Boží zacho
vala a vedla nábožného Karla.
Dne 26. listopada 1346 koru
nován byl v Bonnuza krále Římského. Dne 2. září 1347. koru

novalprvní arcibiskupPražský, Arnošt z Pardubic, Karla
a jeho choťBlanku za krále Českého a královnu Českou
v Praze. — Hned druhého dne 3. září 1347 založil král Karel

nový klášter a kostel ke cti Rodičky Boží Panny

Marie

Sněžné pro Karmelitány,jejž nyní mají Františkáni

na

Novém Městě Pražském.

Nyní chystal se král Karel k rozhodné válce 8 největším
nepřítelem, králem Ludvíkem.
Dne 13. října odebral se do
Domažlic k vojsku svému, kteréž mělo vtrhnouti do Bavor.
Avšak přijda do Domažlic, uslyšel zprávu, že Ludvík Ba
vorský dne 11. října na honě spadl s koně a zlomil sobě vaz.
Král Karel i papež Klément zbavení byli úhlavního nepřítele
svého. Ihned rozpustil Karel větší část vojska svého, a 8 ostatkem
jako král Římský konal slavné vjezdy do měst říšských, aby
přijímal přísahu od příslušných knížat a stavů německých.

Dne 26. března 1348 položil král Karel sám základní
kámen městské zdi pro Nové město Pražské. Dne 7. dubna 1348

vydal zakládací listinu vysokých škol Pražských a maje
státy, státní listiny, o koruně království Českého, 0 80u
boru zemí spojených pod mocí krále Českého.

Vydal nařízení

5. Ctih. Karel IV., „Otec vlast?.“
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« příčině mohutných lesů Českých jakožto přirozených hradeb
proti nepříteli cizému; obnovoval staré a stavěl nové hrady, jme

novitě slavný Karlštein

nedalekoměsta Berouna,

v němžto

přechovávaly se hojné ostatky svatých, koruna císařství Římakého
s ostatními klenoty říšskými a korunní listárna Česká. Karel IV.

zakládal nové vinice kolem Prahy, na Karlšteině,
na Měl
níce, na Moravěv Ivančicích a jinde; dal vysazovatichmel
nice, pěstovatipole a louky, kopati nové rybníky, v řekách
a potocíchhledati zlatý písek a perly, pátrati v dolechpo
zlatě, po stříbře a jiných kovích. Za příkladem královým

činilise i pánové, rytíři, řemeslníci a rolníci, tak že
během několika let země koruny České znamenitě zbohatly.
Téhož roku 1348. Karel moudře vyjednával s několika kní
žaty německými, kteříž doposud neuznali jej za krále Řím
ského. Dne 1. srpna smrtí pozbyl svoumilovanou chof Blanku,
kteráž pochována byla v královské kryptě kostela Svato-Vítského.
Dne 4. března 1349 zasnoubil sobě Karel IV. druhou man
želku Annu, dceru Rýnského falckraběte Rudolfa, kterouž dal
korunovati dne 25. července v Cáchách za královnu Římskou,
a dne 1. listopada ve Svato-Vítském chrámě Pražském za krá
lovnu Českou. V Čechách jmenovali královnu Annu„Mečka.*“
Karla IV. uznala všechna knížataněmeckáza krále Římského.

Královna Mečka dala Karlu IV. dne 17.ledna 1350 syna
Václava, který však zemřel.
Karel IV. zařídil na nynějším náměstí Karlovu v Praze

vysokoudřevěnou věž a pozdějikaplu Božího Těla. Tam
každoročně ukazovaly se lidu nábožnému ostatky

z hradu Pražského,

a pozdějiz Karlšteina.

přivážené

Tohočasu

založil Karel IV. na Karlově v Praze kostel a klášter řehol
ných kanovníků svatého Augustinana počest svatému Karlu

Velikému.")
Vyváznuv z nemoci nebezpečné putoval Karel

IV. léta

Páně 1351.8 arcibiskupemArnoštem do Staré Boleslavi,
aby tam uctil svatého

Václava

mučeníka oslavenéhood Boha

novými zázraky na tom místě, kde zavražděn byl.
") Sw.Karel
Církevní Rok VL

Veliký,

Tam založil

dne 28. ledna I. 483.
29
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Karel IV. každodenní zpívanou mši svatou, a zbudovalnové
hradby.

V Tachově toho roku stavěti počal Karel IV.novýkoste)
a klášter Karmelitánů,
a podnikal rozličné cesty po Čechách,
bedlivě konaje povinnosti panovnické.
Roku 1352. zjednal mír mezi některými pány Českými, jenž
se vzájemně potírali zbraní, a zase putoval 8 arcibiskupem

Arnoštem

do Staré

Boleslavi,

aby do Praby přenesl

posvátné ostatky.
Novým zármutkem navštíven byl Karel IV. dne 6. prosince
1352, kdy mu zemřel syn Václav, a dne 2. února 1353, kdy mu
zemřela druhá choť Mečka. Třetí manželkou Karlovou byla

Anna, bratrovkyněBolka, knížete Svidnického a Javor
ského,

vychovávaná v Budíně na dvoře krále Uherského. Annu

Svidnickou

dal Karel

IV. za královnu Českou korunovati

v Praze dne 28. července 1353, odjel pak do Němec, kde zjednal
pokoj a mír mezi knížaty a městy německými, a odkud zaslal do
Prahy vzácné ostatky svatých pro velechrám Pražský s překrásným
listem královským.

V DolnímIngelheimu
na Rýně založil Karel IV. dne
14. ledna 1354 kostel a klášter ke cti svatému Václavu a Karlu

Velikému pro řeholnékanovníkyLateranské,
jenž museli
vždy býti ryzými Čechy, kteříž dobře znají „milou řeč
Českou.“
Klášter Ingelheimský podřídil Karel IV. klášteru
Pražskému na Karlově.

Dne 9. února 1354 dal Karel svou choťAnnu Svidnic
kou korunovati v Cáchách za královnu Římskou.

Ke korunováníKarla IV. za císaře Římského

vypra

vili Pražané na své útraty do Říma dva sbory bohatě vystroje
ných oděnců na výborných koních, jenž jej stále doprovázeli.
Dne 5. ledna 1355 byl Karel IV. v Milánském kostele
svatého Ambrožekorunován železnou korunou.
Narovnával
spory knížat a měst Italských. Sbíral pro Svato-Vítský chrám
ostatky svatých a světic Božích. Ač měl Karel IV. v Píse po
boku svém 5000 pánů a rytířů Českých a Německých, a 10.000
rytířů Italských, přece na Zelený čtvrtek 1355 ubíral se nepoznán
s čelnýmipány pěšky v rouše prostém do Říma, putoval tam
po tři dny po kostelích, a vykonával svou pobožnost, pokorně

5. Ctih. Karel IV., „Otec vlásti.“

a skroušeně rozjímaje o přehořkém umučení Páně.
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Na Boží hod

Velikonoční dne 5. dubna konal Karel IV. svůj vjezd do
Říma, aby s královnou Annou Svidnickou
ve velechrámu
svatých Petra a Pavla byl slavně korunován za císaře Řím
ského, k čemuž papež Innocence VL z Avignonuustanovil dva
nejpřednější kardinály. Přítomní byli mimo jmenované sbory rytířův

také arcibiskup Pražský, Arnošt z Pardnbic, biskup Olo
mouckýJan Očko z Vlašími, Jan ze Středy, biskupLito
myšlský, a mnoho jiných biskupů a knížat říšských. — Téhož rokn

1355. o Svatém Václavě na všeobecném sněmu koruny
České Karel IV. majestátem císařským potvrdil jednotu
všech zemí náležitých ke koruně České, a na sněmích v No
rimberce a v Metách vyjednal základní zákon říše německé
(zlatou bullu německou).

Sněm Metský ukončen byl slavnými

službami Božími, při nichž císař Karel IV. hlasitě jako jahen
četl svatého evangelium a přijal Tělo Páně na Boží hod Vánoční

1356; a to činívalKarel IV. i v Praze, kdykoli svátky Vá
noční tam slavíval.
V Praze založil císař a král Karel IV. toho roku Bene
diktinský
klášter svatého Ambrožev uliciHyberňacké, a klášter
pro Augustinianky
v Kateřinkáchna Novémměstě Pražském

ke cti svaté Kateřině mnčenici.

Roku 1356. obnovil a utvrdil Karel IV. staré přátelské
smlouvy s Kazimírem,
králem Polským, a velkodušně odpustil

odbojnémuČeskému pánu Joštovi

z Rosenberka

urážkymlu

vené i psané, když je byl odvolal a krále odprosil.

Karel IV. přísnětrestal zloděje a loupežníky,

rázně

hájil statky lidu, bořil i hrady, nebezpečná doupata loupeživých
rytířů.

„Zvláštní zálibou bývala Karlu

IV. řezba.

Kdykoli dával

audienci, vždy sedě řezával proutí nebo měkké dříví, a oči jeho
rozhlédaly se po okolostojících, tak že se zdálo, jakoby ani nena
slonchal suplikantu (prosebníkn) před sebou klečícímu; a přece
neušlo mu ani slovíčko, i dával na všecko odpovědi krátké

"a trefné“ ') Toho roku Karel IV. dobudovalkostel svatého
“) Palacký „Dějiny České“ II. 2, str. 214.
299

444

Dne 29. listopada.

Palmáce v Budňanech u Karlšteina,“) pečovalo zvele
bení kláštera na Slovanech, v Emausích, a o zachování
životopisů svatých a písní v řeči glagolitické, „šlechetné

Slovanské“

řeči

Dne 27. března 1357 slavně posvětil Pražský arcibiskup

Arnošt u přítomnostiKarla IV.dohotovenýhrad Karlštein,
jenž náležel mezi nejdůkladnější, nejpevnější a nejozdobnější hrady
v celé střední Evropě. Na hradě tom byly a dílem ještě jsou tyto

svatyně:kostel Panny Marie, kapla svaté Kateřiny, kapla
svatého Mikuláše, kostel svatého kříže, jehož dolejší
polovice zdí vykládána byla českými drahokamy na zlaté půdě.
V kostele tom dal Karel IV. uložiti královskou korunu a jiné
klenoty říšské 8 mnohými posvátnými ostatky a důležitými listi

nami. V kostele Marianském

modlíval se děkan a čtvero

kanovníků každodenně církevní hodinky.

NahraděKarlšteině

nesmělapřenocovatižádná ženská

osoba, ani císařovna a královna Česká, jížto Karel IV. dal
vystavětizvláštní hrad „Karlík“ nedalekoKarlšteina. V nádherné

kaple svaté Kateřiny

na KarlšteiněKarel IV. časupostního

před Velikonocí trávíval, odloučen ode všeho světa, několik dnů
a nocí na modlitbách a v rozjímání. Pokrm a nápoj podávali
císaři do kaply malou děrou při zemi.

Purkrabí

ze stavu panského 8 dvaceti rytíři a dvaceti

many okolními konali vojenskou stráž na hradě tom, volajíce

každou hodinu za dne i za noci do krajiny: „Dále od hradu,

dálel Aťtě nepotká neštěstí nenadálél“
Toho roku 1357. položil Karel

IV. základní kámen slav

ného kamenného mostu Pražského.

ObecStaréhoMěsta

Pražského již za 15. století postavila sochu Karlu IV. na průčelí
mostní věže Staroměstské. Na oslavu pětistoleté památky pak

roku 1848. universita

Pražská

zbudovalavelkolepýpomník

Karlu

IV., zakladateli svému u mostu kamenného.
Roku 1358. Karel IV. bedlivěstaral se o zakládání nových
vinic v Čechách, vydal k tomu konci moudrá nařízení, a usta

novil zvláštníhodozorce vinohradů
:) Sv. Palmác,

dně 6. října, VL. 45.

pro královstvíČeské.

6. Ctib. Karel IV., „Otec vlasti,“
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Roku 1359. na Novém Městě Pražském dohotoveno bylo

z nařízeníKarlova sto masných

krámů,

kteréž podnes stojí.

Novou zlaton bullon ze dne 13. října 1359 bránil Karel IV.
osoby duchovní a církevní statky proti všemu násilí světských
pánů v Německu.
Roku 1360. založil Karel IV. v Pražském velechrámu

„sbor žaltářníků,“

aby se denně nahlas modlili všech 150

žalmů Davidových. Na Novém Městě naproti Vyšehradu u potoka

Botiče založil klášter pro Servity,

aby ctilia za pomoc vzývali
Bolestnou Rodičku Boží, a rozšířilna levémbřehu Vltavy
Malou Stranu, kterouž během tří roků obehnal zvláštní zdí.
Bůh patrně žehnal všelikým šlechetným podnikům nábožného

císaře a krále Karla IV., „Otce vlasti;“

ale ovšem také ho

zkoušel a v ctnostech utvrzoval rozličnými kříži. Jeho vlastní zeť,
vévoda Rakouský, Rudolf IV., manžel Karlovy milované dcery
Kateřiny, nevděčněbrojil proti tchánu svému, jenž mu vícekráte
odpustil podnikané vzpoury.
Dne 26. února 1361 narodil se Karlu IV. syn a dědic,
napotomní král Václav IV. Nemoha vykonati pouť do Cách ke

hrobu svatého Karla

Velikého,

zváživnovorozence Václava.

poslal tam 16 hřivenzlata,

Roku 1362. za velikého hladu dal Karel IV. stavěti „hla
dovou zeď“ okolo Hradčan a Petřína, a zachoval cbudinu od
hladné smrti. Toho roku i Arnošt,
arcibiskup, veliké věcí
vykonal ve prospěch nuzných, zvláště řemeslníků po městech
i na venkově.
Dne 11. července 1362 spůsobila smrt mladé a ctnostné
královny Anny Karlu IV. žalost převelikou. V listu v příčině
té psaném biskupům praví Karel IV.: „Nesčetnékrajiny podrobili
jsme žezlu naší císařské velebnosti, ale toho jsme zabrániti
nemohli, aby nám smrt násilně a kradmo neuchvátila nejjasnější
císařovnu.. . Smrt císařovny Anny jest kalichemtrpkosti, který
nás neustále sužuje; ale bolestí tou nedáme se tak velice eklíčiti,
abychom tím urazili milostivého Stvořitele svého.“

Za toho úrodného roku kázalKarel IV.zakládatisýpky
a zásobárny pro případhladu nebo války; přeneslkapitolu
svatého Apolináře ze Sadské do Prahy blížeKarlova; založil
při hlavnímchrámuv Cáchácholtář svatého Václava a fun
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daci pro kněze rodilého

Čecha

k vůli Čechům příchozím,aby

se mohlizpovídatijazykem mateřským.
Nebezpečnou válku strojenou proti Karlu

IV. zamezil nový

papež Urban V., a manželský sňatek Karlův s Alžbětou,
kněžnou Pomořanskou, příbuznouPolskému králi Kazi
míru, roku 1363. v Krakově. Tato čtvrtá a poslední choť
Karlova korunována byla v kostele Svato-Vítskémdne 15. června
1363 za královnuČeskou, a Karlův dvouletý syn Václav koru
nován byl za budoucíhokrále Českého, aby po smrti Karlově
nevznikly nové záhubné války o nástupnictví na trůně Českém.
Roku 1364. stalo se v Brně konečné dokonalé smíření

Karla IV. se zetěm Rudolfem

IV., jenž pak brzo zemřel dne

27. července 1365. Před ním dne 30. června blaženou smrtí na
věčnost odešel na zámku Roudnickém výtečný arcibiskup Pražský

Arnošt,')

jehož nástupcemstal se Jan Očko z Vlašími,

přítel a tajemník Karla

IV., biskup Olomoucký.

Roku 1365.vyjednávalKarel IV.s papežemUrbanem V,
aby sídlo své z Avignonu opět přeložil do Říma, vymohl pro

arcibiskupa Pražského důstojnostlegata (vyslance)Sto
lice apoštolské, adal sekorunovatiza krále Arelatského
v Arelatu (Arles) dne 4. června.

Zpáteční cestou z Agaunu čili z města „Svatého Mau
rice“ přivezl Karel IV. ostatky svatého Sigmunda, krále
Burgundského,“) do Prahy a uložil je ve zvláštní kaple chrámu
Svato-Vítského.
Dne 30. července 1366 založil Karel IV. při vysokých

školách Pražských první „kollej Karlovu“

pro dvanáctmistrů

svobodného umění, zabezpečil jim důchody z několika statků,

a učinil základ druhé „kolleji Všech Svatých.“
Dne 28. listopada 1367posvětil arcibiskup Jan Očko u pří

tomnostiKarla IV.dohotovenýkostel svaté Kateřiny a klášter
Augustiniánek na Novém Městě Pražském, jejž Karel

IV. zbudo

vati dalz vděčnostiku svaté Kateřině pro zázračnouochranu,
jížto se mu dostalo v Píse roku 1335. Z kostela toho zůstala
po bouři husitské 1420jenom štíhlá vysoká věž.
1) Ctih. Arnošt, dne 80. června IV. 2834. — *")Sv. Bigmund,
2. května III. str. 238.

dne

5. Ctih, Karel IV., „Otec vlasti.“
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'Dne 30. listopada 1367 světil arcibiskup Jan Očko u pří

tomnosti Karla IV. a slovutnýchhostů skvostnou kaplu
Svato-Václavskou
na bradě Pražském. Vedle kaply té pak
V prosinci uloženy byly ostatky svaté Přibislavy,")

téhoVáclava,a blahoslaveného

sestry sva

Podivína, mučeníkaa sluhy

svatého Václava. Té doby spojil Karel IV. Staré a Nové Město
Pražské v jednu obec pod společným rychtářem a pod společnou
radou městskou.
Dne 21. října 1368uvedl císařKarel IV. papeže Urbana V.
vojskem svým do Říma, a při tom z pokory za uzdu vedl koně
papežova od brány bradu Anjelského až ke stupňům chrámu sva

týchPetraa Pavla.„Nadtímto zjevemkřesťanské pokory

většina divákův strnula radostí jako u vytržení.““)
Na slavnost všech svatých korunoval papež Urban

V. Českou

královnuAlžbětu na císařovnu Římskou, a Karel IV.
v ornátě císařském přisluhoval papeži při slavné mši svaté.
Od 15. srpna 1368 do 15. srpna 1369 konala se v Praze

slavnost na počest Marii Panně, jejíž závoj Karel IV. už roku
1354. byl přinesl z Trevíru,
kamž jej druhdy byla císařovna

Helena

z Jerusaléma darovala.

Karel IV., sprostiv zemi Italskou loupežnickýchdavů a učiniv
narovnání v příčině knížectví Svidnického a Javorského, vrátil se

dne 6. ledna 1370 do Prahy, a první

cestu

svou vážil

pokorně a nábožně do chrámu Svato-Vítského, aby
vzdal povinné díky Bohu za všechny milosti.
V Německu zase stahovala se bouře odbojnická nad Kar
lem IV. Ale Bůh odvrátil nebezpečí od císaře nábožného a dou

fajícího v Jeho všemohoucnost smrtí dvou spojenců: Kazimíra,
krále Polského, a Gerlacha, Mohučskéhoarcibiskupa.
Na Karlšteině
nebezpečně rozstonal se císař a král

Karel IV. CísařovnaAlžběta pěškyz Karlšteina
do Prahy,

obětovala ke cti svatému Sigmundu

putovala
osm mígek

ryzého zlata v ceně 1650 zlatých, a Karel IV. na přímluvu toho
světce nabyl předešlého zdraví.
Zase pak nastala Karlu IV. válečná výprava proti Otě,
markrabí Braniborskému, po kteréž následovalo dlouhé vyjedná
') Přibislava,

12. prosince.— *)Palacký „Dějiny“d. II. č. II. str. 182.
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vání. Konečně Ota v měsíci srpnu 1373 prosil za milost, a Ka
rel IV. odpustil mu a učinil s ním smlouvu, vedle níž Brani
borsko přivtělilo se k České koruně.

Toho roku počal Karel IV. strádati bolestnou dnou, kteráž
jej časem po celé dny držela v posteli.

K rozkazu Karlovu
v prosinci 1373 přenesla se těla
zemřelých knížat a králů Českých ze starých hrobek do nového
kůru kostela Svato-Vítského.
V červenci 1374 posvětil Jan Očko kostel a klášter

Menších

Jakoba.

bratří

na Starém Městě Pražském u svatého

Roku 1375. zdržoval se Karel IV. nejvíce v Praze a čá
stečně v Brně, kde 12. listopada zemřel jeho mladší bratr Jan,
markrabí Moravský, jehož nástupcem stal se nejstarší Janův syn

Jošt.

Druhýsyn, Jan Soběslav, stal se biskupem Lito

myšlským.

— Dne 6. června 1376 byl Karlův syn Václav IV.

za krále Římského

zvolen.Korunovacejeho achoti Joanny

slavila se dne 6. července v Cáchách. Karel IV. pak ještě
účastnil se v Německu vojenské výpravy proti říšskému městu

Ulmu, a navrátil se do Karlšteina,

pozdějipak do Prahy.

Výbornánaučenídával Karel IV.svémusynu Václavu IV.,
jemuž dobře bylo, pokud
otce svého.

Karel

se spravova) zásadami

nábožného

IV. rozdělil země své mezi tři syny. Václav

IV.

dostalČechy, Slezsko, Dolní Lužici, část Horní Lužice
a část nynějších Bavor a Sas; Sigmund obdrželBrani
borsko, a Jan část Horní Lužice, městoZhořelec s náje
žitým vévodstvíma část Dolní Lužice.
Roku 1377. utišil Karel IV. povstalérůznice mezi Čechy

a Němci v Praze,žádaje, aby obě národnosti

pokojně

žily vedle sebe.
Roku 1378. přijel Karel

krále Václava,

bratra

IV. do Paříže v průvodu syna

Václava, a několikabiskupů, knížat

Německých a pánů Českých, aby ještě jednou spatřil místa, na
kterých mládí své ztrávil, a syna Václava králi francouzskému,

Karlu

V.,odporučil.Král Karel V. daroval Karlu IV. vzácnou

5. Ctih, Kare) IV., „Otec vlaati.“
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schránku s ostatky, a jiné věci po svatém Eligiovi,')

jež

Karel IV. přineslzlatníkům Pražským.
Pozdějiv Norimberku

povážlivěozvalase nemoc Kar

lova. Dal se dovezti do Prahy, aby dokonal svůj vezdejší život
tam, kde byl na svět přišel. V Praze zarmoutila jej zpráva, že
vedle papeže Urbana VÍ. od některých zvolen lichý papež pod

jménem Klémenta

VII. Karel IV. ovšemvyslovilse pro papeže

pravého.
Nemoc horšila se. Karel IV. před arcibiskupem Pražským
a jinými pápy opakoval otcovská naučení králi Václavovi IV.,
vroucně přijal svaté svátosti a klidně dokonal život Časný na
hradě Svato-Václavském v pondělí dne 29. listopada 1378. Po
jedenácte dnů byla balsamovaná mrtvola na hradě Pražském vysta
vena. Dnem i nocí konaly se modlitby u ni. Dvanáctého dne pře

neslo se tělo Karla IV. na Vyšehrad;

třináctéhodne do

kostelasvatého Jakoba; čtrnáctéhodne na Malou Stranu
do chrámuMaltézského; dne patnáctého do velechrámu
Svato-Vítského,

kdežto dne šestnáctého po smutečnýchsluž

bách Božích a po ofěře u přítomnosti celé královské rodiny arci

biskupem Janem

Očkem

bylo pochováno za usedavého pláče

a nářku všeho lidu. “)

Odroku 1590. odpočívátělo Karla IV. a těla jeho čtyř
manželek
v královském hrobě ve velechrámu Svato-Vítském,
kterýžto náhrobek nákladem 32.000 kusů dukátů zhotoviti dal
z bílého mramoru císař Rudolf II.
„Karel IV. ze všech králův, kteří kdy v Čechách panovali,
jest nejoblíbenější. Podnes při hlaholu jména jeho rozčilí se každé
srdce České, a všechna ústa oplývají úctou i vděčností ku pano
vníku, který v paměti národní utkvěl jako representant nejvyššího
rozkvětu a blahobytu vlasti.“ *)

Národ Český vděčněnazýváKarla IV. „Otcem vlasti“
a za všech věků pokládal jej za svatého.
Léta Páně 1878. slavilo království České nadšeně pětisto
Jetou památku úmrtí slavného krále svého Karla IV. Stůj zde
1)Sw.Eligius, dne 1. prosinceI. 22.— *) „Císat Karel IV.,Otec
vlasti, “ sepsal J. Kř.V. Tento životopis pilně a důkladně psaný vydal „Ka

tolický

spolek tiskový“ v Praze 1878na oslavupětistoletépamátkyúmrtí

Karla IV. — *) Palackého „Dějiny národa Českého“ díl II, část II. str. 206.

A
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jedna z četných písní a básní za tou příležitostí tištěných
a O slavnostech zpívaných.

Zpěv na počest Karla IV., „Otce vlasti“

V těch útrobách se národ Český chvěje;
v nich proudí vřelý vděk a rajská slast!

Kdo věrný Čech, dnes toužným chvatem spěje,
by spatřil, kterak „Otce“ slaví „vlast.“

Kde Vltavu si Labe vážně snoubí,
sto bystřin jarých ten kde zírá zjev:

tam sliva, štěp a višně role vroubí,
tam réva tobě rodí chvalozpěv.

Ó viz,jak Vary, školy, mosty, hrady
se honosí, náš Karle, jménem tvým;
a města, chrámy, plny vábné vnady,
zvou vděčně tebe mocným tvůrcem svým!
Ty's rovným právem smířil oba kmeny,

tys jednu snahu u nich oživil;
tvůj národ Český od národů ctěný
tvou pečí v nekaleném blahu žil.

Pros Pána světův

v nebes věčné výši,

by od nás vzdálit ráčil mornou zlost;
by blažila zas národ tvůj a říši

tvá jasná víra, láska, věda, ctnost.

1. Bv. Ondřej, apoštol Páně.
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I. Svatý Ondřej, apoštol Páně, mučeník.

a svatý
Ondřej
změsta
Betsajdy.
Byl
syn
Jonášův
bratr
Vedlé svědectví svatého

svatého apoštola Petra.

Jana evangelistyPáně pocházel

Jan 1, 44.

Ondřej byl napředjeden z učeníkůsvatého Jana Kře
stitele, předchůdce Páně. Když byl Pán Ježíš od svatého
Jana v řece Jordaně pokřtěn, a navrátiv se z pouště Svůj
mesiášský úřad konati započal, vydal o Něm svatý Jan Kře
stitel svědectví před učeníky svými řka: „Hle, Beránek

Božíl“ Jan 1,36. „Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra,

jedenzedvou, kteříž to byli slyšeli ašliza Ježíšem.“
Jan 1, 40. Druh jeho byl svatý Jan, napotomníapoštol a Milá
ček Páně. — Obrátiv se Ježíš a uzřev je, ani jdou za Ním, řekl

jim: „Co hledáte?“

— A oni otázali se Ho: „Rabi, t. j.

jm: „Pojďte
aMistře,
viztel“kde bydlíš?“ —A PánJežíš odpověděl
Jediné to slovo Páně postačilo. Ondřej se svým spolu
druhem Janem ihned šel za Kristem, a zůstal u Něho ten den
až do čtvrté hodiny odpolední, Jan
naslouchaje svatým Jeho slovům.

PoněvadžPán Ježíš svatého

1, 39., pozorně a bedlivě

Ondřeje

nejprvnějšíhoze

všech apoštolů vyzval, aby za Ním šel a následoval Ho, proto

nazýváse svatý Ondřej„Prvopovolancem

Kristovým.“

Ondřejova radost z toho, že nalezl Mesiáše a Vykupitele
světa, byla tak upřímna a velika, že ji v sobě ani utajiti nemohl.
Jak mile sešel se s bratrem svým Šimonem, ihned zvěstoval

mu: „Nalezli jsme Mesiáše Kristal“
Šovi. Jan 1, 41. Proto jej Beda Ctihodný

ditelem k Ježíšovi“

I přivedljej k Ježí
jmenuje „Přivo

Ačkoli pak svatý Ondřej s Pánem Ježíšem už se byl
seznámil za touto příležitostí, jeho konečnézvolení za apoštola
stalo se později, jak vypravuje evangelista Matouš těmi slovy:
„Chodě Pán Ježíš podle moře Galilejského, uzřel dva bratry,

Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, an spou
štěli síť do moře, neboť byli rybáři. I řekl jim Pán Ježíš:
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„„Pojďte za mnou, a učiním vás rybáři lidí.““ A oni
bned opustili sítě a šli za Ním.“ Mat. 4, 18—20.

Od té chvíle byl svatý Ondřej s ostatními apoštoly usta
vičným svědkem všelikých řečí, skutků, divů a zázraků Kristo

vých; byl očitým svědkem Jeho ukřižování,

vstání a nanebevstoupení.

z mrtvých

Jmenovitě vypravuje nám Písmo svaté o svatém Ondře
jovi následné: „Pán Ježíš vstoupil za mořemGalilejskýmna horu
a seděl tam 8 učeníky Svými. Když pak pozdvíhl očí a viděl, že

zástup veliký jde k Němu, řekl: „„Odknd nakoupíme

bův, aby pojedli

tito?““

chle
To pak řekl, zkoušejeFilipa,

nebo sám věděl, co by měl činiti. OdpovědělMu Filip:

„,2a

dvě stě peněz chlebů nestačí jim, aby jedenkaždý
jen něco málo vzal““

A Ondřej, bratr Šimona Petra,

pravil: „„Jestiť zde jeden pacholík, kterýž má pět
chlebů ječných a dvě ryby; ale což jest to mezi tak
mnohé?““ Jan 6, 1—9. A Pán Ježíš těmi pěti chleby a dvěma
rybama nasytil 5000 mužů, nepočítaje ženy a děti.
Po slavném vjezdu Pána Ježíše do Jerusaléma někteří

pohané Řekovépřistoupili k Filipovi, a prosili ho řkouce:
„Pane, chceme viděti Ježíše.“ — Filip

to povědělOndřejovi,

a obá to řekli Ježíšovi. Jan 12, 20—22. Z toho vysvítá, jak

důvěrně svatý apoštol Ondřej obcházel 5 Pánem
Ježíšem.
Toho důkaz uvádí také evangelista Marek. Když byl Pán
Ježíš předpověděl vyvrácení Jerusaléma, skonání světaa, slavný
Svůj příchod k soudnému dnu: otázali se Ho obzvláště Petr

a Jakob, Jan a Ondřej: „„Pověz nám, kdy to bude
a které znamení bude, když se všecky tyto věci
počnou dokonávati?““

Mark. 13, 4. A Pán Ježíš napomenuj

je, aby bděli, nevědouce den a hodinu příchodu toho.
Po slavném z mrtvých vstání Pána Ježíše apoštolovó odešli
do Galiley na horu, jak jim byl uložil Ježíš. Tam přikázal jim

Pán, aby se rozešli a všecky národy učili. Mat, 28, 19
Dle svědectvíOrigena hlásal svatý Ondřej evangelium

Kristovo
ve Skythii, die Sofronia, svatého PaulinaaŘe
hoře Nazianzského v Kolchisu, v Argosu, av Epiru,

2. By.Trojan,biskup.

až pak dle zprávy svatého Jeronýma v Achaji'
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svou

apoštolskou činnost ukončil smrtí mučenickou v městě Patrasu.
Horlivým zvěstováním učení Kristova a mnohými zázraky
obrátil svatý apoštol Ondřej veliké množství pohanů na víru
svatou. Tím popudil proti sobě císařskéhonáměstka a boudce
Egeáše, kterýž jej pohnal k soudu a nařídil mu, aby Krista
zapřel a modlám obětoval. Svatý Ondřej však mluvil místo
držiteli neohroženě o Kristu budoucím Soudci všech lidí, o Jeho
dobrovolné smírné smrti na kříži, o nekrvavé oběti mše svaté,
a napomínal jej, aby přijal víru v Krista Syna Božího. — Místo
držitel Egeáš však dal jej do žaláře, a druhého dne zbičovaného
. kázal pověsiti na kříž.
Svatý Ondřej zůstal na kříži až do třetího dne živ,
děkoval Kristu Pánu, že jej na kříži připodobnilSobě, a jako
s kazatelny po všechen ten čas vyučoval shromážděné zástupy,
až pak svatě skonal dne 30. listopada roku 62.
Vzácná paní jménem Maximila dala tělo svatého apoštola
s kříže sejmouti a pochovati.
-© Roku 357. přenešeno bylo tělo svatého Ondřeje z Pa

trasu do Cařihradu, kde slavně uložilo se v kostele zbudo
vaném ke cti svatým apoštolům. Když pak Frankové
Cařihradu
dobyli,odvezlkardinal Petr z Kapuy kostisvatého Ondřeje
do Italie, a odevzdal je do biskupskéhochrámu v Amalfi,
kdežto doposud v povinné úctě chovají se. Také kostelům v Mi

láně, v Nole a v Bresčii

dostalo se menšíchčástek z těla

svatého apoštola Ondřeje.
2. Svatý Trojan, biskup, patron Le Sainteský.

Le Saintes (Le Sent) jest hlavním městem okresním
v kraji Dolnocharentském
ve Francii na levémbřehu Cha
renty. Římanůmsluloměstoto „Civitas Santonum“ odkud
nynějšínázev Le Saintes. Za desátéhostoletíbylo Le Saintes
sídlem biskupa a hlavním městem provincie Saintonge.
!) Achaja, hornatá krajina v severní části Peloponesu při zálivu
Korintském. Achaja (celé Řecko mimo Thessalii), tvořila od roku 145. před
Kristem provincii Římskou.
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Město Le Saintes
a okolí světí dnes památku svatého
Trojana biskupa, jenž byl mužemvelikésvatosti, a pochován
byv na tomto světě osvědčovalmnohými zázraky, že jest
živ na nebi. Tak o něm poznamenáno v martyrólogiu
Římském.

|

3. Svatý Konstancius,

vyznavač Římský.

V Římě den dnešní mimo jiné zasvěcen jest také svatému

Konstanciovi,

kterýž statečně odporovalbludařůmPelagianům,

a mnoho útrap přetrpěl jejich zlobou a strannictvím, tak že pro

ctnosti rekovné vřaděn byl do počtu svatých

vyznavačů

v Církvi Páně.

4. Svatý Zosim, vyznavač Palestinský.

Za Byzantského císaře Justina

I., panovníka v příčině

mravů přísného, a o vojsko i chudinu pečlivého, jenž panoval na

začátku šestéhostoletí, v Palestině

proslavil se Zosim vyzna

vač velikou svatostí a hojnými zázraky.

5. Svatá Justina (Pravomila),

a

panna, mučenice Cařihradská.

V Cařihradě, v Konstantinopoli, na dnešní den klade se dle
Římského seznamu světcův a světic Božích také památka svaté

Justiny,

panny a mučeniceBoží.
6. Ctihodný Tomáš More, lordkancléř Anglický.

Tomáš More (Mór), Anglický státník a učenec, z rodičů
velmi vážených narodil se v Londýně roku 1480. Otec, rytíř
John (Džón, angl. Jan) More, rozšafný a duchaplný muž,
z prvé choti své měl syna Tomáše a dvě dcery. John More
byl výtečným právníkem a soudcem královským; pečoval o nábožné

vychování a skvělé vzdělání syna svého Tomáše,

vyznamenalzapíráním

Církve katolické.'

sebea

který se pak

statečným vyznávánímsvaté

') Wetzer's und Welte's Kirchen-Lexikon.



6. Ctih. Tomáš Mór, kancléř Anglický.
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Tomáš, nabyv prvého vědeckého vzdělání snahou otcovou,
měl přístup v domě slavného arcibiskupa Canterbury-ského (Kentr

beryského) Johna

Mortona.

U arcibiskupa scházeli se nej

učenější mužové Angličané, jejichž společnost byla nadanému

Tomáši Mórovi na veliký prospěch.
ArcibiskupJohn Morton jhned poznal veliké vlohy svého
chráněnce Tomáše Móra, a říkával hostům svým: „Tomáš

Mór bude jedenkráte mužem znamenitým.“
Tomáš Mór na vysokémučení Oxfordském

dostávalod

otce svého peněz po skrovnu jenom na věci nezbytné. Za to však
tím více času věnoval učení svému. Nejvíce liboval sobě v jazyku

řeckém. Učitelové Tomášovi stali se jeho přátely, a
seznámili jej S učenciČelnými,na příklad s Erazimem Rotter
damským.
Tomáš překládal básně řecké do latiny, cvičil se
v řečnictví, ale bohosloví bylo mu hlavní úlohou životní.

Tomáše Móra brzo nazývali„tvůrcem krásných věd
v Anglii,“ jenž spolutaké nadjiné vynikalsynovskou láskou

k Církvi a vzornou šlechetností.

Vedlé přáníotcovastal se Tomáš Mór právníkem.

Ani

suchoparnou a namáhavou prací toho stavu nedal sobě Tomáš
Mór brániti v pobožnosti.
Nežli se dal do práce, vykonal
modlitbu k Bohu, Otci světla, a každodenně obcoval mši svaté.
Při tom na tuhé uzdě měl tělo své, nosil pás žiněný a spával na
holé zemi. Pilně čtával v knihách církevních otců, a činíval

přednáškyo díle svatého Augustina

„O městě Božím“')

ve velikých schůzích čelného jinošstva Anglického.
Tomáš Mór požíval už takové vážnosti v lidu, že jej zvolili

členem nižší sněmovny. Král Jindřich

VII. žádal od

sněmovnypro svou dceru Markétu zasnoubenou králi Skot
skému 40.000 liber. Většina sněmovníků byla proti požadavku
velikému, ale nikdo neosmělil se odporovati. Jenom Tomáš
Mór neohroženou řečí spůsobil zamítnutí návrhu toho. Král se
rozhněval, a nemoha synovi pomstiti se, dal jeho otce Johna
Móra uvězniti v Taueru“) pod záminkou gmyšlenou. Tomáš
1) „De civitate Dei“, dílo pětisvazkové,na jazyk náš převedl Fr.
Čelakovský roku 1829. — *) Tower (Tauer), nejproslulejší Britská tvrz
v Londýně, kteráž byla sídlem královskýmaž do Jindřicha VIII.
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Mór, obávaje se následkův nemilosti královské, umínil sobě odejíti
do ciziny; avšak nalezl útulek v Londýnském klášteře Kartu

pianův,
kdežtoa po
čtyry roky (1504—1507) věnoval se výhradně
tolikovědám
modlitbě.

Pobyv pak na vysokých školách v Levně“) av Paříži,
navrátil se Tomáš Mór do vlasti, kdežto se u veřejnostiobjevil
za slávy dvojnásobné.
Ve svém 26. roce vstoupil Tomáš Mór do stavu manžel

ského se ctnostnou šlechtičnou Essexskou,“) a zastával úřad
advokátský
obratně a svědomitě; proto brzo stal se ná

městkem šerifovým“) v Londýně a pak soudcem smirčím.
Prvá choťzůstavilaTomáši Mórovi tré dcerušeka synáčka.
Druhoumanželkoubyla mu vdova Alice Middletonová.
I toto
druhé manželství bylo šťastné, ješto Tomáš

nábožným otcem A chotěm, jenž

Mór byl vzorným,

denně konal

s rodinou

modlitby domácí, a při obědě dával čísti z Písma
svatého, k čemuž přičiňoval potřebný výklad.
Výtečný úřadník, básník a dějepisec Tomáš Mór, „ozdoba

Anglicka,“ byl vítanýmhostemi mladémukráli Jindřichu VII,
od něhož ale Tomáš Mór za služby vyslanecké do Nizozemí
v záležitostech obchodních nepřijal nabízený roční plat, aby sobě
uchoval postavení volné.

Ve znamenitém spisu „Utopia“

jeví se Tomášovavíra

v zázraky, kajicnost, úcta ke kněžstvu a k obřadům církevním.
Konečně předce, ač nerád, vstoupil Tomáš Mór do služby
královské. Král Jindřich VIII. za prvých let vlády své byl mi
láčkem lidu, a Tomáš Mór také po zásluze chválil jej zejména

ve svém listu psanémbiskupu Johnovi Fisherovi. Avšak příhšné
pochlebování dvořanů vzbudilo v králi Jindřichu
VIIL pověru
ve vlastní neomylnost ve vědě i v politice, z nížto vedle ne
skrocené vilnosti vyvinula se jeho marnivost a vševládní pýcha,
kteráž jej konečně učinila zaslepeným a krutým zuřivcem.
') Levna,

Luváň, franc. Louvain,

něm. Lóowen, Belgickéměsto

v jižním Brabantu. — *) Essex, východní hrabství Anglické na severním břehu
dolní Temže. — *) Šerif, anglicky Sheriff, první úřadníkv hrabství. Šerif
jest policejním správcem v hrabství, vymáhá královaké daně a pokuty, vyko
nává rozsudky soudní, a ve věcech občanských sám soudí. Jeho náměstek

nazýváse Under-sheriff.

6. Ctih. Tomáš Mór, kancléř Anglický.
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Bystrý Tomáš Mór arciť brzo poznal nebezpečné vady
královy, ale jako dvorní řečník musel téměř ustavičně býti mu
po boku, aby vznešené hosty slavně vítal, a krále i rodinu jeho
bavil rozpravami o vědách světských, bohoslavných a politických.
Král sám začasté navštěvoval Tomáše Móra v příbytku jeho.
A přece Tomáš Mór nikdy nedovedl roznítiti se plnou k němu
důvěrností; proto též nezpyšněl milostí královskou, ač rychle po
stupoval v hodnosti královského rady, rytíře, pokladníka a kan
cléře vévodství Lancasterského (Lenkestrského).
Milosti královské Tomáš Mór zasloužil sobě svou státnickou
činností celé říši prospěšnou, a příkladným životem rodinným,
Každou chvíli prázdnou trávil Tomáš Mór v kruhu domácím,
aby svou rodinu a čeleď v nábožnosti zachoval a v křesťanské
moudrosti utvrzoval. Na svém venkovském statku v Chelsey
měl zvláštní kaplu, knihárnu a obrazárnu. Tam téměř každého
pátku trval na modlitbách, aby osvěžil svou horlivost a duševní
pružnost. I v nejvyšších hodnostech sloužíval knězi při mši svaté.
Jeho dům i stůl přístupen byl každému vzdělanci. Nemocné a
rodiny chudobné osobně vyhledával, a poskytoval jim podpory
značné. Nábožné srdce vždy a všude vnukalo mu výroky pří
hodné, aby sebe i bližního .poučoval, těšil, povzbuzoval, napomínal.

Mimo jiné říkával: „Mnozí za vezdejšího života zakupují

sobě peklo takovým namáháním, žeby za polovici získali
sobě nebe.“
Z vroucné nábožnosti a ze živé víry Tomáše Móra dalo
se očekávati, že mužně, vřele, obětavě a nezištně hájiti bude

víru katolickou

naproti bořivým novotám tak zvané reformace.

Skalopevná přítulnost ku pravé víře otcův skutečně učinila jej

mučeníkem.

Církevní převrat Lutherův:

nesmyslnépodvraco

vání pravomoci papežské, zabírání statkův církevních, převádění
moci duchovní na vládu světskou — na samém počátku pro
hlašoval Tomáš Mór za veliké neštěstí pro Německo, a tudíž
novotáře náboženské nazýval nepřátely vlády světské a odbojníky.

A přece, pokud Tomáš Mór byl kancléřem, nikdo nebyl smrtí
trestán pro záhubné nové zásady náboženské, ač v Německu,
v Belgii a ve Francii mnoho poprav vykonáno z příčiny té.
Kancléř Tomáš Mór nabyl slavného jména svými písemnými

obranami staré Církve proti Lutherovi.
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Mezitím blížila se strašná událost proCírkev v Anglii —
©
manželský rozvod krále Jindřicha VILL Od svého povýšení na
kancléřství Anglické dne 25. října 1520 znamenal Tomáš Mór
děgné následky hříšného.poměru krále Jindřicha k Anně Bo
leynově. Král Jindřich VIIL, nemoba nižádnou měrou do
sáhnouti rozxedení svého manželství s pravou chotí Kateřinou,

zlovolně odtrhl se od Říma. Každýpoddanýpod ztrátou
hlavymuselvyznávati,že Anglický král jest spolu také

vykonavatelem pravomoci duchovní, že jest nejvyšší
hlavou církve Anglické. Kdov příčiněté nevolilpřísahati,
považovánbyl za velezrádce,
Tomáši Mórovi, nejvěrnějšímu synu Církve katolické,
nastávaly vyhlídky hrozné. Tomáš Mór arciť všemožně vyhýbal
se.této nebezpečné otázce. Když král od něho žádal písemné

pojednání o neplatnosti svého posavadního manžel
ství s Kateřinou,

odpovědělTomáš Mór, že ve věci té má

příliš malé vědomosti bohoslovné.

V Římě záležitost tato protahovala se v naději, že král
findřich konečně přece přijde k poznání. Nadarmol Král Jin

lřich opět aopět naléhal dotazem na Móra. Tomáš Mór
jak odkázalkrále k zápornýmvýrokůmsvatých otců církev
ních, nejspoleblivějších vykladačův Písma svatého.
Kancléř Tomáš Mór, znaje náruživost a úsilnost královu,
patřoval veliké nebezpečí pro katolickou víru v Anglii. Král zas

| zase usiloval pro sebe získati Tomáše Móra, kterýž i za
Iranicemi
požíval vážnosti všeobecné; ale nedocílil toho ani
lahosklonnou důvěrnosti, ani pochlebnou chválou,
Tomáš Mór radil se 8 mistry bohovědy a práva církev
ho, jenž jej utvrdili v přesvědčení jeho; proto pokleknuv před

rálem Jindřichem

VIII., vyznal bolest srdce svého, že bez

xoryšení svědomí nemůže přispěti ku spokojenosti jeho. — Král
tentokráte na oko milostivě odpověděl, že nebude více znepo

'ojovati svědomí Mórovo;

ale nestál ve slově.

Tomáš Cromwell poukázaním na příklad knížat Něme
kých odstranil všeliké rozpaky královy, a dokonal jeho odpad

utí od Říma. Král Jindřich VIIL zasnoubil soběAnnu
Joleynovu. Přísaha,v příčiněcírkevní svrchovanosti
rálovy

zničila pravomoc papežovu v Anglii.

6. Ctib. Tonái Mór, kancléřAnglický,

459,

Tomáš Mór složil kancléřskýúřad, nebezpečný pro spásu
duše jeho. Dne 16. května 1532 odevzdal velikou pečeť do rukou

krále svého. Král pokládaljeduání Mórovo za opovážlivost,
ale chytře chválil zásluhy jeho.
Král, obávaje se veřejného mínění, tajil své násilnické úmysly

proti Tomáši Mórovi, jenž klidně žil v kruhu rodiny své. Čím
dál, tím více vymírala v králi všeliká lidskost — čím dál, tím
více měnilmusel
se v zničen
tyrana býti.
krvežíznivého. Kdo se vůli jeho slepě ne
podrobil,

Ještě jednou po dobrém vyzýval král Tomáše Móra;
potom počal mu vyhrožovati smrtí, jížto už někteří byli propadli.
Tomáš Mór ani slovíčkem nezmiňoval se nikdy více o ne

rozlučitelnosti prvého manželství králova; ale to mu
neprospělo; stačiloť, že dříve vyslovil se proti přání královu.
Tomáš Mór tušil bouři blízkou, a připravoval se, aby jako
křesťan podstoupil boj veliký. V pobožnostech hledal a nalezal

potřebné útěchy a síly. I rodinu svou upozorňoval na to, co
přijíti mělo; proto častěji než jindy mluvíval o radostech
ne

beských a o mukách pekelných.
KrálovnaAnna Boleynova přemýšlela o záhubě Tomáše
Móra, jenž nevolilschváliti manželstvíjejí. Smyšlené viny při
čítaly se Mórovi. Nový kancléř Cromwell musel na něj
hrozbami dotírati Tomáš Mór hrozby ty jmenoval „strašá
kem na ddětil“
Tomáš Mór, dověděv se, že.jméno jeho přetrhli v soupisu
členův sněmovny, řekl dceři své, kteráž mu donesla zprávu tu:

„Věru, Markétko, co se vleče, neutečel“
Král Jindřich dal sněmem, jejž byl už snížil v dav ni
čemných otroků, oprávněnost
manželství s Annou a práva
její dítek prohlásiti, což i všickni poddaní měli přísahou do
znati. Veškero duchovenstvo Londýnské, z nekněží

Tomáš Mórdostal

však jenom

rozkaz, aby na zákon ten přísahal.

To

máš Mór, nežli odešel k úřadu, vykonal svatou zpověď, obcoval
mši svaté, přijal nejsvětější Svátost, což činíval před každou prací

důležitou a odešelz Chelsey,kam se pak už nikdy více nenavrátil.
Tomáš Mór měl za to, žeby obtížil svědomí své, kdyby

celý ten zákonuznal přísahou, ještobypřiznali neplatnost

prvého manželství králova. Cromwell přikázalmubez
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vymínečné podrobeníse a bezvymínečnou přísahu.Tomáš
Měr přísahu takovou odepřel, a byl jako tajný zrádce do
Taueru odveden — Tomáš Mór, o němž byl král Jin
dřich VII. druhdy hrdě prohlásil: „Žádný panovník ne

může honositi se takovým poddaným!“
Žalář hostil trpitele v pravdě křesťanského.

Tomáš

Mór se tam modlil, čtával a psával. Mimo jiné v žaláři tom se

psalknížkuotom,„že pro víru nemáme seštítiti smrti“ —
„Výklad umučení Spasitelova“
v Taneru 1535 dovedl
tolikoke slovům: „I vztáhli ruku na Ježíše.“
„ I v žaláři ještě hleděli Tomáše Móra získati králi Jin
dřichu VIII. Nejmilejší dceři Markétě dovoleno otce navštěvo
vati v žaláři, aby jej pohnula k podrobení se. Otec vyložil jí, že

ničeho neučiní proti

svědomí

svému, a jednoho dne pravil

k ní: „Radostně v ústrety hledím výroku smrti, který
spůsobil jsem sobě sám, vkročiv do žaláře.“
I manželka

přemlouvalaTomáše Móra k ústupnosti,

a vytýkalamu, žeby zničil jejich

štěstí.

Tomáš Mór

klidnětázal se jí: „Jak dlouho, soudíš, že ještě žíti budu?“ —
Manželka: „Nejméněještě asi dvacet letl“ — Tomáš Mór
odvětil: „Kdybysbyla řekla: „„Několik tisíc let, ““ to byloby
něčím; a přece musel by se špatným kupcem nazvati ten,
kdožby se vydal v nebezpečí, že k vůli tisícům roků ztratí věč

nost.“
-Víc

než rok už byl Tomáš Mórv

k němu komisi s Cromwellem

žaláři. Tu poslal král

v čele, aby se ho otázali, co

soudí o církevní svrchovanosti

králově,kterouž byl král

roku 1534. sněmem dal prohlásiti za zákon? — Tomáš

Mór

pravil: „Nebudu se už více míchati do věcí ani světských, ani
duchovních.“

Král Jindřich VIII., jehož duchovní svrchovanosti příčili
se ponejvíce mniši, zvláště pak několik převorů Kartusiánův,
dal tři z převorův těch odpraviti, a Tomáš Mór musel oknem
dívati se na popravu tu. — Avšak ani tento prostředek neprospěl
králi; vždyť Tomáš Mór byl už dříve se vyjádřil: „Ubohé

tělo mé jest králi k službámi!“
Dne 3. června 1535 zase přišla komise k Mórovi do ža
láře. Kancléř Tomáš Cromwell oznámil mu rozkaz králův, že

6. Ctih. Tomáš Mór, kancléř Anglický.
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musíurčitou odpověď dáti v příčiněcírkevní svrchova
nosti královy, aby buď Jindřicha VIII. uznal za pravo
mocnou hlavu církve Anglické, nebo vyznal svou zlobu naproti
svému pánu nejvyššímu. — Tomáš Mór litoval toho, že v pří
čině té nemůže dátí odpověď jinou, nežli už byl dal, a opětně
věroval se, že krále svého miluje a v uctivosti má.

Brzo po tom byl Tomáš Mór tuze strážen; knihy a po
třeby ku psaní byly mu odňaty, tak že musel listy své rodině
psáti uhlem na papírky sesbírané. Křivě přičítali mu výrok:

„Sněm nemůže krále učiniti hlavou církve,“ a obžalo
vali jej z velezrady.
Dne 1. července 1535 vedli Tomáše

Móra nejlidnatějšími

ulicemi k tomu soudu, jehož předsedou druhdy býval.

Tomáš

Mór vyvrátil důkladně celou obžalobu; a přece

porotci po poradě čtvrthodinné
navrátili se do soudnísíně,
a jednohlasně prohlásili: „Vinenl“ ač za čtvrthodinynemohli
obžalobu ani přečísti.

Tomáši Mórovi zvěstováno, že měl na čtvero rozsekán
býti, ale že král z milosti hrozný ten trest změnil mu ve smrt

sekyrou. Tomáš Mór pravil: „Chraniž Bůh každého
přítele mého před milostí takovoul!“
Jak mile Tomáš Mór vykročil ze síně soudní, padl mu

k nohoumjeho syn John, a prosil za otcovské požehnání.
Na nábřeží Tauerském očekávala otce nejmilejší dcera Markéta,
protlačila se rychle zástupem a ozbrojenci, objímala a líbala otce,
prolévajíc hojné slzy.
Markétě psal Tomáš Mór čtvrtého dne po svém od
souzení na smrt poslední list uhlem; děkoval jí za velikou lá
sku a úctu; učinil některá ustanovení; udělil všem svým milým
otcovské požehnání, a mimo jiné napsal: „S Bohem, drabé

dítě mél Modli se za mne, jako já modlím se za tebe
a za všecky přátely, abychom 80 radostně zase shle
dali v nebesích.“
Zbývající ještě kratičký čas vynaložil Tomáš Mór na doko
nalou přípravu na druhý lepší život.

Když Tomáši Móru přítel Tomáš Pope dne 6. července
1535 vyřídil rozkaz králův, že toho dne bude popraven, srdečně
děkoval mu Tomáš Mór za tu zprávu příjemnou, a byl tomu
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povděčen, že král dovolil jeho choti a dětem býti při pohřbu jeho,
a těšil přítele Popa za pláče loučícího se 8 ním.
Bohu odevzdán statečně kráčel Tomáš Mór na popravu;

s

zavázal si sám oči šátkem, vyříkal žalm „Miserere“
hlavu na špalek.

a položil

Rána
katova
sjednotila
Tomáše
Móra
jeho
Stvořit
Nám zůstavil Tomáš Mór příklad rekovné ctnosti a muče

nickéstatečnosti,i zjevnýdůkaz,že víra katolická

netoliko

život činí svatým a radostným, ale že ismrti odnímá
hrůzy všeliké.
Sláva ti, Církvi má,
útulno jediná!
Iy skytáš bezpečnou
bláhu nám pověčnou.

Ty's divem divoucím,
tys Kristem živoucím;

věrcům Svým tebou Pán
v ráji Svém strojí stán.

Chválenbuď jeden Bůh,

s Otcem Syn, Svatý Duch,
věčný náš Stvořitel,

Spása i Světitel!

Neděle XXIY. po Svatém Duthu.
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Neděle XXIV. po Svatém Duchu.
Mat. 24, 15 —85.

V úterý

před utrpením Svým naposled učil Pán Ježíš

po celý den v chrámě Jerusalémském. Dokonav učení Své, vyšel
z chrámu. „I přistoupili učenfci Jeho, aby Mu okázali stavení
chrámové“ neboť velice dojati byli řečí Jeho, jmenovitě pak Jeho
nářkem: „Jerusaléme, Jerusaléme, který zabíjíš proroky a kame
nuješ ty, jenž k tobě posláni jsou ; kolikrát jsem chtěl shromážditi
syny tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá, a ne
-chtěl jsi? Aj, zanechá se vám dům váš pustý!“ Mat. 23, 37. 38.
Pán Ježíš odpovídaje, řekl jim: „Víte-liž všecky tyto věci ?
| Zajisté pravím vám, nebude tu zůstaven kámen na kameni, kte
rýžby nebyl zbořen.“
A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k Němu

učeníci řkouce:„Pověz nám, kdy tyto věci budou,

a které znamení bude příchodu Tvébo a skonání
světa?“ Pán a Mistr pak předpověděljim znamení,

kteráž

budoupřed zkázou Jerusaléma a přěd skonáním světa,
řka: „Vizte, aby vás žádný nesvedl;

neboť mnozí přijdou ve

jménu mém, řkouce: „„Já jsem Kristus,““ a svedou mnohé.
Budete slyšeti boje a pověsti o bojích... Povstane národ proti
národu a království proti království, a budou morové a hladové
a zemětřesení po místech. Ale tyto všecky věci jsou počátkové
bolesti. Tehdáž vydají vás v soužení, a zabijí vás, a budete v ně
návisti všem národům pro jméno mé, A tehdy budou se mnozí
horšiti a vespolek se zrazovati, a nenáviděti jedni druhých;

a mnozí liší proroci

povstanou a svédou mnohé; a rozmnoží

se nepravost, a ustydne láska mnohých; ale kdo setrvá až ůo
konce, ten spasen bude.“ Mat. 24, 1—13.
Po těchto slovích pak následovala řeč Páně, kterou nám Cír
kev svatá na dnešní neděli na uváženou předkládá: „Když uzříte
ohavnost spuštění, kteráž jest předpověděna od Daniela proroka,
ana stojí na místě svatém (kdo čte, rozuměj): tehdáž ti, kteří
jsou v Judsku, utíkejte na hory; a kdo na střeše, nesestupuj,
aby vzal něco z domu svého; a kdo na poli, nevracuj se, aby vzal
sukni svou. Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnechl
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Modlete se pak, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v sobotu.“
Mat. 24, 15—20.
|
Kristus Ježíš, vševědoucí Syn Boží a pravý Bůb, měl všecky

budoucívěkyjasně předočima; proto i zkázu města Jerusa
lémského
dopodrobna předpověděl učeníkům Svým. „Když

uzříte ohavnost spuštění na místě svatém, kteráž
jest předpověděna odDaniela proroka,“ pravilKristus
Pán. Proroctví Danielovo,

k němuž se Pán tuto odvolával

zní: „Po týhodnech šedesáti 4 dvou zabit bude Kristus, a nebude
Jidu Jeho, kterýž Ho zapře; a město i svatyni rozmece lid s vé
vodou, kterýž přijde; a konec jeho pohubení; a po konci boje
uložené spuštění. Utvrdím pak smlouvu mnohým jedním týhod
nem, a v polovici téhodne přestane oběť, a bude v chrámě ohav
nost spuštění.“ Dan. 9, 26. 27. Pán k tomu proroctví jenom uka
zuje, poněvadž bylo v národě židovském vůbec známo; ale hlavní

jeho jádro: „ohbavnost spuštění

na místě svatém“ —

v chrámě Jerusalémském, výslovněudává za znamení blížící

se

zkázy Jerusalémské a vyvrácení chrámu i celého
národa, což naplnilo Be sedmatřicet roků po umučení a nanebe
vstoupení Krista Pána.
: Mámeťv příčině té důležitou knihu „O válce židovské“

od Josefa Flavia, ') kterýž nám vypravujevěci ty, jež byl na
své vlastní
oči viděl, a kterých sám také přiúčastnil se.
Z knihy té patrně poznáváme, kterak se dokonale naplnilo před

povědění Páně.

boje a pověsti

Po nanebevstoupení Božím „bylo slyšeti

o bojích;“

povstával národ proti národu;

jmenovitě pak v národě židovském
byli mnozí, kteří podněco
vali válku proti nenáviděnýmŘímanům,
až tito brannou mocí
počali dobývati a sobě podrobovati odbojná města v zemi židovské
a v celém království.
Tu pak už veliké množství odvážných a spustlých lidí z měst

venkovských
předstírajíce,
Římanům.
a z nepokojů

shromáždilo se v hlavním městě Jerusalémě,
že budou nedobytné hlavní město hájiti proti
V pravdě však zamýšleli vlády zemské uchopiti se
kořistiti, což se jim brzo podařilo za všeobecného

') „Josefa Flavia o válce židovské“ od Dra. Františka
šila

nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, v Brně 1856.

Su
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zmatku a strachu. Tito sami sebe jmenovalizeloty, horlivce,
jakoby oni jediní práva zemská hájiti chtěli proti nepřátelům
Římanům a všem zrádcům. Zatím však nejznamenitější muže
a přátely lidu v Jerusalémě jímali, aby nepřekáželi ohavným

zámyslůmjejich. I v samém chrámě Jerusalémském

roz

ložili vojska svá, a takto zneuctívali, ba i vraždami prznili místo

svaté. Toť byla ona „ohavnost spuštění
tém,“

kterouž byl prorok Daniel

vídal, a kterouž byl Kristus

na místě sva

z vnuknutí Božího předpo

Pán za hlavní znamení blížící

se zkázy Jerusalémské naznačil učeníkům Svým.
Ihned pak vyzýval Pán Ježíš učeníky, aby vidouce tuto

obavnost spuštění na místě svatém, bez odkladua bez
vábání opustili

Jerusalém, a rychlým útěkem zachránili život

svůj. Pravilťjim: „Tehdáž ti, kteří jsou v Judsku, utí
kejte

na hory.“ — Do hor obyčejně ve válkách děje se utí

kání, poněvadž hory méně přístupné vojskům nepřátelským jsou
bezpečnějším útulkem utečencům. Mimo to pak hory křídové,

jaké se nalezají v Palestině,

mají mnohojeskyň,

v pichžto

se lidé dobře mohou uschovati.

Útěk ten pak musel tak rychle státi se, že Pán Ježíš.při
kázal věrcům Svým, aby každý největším spěchem hleděl zachrá
niti jen svůj život, o nic jiného nedbaje. Proto pravil: „Kdo na
střeše domu svého bude se procházeti nebo jísti, jakož se v Pa

lestíně

na střecháchplochých

stávalo, a tam uslyší o na

stalé ohavnosti spuštění na místě svatém, ten aťne
slézá dolů do domu po schodech, aby snad peníze a jiné draho
tiny s sebou vzal, nýbrž bez meškání na útěk se dej buď sko

kem se střechy,buď během se střechy na střechu, aby se
dostal nejkratší cestou z města do polí a na hory, a takovým
spůsobem obhájil života svého.“ Podobně „kdo na poli bude toho

času, nevracuj se, aby vzal sukni“ to jest svrchní

šat svůj,

ješto by se návratem tím na druhý konec role už mohl opozditi
a život ztratiti.
Při takové kvapnosti a spěšnosti útěku ovšem zle vésti se
musí těm, kterýmž něco na útěku překáží; proto Pán Ježíš, před
povídaje ty strastné časy, milosrdenstvím hnut byl při zpomínce

na matky těhotné

a kojící,

moci utíkati a život zachrániti.

kteréž ve stavu svém. nebudou
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KonečnědoložilKristus Pán: „Modlete se, aby utíkání

vaše nebylo v zimě anebo v sobotu. “ V zimě pro časté
pršky v blátě těžko jest utíkati; a v sobotu, v den Bohu 24
svěcený, nebylo židů m dovoleno dále než dva tisíce loktů cestovati,
neboť měli přikázaní: „V sobotu zůstaň jeden každý sám u sebe
(doma), a žádný nevycházej z místa svého dne sedmého.“
II Mojž. 16, 29. Za tou příčinou arciť i zimní necesta, i svá

teční

den byly židům překážkou u utíkání.
Proč takové kvapnosti a spěšnosti při utíkání z Jerusaléma
potřebí bude, odůvodnil Pán Ježíš slovy následnými: „Nebo bude
tehdáž soužení veliké, jakéhož nebylo od počátku světa až do
savad, aniž bude. A kdyby ukráceni nebyli dnové ti. nebylby
zachován nižádný člověk; ale pro vyvolené budou ukráceni dnovéti.“
Žádný národ na světě neprobřešil se tou měrou, jakou se
prohřešil národ židovský,
kterýž Mesiáše a Vykupitele svého,
Syna Božího, Jesu Krista, vydal pohanům na ukřižování, a vinu
tu plným hrdlem svolával na sebe a na potomky své; proto také

byl největší

trest

na ten národ uvalen, tak že Pán Ježíš sám

ráčil předpověděti, že soužení takového nebylo od počátku světa
a nikdy nebude.
Je pravda; nevěra, bezbožnictví a pustota mravů vždycky
mívá v zápětí za sebou veliké soužení a velikou zkázu; pravít

pořekadlopravdivé: „Kdo se Boha spustí,

toho Bůh

opustí.“
Během roku 1871. za jarních měsícův v příčině
podobné poskytovala Paříž, hlavní město národa francouzského,
divadlo strašné. *) Jako druhdy v Jerusalémě
sběhli se hor
livci z celé země, a prováděli neslýchané ukrutnosti: tak po válce
pro Francouzy nešťastné v Paříži násilně uchvátili vládu po
dobní horlivci, kteří se jmenovali komunisté,
a sužovali, věznili
i usmrcovali každého, kdož nesouhlasil s banebnostmi jejich. Když

pak zákonitá vláda Versailská

proti nim vyslala vojska, tu

umfnilisobětito nepřátelé víry, spravedlnosti, práva
a ctnosti,

že raději zahubí celé hlavní město Paříž

a jeho

obyvatelstvo, nežliby vládu pustili z rukou svých. Za tou příčinou
") Roku 1871. dne 26. března volena, a dne 28. března prohlášena
byla nová rada obce Pařížské, „komuna,“ kteráž zcela neodvisle od vlády

Versailské v zemivládladle zásad komunistických.

Neděle XXIV. po Sratém Duchu.

467

nešetřili ani veřejných obecných budov, ani chrámů Božích, ani
drahocenných uměleckých sbírek, ani životů lidských, a doháněli

podplacováním a zbraní každého, aby petrolejem
zapalovali
město. Mnoho tisíc životů nevinných
a vinných padlo,
a každý trnul hrůzou, kdožkoli čtával o velikém soužení oby

vatelstvaPařížského.

Avšak přece ani toto soužení strašné nevyrovnalo 80 onomu

soužení, kteréž na sebe uvaliloměsto Jerusalémské.
Při zkáze
Jerusalémské celý milion a jedenkrátstotisíc lidí zhynulo mečem,
hladem, morem a ohněn, a devadesát sedm tisíc obyvatelův
bylo zajato a odvedeno, tak že očitý svědek svízelů a strastí těch,

židovský dějepisec Josefus

Flavius,

píše v ta slova: „Abych

zkrátka pověděl, domnívám se, že nikdy město nějaké toli nepře
trpělo, auiž který národ kdykoli za paměti lidské toli snášel.“
Jos. Flav. Vál. Žid. V. 10, 5.
Slovo Páně: „Kdyby ukráceni nebyli dnové ti, nebyl by
zachován nižádný člověk; ale pro vyvolené ukrácení budou dnové

t,“ směřovalavšak už netoliko k časům zkázy

salémského,
obecným

města Jeru

nýbrž také k časům před posledním

vše

soudem na konci světa. O těch dobáchpřed sko

náním světa zůstavil nám Pán Ježíš předpověděníto: „Tehdy,
řekl-li by vám kdo: „„Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto:““
nevěřte; neboť povstanou liší kristové a liší proroci, a činiti
budou divy veliké a zázraky, tak že by v blud uvedeni byli (by
možné bylo) i vyvolení. Aj, předpověděl jsem vám! Protož,

řeknou-livám: „„Na poušti

jest““

novycházejte; „„8j, ve

skrýších,““
nevěřte; nebo jako blesk od východuslunce vychází,
A ukazuje se až na západ: tak bude i příchod Syna člověka.
Kdežkoli bude tělo, tam shromáždí se i orlové.“
Už dříve v 5. verši vystříhal Pán Ježíš od lichých pro
roků. Výstrahu tu opětoval důrazně proto, poněvadž výstrahy
takové svrchovaně bude potřebíza věku posledního,
kdy anti
kristové
povstanou a budou věrce od Boha a od Jeho Církve
všemožně odvracovati, činíce veliké divy a zázraky mocí zlého
ducha, jakož vysvětluje svatý apoštol Pavel řka: „A tehdáž

bude zjeven ten nešlechetník,

jehož příští jest podle půso

bení satanova
se vší mocí a s divy i zázraky Ilživými, a se
všelikým podvodem nepravosti při těch, kteříž hynou, proto že
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nepřijali lásku pravdy, aby spasení byli.“ II. Tess. 2, 8—10.
Nešlechetník, zlý duch, rozumem nad lidi vynikaje, síly přírody
pronikaje, a veškerého klamu nad míru schopen jsa, napne všechnu
moc a lest svou, aby lidi obloudil a svedl. Tito svízelové du

chovní

shrnou se s útrapami tělesnými

a takovou měrou budou lidé dvojnásobně

v jeden 'svazek,
obtěžování a sužo

váni. Časové ti pak ovšem horší a nebezpečnější budou než který
koliv věk pronásledování věřících a ctnostných lidí; nebo čím
větší budou svízelové, tím větší bude touha po divech, a tím
větší lehkověrnost, tak že by i vyvolenci ve víře pravé zvrá
ceni byli, kdyby je zvláštní milost Boží nechránila a nehájila.

Pán Ježíš spolu také hned udal příčinu,

proč by nikdo

věřiti neměl takovým lidem, kteříž budou odkazovati ke kristu
nepravému a lichému na poušti a ve skrýši, řka: „Jako blesk od
východu slunce vychází, a ukazuje se až na západ: tak bude

1 příchod Syna Božího.“ Nebudeťdruhý příchod Páně k ve
řejnému Boudu všeho člověčenstva tak nepatrný a skromný, jak

byl první příchodJeho narozením na tento svět; ale bude ,
zjevný a slavný, tak že nebude potřebínižádnéhohledání.
Jako slunce při východu svém jest každému patrno, aniž by ho
kdo musel ohlašovati a ukazovati: tak též bude druhý příchod

SynaBožího,jenžjest Sluncem spravedlnosti,

k poslednímu

soudu pro velikou slávu svou každému zjeven a zračen, aniž by
Ho kdo musel hledati. Jakož není orlům potřebí ukazovati těla
umrlá, poněvadž jich čenichají vlastním vrozeným pudem svým:
tak nebude potřebí o druhém příchodu Páně shledávati mnoho

důkazů,

ješto příchod ten bude každému na zřeteli. Proto pří

slovně ráčil říci Pán Ježíš: „Kdežkoli bude tělo, tam

shromáždísei

orlové.“

To pověděv, udal Pán Ježíš znamení
vajícím všeobecným soudem, řka:

na nebi před nastá

„A hned po soužení těch dnů

slunce se zatmí, a měsíc nedá světla svého, ahvězdy
budou padati S nebe, a moci nebeské budou se pohy
bovati; a tehdy se ukážeznamení Syna člověka na nebi,
a tehdy budou kvíliti

všecka pokolenízemě, a uzří Syna člo

věka, an přichází v oblacích nebeských s mocí velikou a veleb
ností. I pošle anjely Své s troubou a s hlasem velikým, a ti shro
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máždí vyvolené Jeho ode čtyr větrův od vrchu nebes až do končin

jejich.“
Hned po soužení těch dnů, to jest po svízelích a útrapách
lživými proroky ustrojených, budou velikým změnám podrobena

tělesa

nebeská.

Naše slunce

zátmí se; následkem toho

měsíc nedá světla; hvězdy budou padati s nebe, a všeliká
tělesa nebeská budou se pohybovatia třásti. Při tom obno
vení veškerého tvorstva, o kterém svatý apoštol Jan ve Zjevení
svém předpověděl: „Viděl jsem nebe nové a zemi novou; nebo
první nebe a první země pominula, a moře již není“ Zjev. 21, 1,

při tomto obnovení veškerého tvorstva lidé budou skličováni
strachem a hrůzou nevyslovitelnou. Obnova všech věcí stane Be
skrze oheň, jak výslovně dotvrzujesvatý apoštol Petr: „Nebesa,
kteráž nyní jsou, i země zachována k ohni ke dni soudu a zatra
cení nešlechetných lidí.“ II. Petr. 3, 7.
„A tehdy ukáže se znamení Syna člověka na nebi.“ Zna
mení Syna člověka, Ježíše Krista, jest kříž, jímžto On zvláště
poznati se může, jímžto se lidem představuje, jímžto svět pře

mohl a získal Sobě soudcovství
nad veškerým pokolením lid
ským. O tomto znamení Syna člověkapíše svatý Augustin:
- „Zda-li jsi rozvážil moc znamení toho, to jest kříže?
Slunce
zatmí se, měsíc nedá světla, ale kříž zaskvěje se a zatemní
světla nebeská; hvězdy budou 8 nebe padati, ale kříž sám
bude se bleskotati. Jako krále, když do města vjíždí, předchází
vojsko, nesouc prapory, znaky a stroj vojenský: tak, když při
cházeti bude Pán, předběhne Ho zástup anjelský nesa na ramenou
kříž, prapor vítězství Jeho, a bude všem bydlitelům země příchod
Páně opovídati.“ ')

— Vidouce slavný kříž Páně na nebi „kvíliti budou
všecka pokolení země“ strachem a lítostí nadehříchysvými.
A kdož by se nechvěl té doby, kdy se naplní slovo Zacha

riášovo:
a naříkati

„Hleděti budou k Tomu, Jehož jsou bodli,
budou nad Nfím?“ Zachar. 12, 10. Kdož by se

nechvělté doby, o nížto předpovídásvatý apoštol Jan:

„Aj, béře

se 8 oblaky, a uzří Jej všeliké oko, i ti, kteří Ho
bodli; a budou kvíliti nad sebou pro Něj všecka
3) By. Augustin,

Serm. J30.

U
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pokolení

země jistěl“

Zjev. 1, 7. Kdož by se nechvěl té

doby,vida „Syna člověka, an přichází v oblacích nebe
ských s mocí velikou a velebností?“ Na oblacíchpřed
očimaapoštolůa věřícíchvstoupilť jest Syn Boží po Švém
z mrtvých vstání na nebesa; na oblacích přijde

soudit spravedlivé

opět s nebe

1 hříšníky, jakožbyli anjelové apo

štolům předpověděli při Jeho nanebevsetoupení,řkouce:

„Tento

Ježíš, který vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jak
jste Ho viděli jdoucího do nebe.“ Skutk.apošt. 1, 11.
Chvěti a třásti se budou i ctnostní;

ale bázeň jejich brzo

pomine, a pláč jejich promění se v radost nevyslovitelnou. Avšak

hříšníci
nenapravení a neobrácení třásti se a kvíliti budou,
a kvílení jejich nebude konce. Jim všeliké světlo naděje uhasne;

jim zatmíse slnnce, neboťKristns,Slunce milosrdenství,
nesmiluje se nad nimi. Jim měsíc nedá světla, neboť Maria,

kteráž v Písmě svatém praví se býti „krásnou jako měsíc“
neujme se jich přímluvou svou. Jim zajdou všechny hvězdy

naděje,neboťsvatí, jenž připodobňujíse hvězdám nebeským,
odvrátí se od nich.
K rozkazu Syna Božího anjelové hlasem velikým shromáždí
veškero lidstvo před soudnou stolicí, aby se vykonalo slovo sva

tého apoštolaPavla řkoucího: „Všickni my zajisté

uká

zati se musíme před sondnou stolicí Kristovou, aby
přijal jeden každý natěle vlastním,jakžčinil, buďto
dobré nebo zlé.“ II. Kor. 5, 10.
Pán Ježíš, předpověděvapoštolům znamení,

na zemi i na nebi před posledním

kteráž budou

soudem, přidalještě

podobenství z přírody řka: „Od stromu fíkového naučte se podo
benství. Když ratolest jeho již omladne a listí se pučí, víte, že
blízko jest Jéto. Tak i vy, když všecky věci ty uzříte, vězte, že
blízko jest ve dveřích. Zajisté pravím vám, že nepomine pokolení
toto, až se všecky ty věci stanou. Nebe a země pominou, ale
slova má nepominou.“ — Jakož pučení listův na fíku a vůbec

na každémstroměukazujeblízkost

léta: tak ona znamení

na zemi a na nebi, o nichž mluvil Pán Ježíš, ukáží blízkost

druhého příchodu Páně k veřejnému, všeobecnému
soudu poslednímu.
Na důvod neomylné jistoty doložil Pán Ježíš důležitá slova:
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„Zajistépravímvám, že nepomine pokolení toto,“ to jest
národ

židovský,

až všecky ty věci Btanou,se.“ — Pokolení.

židovské, současné s Pánem Ježíšem, skutečně dočkalo Bepředpo

věděnézkázy Jerusalémské,

která se udála po sedmatficeti

létech. Ale i tehdy, až přijde Ježíš Kristus k soudu, pokolení
židovské
vedlé slova Páně mezi všemi národy rozptýlené na
světě bude,

což poněkud už nyní spatřujeme. Vidímeť, že během

osmnácti set roků jiní národovézahynuli,ale národ židov
ský, živoucí svědek pravdy křesťanské, uprostředroz
manitýchstrastí a tísní bez vlasti, bez krále a bez oběti
O své povaze tělesné i duchovní na světě zůstává a zůstane až

do skonání světa. Nebudeťovšem celý národ židovskýaž do
konce; ale veliká část lidu židovského bude ještě za časů
antikristových
s tímto nepřítelemKristovýmspojena, ačvětší
díl lidu toho právě za posledníchčasůobrátí se ke Kristu, jakož
píše svatý apoštol Pavel Řím. 11, 25: „Nechci, bratří, abyste
nevěděli toho tajemství, že slepota s částky se přihodila Isra
elovi, až by plnost pohanů vzešla;“ to jest: z dopuštění Božího
potrvají židé v zaslepenosti, zatvrzelosti a nevěře své, až bude
pohanstvo z větší části obráceno; pak i oni v Krista uvěří.
Aby pak jistotu všeho předpovědění Svého dotvrdil, důrazně

doložilPán Ježíš:

„Nebe a země pominou,“ to jest změ

něna budou v nynější spůsobě a tvářnosti své, „ale slova
má nepominou,“
nýbrž plnou měrou a celým obsahem svým
uskuteční se.
Svatý evangelista Matouš hned na počátku řeči Kristovy
o znameních
před zkázou Jerusalémskou a před posledním
soudem vyslovil napomenutí: „Kdo čte, rozuměj“
aby tím
větší pozornost u čtenářů vzbudil, a jim důležitost věci té na
zřetel položil. Já pak volám: „Kdo čte, rozuměj, a uvažuj veliká
předpověděníPáně o posledním
soudu, na kterémž vševě
doucí a nejvýš spravedlivý Bůh rozhodne o celé věčnosti naší.

„Jaký život, takovásmrt; jaký Boud,taková věčnost.“
Kristus, věčná a neomylná pravda, ráčil nám jasně vyměřiti cestu
vezdejšího života, po kteréž dospěti máme ku šťastné smrti. 5 této

cesty neuchylujme se nikdy! Kráčejme vytrvale ve světle

veného náboženství

Kristova!

zje

Vystříhejmese každého
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přestoupení zákona Božího! Konéjme odbodlaně svaté krásné

ctnosti, a zajisté potkáme se na soudu Božím 8 milosrdným

Soudcem, Ježíšem Kristem.
„Když přijde Syn člověka (Ježíš Kristus) u velebnosti Své,
a všickni anjelé s Ním, tehdy posadí se na stolici velebnosti Své,

a shromážděníbudou před Něho všickni národové. I rozdělí
je od sebe, jako pastýř odděluje ovce od kozlů; a postaví ovce
zajisté na pravici své, kozly pak na levici.“
„Tehdy dí Král těm, kteříž na pravici Jeho budou:
»„Pojďte, požehnaní Otce mého; vládněte královstvím vám připra
veným od ustanovení světa! Nebo jsem lačněl, a dali jste mi
jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem byl jsem, a přijali
jste mne; nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl,
a navštívili jste mne; v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mněl““
„Tehdy odpovědí Mu spravedliví řkouce: „„Pane, kdy jsme
Tě viděli hostě, a přijali jsme Tě, anebo nahého, a přioděli jsme
Tě? Anebo kdy jsme Tě viděli nemocného anebo v žaláři, a přišli
isme k Tobě?““
„A odpovídajeKrál (Soudce, Ježíš Kristus) dí jim: „„Zajisté
pravím vám, pokud jste to učinili jednomu z bratří těchto mých
pejmenších, mně jste učinili l““
„I půjdou spravedliví do života věčného.“ Mat. 25, 31—46.

S

Orodujte za nás všickni svatí a světice Boží, abychom
hodnými učinění byli zaslíbení Kristových!

ZÁKLADOVÉ

LETOPOČTU KŘESŤANSKÉHO,
spolu
KLÍČ K NEOMYLŇÉMU VYPOČÍTÁNÍ VELIKONOCI

Kerčhokoli roku minlého

ného bndonciho

dle kalendáře Julianského i Gregorianského.

Sestavil a příslušnými tabulkami opatřil

EMANUEL MITTNER,

farář v Budči na Moravě.

Eředrnluwa.
V čele každého, jen trochu obstojného kalendáře na
cházíme základní znaky roku, pro který se kalendář
upravuje. Tyto znaky, „příslušenstvím“, latině „perti
nentia“, nazvané, jsou: Zlatý počet s epaktou, pak číslo
kruhu slunečního s literou nedělní, dle kterých se stanoví
datum Velikonoční,a s ním úprava kalendáře pro celý rok.
Není zajisté žádného tiskopisu mezi lidem tak roz
šířeného, jako jest právě kalendář; ale není také žádné
knihy, kteréž by se vůbec tak málo rozumělo, jako uve
deným zde znakům tvořícím podklad, na němž budova
křesťanského kalendáře vzdělána jest tak, že nebýti toho
podkladu, úprava téhož kalendáře pro kterýkoli rok
všelikému důmyslu lidskému naprosto se vymýká.
Avšak není to snad jen obecný lid, který st pod
kladu toho v kalendáři nevšímá, protože mu nerozumí,
přestávaje na tom, že se z kalendáře doví, kdy která
slavnost v roce, jehož se týče, připadne, anebo některá
Jfáse měsíce nastane; ale jsou i vydavatelé kalendářů,
kteříž o význam řečených znakův nic se nestarajíce, je
nazdařbůh jen tak ze starodávného obyčeje otisknouti
dávají; správně-li či nesprávně, o to si hlavu nelámou
vědouce, že si toho nikdo nepovšimne, poněvadž tomu
NB. Letopočet křesťanský má do sebe takové zajímavosti a důležitosti pro
každého vzdělance, zejména pak prokněze katolického, že povinna cítím se nej
vřelejší díky své vzdáti svému příteli, veledůstojnému pánu Emanuelovi Mittne
rovi, faráři v Budči na Moravě, za to, že mi ráčil pro „Církevní Rok'““ laskavě
nabídnouti svou výtečnou práci: „Základové letopočtu křesťanského“ Pah
V. Brandl, Moravský archivář zemský, proskoumav spis pdně Mitinerův, na

k psal:
„Prdce,
hledě
účelu,
zakterým
byla
psána,
úplně
sepodařila.
Vysv
tlení jest jasné, srozumitelné, a jmenovitě souhrn na konci velmí přehledný tak,
že každému vítán býti může“

B. M. Kulda.
B1“
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čtenáři kalendáře tak málo rozumějí, jako ont sami. Na
důkaz stůj zde aspoň jeden příklad. Jistý kalendář Mo
ravský na rok 1878. postavil v čelo své: „„Rok 1878.

Zlatý počet 16. epakty XXVI“

'To mělo znamenati,

že rok 1878. jest 16. v kruhu měsíčním s epaktou XXVI.
Ale zlatý počet 16. nemůže v 19. století míti epaktu

XXVI, nýbrž musí míti epaktu XV. Byla-li však roku
1878. epakta XXVI., jak skutečně byla, nemohl rok
ten býti 16. vkruhu měsíčním, ale musel býti 17.,nebo
tento zlatý počet má v průvodu svém epaktu XXVI.
Že se základní znakové roku v kalendáři otiskují,
má dobrou příčinu svou a jest docela v pořádku; ale
že se o význam těch znakův ani vzdělanci a vůdcové
lidu zhola nic nestarají, to předce není v pořádku. Proto
jsem se již v kalendáři „Moravanu“ na rok 1867. po
kusil,. prostonárodním spůsobem vyložiti ony základy,
na nichž zřízení kalendáře spočívá.
Od té doby pak vydal slovutný archivář p. Josef
Emler „Rukověť chronologie křesťanské“, ve které nám
podal všecky možné výsledky hlubokých studií svých
o věcech, kteréž jakýmkoli spůsobem s letopočtem kře
sťanským ve styku se nacházejí. Neocenitelná práce ta
má však v první řadě býti nezbytnou pomůckou pro
archiváře a dějepisce, předpokládajíc vysoký stupeň
vzdělanosti u čtenářů svých. Použiv díla toho, podjal
jsem se spopularisování jeho pro širší obecenstvo, vý
pustiv z něho vše, co se mi k účelu vytknutému ne
vyhnutelně potřebným býti nevidělo,
V tomto prostonárodním spracování díla vědeckého
hledej laskavý čtenář míru k posouzení, pokud se úsilí
mému podařilo nebo nepodařilo pozornost jeho netoliko
na věc důležitou obrátiti, ale ji také jasným poznáním
odměniti.

Rozprava o kalendáři.
1. Co jest kalendář?
Kalendář jest doba jednoho roku, na dny a měsícerozmě
řená. Rozměr tento zakládá se: 1. na obíhání země kolem osy

své a jednou za rok kolemslunce, což jest rok sluneční
čili tropický; a 2. na obíháníměsíce čiluny kolemzemě,
což jmenuje se rok měsíční čili lunární.

2. Rok sluneční. Letopočet Julianský a Gre
gorianský.
Doba, které k oběhnutí země kolem slunce zapotřebí, trvá
365 dní, 5 hodin, 48 minut a 48 sekund dle astronomickélfo vý
počtu. Počítáme-li 365 dní za plný rok, obdržíme za 4 léta
1460 dní, kdežto 4 roky sluneční čili tropické činí 1460 dní, 23
hodin, 15 minut a 12 sekund, tedy bez mála o 1 celý den více.
Aby se tedy počítání let občanských od roků slunečních neuchy
Jovalo, přidáváme každého čtvrtého roku obyčejného k číslu 365
ještě 1 den, a takový rok, poněvadž obyčejný rok o 1 den pře

vyšuje nebo přestupuje, nazývá se rokem přestupným

a má

366 dní.

Počítáme-li obyčejnáléta po 365 dnech a každého čtvrtého
léta ještě jeden přestupný den, bude to za sto let činiti 36.525
dní, kdežto 100 slunečních roků činí jenom 36.524 dní, 5 hodin
a 20 minut; čili ve 100 létech 24 přestupných roků. Počítajíce
tedy každý čtvrtý rok za přestupný, měli bychom ve 100 létech
míti 25 roků přestupných. Aby se nesrovnalost tato odstranila,
počítá se každý stý rok, který se píše bez jednotek a bez desítek
a stovkou jest gpdělitelný,jenom za rok obyčejný.
« Tu však se vyskytuje nesrovnalost jiná tím, že počítajíce za
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100 roků slunečních 36.524 dní, opomíjíme přebývajících 5 hodin
a 20 minut, které po 400 létech opět činí 21 hodin a 20 minut,
tedy bez mála zase 1 den. Této nesrovnalosti se odpomábá tím,
že ve 400 létech vypouštíme 3 přestupné dny a sice 1 den v kaž
dém plném století, které není 400 dělitelné, ono pak plné století,

které jest 400 dělitelné, že zůstane rokem přestupným.

Tak

by léta 1700, 1800 a 1900 měla býti přestupná; ale nejsou, až
teprv rok 2000 bude zase přestupným, poněvadž to číslo jest
400 dělitelné; a tím se dostane ve 400 létech 97 roků přestupných.

Ale vyrovnání mezi léty občanskými

a roky sluneč

ními není proto ještě dokonalé; nebo počítáme-li ve 400 létech
97 přestupných roků, objeví se nám po čtvrtém století nový scho
dek 2 hodin a 40 minut, což za 3600 let činí právě 24 hodin
čili 1 den. Ve 3600 létech jest onen schodek devětkrát obsažen,
a 2 bodiny a 40 minut devětkrát násobené činí zrovna 24 hodin,
Rok 3600. nebude tedy žádným přestupným rokem, a rozdíl mezi

léty obyčejnými a rokyslunečními či tropickými bude
dokonale vyrovnán.

Na tomto astronomickém výpočtu založen jest kalendář
od papeže Řehoře XIII. roku 1582. zavedený, a proto Grego

rianským

nazvaný, na rozdíl od kalendářeJulianského,

Římským konsulem Juliem Césarem zavedeného, dle něhož
rok sluneční vypočítánjest na 365 dní a 6 hodin, tedy trvání
jeho o 11 minut a 12 sekund delší, než skutečně jest.

Tento

letopočet Julianský
zaveden byl i do kalendáře křesťanského,
kde se udržel až do roku 1582., a v Církvi Řecko-východní až
posud jest v platnosti.
Kalendář Julianský
zakládá se na mylném domnění, že
sluneční rok má 365'/, dne, kdežto dle vypočtení nového jest
o 11 minut a 12 sekund kratší. Následkem této nesrovnalosti
stalo se, že skutečné rovnodennosti dříve nastávaly, než jak
v Julianském
roce bylo vytčeno. Rozdíl ten obnáší ve 128
létech bez mála 1 celý den, a v 16. století obnášel již celých
10 dní; až konečně papež Řehoř XIII. bullou danou dne 24. února

1581 nařídil, aby se oprava Julianského
kalendáře provedla.
Tato oprava měla za účel předně odchýlení se jarní rovno
dennosti
od 21. března napraviti, a za drubé nemožným uči
niti, aby se v pozdějších časích zase podobné chyby opakovaly.
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V tehdejší době nastávala rovnodennost jarní již o 10 dnů
- dříve, než jak za času koncilia Nicejského (r. 325) bylo přijato.
Aby se rovnodennost jarní uvedla v pořádek, nařídil papež Ře
- hoř XIII, by se roku 1582. v kalendáři 10 dnů vynechalo a to
tak, aby se po 4. říjnu místo 5. října psalo hned 15. října. "Tím
vynecháním přivedena jest zase rovnodennost jarní k svému pů

vodnímu místu, t.j.

k 21. březnu.

Aby pak na tomto místě

rovnodennost se udržela, měly se budoucně ve 400 létech 8 pře
stupné dny vypouštěti; taková vynechání mají se díti v plných
stoletích, která nejsou 400 dělitelna, a sice tak, aby rok 1600.
ještě byl přestupným, léta pak 1700, 1800 a 1900 aby byla oby
čejná, a rok 2000, které číslo jest 400 dělitelno, aby zase byl

a čejná,
rok
2400
pak
rokem
přestupným
t. d.
rokem přestupným;

léta 2100, 2200 a 2300 budou léta oby

Vynechání 10 dnů v době opravy kalendáře a vypouštění dne
přestůpného ve stých létech 400 nedělitelných spůsobuje rozdíl

v datováníJulianském

a Gregorianském;

rozdíl ten byl

5. (15.) října r. 1582. do 1. března 1700 deset dnů, do roku 1800
jedenáct dnů, do léta 1900 dvanáct dnů, a od roku 1900—2100

bude 13 dnů. 8 tím jest i ve spojení, že litery nedělní

od

sebe se různí, jak níže bude vyloženo.

Že papeži Řehořovi XIIL tolik záleželo na opravení leto
počtu Julianského,
nebude nikomu divno, kdo jen pováží, že
se dle správného stanovení rovnodennosti jarní řídí slavnost

Velikonoci a snívšech ostatních pohyblivých svátků
celého roku; nebo pravidlem již od sněmu Nicejského r. 325. zů

stává, že Velikonoc slaviti sluší v neděli po prvním
úplňku na jaře, který jest čtrnáctý den novésvětlostiměsí
cové, připadající mezi 8. březnem a 5. dubnem. Pakliže se rovno
dennost od původního místa svého (21. března) odchýlí, může ge
přihoditi, a u křesťanů církve Řecko-východní stává se to často
až posud, že první úplněk jarní již skutečně nastal, anižby 89

u nich za takový pokládal, a Velikonoc
luna již po druhé na jaře v úplňku jest.

se tudy slaví, až když

3. Rok měsíční či lunární.
Posud jsme uvažovali rozměření doby jednoho roku na dny,
pokud se ono zakládá na obíhání země kolem slunce. My pak
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rozměřujemedobujednoho roku také na měsíce, což se zakládá
na obíhání měsíce čili luny kolem země, které jest příčinou

proměn na měsíci, fásemi nazvaných,ješto jsou: první

čtvrt, úplněk či plnoluní, poslední čtvrt a novýmě
síc či novoluní.
Doba od jednoho novoluní ke druhému na
zývá se měsíc synodický, jehož trvání vypočteno jest na
29 dní, 12 hodin, 44 minut a 3 sekundy. Dvanáct takových pyno

dických měsíců jmenuje se rokem lunárním,

a čítá plných

354 dní, 8 hodin, 48 minut a 38 sekund.

Jest tedy rok sluneční
ního.

téměřo 11 dní delší roku lunár

Neshoda mezi oběma roky odstranila se tím, že místo

měsíců synodických, počítávanýchstřídavěo 30 a 29 dnech,
nastoupily měsíce sluneční o 30 a 31 dnech, kterých jde

dorokutaké dvanáct, z nichžleden, březen, květen, čer
venec, srpen, říjen a prosinec mají po 31 dnech(úhrnkem
217dní), pak: duben, červen, září a listopad po 30 dnech
(úhrnkem tedy 120 dní)
865 dní.

a měsíc únor

V době roku slunečního

28 dní, vesměs tedy

obnoví se luna dvanáctekráte

8 počtem 11 dnů třinácté obnovy, kterýžto počet dnů ve třech
létech činí o jednu světlost měsícovou více a to ještě s přebytkem

3 dnů. Jest tedy ve třech létech slunečních

37 pvětlostíměsí

cových a 3 dni; následovně v 18 létech šestkrát tolik — 222
světlostí měsícových a 18 dnů; k tomu v 19. roce 12 světlostí
a 11 dní, což činí v devatenácti létech 235 světlostí čili měsíců

synodických.

A těchto 235 synodických

měsícůrovná se

až na nepatrný rozdíl 19 rokům slunečním.
Aby se oběhy
měsíční a sluneční v pravém poměru k sobě udržely, vy
myšlenykruhy časové čili cykly, t. j. doby několika let, po
jichž uplynutí se tytéž časové poměry zase vracejí. Jest to

kruh sluneční a kruh měsíční.

4. Rok křesťanský. Kruh sluneční. Litera nedělní.
Dnové týhodní.
Rozdělení roku na dny a na měsíce převzali křesťané z kalen

dáře Julianského;
mimo to přešlo od židů do chronologie
křesťanskéužívání téhodne o 7 dnech, a zavedlo se datování
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dle církevníchsvátků stálých a pohyblivých, jichžto posled
ních středemjest Velikonoc, která se musí slaviti v neděli
po prvním jarním úplňku. Chceme-livěděti,na jaké datum
některého roku tato slavnost Velikonoční
připadne, musíme
napředznáti literu nedělní toho roku, a k tomu slouží kruh

sluneční.

Kruh sluneční jest

občasí 28 let, po jichž uplynutí titéž

dnové týdenní v stejném pořádku připadají zase na stejná dáta
měsíce, jako v předešlé době 28leté. Toto občasí 28leté táhne
se skrze celý náš letopočet
od devátého roku před Narozením
Krista Pána počínajíc. Ku každému roku letopočtu náleží ně
které číslo od 1. do 28., a léta, mající stejná čísla, mají také při

stejnýchdátech měsíčních stejné dny týdenní.
Obyčejný rok má 52 neděl a 1 den; kterým dnem týhodním
nový rok začal, tímtéž se také skončí; a proto připadne nejblíže

příští

nový rok o jeden den týdenní

později, a rovně tak

všecka stejná dáta. Kdyby byla všecka léta jen obyčejná, při
padali by stejní dnové týdenní vždy po 7 létech na stejná dáta
měsíční v tomže pořádku. Poněvadž pak každého čtvrtého roku

následkem dne přestupného

nový rok o dva dny týdenní po

zději připadne, než v létě předešlém, a totéž při všech sedmi dnech
týdenních státi se musí, a poněvadž v době 28 let jest 7 roků
přestupných, mohou se dny týdenní tepry po 4 X 7 = 28 létech
do starého pořádku zase vrátiti. Ku př. leta 1860., kteréž bylo
přestupné, připadlo nového roku na neděli, a to Se nemůže v pře
stupných létech leč až po 28 létech opakovati, tedy až roku 1888.,

který rok bude také přestupným,
a nový rok tu připadnetéž
na neděli. Slovem: nový rok musí v přestupných létech
v době 28leté vždy na jiný den týdenní připadnouti, čili v občasí

28letém se musí v přestupných

létech na den nového roku

všickni dnové týdenní vystřídati, kdežto v tomtéž občasí nový rok

v létech obyčejných
třikrát na tentýž den týhodní připadá,
poněvadžv občasí tom jest 21 roků obyčejných a 7 roků

přestupných.
Aby se snadněji zacházeti mohlo s řadou čísel kruhn slu
nečního od 1 do 28, spojila se čísla s prvními sedmi literami
abecedy od A až G jakožto representanty sedmi dnů týdenních.
Rozdělíme-li všecky dny roku od 1. ledna počínaje na občasí
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o 7 dnech, a připíšeme-li ke dnům každé takové řady litery
A, B, C, D, E, F, G, kteréžto litery se ve svém pořádku až do
konce roku stále opakují, nazývá se litera, která některého léta

na první neděli v roce připadá,literou

nedělní toho

roku, a všecka dáta 8 toutéž literou jsou též neděle; pak zna
mená následující litera pondělí, litera po této úterý a t. d.

po celý rok obyčejný.

V létě přestupném

má měsícúnor

o 1 den více; aby se v takovém roce spojení liter s dáty měsíč
ními nemušelo měniti, stalo se opatření, by i 24. i 23. den

února dostal tutéž literu,
totiž F, aby 1. března zůstala
litera D; ale tím se musí litera nedělní přeměniti v ostatní
části roku, což se nejlépe pozná z následujícího obrazce:

V obyčejném roce:

V přestupném roce:

23. února E.

23. února E.

24.. „F

24.. „F

25. „ Ú.

25. „F

26..

26..

„

A.

B

27.. „ A.

„

(.

28.

„

B.

1. března D.

29.

„

(©

2

1. březnaD.

27.,
28.

„E

„

(G.

2 „E

Byla-li ku př. obyčejného
Bylo-li však z počátku roku
roku litera nedělníE (23. února), E. literou nedělní
v pře
musí za týden na to 2. března stupném roce, bude za týden
zase E literou nedělní
býti. 1. března zase neděle, ale s lite
rou D.

Každý přestupný

rok má tedy dvě litery nedělní,

z nichž ta, která jest v řadě abecedy pozdější, náleží nedělím

přede dnem přestupným

(24. února), druhá pak, v řadě

abecedy přednější, náleží nedělím po něm. V 28letém občasí na

cházejí se tyto litery nedělní

roků přestupných

v tomto

sedmerém spojení: AG, BA, CB, DC, ED, FE a GF.

Po uplynutí 28letého kruhu slunečního
opakují se
litery nedělní v tomtéž pořádku a proto jest sluneční
kruh vlastněkruh liter nedělních. V Julianskémkalendáři
přivedlyse litery nedělní s číslykruhu slunečního tak
ve spojení, že se k poslednímu Jétu jeho (č. 28) připsala litera A,
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a první rok kruhu toho (č. 1) že se tak přestupným rokem 8 ne
dělními literami GF stal. Tím se spůsobil poměr mezi literami
nedělními a roky kruhu slunečního, jak v Tab. L č. 1. vypo
dobněno. Čísla kruhu udávají, kolikátým létem v kruhu slunečním
jest rok některý, a litera vedle čísla stojící jest literou nedělní
roku toho. Hvězdičky znamenají léta přestupná se dvěma literami
nedělními.
Aby se kruhu takto upraveného užiti mohlo k naznačení

písmen

nedělních,

bylo potřebí, spojiti jej s letopočtempo

Narození Páně tak, aby některý přestupný rok začínal pondělkem
a byl první v kruhu slunečním. Takovým rokem byl by býval
rok 9. před Narozením Páně; s ním spojil se i první rok kruhu
slunečního. (Chceš-li se dověděti, kolikátým létem v kruhu slu
nečním jest některý rok letopočtu našeho, potřebí přičísti k němu
9, součet děliti 28, a zbytek dá ti rok kruhu slunečního; není-li
zbytku, jest 28 číslo roku v kruhu slunečním. Ku příkladu:

rok 1348 + 9 — 1357: 28
13 — rok kruhu slunečního, jemuž odpo

vídají litery FE (Tab. I. č. 1.) dle kalendáře Julianského.
Tento nezměnitelný, stálý kruh sluneční má však platnost

svou jenom pro ty, kteří se řídí podle kalendáře Julianského,
následovně pro nás jenom do roku 1582; nebo od 5. října toho

roku nastalo jiné datování dle kalendáře Gregorianského.
Proto bylo zapotřebí od 5. října 1582 zavesti jiný kruh sluneční
tak, že od toho dátum až do konce roku 1582. bylo literou ne

dělní C, kdežto dle Julianského
literou.

kalendáře bylo G takovou

Rok 1583. byl 24. v kruhu slunečním; dostal tedy

v Gregorianském

kalendářiza literu nedělníB, a v Julian

ském kalendáři F. Rok 1584. byl přestupným a 25. v kruhu
slunečním; dostal tedy v našem kalendáři za litery nedělní AG,

a v Julianském

kalendáři ED. Viz Tab. L č. 2. A. Tento

sluneční kruh měl svou platnost od roku 1582. až do roku 1699.
Rok 1700. byl 1. rok kruhu slunečního a měl býti pře

s stupným
literami
nedělními
CB.
Ževšak
zpříčiny
svrch
vyložené byl jen rokem obyčejným, dostal pouze literu C, ná
sledující rok 1701., druhý v kruhu slunečním, literu B, rok 1702.,
třetí v kruhu, literu A; rok 1703. čtvrtý v kruhu, literu G; a rok
1704.,pátý v kruhu a přestupný, litery FE. Viz Tab. L.č. 2. B.
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Rok 1800. byl 17. kruhu slunečního, a měl býti též rokem
přestupným 8 literami nedějními ED; že však výjimkou byl
jen rokem obyčejným, dostal pouze E za literu nedělní; násle
dující rok 1801., osmnáctý kruhu slunečního, litéru D; rok 1802.,
devatenáctý v kruhu, literu C; rok 1803., dvacátý v kruhu, literu B;
rok 1804., dvacátý první v kruhu a přestupný, litery AG. Viz
Tab. I č. 2. C. Tento kruh platí od roku 1801. až do roku 1900.
Rok 1900., pátý kruhu slunečního, měl by zase býti pře
stupným
s literami nedělními GF; ale že z příčiny nahoře
uvedené bude jenom rokem obyčejným, dostane za literu ne
dělní pouze G. Rok 1901., šestý v kruhu, literu F; rok 1902.,
sedmý v kruhu, literu E; rok 1903., osmý v kruhu, literu D;
a rok 1904., devátý v kruhu a přestupný, litery nedělní CB.
Viz Tab. I. č. 2. D. Tento kruh sluneční bude míti platnost od
roku 1901. až do roku 2099., protože rok 2000. bude z pravidla
skutečně přestupným,
a sice 21. v kruhu 8 literami neděl
ními BA. Takových rozličných kruhů slunečních se dá sestaviti
sedm, protože čísla kruhu slunečního v sedmerém rozdílném spo
jení s literami nedělními nacházeti se mohou.
Obrazec všech možných kruhů slunečních najíti lze v Tab. I.
i s dobami příslušnými.
Dle známé již formule psi můžeme vypočítati číslo kruhu
slunečního 8 příslušnou literou nedělní pro kterýkoli bychom

chtěli rok dle kalendářeJulianského

i Gregorianského,

vyhledáme-li si toliko v Tab. I. kruh sluneční pro hledanou dobu
příslušný. Bez znalosti litery nedělní nedá se ustanoviti dátum

Velikonoci;odtud také důležitostkruhu slunečního.
Od židů přešlo do chronologie křesťanskéužívání téhodne
o 7 dnech, z nichž první, čtvrtý a sedmý u Slovanů zvlášt
ními,samorostlýmijményse vyznamenávají,totiž: neděle středa
a sobota; — kdežto, druhý, třetí, pátý a šestý den týdenní od
hlavního dne týhodního, od neděle — jména svá odvozují tak, že

pondělí jest první den po neděli, ponedělník; úterý,
vterý či druhý den po neděli; čtvrtek čtvrtý den,
a pátek pátý den po neděli. Nemá tedy úterek jméno své
odtud, že jest druhým dnem v témdni, ale že jest druhým

ponedělníkem, druhým po neděli, jinak sice by středa
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či středem téhodne, protože by byla

třetím dnemtýdenním, a v sedmičcejest čtverka stře
dem; jest tedy středa

čtvrtým dnem týdenním, anebo třetím

ponedělníkem,
čtvrtek čtvrtým ponedělníkem, a pátek
pátým ponedělníkem či šestýmdnem v témdni; sobota
pak zavírá občasí sedmidenní, jež týdnem

nazýváme.) Jako

u židů den posobotěbyl prvním dnem týdenním, „prima
Sabbati“ takzůstaliu křesťanů prvním, jenomže zasvě
ceným

místo židovské soboty.

Proto se také v církevním

kalendářiŘímském neděle nazývá „feria prima“ „feria
dominica“ či krátce „Dominica,“ „den Páně;“ pondělí
„feria secunda,“ úterý „feria tertia“ atd., aby 86nazna
čilo, kolikátým dnem v témdni jest ten který den týdenní.

5. Velikonoc. Kruh měsíční. Zlatý počet.
Vedle zavedení téhodne do kalendáře křesťanského dostalo

se muještě doplněnísvátky stálými i pohyblivými, jichžto
posledních středem jest Velikonoc,

děli po prvním

úplňku

kterou sluší slaviti v ne

na jaře, který může připadnouti

mezi 21. březnem a 18. dubnem; neboť v příčině té položen
začátek jara (rovnodennosti jarní) na 21. března. K nrčení slavnosti
Velikonoční jest tedy potřebí věděti zvláště, na které dátum

připadneprvní úplněk jarní.

K vypočtěníjeho slouží kruh

měsíční se zlatým počtem.
Kruh měsíční jestobčasídevatenáctileté,
vičně se opakujíc celý náš letopočet

kterénsta

probíhá. Jak léta za

sebou jdou, tak se čísly od 1. do 19. v přirozené posloupnosti

poznamenávají,a číslatato se nazývají zlatí

počtové,

poněvadž

se ve starých kalendářích zlatým písmem naznačovali.

Účelemkruhu měsíčního jest, sestavitisobě řadu 19 let
tak, aby po jejich uplynutí všecky proměny, fáse měsíce, rok
po roce připadaly na stejná dáta v měsícitěmiže zlatými počty
opatřená, jako v 19letém

občasí předešlém. Poněvadž nám záleží

tolikona vypočteníprvního jarního
1) Mýlil se tedy kalendář „Moravan“

plnoluní

mezi 21.břez

na rok 1876. strana 55., když

jméno „úterka“ odvozovalodtud, že jest druhým dnem týhodním, a že
tedy pondělek musí býti prvním dnemv témdni.
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nem a 18. dubnem, což opět záleží na předcházejícím jeho novo
oJuní, které připadnouti může mezi 8. březnem a 5. dubnem,

sestavme sobě tyto dva měsíce napředdle Julianského

kalen
dáře,jak Tab. IL pod číslem L.ukazuje,kde zlatý počet 1

připsán jest ke dni 23. března, na nějž připadá novoluní
v prvním létě krubu měsíčního dle starého počtu či kulen
dáře Julianského.
Následujícíhoroku připadne toto březnové
novoluní
o 11 dní dříve, tedy 12. března, ku kterému dátum
připišme číslo 2 jako zlatý počet, což znamená, že v druhém

roce kruhu měsíčního novoluní připadnena den 12.března.
V třetím roce krubu měsíčního připadnetoto novoluní
zase o 11 dnů dříve než v druhém roce, následovně dne 1. března.

To všaknení novoluní jarní světlosti měsícové, které
nastati musí mezi 8. březnem a 5.dubnem. Musímetedy ve třetím

roce kruhu měsíčního

po 30 dnech očekávatinásledují

cího novoluní, které připadne na 31. března, a k tomudátum
připišme zlatý počet 3. Ve čtvrtém roce o 11 dní dříve,
tedy dne 20. března; v pátém roce dne 9. března; v šestém
roce zase o 11 dní dříve, a to by bylo dne 26. února, což zase
není novoluní jarní světlosti měsícové, které po 30 dnech nastoupí
teprv dne 28. března atd. Slovem, čísla naznačující nám dny
nových měsíců v 19 létech kruhu měsíčního spolu nám udávají,

kolikátým létem v kruhu měsíčním ten který rok jest. Jsou
tedy tato čísla ve dvojím ohledu zlatí počtové.
Abychomobrazce kruhu měsíčního (Tab.IL č.1)k určení

nových měsíců dle Julianského

kalendářeužívatimohli,

jest potřebí věděti, jaké zlaté počty jednotlivýmlétům nále
žejí. Toho se dovíme spůsobem následujícím. Prvního roku před
Kristem počínal se také kruh měsíční; přičteš-li tedy 1 k roku,
jehož zlatý počet hledáš, a dělíš-li součet číslem 19, dá ti zbytek

zlatý počet, a není-li zbytku, jest 19 zlatý počet. Ku př.:
Jaký jest zlatý počet roku 1582? — 1582+ 1— 1583:19
6

t. j. zlatý počet roku 1582—6, čili rok 1582 jest šestým v kruhu

měsíčním.Kdyžjsme našli zlatý počet některého léta, najdeme
v Tab. II. č. 1 nové měsíce při těch dátech, kde stojí stejné číslo

jako zlatý počet. Je-li roku 1582.zlatý počet —6, najdeme
to číslo při 28. březnu, a toho dne mělo připadnouti novoluní.
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Máme-li nové měsíce, můžeme určiti snadno i úplňky i stáří
měsíce kteréhokoli dátum. Dle počítání našeho uplyne od novo
luní do úplňku 13 dnů. Vědouce,že první úplněk jarní nesmí
připadnouti před 21. březnem, dostaneme pomocí Tab. II. č. 1,
když k dátum nových měsíců připočteme 13, všecka dáta

prvních úplňků jarních

dle kalendářeJulianského.

Víme-li, na které dátum některého roku připadne první jarní

plnoluní, a známa-linám litera nedělní toho roku, můžeme
rychle vypočístidátum slavnosti Velikonoční. Ku př.k roku
1582. jest 6 zlatým počtem při 28. březnu; toho dne nastalo

novoluní;

třináctý den na to 10. dubna plnoluní;

rok 1582.

jest dle známé již formule (1582 -| 9 — 1591:28)

dvacátým

23

třetím rokem v kruhu slunečním s literou nedělní G (Tab. I.č. 1.),
tedy dátum při G po 10. dubnu jest dátum Velikonoci, totiž

15. dubna dle Julianského
kalendáře (Tab. II. č. 1.) Dátum
Velikonoci
jest nejdůležitějším v celém kalendáři; nebo na
něm zavěšenojest i dátum každého svátku pohyblivého.

6. Epakty dle Julianského kalendáře.
Když jest rok lunární,

než rok solární,

jak nahořevyloženo,o 11 dní kratší,

a jeden synodický

měsíc trvá 29'/, dne:

tož uplyne v době 365 dnů 12 měsíců lunárních
a 11 dní
2 třináctého měsíce lunárního. Připadne-lidle kalendáře Juli

anského v prvnímroce kruhu měsíčního novolunína
den 23. ledna (následovně i na den 23. března), nebude mezi

začátkemkruhu měsíčního a počátkemnové světlosti
měsícové žádného rozdílu, anebo — 0. Následujícího roku druhého
v kruhu měsíčním musí nový měsíc připadnouti o 11 dní dříve,
tedy dne 12. března. Bude tedy měsíc dne 22. března již 11 dní

stár; v třetím roce kruhu měsíčního 11 4-11- 22 dní; ve čtvrtém
roce 22-+-11—33, a když se dni celého měsíce odečtou, 3 dny
stár, atd. vždy následujícího léta jest měsíc o 11 dní více stár,

a toto stáří měsíce v den 22. března dle Julianského
kalen
dáře nazývá se epaktou.
Jest tedy epakta počet dnů, které
uplynou od posledního novoluní do 23. ledna nebo do
23. března dle Julianského kalendáře. V 19. roce kruhu měsíčního
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skočí epakty z 18 na 30, tedy o 12 dní místo o 11; že však
30. dne opět nastane novoluní,
tedy nebudou v následujícím
roce 1. kruhu měsíčníhoepakty žádné čili= 0.
:

K vypočtení epakt Julianských
slouží následujícípra
vidlo: Odečti 1 od zlatého počtu onohoroku, jebož epaktu
hledáš, pak množ zbytek 11, a od součinu odečti 30 tolikrát,

kolikrát můžeš; konečný zbytek bude epaktou.

Ku př. které

jsou epakty roku 1582? Zlatý počet toho léta jest 6; —
6—1—5xX 11—55 —30—25. Jest tedy XXV. epaktou roku
1582., to jest, dne 22. března roku toho uplynulo od posledního
novoluní 25 dní, a za 6 dní na to 28. března připadlo opět
novoluní.
V Tab. IL čís. 1. najdeme zlatý počet 6 při 28. březnu

s epaktou

XXV. t. j. dne 28. března nastane opět novoluní,

když dne 22. března měsíc byl 25 dní stár.

V Julianském
kalendáři nehledí se tak na epaktu,
jako na zlatý počet; za to však epakty v kalendářiGrego
rianském mají vedle litery nedělní úkol nejdůležitějšía jsou
základem a úhelným kamenem celého ústrojí téhož kalendáře;
proto náleží všecku pozornost k nim obrátiti.

7. Epakty Gregorianské.
V době, kdy se oprava kalendáře Julianského
nastávali nDOvÍměsícové

stala,

již o 4 dni dříve, než jak v kalendáři

Julianském
bylo vytknuto. K napravení chyby této bylo by
postačilo, kdyby se byli zlatí počtové v kalendáři Julianském
o 4 dni pošinuli; ale po 308 létech bylo by se muselo zase takové
pošinutí o 1 den státi, a to by se bylo muselo každých 308 let
díti. Proto vynalezl komputista (vypočitatel roku) Lilius, chtěje
úplněk Velikonoční v příčině výpočtu ustáliti, místo zlatých

počtů tak zvané cykly epakt, které se nazývají Gregori
anské, a zakládají se na následujících okolnostech:
Přihodí-li se, že nastane nový měsíc dne 1. ledna, není
mezi začátkemnovéhoroku solárního
a začátkem novéhokruhu

měsíčního

a počátkemnovéhoroku lunárního

žádného roz

dílu, a může se říci, že jest stáří měsíce dne 1. ledna — 0, což 8e
v kalendáři Gregorianském poznamenává hvězdičkou *, a znamení

to jest u všech dnů, na něž toho roku noví měsícové

připa
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dají. Dny ty určíme, když oď 1. ledna střídavě 30 a 29 dní dále

počítáme, a tu se přesvědčíme,že třinácté

novoluní

při

padne, nebo že druhý rok lunární počne o 11 dní dříve, než
druhý rok solární, totiž dne 21. prosince. Jest tedy roku násle
dujícíhoměsícdne 1.ledna již 11 dní stár, a přvní nový měsíc
drahého roku solárního připadá na 20. ledna. K tomu dátum pří
píše se XI na znamení, že 20. ledna připadá novoluní,
když
jest epakta XI. Toto číslo vyskytuje se opět při všech dátech, ve

kterých tohoto léta nastává nový měsíc, tak že třinácté
novolaní nastane opět o 11 dní dříve, než roku předešlého, tedy
o 22 dní dříve než roku prvního, totiž dne 10. prosince. Bude

tedy třetího

roku solárního

nový měsíc dne L.ledna již

22 dní stár, a epukta toho roku XXII, která se nejdříve při
9. lednu vyskytuje, na který den připadne první novoluní roku
třetího.
Připfše-li se takto příslušnáepakta čili počet dní,
které od posledního novoluní do 1. ledna uplynuly, ke všem pří

slušnýmdátům, dostanese věčný kalendář Gregorianský,
jak jej na Tab. III. nacházíme. Poněvadž každé Římské číslo
tabulky této stojí vedle toho dátum, na které za stejné epakty
nový měsíc připadá, jest potřebí znáti jen epaktu příslušného
roku a dle ní možno určiti všeckydny, na něž noví měsícové
a pak (za 13 dní na to) i úplňky toho léta připadají. Ku př.

roku 1880., jenž jest devatenáctý
v kruhu měsíčníms roční
epaktou XVII, připadnedle Tab. III. novoluní v lednu dne
13., v únoru dne 11., v březnu dne 13., v dubnu dne 11., v květnu
dne 11., v červnu dne 9., v červenci dne 9., v srpnu dne 7.,
v září dne 6., v říjnu dne 5., v listopadu dne 4. a v prosinci

dne 3., tak že roku 1881. epakta skočí z 18 o 12—30—0—*
Bude tedy rok 1881. prvním v kruhu měsíčním s epaktou*“,
t.j. roku 1681. nastane první novoluní dne 1. ledna,a počátek

roku lunárníhoi počátekkruhu měsíčního splynesezačátkem
roku solárního v jedno.
|
Z řečeného zde pak nenásleduje, že novoluní a plno
luní ve skutečnosti nastati musí právě toho dne, jak epakty
udávají; ano velmi často se přihází, že jak noví měsícové
tak úplňky o jeden ba i o dva dny ve skutečnosti dřívenastanou,
než jak by dle roční epakty připadnouti měly. Ačkoliv však

epakty klamouv příčinědát novolunních a plnolunních,
Církevní Rok. V1

52

490

Základové letopočtu křesťanského.

přece klam ten na určení slavnosti Velikonoční

žádného

nemá vlivu.

Že však se čísla

epaktová,

jichž 30 jest, v občásích

30- a 29denních zase vracejí, bylo nezbytno při občasích 29denních
položiti k jednomu dátum dvě epakty. V kalendáři Gregorianském
se to stává při epaktách XXV a XXIV, a sice dne 5. února,
5. dubna, 3. června, 1. srpna, 29. září a 27. listopada, kteréžto

dni mají dvojí

epaktu (viz Tab. III.) V přestupném

roce

má 5. únor jenom epaktu XXV, 6. únor XXIV, atd., až 29. únor
dostane epaktu I, jako 28. únor v roce obyčejném. (Tab. II.)

V kalendáři Julianském

připadal v prvním létě kruhu

měsíčního nový měsíc na den 23. ledna a 23. března (Tab. I.
č 1.) Když pak se roku 1582. deset dní vypustilo, byl by se
pošinul tento nový měsíc na 2. února, tedy předcházející na

3. ledna. Lilius položil jej k 31. prosinci; pošinul tedy celý
cyklus o 3 dny. Připadá-li nový měsíc na den 31. prosince, jest
epakta dnel. ledna —I. Rok 1583. byl sedmýmv kruhu měsíčním

s epaktou VI dle Julianského

kalendáře (viz Tab.II.

č. 1. zlatý počet 7 dne 17. března s epaktou VD. Po opravě
kalendáře byl rok 1583. též sedmým v kruhu měsíčním, avšak

s epaktou

VII dne 24. března (viz. Tab. II. č. 2. zlatý počet

u od r. 1583). Byly tedy zlaté

počty s epaktami

od roku

1583 počínaje v takovém spojení, jak v Tab. II. č. 2. zlatý

počet a udáno.

Cyklus epakt
a epakta

Gregorianských

jest též 19letý,

roku následujícího o 11 větší než epakta

roku před

cházejícího (dokud nepřevyšuje číslo 30, které se vždy odečísti
musí); jen v 19. roce kruhu měsíčního skočí epakta o 12, jako
v cyklu dle Julianského kalendáře. Vždy však, když se vynechá
den přestupný (r. 1700, 1800 a 1900), odchyluje se začátek roku

Gregorianského od začátku roku Julianského o 1 den, a epakty
Be o 1 zmenší, a to Be nazývá rovnice sluneční.
Ta se
vyskytla roku 1700., a od toho roku nastalo spojení epakt, jak
v Tab. IL č. 2. zlatý počet Ď naznačeno.
Zůstává-li počátek roku na svém místě, odchylují-li se ale
noví měsícové o 1 den, zvětšují se i epakty o 1, a to se nazývá

rovnice měsíční. Této rovnice měsíčníužívá se každých
300 let, a když tak sedmkrát se stalo, jednou teprv po 400 létech,
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tedy v 2500 létech osmkrát. Poprvé měla připadnouti roku 1800.,
potom připadne roku 2100., 2400., 2700., 3000., 3300., 3600.,
3900. (sedmkrát po 300 létech) a pak roku 4300. (jednou za
400 let).

Roku 1800. měla tedy rovnice
měsíční připadnouti,
a epakta
se měla o 1 zvětšiti; ale toho roku připadla také
rovnice sluneční
(jak nahořepodotknuto,poněvadžse pře
stupný den vynechal), a epakta se měla o 1 zmenšiti. Zvětšením
čísla o 1 a jeho zmenšením o 1 zároveň zůstává číslo nezměněné.

Když tedy připadnou obě rovnice
zároveň, ruší se jejich
následky vzájemně. Ku př. roku 1800. nastala rovnice
slu
Roční; epakta toho roku byla IV, o 1 zvětšená byla by V

bývala; ale téhožroku nastalataké rovnice měsíční a epakta
V o 1 zmenšená dává opět IV, tj. rovnice obě se vespolek
zrušily, a proto zůstane cyklus epakt v Tab. II., č. 2. zlatý
počet

d od roku 1700. běžící až do roku 1900. v platnosti.

Roku 1900. nastane zase rovnice sluneční, protožerok
ten nebude přestupným, a začátek roku Gregorianského
se
odchýlíod začátkurokuJulianského
zase o 1 den; epakty
se tedy o 1 zmenší, a od toho roku nastane spojení zlatých
počtů s epaktami,jak na Tab. II. č. 2. zlatý počet c udáno,

t. j. zlatý počet 1 bude míti epaktu

XXIX, zlatý počet

2 epaktu X; 3 epaktu XXI.atd. — Roku 2000. nebude ani rovnice

sluneční,

protože to bude rok přestupný, ani rovnice

měsíční,

která nastane teprv roku 2100.; ale toho roku by

měly přijíti obě, a proto se vespolek zruší.

zůstane cyklus

epakt

Z příčin těchto

od roku 1900. v platnosti až do

roku 2200.

Takových tabulek epaktových
může býti 30, poněvadž
epaktě v prvním létě kruhu měsíčního 30 rozličnýchčísel dostati
se může. Do roku 8200. našeho počtu vystřídá se všech těchto
30 tabulek. 

V jakém spojení se nacházejíčísla kruhu

slunečního

s literami nedělními, pak zlaté počty s epaktami
v létech 19., 20. a 21. století,

čísla kruhu slunečního

poznati lze z Tab. VL a—+%,kde

a litery

nedělní příslušívšem

rokům na téže čáře vyznačeným. Tak na Tab. VL a číslo 2

kruhu slunečního

pro devatenácté století s lit. ned. C náleží

82
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k rokům: 1813, 1841, 1869 a 1897; každý pakz jmenovaných

rokůmájiný zlatý počet a jinou epaktu.
Závěrečné úvahy.
Všecko to, co zde vyloženobylo o kruhu

slunečním

a měsíčním, o literách nedělních a o epaktách, smě
Fovalojedině k tomu, aby čtenář, znaje základy celé sou
stavy kalendářní,
mohl sobě v mysli utvořiti jasný obraz
o kalendáři
kteréhokoli roku minulého nebo budoncího, dle
nového i dle starého počtu.

1. Jediný den v roce rozhoduje nad útvarem kalendáře pro

celýrok. Jest to slavnost

Velikonoční

z něhož všecky ostatní pohyblivé

jakožto střed,

svátky celého roku jako

paprskové vycházejí, a do něhož se opět navracují. Chceme-li tedy
věděti, jak upraven musí býti kalendář pro některý rok, musíme

zajisté nejprvé znáti dátum Velikonoci rokn toho. Toto
dátum Velikonoční navracuje se někdy už po 5 létech, někdy
pak ani za 100 let se nenavrátí.

slavnost

Velikonoční

Tak připadla v našem století

na den 28. březnav 11létechtřikrát,

a Bice roku 1869., 1875. a 1880., a nepřipadne více na tentýž
den, leč až roku 1937. a 1948. — Na den 22. března nepřipadla

Velikonoc
již od roku 1818. a nepřipadne více ani v tomto,
ani v budoucím století dvacátém na tentýž den. — Na den
25. dubna připadne Velikonoc
za našeho století jen jednou,

a siceroku 1886. Tenkráte bude sv. Marek „alleluja“

zpívati,

sy. Antonín „Ducha Svatého vzývati“ a sv. Jan Kře
stitel „s Kristem stolovati“ — a celý svět prý bude
„běda“ volati.
Odkud ten zjev, že Velikonoc

žádnému kruhu časovému

nepodléhá tak, aby se po jeho uplynutí dáta Velikonoční v tomtéž
pořádku zase navracovala, jako ku př. v kalendáři Julianském po
532 létech? Jediná příčina toho leží v rozličných kruzích slu

nečních a měsíčních,

kdežto v kalendářiJulianském kruhové

tito jsou nezměnitelní, stálí.

2. Dátum Velikonoci
si napřed vyhledáme zlatý

kteréhokoli roku najdeme, když
počet toho roku dle formule
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x-+1r=y:19. Zbyteks jest zlatý počet. K tomuzlatému
z

počtu najdeme v Tab. H. příslušnouepaktu,

kterou si posma

menáme. Nyní si vypočítejmečíslo kruhu slunečního dle
formule:z1+9—y:28. Zbyteks jest číslo kruhu slunečního.

E

|

K tomu číslu ei vyhledejme v přiměřeném oddílu Tab. I. pří

slušnouliteru nedělní.

Znajíceepaktu i literu nedělní téhožrokunahlédněme
do Tab. IV. a najdeme tam datum Velikonoci vedle téže

epakty a litery.
Abychom se přesvědčili, zda-li jsme, hledajíce dátum pro
některý rok 19., 20. a 21. století, dobře počítali, podívejme se
do Tab. VL, kde při tom kterém roku jmenovaných století najdeme

i jehoepaktu i literu nedělní.
3. Kdybychomhledali dátum Velikonoci

pro některý

rok minulých století před opravením kalendáře, tedy před rokem
1583., anebo kdybychom chtěli věděti, kterého dne v některém
roce se Velikonoc
slaví v církvi Recko-východní,vyhledejme

si zlatý počet onoho roku, jako nahoře; pak si vypočítejme

číslo kruhu slunečního dlesvrchuudanéformule,a v Tab.I.
č. 1. najdeme příslušnou jeho literu nedělní.
Známy-lijsou
nám tyto dvě věci, najdeme v Tab.V.okamžitědátnm Veli
konoci dle starého počtu. A kdybychomchtěli k tomu ještě
věděti, jaké dátum to jest dle nového počtu, připočítejme k němu
v době od roku 1583. do roku 1699. ještě 10 dní; v době od
roku 1700. do roku 1799. ještě 11 dní, v 19. století 12 duí,
v 20. a 21. století 13 dní.
4. Vizme nyní celou tu věc v příkladu. Na jaké dátum musí
Velikonoc připadnouti v roce 1886?

Nejprvé hledejme zlatý počet roku toho takto:
1886+- 1 —1887:19— 99. Zbytek6 jest zlatý počet; podílpak
6

99 znamená, že rok 1886. se nachází v 99 krubu měsíčním
od Narození Páně. Zlatému počtu 6 svědčí dle Tab. II. č. 2.
b epakty XXV. a XXIV.

Nyní si vypočítejmečíslo kruhu

slunečního

takto:
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1886+- 9 —1895:286—67. Zbytek 19 jest číslo kruhu

slu

19

nečního, a podíl 67 znamená, že rok 1886. se nachází v 67. kruhu
slunečním od Narození Krista Pána; a dle Tab. I. č. 2. C odpo

vídá číslu 19 litera

nedělní C. Jest tedyroku 1886.epakta

XXV a XXIV, a litera nedělní C. V Tab. IV. nám litera

s epaktami

XXV a XXIV udává dátum Velikonoci

C

dne

25. dubna. Že jsme dobře počítali, přesvědčíme se, když v Tab. VI.
a si vyhledáme rok 1886. Tam ovšem najdeme k roku tomu

číslo kruhu slunečního 198 literou nedělní C,a zlatý
počet 6 s epaktou XXV.
Chceme-li věděti, na jaké dátum připadne téhož roku
Velikonoc v církvi Řecko-východní,vyhledámesi jenom literu

nedělní, neboťzlatý počet 6 a číslo kruhu slunečního
19 jsou již nalezeny; avšak litera
dle Tab. I. č. 1. jest

nedělní

tu není C, nýbrž

dle Julianského kalendáře k číslu 19 pří

slušnouliterou nedělní E. Již pak k zlatému počtu 6
a kliteře nedělní E v Tab. V. naznačen jest 13. duben
jako dátum Velikonoční dle starého počtu. A co jest to
za dátum dle nového počtu? Jest to 134-12—25. dubna. Roku
1886. připadne i v církvi Řecko-východní Velikonoc na tentýž
den jako u nás, byť bychom se v datování nesrovnávali. Naproti

tomu roku 1880.jest dle kalendáře Gregorianského

počet 19 8 epaktou XVII, a litery
Velikonoc

zlatý

nedělní DC, tedy

dle Tab. IV. dne 28. března; dle kalendářeJuli

anského pak tentýž zlatý počet, avšaklitery nedělní
FE, tedy Velikonoc

v Tab. V. dne 20. dubna dle starého

počtu, což jest dne 2. května dle nového počtu. Tu se 8 vyzna
vači církve Řecko-východní v slavení Velikonoci
o celých
Ď neděl rozcházíme.
5. Dle pravidel v této rozpravě vyložených lze také ustano

viti dátum a den týdenní rozličnýchudálostíhistorických,
pakli by buď toliko dátu m známo bylo, ne však i den týdenní,
anebo jenom den, ne však také dátum. Ku př.: Apoštol Slo
vanský sv. Method zemřel dne 6. dubna 885. Jaký to byl den

týdenní?Roku885.byl zlatý počet 12 a litera nedělní C;
tedy Velikonoc dne 11. dubna; připadlotedy 6. dubna na úterý
po Květnéneděli.— Roku 1278.král Přemysl Olakar II.ztratil
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na Moravském poli zradou Miloty z Dědic bitvu i život dne

26. srpna. Jaký to byl den týhodní?

Roku toho bylo číslo

kruhu slunečního 27 s literou nedělní B (Tab. I. č. 1.), která
v Tab. III. připsána jest ke dni 28. srpna; připadlo tedy 26. srpna

na pátek.

Léta 1575. Rudolf, syn císaře Maximiliana

IL, koru

nován byl na království České ve čtvrtek
po památce sv.
Matouše (21. září). Najaké dátum připadlo koranování? Rok

1575. byl 16. v kruhu slunečním s literou

nedělní B

(Tab. I. č. 1.), která připsánajest v Tab. JII. k 25. září;

tedy sv. Matouše na středu;

a ve čtvrtek

připadlo

po němbylo

22. září.

6. Velikojfoe
připadnouti
mezi 22.
25. dubnem,
tedy Ska
35 může
rozličných
dát; následovně
jestbřeznem
35 kalena

dářů možných. Na které dátum Velikonoc připadla v létech od
roku 800. až do roku 1582. dle starého počtu; a na které při
padla nebo připadne v létech od roku 1583. až do roku 2000. dle

nového počtu, zaznamenáno v Tab. VII

7. Dle kalendářeJulianského

mají stejná léta v občasí

532 let stejné dny týhodní o stejných dátech a i stejné fáse
měsíční, proto také svátky všecky bez rozdílu v stejný čas. Jsou

tedydny týhodní, svátky a fáse měsíční v Julianském
kalendáři stejny při všech létech, která jsou od sebe o 532 let

vzdálena. Známe-li dátum Velikonoci

některého roku z pře

dešlých století, víme, že v roce 0 532 let později dátum Veliko

noční v Julianském

kalendáři na tentýž den připadnouti

musí. Ku př.: Roku 863. připadla Velikonoc
na 11. dubna;
o 532 let později, tedy roku 1395. musela Velikonoc
též na
11. dubna připadnouti; v obou těchto létech byla litera

nedělní C, a zlatý počet 9. O 532 let ještě později, totiž
roku 1927. připadne Velikonoc opět na týž den dle Julian
ského kalendáře.— Roku 1880. připadla Velikonoc dle sta
rého počtu na 20. dubna, musela tedy o 532 let dříve, totiž
roku 1348. též na 20. dubna připadnouti; v obou těchto létech

bylylitery nedělní FE a zlatý počet 19.
Toto vypočtení na období 532 let zakládá se v násobení

čísel kruhu slunečního 8 čísly kruhu měsíčního
(28x 19—532); a tato doba 532letá nazývá se kruhem Veli
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konočním, jenž zaveden byl v Církvi Římské zásluhou opata
Dionysia Exigua, který užíváním let od Narození Páně £
stal původcem našeho letopočtu.
Ř

8. Mezizákladními znaky kalendáře, „příslušen
stvím roku“ nazvanými, nacházíme v čele jeho také Římský

počet, indikci, „romische Zinszahl;“ a jestto číslo,které
ukazuje, kolikáté místo má rok ten v občasí 15 let. Tato 15letá
občasí jdou celým naším letopočtem, a poměr toho období k leto

počtu našemu

jest takový, že první léto cyklu indikcí

srovnává se s třetím rokem před Narozením Páně. Najdeme tedy

Římský

počet,

když k roku některému připočtemečíslo 3,

a součet dělíme číslem 15; pak nám zbytek ukáže, kolikátým

létem v cyklu indikcí jest rok ten; a není-li zbytku,jest
Římský počet nebo indikce=— 15. Ku př.:
Rok 18804-3—1883:15—125. Zbytek 8 jest indikce roku
8

1880. Za středověku se úřadní listiny často datovaly
i podleŘímského počtu; a protomůžeindikce v histo
rických pramenech
někdy býti důležita. Vypravuje-li se
některá událost historická,
kteráž by se dle ročních znaků na
rozličnáJéta vztahovati mohla, bývá indikce rozhodující, protože

čísla kruhu slunečního i měsíčního a Římský počet
každého roku se velmi rozcházejí. Byť tedy zlatý

počet

s epaktou anebočíslo kruhu slunečního s literou
nedělní k datování některého příběhu dobře se hodily, nesou
hlaní-li však s ním také indikce,
nemůže událost ta k roku
domnělému náležeti, ale musí se pro ni jiná hledati doba, kte

rážby i Římský početčili jndikci za svědkaměla.
9. Správně-livypočítánodátum Velikonoční, jest ostatní
úprava kalendářepouhou bříčkou. Neděle před Velikonocí
jsou neděle postní, kterých jest šest. Středa před první
nedělí postní jest středa popeleční. Tři neděle před
postními jsou neděle devítníkové, a neděle připadající
mezi Zjevením Páně (6. ledna) a nedělí Devítník jsou
neděle po třech králích, kterýchmůžebýti šest, někdy
toliko jedna,

dle toho, pozdě-lianebo brzo připadne Velikonoc.

Tak vypadá kalendář od nového roku až do Velikonoci.

Po Velikonocinásleduje šest neděl Velikonočních;
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po páté neděli Velškonoční, čili 40. dne po Veliko

noci připadáNanebevstoupení
Páně, a tři dnové před ním
jsou křížoví. Sedmá neděle po Velikonocijest Boží hod
Svatodušní
či 50. deu po Vzkříšení Páně. Pak následují
neděle po Svatém Duchu, kterých může býti nejvýš 28,
a nejméně 23, zase dle toho, jak pozdě v dubnu anebo jak brzo
v březnu Velikonoc připadla. Ve čtvrtek
po první neděli
Svatodušníjest Božího Těla. Čtyry neděle před Narozéním
Páně (25. prosince) jsou adventní, a neděle před první adventní

jest poslední neděle Svatodušní.
ventě

Neděleprvní v ad

může připadnouti mezi 27. listopadem a 3. prosincem dle

toho, na jaký den týhodnípřipadneBožího Narození. Osmý
den po NarozeníPáně jest počátkem nového roku8 jinou

epaktou a s jinouliterou nedělní.
V Budči na Moravě, dne 2. března 1880.

Em. Just. Mittner,
farář.
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IV. Tabulka Velikonoci
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akty

Dátum
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V. Tabulka Volikonocí dle starého: počtu,

I.iterýwynedělní
počet
Zlatý

jd

A

|

B

. dub. 10. dub.

C

|

D

. dub. 12. dub.

E

F

6. dub.

7. dub.

|

c.|
8. dub.

26. břez. 27. břez. 28. břez. 29. břez. 30. břez. 31. břez. 1. dub.

16. dub. 17. dub. 18. dub. 19. dub. 20. dub. 14. dub.
. dub.

3. dub.

. dub.

5. dub.

6. dub.

15. dub.

7. dub.

26. břez. 27. břez. 28. břez. 29. břez. 23. břez. 24. břez.
„ dub. 17. dub. 11. dub. 12. dub.

. břez.

„ dub. 14. dub.

. dub.

. dub. 31.

„ dub.

. dub. 24. dub. 25. dub. 19. dub.

„ dub. 21. dub.

. dub.

. dob. 10. dub. 11. dub. 12. dub.

„ dub. 14. dub.

. dub.

. břez. 31. břez.

. dub.

. dub.

10

. dub.

dub.

3. dub.

. dub.

6. dub.

3. dub. 28. břez. 29, břez.

11 16. dub. 17. dub 18. dub. 19. dub.

„ dub. 21. dub.

dub.

12

. dub.

7. dub.

dub.

„ dub. 10. dub. 11. dub.

5. dub.

13 26. břez. 27. břez. 28. břez. 29. břez.

. břez. 31. břez.|

. břez.

14 16. dub. 17. dub. 18. dub. 19. dub.

. dub. 14. dub.

„ dob.

15

„ dub.

. dub.

. dub.

5. dub.

6. dub.

7. dub.

16 26. břez.

„ břez.

170 „ dub.

„ dub.

. dub. 12. dub. 13. dub. 14. dub.

18

. dub.

„ dub.

. dub.

19 23. dub. 24. dub.

28. břez. 22. břez. 23. břez. 24, břez.

5, dub. 30. břez. 31. břez.

. dub.
. břez.

. dub.
„ dub.

„ dub. 19. dub. 20. dub. 21. dub. 22. dub.

Tab. VI. a. E.
Připomenutí

1. První dvě rubriky tabulky této, totižto

číslo kruhu slunečního a litera nedělní platípo celý
řádek, tedy ke všem ostatním číslicím a rokům téhož řádku, ku př.
číslo kruhu slunečního 25 a litera nedělní CB za 19. století platí
pro roky: 1808, 1836, 1864 a 1892 s příslušným zlatým počtem

a epaktou.
2. Pro lepší přehled uvádějí se léta 1800—1811 8 veškerými

znaky svými na konci tab. VI. a, proto že by jinak dvě strany
nebyly stačily, kdyby se bylo 8 číslem 17. kruhu slunečního zapo
čalo a předcházející čísla 1—16 kdyby byla prázdna zůstala.
3. Poněvadž rok 1901 bude 6. kruhu slunečního, počíná
tab. VL. b. s tímto číslem a rokem; předcházející pak čísla 1—5.
kruhu slunečního patří k ostatním rokům v tomtéž pořádku uve

deným.
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VI. a. Sluneční kruh.

|—
©As Uo

Litery nedělní. Zlatý počet. Epakty za 19. stoleti.
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VÍ. a. Sluneční kruh.

Litery nedělní. Zlatý počet. Epakty za 19. stoleti.
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VL. b. Sluneční kruh.

Litery nedělní. Zlatý počet. Epakty ve 20. a 21. století.
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VL b. Sluneční krub.

Litery nedělní. Zlatý počet. Epakty ve 20. a 21. století.
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VII. Dáta Velikonoční
v létech od roku 800. až do roku 2000.

||

a)

Dátum
Velikon.
hojLéta
dle
starého
počtu
Léta
dle
nověho
počtu

|

29.
března
D 1983.
1478.
1578.
1598.
1698.
1761.
1918.
.

851. 946.

1041. 1136.

| ||2března
3.E1281.
1315.
1826.
1410.
!eS€1856
191
16
878. 889. 973. 984. 1068.
1421. 1505. 1516.

.

| 94,
března
F1174.
1258.
1269.
1953.
1799.
1940
l

||[|
|

821. 882. 916. 1079. 1168.
1964. 1448.

, G1901.
1095.
1106.
1117.
1190.
1663.
1674.
1731.
1742
25.
března
1212.
1285.
1296.
1883.
1894.
1951
848. 927.

1011.

1022.

1380. 1459. 1649. 1554.

1027.
1038.
1049.
1060.
1595.
1606.
1617.
1690
||||| 26.
bi
A
1122.
1188.
1144.
1217.
1768.
1769.
1780
181
. brezna1228.
1307.
1912.
1391.
1826.
1897.
1967.
1978.
859. 870. 948. 954. 965,

1402. 1475. 1486. 1497,
1559. 1570. 1581.

|||V

1989.

908.
970.
981.992.
1065.
1622.
1639.
1644.
1701
27.
březn
p
1076.
1155.
1160.
1289.
1712.
1785.
1796
184
- a 1250.
1823.
1334.
1345.
1853.
1864.
1910.
1921
802. 819. 875. 886. 897.

1407. 1418. 1429. 1440.
1502. 1513. 1524.

1982.

A
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—
| Dátam
Velikou.
HE
| Dle
starého
počtu
Dle
nověh
počt

1087.
1092.
1098.
1171.
1655.
1660.
1717.
1729
||| 98.
března
C1182.
1198.
1255.
1266.
1728.
6869
187
18

||

807. 818. 829. 940. 902.
918. 924. 997. 1003. 1008.

1277. 1289. 1839. 1350.
1361. 1972. 1494. 1445.
1456. 1629, 1635. 1540.

1997. 1948.

| 29.
března
D1262.
*ja.
Zeus
1739.
1750.
1807
181
1293.
1304.
1377.
1901
1959.
1964.
1970
845. 856. 935. 940. 1019.

|

1167 196: 1209; D50:
1388.

1467.

1472.

1551.

1587. 1592. 1671. 1682.
:

.

„

190.

1562.

|||
|
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1603.
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1625.
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90.
bž
E
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1214.
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1986.
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1404. 1483. 1494, 1567.
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1690.
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1652
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1709.
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1771.
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1331.
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||||
||
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1510. 1521. 1539.

|||

|
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1584.
1646.
1657.
1668
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1089.
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1179.
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815. 826. 837. 899. 910.

. dubna 1263.
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1877.
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1923.
1369. 1431. 1449. 1458.
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|||
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1684.
1741.
1747
175
uona 1279.
1290.
1301.
1369.
1809.
1820.
1893.
1899.
831. 842. 863. 864. 926.

1374. 1385. 1396. 1458.
1469. 1480. 1559. 1564.

|
||

1991.

1961. 1972.

964.
1043.
1048.
1054.
c-1616,
1696.
1763
1127.
1138.
1149.
1811.
1205
1774.
1831
9.dubna
B 1222.
1299.
1244,
1295.
„1825.
jB00.
858. 869. 880. 953. 959.

1306. 1917. 1328. 1390.
1401. 1412. 1485. 1491.
1496. 1575. 1680.

1836. 1904. 1983. 1988.
1994.

516

|| Dátum
Velikon.
LADle
starěho
počtu
Dio
nově
poč

1238.
1249.
1260.
1853.
10,5“
1990,
1926.
1999
901. 812. 691. 896. 975.

4. dubna

C

986.
1059. 1070. 1081. 1627, 1658. 1649. m
1148. 1164, 1165. 1176.
'
1779. 1790, 1847. 1858.
1944. 1423. 1428. 1507.
1516.

||||
||

1643.
1654.
1665.
1676
1075.
1086.
1097.
1108.
1711.
1722.
1739.
1744
5.dubna
D929.991.1002.1013.10
1170.
1181.
1192.
1265.
1795.
1801.
1863
187
1271.
1276.
1355.
1360.
1885.
1896.
1991.
1942
823. 828. 834. 907. 918.

1366. 1439. 1450. 1461.
1523. 1534. 1545. 1556.

|||||
||

1102.
1113.
1124,
1197.
1681.
1692.
1/38.
1749
6.dubna
E1208.
1208.
1287.
1292.
1760.
1806.
1817
182
1298.
18971.
1382.
1393
1890.
1947.
1958.
1969
839. 850. 861. 923. 934.
945.1007.1018.1029. 1040.|| 1586. 1597. 1608. 1670.

1455. 1466. 1477. 1488.
1539. 1550. 1561. 1572.

||
|||

1980.

961.
972.
1045.
1056.
1602.
1619,
1624.
1697
855. 866. 877. 888. 950.

7,
p 1309.
1195.
1140.
1219.
1230.
1765.
1776.
1822.
1833.
:dubna
1314.
1325.
1387.
1844,
1901.
1912.
1985
1398. 1409. 1420. 1482.
1493. 1504. 1677.

|||||||

1965.

1996.

1078.
1151.
1162.
1178.
1635.
1640.
1703.
1708
8.dubna
G1319.
1235.
1246.
1257.
1268
1787.
1792.
1798
184
1330.
1341.
1352.
1856.
1860.
1917.
1928
809. 820. 882. 893. 904.
977. 983. 968. 1067. 1072.

1414. 1425. 1436. 1509.
1515. 1520.

|||||

1083.
1094.
1105.
1167.
1651.
1662.
1719.
1730
9.dubna
A1178.
1189
1200.
1262.
1871.
1882.
1999
194
825. 636. 915. 920. 1010

1273. 1284. 1357. 3368.
1447. 1452. 1531. 1542.

|||
|

1950.

1026.
1037.
1099.
1110.
1589.
1594.
1605.
1667
B 1216.
1121.
1132.
1194.
1206.
1678.
1669.
1735.
1746
1259.
1300.
1379.
1767.
1808.
1814.
1887
847. 862. 931. 942. 1015.

10. dubna

1384. 1463. 1474. 1547.
1558 1569.

1898.

m
Dátum. Velikon. hej

Die starého počtu

517
Dfe nového počtu

380.
1031.
1042.
1699.
1610,
1621.
1692
1053.
1064.
1126.
1197.
1694.
1700.
1751.
1762
| 11.
dubna
C969.
1148.
1221.
1227.
1292.
1778.
1784
161
18
1311.
1916.
1822.
1895.
1841.
1852.
1909,
1971
||(| 12.
912.
974.
985.996.
1069.
1626.
1637.
1648.
1705
dubna
p
3080.
1159.-116
1248.
1716.
1789
184
185
|
1264.
1927.
1388.
1849.
1868.
1908.
1914.
1925
|| 18,
dubna
E1259.
IO8I1098.
1175.
1189.
1727.
1732
180
18
1270.
1281.
1843.
1579
1894
1941.
1952
||
|

865. 874. 885. 947. 958.

1406. 1417. 1479. 1490.
1501. 1512. 1568. 1574.

1998.

806. 817. 879. 890. 901.

1411. 1422. 1433. 1444.
1606. 1517. 1528.

811. 822. 838. 844. 906.
917. 928. 1001. 1012.

1936. 1998.

1655. 1659. 1664. 1721.

1354.
1365.
1976.
1438. 1
1449. 1460, 1533. 1544.

||

j023,
1028.
1054.
1591,
1696.
1675.
1686
1107.
1118.
1129,
1191.
1749"
1748.
1754.
1805
14.
dubna
FBaa
1202.
1218.
1224.
1275.
ASIE.
JBO
J0
838. 849. 860. 933, 939.

1286. 1297. 1808. 1870.

1881. 1392. 1465. 1471.

1811. 1816. 1895. 1965.
1968. 1974

ká

1476. 1555. 1560. 1566.

||||

128
1jo00'
j145
84
1607.
1618.
1629.
1691
A
oTa'
joan.
1759.
1770.
1781.
1827
15.
dubna
GA061
1156.
1218.
1229.
1240.
136"
1900.
1906
197
1313.
1824.
1403.
1408. da
1487. 1498. 1571. 1582.

971.
982.
993.
1004.
1623.
1634,
1645.
1656
1055.
1068.
1077.
1088.
1702.
1718.
1724.
1775
| 16.
dubna
A909.
1150.
1161.
1172.
1245.
1786.
1797
184
18
1251.
1256.
1835.
1940.
1865.
1876,
1911.
1922
936.
998.
1009.
1020.
1688.
1650.
1661.
1672
|| 17.
dubna
p925.
2098.
1104.
1188.
1168.
1718.
1729
174
18

||
|

803. 808. 814. 887. 698.

1946. 1419. 1480. 1441.
1508. 1514. 1525. 1536.

1983. 1996.

819. 830. 841. 908. 914.
1267. 1278. 1351. 1962.
1373. 1435. 1446. 1457.
1468. 1530. 1041. 1552.

1870. 1881. 1892. 1927.
1938. 1949. 1960.

518

p

Lh

Dátum Veliken. |

te
Dle starého počtu

Dlo nového počtu

941.
952.
1025.
1086.
1598.
1604.
1677.
1688
|U|| 18,
dubna
c(|1289.
Jli5.
1120.
1199.
1210.
1688.
1745
175
18
1994.
167.
1978.
1819.
1824.
1897.
1954
835. 846. 857. 868. 980.

1989. 1400. 1462. 1473.
1484. 1557. 1568.

|

m

1965. 1976.

Bon
ooán
072052.
1609,
1615.
1620.
1699
800. 862. 873. 884. 957.

|m
aten
m
Ne
ná
Mb,
tá01
10
70
18
1299. 1910. 1921. 1992.
1994.

|

1405.

1416.

1489.

987.

„

1992

KO94.

1495. 1500. 1579.

805. BIG
979.
990.
1069.895.900.
1074. 1085.

1242.1259.1264.1997.
1948. 1427. 1499, 1511.

ODA 1080

1522.

1017.
1090.
1101.
1112
1680.
1745,
1728.
1997
| 21.
dubna
F1185.
1196.
1280.
1859.
1027"
1g78
188
19
| 22.
dubna
G1207.
1291.
1802.
1876.
1698:
185.
No6
19

| |

827.911. 922. 996. 1006.

1445. 1454.
1527. 1638.
1549.

060:pr-Pkáe og:

* 1946.nák
1957.

:

1590.1601.1612.1685.

1886.1997.1470.
1481.
1492. 1565. 1576.

0.

||| 23
dubna
A1228.
1234.
1818.
1929.
1029M
Švá
19
| 24.
dubna
B1166.
1177.
1261.
1972.
1699.
1707
179
18
| 25,
dubna
C9%
1014.
1109.
1204.
cc1188
794
19
|

l

881.

892.

976.

1189.

1419. 1424, 1508.

824.

987.

1071. 1082.

1956. 1619.

1451. 1546.

.
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Neděle
XVILpoSvatém
Duchu...........+
Slavnost

růžencová

.-

-.«.«.«e....

©- . . « + - « + * « 6 s..

« « ©..

3

. . . . a

7

Dne 1. 1. Svatý Řehoř Osvětitel, biskup Armenský, mučeník,svatá Rhipsima
a Gajana,

panny

mučenicé.

. « . . «- * -+ « + « « + -+

« * 16

2. Svatý Remigius (Řemej, Přemek, Přeněk), arcibiskup Remešeký,

apoštol Franků. ..

. +..

« + « « + « « «« s...

« . . 20

3. SvatýPiat (Piaton),kněz,mučeníkTurnéský........

22

4. Bvatá Germana, panna, mučenice. . . . + -<-+ +++
5. Svatý Roman Melod (Básník), jahen Cařihradský . ..

6. BlahoslavenáEuriela, panna Armorická ... -.

« +. 22
. .. . 23

+. ...«..

24

7. Bvatý Michael, opat, a 36 spolumučeníků Sebastijských '.

8. BlahoplavenýTomáš,arcibiskupMilánský. .....

24

+ =. «. 2

Dne 2. 1. Svatý Leodegar, biskup Autunský, a Guerin (Gerin), hrabě, bratr,

mučeníci..«....

« « - *.« « -+s +..

6... ee...

. 26

2. Svatý Theodorich (Dětřich,Jetřich), opat Remešský. ..

. . 27

B. Svatý Modest (Miran),jahen, mučeníkBeneventský .....

28

4. BvatýLeodemír,biskupChalonský.........+
«.«.«.. 29
6. SvatýTheofil(Bohumíl),mnich ......
++ ++ ««* . 30
6. Blahoslavený Bohumíl (Godefried), kněz, Cisterciák . «-.....

7. BlahoslavenýBerengar,Dominikán. .........
+ «.« ++.
Dne 8. 1. SvatýGerard(Jaromír),opat, Benediktin. .....
+...
2. Svatý Theofil (Bohumíl),biskup Antiochijský. - ..« «.

8. BvatíEvaldové,bratří,mučeníci,Angličané...........

81
81
35

88

Dne 4. 1. Svatý František z Assisi, zakladatel řádu. - « + +- -+ +.
2. Bvatí Bernard Kvintavalský, Juniper a Rogeriug, Františkáni.

«

30

34
39

8. SvatýPetronius,biskupBoloňskýv Italii. .....«

++..

40

4. Svatá Aura (Aurea, Zlata), panna, abatyše . « ...

+ + + .«

40

Trevírští.
...... +«*
«+4««©«<««s..«4...42

5. Svatí Tyrsus, Bekund, Bonifác (Dobroděj), a spolumučeníci

Dne 5. 1. Svatý Placid, opat, a spolumučeníci: Eutychius, Viktorin, Flavia,

Donát, Firmát a Faustus . ......

« « + « + e« « 6 «

43

Dne ©.2. SvatýPalmáca spolumučeníci
Trevírští ..

......

+, 55

3. Svatá Charitina, panna služebná, mučenice Amiská ..

. . , 46

4. SvatýMarcelin,biskupRavenskýv Italii. ......-.

..

47

5. Svatá Tullia, panna, Francouzka. - <.. <... -++ +. + +
6. Svatý Apolinář,biskup Valenceský (Valanský) .. .. ... .
7. Svatá Galla (Havla),vdova Římská. - . .. ++. + -+ ++
8. Blahoslavený Šimon Filipovič, Františkán, Bosňák. . .. . .
Dne 6. 1. Svatý Bruno (Břeněk, Břetislav), zakladatel Kartusiánův.

2. Svatá Enimia, princesna, panna, abatyše ..

.....
«..-

.. 0...

Dne 7. 1. SvatýMarek,papež. . . .. « « + +- «. =...

54

. BĎ
+. 56

5. BlahoslavenýAdalberon,biskupVircpurkský....-..

6.Jakob,arciotec
Starozákonný
....-.

. . 1

..« -+ «- +.

3. SvatýApolinář,
arcibiskupBourgeský......
4. SvatáEpifania,panna,jeptiškaPavijská ....

Š7
48
49
50

+. 56

..

BB

......

60

2, Svatí Sergius a Bachus, mučeníci Syrští . . . + +++

+.. . 60

3.SvatáJulia,mučenice
Syrská. .....-...

........,

Bl

4 SvatýAugust,kněz,opatBuržskýv Galii .........

61

5. Svatá Justina (Pravomila), panna, mučenice Padovská . . . . 62

6. SvatíMarcela Apulej,mučeníci
Římští .......+-..
7. Svatá Ogita, panna a mučenice,Angličanka. . ...

8. SvatýAdelgis,
biskupNovarský
......
9.SratýGerold,
poutníkKolínský
........

62
-+ +.

63

.. .....
. 06
+.. .... 64

+ Neděle
XVII.
poSvatém
Duchu.
...... « «+*«««*«..65
Dne 8. 1. Svatý Simeon,bohabojnýkmet J erusalémský
.....
2- Svatá Thais, kajicniceEgyptská. . ......
+ «.« +. .+..,

3. SvatáReparata,
panna,mučenice
......

70
7

.......e..,

0

4. SvatáBrigita,vdova,Švédka - - -+ « < -+ + «* M

5. SvatýDemetrij,
prokonsul
Solunský......«...«.

«. -7

6. Svatá Palaciata a Laurencia (Vavřínka), panny Jakýnské . . 75
7. Svatá Fides (Víra), panna, mučenice Ažanská . . . ... - -. 76

SlavnostMateřstvíblahoslavenéMariePanny . -. <..

....-.

...

76

Dne 9. 1. Svatý Diviš (Dionysius), biskup Pařížský, a spolumučeníci

Rustik
i Eleuther...

2. Svatý Gunther

-+ .. -+++...

(Vintíř), poustevník

.......,

3. SvatáDamara,manželka,Athéňanka. .......

..

4, BlahoslavenýJan Leonardi, zakladatel řádu. . + . -+

«.. Bá
. 6

Dne 10. 1. Svatý František Borgia, vévoda z Gandie, třetí general řádu

©

Bl

. . - . «. + « « « + « + + BA

Jesuitského
. . . . « +++« « +...

...

.....

3.Svatý
Maharsapor,
mučeník
Perský
„++........

8

2. Svatí Gereon, Florenc, Kasius, Viktor, setníci, mnčeníci . „. „ 9

4. Svatí Acepsimas, biskup, Josef z Betkalnby, kněz, Aitilahas,

jahen, mučeníci . ..

-+ « « +- « « « « * « ......

M

6. Svatý Ludvík (Ludek, Lidek) Bertrand, Dominikán . . . . .100
Dne 11. 1. Svatý Burkard, biskup Vircpurkský . - « - « « + + « + « « „108
2. Svatá Ethelburga, královna, abatyše . « - - « -+« 0. « « +J06

.

Btrana

Dne 11. 8. Svatý Bruno (Břeněk, Břetislav) Veliký, arcibiskup Kelínaký

a vévoda
Lotarinský
. .-. ..- -+ +..

......

. 106

4. Svatí Tharak, Probus (Pravoň) a Azdronik, mečeníci ..

+ 107

5. SvatáZenaidaa Filonila,ženyv Tarsu .-.......

..107

Dne 12. 1. Svatý Maximilian (Maksa), biskup, mučeník, Štyrčaa

- . . .107

2. Bvatý Serafin de Meate Granario, bratr Kapacín . ....
Dne 18. 1. SvatýEdvard (Eduard)Vyznavač,král Anglický ......

. .109
110

2.SvatýKarpus,
žáksvatého
Pavla.............

114

3. Svatí Daniel (Daněk), Samuel, Anjel, Domain, Lev, Mikuláš

a Hogolin,mučeníciMinorité......«...«

+..

4. Bratá Chelidonia,panna Bubiacká- ......+
+...
Dne 14.1. BvatýKalist(Callistus),papež,mučeník. .........

2. BvatýDominik
Obrněnec,
poustevník
. ....

.«. + „114
« . „115
1165

....«

IIB

8. SvatáPetka (Paraskeva),Brbka,pannaTrnovská ......

.12

4. Svatá Fortunata, panna, mučenice Cesarejská, a její bratří:

>

svatíKarponius,
Evarista Priscian.....-..

....

Neděle
XIX.poBratém
Duchu..........+.«..

. 12

......

121

Dno16.1.
pamna,
Karmoitánka-Irčan............. =- « + 126
2. BratáTeror,
SvatýSekundin,
biskupDomnašaký,
.129
8. Bvatý Agilej, mučeník Karthaginský . . ..

Slavnost
Posvěcení
chrámu
Páně......

s...

-+ « + .«.«

.......

129

+129

Dne 16. 1. Sratí Martinian a HBaturian, bratří mučeníci, svatá Maxima,

abatyše,v Africe... -. + + « + «

2...

« 136

2. Bvatý Havel (Gallus), Irčan, opat, věrověst Švýcarský .«. . „187

Dne 17. 1. Bratá Hedvika,vévodka,patronkaSlezská o.. ee...
2. Svatá Mamelta, mučenice Perská.

. 10

. . -+ «.« ++-

8. SvatýOndřejKretský,mnich,mučeník. . ..

++ «.« 147

.....«.«.-

17

4. Blahoslavená Markéta Maria Alacogue, zakladatelka pobožnosti
k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše . .. . . + -+++ ++ +. 148

Dne 18 1. SvatýLukáš, evangelistaPáně. ..

«

..

..« + « + «« +.. IJ

2. Svatý Athenodor, biskop, mučeník . . - . + «« «« «.« + 156
8. Svatý Asklepiades, biskup, mučeník -.....
« + + «- « « 156

4.Bvatá
Tryfonia,
cíBařovna
. -...«.-=
+«++<+.+.„156

Dne 19. 1. SvatýPetr z Alkantary,zakladatelřádu .....

..

. . 157

2. SvatíPtolomeja Lucins,mučeníciŘímští. . ........
3. Svatý Varus, vojín, mučeník Egyptěký

..

160

. « « + + « + « 100

Dne 20. 1. SvatýJan Kentský,Polák, kněz. .....
«. . . +. + „161
2. Svatý Vendelín,opat . . « + + ++ < ++ «. ....
....
165
8. SvatýKaprásij,mučeníkAžánský .....
++ ++... « „167

+

4. Bvatá Maria de Cervellione (de Socos), panna, Španělka. . . 167
5. Bvatý Artemius, vojevůdce, mučeník Antiochijský . ...
- - 168
Dne 21. 1. Svatý Hilarion Veliký, opat, arciotec mnichů v Palestině a

vSyrii.
««««++...0.00 00
00.«
+169

2. SvatáVoršila,panna,a spolumučenice.....«
8, Svatý Asterius (Hvězdon), kněz, mučeník Římský
Církevní Bok VL.

.*. +. 172
. - . « » „174
834

oh

Strana

Dne 31. 4, Svatá Cilinia, vdova Laonská . : . <. -.2 +- «.c < + « „ddé
Dne 22. 1. PamátkaČistoty blahoslavenéMariePanny. .. +...
. .174

2. Svatý Marek, biskup Jerusalémský. . . -. ..

3. SvatáKordula,mučenice- .....

+...

«.«.

+ « 178

++.:

«« « 179

4. SvatáNnnilonai Alodia,sestry,mučenice ...-...-...

. 179

5. Svatí Filip, biskup Heraklejeký, Sever (Šebíř), kněx, a Hermes,

jahen,mučeníci.. . . -+ + « -

.. o...

....

„179

6. Svatí Jakob (Jakeš, Jakša, Jašek), kněz, Marian (Mareš),

kostelníčtenář,a spolumučeníci
Cirtěšíí........
NeděleXX. po SvatémDuchu .....« +- +. -+ ++. ..
Dne23. 1. Slavnostnejsvětějšího
Vykupitele ...........«.
2. Svatí Servanda German,mučeníciŠpanělští .....

B,SvatýJanKapistrau,
Františkán. ..........
4. BvatýSeverin,
biskupKolínský...........

Dne 24. 1. Svatý Rafael, archanjel . . . . - -+« + -+

<.. 161
« + 182
«. 186
.. „191

.... „19
.«. 194

+. ..

+ 105

2. Svatí Felix (Šťastný),biskup, Afrikan, Adaukt (Zbožný, Přibýk),
a Januar, kněží, Fortunat a Septim, lektoři, mučeníci Italští . 198

Dne 25. 1. SvatíKrispina Krispinian,mučeníci,bratří. .......
2. SvatíChrysanta Daria,manželé,mučeníci. ........

.198
202

3., Svatý Bonifác (Dobroděj) I., papež. - - . . + +. «+«.
4. Svatí Gavin,Protus a Januar, mučeníciSardinští . .. ..
Dne 26. 1.
2.
3.
4.

„ 203
.206

Svatý Evarist, papež, mučeník. .. .. -+ « + + ++ « = «« 205
Svatý Ouodvnitdeus (Jakbůhráčí), biskup Karthaginský . . . . 206
Svatí Lucian a Marcian, kouzelníci, mnčeníci Nikomedijští . . 206
Svatí Rogacian a Felicissimus, mučeníci Afričtí . ... . . „+. 208

Dne 27. 1. Svatý Frumenc, apoštol Ethiopův . ... + ++ +++ «. . 209
2. Svatý Elésbaan, král Ethiopský . « + +- ++ +.. +.. 211

Španělští.
......-.0

6 212

3. Svatí Vincenc (Čeněk, Častolov), Sabina a Kristeta, mučeníci

4, BvatýNestor,mnichKyjevsko-Pečerský.
......

+ +.. 212

5. SvatáKapitolina
a Erotheida,mučenice.........

218

Dne28. SvatíŠimona Juda, apoštolovéPáně. ........... „213
1. SvatýŠimonHorlivec. . ....
<. +. ++ +.«.«««.. 213

..

......

. . 214

3. SvatýAlfred (Míroslav)Veliký,král Anglický .....

2. Svatý Judas Thadens . . . . « - « -+« « «

. „216

4.Svatá
Cyrilla,
panna
Římská.
....-++++..216
5. SvatáParaskeva(Praxeda),abatyšePolocká .....

..

6. Ovatá Anastásin (Nestázka) a Cyril, mučeníci Římětí ..

7. SvatýArsenij(Arsenius)I., arcibiskupSrbský .....

Dne29.1. SvatýNarcis,biskupJerusalémský
..........
2. SvatýSerapion,biskupAntiochijský....-..-..«.
9. BvatáEusebia(Smíla),panna,mučenice........«.«

217
. .217

. 216

.. „219
. « 220
„$2

Dne 30. 1. Svatý Marcel, setník, a jeho synové: Klaudius, Luperkus a Vikto

rius,
spolumučeníci
0

2. BvatýMaximilian(Maksa),mučeníkAfrický .......

6.. „221
. „222

A
Dne 30. 8. BlahoslavenýAlfons Rodriguez, bratr Jesuita .'.

..

4. CtihodnýAlfons Rodrigues,kněz Jesuita . . . ..

5.SvatýArtemas,
biskup
v Lystru..........

- -+ - 228
..- ... „22

.. -+ 22

Dne81, 2.
1. Svatý
SvatýVolfgang(Vlk,Vlkochod),
Řezenský2...
Siricius,papež....
- -biskup
-+ -+
o...
..

225
. „229

B. Svatý Nemesius, jahen, a Lucila, panna, mučeníci Římští

4. SvatíAmpliat,Urbana Narcis...........

. .290

+++ «. 2830

Měsíc listopad.

Devítník
..........

-+ +. << ««s.. .. ...

Dne 1. 1. Elavnost všech Svatých ....

<. +

+.291

+++
+++...

. + „283

2. Svatý Benignus (Bennš, Dobrotivý), biskup Dijonský, mučeník 287
3. Svatý CeBariuujahen, a Julian knéz, mučeníci Terračinští . „298
4. Svatá Maria, služebná, močenice

- . . .«

Dne 2. 1. Památkavšechvěrnýchzemřelých...

+ + + « « + « „ 288

-+

2. Svatý Justus (Pravoslav), mučeník Terstský.

+. .«.++..
. ...

238

. . « . „243

8. SvatýViktorin,biskupPtujský,mučeňík . ....-....

+. 249

4. Svatý Theodot (Bohdan), biskap Laodikejský . . -.

-+ +. 244

6. CtihodnýJan Lohel,arcibiskupPražský........

+. 244

6. CtihodnýVavřinecPasok, Slezák, a Matouš Kramer, Čech, Jesnité 247

Dne 8. 1. SvatýHnbert,biskupLutišský. . . -...
2. Svatý Heliodor, biskup Altinský . . ..

-++

<. +. 248

+- -+ +++ ++. 251

B.SvatýMalachiáš,arcibiskupArmaghskýv Irsku. .....

251

4. SratáSilvia(Sylvia),
vdovaŘímská ...-......

.. 258

5. Svatí Valentin (Valenta, Valek, Valeš), kněz, a Hilarij jahen,
mučeníci Viterbští

- . - . -+

- «

*. «* « ee

.« « +...

254

Dne 4. 1. Svatý Karel (Drahoň, Dražek, Drahotín) Borromejský, kardinal,

arcibiskapMilánský. . . «-« < =-+ ©- +...

......

254

2. Svatí Vitalis, otrok, a Agrikola, jeho pán, mučeníciBoloňští . 259

3. SvatýJoannicius(Janíček)Veliký......-..

2... .... 260

4. Svatý Pierius, kněz, katecheta Alexandrijský . . ..

Dne 5. 1. Svatí Zachariáš a Alžběta,manželé . ....

©

-++

« «.

+260

++ «.« 261

2. Svatí Miles, biskup Perský, a spolumučeníciAbrosim, kněz, a Sina 264
B. Bvatí Galation a Epistéma, manželé, mučeníci Emeští . . . . 265
4. Svatí Felix (Šťastný) kněz, a Eusebius (Smíl), mnich, mučeníci

Terračínští.
.....+-+««« *«*«.«
*.....
..266

Dne 6. 1. SvatýLeonard(Linhart),opat,poustevník.........

266

2. Svatý Emilian (Aemilian),poustevník. . ....

++ + + «« 268

3. SvatýSever (Šebíř),biskup Barcelonský - ....

- - ..

Dne 7. 1. Svatý Engelbert, arcibiskup Kolínský, mučeník . ..

2, SvatýVilibrordKlément,apoštolFrisův . . ..

«

269

. . + . 471

..

. 204

3. Svatý Amarant, mučeník Albigenský - « -+ -++ ++ ++ ». 277

4. Svatý Progdocim,prvý biskup Padovský - « « +..

. . 278

. Strana

Dne 7%.5. Svatí Auktus, Taurion a Thesalonika (Solana), mučeníci Amfipolští 278

6. Svatí Melasip, Antonin a Karína, mačeníci Angorští .....

.278

Dne 8. 1. Čtvero svatých mučeníků koranovaných : Sever (Šebíf), Severisn,
Karpofor,
a sochaři:
Eaadies,
Kastorius
aViktorin,
Simplicius
..-..-.......Nikostrat,
....... Symforian,
. 279

9.SvatýBohumír,
biskup
Amienský
........

8. SvatýBohdal(Deusdedit),
papež. ....

Neděle
XXLpoSvatém
Duchu........

..

- .. .....

.. .....

SlavnostOchranyblahoslavené
MariePanny. ........

280

. „288

0.. 284

.. ....

288

Dne 9. 1. PosvěcenívelechrámunejsvětějšíhoSpasitele . . ....

.. 290

2. Svatý Bohdar (Theodor), vojín, mučeník Amasijský . . . . .292
3. Svatý Narses, biskup Perský, a jeho učeník Josef, mučeníci . 294

4. SvatýUrsin,biskupBourgeský -.....

++ +- ++ +... 294

5. Bratá Eustolia Romana a Sopatra, panny, princesny -.. . . 29

Dne10.1. Svatí Tryfon,Respiciusa Nymfa,mučeníci.........

296

9. Svatí Tiberius, Modest (Miran), a Florencia, mučeníci Agdeští

veFrancii... ..... +..« « >©... ee% ......

8. Přenešení svaté Ludmily, kněžny České, vdovy, mpčenice

Dne11. 1. BvatýMartin (Mach,Mašek),biskup Tourský. ......

2. SvatýMennas,vojín,mučeník,Egyptan ....

296

. . 297

.299

«.....303

8. SvatýAthenodor,mučeníkv Mesopotamii .........«
+. 804
4. Svatý Theodor (Bohdar)Studites, opat. . -+ -..
+ ++. 804
Dne 12. 1. Svatý Martin(Mach,Mašek),papež, mučeník ........
805
2. Bratí Benedikt (Beneš), Matouš, Jan, Isak a Kristin (Christin),

mučeníci,spolupatronovékrálovstvíČeského . ......-.

3. SvatýKunibert,biskupKolínský.......-..

809

+. +..

„310

4. Svatý Nil Starší, mudrc, poustevník, a jeho syn Theodul . .311
5. Blahoslavený Josafat Kuncevič, arcibiskup Polocký, mučeník 314
Dne 18. 1. Svatý Stanislav (Staněk, Staníček, Stach) Kostka, Polák, člen
řádu Jesuitského, patron studujících . . . . + -++ +. .«.- 815

2. Svatý Eugen (Blahorod)II., arcibiskup Toledský ..

..

. .819

B. Svatá Enatha, a spolumučeníci Cegarejští: Antonín, Zebina a

German ..

. . « « « « < * . ee...

....

..

. .*.. 5319

4, Bvatí Arkadius, Paschasius, Probus (Pravoň), Eutychian, a pa
cholíček Paulil, mučeníci Afričtí

—.. .. « .« ++ « + « .« . 320

Dne14. 1. SvatýOndřejAvelin,řeholník.........+.«.««.«

. „B3830

2. Svatí KJementin, Theodot (Bohdan) a Filomen,

mučeníci

Ereglijští . .. < « + « . + + «*.* . «. s
.. +. 822
9. Svatá Veneranda, panna, mučenice. .
©.. ...-..« .« +. „B22

4, SvatýHomobonus,kupecKremopský,Italian . .......
Dne16. 1. BvatýLeopold,markraběRakouský ........«.
2. Svatý Fintan, poustevník, mnich.

..

823
« « „326

. « « + ++ « + +.

3. Sratá Guria a Samóna,panny,mučeniceEdeské .......

4. SvatýAbib,jahen,mučeníkEdeský ........+

Neděle
XXII.
poSvatém
Duchu
......-

a

+.

«830

830

. „331

.. . „BL

Dne16. 1. BvatýOtmar,opat Svato-Havelský
. . .....-...

. „834

2. Svatá Gertruda (Kedruta),abatyše Benediktinka .. .. . 886
A. Svatý Edmund, arcibiskup Canterburyský. . . +...
.. „SB6
4. Bvatý EJpidius, Marcellus, Eustochins a spolumučeníci - . . 887

5. SvatýEucherius,
bískupLyonský......

....

. 588

Dne 17. 1. Svatý Řehoř (Řehák, Říha) Divotvorec, biskup Novo-Cesa

rejský - . . . - « - ©s.. a...
ee- e . . . . . . „839
2. SvatýŘehoř(Řehák,Říha) Társký,biskup. ....
+. . 843
3. Svatý Dionys (Diviš), biskop Alexandrijský . . - . - - -.- 845
4. Svatý Alfej a Zachej, mučeníciCesarejští. . . . +..
« +. 847
5.
Svatý Michael
Gobron,
kníže perský
a. 200
847
6. Svatý
Hugo, biskup
Lincolnský
-0 spolamučeníků
ee
0 0 0 06. 848
Dne 18. 1. Posvěcení velechrámů svatých knížat apoštolských Petra a

Pavlav Římě .....-.

-<< « «.«.«% ee. ee . 348

2. Svatý Roman, jahen, a Barula, pacholík, mučeníci Antiochijští 350

3. BvatýDionys (Diviš),papež . . . ..

- - +. +- +..

.. 861

Dne 19. 1. Svatá Alžběta (Eliška), kněžna Durynská, dcera královská,

VDOVA
- . . . - - -<« s..

-ee

. ee 0...

. . ...

2. Svatý Barlaam, rolník, mučeníkCesarejský. . . . -+

8. SvatýPoncian,
papeš,mučeník......

852

.. 863

.. ee...

363

4, Abdiáš (Obadias), prorok Starozákonný . . - - - = + « +.

„ 364

Dne 2. 1. Svatý Felix z Valois, spoluzakladatel Trinitarů na vykupování

zajatců... - - - - . se..

6.. 0. ee...

....

A.Bratý
Edmund,
králVýchodoanglický
u

865

3. Svatý Agapins, mučeník Cesarejský - +..
«- «.« -++ *866
4. Svatý Bilvester, biskup Kabillonský - . «. -. -+ ++ »« 366
5. Svatý Bolutor, Adventor a Oktavius, mučeníci Turinští « - „ 567
G. Svatý Bernvard, biskup Hildesheimský . . -+- +- -+ ++.. 867

7. Svatý Benignus(Benuš),biskup Milánský ..
Dne 21. 1. Slavnost Obětování Panny Marie.

.-.

-+ +. 369

. . - + « +++

++ + «* 369

2. SvatýAlbert (Aleš)Veliký,biskupŘezenský . ..
3. Svatý Rafus, prvokřestan ...

4. SvatýGelasiusI, papež .....

.-.-.

975

. « «« « « « + +...

-.«

« -++...

. s 876

+...

876

5. Bvatý Kolumban, Irčan, opat, věrověst Franko-Burguodeký . . 377

Neděle
XXIII.poSvatém
Duchu..........<.«

+...

+...

380

Dne22. 1. Svatá Cecilia(Cilka),panna, mučeniceŘímská ......-.
2. Svatí Filémona Apia, manželé, mučeníciKoloští. ......
8. Svatý Maurus, mučeník Římský

. - ..

< + « + +-

885
899

« + «.» 889

Dne 23. 1. Svatý Klément (Klíment, Klimeš, Klíma, Těch, Těšek) I., papež,

mučeník.......-

.«< « «. « 6 + « . . . .....

2. SvatáLukrecia,panna,mučeniceMeridská. ...

. ..

393

8. Svatý Amfiloch, biskup Koniezský . « « . + «++...
4. Svatá Felicitas, mučenice . . ..

« < « « + * * ee

5. BlahoslavenáEliška Dobrá,Františkánka. . . ....-.

. 390

....-

. 9%
+ +..

394

..

„504

-. Btrana

Dne 25. 6. Ctihodný Alexander (Olech, Lech, Lešek) Nevský, veliký kníže
R

eo © ee ee 0 2 .

2.

ee ee 0 -

+ s

Dne24. 1. SvatýJan odsvatéhokříže,Karmelitán.-.....

.

.

8

<- 897

2. Svatý Alexander (Olech, Lech, Lešek), mučeník Korintský.

3. Svatý Chrysogon,mučeník .....

-+++

. 400

+ +. + ++ «.- 401

4. SvatáFirmina,pannaŘímská,mučenice. . .......-.

401

5, Svatá Flora (Květava) a Maria, panny, mučenice Kordovské . 402
6. Svatý Protasius (Tas, Tasek), biskup Milánský . .. . . . .402
Dne 25. 1. Svatá Kateřina (Katraše) Alexandrijská, panna, mučenice . . 402

2. SvatýJakobKomolý,mučeníkPerský . ....

..

9. SvatýMojžíš,kněz,mučeník
Římský. ......

..

. .40

...

4405

4. SvatýMerkorins,vojín,mučeníkCesarejský .......

+406

Dne 26. 1. Svatý Petr, arcibiskup Alexandrijský,mučeník .....

» „406

2. Svatý Konrád (Kundrát, Kuneš), biskup Kostnický . . . . .408
9. Blahoslavený Leonardo da Porto Mauricio, Františkán «. . .410
4. Blahoslavená Delfina, hraběnka z Ariana. . . - - - « + +. 412
5. Svatý

Silvester,

opat

. . - . « « -+ « * ++

* « « 6 « « « « 412

6. Svatý Belín (Bellin), biskup, mnčeník Padovský. . . - . . „413

Dne27. 1. SvatýDidak,bratr (nekněz)Frantiákán ......

. + . „414

2. Svatý Virgilius, biskup Salcburský, apoštol Slovinců, patron

v TirolskuJižním...

.. . « + «« = -+ «. + +. ..

3. Svatý Jakob, biskup Rostovský

. . . . « + < -+

« „415

« « + +. 419

4. Svatí Barlaam, poustevník, a Josafat, král Indický . . . . „420
Dne 28. 1. Svatý Štěpán Mladší, mučeník pro ctění obrazů svatých.. . „ 422

2. Bvatý Sosthenes, soudruh svatého Pavla, Korinfan. . ... .

9.SvatýŘehoř(Řehák,
Říha)III.,papež......

—

4. Svatý Jakob Picenský z Marchie, Františkán. ..

..

. .. „429

5, SvatýBojan,knížeBulharský,mučeník -.....«

Afričtí.
..... . 0

0

427

+ .«431

6 . .++482

6. Svatí Papian a Mansvet (Miloslav, Tichý, Spitihněv), biskupové

Dne29. 1. Svatý Saturnín,biskupTulúský,mučeník -eee

...

08

2. Svatí Saturnín, kmet, a Sinisij, jahen, mučeníci Římští . . . 486
3. Svatý Filomen, mučeník Angorský . . .. .. + +. + .. „ 436

4. RvatáIlluminata,
pannaTuderská.........

. 495

5. císař
Ctihodný
Karel
(Drahoň, Dražek,
Římský
a králČeský
....-.Drahotin)
. I| V.,1 o„Ole vlasti“

Dne30. 1. SvatýOndřej,apoštolPáně . .......-.+

4535

«.««.« ++. 461

2, Svatý Trojan, biskup, patron Le Sainteský . . . . - « + «« 459

9. Svatý Konstancius, vyznavač Římský. . . <..

++ .«. . „454

4. SvatýZosim,vyznavačPalestinský. . - -+ -

.......

454

5. Svatá Justina (Pravomila), panna a mučenice Cařihradská . . 4bé
6. Ctihodný Tomáš More, lordkancléř Anglický . . ..« -+ «. 454

NeděleXXIV.po SvatémDuchu...

...

Základovéletopočtukřesťanského. - -+

+ <- +++ ++ ++...
« -+ « +- o..

4..

463
478

Abecední ukazatel

<7I.dílu Oirzevníhc Eoku“
pro měsíc říjen a listopad.
Strana

Abdiáš, prorok Starozákonný, 19. listopada „ . . -+. « ++ «.+ «« +. 364

Abib,jahen,mučeník
Edeský,15.listopada
. .....-.
Abrosim, kněz, mučeník Perský, 6. listopada

<...

31

. . . « - + + + « + «« . 264

Acepsimas, biskup, mučeník Perský, 10. října . - - - + -=«.« .....

9

Adalberon,

56

biskup Vircpurkeký,

6. října.

. - . . - - -+ « + « + + = +

Adaukt (Zbožný, Přibýk), mučeník Veronský, 24. října.
Adelgis,

biskup Novarský,

7. října

. . . - «- . + -+

Adventor, mučeník Turinský, 20. listopada

. « . - . . « „198
+ « + « 4 + « .-.

64

- -. . -= + < ++ ++ ++- 367

Aemilian (Emilian),poustevník Španěl, 6. listopada - . . -+ -+ +.
Afrikan,

kněz, mučeník

Venoský,

Agapius, mučeník Cesarejský,
Agilej, mučeník Karthaginský,

24. října

268

. . - «. « « « « « + « « + « 198

20. listopada . . . < < + < ++ + + +. „ 366
16. října. - . . -+ - =- ++ « -+++ + .*129

Agrikola, otrok, mučeník,4. listopada . .« -+ «* «.« -+ ++ ++

259

Aitlahas, jahen, mučeník Perský, 10. října . . ...
+ -+ + + + ++ « 97
Alacogue Markéta Maria, zaklad. pobož. Srdce Ježíšova, 17. října „ . „148

Albert (Aleš) Veliký, biskup Řezenský, 11.listopada. - . . . - ...

„376

Alexander (Olech,Lech, Lešek) Nevský,Rus, 23. listopada .......

396

Alexander (Olech, Lech, Lešek), mučeník Korintský, 24. listopada . . . 400
Alfej (Alfeus), lektor, mučeník Cesarejský, 17. listopada . . - - .
. „347
Alfons Rodriguez,

bratr Jesuita,

30. října.

. . « < « + + ++ « + « «+.*223

Alfons Rodriguez, kněz Jesuita, 90. října . . . . -+

++ + « «.« . « „224

Alfred (Míroslav)Veliký, král Anglický, 28. října . - . . +..

..

Alodia,mučeniceŠpanělka,22. října...

+« +. 179

. . -++- ++..

. „216

Alžběta a Zachariáš, manželé Starozákonní, 5. listopada - . .. +.. . „261
Alžběta (Eliška), kněžna Durynkská, 19. listopada. . . < +.. - + « « 852

Alžběta(Eliška)Dobrá,Františkánka,23. listopada. . ....
Amarant, mučeník Albigenský, 7. listopada .....
Amfiloch, biskup Koniezský, 23. listopádů - . . .-

-<

. 3

+ < ++ + « + .«394

Ampliat,mučeníkŘímský,31.října ......+..

.. .. .. „290

Anastasia(Nestázka),panna, mučeniceŘímská, 28. Hina..
Andronik, mučeník v Tarsu, II. října. ....

..

« + + ++ «.« «« 277

..

.....

217

-++ ++ «. « « ..+ 107

Anjel, mučeník Minorita, 13. října - . . . «« + + « « + « + « .«. . „114
Antonín, mučeník Angorský, 7. listopada . . «.- . - - « + + « + « « « 278

Antonín, mučeník Cesarejský, 13. listopada“.

. . +-

« + « + + ++ +.. 319

Strana

Apia,manželka,mučeniceKološská,22. listopada . . ....

Apolinář,
biskupValenceský,
5.října. . ......
Apolinář,
arcibiskup
Buržský,
6.října .....

....
ee

Apulej,
mučeník
Římský,
7.října...... 0
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Kristeta, mučeniceAvilská, 27. října . . - < « -++++ ++ +«s««
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Kristin, mučeník, spolupatron Český, 12. listopada . . - + + - + + « + „309

Konibert,biskup Kolínský,12. listopada . . -.
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Leonardo da Porto Mauricio, 26. listopada - . - - -+
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Leopold (Polda, Poldík) markrabě Rakouský,15.listopada. . ......-
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Linhart (Leonard), opat, 6. listopada. . - - . - .. + + « + s * « «- 266
Lohel Jan, arcibiskup Pražský, 2. listopada. . . -. -. -+- «.+ - « + +. 244
Lucian, kouzelník, mučeník, 26. října. . . <- + < + +++-+« + «. 206

Lucilla, panna, mučenice Římská, 81. října . -. . ...

+ <. < + «.«. 230

Lucius, mučeník Římský, 19. října + . . - - - -+++
Ludmily svaté „Přenešení,“ 10. listopada . . . - « +-

« + * =. + « 160
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Ludvík(Ludek,Lidek)Bertrand,Dominikán,10, října .......«.
Lukáš, evangelista Páně, 18. října . . -. .«
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—Lnkrecia, panna, mučenice Meridská, 23. listopada . . . . ...
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Luperk, mučeník Leonský, 30. října . . ....
« = «+ «.«« « + «.. 221
Maharsapor, mučeník Perský, 10. října . - - . -.
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Malachiáš, arcibiskup Armaghský, 8. listopada - - . . . + « + + + +Mamelta, mučenice Perská, 17. října . - . . « « +- «++ ++ ++..

Mansvet (Miloslav, Spitihněv), biskup, mučeník, 28. listopada

Marcel,mučeník
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Marcel, setník, mučeník Tingiský, 30. října . - . <.. + « « + « + « «.« 221
Marcel, mučeník, 16. listopada.
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Marcelin,
biskup
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mučeník
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Marek,
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7. října.
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Maria, panna, mučenice Kordovská, 24. listopada . .- +. « + «+= ++- 402
Marian (Mareš), lektor, mučeník Cirtský, 22. října. . « -+ + « + « « 181
Markéta Alacogue, zakl. pobož. k Srdci Páně, 17. října . - « « . . . 148

Martin (Mach, Mašek), biskup Táraký, 11. listopada. . . . . ... . . ,299
Martin (Mach,Mašek), papež, mučenik,12. Jistopada ... ..+...-.
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Martinian,
mučeník
Africký,
16.října.. ..... ..........
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Matouš Kramer, Čech, Jesuita, 2. listopada . - «+< - ++
++ +++ „M7
Matouš, mučeník, spolupatron Český, 12. listopada . . . . « - -+++
«809
Maurus,

mučeník Římský,

22. listopadá

. . . - « < « + « + « ++ « + « 989

Maxima,panna,abatyše,16.října . . ....«.«.

... 0. .....

Maxrmilian(Maksa),mučeníkAfrický,12. října . .......«
Maximilian (Maksa), mučeník Africký, 30. října.
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Melasip,mučeníkAngorský,7. listopada . . - -+ -++
Menas, vojín, mučeník Egyptský, 11. listopada
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Merkurius, vojín, mučeník Cesarejský, 25. listopada . . . « -..
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Michael, mučeník Sebastijský, 1. října . . . -. ++ «.+ ++ «.« ...
A
Michael Gobron, kníže Iberský, 17. listopada . . .. -+ « + .«.« «. „B47
Mikuláš (Mik, Michek, Mikeš, Nikolans), mučeník Minorita, 18. října. . 114

Miloslav(Spitihněv,Mansvet),biskup mučeník,28. listopada . ......
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Míroslav (Alfred) Veliký, král Anglický, 28. října . ..
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Modest(Míran),jahen,mučeník,2. října. . .-.

« + + «.+ +..
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Modest (Míran), mučeník Agdeský, 10. listopada - - - - - « -+ « « « 29
Mojžíš, kněz, mučeník Římský, 25. listopada - - +- +. +. ++ + + +405
Narcis, biskup Jerusalémský, 29. října . . . «- . « + ++ *.« «« « .- .219

Narcis,mučeníkŘímský,81. října . -. . < ++ « + «+.«- ——
Narses, biskup, mučeník Perský, 9. listopada . . . -+ + + =- «««
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Nemesius,jahen, mučeníkŘímský,31.října. . . -+

+ » » ....
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Nestázka (Anastasia), panna, mučenice Římská, 28. října. . . . + . + „27
Nestor, mnich Kyjevský, 27. října

. . +...

« + + « « + + +...

Nikostrat,sochařŘímský,mučeník,8. listopada. ...

« «« 212
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Nil Starší, mudrc, poustevník Sinaiský, 12. listopada. . . . « « + = « « 81]
Nunilona, mučenice Španělka, 22. října. . . . <- +++ * « + + ++ « 179

..-=Ochrana
Marie
Panny
.-... «.«
+.............
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Nymfa,panna,mučeniceŘímská,10.listopada .....-

Obětování
MariePanny,21.listopada.. . . +...
Oktavius,mučeníkTurinský,20.listopadaOlech, Lech, Lešek, viz: Alexander.
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Ondřej Kretský, mnich, mučeník, 17. října «-.. «..« «.-+ « ++
« 147
Ondřej Avelín, řeholník, 14. listopada . .. «.- «.«.«++«.+«. «.«.« B20
Ondřej, apoštol Páně, mučeník, 30. listopada . . . .. -+«« + +. + „dĎl
Osita, panna, mučenice Anglická, 7. října. . ....
. + + < ++ «.« «., 63
Otmar, opat Svato-Havelský, 16, listopada . - . - « o-

« « - « « « + „334

Palaciata, panna Jakýnská, 8.října. . . .. <. « + « « « « .....
Palmác,konsul,mučeníkTrevírský,6. října -....
+. -< +.

Památka„Čistoty“
MariePanny,22.Fijna........Památka všech věrných duší v očistci, 2. listopada
Papian,

biskup, mučeník Africký, 28. listopada
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Paraskeva
(Petka),
Srbka,14.října.......

Paulil, pacholík Africký, 13. listopada ...
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« - . « + 238

< « + + + + + + »492
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Paraskeva (Praxeda), abatyše, 28. října. . ..
Paschás, mučeník Africký, 19. Jistopada. ..
Panok Vavřinec, Jesuita, Slezák, 2. listopada
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Petka (Paraskeva),Srbka, 14. října. -. . - +: -++.. + « ......
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Petraa Pavlachrámů
Posvěcení,
18.listopada
0

Petr z Alkantary, zakladatel řádu, 19.října. . ....
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<- + «.+ ++ «. 167

Petr Alexandrijský,
arcibiskup,
26.listopada......
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Piat, kněz, mučeník Turnéský, 1. tíjna. .. . - . -+ + ++ « + +. . 2
Pierius, kněz, katecheta Alexandrijský, 2. listopada . - . - - -+ «.+.« 260
Placid, opat, mučeník Sicilský, 6. října . . . . « -<

Pobožnost
Marianská
„Devítník“.
........
Poncian, papež, 19.listopada. . ..
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Posvěcení velechrámu Spasitelova, 9. listopada. - . . + « «.- .. +. 200
Posvěcení velechrámů Petra a Pavla, 18. listopada. - . . .- -+ + +. 348

Pravomila(Justina),panna, mučenicePadovská,7. října . .......

62

Pravomila (Justina), panna, mačenice Cařihradská, 50. Jistopada ...

Pravoň(Probus),mučeníkv Tarsu, 11. října...
Pravoslav

(Justus), mučeník, 2. listopada

Praxeda (Paraskeva), abatyše, 28. října...

. . 454
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. . . + . « « « + « « « «217

Přenešenísvaté Ludmily,kněžny,mučenice,10. listopada .......

Priscian,
mučeník
Cesarejský,
14.října.......

o...
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Probus(Pravoň),mučeníkv Tarsu,Il. října. .....
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o..

Probus (Pravoň), mučeník Africký, 18. listopada. . ..
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Prosdocim,
biskupPadovský,
7. listopada. .....
. 0.. ......
Protas(Tas,Tasek),biskupMilánský,24.listopada„ .........
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Protus, kněz, mučeník Sardinský, 25. října - . . . ..

+ <- + ++ +.. 205

©uodvultdeus(Jakbůbráčí),biskup,26. října ......

+...

Ptolomej,
mučeník
Římský,
19.října.. .... o..
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... « + 206

. Rafael
archanjel,
24.
října.
. ... ««+«+«*«*««««s«„195
Remigius (Řemej, Přemek, Přeněk), arcibiskup Remešský, 1. října . . . 20

Reparata, panna, mučenice,8. října - . -< +- <- «« + « .....

Respicius,
mučeník
Římaký,10.listopada. . -..-.

o..
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Bhipsima, panna, mučeniceArménská, 1.října. . « . -+ -.« ++ +s.
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Rogerius, bratr Františkán, 4. října.
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Rogacian,
kněz,mučeník
Africký,26.října. . -...
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«
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RomanMelod,jahen Cařihradský,1. října . ..-..-.-.
-++. +.. .. A
Roman,jahen, mučeník Antiochijský, 18.listopada . . . . -. -+
+.. 860
RomanaEastolia,panna, 9. listopada ©... - - «.+ + = + +. ...
6
BRufas,prvokřestan, 21. listopada . . . -. -<-<

RůžencováslavnostMarianská....

. . 600
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Řehoř (Řehák, Říha, Gregorius) Osvětitel, biskup, 1. října. . . . - - - 16
Řehoř Divotvorce, biskup, 17. listopada . - . < « -+<- +- ++ ++ «* 989
Řehoř Társký, biskup, 17. listopada . . -- . < = ++ * «« + + +.
348

Řehoř III., papež, 28. listopada -...

- -+ +- ++ + « +++.

+ es 427

Sabína, mučenice Avilská, Španělka, 27. října. - . . + « +- ++- . „212
Samóna, panna, mučeníce Edeská, 16. listopada . . - « . -= += «+« 830
Samuel, mučeník Minorita, 13. října
Saturian, mučeník Africký, 16. října

. . -< - . -+ « + ++ « * « + « « 114
. ..
»+« -+ + « + = « + +
« +186

Saturnin,biakupToloský,29. listopada. - - « « - + +.. ........
Saturnin, kmet, mučeníkŘímský, 29. listopada . .- -<- -+++

Sekundin,
biskup
Irčan,
16.října.-......

o0

0

8ekundus,setník, mučeníkTrevírský, 4. října. - - . - -++
Septim, lektor, mučeník Venoský, 24. řijma. . . . <Serafin, bratr Kapucín, Italian, 12. října
Serapion, biskup Antiochijský, 29. října.
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Sergij, mučeník Syrský, 7. října . ...
<- + ++- ++ ++ +. + « . 60
Servand, mučeník Španěl, 25. října. . . - . -- «. + « +. +. ««* 191
Sever (Šebíř),kněz, mučeníkHeraklejský, 22. října . - . . +++179

Sever (Šebíř),biskup Barcelonský,mučeník,6. listopada. .....

+..

269

Sever (Šebíř), korunovaný mučeník Římský, 8. listopada . <- . « + - - 279
Severian, korunovaný mučeník Římský, 8. listopada . . - -< + -+ «.« 279

Severin,biskupKolínský,23.října... -. +..
Silvester,biskupKabilonský,
20.listopada. . ...

++ +. o... ....
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Silvester, opat, zakladatel řádu, 26. listopada . . - . -+ < + +- ++ «412
Silvia (Sylvia), vdova Římská, 8. listopada - . - . + + + +++ + + «« 258

Simeon, kmet, prorok Jerusalémský, B. října . .. . «
Jimplicius, sochař, mučeník Římský, 8. listopada .. .
Sina, jáhen, mučeník Perský, 5. listopada © < . -++ +
Siricij, papež, 31.října ......«
-« + + + + © + *
Sisinius, jahen, mučeník Římský, 29.listopadá . . < -+
Smíl (Eusebius), mnich, 5. listopada . . - . -++ «+
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Smíla (Eusebia), panna, mučenice,29. říjn8. . «-« « + + « .....
Soluna (Thbessalonika),mučenice Amfipolská,7. listopada ....-..
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Solutor,mučeníkTurínský,20. listopada -..

+ « +- ++ cc.
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Sesthenes, soudruh svatého Pavla, 28. listopada . . - - . -+ -c + + „A2

SpasitelovavelechrámuPosvěcení,9. listopada. . - . - -+

+. +. M

-<Šimon
. Filipovič,
Bosňák,
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října.
. ++++..
........
D
Stanislav.Kostka, Jesuita, Polák, 19. listopada . . « - < + -+ 4:

Bymforian,sochař,mučeníkŘímský, 8, Hstopadá - -.
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Šimon,apoštolPáně,mučeník,28.Hjna.————
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Mladší,
mučeník,
28.listopada
2.

Taurion, mučeník Amfipolský, 7. listopada
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Teresia (Tereza, Terka, Terynka),panna Karmelitka,15. října. ....

Thais,
kajicnice
Egyptská,
8.října... .....
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Tharak, mučeníkv Tarsu, 11.října. . ...-..
+ «..- ++ « .«. . „107
Theodor (Bohdar),mučeníkAmasijský,9. Jistopada .. . ......
. „292
Theodor (Bohdar) Studites, dne 11. listopada . . ...
.. + ++ «.« + 804

Theodorich(Dětřich,Jetřich),opat Remešský,2. řjna. ........
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Theodot(Bohdan),biskup Laodikejský,2. listopada . . . -...-.«..
Theodot(Bohdan),mučeníkEreglijský,14.listopada. . ........Theodul, poustevníkSinaiský,12. listopada . - - <.. « + -+ ...

Theofil
(Bohumil),
mnich,
2.října-......
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Theofil (Bohumil),biskup Antiochijský, 8. íjna - . - - . <. +. ++. 83
Thessalonika (Soluna),mučeniceAmfipolská,7. listopada .....
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Tiberius, mučeník Agdeský, 10. listopada . -. - - +- -++

Tomáš,arcibiskup
Milánský,
1.října. . .....
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Tomáš More, lordkancléř Anglický, 830.listopada -...-++ « + « 454
Trojan, biskup Le Sainteský, 80. listopada .. ...« + ..« « ++ ++ «463

Tryfon,mučeníkŘímský,10. listopáda ..
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Tryfonia,císařovna
Římská,J8. října...
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-< ++. -++ +++. 295

-+ - +. ++. + 156

Tulia,pannafrancouzská,
ó.října. . .......
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Tyrsus, petník, mučeník Trevírský, 4. října - . . ..
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« + +- +.
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« Ursin,
biskup
Buržský,
9.listopada.
. . .. .+ +«*««+=+«.294
Urban, mučeník Římský, 81. října - . . . ++ -+++

.++ +. ++ «* 280

Ursula (Oršila,Voršila),panna, mučenice,21. října -ee
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Valentin
Valeš),
Var,
vojín,(Valenta,
mučeníkValek,
Egyptský,
19.kněz,
října.mnich
. <..Viterbský,
< <- -+ 3.+Metopača.
« » ..... . 160
Vavřína (Laurencia), panna Jakýnská, 8. října. . .. . . -+ + += +. + 76
Vavřinec Pasok, Jesuita, Slezák, 2. listopada - - - « -+ -++ + « ++. 247
Vendelín,

opat Benediktínský,

20. října.

. . - + + + « -+ + « + « « + * 165

Vendelína, u našich praotců Bohunka.
Veneranda, panna, mučenice Francouzská, 14. listopada . .
Viktor (Vítěz), setník z legie Thebánské,

Viktorin,
mučeník
Sicilský,
5.října.....

Viktorin, biskup, mučeník Ptujský, 2. listopada
Církevní Bok VI.
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+. 322
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Viktorin, korunovaný mučeník Římský, 8. listopada - . - - -+ ++.. 279
Viktorius, mnčeník Leonský, 30. října - .. - -+ + = ++ ++. .-. „Al

VilibrordKlément,apoštolFrisův,7. listopada. ...

-+

....

„24

Vincenc (Čeněk, Častolov),mučeník Avilský, Španěl, 27. října ....-.
912
Vintít (Gunther), kníže, poustevník, 9. října . . .. .. -. ++ «+.«+. B2
Víra (Věra, Fides), panna, mučenice, 8. října . . <- . -+ ++ « ++ « 76
Virgilius, biskup Solnohradský, 27. listopada « -. .. « + -+ < ++ «416
Vitalis, mučeník, pán Boloňský, 4. listopada. . . . . - « + ++ ++ «. 259

Volfgang(Vlk,Vlkochod),biskupŘezenský,31. října ......«Voršila (Ursula), panna, mučenice, 21. října.

. ...

225

. « + = + « + + « 172

Všech svatých a světic Božích, 1. listopada . . . ..-.-

« + «.

. ...

Všech věrných zemřelých (Dušiček), 2. listopada . - - . + + + « +Vykupitel nejsvětější, 28. října. . . . « + =--++ « ++ ++.. .. .

235
„ 238
186

Zachariáš (Zach, Zachař) a Alžběta, manželé, 5. listopada « - - - - + 261
Zachej, jahen, mučeník Cesarejský, 17. listopada ... - . « -+ ++ +. 847
Základové letopočtu křesťanského . .. - - - +- - -+« +s. +...
478
Zebina, mučenice Cesarejská, 19. listopada . - . . « « <-

++ + + «« 319

Zenaida,ženaTarská,11.října . . ... +- +- -++ +++- ...
Zlata (Aura, Aurea),

abatyše,

4. října

- - « -+

Zosim, vyznavač Palestinský, 30. listopada

. . .«

"69

107

« * « + « « + + « + * 40

-+ ++ ++ < + +. 454

Abecední ukazatel
světcův, světic, blahoslavenců, blahoslavenek, etihodných
výtečníků i výtečnic v Církvi Páně, slavností, svátků,
památek a neděl celého

„CírkewníhoBoku“

Di Strana
398|Adaukt, m. Venosský, 24. říj. VI 198
12|Adéla, císařovna, 16. prosince I 158
480|Adéla, panna, abat., 5. února II 55
480|Adelard, op. Korb., 2. ledna I 208
141|Adelgis, bisk. Novarský, 7%.
říj. VI 04
81)Adelgrunda, panna, 30. ledna I 600
Adelinda, vévodka, 28. srpna V 237
614|Adelvold (Etbelvald), biskup

Díl Strana

Abach, moč. Římský, 19. led. I
Abdaikla, kněz, mnč., 17. dub. III
Abdalah, kn., m.Perský, 28.kv. III
Abdas, bisk., m.Perský, 28. kv. III
Abdenago (Azariáš), 16. pros. I
Abdiáš, prorok, 19. listopada VI
Abdon (Bořivoj,Bořek, Bořita),
Peršan, m. Římský, 30.črvc. IV
Abel, syn Adamův, 24. pros... I
Abelesův Šimonek, pacholík,
mučeník Pražský, 21. února II
Abib, jah, m. Edeský, 16.list. IV
Abo, voňavkář, muč., 6. ledna I
Abraham, m. Perský, 20. pros. I
Abraham, poustevník, 15. břez. II
Abraham, arciotec, 26. března II
Abrosim,kněz, m. Perský,5. list. VI
Abselam Petr, muč., 10. Jedna I
Abundanc, jah., muč., 16. září V
Abundius, muč.Římský, 26.srp. V
Abundius ,kněz, muč., 16. září V
Acepsimas, bisk., m., 10. října VI
Adalbald, vévoda, dvořan, 2. ún. II

191| Vinch.,1. srpna. .....

. V

399|Adrian II., papež, 6. prosince I
619|Adrian I., papež, 8. července IV
264|Adrian, m. Gorkumský, 9.červc. IV
812|Adrian, vojevůdce, 8. září . . V
418|Adulf, m. Kordovský, 27. září V
217|Adventor, m. Turinský, 20. list. VI
413|Aegidiua(Egid, Jiljí), 28. dubna III
97|Aegidius, opat franc., 1. září V

29(Aemilian
56| válečník, (Emilian),
25. června. biskup,
. . .
Adalbert (Vojtěch), 23. dubna III 157|Aemilian (Emilian), m. Bulhar,
Adam a Eva, 24. prosince . . I 194| 18. července . « ...
Aemilian, bisk. Cyzický, 8.srp.
Adaukt (Zbožný, Přibýk), muč.
Římský, 30. srpna. . .. . v 258|Aemilian, bisk. Verčel., 11. září

Adalberon,

biskup, 6. října

—„
VI

11

Adjut, Františkán, m., 16. led. I 871
207|Adleida, vdova, 27. června . . IV 211
931|Ado, arcib. Vienneský, 16. pros. I 142
288|Adolf a Botulf, bratří, 17. čer. IV 181
172:Adolf, biskup, 11. února. . . II 182
64
336
346
846
504
367
166

TT

IV 183
IV 417
76
V
V 874
56“

Abecední ukazatel.
Dů Strana

Aemilian, poust. Španěl., 6. list. VI
Aemiliana, pan. jept., 24. pros. I
Aemiliana, vdova Flor., 19. kv. III
Aemilius (Emilius), m. Afric.,
22. května
Afra, vdova, m. Bresčij., 24. kv. III
Afra (Hafra), kajic., m., 7. srp. V
Afrikan, m. Karthagin., 10. dub. IIT
Afrikan, kněz, muč., 24. října IV
Agapa, panna, muč., 15. února II
Agapa, panná, muč., 10. břez. II
Agapa, m. Bolunské, 8. dubna III
Agapet, mnich Kyjevský, 1.červ. IV
Agapet, muč. Římský, 20. září V
Agapet I., papež, dne 20. září V
Agapit, jah., m. Řím., 6.srpna V
Agapit, m. Prenestský, 18.srp. V
Agapiůs, m. Palestin., 19. srp. V
Agapius, m. Cesar., 20. listop. VI
Agatha (Háta), p. muč., 5. ún. II
Agatha Hildegarda, hr., 6. ún. II

Dn -Strana

268/Aitilahas, jahen, m., 10. října VI
197|Akacins,blsk. Amidský, 9. db. III
999 Akacřas, biřic, muč., 17. srpna W
Aktinea, panna, m., 16. červc. IV
417 Akucius, měšťan, m., 19. září V
447) Akunrsius,Františkán, 16.ledna I
63 Akvila (Orel) a Priska, manž.
69 Římětí, 8. července . . . . IV
l Akvilina (Orlična), panna, mu
166 čenice Fénická, 18. června IV
347 Akvilina, muč. Lykij., 24. čeryc. IV
21 Akylin, m. Skylitský, 17. červe. IV
14 AlacogueMarkéta Maria, 17.říj. IV
444 Alban, hostinský, m., 22. červ. IV
449 Albert (Aleš), bisk., 6. dubna III
63 Albert, patriar. Jerus., S. dub. III

152|Albert, rolnk, Italian, 7. květ. II

162|Albert, poust.z Besozza, S.září V
366|Albert Veliký, bisk., 11. listop. VI
46|Albertin, převor, 31L.srpna . . V
56/Albin (Albuin, Albík), biskup
Agathins, setník, 8. května —.
III 286 Brixský, 5. února
Albin (Alhík), bisk. Angerský,
10. ledna(Dobroslav), pepeš, I 311
Agathon
Agathon, mně, Solun., 3.dnb. III 21 Albina (Běla, Bělka, Bělinka),
Agathop, jah., m. Solan., 4. dub. III 28 p., muč. Formij., 16. pros. I
Agathop, jah. Antioch., 25. dub. III 184 Albina (Běla), p., m., 29. září V
Aggeus, pror. Staroz., 4. červc. VI 279 Albrecht Chanovský, 16. květ. III
Agil, star. Orleanský, 80. srp. V 255|Alda, vdova, 26. dubna -. . „MM
Agilej, moč. Karthag., 15. tíj. VI 129|Aldemarius, kněz, 24. března II
Aleksa (Alexius) Falkonieri,
Agnes (Anežka) Římská, panna,

1.března.
.......«.

. mučenice,
21.
ledna...
I
Agnes Česká, Přemysl., 2. bř. II
Agnes (Anežka) de Monte Pul

čano,20.dubna. .....MHI

Agnes, abat. Poitiers., 19. květ. III
Agrikola, biak. Kabilon , 17.bř. II
Agmkola, otrok, muč., 4. list. TV
Agripina, p. m. Řím., 28. červ. IV
Acharins, biskup, 1. prosince I
Achat, bisk. Antioch., 31. břez. II
Achat, jah. Švýcarský, 9. kv. III
Achilej, kleštěnec, mučeník

Teračínský, 12.května. . . III
Achilej, jahen, muč., 12. červc. IV

413
273

97
62
145
124

436
871

836
105
472
406

148
167
83
54
280
304
876
206

55
271

Ma
472
9374

191

Servita, 11. února. . . . . II "118
Aleksa (Aleksěj), arcib. Kyjev

ský,12.února......

MH 182

183 Aleksa (Alexius), dobrovolný

žebrák, 17. července. . . . IV 599
Aleksander viz Alexander.
192
(Alena,
p-,Albert.
m. Foretská, 17. červ. IV
Aleš viz
Alexander (Olech,Lech, Lešek),
muč, Alexandrijský, 12. pros. I 109
Alexander, muč., 9. února . . II 92

Alexander, patriar., 26. února II 241

Alexander,m. Maced., 14. bř.
Alexander, bisk. Jerua., 18.bř. [I

395
441

D1

Alexander, m.Karthag., 10.dub. II
Alexander, p.,m. Lyon.,22.dub. III
Alexander Banli, bisk., 24. dub. III
Alexander I., papež, m., 8. kv. III
Alexander, vojín, 18. května . III
Alexander, ostiar, 19. května . III
Alexander, lékař, m., 2. červ. IV
Alexander, m. Řím, 10. červe. IV
Alexander, vojín, 21. července IV

|

A)žběta a Zachariáš, 5. listop.
166/Alžběta (Eliška), kněžna Du
177) ryskská, 19. listopada . . .
246|Alžběta (Eliška) Dobrá, Fran
336, tiškánka, 23: listopada . „ .
399|Ama (Ima), panna, 24 září .
16|Amadeus (Bohumil, Boholib),
851, vévoda Savojský, 30. března
442|Amadeus, Františkán, 10. srp.

VI 261
VI 852
VI 894
V 44

II 541
V 96

©Alexander,
m.,
Bresčij.,
26.
srp.
V216|Amalia
(Amalberga,
Libuže),
Alexander, vojín, 26. srpna . V 216| vdova, 10. července . . . . IV 858
Alexander, bisk., 21. září . . V 459/Amalia, panna, 10. července IV 353
Alexander Nevský, Rus, 28.list. IV 396,Amand (Milota), biskup Maas

Alexander, m. Korinth,, 24. Jist. IV 400, trichtský, 6. února ..
Alexandra, žena, m., 20. břez. II

Alexandra,císař.,m., 21.dab.III

..

II

64

463|Amand (Milota), hrabě Gisalb

ský,6. dubna. .....

II

42

Alexandra, panna, mučenice
Amand (Milota), arcibiskup
Angorská, 18. května . . . IIT
Bordeauxský, 18. června. . IVY 197
Alerius viz: Aleksa, Aleksěj.
Amandin, žoldnéř, mučeník
Alfej (Alfeus), 26. května . . III 469, Ostijský, 24. srpna „. .. V 188
Alfej (Alfeus), lektor, 17. listop. VI 347|Amant (Milán), důstojník, mu
Alf (Alfins),muč., 10. května III 308, čeník Římský, 18. července IV 419
Alfons Turibius, arcibiskup LiAmarant, m. Albigeuský, 7. Jist. VI 277
manský, 29. března .
„ X 4%|Amát (Miloň), bisk., 18. září. V 883
Alfons Liguori, biskup BvatoAmáta (Milona) Talida, panna,

. Agat.,
2.brpna
.... .V17)
abatyše,
5.ledna
..... I 281
Alfons Rodrignex, br. Jesnita,

30. Hjna.....

Amáta, p. Klariska, 16. břez. II 420

« « + „ VI 223,Amáta(Milona),Dominikánka

Alfons Rodr., kněz Jes., 30. říj. VI 224| Boloňská, 10. června . . „IV
86
Alfred (Miroslav) Veliký, král
Amator,bisk.Auxerreský, 1.kv. III 285
Anglický, 28. října . . « „ VI 215|Ambrož (Brožek, Brož), bisk.
Alfreda (Miroslava), král. pan.,
Milánský, 7. prosince . . . I

| Angličanka,
2.srpna.
-. .V 23|Ambrož,
setník,
muč.,
16.
srp.
V138
Almar, m. Chartreský, 16, kv. III
Almír, kněz, opat, 11. září „ V
Alodia, m. Španělka, 22. října IV
Alois Rabata, Karmelit., 11. kv. JII
Alois, patron studentů, 21. červ. IV

66

973|Ambrož Fernandez, mučeník
376) Japonský, 10. září. . ...
V 860
179|Amfibal, kněz, mučeník Veru
918) lamský, 22. června . - . . [V 167
156|Amfiloch, biskup Koniezský,

©Altman,
bisk,
Pasovský,
8.erp.
V 77,23.
listopada
„VI894

©
Alypius,
bisk.
Tagastský,
15.srp.
V
vojín,
Lydijský,
| Alšběta
(Eliška)
Pafíž.,
5.
pros.
I 127|Amian,
59,
4.září
. muč.
s...
V810
Alžběta Uherská, 6. května. . III 279|AmideusAmidei,Bervita,I1.ún. I 118
Alžběta Šenavská, 18. června IV 197|Ammon, vojín Alexandr., 9.ún. II 92
Alžběta (Isabela), 8. července IV 83i|Amon, jaben, 1. září . . . . V 281

©Alžběta
Francouzská,
81.
erp.
V263'Amonaria,
panna,
m.,
12.
pros.
I 109

Di
Amos, pror. Staroz., S1. břez. II
Ampelins, m. Karthag., 11. ún. II
Amplist, muč. Římský, 31. říj. VI'
Anaklet, pap., muč., 21. červc. IV 230) drijaký, 25. dubna. . - “
Ananiáš (Sidrach), 16. prosince I
Ananiáš, m. v Damašku, 25. led. I
Anastasia (Nestázka, Nastázka)
mačenice Římská, 25. pros. I
Anastasia (Nastázka), Patricia

Egyptská, 10. března ....

É
58

II

Anny svaté početí, dne 9. pros. I
Anno, arcib. Kolíoský, 4. pros. I
Anastasia, p., m. Řím., 28. říj. VI 217|Anolins, žalářník, muč., 25. kv. III
všaněB
Anastasius (Nestáz), mnich, Per
Ansan, muč. Římský, 1. pros. I 85
šan, 22. ledna
Ansarik, bisk. SoiBsons., 5. září V
Anastasius Sinaita, 21. dubna III
Anselm, vévoda, 3. března . . II
Anastasius L, papež, 27. dub. III
Anselm, biskup, 18. března . II
Anastasius, důst., m., 18. kv. III
Anselm, arcibiskup, 21. dubna III
Anastasius, kn. Kord., 14. červ. IV 111 Ansgar, arcib. Hamburk., 3. ún. II BE88S
Anastasius, valchář, m., 7. září V 839|Anter, papež, muč., 8. ledna I
Anatolia, p., m. Řím., 9. červe. IV 843|Anthia,vdova,m.lyrská, 6. pros. I
Anatolius, biskup, 8. července IV 264|Anthim,bisk. Nikomed., 27.dub. III
Anatolon, bisk. Milán., 25. září V 490|Anthusa, princ. Catihr., 17.dub. III
Anthusa, p. Cařihr., 27. červo. IV
Andreas viz: Ondřej.
Antilia, p., m. Arezská, 25. září V
Andronik, věrověst Slovanský,
380|Antipas, bisk., tn.Perg., 11.dub. III
Andronik, m. v Tarsu, 11. říj. VI 107jAntonia, m. Nikomed , 4. květ. III
Antonij, zakladatel kláštera
Anežka (Agnes)Římská, panna
mučenice,21. ledna...
. I 413 Kyjevského, 10. července. . IV 364
Antonín, kněz, m., 9. ledna . I 306
Anežka (Agnes, Nětiše) Česká,
2.března. ........
213 Antonín, poust., 17. ledna . . I 875
Anežka (Agues) de Monte Pul
Antonín Peregrin, 1. února . II
čano, 20. dubna
II 138|Antonín Stronkonský, 7. února II 75
Anežka, abat. Poitiers., 13. kv. JII 937|Antonín Japonec, muč., 13. ún. II 183
Anjel, mnich, m., 8. května . III 288|Antonín Mihlej, 14. dubna. . ITI 94
Anjel, muč. Minorita, 13. říj. VI 114|Antonín, bisk. Florent, 10. kv. III 802
Anjela, učená Františk. 11. bř. II 853|AntonfnUher, Františk., 13.kv. II 338
Anjela Meriči, zakladatelka
Antonín Padovanský, 13. červ. IV 101
Voršilinek, 31, května. . . III 492|Antonín z Verdy, m., 9 červc. IV 346
Anjela Česká, panna, 6. červc. IV 312|Antonín z Hornaru, 9. července IV 346
Anjelina, panna Klariska Spo
Antonín, muč. Africký, 23. září V 473
letská,29.června. ....
291|Antonín, kat, m. Řím., 19. srp. V 159
Anjelina (Majka), 80. července IV 521,Antonín, m. Apamejský, 2.zárí V 287
Anjelův Strážců slavnost. O an
Antonín, m. Angorský, 7. list. VI 27€
jelích
266|Antonín, m. Cesarej., 13. list. VÍ 319

Anastasia (Nastázka) a Basilisa,

Římanka, 15. dubna. . . . II

17.května
. .......

SAŠBBRĚS

Abecedníukazatel.
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Di

Strmna

Antonina, m. Nicejská, 1. břez. II 265|Aroa, žena Cyrenská, 5, červc. IV
Aron,prrývelekn. Isr., 1. červc. IV
Anysia (Anyle), panna, muče
nice Solunská, 27. prosince I 219|Arontius, m. Benevent., I.září V
Apia, manž., m. Kološ., 22.list. VI 889|Arsen, jah., vych , p., 19. červc. IV
Apian, muč. Cesarej., 2. dub. III 18|Arsenij I., arčib. Srb., 28. října VI
Artemas, bisk. vLystru, 80.října VI
Apolinář, bisk. Ravenský, muč.
28. července . .. + - . „IV 459|Artemia, panna Římská, 16.ún. II
Apolinář, bisk. Valenc., 5. říj. VI 48|Artemins, žalářník, m., 6. června IV
Apolinář, arcib. Buržský, 6. říj. VI 55|Artemius, vojevůdce, m. 20. říj. VI
Apolinára Bynkletika, 5. ledna I
v Seleucii,
24.
148 Ariemon,
Arthelaida,b. p.
Benevent.,
3.břez.
břez. II
II
Apolo, dvoř. cís., m., 21. dub. III 281
Ascelina, p., Cisterc., 23. srp. V
Apolonia (Apoléna), panna mu
čenice Alexandrijská, 9. ún. II
epiades, b., muč., 18. října VI
Apolonius, muč., 14. února. . HH 162
Euru (Hvězdona),
m.Smyrnen.,
p. m. 1.ún.II
Ber
Apolonius, senator, 18. dubna . III 129|Asteria
gamská,10.srpna...
.-. V
Apoštolů svatých rozeslání,
16.července. .....
.. IV 385|Asterius (Hvězdon), 14. února II
Apronian, žalářník, 2. února. II 30|Asterius, bisk. Amasij., 29. ún, II
Apulej, muč. Římský, 7. října VI 62|Asterius, senator Řím., 3. břez. II
Arator, m. Alexand., 22. dub. III 156|Asterius, kněz, muč., 21. října VI
Arbogast, biskup 21. července IV 448|Átal, m. francouzaký, 2. června IV
Arčil, král Iberský,m., 20. břez. II 464|Atal, muč. Řecký, 6. června IV
Arduin, mnich Italian, 15. srp., V 126|Ater, mnč.Alexandrij.,14. pros. I
Archelaa, p. m. Nolská, 18.led. I 392|Athanasia, matka, m., 31. led. I
Archelaus, jahen, 24. srpna . V 198|Athanasia, vdova, abat., 14.srp. V
Athanasius Veliký, 13. května III
Archip, spolubojovník Pavlův,
-20.března.... +... I 460|Athunasius, m. Jerus., 6. červce IV
Ariadna, m. Frygijská, 17. září V 422/Athanasius, b. Neap., 15. červc. IV
Aristarch, žák ev.Pavla, 4. rp. V 94|Athenodor, bisk. muč., 18, říj. VI
Aristides, filos.Athéňan, 31.srp. V 261|Athenodor, m. Neapol., 11.list. VI
Aristobul, b., ap. Brit., 16. břez. II 403|Athim, kn., m. Římský, 11. kv. II
Ariston, učeník Páně, 22. ún. II 214|Attika, panna Římská, 18. ún. II
Arkadius, měšť.Cesarej., 12.led. I 331|Audax, krotitel dravců, 9. čvc. IV
Arkadins, arcib. Buržský, 1. srp. V 18|Audifax, m. Římský, 19. ledna I
Arkadins, m. Africký, 18. list. VI 920|Audomar, bisk. Francký, 9. září V
Arnold, citerák král., 18,červce, IV 424|Augend(Eugend), opat, 1.ledna I
Arnošt (Ernest), op., m., 12. led. I 935|Augurius, jah., muč., 6. února II
August, kn., op. Buržský, 7. říj. VI
Arnošt z Pardubic, arcibiskup
Pražský, 30. června -.
„IV 234|Augusta, pan. muč , 27. března II
Augustin, arcibisk., 26. května III
Arnulf (Dobek, Doběslav),bratr
Cisterciák, kajic., 80. června IV 208 Augustin Kažotič, bisk., 3. srp. V
Augustin Strobach, Morav. Je
Arnulf (Dobek, Doběslav), bisk,
Túrský, m., 18. července. . IV 423 suita, 27. srpna
Arnulf, bisk. Soisson., 15. srp. V 132 Augustin, b. Hipon., 26. srpna V
Arnulf, biskup Metský, 16. srp. V 138 Auktus, muč. Amfipol., 7. list. VI

810

24

279
432
416
225
193

58
168
499
288
188
2Á

156

93
154
252
285
174

16
59
124
505
121

327
31]
380
166
304
316
193
343
398
356
259
52
61

522
467
29
221
292
278

Da

Aura (Anrge, Zlata), abatyše

Pařížská,4. října . .-

... VI

Anrea (Zlata), m., 19. července IV
Anresšp. m. Ostijská, 24. srpna V
Aurel (Zlatko), manž., mnčaník
Kordov., 27. července . . . IV
Aurelia, p. Anagnijská, 25. září V
Aurelian, b. Lemovický, 8. květ. ITI
Aurelian, měšť.Řím., m.,22. kv. III
Anria (Zlata), p.Špan.,11.břes. JI
Ava, p. jept. Doneng., 29. dub. III
AwelinOndřej,řeholník, 14. list. VI
Avit, arcib. Viennes., 17. června IV
Azadea, dvoř.Pers., m., 20. dub. III
Azariáš (Abdenago), 16. pros. I

Du fitrana

Basilisaa Jalisn, 9. ledna . „I

806

Basilisa a Anastasia, 15. duhna III. 106
Basilisa, muč.Korint., 16.dub. II

IV
857] 26. červné - . . « = +
217|Beata (Božena),pan., 22. pros. I
820|Beata, pan. Senská, 29. června IV
126|Beatrix (Blažena), 18. ledna . I
141|Beatrix, pan. Padov., 10. květ. III
141|Beatrix, kněž. Krajin., 29. čer. IV
Beatrix, p.m. Řím., 29. července IV
Bachus, muč. Syrský, 7. října VI 60|Beatus (Blažej)b. Švýc.,9. květ. III
Badem, op. Perský, m., 13. dub. JIT 93|Beda Mladší, mn. Gav., 10. dub. IIT
Balbína, pan. Římská, 51. břez. II 549/Beda Ctihodný, řehol. nčenec
Baldomer, zámečník, 27. února II 245| Anglický,27. května ...II
Baltazar, hvězdář,6. ledna. . I
Bedřich (Mírek, Míroš, Mirota,
Baptista Kamila, 81. května . III
Friedrich), op. Prem., 6. břez. II
Barachjesus a Jonáš, 29.března II 631|Bedřich, b. Utrecht., 18. červc. IV
Barbát, bisk. Benevent., 19. ún. II 197|BekrTobiáš Jan, b. Kralohrad.,
Barbašnín, b. Pers., m., 14 led. I 849, 11. září . .. -+ ++.. „V
Barbora, pán. moč., 4 prosince I
43|Běla (Albína), p. m. Formijeká,
Barbora, pí. Polská, m.,23. pros. I
Barchadbesab, m.Perský, 28.kv. III
Barlaam, rolník, muč., 19. list. VI
Barlaam, poust. Afr., 27. list. VI
Barnabáš, apoštol, 11. června IV
Barot Odin, probošt, 21. červc. IV
Barsabiáš, op., m. Pers., 17.čer. IV
Bartol, Serrita, Ital., 14.června IV
Bartolomea, Servitka, 19.květ. ITI
Bartoloměj, ap. Páně, 24. srp. V
Barula, pácholík, 18. listop. VI
Barzabon Simeon, arc., 17.dub. III
Basilia, m. Alexandrij., 22. dub. III
Basilid, vojín, m., 27. června IV
Basilides, voj. Řím., m., 12. čer. IV 97|Benedikt II., papež, 7. května III
Basilij Amasij., b. m., 26. dub. III 189|Benedikt XI., papež, 7. červc. IV
Basilij, otec čtyř sv., 80. květ. III 487|Benedikt p., Slovák, 17. červc. IV
Basilij Veliký, arc. 14. června IV 106 Benedikt, kněz Menších Bratrů,
V
Basilij, m. Strumický, 29. srp. V 246| 31. srpna. . -+-+ + + +..

16

808
996
815
486
876

W
169

280
890
810
231
511
297
70

474

416

877
142

472

413
B45

190

467
118
276
823

26b

Abecédníukazatěl.
Da

Di Strana
98
16

Benedikt, muč., patron Český,
Bibiana, p. m. Řím., 2. pros. I
12, listopada. . .. ...
„ VI 809|Biblisa, m. Lyonská, 2. června IV
Bílá neděle, L po Velikonoci III
Benedikta (Beneška) Aussiská,
«abatyše KJaris., 16. března II 419|Bflá sobota před Velikonocí. III
Benedikta, matrona, muč.Řím.,
Bláha (Makařins) Egyptský,
26.června.--..-......
IV 195 2. Jedna
Benedikta(Beata,Božena),pa.
Bláha Alexandrijský, 16.ledna I
Benská,29. června ....
IV 230|Bláha, biskup Jeras., 10.břez. II
Benedikta, princ., ab., 17. srp. V 151|Bláha, arcib. Antioch., 10. dub. ITI
Benigna (Dobrotivá, Dobravka),
Bláha, metrop. Kyj., 1. květ. IIT
9. května. .....
III 289 Bláha, důstojník, 5. září. . . V
Benignus (Bennuš),kn. m.,18.ún. II 143|Blahorod (Eugen) I., pap., 1.čer. IV
Benignus, bisk. Dijon., 1. list. VI. 287|Blahorod (Eugen), biskup Kar
Benignus, b. Milánský, 20. list. VI 869| thaginský, 13. července . . IV
Benilda, žena, m. Kord., 15.čer. IV 119|Blahorod, muč. Řím., 18. červc. IV
Blahorod, arcib. Toled., 13. list. VI
Beníšek (Benezeto) Avignonský,
15. dubna
„ III 106|Blahorodá (Eugenia) Alexan
Benjamin, jah. m. Per., 81. břez. II 549) drijská, 21. prosince. .. . I
Benno (Zbyněk), bisk., 16. čer. IV
Blahorodá, abatyše, 16. září . V
Beránek Jan, b. Utr., 25. červc. IV 478 Blahovoj (Eustrát), mnich Ky
I
Berard, Františkán, m., 16. led. I 871) jevský,28. března. .....
Beredina, m. Karthag, 11. ún. II 123|/Blandaa Felix, manželé, mu
m
Berengar, Dominikán, 2. Hjna VI S1| čeníci,10.května. ....
Bernard Klód, právník, 23. bk. II 495|Blandina, služka, m., 2. červ. IV
Bernard, op. Klérvóský, 20.erp. V 165|Blažej(Blasius), bisk. m., 8.ún. II
Bernard, op. Olivetaký,22. srp. V 182|Blažej (Beatas), biskup Švý
Bernard, op. Ofid.,Kap., 10. září V 966| carský, 9. května . .. -.. JII
Bernard, br. Františkán, 4. října VI 39|Blažena (Beatrix) Estenská,
. - «+ I
Bernardin Sien., Frant., 20. kv. III 401| 18.ledna. ...
Bernardin Feltrij., Fr., 28.září V 514|Blažens, p. Padov., 10. květ. III
Bernhard, mark. Bad., 15.červc. IV 390/Blažena, kněž. Kraj., 29, čer. IV
Bernvard, b. Hildesh., 20. list. VI 867|Blažena, p., m. Řím., 29. červc. IV
Bertha, král. Kentská, 24. břez. II 498|Blesila, vdova Římská, 22. led. I
Bertha, ab.Kapriolská, 24.břez. II 600 Bobola Ondřej,Polák, m.,28.kv. III
Bertha, vév. Bingen., 16. květ. III 854|Bohaboj (Timothej) a Maura,
.. I
Bertha, vd. král., ab., 4. červe. IV 273| 19. prosince ..-..
Berthold Řezen, Fr., 14. pros. I 128/Bohaboj, bisk. Efes., 24. led. I
Bohaboj, muč. v Gaze, 21. kv. III
Berthold, prvý převor Karm.,
634/Bobaboj, manžel, m., 15. červ. IV
Berthold, op. Garsten., 27. červc. IV 490|Bohaboj, muč. Palest., 19. srp. V
Bertin, opat Sedunský, 5. září V 820|Bohaboj, muč. Římský, 22. srp. V
Bertrada, ab. Kolínská, 5. ún. II 65/Bohaboj (Bohuš), muč. Stru
V
Bertram, kn. Augustin., 31.kv. III 499) mický,29. srpna .....
Beryl, bisk. Katanej., 21. břez. II
Bohdal(Deusdedit),
(Eustrát),mnich,28.bř.
II
Bésas, voj., m. Alex., 19. ún. II 00 Bohdal
pap., 8. list. VI

29.března
.. ......

49
654
264
354
347
71

287
518

ji

870
418
919
176
414

530

16
30

297
390

810
231

BI

430

162
410
119
162
178

246
530
288

Abecední ukazatel.
Díl Strana

Bohdan (Theedot), hostinský,
(Bohumil (Bohulib, Amadeus),
„ NI 389 vévoda Sav., 80. března . .
18. května .
Bohdan, bisk. Laodik., 2. list. VI 244/Bohumil,Frant. Mil, 10. srp.
Bohdan, m. Eregliský, 14. list. VI 822|Bohumila(Filothea),p.m.,7.pr.
ohumila (Godeleva),6. červc.
Bohdan((Dorothons), komorník,
863/Bohumfir (Gottfried) Mervelan.,
Bohdana (Theodota), 2. ledna
Bohdana, mučenice, 2. srpna
Bohdana, kajicnice, 29. září
Bohdanka (Dorothea), 6. února
Bohdanka, panna, muč., 3.září
Bohdar (Theodor) Graptus,

13.března. . ..-....

I 269 mučeník Gorkumeký, 9. červc.
V 23|Bohamír Duneus, 9. července
V 518/Bohumír, hrabě, 13 ledna. .
II 66|Bohumír, bisk. Amien., 8. list.
V 302 Bohumír (Godefried), Cister

n

Bohdar, muč. Karth., 10. dub. III
Bohdar, bisk. Pavij., 20. květ. III
Bohdar, princ Mur., 21. květ. III
Bohdar, setník, muč., 24. srp. V
Bohdar, b., m. Strum., 29. srp. V
Bohdar, kněz, m. Str., 29. srp. V
Bohdar, setník, muč., 4. září V
Bohdar, muč. Alex., 12. září V
Bohdar, arcib. Kentr., 19.zářrí V
Bohdar, muč. v Perze, 20. září V
Bohdar, muč. Amas., 9. listop. VI
Bohdar Studites, 11. listopada VI
Bohdarka (Theodora), císařovna
Carihradeká, 11. února . . II
Bohdarka, muč. Řím., 1. dub. III
Bohdarka Solun., vdova, 6. dub. IJI
Bohdarka, m. Korint., 16. dub. III
Bohdarka, p. muč., 28. dubna III
Bohdarka, panna m., 12. kv. [li
Bohodan (Matěj, Mathias),

"v

II 541

V;
I
IV
IV
IV
I
VI

ciák,2.října........

9
72

816
846
846
339

280
81

877 Bohunka, také Vendelína.

69/Bohuslava viz: Alžběta, Eliška,
Isabela.
411 Bohuslav, Bohuš, Bohaboj,
198 viz: Timothej.
246 Bojan, kníže Bulhar, m., 28.list. VI 451

405

246Bolestné Marie Panny slavnost I 451
810 Bona, p. jept. Písan., 29. květ. III
881 Bonajunkta Manetti, Servita,
442 11. února. .
„MH 115

446|Bonaventura (Dobrohost), kar
299 dinál, 11. července .. . . IV
304 Bonavita, kovář, Italian, 1. bř. II
Boner Isaiáš, Polák, 8. února II
116 Bonfil Monaldi, Serv., 11. ún. II
13 Bonifác (Dobroděj), m., 14. kv. III
32 Bonifác IV., papež, 29. května III
116 Bonifác, apošt. Něm., 5. červ. IV
209 Bonifác, věr. Litv., 19. června IV
820 Bonifác, mnich, muč., 17. srp. V
Bonifác, set., m. Trev., 4. říj. VI
223 Bonifác I., papež, 25. října VI
24. ÚNOra.
. «- + + + + « « II
Bonifác a Thekla, 30. srpna . V
Boholib, Bohumil viz: Amadeus.
Bohumil (Theofil), muč., 6. ún. II 58 Bonizela, vdova, 6. května. . III
Bohumil (Filotheus), mučeník
Bořek, Bořita, Bořivoj (Abdon),
88 30. července . . . - « -.« IV
Samosatský, 8. prosince . . I
Bohumil (Theofil), kmet Ale
Boris Román, kn. Rus., 5. září V
xandrijský, 9. února. . . . II 92 Botulf a Adolf, bratří Angl.
IV
Bohumil, bisk. Cesar., 5. břez. II 306 17. června
Bohumil, arcib. Hnězd., 9. čer. IV 83 Botvid, Švéda, obch., 28. červc. IV
Bohumil Mladší, m., 22. červc. IV 4 56 Bova, abat. Remešská, 24. dub. III
Bohumil, mnich, 2. října. . . IV 30 Božena (Beata), 22. prosince. I
Bohumil, bisk. Antioch., 3. říj. VI 33 Božena, panna Senská, 29. čer. IV

374
270

90
115

86
149
147

42
203
2b4
272
b1l4

320
131

bos
179
189

230

Abecedníukazatel.
Di Strane
Di Strana
Boží Trojice nejsvětější . . . III 423|Cereal, soudce, 18. července . IV 418
BožíhoTěla slavnost .. . .IV
9|Cereal, vojín Řím., m., 26. září V 491
Břeněk(Břetislav,Bruno),14.ún. II 161|Cesar de Bus, sakl. ř., 15. dub. III 108
836
Břeněk,
6.října.......
VI 51|Cesaria, p. abat. Arel., 12. led.
237
Břeněk,
11.října.......
VI 106|Cesarius, lékař, pokl., 25. úm.
238
29|Cesarius,jah.,
m.
Terrač.,
1.list.
Brigita, panna, Irčanka, 1. ún. II
225
Brigita, vdova, Švédka, 8. Hj. VI 73|Cesarina, b. Arelataký, 27. srp.
42
Brita a Maura, panny, 15.led. I 958|Cicco (Čiko), Frant. Ces., 4. srp.
174
Britto Jan, m., Jesuita, 11.ún. II 119|Cilinia, vdova Laonská, 21. Hfj.
Bronislava, p., Prem., 3. zaří V 300|Cilka viz: Cecilia.
857
Cindena, k., m. Pamt., 11. červc.
Bruno (Břeněk, Břetislav), apo
rok ......-...
9
štol Prusův, 14. února. . . II 151|Církevní
406
Bruno, zakl. Kartus., 6. října VI 51|Citin, m. Skyliteký, 17. červc.
Bruno Veliký, arc. Kol., 11. říj. IV 106|Claude(Klód)Bernard, právník,
495
. .......
Burkard, b. Vircpurk., 11. říj. VI 102|23.března
v
246
Comasius, m. Strum., 29. srp.
Cornelins viz: Kornelins.
Caesar, Caesarius, viz: Cesar,
Cesarius.
Cousinova (Kusinova)Germana,
103
Callistus, Callixtns, viz: Kalist.
167
Ctibor (Tiburcius), muč. Řím.,
Caprasius, m. Agenský, 20. říj. VI
NI
14. dubna
Caracciolo František, 4. červ. IV
27 | Ctibor (Tiburc), podjahen, mu
Carina (Karina), m. Ang., 7. list. VI 278
97
17 čeník Římský, 11. srpna. .
Cassianns, bisk. Autnn., 5. srp. V
175
95
Ctirad (Honorius), bis., 24. dub.
Cassius, setník, muč., 10. říj. VI
Ctirada (Honorina), panna, mu
Castulns (Kastulus, Haštal),
mučeník, 26. března. . . . I 515 čenice francouzská, 27. ún.
390
Catharina viz: Kateřina.
Cyprian, bisk. Karth., 14. září
4903
282
Cyprian, k., m. Ant., 26. září
Ceada, b. Merc. v Angl., 2. bř.
198
123
Cyprius,
žold.,
m.
Ostij.,
24.
srp.
Cecilia (Cilka),m. Karth.,11. ún.
85 Cyra, p. Syrská, samot.. 8. srp.
Cecilia, Dominikánka, 10. čer.
110 Cyria, muč. Cesarejská, 6. čer.
Cecilia, p ,abat. Lotr., 12. srp.
129
151 Cyria, p., m. Voglejská, 17. čer.
Cecilia, princ., abat., 17. srpna
241
385 Cyriak, otrok, m. Pamfyl., 2. kv.
Cecilia, panna, abat., 22. list.
136
123 Cyriak, m. Malazský, 18. červ.
Cecilian, m. Karthag., 11. ún.
182
34 Cyriak, vojín, m. Armen., 24. čer.
Celerin, jaben Africký, 3. ún.
72
34
Cyriak, jahen, m. Řím., 8. arp.
Celerina, jeho bába, m., 3. ún.
198
40
Cyriak, b., m. Ostij., 24. srp.
Celestin I, papež, 6. dubna
177
Celestin Petr V., papež, 19.kv. III 342 Cyriaka, vdova, m. Řím., 21. srp.
481
Celian, m. Terstský, 10. květ. III 304 Cyrill Alexandr., patr., 28. led.
146
30 Cyrilla Slov. úmrtní den 14. ún.
Celsus, školák, m. Ant., 9.led. I
430
349945
ZE
dg
<a
ER498
Cyrill Jerus., bisk., 18, března
Celsus, m. Milánský, 28. červc. IV
Cenas, žold., m. Ostij., 24. srp. V 198 Cyrill, biskup Turov., 28. dub. JII 211
198 Cyrill, pach., m. Cesar., 30. kv. III 492
Censurin, měšťan., m., 24. srp.
115 Cyrill a Metb., ap. Slov., 5. červc. IV 274
Centola, p., m. Burg., 13. srp.
III
216
Cyrill, bisk. Gortýn. m. 9. červc. IV 944
Cercyra, p., m. Korc., 29. dub.

11.prosince
.....

BEUHAÁ
494KA
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Da

Di Btrana

Cyrill, muč. Římský, 28. října VI 217|Demian, j. m. Terrač., 16. bř. II 616

Cyrilla, panna
vdova Cyren.,
IV
Římská, 6.červc.
28. říj. VI
Cyrillo-Meth. encykl. Lva XIIJ. IV
Cyrillo-Methodějsképísně . „IV
Cyrin, m. Bicilaký, 10. května III
Cyrin, voj., m. Řím., 12. červ. IV
Cyrus, mn., m. Kanop. 81. led. I

810|Damian
Kosma,
m.,28.
27.úo.
září„MH
V (ne
216/DamianiaPetr,
kard.,
294Daniel (Daněk), Sloupov, Ca
I 1%
904) řihradský, I1. prosince. 
508/Daniel, Vojt. Hájek, d. 27. led. I 476
97|Daniel Alexandrovič, 4. března MN 297
505/Daniel, km., m. Perský, 21. ún. IM 207
IV 450

© Cyrus
(Cyrikus),
pach.
m.
7.čer.
IV62/Daniel,
pror.
Staroz.,
11.
červc.
Daniel, m. Strumický, 29. srp.

V 3246
114
123
150

Čeněk (Vincenc), jahen, mu
Daniel, muč. Minorita, 18. říj. VI
čeník Španělský, 22. ledna. I 421|Dant, m. Karthaginský, l11.ún. II
Čeněk, muč. Karthag., 11. ún. II 123|Daria, manž., matka, 17. čarv. IV
Čeněk Ferrer., Dom., 6. dub. . HI 29|Daria a Chrysant, 25. října.. . VI
Dativ,kost.čt.,m. Karth., 11.ún. II
Čeněk
Lerinaký,
kněz, spiso
vatel,24.
května.
.... III 448|Darid,kr., ŽalmistaP., 20. pros. I
Čeněk,muč.Řím.,6. srpna
58|DavidIII., kr. Iberský, 26.led. I
Čeněk, Minor. Akril., 7. srpna V 69/David Petr, kníže Muromský,
2b.června. .....
+. „IV
Čeněk z Paoly, zakladatel řádu

19.července...

... « +. IV

426!David Glčb, km.Ruské, m. 5.zátí V

Čeněk (Častolov, Vincenc), Ří
Delfina, hrab. z Ariana, 27.září
man, mučeník, 19. srpna. . V 159|Delfina, hrab., vdova, 26. list.
Čeněk,27.října... .. . „VI 212|Demetria, p. m. Římská, 93.pros.
Čeňka (Vincencie), 1. února . II 29/Demetrij, prokonsul, m., 8. říj.
„Černá“ neděle I. postní. . . II 99|Děpolt (Theobald), opat, Ci
79| sterc., 8. prosince . .- ...
Českého král. svatí patronové I
Česlav, Dom., Polák, 9. červc. IV 341|Děpolt, arcib. Vienes., 21. květ.
Děpolt, hrabě, poust., 1. červc.
Čiko (Cicco), Františkán Pe
BAT., 4. BYrpN8 .

.

.

+ + + * V

Čistoty Marie Panny památka,

22.Hjna......

+.. VI

Čtrnáctesv. Pomocníků,4 pros. I
Čtvero suchých dnů „kvatem

brových“
......

„I

Čtvero m. korunovaných,8. Jist.
Čtvrtek Zel. v témdni pašijovém
Čtyřicetmuč. Sebast., 10. břez.
Čtyřicet m. Perských, 28. květ.

VI
[I
II
ITI

202
129
297
467

1903
329

V 502
VI 412
I
28
VJ 75

I

9

ITI 410
IV 240

e2|Děpolt, vojín, muč., 12. červc. IV 865
(Ždan),
174|Desiderius
23.května
.... b. Viennesl,
+... IN 434

46,Desiderius, lektor, muč. Pu

teolský,J9.září. .....

V 485

161|Desiderát, kn., mnich, 30. dub. III 221

270|Desiderát, bisk. Burž., 8. kvét. III 285
550|Desiderát, b. Besanz., 27. červc. IV 4%
334|Dětřích (Theodorich), 9. červc. IV 346

480|Dětřich,opat, 2. října . ..

„VI

27

Deusdedit (Bohdal), p., 8. list. VI 283

Dacian, m. Karthagin., 11. úu.
Dacias, b. Milánský, 14. led.
Datrosa, muč. Římská, 14. led.
Dalmac Moner, Dom., 24. září
Damara, choť sv. Diviše, 9. říj.
Damas L, papež. 11. prosince

II.
I
I
V
VI
I

1283/Devítník
neděle. ......

1 405

S60|,Devítník“ pobožnost -. . . .VI
275|Devota, p. m. Korsik., 27. led. I
480|Diana, Domin. Boloň , 10. čer. IV
84Didák, Frant., bratr, 27. listop, VÍ
101|Didym, vojín, m. Alex., 28. dub. III

231
474
85
414
209

Da Strane
D1 84
Didym, m. Laodikejský, 11. září
878|Dobroglav, Dobroslava, - vís:
111| Eudoxius, Eudoxia.
Digma, p. m. Kordov., 34. červ.
Digna, m. Aupipurk., 7. srpna
63|Dobroslav (Agathon), p. 10. led. I 311
Digna, pan. Tuderšká, 11. srp.
112/Dobroslav, m Soluň., 3. dub. III 21
466|Dobrotivá (Benigna), 9. květ. III 289
Digna, pan. m. Řím., 22. září
Diodor, m. Egypteký, 25. ún.
235|Doda, jept. Remešská, 24. dub. III 179
B73|Domician, kn. Korutan., 5. ún. II 54
Díodor, m.Laodikejský, 11.září
815|Domiclan, bisk. Chalon.,9.arp. V 88
Dioklecius, m. Řím., 11. květ.
Diomed, lék., m. Nicej., 16. srp.
136|Domicius, p., m. Syr.,5. červc. IV 808
Dlomed, muč. Řecký, 2. září.
288|Dominik Siloský, op., 20. pros. I 173
Diomed, m. Laodikej., 11. září
873|Dominik, zakl. řádu, 4. srpna. V 80
Diopys (Diviš), Areop., 4 pros.
49|Dominik, m. Saragoský, 31.srp. V 262
Dionys, muč. Smyr., 1. února
24|Dominik Giorgi, muč., 10. září V 860
Diopys, Kartusian, 12. března A 968|Dominik Obrněnec, p., 14. říj. VI 316
Dionys, m. Voglej., 16. března II 414/|Dominika,pan. Cařihr., 8. led. I 805
Dionys Korinfan, bisk. 9. dab. IT 63 Dominika,pan., prin.Irská, 5.ún.
Dionys, strýc sv. Pankr., 12. kv. NI 321 Dominika, pan. Kómská, 15.kv.
Dionys, bisk. Milán., 25. květ. III 459 Domnin, muč. Říman, 21. břez.
Dionys Bpáč, m. Etes., 27. červc. IV 8393Domnin, m. Minorita, 18. tíj.
Dionys, vojín, m. Pamf , 20. září V 446 Domnina, pan. Syrská, 1. břez.
Dionys, bisk. Paříž., 9. Híjna . VI 81 Domitilla Flavia, 12. května .
Dionys, bisk. Alexandr., 17.ist. VI 345 Donacian, m. Africký, 24. ún.
Dionys, papež, 18. listopada „VI 851 Donacian, m. Nanteský, 24.kv.
Dionysia (Divíška), mučenice
Donacian, b. Chalonský, 7. srp.
Donat, jah., m. Bavor., 8. červc.
Dionysia Lampsak., 15. května III 852(Donat, bisk., m. Arez., 7. srp.
Dioskor, m. Alexandr., 14.pros. I 124 Donat, b. Besanzon., 7. srpna
Disciola (Disčola), 19. května III 337 Donat, arcijahen Imol., 7. srp.
Donat, m. Antiochij, 28. srp.
Disibod, Irčan, věrov. Franc.,
B. července
IV 837 Donat, muč. Benevent., 1. září
Dismas, lotr kající, 25. března II 513 Donat, mnich, m. Sicil., 6. říj.
885Á
144444
4RH 28323888
Diviš viz: Dionysius.
Donata, m. Skylitská, 17. červc. 43
Djurd (Jiří), vlad. Srb., 18. led. I 898|Dorimedon; radní, m. Antioch.,
<
19. září. . . .
Dluhoš (Longin), setník, muč.
I 396Dorothea (Bohdanka), panna,
Cesar.,15.března. .....
Dluhoš, m. Armen., 24. čermna IV 382 muč. Ces., 6. února . 
Dluhoš, voj.m. Marsil., 21.červc. IV 442|Dorathea, p. m. Voglej , 3. září V
Dorotheus, komorník, 9. září  V
Dobek, Doběslav viz: Arnulf,
Dobeš (Tobiáš) Jan Bekr, bisk.
Dozas, muč. Řecký, 20. srpna M
11.září...
V 877|Drahoň, Dražek, Drahotin, viz:
Dobeš, náb. Ieraelita, 19. září V 588) Karel, Carolus.
Dobravka (Benigna), 9. května III 289|Druzila, p. m. Antioch., 22. září V 465
Dobroděj viz: Bonifacius.
Duchoslav (Spiridion), 14.pros. I 120
Dobrohost (Bonaventura)kardi
Dola, pan., služka, m., 25. břez. II 615
nal, 14. Července .-  *«« „ IV 374iDulas Tacian, m.Cilic., 15. červ. IV 118

R

. Alexandr.,
12.
prosince
.I109

8
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Dunstan, arc. Kentrb., 19. kv.
Duše věrné v očistci, 2. listop.
Dvacet šest muč. Jap., 18. ún.
Dvanáctero br. Benev., 1. sáří
Dvořák (Hofbaner) Klément,

OI
VI
IT
V

D1 Strana

894/Eligius, bisk. Noyon., 1. pros. I
299|Elisej, pror. Starozák,, 14. čer. IV
488|Eliška, Eližběta, Bohuslava,
279 viz: Alžběta.
Elpidins, senator, m., 16. list. VI
404 Eman, kn., m. Chartr., 16.květ. III
Dympna,p. m. Britská, 15.květ. ITI 356 Emanuel, m. Syraký, 26. břez.
Dzielnovský Ladislav, 4. květ. III 259 Emerenciana, p m.
Řím.,
23. led.
Emerich, král Uher., 2. září.
Eba (Ebba), abat. Koldingham.,
Emerit, m. Karthagin., 11. ún.
2. dubna
„IM 19, Emerita, p m. Churská, 8. pros.
Ebedjesu, b. m.Perský, 28.kv. I 480 Emetrius (Matin), rol. m., 3. bř. =
Eberhard (Habart), arcibiskup
Emidij (Emygdius), biskup
9. arpna. ....
Solnohradský, 22. června. .IV 171 Askolský,
Edburga, pan., princ., 15. červ. IV 119 Emilian (Aemilian), biskup vá
Edibert, král Kentský, 24. ún. II 228| lečník,25.června.....
Ediltruda, kr. ab. Angl., 23. červ. IV 172|Emilian, m. Bulhar., 18. červc.
Editha, pan.princ. abat.,16.září V 415/Emilian, bisk. Cyzický, 8. srp.
Edmund, arc. Kentrb., 16. list. VI 936|Emilian, b. Verčelský, 11. září
Edmund, kr. Vých.-angl.,20.list. VÍ 366|Emilian, poust. Španěl., 6. ist. -BEE
Emiliana, pan. jept., 24. pros. 1
Edvard (Eduard), krá! Angl.,
18. března
428|Emiliana, vdovaFlorent.,19.kv. III
Edvard Vyznavač, 18. října. . VI 110|Emilius, m. Africký, 22. květ. II
Efeb, m. v Interamně, 11. ún. Il 152|Emma (Hemma), kněžna, vdova,
476) 29. června
IV
Efrem, b. Perejaslav., 27. led.
168|Emmelia, matka čtyřsv., 30.kv. III
Efrem Edeský, kněz uč., 16. ún.
178|Emmeram (Jimram), b , 22. září V
Egbert (Ekbert), kněz, 24. dub.
Egbert, arcib. York., 19. květ.
400|Emygdius (Emidij), bisk. Askol.,
166 mučeník,
9. srpna . ....
V
Egidims (Jiljí), Frant., 23. dub.
277 Enatba, m. Cesarejská, 13. list. VI
Egidius, opat Franc., 1. září .
163 Encyklika Lva XIII. o Cyrillu
Elafios,b. Šalon-syr-M., 19.erp.
16 a Methoději.
. .....
IV
Eleazar, rek. kmet, 1. srpna.
502 Eneima, p. m. Perská, 9. červ. IV
Eleazar hr. z Ariana, 27. zárí
319) Engelbert, arc. Kolín.,m., 7. list. VI
Elekta M., Kar. Praž., 11. led.
242 Enimia, princ. Franc., 6. října VI
Elenara, p. m. Franc., 2. květ.
207 Ennodius, bisk. Pavij., 17. červc. IV
Eleonora, král. Angl., 21. ún.
211 Epafras, bisk. Kološ., 19. červe.
Elesbaan, kr. Ethiopský, 27. Ffj.
380 Epafrodit, b. Filipanů, 15. prog,
Eleusip, krot. koní, m., 17. led.
Eleuther (Elevter), bisk. Hyr.
Epifan, arc. Salamiský, 21. led.
16.prosince....
„I 136 Epifan, bisk, Pavijský, 21. led.
Eleuther, papež, m., 26. květ. JIL 466 Epifan, poustev. Řecký, 9. září
Eleuther, jahen, muč., 9. října VI 81 Epifania, princ. Pavij., 6. říj. VI
Elgina, král. Anglická, 18.květ. III 392 Epicharida, pí., m.Řím., 26.září V
Eliáš, pror. Starozák., 20. červ. IV 441|Epimach, m.Alexandr., 12.pros. I
Eliáš Jan, teh. Bicil., 17. srp. V 149 Epimach, m. Alexandr., 10.květ. III

15.března
........

oguBr<<«<«<BEEn-=

'22
115
Ú

887
873
519
430
285
128

40
228
68
189
417
76
374
268
197
899
417

230
487
462

319

294
271

405
133
417
418

Sm
603
109
308
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(Blahorod) I, papež
1. června

. -o © . e e o - o IV

11

Erast, spol. py.Pavla, 26. červe. IV 484|Eougend(Augend),opat. Kondat.,

Erhard (Heralt),b. Řez., 8. led. I 8903| 1. ledna ......

.

259

Erich, král Švédský, 18. květ. II
Ermenilda, kr. Mercij., 18. ún. II
Ermenold, op. Brunf., 6. led. I
Ermin (Hermin), opat, biskup
Ljub., 25. dubna...
„MI
Ernest (Arnošt), op., m., 12.led. I
Ernest z Pardubic, 80. června IV
Eros, voj., m. Armen., 24. čer. IV

$91|Eugenia (Blahorodá), p- mnč.
144| Alexandrij., 21. prosince . .
289|Eugenia, p. ab. Vysok., 16. září
Eugraf, m. Alexandrij.,10. pros.
186|Eucherius,bisk.Lyon., 16.list.
S985|EulaliaMerid., p. m., 10. pros.
284|Eulalia Barcelon.,p. m.,12. ún.
182|Eulogius(Ložek),jah.m.,15.ún.

Erotheida, služka, m., 27. říj. VI
Esdráš, pror. Staroz., 18.červe. IV
Eskil, bisk. Švédský, 12. červ. IV
Eakobarova Marina, p. Špan.,
9. července. .-...-.
„IV
Estera, král. Perská, 1. červc. IV
Ethelburga, král., abat., 11.říj. VI
Etheldrita (Alfreda, Míroslava),
2. Srpna
Ethelvald (Adelrold), biskup

218|Eulogius, zvol. b. Tol., 11. břez.
873|Eulogius, bisk. Edes., 5. květ.
98/Eulogius, bisk. Alex., 19. září
Eunomia, m. Augšpurk., 7. srp.
842 Eunus Chronion, muč. Alex.,
246| 19. února
„JH 199
106|Euprepius, prvý b. Ver., 21. srp. v 176
Euriela, p. Armorická, 1. října VI 64
29|Eurosia, p. m. Špan., 25. června IV 192
Eusebia (Smila, Kena), panna,

11) 24.ledna. .....

Vinch.,1. srpna. .-...
Ethiop Indich, kom., 27. srp.
Eubul, prvokř.Řím , 28. února
Eubula, matka sy.Pant., 50.břez.
Eudoxia (Jevdokija, Dobro
slava), p. m. Kanop., 31. led.
Eodoxia, kajic. m., 1. března
Eudoxia, muč. Pers., 4. srpna
Eudoxius, vel., m. Melit., 5. září
Eufemia(Ofka),žena m.,20. břez.
Eufemia, p., ab. Bavor., 17. čer.
Eufemia, p. m. Vogl., 3. září
Eufemia, p. m. Chalceď., 16. září
Eufrasia, p. Nikomed,, 19. led.
Eufrasia, p. Cařihrad., 18.břez.
Eufrasia, žena, muč., 20. břez.
Eufrasia, p. m. Angor., 18.květ.
Eufrosina, klášt. Egypt., 11. ún.

.

230jEusebia (Smíla), p. ab., 16.břez.
252|Eusebia, p. mučenice, 29. října
642|Eusebius (Smíl), bisk. Verčel.,
16. prosince
605|Eosebins, b. Samosat., 21. čer.
265|Eusebius, b. Laodik., 8. červc.
40|Eusebius, bisk. Milán., 12. srp.

818|Eusebius, kn. m.Palest., 14.srp.
468|Eusebius, muč. Řím., 19. srp.
133|Eusebius, žold., m. Ostij., 24.srp.
902|Eusebius, m. Strum., 29. srp.
411|Eusebius, papež, 26. září . .
898|Eusebiusmn., m.Terrač., 5.list.
369|Eusignius, v.m. Antioch., 5. srp.
405|Easpicius, kn., farář Verdun.,

I 176
V 414
I 97
VI 938
96
I
II 180
II 52
II 8948
III 264
V 886
V 63

I

IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
V

869| 20.července- ......

116|Eustadiola, vd., abat., 8. června IV

3K5a4gak=>
PEEHE
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r

451

JI 416
VI 22]
197
160
264
106
128
159
198
246
492
266
47

438

7

Eustach (Ostach)Nizilo, dvořan,
14. dubna
+. „TH
Eustach, vojevůdce, m.20.sáří V
Eustas, op., věrov.Bav.,29.břes. II
Eustathius, arcib. Srb., 4. led. I
Eustathius, patriarch, 16. červc. IV
Eustochiuma, klášter., 28. září V
Eustochius, mučeník, 16. list. VI
Eustolia Romana, princ. Caři

bradská, 9. listopada ..

. VI

Eastorgius, b. Milán., 18. září V
Eastrát (Blahovoj), mn. Kyj.,
28. března
Entalia, p. m. Sicilská, 27. srp. V
Eutizes, měšťan, m., 19. září V
Eutropia, p.m. Remeš., 14. pros. I
Eutropia, m. Alexandr., 25. kv. ITI
Eutropia, služka, muč., 7. srp. V
Entyches, sl, m. Řím., 16.dub. III
Eutychia, ž., m. Soluň., 8. dub. III
Eutychian, pap., muč., 7. pros. I
Eutychian, m. Řecký, 2. září V
Eatychian, m. Nikodem., 17. srp. V
Eutychian, m. Africký, 18. list. VI
Eutychius, muč. Řecký, 2. září V
Eutychina, muč. Sicil., 5. října VI
Eutymius, Říman, 29. srpna. „V
Eva a Adam,prarodiče, 24. pros. I
Evaldové, bratří Angl., 3. říj. VI
Evarist, muč. Cesarej., 14. říj. VI
Evarist, papež, muč., 26. října VI
Evelpist, m. (asv. Just.), 18.dub. III
Evencius, m. Římský, 8. květ. III
Erermod, b. Ratibor., 17. ún. II
Evilasij, dvořan, m., 20. září V
Evodia, jah. ve Filip., 22. červc. IV
Erodius, m. Syrakus., 25. dub. III
Evodius, b. Antioch., 6. květ. ITI
Evodius, pacholík, m., 2. srp. V
Exuperin8, voj. muč., 22. září V
Exuperius, b. Tulůs., 28. září V
Ezechiel, pror. Staroz., 10. dub. III

815

%|Fácius (Fác), Kremon.,18.led. I 890
Faina, p- m. Angor., 18.květ. III, 869
585 Fandila, mn., kn., m., IS. čer. IV 106
276 Farnácius, voj., m. Arm., 24. čer.
394 Faulhaber Ond., kn., 28.červe.
b1a Fansta, p. m. Gaskoň., 4.ledna
337 Fausta, p. m. Cyzická, 20. září

TV 162
IV

I
V
Faustin a Jovita, br. m., 15. ún.. JI
295 Faustin, m. Římský, 29. červc. IV
432| Faustina, p. Kómská, 18. led. I
Faustas, m. Karthag., 11. ún. II
630 Faustus, mn., m. Sicil., 5. Hjna VI
231 Féba, jah. Kenchrej., 3. září V
435 Febronia, kn. Murom., 25. čer. IV
124 Felician, b. Foliň., m., 24. led. I
459 Felician a Prim, br. m., 9. čer. IV
63 Felician, m. Marsilij., 21. červc. IV
105 Felicissima, p. m. Fal., 12. srp. V
21 Felicissimus, m. Řím., 6. srp. V
70 Felicissimus, m. Afr., 26. +fj. IV
266 Felicita (Šťastná) a Perpetua
149 (Věčná),m. Karthag., 7. břez. II
320 Felicita, m., matka sedmi synů
288 mučeníků, 23. listopada . . VI
45 Felicity sedm 8.m.,10.července IV
249 Felikula, p. m. Řím., 13. čer. IV
194 Felix Nolský, k., m., 14. led. I
83 Felix IV., papež, 50. ledna.

.

121 Felix, k. č., m. Karth., 11. ún.

1602

511
891

123

299
198
452
442
109

851

104
346
I 498
II 128
II 123
II 225
II 414
JI 441

205 Felix St. a Mladší, m. 11. ún.
90 Felix III., papež, 24. února. .
246 (Felix, muč. Voglejský, 10. bř.
180 Felix, jah., m. Španěl., 18. bř.
448 Felix a Blanda, m. Ř., 10.kv. III
457 Felix z Kantalicia, 18. května III 382
185 Felix I., pap., muč., 30. květ. III 486
271 Felix (Šťastný) a Fortunat,

23) bratří mučeníci, 11. června IV
458 Felix (Šťastný), muč., 14. čer. IV
613 Felix, kněz, m. Kast., 3. červc. IV
66 Felix, muč. Římský, 10. červc. IV
Felix, kněz, m. Val., 12. červc. FV
Fáber Petr, Jepuita, 1. erpna V 13 Felix, voj., m. Mil., 12. červe. IV
Fábian I., papež, muč., 20. led. I 401 Felix, m. Skylitský, 17. červc. IV

111

263
851

406

Abecetní
ukazatel
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Felíx, mant., muč., 27. červo. IV
Felix U., papež., m.,.29. červc, IV
Felix, muč.Geronský, 1. srpna V
Felix, žold., m. Ostij., 24. srp. V
Felix, moč. Římský, 90. srpna V
Felixové,bratří, m. Ben , I. září V
Felix a sestra Regula, 11.září V
Felix, b., m. Venoský, 24. Hij. VI
Felix, kněz, muč. Ter., 5. list. VI
Felix Voloiský, 20. listopada VI
Féna (Filomena), p. m., 1i.srp. V
Ferdinand III., král, 80. květ. III
Ferdinand Statečný, 6. června IV
Fereol, tribun voj., m., 18.září V
Festus, jahen, muč., 19. září V
Fiakrius, poust. Meaux., 30.srp. V
Fidel Sigmaringen., adv., 27.dub. ITI
Fides (Víra, Věra), m., 30.září V
Fides, panna, muč., 8. října VÍ
Filadelf, mně. Řecký, 2. září V
Filadelf, m. Sicilský, 10. květ. II
Filaret, mnich, muč., 8. dubna III
Filaster, bisk. Bresč., 18.červc. IV
Fileas, b. Damietský, 4. ún.
Filemon, Řím. muč., 21. břez.
Filemon, b., m. Kološ., 22. list.
Filip, ap. Páně, muč., 1. květ.
Filip Neri, zakl. Orat., 26. kv.
Filip, jahen Jerusal., 6. červ.
Filip, muč. Římský, 10. čerre.
Filip, mač. Nikomedij., 17. srp. V
Filip Benický, 29. srpna. . . V
Filip, mučeník Řecký, 2. září V
Filip, cís. náměstek, 18. září V
Filip, bisk. Herak]., m., 22.t1j. VI
Filipa (Filipína), žena, 3. dub. ITI
Filipa, mnč. Pamfylij., 20. září V

=
re

8
162

401
162

Firmus a Rustik, muč., 9. srp. V
Flamina, panna, muč., 2. květ. ITI
Flavia Domitilá, p. m., 12. kv. III
Flavia, p., m. Sicilská, b. říj. VI
Flavian, m. Římský, 22. pros. I
Flavian, soudce, m., 29. ledna I
Flavian, arcib. Cat., m., 17. ún. II
Flavian, muč. Africký, 24. ún. II
Flora (Květara), muč., 11. bř. II
Flora, panna, Joanitka, 11.čer. IV
Flora, p. m. Kordov., 24. list. VI
Florencia, m. Agdeská, 10. list. VI
Florencius, m. Římský, 11. kv. II
Florencius, setník, 10. října VÍ
59 Florens, m. Remešský, 14. pr. I
418 Florentin (Květ,Květuš),21. kv. II
45 Florentina, p. abatyše, 20. čer. IV
478 Florian (Floryš, Florek, Kvě
889 toň), vojíu, muč., 4. května III
228 Florina (Květoňka), p. m., 1. kv. III
460 Florus (Květoš), stavit., 18. srp. V
bb Fokas, zahradník, m., 29. ún. II
351 Fortunat, básn., bisk., 17. pr. I
149|Fortunat, kněz Italský, 1. čer. IV
184 Fortunat, bisk. Italský, 8. čer. IV
288 Fortunata Felix, br.m., 11.čer. IV
385 Fortunat, jahen, m., 12. červc. IV
179 Fortunat, jahen, m., 12. červc. IV
21|Fortunat, bisk., m., 26. srpna V
446|Fortunat, m. Benevent., 1. září V
Filipovič Šimon, Bosň., 6. říj. VI 5O|Fortunat, lektor, m., 24. října VÍ
Filo, jahen v Tarsu, 25. dub. III 184|Fortunata, p. m. Cesar., 14. říj. VI
Filomen, m. Ereglij., 14. list. VI
Filomep, m. Angorský, 29. list. Vl 435|Fotin, muč. Nikomed., 22.srp. V
Filomena (Féna),panna, 11.srp. V 100|FonurierPetr, 9.prosince. . . I
Filonila, žena Tars,, 11. října VI 10%|Franka, ab. Cisterc., 25. dub. III
72|František Xaverský, ap., 3. pr. I
Filothea (Bohumila), 7. pros. I
88|František s Jesulátkem, 25. pr. I
Filotheus (Bohumil), m., 8. pr. I

©

a3š

79

42

320
48
186
494
177
227
348
98

402
296
816
95
124
408
104
257

24

154

252
149
12
76

90
866
867
216
279
198

822|Fotin
(Pothin),
bisk.,
2.červ.
IV19

Církevní Rok VE.
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105
92

186
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D1

František Saleský, b., 29. led. I
František = Paoly, 2. dubna III
František Jeroným, 11. května III
František Karačolo, 4. června IV
František Regis (Reži), 16. čer. IV
František, m. Gork., 9. červc. IV
František Solano, 24. července TV
Františka Vtisknutí pěti ran,

490|Gandenc(Radim,Radoslav,Ra
14) dík, Radouš, Rach), biskup

319| Italský,22.ledna.....



|

27|Gaudenc, arcib. Hněz., 25. srp. V
123|Gavin, vojín, mučeník, 25.Fíjna VI
946|Gebhard(Habart),bisk., 27.srp. V

470,Gedeon(Jedek), 1. září...

V

Gelasius, pacholík Piač., 4. ún. JI sBBSŠE
17.xáří..... .. + + +
419|Gelasius, muč. Řecký, 6. červ. IV 59
František « Assisi, 4.října . . VI 34|Gelasius L.,papež, 21. listopada VI
František Borgia, vév., 10. říj. VI 87|Geminian, m. Římský, 16. září V 411
Františka Římská, vd., 9. bř. II 3986|Gemma(Perla), panna, 12. kv. III 824
Františka Mantovská, 4. červ. IV B2Genadij, arcib. Novogr., 14.pr. I 125
Františka Slavatová, 22. září V 460|Generosa, m. Skylit., 17. červ. IV
Františkání Pražští, m., 15.ún. II 166|Genesius, div. herec, 25. srp. V
Fridolin, prvý věrov., 6. břez. II 309|Genovefa(Ženeva),hrab., 2.led. I 488
Genovefa, p. patr. Paříž., 3. led. I 269
Friedrich (Bedřich,Mirota, Mi
roš), opat Prem., 6. března II 307|Gentila, vdova Raven., 28. led. I
Friedrich, bisk. Utr., 18. červc. IV 416|Georgia (Jirinka), p., 15. ún. II 168
Fruktuos, bisk. Tarrag., 5 ún. II 52|Georgius viz: Jiří a Djurd.
Fruktuos, arcib. Braž., 16. dub. III 117|Gerard (Jaromír), b., 28. dub. III 169
Fruktuosa, muč. Ant., 23. srp. V 190|Gerard, barvíř, 6. června. . . IV 61
Frumenc, apoštol Eth., 27. říj. VJ 209|Gerard (Radko), bisk., 24. září V 476
Fulgenc, bisk. Ruspeu., 1.led. I 255|Gerard (Jaromír), opat, 3. října VI 31
Fasík, králov. dozorce, 17. dub. III 122|Gereon, setník, 10. října. . . VI 965
Fuska a Manra, muč., 19. ún. II 142/Geribert, kněz, muč., 15. květ. ITI
Gerlach (Jarloch), opat, 7. kv. III
Gabin, kněz, muč. Ř., 19. ún. II 198|German, bisk. Pařížský, 28. kv. III 474
Gabriel, m. Bulharský, 22. led. I 425|German, b. Auxerr., 31. červe. IV 528
Gabriel, archanjel, 24. března II 496|German, muč. Španěl, 25. řjna VI 191
Gacian, bisk. Túrský, 18. pros. I 157|German, muč. Cesarej., 19.list. VI 319
Gajana, p. m. Armen., 1. říj. VI 16|Germana Kuminova, 11. pros. I 103
Gala (Havla), m. Kor., 16. dub. III 116|Germana, panna muč., 1. října VI
Gala, vdova Římská, 5. října VI 49|Gerold, poutník Kolín., 7. říj. VI
Galation, m. Emeský, 5. list. VI 265|Gertruda (Kedruta), ab., 17.bř. II 426
Galena (Havlena), m., 16. dub. III 116|Gertruda, abat. Prem., 18.srp. V 115
Galdin, arcib. Milán., 18. dub. III 130|Gertruda, abat. Hild., 16. list. VI 836
Galikan, vojev. Řím , 25. červ. IV 190|Gervas a Protas (Tas, Tasek),
Gallus (Havel, Havlík, Havlín,
bratří mučeníci, 19. června IV 146
Havelka), opat, 16. října. . VI 187|Getulius, Ř. vel. voj., 18.červe. IV 418
Gamaliel, prvokř, Jer., 19. pr. I 166|Gilbert, zaklad. řádu, 4. února II 89
Gandolf, kněz Frant., 17. září V 430|Gilbert, bisk. Meaux., 19. ún. II 141
Garcia Anna, Karmel., 8. červ. IV 74,Gilbert, op. Premon., 6. červ. IV
Garibald (Gaubald),bisk., 8.led. I 305|Giorgi (Džordž) Dom., 10.září V 360
Gastuslus v. Haštal. Haš. Hašek.
Giuliani Veronika. n.. 9. červe. TV 388
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841/ Gunther(Vintíř), poast., 9. říj. VI

Glěb David, kn. Ruské, 5. září Y
Gantram, král, 28. března. .
Glyceria, panna, muč., 18. kv. III S85/Garia, panna, mučen., 15. list.
Glycerius, b. Milánský, 20.xáří V 448
Gear, kněz, poustev., 6 červc. IV 814/iMabakuk,pror.Btaroz.; 16.led.
Gedefried (Gottfried, Bohumír),
bart (Eberhard), 22. června

II 62T
VI 830
I 360
IV 171

© Cistereiák,
2.října
-.. . „.VIB1Habart
(Gebbard),
b.,27.
arp.
V
I
II
II

220
88

Godeleva (Bohumila), 6. červc. IV
Godečalk, op. Želivský, 18.ún. II
Godrik, obch., poust., 21. kv. IIT
Gondulf, kost., muč., 16. červc. IV
Gonzalez Petr, Dom., 15. dub. III
Gorazd, biskup, 17. července IV
Gordian, muč. Římský, 10. kv. III
Gordius, vojín, muč., 4. ledna I

810/Habib, muč. Bamosat., 5. pros.
191|Habib, muč. Perský, 29. břez.
409)Hadeloga, princ., abat., 2. ún.
896/Hadrian viz: Adrian.
101|Hájek Daniel Vojtěch, 27. led.
410/Hananiáš, kněz, muč., 17. dub.
308/Hanno II., arc. Kolín., 4. pros.
278/Hanuš,Heníkviz: Jan, Joannes.

Gorgonins, kom., muč., 9. září V
Getalm, král. kom., 26. červc. IV
Gothard (Hótart), bisk., 4. kv. III
Gottfried (Bohumír), 19. ledna I
Gottfried Mervelan, 9. červc. IV
Gottfried Duneus, m., 9. červc. IY
Gottfried, biskup, 8. listopada VI

554 Háta Hildegarda, hrab., 5. ún. II
465/Haseka, panna, poust., 26. led. I
253Haštal (Haš, Hašek, Gastulus,
899, Kastulns), dvořan, 26. břez. II 616
846|Havel (Havlík, Havlín, Havelka,
346| Gallus), opat, Irčan, 16, říj. VI 197
290 Havla (Gala), m. Kor., 16.dnb. II 116

531

26

I 476
III
I

| Gorgonia,
vzorná
matka,
9.pr.
I 93|Háta
(Agatha),
p.muč.,
5.ún.
II

© Gotšalk,
král
Bodrcův,
7.čer.
IV67|Havla
(Galla),
vdova,
5.října
VI
Grata (Vděčna), vdova, 4. září V 308/Havlena (Galena), m., 16. dub. III
© Gratilian,
m.Falerij.,
12.
srp.
V109|Hedesius,
muč.
Alex.,
8.dub.
III

116

Greciniana, p. m. Volt., 16.červ. IV
Gregoria (Řehořka), p., 23.led. I
Gregorius viz: Řehoř.
Grigor Lusarovič, Řehoř Osvětitel, 1. října . . . . - . . VI
Grimoald, podj., m., 16. červc. IV
Grimoald, arcikněz, 29. září V

124 Hedvíka (Jadviga, Hedviga),
431, vévodka, patr. Slezská, 17.říj. VI 140
Hegesip, prvý c. dějep., 7. dub. III
„|Heinrich (Jindřich, Hynko, Hy
16) nek, Jindra) IL, 24. červe. IV
896|Helena (Jelena, Elena, Alena,
519| Elka, Helka) Videm., vdova

Melichar,
kn., 7.sáříV 336, 23.dubna.........
MM
| Grodecký
Uualter,
opat,
Italian,
4.červ.
IV31/Helena
(Jelena),
p.,22.
května
III
Gualter Lodijský, 22. července IV 459|Helena (Jolanta), kn., 11. čer. IV
©
Guarin,
kard.,
bisk.,
6.ú2.řnora
JI 66
Helena
Skofdeska,
31.
červc.
IV
© Guerin
(Gerin),
hr.,
m.,
íj.
VI
25|Helena,
vdova,
muč.,
18.
srp.
V
Gudena, p. m. Kar., 18. červc.
Gudila, panna Brusel., 8. led.
Guchštaruh, kom., m., 17. dub.
Guibert (Vibert), 23.května . .
Guido (Kvido), opat, 31. břez.

IV
I
ITI
III
JI

417|Helena, císař., vdova, 18. arp.
804 (Heliena, p. Laurean., 20. dub.
122/Heliodor, muč., kmet, 20. srp.
435|Heliodor, biskup, B. listopada
647|Hemma (Emma), kn., 29. červ.

V
III
V
VI
IV

170
418
91
627
115
152
143
172
251

230

Guido,
kostelník,
12.
....V
14.
kv.
III
|© Guilbert
(Gilbert),
4.úzáří
nora
II979|Henedina,
89iHerais,
p.muč.
mAlex.,
.Sard,
27.
červ.
IV

901
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Idegarda, abatyše, 17. září V
Herais, p. muč. Alex., č. září V
Heraklid, muč. Alex., 27. čer. IV 209|Hildegunda, vdova, 6. února II
Heraklius, voj., m. Fol., 4. kv. III 267|Hipolyt, kněz, muč.; 13. srpna V
Heralt (Erhard), bisk, 8 led. I 303/Hipolyt, bisk. Portský, 22. srp. V
Hereš (Herman)Vavřinec,18.pr. I 156|Hirunda, p. Římská, 29.červc. IV
Hereš Josef, Prem., 7. dubna III 49|Hod Boží Vánoční
Heribert, arcib. Kolín., 16. bř. II 419|Hod Boží Velikonoční. . . , III
.. M
Herkulan, dvořan, m, 21. září V 463|Hod Boží Svatodušní
Herkulin, žoldnéř, m., 24. srp. V 198|Hofbauer (Dvořák) Klément,
Herluka, p. Epašská, 18. dub. III
Hermagoras, b. Vogl., 12. červc. IV
Heřman viz: Hereš.
Hermas, žák sv. Pavla, 9. kv. III 297|Homobon, kupec, 14. listopada VI
Hermenegild, 13. dubna . . . II
86|Honest, kněz, mučeník, 16. ún. II
Hermes, žoldnéř, m., 24. srp. V 198Honorát, bisk. Arelat., 16.led. I
Hermes, vladař Řím., 28. srp. V 288|Honorát, biskup Milán., 8. ún. II
Hermes, jahen, muč., 22. října VI 179|Honorát, mučeník, 1. září . . V
Hermin (Ermin), opat, 25. dub. III 186|Honoráta, p. Tičin., 11. ledna I
Hermiona p., m. Ces., 4. září V 309|Honorata, m. Karthag., 1l.ún. II
Hermip, m. Nikom., 27. červc. IV 487|Honorina (Ctirada), p., 27. ún. MH
Hermogenes, m. Alex., 10. pros. I
97(Honorius (Ctirad), 24. dubna IMI
Hermogenes, muč., 25. dubna ITI 185|Hormisda, mučeník, 8. srpna V
Hermokrát, m. Nik., 27. červc. IV 487|Hormisda, papež, 14.grpna. . V
Hermolans, kněz, m., 27. červc. IV 487|Hotart (Gothard), bisk., 4. kv. ITI
Heron, m. Alexand., 14. pros. I 124/Hoylda (Otilda), pan., 30. dub. III
Heron, muč Alex., 27. června IV 209|Hraban Maurus, arcib., 4. ún. Jí
Hesper, otrok, muč., 2. května III 241|Hřebů a kopí Páně památka JI
Hesychij, kněz Jerus., 28. bř. II 528|Hromnice. Očišťování Panny
. II
Hesychij, muč. Řecký, 2. září V 288| Marie,2. února. ....
Hieronymus viz: Jarolím, Jero- .
Hron (Romul), dv., m., 5. září V
ným, Jaroš, Jareš.
Hrona (Romulg), p., 28. červc. [V
Hierothej, m. Strum., 29. srp. V 246|Hroznata, velm. Čes., 14. červc. IV
Hilaria, muč. Augšp., 7. srpna V
63|Hubert, b. Latišeký, 3. listop. VI
Hilarin, mnich, m, 16. červc. IV 395|Hugo, biskup Grenob., 1. dubna III
Hilarion, pacholík, m., 11. ún. II 123;Hugo, b. Clugnyský, 29. dubna III
Hilarion Mladší, opat, 6. červ. IV 59|Hugo, b. Auxerreský ,10. srpna V
Hilarion Veliky, opat, 21. říj. VI 169|Hugo, b. Lincolnský, 17. list. VI
Hilarius, biskup, 14. ledna. . I 343|Hugolin, m. Minorita, 13. října VÍ
Hilarius, bisk., muč., 16. břez. II 414|Hugolina, p. Bam.Verč., B.srp. V
Hilarius, bisk. Arelat., 5. květ. III 263|Humbert, zakl. klášt., 26. břez. II
Hilarius, mnich Italian, 15.kv. III 365 Humilita, abat. Faenz., 22. kv. III
Hilarius, jahen, muč., 3. list. VI 254|Hvězdon (Asterius), m., 14. ún. II
Hilar, papež, 21. února ... . II 209|Hvězdon, b. Amas., 29. února II
Hildegarda Agatha, hrab., 5.ún. II 56|Hvězdon, senat. Řím., 3. břez. II.
Hildegarda, královna, 30. dub. III 229'Hvězdon, kněz, muč., 21. října VI

.....

491

67
110

178
461

M199

8

658

404
67

623
176
367

9

279
321
123
248
1765

74
118
2b3
222
41
157

818
461
877

248
104
214

848
114

78

bli
417
154
252
174
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© Hvězdona
(Asteria)
p.m.,10.srp.
V 08Chrysant
aDaria,
manž.,
26.
bj.V-I203
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Hyacint (Jacint, Jacek), muč.
Fryg., 2. července
Hyacint (Jacint), 8. července . IV
Hyacint, m. Terrač., 26. červc. IV
Hyacint, Dominik. Pol., 16. srp. V
Hyacint, muč.-Římský 11. září V
Hyacinta, pan. Ital., 26. pros. I
Hygin, papež, muč., 11. ledna I
Hynek (Jindřich), Bolz., 10.červ. IV
Hynek (Hynko, Jindra, Jin
dřich), b. Olom., 25. června IV
Hynek (Jindřich), cís., 24. červc. IV
Hypacius, důst., m., 18. června IV
Hyparch, m. Bamosat., 8. pros. I
Chanovský Albrecht, 16. květ. JII
Chantalská Joanna, 21. srpna V
Chariesa, m. Korintská, 16.dub. III
Charisij, m. Korintský, 16. dub. JII
Charita, m. (u sv.Just.), 13.dub. III
Charitas, p. mučenice, 90. září V
Charitina, p. m. Amis., 5. října VI
Chariton, m.(a Bv.Just.)13.dab. III
Chariton, m. Strum., 29. srpna V
Chariton, op. Palest., 28. září V
Chelidonia, p. Subiacká, 19. říj. VI
Chionia, m. Solunská, S. dubna III
Chlotilda (Klotilda), B. června IV
Chrámu Fáně Posvěcení . . . VI
Chrap Štěpán, věrov., 26. dub. III
Christeta (Kristeta), 27. října VI
Christian (Křištan) 7. dubna III
Christiana (Křištanka), 10. led. I
Christiana, mučenice, 16. dub. III
Christa, Christina viz: Krista,
Kristina.
Christin viz: Kristin.
Christofor (Kryštof), 26. červc. IV
Christofor, mnich, m., %. srp. V
Chrodegang, Bt. min., 6. břez. II
Chromácius, biskup, 2. pros. I
Chrřomácius, předn. Ř., 11. srp. V
Chronion Eunas, muč., 19. ún. II

Chrysa (Aurea, Zlata), 24.srp. V

Chrysogon, mučeník, 25. pros. I 2%
251/Chrysogon, mučeník, 24.listop. VI 401
262/Chrysolog (Zlatořečník) Petr,
484|

D5.prosince

.. .“ . . . . . .

874|
27.ledna.VZaaboántec)
. ....Jan,
138,Chrysostom

E 0

I

469

212|Ch i jindy viz: K.
318

86/Ida Nyvelská, panna, 11.pros. I
Ida (Ita), panna, ab., 16. Jed. I
199|Ida, hraběnka Bouil., 18. dub. III
466|Ida, vdova, kněžna, 4. září. . v
138|Ignác (Ignát), patr., 30. pros.
e8'Ignác, biskup Antioch., 1. ún.
Ignác, vojín, mučeník, 3. ún.
874 Ignác Loyolský, 31. července
174 Ignác, pacholík, mač., 10. září
116 Ildefons, arc. Toledský, 23. led.
116|Ilaminata, panna, 29. listop.
90|lma (Ama), panna, 24. září
524|Imelda Lambertina, 12. květ.
46|Ina, král Vessexský, 6. února
90|Indian, muč. v Rusku, 28. pr.
246|Indich Ethiop, kom., 27. srp.
615|Indrakt, kralovič Irský, 5. ún.
115/Ingennin, bisk. Sabion., 5. ún.
21|Ingenuus, vojín Alex., 9. ún.
20|Innocenc [., papež, 28. červc.
129|Innocencia, panna Rav., 1. ún.
192/Innocencia, p. m. Arin., 16. září V
212|Irena, vdova Římská, 22. led. I
49|Irena, panna Římská, 21. ún. JI
S12|Irena, mač. Solunská, 3. dub. OI
116|Irena, m. Cařihradská, 5. kv. JI
Irenej (Lubomír), bisk., 25. bř. IT
lrenej, biskup Lyon., 28. červ. IV
Irenej, jahen, mač., 3. červc. IV
477|Irenej, stokař, muč., 26. Brp. V
172|Isabela (Bohuslava, Alžběta),
312| královna Portug , 8. červce. IV
31|Isabela, pauna Franc., 31. srp. V
97|Isabela, muč. Japon., 10. září V
199|Isacius, drořan, muč., 21. dub. II
198|Isaiáš Boner, Polák, p., 8. ún. II
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241
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622
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480
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65
224
230
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Isaiáš, pror. Starozák., 6. čer. IV S16/Jan (Jeniš, Jenec, Hanuš, jiho
Jsak, bisk., m. Perský, 29. prosa. I 172 plov. Ivan), evangelista apo
Izak, opat Spoletský, 11. dub. III 75| čtol Páně, 27. prosince . -.
Isak, arciotecStarozák., 16. září V 416|Jan, setník, mučeník, 22. led.
Isak, m.spolupatr. Český,12.list. VÍ 909|Jan Almužník, patr., 24. led.
Isfrid, bisk. Ratibor., 15. červ. IV 120|Jan Zlatoústý (Chrysostom),
Iechyrion, úřadník, m., 9. ún. JI 92| arcibiskup,27. ledna -..
Isidor, m. Alexandr., 14. pros. I J24/Jan, vojín, mučeník, 31. Jedna
Isidor, arcib. Sevilský, 4. dub. III 26|Jan z Mathy,8.února. .. 
Isidor, rolník Španěl., 10. květ. II 305|Jan de Britto, muč., 11.února
Isidora aNeofyta,sestry, 17.dub. III 120|Jan Josef od sv. kříže, 5. bř.
Isidora, jept. Taben., 1. květ. III 296|Jan Boží, zakl. Milosrd., 8. bř.
Ita (Ida), p., abat, Irská, 15. led. I 867|Jan Sarkander, kměz, 18. břex.
99|Jan, opat Spoletský, 19. břez.
Ivan, vladař Srbský, 10. pros. I
Ivan, poust.,patr. Český, 25. čer. JV 183 Jan, poust. Egyptský, 27. bř.
Evo, patron právníků, 19.květ. JN 897|Jan Klimák, op. Binaj., 30. bř.
Ivo, biskup Chartres., 20. květ. NI 404|Jan Kuklej, dvořan, 14. dubna
Ivo Odrovaž, b. Krak., 21. červc. IV 447|Jan ap. před branou Lat., 6.kv.
Jan Damascen., mnich, 6. kv.
Jacek, Jacint viz: Hyacint.
Jan Mlčelivý, b. poust.,. 15. kv.
Jacinta (Hyacinta), p. Františ.,
Jan Nepomucký, p. Č., 16. kv. III
26. prosince „
212|Jan Baptista, kanovn., 28. kv.
Jadviga (Hedviga, Hedvíka),
Jan, kněz, mučeník, 25. květ. M
17.Hjna....
140|Jan I., papež, muč., 27. květ.
Jáchim (Joachim), choť svaté
Jan Bedřichz Valdšteina, arci
456 biskup Pražský, 3. června IV
Anny,20.března.....
Jáchim, v ned. po Naneb. P. M. V 132 Jan od sv. Fakunda, 12. červ. IV
Jáchim Sienský, Serv., 16.dub. III t15|Jan František Regis, 16. červ. IV
Jáchim z Flóry, 29. dubna . . III 485|Jan z Jenšteina, arc., 17. červ. IV
Jana Křest. Narození, 24. čer. IV
Jakbůhráčí (Ouodvultdeus), b.,
26. října
206Jan (Burjan) a Pavel, 26. čer. IV
Jakob (Jakeš, Jakša, Jašek),
Jan Gualbert, 12. července
 „IV
88 Jan Trpělivý, mnich, 28. červe. IV
muč. Samosatský, 8. pros. I
Jakob, kněz, muč., a sestra
Jan z Ostervichu, m., 9. červc. IV
Maria, 22. března .
„H 486 Jan Dominikán, muč., 9. červc. IV
Jakob Menší, apošt. Páně, 1.kv. III 230|Jan Beránek, bisk., 25. červe. IV
Jakob, bisk. Nisibský, 14. červ. IV 118|Jan Spáč, muč. Ef., 27. červc. IV
Jakob, muč. Gorkum., 9. červc. IV 946|Jan Kolumbini, 30. července IV
Jakob Větší, ap. Páně, 25. červc. IV 473|Jan Fermaký, Frant., 9. srpna <
Jakob, poustevník, 6. srpna V 56|Jan Eliáš, řeholník, 17. srpaa V
Jakob, arciotec Staroz., 6. říj. VI 58|Jan Rylský, opat Bulh., 18.srp. v
Jakob, kněz, m. Cirtský, 22. říj. VI 181|Jana Křestitele Stětí, 29. srp. V
Jakob Komolý, mnč., 25. list. VI 404|Jan, muč. Strumický, 29. erp. V
Jakob, bisk.Rostovský, 27.list. VI 419|Jan Lodijský, biskup, 7. září V
Jakob Pícenský z March., 28.list. VI 429|Jan, mučeník Římský, 16. září M
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Jan Prandota, biskup, 21. září V - dbB| Jeroným, mučeník, 9. července IV 346
Jan, močeník Africký, 28. září V 473iJeroným, kněs, muč., 10. září V 360
Jan, muč. Kordovšký, 27. září V 504 Jetřich (Dětřich) viz: Theo
Jan Montmirelský, 29. září. , V 520 dorich.
Jan Leonardi, 9. října. . . . VI 66 Jevdokija viz: Eudoxia.
Jan Kentský, kněz, 2. října VI 161 Ježíšjména nejeladšíhoslavnost I
Jan Kapistran, Frant., 29. říj. VI 191 Ježíše Srdce nejsvět. slavnost IV ll
Jan Lohel, arcibiskup, 2. list. VI 244 Jiljí (Jílek, Egid), 28. dubna III 166
Jan, mučeník, 12. listopada VI 309 Jiljí, opat francouzský, 1. září V
Jan „od kříže,“ 24. listopada VÍ 897 Jimram (Emmeram), 22. září V 462
Janíček, arcibiskup, 27. dubna II 203 Jindřich (Hynek), 10. června IY
Janíček Veliký, opat, 4. listop. VÍ 260 Jindřich Zdík, bisk., 28. červ. IV 193
Januar, muč.Karthag., 11. ún. II 128
Vtadřich (Heinrich), 24. červc. TY
Januar, m. Římský, 10. červc. IV 851 Jiří, mnich Kyjevský, 8. ledna I
Januar, podjahen, m., 6.srpna V b3 Jiří (Djurdj), vladař, 18.ledna I
Januar, muč.Benevent., 1.září V 279 Jiří, biskup, mučeník, 22.led. I
Jannar, bisk. Benev., 19. září V 436 Jiří Vsevolodovič, kníže, 4 ún. TI nkáš3
Januar, kněz, mučeník, 24. Hfj. VÍ 198 Jiří, moč., patron voj., 24. dub. III 171
Januar, jáhen, muč., 25. října VI 206 Jiří, mnich, mučeník, 27.červc. IV 491
Jannaria, m.. Karthag., 11. ún. II 123 Jiřinka (Georgia), pan., 15 ún. II 168
Jannaria, mučenice, 17. červc. IV 406|Jitka (Juta, Judith), 5. května II 262
Japonští mučeníci, 13. února II 133|Jména „Ježíš“ II. neděle po
Zjevení....-..-..«.
I
Jareš, Jaroš, Jeroným, Jarolím.
Jarloch (Gerlach), opat, 7. kv. III 279 Jména „Marie“ v neděli po
Jarolím, Jeroným, Hieroným,
Narození Panny Marie. . . V
521 Joachim viz: Jáchim.
30. září
Jaromír (Gerard), bisk., 23.dub. III 169 |Joachin Sienský, Serv., 16. dub. III 115
Jaromír, barvíř, 6. června . . IV 61 Joanna (Johanka, Jana, Januše,
Jaromír (Radko, Gerard), bisk.
jihoslov. Ivanuška, Vanuška)
Čanádský, 24.září. „v 475 Valoiská, král. franc., 4.ún. II
Jaromír (Gerard), opat, 3. říj. VI 81 Joanna, infantka Portug., 12.kv, III
Jaroslav (Jarek, Jareš, Jaroš)
Joanna, učenice Páně, 24. kv. III
Svjatoslavič, kníže, 21. květ. m 411 Joanna, panna, 9. července IV
Jaroslav (Jaroš, Verian), 9. srp. v 84 Joanna Frant. Fremiot, 21. srp. V
Jasna (Serena), p. m., 30. led. l 499 Joannicius (Janíček), 4. listop. VI
Jason, muč, Terstský, 10.květ. IN B04 Job, prorok Staroz., 10. květ. III
Jason, učeník sv. Pavla, 25. čer. IV 187 Jodok (Jošt, Jošek), 12. pros. I
Jason (Seren), m. Alex., 27. čer. IV 209 Joel, pror. Staroz., 18. červc. IV
Jašek, Jakeš, Jakša viz: Jakob.
Johana, Johanna viz: Joanna.
V 283 Jolanta (Helena), kn., 11. čer. IV
Jedek (Gedeon),1. září ....
Jelena viz: Helena.
Jonáš, mnich, zahrad., 11. úu. II
Jeremiáš, pror. Staroz., 1. kv. III
Jonáš a Barachjesus, 29. břez. II
Jeroným Emilían, 20. červce. IV
Jonáš, prorok Staroz., 21. září V
Jeroným, biskup, 22. července IV
Jonila, matka, manž., 17. led. I
Jeroným, kněz, uč. cír. 30. září V
Jordan, general Dom., 13. ún. II
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© Jordan, Benediktin
P.,7.srp.
V 67|Juliana,
m.Ptolem.,
17.
srpna
V'145
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Josafat Kuncevič, 12. listop. VI 914Juliana Benátská, ab., 1. září V 281
Josafat, král Indický, 27. list. VÍ 420|Julita, p. m. Angorská, 18. kv. III 869
Josef „Komes“ Pal., 18. pros. I 158|Julita a syn Cyrus, m., 7. čer. IV 62
Josef Leoniský, Kapunc.,7. ún. II 81|Julíta, p. m. Cesar., 80. červo. IV 516
Josef Arimathejský, 17. břez. II 426|Julius I., papež, 12. dubna. . III
Josef, pěstoun P. Kr., 19. bř. II 443|Julins, Římský radní, 19. srp. V 159
Josefa pěstouna „Ochrana“ . . ITI 152 Julius, kněz, mučeník, 1. list. VI 288
Josef, biskup Solun., 14.červc. IV 883 Juniper, bratr Frant, 4. října VI 39
Josef Sprav. (Justus), 20. červec. IV 441 Junius, spol. sv. Pavla, 17.kv. III 380
Josef Kalasanzský, 27. srpna V 222 Justa (Pravoslava), m., 14. kv. III S51
Josef Kupertin., Frant., 18.září V 430 Justa, muč. Segov., 28. červc. IV 502
Josef, kněz, mučeník, 10.října VI 97 Justin, filosof, 13. dubna. . . III 90
Josef, panic, mučeník, 9. list. VI 294 Justin, m. Římský, 18. červo. IV 415
Josue, Mojžíšův nást, 1. září V 282 Justin, kn., m. Řím., 17. září V 423
Jošt (Jodok), král Brit., 12.pr. I 109|Justina (Pravomila), 12. břez. II 867
Jovinian, kost. čtenář, 6. květ. III 266|Justina, mučenice Sard., 14.kv. III 851
Jovita a Faustin, bratří, 16. ún. II 162|Jnstina, p. muč. Ant., 26. září V 495
Juda Thadeus, apoštol, 28. říj. VI 2t4|Justina, mnčenice Pad., 7. říj. VI 62
59|Justina, mučen. Cat., 30. ist. VI 454
Judita, rekovná vdova, 5. pros. I
Jadita (Jitka), vdova, 5. květ. III 262 Justinian (Upravda), 21. břez. II 478
Justinian Vavřinec, 6. září. . V 828
Julia, panna mučenice (u 8v.
96 Justas (Pravoslav), voj., 4. kv. III 257
Eulalie), 10. prosince . . 
412 Justus, měšťan, 28. května. . III 478
Julia, p. m.Korsikánka, 22. kv.
512 Justus, patr. Volt., 5. června IV
Julia Eustochiuma, 28. září
61 Justus, panic, 6. srpna .....
V
Julia, panna, mučenice, 7. říj.
306 Justus, věrověst, 26. srpna . . V 216
Julian a Basilisa, manž., 9.led.
489 Justus, bisk. Lyonský, 2. září V
Julian, bisk. Knencský, 28. led.
Julian, lékař Emeský, 6. ún.
63|Justus, mučeník, 2. listopada VI 243
Julian a Theodul, m., 17. úu.
179|Juta (Jitka), vdova, 6. května III 262
Julian, muč. Alex., 19. února
199|Javenal, bisk. Naruský, 3. kv. III 247
336|Juventin, setník, muč., 25. led. I 458
Julian, arcib. Toledský, 8. bř.
Julian, kněz, mačeník, 16. bř.
411|Juvind, m. Remečský, 14 pros. I 124

7

Julian, muč. Římský, 18.červc.
Julian, vojín, muč., 28. srpna
Julian, mučeník Řecký, 2. září
Julian, vojín, m. Lydij., 4. září
Juliana, vdova Boloň., 7. ún.
Juliana, vdova Tur., 13. února
Juliana, p. m. Nikom., 16. ún.
Juliana, žena, muč., 20. břez. II
Juliana Kornelionská, 6. dub. III
Juliana Norvichská, 14.května III
Juliana z Falkonierů, 19. Čer. IV
Juliana, p. m. Barc., 27. červc. IV

413
239 Kajetan, zakl. řádu, 7. srpna V 57
288 Kajus, papež, muč., 22. dubna III 155
310 Kala, mačenico Kor., 16. dub. III 116
73 Kalendin, m. Římský, 29. led. I 494
144 Kalepod, kněz, muč., 10. květ. III
171 Kalinik, patr. Cařihr., 23. srp.
463 Kaliopa, moč. Řecká, 8. červ.
88 Kalist (Calixtus), m., 16. dub.
360 Kalist I., papež, muč., 14. říj.
144 Kalista (u ev. Dorothey), 6. ún.
493 Kalista, m. Syrakus., 25. dab.

445FHHEn-349Er
SEE
94

V
IV
III
VI
II
III

191

75
116
116

185

Abecedníukazatel.
D1 Btrana

|

Kalistrat, vojín, moč., 26. září V
Kamil de Leliis, 18. července IV
Kamila, p. Auxerr., 3. března x
Kamila Baptista, Klar., 31. kv. III
Kandid, muč. Římský, 8. ún. II
Kandid, vojín, muč., 22. sáh V
Kandida, m. Římská, 6. červ. IV
Kandida Starší, vdova, 4. září. V
Kandida Mladší, manž., 10.září V
Kanisius Petr, Jesuita, 17. dub. III
Kanut (Knut), král, 19. ledna I

Da

496 Kaufbeurenská Krescencia, 9 d. Im
410|Kazimír, král Polský, 6. břez. II
287|KažotičAugustin, bisk., 3.srp. V

501
Kedruta,
Kedra,
Keruše
viz:
84) Gertruda.

458|Kenocha, p. Skotská, 13.břez.
58 Kilan, biskup, muč., 8. červc.
308 Klara, abat. Agsieká, 12. arp.
868 Klara Cecilia, abatyše, 12. srp.
118 Klara Montfalkonská, 19. arp.
897 Klaudia, žena, muč., 20. břez.
Kapistran Jan, Frant., 23. říj. VI 191 Klaudia, p. mučenice, 18. kv.
Kapitolina, mnčenice, 27. říj VI 213 Klandian, muč. Egypt., 25. ún.
Kaprasij, m. Ažánský, 20. říj. VI 167|Klaudius, bisk. Bes., 6. červ.
Karel Velký, císař, 28. ledna I 483 Klaudius, m. Římský, 7. červc.

Karel (Drahoň, Dražek, Draho
tín) Spinola, Pražan, 10.září
Karel Boromejský, 4. listopada
Karel IV., císař a král Český,
„Otec vlasti,“ 29. listop.. Karína, mučenice, 7. listopada

V
VÍ

VI
VI
Karpoťfor, korun. m., 8. listop. VI
Karponius, mučeník, 14. října VI
Karpus, žák sv. Pavla, 18. říj. VI
Kasia, žena, mučenice, 3. dub. III
Kasian, písař, muč., 3. pros. I
Kasian, mač. Karthag., 11. ún. II
Kasian, bisk. Autun., 5. srpna V
Kasian, učitel, muč., 18. srpna V
Kasilda, p. Burgoská, 9. dub. III
Kasius, setník, 20. října. . . VÍ
Kastor, biek. Aptský, 21. září V
Kastora Iguvijská, 14. června IV
Kastorius, mně. Řím., 7. červc. IV
Kastorius, sochař Ř., 8. listop. VI
Kastulus (Haštal), m., 26. bř. II
Kastus, muč. Africký, 22. kv III
Kašpar, hvězdář, král, 6. led. I
Kateřina (Katruše) Riči, 19. ún. II
Kateřina Boloňská, 9. března II
Kateřina Švédská, 22. března II
Kateřina Sienská, 20. dubna III
Kateřina, p. Španělská, 3 srp. V
Kateřina Janovská, vd., 14. září V
Kateřina Alexandr., 25. listop. VI

II
IV

v

V

v

JI

III
II
IV
IV
Klaudius, m. Leonský, 90. říj. VVÍ
360 Klaudius, sochař Řím., 8. list. VI
254 Klaus (Mikuláš), poust., 21. bř. l
Klaver Petr, Jesuita, 20. pros. I
495 Klément (Kliment, Klimeš, Klí
278 ma, Těch, Těšek) Hofbaner
279 (Dvořák), Moravan, 15. břez. n 404
121 Klément, patron Volt., 5. čer. IV
46
114 Klément, b. Velický, 27. červc. IV 497
21 Klément Vilibrord, 7. listop. VI 274
40 KlémentŘímský, pap., 23. list. VI 390
123 Klementin, mučeník, 14. listop. VI 322
47|Kleofáš, učeník Páně, 25. září V 468
112 Kleofášova Maria, manž., 9. dub. NI 60
65 Kleonik, měšťan, m., 24. červc. IV 472
95 Kleopatrina, p. Svlun., 8. bř. II B37
454 Klétus, papež, muč., 26. dub.
167
112 Klíma, Klimeš, Těch, Těšek
827 viz: Klément.
279 Klimák Jan, opat Bin., 80. bř. II 538
515 Klód Bernard, právník, 23.bř. I! 496
237
S Klaas
p. abat, 3.30.červ.IV
262
Klotildan (Chlotilda),
června IV 20
140 Knut (Kanut), král, 19. Jedna I 397
341 Kodrát, dvořan, muč , 21. dub. III 148
468 Koleta, p. Klariska, 6. března II 811
217 Kolman, biskup, 18. února. . II 193
26 Koloman, kněz, muč., 8. červc. IV 329
896 Kolumba Senská, p. m, 30.pr. I 238
402 Kolumba Rietská, Dom., 20.kv. Ill 406

II
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Kolumba, p. m. Kord., 17.září V
Kolumbau, opat, 21. listopada VI
Kolambini Jan, 80. července IV
Komasius, močeník, 29. srpna V
Komod, žoldnéř, mnč., 24. srp. V
Konkordia (Bvorna), 19. srpna V
Konon, zahradník, m., 6. břez. II
Konrád (Kundrát, Kuneš) Šeu
ber, poustevn., 19. prosince I
Konrád, šlechtic, 19.února . . II
Konrád Migliani, Min., 19.dub. III
Konrád, b. Kostnický, 26. list. VI
Konsorcia, p. franc., 22. červ. IV
Konstancia, princezna, 18. ún. II
Konstancius, hrabě, voj., 12.ún. II
Konstancius, kostelník, 23. září V
Konstancius, vyzn. Ř., 30. list. VI
Konstantin, král, 11. března II
Konstantin, biskup, 12. dubna III
Konstantin Spáč, m., 27. červc. IV
Kopí a hřebů Páně památka II
Korbinian, biskup, 8. září . . V
Kordola, p., mučenice, 22. říj. VI
Korkodem, jahen Aux., 4. kv. III
Kornelius, setuík, bisk., 2. ún. II
Kornelius, m. Gork., 9. červc. IV
Kornelins I., papež, %. září V
Korona, žena, muč., 14. květ. III
Koruny trnové památka . . . II
Korsini Ondřej, biskup, 4. ún. II
Kosmas a Damian, m , 27. září V
Králové tři svatí. Zjev. Páně,
6. ledna
Kramer Matonš, Čech, 2. list. VI
Kráska (Pulcheria), 7. červc. IV
Krescencia (Rostislava), 9. dub. II
Krescencia, pěstounka, 15. čer. IV
Krescencion, muč. Ř., 17. září V
Krescent (Rostislav), 29. pros. I
Krescent, podjahen, 18. dubna III
Krescent, 27. června
„IV
Kreecent, muč. Řím., 18.červc. IV

Strana
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198 Krispue m. Římský, 26. červ. IV 195
297

58

164Kristeta mučenice, 27. října
195|Kristian (Křištan), 7. dubna
198|Kristiana (Křištanka), 10 led.
408|Kristiana, muč. Kor., 16. dub.
172|Kristin, mučeník, 12.listopada
195|Kristina, služka, 15. prosince
131|Kristina Spoletská, 14. února
472|Kristina, p., Beghina, 22. čer.
454|Kristina, m. Řecká, 24. červc.

VI
III
I
III
VI
I
II
IV
IV

21

3588

129
156
171

469
366|Kristofor (Kryštof), 265.červc. IV 477
85/Kristofor, m. Kordov., 20. srp. V 172

498|Krve nejdražší Kristovy památka IT
157|Ktíže Kristova Nalezení, 9. kv. III
346|Kríže Kristova Povýšení, 14.září V
179|Křížové cesty pobožnost . . . I
260|Křížoví dnové (u sv. Mamerta),
28| 11. května
„IM
346|Kukufas, muč. Barc., 25. červc. IV
491|Kundrát viz: Konrád.
349|Kuneš, Kondrát viz: Konrád.
82 Kunhuta (Kuna, Kunka, Kuni
37| gunda), císařovna, 3. břez. II
498|Kunhuta, královna, 14. červc. VI
Kunibert, biskup, 12.listopada VI
282|Kusinova Germana, 11. pros. I

24 Katber

357
248
889
444
253
481

283
S82

810
103

b. Lindisf., 20. břez. II 462

824|Kvadrát, bisk., muč., 26. břez.
G4|Kvadrát, bisk. Athén., 26. kv.
116|Kvadrát, biřic, muč., 17. srp.
426|Kvatembrových, suchých dnů
235|Květ, Květuš viz: Florentin.
131|Květa,Květnše viz: Florentina.

209|Evětava
viz: Florian.
Flora.
413|Květoň viz:
Křesťanskýletopočet ......
VI 473|Květoš (Florus), stav., 18. srp.
Krisina Marek, Chorvát, 7. září V 339|Květná neděle, VI. postní ...
Krispin, biskup Pav., 7. ledna I 297'Kvído (Guido), opat, 31. břez.

IT
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Kvído, kostel. Anderl, 12.září V 879|Leonian, opat Vienes., 2. led. I 208
Kviriak, m. Alexand., 22. dub. IIŤ 156|Leonidas, učenec, mač., 27. čer. IV 209
Kvirin, tribun Římský, 90. bř. II 687|Leonides, muč.Korint., 16.dub. III 116
Kvirin, bisk. Sisecký, 4. červ. IV 29|Leonides, muč. Alex., 22. dob. III 166
Kvinta, žena, mučenice, 8. ún. II 91|Leonides, muč. Řecký, 2. září V 268
Kvintus, m. Karthag., 11. ún. II 129|Leonila, vdova, moč., 17. led. I 880
Kýchavná neděle, III. postní II 256|Leopold (Polda, Poldík), mark
rabě Rakouský, 15. listopada VI 926
Ladislav (Lacek), 4. května . „ III 269|Leopoldina, Poldina (uženských).
Ladislav, král Uher., 27. červ. IV 206|Leovigild, mnich, m., 20. srp. V j72
Lambert, b. Maastr., 17. září V 420|Letopočetkřesťanský .. .. VI 473
Landelin, řeholník, 15. června IV 117'Letancius, mnčeník, 17. červc. IV 406
Landráda, p. abatyše, 8. červc. IV 338|Lev (Leo), bisk., a Lev, setník,
425
Lanfrank, arcibiskup, 28. květ. III 479 22.ledna...
Laodicij, žalátník, m., 13.květ. III 895 Lev Divotvorce, bisk., 20. ún. II 203
Largus, muč. Voglej., 16.břez. II 414 Lev I. Veliký, papež, 11. dub. III 72
72 Lev IX., papež, 19. dubna. . III 133
Largus, muč.,
„ 8. srp. V
Láska (Charitas), muč., 30. září V 524 Lev, biskup Senský, 22. dubna III 155
Laurenucia (Vavřinka), 8. října VI 75 Lev III., papež, 12. června. . IV 100
Laurencius viz: Vavřinec.
Lev Il, papež, 28. čermna . . IV 217
94
Lev, mučeníkMinorita, 18.ij. IV 114
Laurentin, vojín, mně., 3. ún. II
Lauras (Vavřík), muč., 18. srp. V 154 Lev IV., papež, 17. července IV
Lazar vzkříšený,biak., 17.pros. I 144 Liberát, lékař a rodina, 23. bř. II
Lazar, bisk. Milánský, 11. ún. II 122 Liberát, opat, muč., 17. srpna V 147
Lazar, mnich, malíř, 23. února II 222 Liberáta, p. Kómská, 18. led. I 391
Lazar, zakl. kláštera, 24. břez. II 50] Liberian, muč. (u sv. Justina),
18.dubna
... I
Lazar, muč. Perský (u sv. Jo
náše), 29. března - .
„H 691 Liberius, papež, 24. září. . . V 478
Lazar, jah. Terstský, 12. dob. JIL 80 Libor, biak. Manský, 29. červc. IV 462
Leander, arcib. Sevil., 27. ún. II 247 Libuše (Amalia) vd., 10. červc. IV 853
Libuše (Amalia), p., 10. červc. IV
Lech, Lešek, Olech(Alexander).
Lenorka (Eleonora), 21. února II 207 Lidmila (Ludmila, Liduška,
Lidka) kněžnaČeská, 16.září V 407
Leo viz: Lev, Leva, Lvík.
n
394
Lidvína, p., vzor trpěl., 14. dub. III
Leobin, b. Karnutský, 14. bř.
Leodegar, b. Autunský, 2. říj. VI 25 Ligorius (Liguriáš), 15. září V
Leodemír, b. Chalonský, 2. říj. VI 29|Liguori Alfons, biskup, 2. srp. V
9] Liliosa, manž., moč., 27. červc. IV
Leokadia, p. Toledská, 9.pros. I
Leokricia, p. m. Kord., 15. bř. II 404 Limbania, p. jeptiška, 6. září V
Leonard (Linhart), opat, G.list. VÍ 206 Linhart (Leonard), 6. listopada VI
Leonard, m. Gorkum., 9.červc. IV 346 Linus, papež, mučeník, 23. září V
[ioba, panna, abatyše, 28.září V
Leonardo da Porto Mauricio,
VI 410 Lohel Jan, arcibiskup, 2. list. VI
28. listopada
Lolian, m. Samosat., 8 pros. [I
Leoncius, biskup Sainteský,
450 Longin (Dluhoš), setn., 16. bř. II
BěBĚssš
Leoncius, vojevůdce, 18. červ. IV 138 Longin, muč. Armen , 24. čer. IV ně:

19.března
........

II
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Longiu, vojín, mně., 2%.červc. IV
Luperk, muč. Leonský, 80.říj. VI 221
Lota, muč.Korintská, 16. dub. III 116|Lupicin, opat Lauoon., 21. bř. IT 461

Ložek (Eulogius), jahén, 5. ún, II 62 Lupin (Lapicin), 24. července IV 168
Ložek, zvol. bisk. Tol., 11.bř.
948/Lapu!l, kněz Jovikův, 19. srp. V 159
264 Lupus (Vlk), kníše, 9. červnaIV 61
Ložek, biskup Edes., 6. květ.
886/Lupus, b. Troyeský, 29. červc. IV 518
Ložek, biskup Alex., 18.září
Lubomír (Irenej), bisk., 25. bř.
509|Lydia, šarlátnice, hostit., 27. bř. II 524
212
Lubomír, biskup, 28. června
Lubomír, jahen, m., 3. četvc.
263|Macedonins, m. Frigij., 12. září V 382
91
Lubomír, stokař, m., 26. Brp.
217|Macer, muč. Alexand., 8.pros. I
Lucia, p. m. Syrakus., 13.pros.
114/Magdalena (Madlina) de Pazzi,
310|27.května.......
„II 471
Lucia, žena Cyrenská, 5. červc.
Lucia Freitas, muč., 10září
360|Magdalena, kajicnice, 22, červc. IV 451
A
<<4
Lucia, vdova, m. Řím., 16. září 3H9HEH
411/Magnerich, biskup, 25. červc. IV 480
Luciau, kněz Antioch , 7. led.
294/Magnus, podjahen, m., 6. srp. V 53
Lucian, žák sv. Petra, 8. led.
296|Magnus, opat, Irčan, 6, září V 825
Lucian, jahen, muč., 25. květ.
456|Mahari, mučeník Perský (u sv.
206| Jonáše), 29. března . .... . II 531
Lucian, kouzelník, m., 26. říj.
Lacilla, muč. Římská, 31. říj.
230/Maharsapor, mučeník, 10. říj. VI 96
316/Machabejští bratří s mateří,
Lacina, vdova vlad., 11. květ.
7
Lucius, král, biskup, 3. pros.
Lucius, muč. Africký, 24. ún.
227|Mainard (Menrad, Menhart),
298| poustevník, 12. ledna ....
I 834
Lucius I., papež, muč., 4. bř.
Lucius Cyreňan, učitel, 6. kv.
272|Majka Anjelína, 30 července IV 621
Lucius, mnč. Římský, 19.říj.
160|Majol, opat Clugnyský, 11. kv. III 316
Ludan, poutník Skot., 12. ún.
131|Major, muč. Karthag., 11. ún. II 123
6518|Májová
pobožnost. ......
um 226
Ludgar, b. Můnster., 26. břez.
Ludgarda, p. Cisterc., 16. čer. I< 125 Makarius (Bláha), Egypt., 2.led. I 128
Ludmila (Lidmila, Lida, Lidka,
Makarius Alexandrij., 16. led. I 354
847
Lidunka, Liduška), „Matka
Makarius, bisk. Jerus., 10. bř.
71
věrcůvČeských,“ 16.září. . V 407|Makarius, arcibiskup, 10. dub.
237
Ludmily sv. Přenešení, 10. list. VI 297|Makarius, metr. Kyj., 1. květ.
818
Ludolf, biskup Ratib., 29. bř. II 5636/Makarius, důstojník, m., 6. září
287
Ludovika, vd. Římská, 31.Jed. I 507/Makra, p. m. Soisson., 6. led.
Ludvík (Ludek, Lidek, Ludo
Makrina, bába sv. Basilia Vel.,
I 860
vicus), bisk. Tolos., 19. srp. V 156|14.ledna... ......
Ludvík IX., král, 26. srpna V 210|Makrina, panna, 19. července IV 438
Maksa viz: Maximilian.
Ludvík (Ludek, Lidek) Ber
trand, Dominikán, 10. října . VI 100'Malacbiáš, pr. Staroz., 14.led. I 861
Lukáš (Lukeš, Luksa, Lucek),
Malachiáš, arcibiskup, 8. listop. VI 251
jahen Emeššký, m., 6. února II 63|Malchus, poustevník, 28. pros. I 192
Lukáš, jahen Lucký, 12. červc. IV 366/Malchus Spáč, muč., 27. červc. IV 493
Lukáš, evang. Páně, 18. října VI 153|Mamas, pasák, muč., 17. srp. V 142
Lukrecia, mučenice, 29. listop. VI 393|Mamelta, muč. Perská, 17. zíj. VI 147
Luminosa, p. Pavijská, 9. květ. III 297|Mamert, arc. Viennes., 11. kv. III 312
B3S3E=-=
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Mamilian, kněz, muč., 25. květ. III

Manes, muč. Perský, 2. pros. I

172

2...



Manetusdell' Antella, 11. ún.

119/Marie Panny neposkvr. Početí,
Manfred, poustevník, 20. led. I 488j 8. prosince. - .. ....
I Bl
Marie PannyOčekáváníporodu,
Mansvet (Miloslav,Tichý, Spiti
hněv), biskup Mil, 18. ún. II
198) 18. prosince.
-12 +. + +. II 427
263
Zasnoubení,23.led.
Mansvet (Miloslav),bisk., 2. září V 299|MariePanny
Marie Panny Očišťování(Hrom
Mansvet (Miloslav, Bpitihněv),
biskup, mučeník, 28. listop. VI
Mannel, arcibiskup, 22. ledna I 425/Marie Panny Zvěstování, 25. bř. IIMarana, panna Syrská, 8. srp. V 30|Marie Panny Sedmibolestné . II
Marcel, papež, muč., 16. led. I 965/Marie Panny „Dobré Rady“,
Marcel, biskup, muč., 14. srp. V
Marcel a Valerian, m., 15.září V 402|Marie Panny „Pomocnice kře
Marcel, muč. Římský, 7. říj. VI 62| sťanů“, 24. května. „ . . „II
Marcel, setník, muč., 30. říj. VI 221|Marie Panny Navštívení, 2. červc.IV
Marcel, mučeník, 16. listop. VI 337|Marie Panny Karmel., 16.červc. IV
Marcela, vdovaŘímská, 31. led. I 505 Marie Panny „Sněžné“, 5.srp. V
Marcela, mučenice, 27. června IV 209 Marie Panny „Nanebevzetí“,
++- .-V
Marcelian a Marek, 18. června IV 186) 15. arpna. . ...
Marcelian, muč. Řím., 9.srpna V 84|Marie Panny nejč. Srdce slavn. V
Marcelin, tribun, notář, 6. dub. III 42/Marie Panny Narození, 8.zárí V
Marcelin, pap., muč., 26. dub. III 187|Marie Panny Jména, v neděli
V
Marcelin, kněz, muč., 2. červ. IV 14. poNarození.......
Marcelin, b. Ravenský, 5. říj. VI 47|Marie Panny de Mercede,24.zári V
Marcelina, p. Milán., 17. červc. IV 404|Marie Panny Růžencové. . VÍ
Marcia, muč. Cesar., 6. června IV 58/Marie Panny „Maleřství“. . . VI
Marcia Rustikula, abat., 10.srp. V 94 Marie Panny „Čistoty“, 22. říj. VI
Marcial, bisk., apošt., 30. červ. IV 232|Marie Panny „Ochrana“ . . . VI
Marcial, m. Římský, 10. červc. IV 851/Marie Panny „Obětování“ 21.
Marcian, důstojník, 17. červ. IV 130| listopada . . . - + + + +.
Marcian, muč. Kon., 11. červc. IV 857|Maria, p. m. Římská, 11. pros.
Marcian, m. Římský, 16. září V 413|Maria Anjelská, p., 16. proB.
Marcian, m. Nikomed., 26. říj. VI 206|Maria Elekta, Karm., 11. led
Maria, kněžna Korut., 6. ún.
Marek (Mareš, Mařík, Marcus),
mučeník Římský, 29. ledna I 494|Maria Mlada, abatyše, 8. ún.
Marek, evang. Páně, 25. dub. II 180|Maria, m. Karthagin., 11. ún.
Marek, jahen, muč., 10. květ. III 304|Maria, ponstevnice, 15. břez.
Marek a Marcelian, 18. červ. IV 136|Maria, p. m. Perská, 22. břez.
Maria de Mallye, čl., 28. bř.
Marek Krisina Křiževčan,Chor
vát,7. září... .- ... +. v 939|Maria Egyptská, kajic., 8. dub. III
Marek, papež, 7. října. . . . VI 60|MariuKleofášova,manž., 9.dub. III
Marek, bisk., mučeník, 22. říj. VI 178|Maria Toribia, sedlka, 16. kv. III
Mareš viz: Marian.
Maria Magdalena de Pazzi,

432| nic),2.února.......

12526.dubna..........
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Margarita viz: Markéta.

502
451

panna, 27. května. . . . . I

488
246
892
43

19
240
341

349
474

7
76
174
288
869
106
143
819

54

8
123
899

529
20
60
856

471

Da

Maria, p. m. Perská, ©. červ. IV
Maria Boleatná, p. m., 18. čer. IV
. Maria Oignieská, manž., 28. čer. IV
Maria Magdalena (Maří,Mařka,
Máta, Machka, Madlena, Ma
dlina, Madlenka, Mandalena),
vzor kajicnosti, 22. července IV
Maria Utěšitelka, p., 1. srpna V
Maria de Sokos, panna, 20. říj. VI
Maria, služka, muč., 1. listop. VI
Maria, panna, muč., 24.listop. VÍ
Mariamna, panna ap., 17. ún. II
Mariamna, p. m. Pers., 9. čer. IV
Marian (Mareš), opat, 9. ún. JI
Marian (Mareš), poust., 19.arp. V
Marian, lektor, muč , 22. řijna VI
Mariana (Marina), 10. března II
Marin, muč. Cesarejský, 3. bř. I
Marin, kmet, m. Anar, 8.erp. V
Marin, jah., patr. rep., 4. září V
Marína, p. Aug. Spol., 18.čer. IV
Marina Eskobarova, 9. čerrc. IV
Marina, p.,m.Špan., 18.červc. IV
Marius a Marta, m., 19. ledna I
Marius, samotář Auv., 8. čer. IV
Markéta (Margarita), 23. led. I
Markéta Uherská, p., 28. led. I
Markéta, muč. Karth., 11. ún. II
Markéta Kortónská, 26. února II
Markéta Skotaká, král., 10.čer. IV
Markéta, p. m. Ant., 13. červe. IV
Markéta Jakýnská, vd., 5. srp. V
Markéta, p. Dominik., 13. září V
Markéta Alacogue, zakl. pobož.
. k Srdci Páně, 17. října . . VI
Maro, sluha, m. Řím., 15. dub. III
Marol, bisk. Milánský, 23. dub. ITI
Martha a Marius, man., 19. led. I
Martha, panna Astur., 23. ún. II
Martha, p.m. Perská, 9. června IV
Martha, vdova, matka, 5. červc. IV
Martha „Hospodyně Boží“ p.,

70,Martin, kanovn., kněz, 11. ún. II
140 Martin z Dumy, arcib., 20. bř. II
170|Martin, krejčí, poust., 8. dub. ITÍ
Martin Strakonický, 16. kvét. JII
Martin Středa, Jes., 26. srpna V
Martin, bisk. Társký, 11. list. VI
401|Martin, papež, moč., 12.listop. VI
10/Martina, p. muč.Řím., 80. led. I
167|Martinian, m. Řím., 2. červc. IV
298|/Martinian Spáč, m., 27. červc. IV
402'Martinian, m. Africký, 16. říj. VI
179|Martyrius, kost. čt., 19. květ. III
78|Marutas bísk. Tagrit., 7. pros. I
98|Marutas, muč. Perský (u Bv.

Jon.)29.března. ...-..

„HM

126

974
219

495
258
493
186

70
631

Matěj (Bohodan, Matyáš, Ma
thias), apoštol Páně, 24. ún. II
Matějček, pacholík, 11. břez. II 952
76|Matern, bisk, Kolín., 14. září V 894
MateřstvíPannyMarie...
. VI 76
140/Mathilda, královna, 14. března II 991
942Mathilda (Mechtilda), 91.květ. ITI 497
£17|Matin (Emetrius), roln., S. bř. II
398/Matouš(Mathšos), ar., 21. září V
Matouš Kramer, Čech, 2. list. VI 247
Matouš, mučeník, 12. listop. VI
487|Matrona, m. Karthag., 11. ún. II 125
Matrona, p. m. Sol., 16. břez. II
238/Matrona, žena, muč., 20. břez. II 463
82/Matrona, p. m. Angor., 18. kv. UI 389
369|/Matur, muč. Lyonský, 2. červ. IV 16
48|Manra a Timothej, 19. pros. I 362
387|Maura a Brita, panny, 15. Jed. I 868
Maura, pěst., a Fuska, 19. ún. II 142
1489|Mauric (Moric) Uher., 20. bř. II 463
105 Mauric (Moric), vojín, 22. září V
368 Manrilius, m. Chartres., 16.kv. IIT 573
999|Mauront, opat, kancléř, 5. kv. ITI 207
219|Maurus, op., zakl. kl., 16. led. I 357
41
786|MaurusHraban, arcib., 4. ún. II
267
309|Mauruu, vojín, muč., 4, květ. III
Maurus, muč. Ostijeký, 24. srp. V 198
29.července.....
.. IV 507|Manrns, muč. Římský, 22, list. VI 889
Martin (Mach, Mašek), mučeník
Maxencia, vdova Trid., 30. dub. ITI 221
Kartaginský, 1i. února. . . II 128|Maxim, setník, m. Řím., 25. led. I 458
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Maxim, muč. Římský, 29. led. I
Maxim, m. Karthag., 10. dub. III
Marim, muč. Římský, 14.dub. III
Maxim, muč. Římaký, 11. kv. III
Maxim, pacholík Řím., 22. kv. ITI
Maxim, nádenník, m., 29. kv. III
Maxim, mnich, muč., 17. srp. V
Maxim, stavitel, muč., 38. srp. V
Maxim, měz a Maxim, žoldn.,
mučeník, 24. srpna . . ... V
Maxima, mučenice Ř., 2. září V
Maxima, p., abatyše, 16. říj. VÍ
Maximian, m. Karth., 11. ún. II
Maximian Spáč, m., 27. červc. IV
Maximilian (Maksa), m., 12. říj. VI
Maximilian, mučeník, 80. říj. VI
Maximin, bisk, Trevír., 6. led. I
Medard, bisk. Noyon., 8. čer. IV
Mechtilda, abat. Ben., 10.dub. III
Mechtilda, abat. Aug., 81. kv. III
Meinard (Menrád, Menhart),
poustevník Švýcarský,12.led. I
Meinverk, bisk. Pad., 17. čer. IV
Melania Starší, vd., 81. pros. I
Melania Mladší, 31. prosince I
Melasip, m. Angorský, 7. list. VI
Meleusip, krotitel koní, 17.led. I
Melchiades L, papež, 10.pros. I
Melchior (Melichar), 7. září. . V
Melchior, hvězdář, 6. ledna I
Melit, prvý bisk. Lond., 24. dub. IIT
Melitina, m. Prčslav., 15. září V
Melito, bisk. Sardes., 31. pros. I
Memius, biskup, 5.srpna. . . V
Menalip, muč. Řecký, 2. září V
Menas, m.Alexandr., 10. pros. I
Menas, patriar. Cař., 24. srp. V
Menas, vojín, muč., 11. listop. VI
Menodora,p. m.Bithyn.,10.září V
Merita, p. m. Římská, 22.září V
Merkuria, m. Alex., 10. pros. I
Merkurius, vojín, m., 25. list. VI
Mesalina, p. m. Fol., 28. led. I
Methoděje, ap. úmrtí, 6. dub. III
Methoděj, patr. Cař., 14. červ. IV

494/Methoděj, bisk. Pat., 20. červ. IV
69|Methoděj a Cyrill, ap., 5. červc. IV
96|Methoděj, bisk. Tyr., 14. červc. IV
815/Metras, m. Alexandr., 81. led. I
416)Metrodora, p. muč., 10. září V
484|Michaela arch. Zjevení, 8. kv. III
147|Míchael, princ Murom., 21. kv. III
164jMíchael de Sanctis, 7. červc. IV
Míchael Malejský, 12. červc. IV
198|Míchael archanjel, 29. zář. . V
287|Míchael, m. Sebastijský, 1. říj. VI
136|Míchael Gobron, kníže, 17. list. VI
123/Micheáš, pror. Staroz , 16. led. I
Michelina, vdova, 19. června IV
107|Mikuláš (Mik, Michek, Mikeš,
| Nikolaus) L, papež, č.pros. I
287|Mikuláš, bisk. Myrský, 6. pros. I

104

274
881
506
869
282
411
822
366
516

2

847
360
150

56
60
224

70(MGkulášde Mello, 28. prosince I
68/Mikuláš, vojín, panic, 31. pros. I 251
Mikuláš Stadita, mnich, 4. ún. II 44
Mikuláš (Klau=), poust., 21. bř. II 474
MikulášAlbergati, kard., 9.kv. III 299
Mikuláš, poustevník, 11. květ. III 317
Mikuláš Pik, muč , 9. července IV 846
Mikuláš Popel, muč., 9. červc. IV 346
Mikuláš, poust. Sicil., 17. srp. V 146
880 Mikuláš Tolent., mnich, 10.září V 370
94 Mikuláš, m. Minorita, 15. říj. VI 114
89
338 Milada (Mlada), abat., 8. ún. [I
413
282|Milan (Amant), 18. července IV
179|Milburga, p. abat. Angl., 23. ún. II 221
403|Miles, biskup, muč., 5. listop. VÍ 204
249|Miloň (Amat), biskup, IS. sáří V 383
46 Milona (Amata), 16.března. . II 420
288|Milona, Dominikánka, 10. čer. IV 86
97|Miloslav (Spitihněv, Mansvet),
196 biskup Milánský, 18. února II 193
303|Miloslav, biskup Tul., 3. září V 299
369|Miloslav (Zbyhněv), 28. listop, VI 432
466|/Milota (Amand), biskup, 6.ún. [I 64
109|Milota, hrabě, 6. dubna . . „ III 42
406/Milota, arcib. Bord., 18. červ. IV 137
109|Milvida, p. princesna, 17. led. I 861
34/Miran viz: Modest.
110|/Mírek, Míroš, Mírota viz: Bedrich.
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486 Nalezení s. Štěpána, prvomn- i
216 čeníka, 8. srpna. . - ... . V M
28 NanebevstoupeníPáně... . „III 274
141 Nanebevzetí P. Marie, 16. srp. V J29
89|Narcis, bisk, Gernnd., 18. bř. II 441

D1 Strana

Míroalav (Pacifik), Mín., 25. září V
Miroslav (Alfred)Veliký, 28.tj. VI
Míroslava (Alfreda), 2. srpna V
Mísael (Misach), panic, 16.pros. I
Mlada (Miluda), abatyše, 8.ún. II
Mlaďátka, m. Betlemětí, 28.pr. I
Moderat, bisk. Veron., 28.erp. V
Modest (Míran), biskup, 9. ún. II
Modest, pěstoun, 15. června IV
Modest, jahen, mučeník, 2. říj. VI
Modest, mučeník, 10. listop. VI

Modlitby Pána Ježíše památka I
Modoald, bisk. Trev., 12. květ. ILI
Mojžíš, komorník, 26. července IV
Mojžíš, pror. Zákonod., 4.září V
Mojžíš, kuěz, muč., 25. listop. VI
Monegunda, vdova, 2. července IV
Mongreus, řeholník, 24. srpna V
Monika, vdova, matka, 14. kv. III
Montan, muč. Africký, 24. ún. II
Montan, mučeník Řím., 16. čer. IV
Mora, manž., mučenice, 15. čer. IV
Mór Tomáš, kancléř, 80. list. VI
Morand, m. Clugnyský, 8. čer. IV
Moric Uherský, Domin., 20. bř. II
Moric, vojín Theb., 22. září V
Morik, Křižovník, Min., 30 bř. II
Mstialav, velkokníže, 15. dub. II
Mucius, lektor Emešský, 6. ún. II
Mudrota (Sofronius), 11. břez. II
Muska, m. Voglejská, 17. čer. IV
Mustiola, m. Chiusij., 3. červc. IV
Myrokles, bisk. Milán., 12.září V
Myron Divotvorce, bisk., 8. srp. V
Myron, kněz, m. Cyz., 17.srp. V
Myropa, m. Chioská, 13 červc. IV

426
Narcis, b. Jerusalémský, 29. říj. VI 219
96 Narcis, muč. Římský, 81. říj. VI 230
116 Narození Páně, Hod Vánoční,
26 25.prosince- -+
« „I 199
296 [Narození sv. Jana Kř., 24. čer. IV 176
490 Narození Panny Marie, 8. září V 841
325 Narses, m. Per., u sv. Jonáše,
BJÍ
486 29. března
319 Narses, biskup, muč., 9. listop. VÍ 294
405 Narzal, m. Skylitský, 17.červc. IV 406
268 Nastáz, Nastázka viz: Anastas,
198 Anastasia.
338 Nastolení sv. Petra v Římě,
221 Narcis, mně. Římský, 17. září V
191

221
127
...HM
119
454 Natalia, vdovaNikom., I.pros. I
26 Natalia Sabigota, m., 27. červc. IV
463 Navštívení P. Marie, 2. červc. IV
458 Nazarius, vojín Řím., 12. červ. IV
543 Nazarius, bisk. Kop., 19. červ. IV
108 Nazarius, m. Milán., 28. červc. IV
63 Neděle I. adventní
854 Neděle II. adventní
129 Neděle III. adventní.

.

263 Neděle IV. adventní. . + - 
882 Neděle po Narození Páně . .
76 Neděle po ObřezáníPáně ..
151 Neděle I. po ZjeveníPáně...

491

97
148
498
15
74
126
179

291
921
961
372

872 Neděle II. po Zjevení Páně .

Neděle III. po Zjevení Páně
Nabor, vojín Řím., m., 12. čer. IV 97 Neděle IV. po Zjevení Páně
Nabor, vojín Milán., 12. červc. IV 366 Neděle V. po Zjevení Páně
Naděje (Spes), muč, 80. září V 524 Neděle VI. po Zjevení Páně
28 NeděleDevítník .. ..-.-.
Nahum (Těšivoj), pror., 1. pr. I
Nahum, biskup Bulh., 20. čer. IV 155 NeděleL po Devítníku ....
NeděleII. po Devítníku ....
Nalezení ostatků sv. Vojtěcha,
16.března
. . ......
407 Neděle I. postní, „Černá“ .
Nalezení svatého kříže. 3. kv. TIT 248 Naděle TI. nostní. „Pražná“

212
26

.
.
.
.

8681

393

478
.
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Neděle LIT.postní, „Kýchavná“ II 256|Neomisia, p. Anagn., 25. září V 489
NeděleIV. postní, „Družebná“II 813/Neon, soudní zapis., 17. led. I 880
Neděle V. postní, „Smrtelná“ II 8781Neposkvrněné Početí Marie
I 81
Neděle VL. postní, „Květná“ II 481| Parmy,8. prosince ....
NeděleVelikonoční... ... I
S|Nerej, otrok, muč., 12. květ. III 329
Neděle I. po Velikonoci, „Bílá“ III 49|Nestár, Nastáz viz: Anastás.
Neděle II. po Velikonoci. . . II 109Nestázka viz: Anastasia.
Neděle III po Velikonoci . . I 150|Nestor, biskup Mag., 26. ún. II 249
Neděle IV. po Velikonocí . . II 203|Nestor, mnich Kyjev., 27. říj. VÍ 212
Nětiše viz: Anežka, Agnes. . II 273
Neděle V. po Velikonoci, „Ktí
250jNevolon, švec Faen , 27. červc. IV 496
Neděle VI. po Velikonoci . .
958)16.dubna. ...,..
. II 116
Neděle Svatodušní
Neděle I. po Svatém Duchu . III 421|Nikander, důstojník, 17. červ. IV 130
Neděle II. po Svatém Duchu IV 63|Nikas, arcíb. Remeš., 4. pros. I 124
Neděle II. po Svatém Duchu IV 94|Nikas, mně. Gorkum., 9. červc. IV 346
Neděle IVY.po Svatém Duchu IV 141|Nikefor, m. Antioch., 20. ún. II 199
Neděle V. po Svatém Duchu IV 202|Nikefor, mučeník Egyptský,
Neděle VI. po Svatém Duchu IV 259) 25.února .-. +. +...
Neděle VII. po Svatém Duchu IV 818|Nikefor, patr. Cařihr., 18. bř. II 376
Neděle VIII. po Svatém Duchu IV 397|Nikefor, muč. Strum., 29. srp. V 246
Neděle EX. po Svatém Duchu IV 464|Niketa, m. Lykijská, 24. červc. IV 472
Neděle X. po Svatém Duchu V
S|Niketa Gótský, muč., 15. září V 404
Neděle XI. po Svatém Duchu V 69|Niketas, Sloupovník, 24. květ. III 451
Neděle XII. po Svatém Duchu V 189/Niketius, bisk. Lyon., 2. dub. III 18
Neděle XIII. po Svatém Duchu V 206|Nikodem,prvokř. Jer., 13.pros. I 120
Neděle XIV. po Svatém Duchu V 982|Nikomed, m. Římský, 15. září V 401
Neděle XV. po Svatém Duchu V 398|Nikon, opat Kyjevský, 23. bř. II 496
Neděle XVI. po Svatém Duchu V 466|Nikostrát, mučeník, 7. červc. IV 327
3|Nikostrat, sochař, 8. listopada VI 279
Neděle XVIL po Sratém Duchu VI
Neděle XVIII. po Bratém Duchu VI 65|Nil a Pelej, kněží, m., 21. ún. II 204
Neděle XIX. po SvatémDuchu VI 121|Nil Mladší, poustevn., 26. září V 496
Neděle XX. po Svatém Duchu VI 182/Nil Starší, mudrc, poustevník
Neděle XXI. po Svatém Duchu VI 284| Binaiský, a Theodu), společ
Neděle XXII. po Svatém Duchu VI 831| ník, 12.listopada - ....
. VÍ 311
Neděle XXIII. po Svatém Duchu VI S80|Nilamon, poust. Egypt., 6.led. I 290
Ninian, věrověst Piktův, 16.září V 412
Neděle XXIV., poslední po Sva
tém Duchu
„VI 463|Nonna, matka Nazian., 4. srp. V 89
Nemanja Štěpán, král, 18. ún. II 145|Nonnát Raimund, hrdina lásky,
...
V
Nemesius, m. Alexandr., 19. pr. I 166| 31.srpna
Nemesius, m. Řím., 18. červo. IV 413/Nonnus, b. Balbecký, 2. pros. I
Nemesius, jahen, moč., 81. říj. VI 230|Nonos, muč. Ostijský, 24. srp. V 198
46
Neofyt, bisk. Lentinský, l. září V
Neofyta a Isidora, sestry, mu
Notburga, hospodyně, 14. září V 396
“ Novát, kněz
arcibiskup,
čenice,17.dubna...
.
Římský, 6.června
20. červ. IV
IV 158
37
Církevní Rok VI.

©žovÁ“.....

++...

299|Nika,
mučenice
Korints

......

5
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Nový rok občanský, 1. Jedna I

Numidik, mučeník, 9. srpna
Nunechia, mučenice, 16. dubna
Nunilona, mučenice, 22. října
Nymfa, prvokř. Lad., 28. én.
Nymfa, mučenice, 10. listopada
Nymfodora, m. Bithyn., 10.září

Di Btraza
3252OndřejKretský, mnich, 17.říj. VI: 147

V 86|Oadřej Avelín, řeh,, 14.listop. vy 820
+
EI 116|Ondřej, apoštol Páně, mučeník,
90.lstopada .. .... . „ VI. 451
VI
II 202/Onesifor,
žák sv.Pavla, G.září M
VI 295/Onesim, biskup Efeský, 16.ún. IE 171
Onesim, mučeník, 10. května JII 806
V
Onesim Divotvorce, 14. červc. IV 881
Obětování Marie Panny, 21.list. VÍ
Obrácení sv. Pavla, 25. ledna I 458/Optát, biskup Afr., 4. června IV 90
ObřezáníPáně, Novýrok, 1.led. I 252|Orencius, mučeník, 24. června IV 182
Ocean, vojín, močeník, 4. září V 810|Oringa Krištanka, p., 10. Jed. I 313
Orland, bratr Valumbr., 20. kv. IT 406
Očekávání porodu Marie Panny,
18. prosince
.. I 159|Orlična (Akvilina), panna, mu
Očišťování Panny Marie, 2. ún. II 24| čenice Fenická, 18. června IV 105
Odilo, opat Clugnyský, 1. led. I 257|Orlična, mač. Lyk., 24. červc. IV 473
Odin Barot, probošt, 21. červe. IV 449|Oroncins, bisk., muč., 26. srp. V 216
Odon, biskup Urgel., 7. červc. IV 326|Oseáš, pr. Btarozák., 4. červc. IV 278
Odoan, vozka, muč., 19. ún. II 198|Onita, mnčenice Angl, 7. říj. VI 63
Odrovaž Ivo, bisk., 21. července IV 447|Osmana, p. Saint-Den., 9. září V 858
Ofka víz: Eafemia.
Ostach (Eustach) Nizila, dvo
„MI
fan, 14. dubna
Ochrana sv. Josefa pěstouna III
Ochrana blahosl. Marie Panny VI 289|Ostach vojevůdce, 20. září . „V
Oktavian, poust. Volt., 2. září V
Oktavius, m. Turínský, 20. list. VI
sŘSŘe
Olav IL, král, 29.července. . IV
Olbram (Volírum), 20. března II
mučeník,16. ledna ...
. I
Oldrich (Ulrich), kněz, 20. ún. H
Oldřich, biskup, 4. července IV
Ota, bisk., věr. Pom., 2. červc. IV
Olech, Lech, Lešek, viz: Ale
Otilda (Hoylda), p., 30. dubna III
xander.
Otilia, ab. Francká, 12. pros. I
Olga, kněžna Ruská, 11. červc. IV 368|Otmar, opat Svato-Havelský,
Oliva, p. m. Bresčijeká, 6. bř. II
16. listopada
Oliva, panna. Anagnij., 8. čer. IV 25/Ovin, král. ministr, 4. března II
Oliva, p. m. Sicil., 10. června IV 84
Olympias, vdova, 17. progince I 146|Pacian, bisk. Barcel., 9. břez. II 342
Olympius, žoldnéř, 24. srpna V 198|Paciik (Míroslav) San-Severin,
87| 26.září ....
486
Ondřej Korsini, bisk., 4. února II
Ondřej Lampsakoský, 15. kv. III 852|Pafnucius, b. Egypt., 11. září V 875
Ondřej Bobola, Jes., 23. květ. III 430/Pachomius, opat, zakladatel
Ondřej, mučeník, 9. července IV B46| kláštera, 14. května... . . II 4465
OndřejSvorad, poust., 17. červc. IV 408|Palaciata, p. Jakýnská, 8. říj. VI 76
Ondřej Faulhaber, 28. červe. IV 504|Palmacius, konsul, muč. Řím.,
Ondřej, b. Pražský, 30. červc. IV 518| 10.května. . .. .. .. II 809
Ondřej, mučeník Afr., 23. září V 473|Palmacius, konsul, m., 5. říj. VI 4Ď

©

369|Onufrij,
poustevník,
12.
června
IV99

Aheoodní
ukazatel
Da

DO Strana

Pamachius, zeť avaté Pauly,

Paschásins, muč., 18. listop. VI

80. srpna. - - -+ « ..V
Památka „ModlitbyPáněv za-

hradě“.........

24

k Vavřinec,Jesnita, Ble
zák, 2. listopada ...-...
VI

... . I 409Pastor,pacholík,muč,,6. srp. V

Památka „Umučení Páně“ . „I
«442|Patapins, mnich, 8. prosince I
Památka „Trnovékoruny Páně“ II 82/Pátek Veliký ve svatém témdní II
Památka „Kopí a hřebů Páně“ IT 157/|Pateru, mučeník Fond , 21. srp. V
Památka „Pohřebního plátna
atricia Anastasia (Nestáska),

Páně“
.........

n

10.března
...+....-.

JI

Památka „Pěti ran Kristových“ IT 297|Patricia, panna Cařihr.,25. srp. V

Památka„Nejdražší KrveKri

stovy“...

-+ ++++. I 357| 17.března........

Památka „Všech mvatých bi-

Patroklus,

měšťan Troyeský,

skupů“... .« . . . . IV 288|21.ledna......-....

M

I

Památka „Posvátnýchostatků“ V 209|Patronové království Českého I
Památka jizev sv. Františka,
Paula (Pavla), vdova, 26. led. I
17.září.

. . . - « « . . , V. 419|Panla, p. muč. Malaz., 18. čer. IV

Památka „Čistoty“ MariePanny,

Paulil, pacholíkAfr., 1. listop. VI

22. října - - « « « « « « + VI 174|Paolin, patr. Akvilej., 28. led. I

Památka všech věrných duší
v očistci, 2. listopada . . .
Pambo, poustevník, 1. červc.
Pamfll, kněz, spisovatel, 1. čer.
Pangrácz Štěpán, Maďar, 7. září
Pancharius, mučeník, 19. břez.
Pankrác (Vševlada) Skribe,

20.ledna. .......-.

VI
IV
IV
V
II

Panlin = Noly, bisk., 22. čer.
238iPanulin,bisk. Lucký, 12. červc.
242|Paulin, bisk. Trevír., S31.srp.
19|Paulina (Pavlína), p., 6. červ.
898|Pavrel, poustevník, 15. ledna
449|Pavel I., papež, 21. ledna . .

419
79
464
196
820
483
164
865

IV
IV
V 261
IV 68
I S51
I 420
Pavlaapoštola Obrácení25.led. I 458

I 476,PavelMiki, Japonec,19.ún. H

193

Pankrác, m. Římský, 12. květ. III 821|Pavel Sergius, biskup, 29. bř. II 467
Pantagapa, m. Řecká, 2. září V 288|Pavel „od kříže“ Pasionista,
Pantaleon,lékař,27. červenceIV 487] 28. dubna .....
..
IM 206
Pantén, uč.Alexandr., 7. červc. IV 828|Pavel Lampsakoský, m., 15.kv. IH 802

© Pantik,
panic,
muč,,
2.června
IV16/Pavel,
muč,
Palest.,
1.června
IV
18

Papa, bisk. Larand., 16. břez. JI 416,Pavel, biskup, muč., 7. června IV 65
Papian, biskup, 28. listopada VÍ 492|Pavel a Jan, bratří, 26. červ. IV 195

Papiáš, bisk. Hierapol, 22. ún. IT 219/Pavel, kníže apoštol národů,

Egyptský,25.ún. II 285| 29. června - . ....
IV
© Papiáš,moč.
Paragrus,
mučeník,
8.prosince
I 88|Pavel
I.,papež
.....-«.IV

228
206
Paraskeva (Petka), Srbka,14.říj. VI 120|Pavel, jahen Kord., 20, červc. TV 440
Paraskeva (Praxeda), abatyše,
Pavel, muč. Cesar., 25. červc. IV 481
28. října . . . . « + + + . VI 217|Pavel, moč. Ptolem., 17. srp. V 145

Parmen, jahen, muč., 24. led. I
Parod, kněz, mučeník, 22.led. I

452/Pavlíů viz: Paulin.
425|Pavlína viz: Paulína.

| Paschal
Petr,
biskup,
6.pros.
I 65/Paxenc,
panic,
muč.,
28.
září
V

472

Paschal I., papež, 14. května III 351|Pelagia, herečka, 19. prosince I 166
Paschal Baylon, Min., 17. kv. III 3876/Pelagia,p. m. v Tarsu, 4. kv. III 266
379

Di Strana
Dn 8
Petr Celestin V., pap., 19. kv. III 892
Pelagia, p. m. Antioch., 9. čer. IV
Pelagius, bisk. Laod., 25. břes. II 511|Petr Orvietský, měžť., 21. kv. ITI 410
Pelagius, pacholík, 26. června IV 198|Petr, muč. Římský, 2. června IV 14
Petr David, kníže, 25. června TV 193
Pelhřím (Peregrin) Antonín,
22|Petr a Pavel, apošt., 29. červ. IY 219
Pelhrím, Bervita, 30.dubna. . III 220|Petra a Pavla chrámů Posvě

1.února.........

M

Pelhbřím, biskup, 16. května

.
Pelhřím, kněz, 28. července .
Pelhřím, muč.Římský, 19. arp.
Pelej, kněz, m. Tyrský, 21. ún.
Pelusius, m. Karthag., 11. ún.

ITI

18.ledna... <. «...

I

872| cení, 18.listopada. ...

. VI 848

508|Petr Lucemburský, 5. červc. IV 811
159|Petr „od kříše“, 6. července IV 817
204|Petr, muč. Gork., 9. července IV
129|Petr apoštol v okovech, 1.srp. V
Perpet, bisk. Társký, 8. dub. III 56|Petr Fáber, první kněz Jepuita,
Perla (Gemma), p., 12. května III
Perla viz: Margarita, Markéta.
Perpetua a Felicita, m., 7. bř. II
Perpetua, paní Římská, 4.srp. V
Pěti ran Kristových památka II
řádu,19.října......
VI
Petka (Paraskeva), Srb., 14.říj. VI 1
Petr Alexandrijský, arcibiskup,
Petr (Petřík, Pech, Pešek),
26. listopada
- . - - « + «
Chrysolog, biskup, 5. pros. I
Petr Paschal, biskup, 6. pros.
Petronila, panna prvokř.,31. kv. III
Petronila, abatyše, 6. června IV
Petr Fourier, zaklad. školních
sester,9. prosince ....
I 92 Petronius, bisk. Boloňský,4. říj. VI
Petr Elaver, Jesuita, „otrok
Piamona, p. Egyptská, 3. břez. II
168|Piat, kněz, m. Turnéský,1. říj. VI
otroků,“ 20. prosince . . 
176|Pierius, kněz, katecheta Ale
Petr, metropolita, 21. prosince
Petr Pisánský, Jer., 23. pros.
199| xandrijský,
4.listopada . „. VI
Petr, biskup Sebastský, 9. led.
310|Pietro Ursnelo II., dože Be
Petr Abselam, muč,, 10. ledna
312| nátský, 11. ledna
818|Pinian, cís. náměstek, 11. kv. III
Petr Urgeol II., dože, 11. led.
Petr, Františkán, moč., 16.led.
871|Pionius, kněz, mučeník, 1. ún. NI
Petra apoštola Sídlení v Římě,
Pipin, major domas Austráský,
IV
V
II
II

Petra apoštola Sídlení v Anti

ochii, 22. února. . - . .
Petr, biskup, mučeník, 22, led. I
Petr Nolaskus, zaklad. řádu,

31. ledna. .

Petr Baptista, Japonec, 18.ún.
Petr Damiani, kardin., 29. ún.
Petr, jahen Římský, 12. břez.
Petr Gonzalez, Dom., 15. dub.
Petr Kanisins, Jes., 17. dubna
Petr Veronský, Dom., 29. dub.
Petr Lampsakoský, 15. května

886

21.února

B05|památka

III
III
III
III

„H

Písně Cyrillo-Methodějské . .
212|Pias Sulpicins, biskup, 17. led.
425|Pins IX., Veliký, papež, 7. ún.
Pius V., papež, 6. května . .
500|Pius L, papež, muč., 11. červc.
133|Placid, opat, mučeník, 5.října
214|Plátna pohřebního Kristova

IV
I
II
III
IV
VI

....

101|Plautila, paní Římská, 20. kv. III
118 |Plutarch, muč. Alex., 27. čer. IV

211|Pobožnostkřížové cesty...
B52|Pobožnost Majová.

. I

. . « + „ III
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Pobožnost Marianská „Devitník“ VÍ 231|Pravomila, mučenice, 80. listop. VI
Početí blah. Panny Marie, 8. pr. I 81|Pravoň(Probas), bisk., 19.led. I . 8836
Početí svaté Anny, 9. prosince. I
91|Pravoň, moč. v Tarsu, 11. Hj. VI 107
Pohřebního plátna Páně pa
Pravoslav (Justus), vojín, 4. kv. III 257
mátka..- .- + . “- o n 230|Pravoslav, měšťtán, 28. května III 4768
Polykarp, b. Smyrnen., 26. led. I 459|Pravoslav, patr. Volt., 5. červ. IV
Poma, panna Šalonská, 6. srp. V 46|Pravoslav, panic, 6. srpna . . V
Pravoslav, věrověst, 26. srpna V 216
24,května. ....
4536|Pravoslav, biskup, 2. září . . V
Pomocníků svatých čtrnácte,
Pravoslav, mučeník, 2. listop. VI
4. prosince. .- .« -. +.
46|Pravoslava (Justa), 14. května ITI
Pompej, muč.Karthag., 10.dub. III 69|Pravoslava, hrnčířka, 29. červc. IV
Pomponia, muč.Karth., 11. ún. II 129|Praxeda, panna Řím., 21. červc. IV
Pomposa, p. mnčen., 19. září V 448|Praxeda (Paraskeva), abatyše,
Poncia, ab. Premon., 6. červ. IV DB| 28. října . . . .. -+ +. VI
Poncian, jahen Karth., 8. bř. II 837|Pražná neděle IL postní. . . II
Poncian, Říman, moč., 19.srp. V 169|Prčdislava (Eufrosina), abatyše
Poncian, papež, 19. listopada VI

©Pomocnice
křesťanů
Maria,
.-..M

PondělíVelikonoční.. ... III
PondělíSvatodušní....
. III

Popelečná středa. Úvaha o postu II
Porfyr, kněz, močeník, 18. kv. III
Porfyrij, bisk. v Gaze, 26. ún. II
Porfyrij, sluha, muč., 1. červ. IV
Porfyrij, sluha, mač., 6. září V
Porfyrij, divad. herec, 15. září V
Posvátných ostatkův slavnost V
Posvěcení chrámu Páně .
Pogvěcení velechrámu Spasite

„„N

242|Přenešení sv. Vojtěcha a Ra

19, dima,25.srpna..

- ...

404|

10. listopada

. . « - . . . VI

209|Pribýk (Zbožný, Adankt), mu

129| čeník, 30. srpna ... «...

Přibislava, vd., kněžna Česká,
.."W 290 12. prosince . .-. . O. -O A
lova,9. listopada...
Posgvěcenívelechrámů Petra a
Primeva, m. Karthag., 11. ún.
Pavla, 18. listopada . . . . VI 348 Primian, muč. Spolet., 31. srp.
Potamiana, panna, m., 17. čer. IV 209|Primitiv, muč. Řím., 18. červc.
Potamon, b. Heraklej., 18. kv. III 385|Primol, muč. Africký, 24. ún.
Pothin, bisk. Lyonský, 2. čer. IV 19|/Primns, kněz, muč., 10. květ.
Povýšení kříže Kristova, 14.září V 389|/Primus a Felician, m., 9. čer.
Pravomil (Justin), filosof, 18.
Priscian, mučeník Ces., 14. říj.
19|Priska, p. m. Římská, 18. led.
Pravomil, muč. Řím., 18. červe.
419|Priska (Priscila)i Akrila, man
Pravomil, kněz, muč., 17. září V 423| želé, B. července . . . +..
Probas (Pravoň), bisk., 12.led.
Pravomila (Justina), panna,
Italka, 12.března. ....
IM 967|Probus, muč. v Tarsu, 11. října
Pravomila, muč. Sard., 14. kv. III 351|Probus, m. Africký, 18. listop.
Pravomila, panna, m., 26. září V 498|Proces, muč. Římský, 2. červc.

dubna

......

v

829|Přenešenísvaté Lndmily České,

V

A3EHHA4E>
=-

=
I
VÍ
VI
IV

835
836
107
320
258

© Pravomila,
m.Padovská,
7.říj.
VI62:Prochor,
mnich
Kyjev.,
10.
ún.II

113
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Prochor, jahen, apošt., 9. dab. ITI
o (Jaromír,Gerard),bi
skup,24.září. .......
.. V 476
Prokop (Proch, Prokeš), opat
| Bázav., dědic Český, 4. červc. IV 965|Rafael archanjel, 24. října . . VI 106
Prokop, muč. Cesar., 8. červc. IV 894 Rachilda, p. poustev., 2, květ. IIT
Prokul, m. v Interamně, 14.ún. II 159|Rainald, bisk. Nucerij., 9. ún. IŮ
Prokul, bisk. Veron., 23. břex. II 494|Rainelda, p., muč., 16. červc. IV
Prokul, stavitel, mnč., 18.srp. V 154|Rainer, Cisterciák Vil., 7. ún. II
Prokul, jahen, muč., 19. září V 495|Rainer, poustevník, 11. dubna III
Rainer, citerák, poust., 17.čer. IV
Proměna Páně na hoře Tábor.,
6. srpna <... + -2.2 V 49|Rainer, arcib. Splitský, 4. srp. V
Prosební Křížovídnové .. . II 953|RAjmund Penafortský, 10. ún. II
Rajmund Tolůský, 8. července IV
Prosdocim, biskup, 7. listopada VI
Rajmund Nonnát, hrdina lásky,
Prosper, spisovatel církevní,
25. Června . 
58
BEaABaušsé

Protas (Tas, Tasek) a Gervas,
mučeníci, 19. června. . . .
Protas, biskup, 24. listopada
Protegen, biskup, 5. května .
Protus, muč. Římský, 11. září
Protus, kněz, mučeník, 25. říj.

IV
gická, 1. července. . . . „ IV
VI 402/Regina, p. m. Alesijská, 7. září V
III
Reginald, poustevník, 17. září V
V 374|Regis(Reži) František, Jesuita,
16.června .. -+ . +. „IV
VI
Provodní, Bílá neděle I po
Regula, moč.Karthag., 11. ún. II
49 Regula a bratr Felix, m.l1.září V
Prodenc, b. Troyeský, 6. dub. III 43|Reinhold, vév. Dord., 12. led. I
Relinda, p. princesna, 17. arp. V
Prudencia, Augustin. Novokóm.,
6. května
279|Remakl, bisk. Maastr., S. září V
Ptolomej, vojínAlex., 9. února II 92|Rembert, aro. Hamb., 4. února II
Ptolomej, muč.Římský, 19. říj. VI 160|Renald, Renauld viz: Reginald V
Publius, vojín, muč., 26. dub. ITI 185|Remigius (Řemej, Přemek, Pře
Podenciana, panna Ř., 19. kv. III 996| něk), arcib. Remeš., 1. října VÍ
Pulcheria (Kráska), panna, cí
Renus, muč. Africký, 24.února II
sařovna Carihr., 7. července IV 924|Reparata, panna, muč., 8. říj. VÍ
Pusina, p. Herfordská, 23. dub. III 167|Reposit, muč. Benev., 1. září V
Regpiciu8, m. Řím., 10. listop. VI
Restitut, mučeník, 293. srpna V
Guodvultdeus (Jakbůhráčí), bi
skup, 26. října
„VI 206|Restituta, m. Karthag., 11. ún. II
Revokát, m. Karthag., 7. břez. II
Raban Maurus, arcib., 4. ún. JI 41|Rhipsima, panna, muč., 1. říj. VÍ
Rabata Alois, Karm., 11.květ. ITI $18|Rigobert, arcibiskup, 4. ledna I
Rabulas, poustevník, 15.ledna I S60|Richard, král Vessexský, 7. ún. II
Radegunda, panna, 26. ledna I 466|Richard, pacholík, 25. března II
Radegunda, královna, 18. srp. V 113|Richard, b. Chicherst., 3. dub. III
Radím (Radoslav, Radík, Ra
Richarda, císařovna, 18. záři V
Richilda, samotářka, 23.srpna V
douš, Rach, Gaudenc), arci
biskup Hnězdenaký, 25. srp. V 200|Richtruda, vdova, abat., 12.kv. III

BRA

Velikonoci
. .......

276
512
24
192
322
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418 Rapert, b. Solnohrad., 27. bt. JI 621
257 pert, vóv. Bingen., 16. kv. HI 854

Rita, vdova, August., 22. květ. III
Rítza, panna Koblens., 80 srp. V
Rixa (Riksa), král, 24. břez. IT
Robert Arhriselský, 24. února II
Robert, zakl. Cister., 39. dub. III
Robert, opat, Anglič., 7. červ. IV
BRogacian,muč. Karth., 11. ún.

Rogacian, m. Nantes., 24. kv.
Rogacian, kněz, muč., 26. říj.
Bogát, muč. Karthag., 11. ún.
Bogát, mnich, muč., 17. srpna

Rogerius, bratr Frant., 4. října
Roch, patron proti moru, 16.srp.

Rokcírkevní
........

BO1|Rustika Firmus, m., 9. srpna
229|Rustik, mnich, muč., 17.srpna
215|Rustik, žoldnéř, muč., 24. srp.
65/Rustik, kněz, muč., 9. října
II 129|Rustikala (Marcia), ab., 10. srp.
III 449|Růžena (Rosa) Limán,, panna,
————A
VI 208| 30.n
II
V
VI
V

V 79
V 147
V 196
VI 61
V

4

I

Rolando, poustevník, 15. září V
Rolenda, panna, kněžna, 18.kv. III
Roman, muč. Samonat., 8. pros. I
BomanDivotvorce,mnich, 9.ún. II
Roman, poustev., opat, 28. ún. II
Roman, arcibiskup, 22. červc. IV
Roman, muč.Římský, 9. srpna V
Roman Boris, kníže, m., 5.zátí V
Roman Melod, jahen, 1. října VI
Roman, jahen, muč., 18. listop. VI
Romana, panna
29. ún. II
Romana Eustolia, 9. listopada VI
Romedius, věrov.Tirol., 2.září V
Bomuald, zakl. Kamald., 7. ún. II
Romul (Hron), dvořan, 6. září V
Romula (Hrona), p., 28. červc. IV
Rosa viz: Růžena.
Rosalia (Rozina, Roza) Palerm
ská, panna, poustev., 4. září V
Rostislav viz: Kregcencius.
Rostislava viz: Krescencia.
Bozeslání sv. apoštolů, 15.červc. IV
Roxmna,Roza, Rozalka, Rosa
lia, 4. září
Rnderik, kněz, muč., 18. břez. II
Rudolf, pacholík, m., 17. dub. III
Rufina, p., m. Řím., 10. červe. IV
Rufína, m. Segovská, 28. červc. IV
Rufus, b. Kapuanský, 27. arp. V
Rufus, prrokřesťan, 21. listop. VI
Rumold, patr. Mech., 1. červc. IV

405|

rius) IL, papež, 193.února II
S95|Řehoř X., papež, IG. února II
gelŘehoř Nysský, biskup, 1. bř. II
g7|Řehoř L Veliký, pap., 12. bř. II
o48|Řehoř Narianz., bisk., 9. květ. III
456lŘehoř VII., papež, 25. května III
g4|Řehoř Utrecht., věr., 5. červ. IV
Řehoř Osvětitel, biskup, 1.řj. VI
osiŘehoř Divotvorce, 17. listop. VI
S50|Řehoř Társký, bisk., 17. list. VI
920|Řehoř III., papež, 28. listopada VI
995|/Řehořka (Gregoria), 29. ledna I 431
295
68 Saba, m. Perský (u sv. Jonáše),
918 29. března
461 Sabacius, m. Antioch., 19. září V

Sabain, sluha, muč., 24. srpna V
Sabas, poust. Palestin., 6.pros. I
305|Sabas, muč. v Dacii, ve Valaš.,
2. dubna
Sabas (Sava), arcib. Srbský,
385

27.dubna........

|Sabigota (Natalia), m.,27.červc.
S05|Sabin, bisk. Piačenz., 11.pros.
378/8abin, muč. Syrský, 26. břez.
122|Sabina, mnč. Smyrnen., 1. ún.
352/Sabiua a Serapia, m., 29. srp.

591
440
198
63

61

IM199
IV 491
I 106
II 619
[I
V

502|Sabina, mučenice Avril., 27. říj. VI 212
225|8ahdust, biskup, muč., 20. ún. II 203

375b|Salaberga, vdova, ab., 22. září V

240|Saleský František, b., 29. led. I
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Balóma, manželka Zebedeová,
29. června .
Salustia, manž., mně., 26. září V
Balvius, b. Amienský, 10. led. I
Salvius, bisk., muč., 26. červ. IV
Samóna, panna, muč., 15. list. VI
Samson, lékař, kněs, 27. červ. IV
Samuel, muč. Perský, 28. kv. III
Samuel, kněz Edeský, 9. srp. V
Samuel, pror. Staroz., 20. srp. V
Samuel, mučeník Min., 18. říj. VI
Sanktus (Svatoň, Svatoslav),
mučeník Lyonský, 2. června TY
Bantuča (Světička), ab., 21. bř. II
Sapor, biskup, muč., 20. pros. I
Sára, panna abatyše, 19. červc. IV
Sarkander Jan, kněz, 18.břez. II
Sator, muč. Benevent., 1. září V
Satur a Saturnin, muč., 7. bř. II
Saturian, muč. Africký, 16. říj. VI
Saturnin, kněz, muč., 11. ún. II
Saturnin, lektor, muč., 11. ún. II
Saturnin, biskup, 29. listopada VI
Saturnin, kmet, m., 29. listop. VT
Baturnina, mučenice, 11.února II
Satyr, bratr sv.Ambrože, 17.září V
Sáva II., arcibiskup, 8. února II
Sáva I., arcibiskup, 27. dubna III
Savina, vdova Lod., 30. ledna I
Savinian, muč. Benev., 1. září V
Sebald, poustevník, 19. srpna V
Sebastian (Šebestian, Šebek),
plukovník, mučeník, 20.led.
Sebastian Kimura, m., 10.září
Bebastijských čtyřicet muče

níků,10.března......
Sedmero zakladatelů Servitů,

11.února. - ...

-+ «.

BegobergaCecilia, abat.,12.srp. V * 110
, 473

494

SešBB

173|Sekundus, setník, muč., 4. říj. VI
114/Selenk, setník, mně., 1. červ. IV
16/Sempronia, p. muč., 27. červe. IV

479|Senator, bisk. Verou., 7.ledna I
172|Senator, bisk. Milán., 26. kv. III
973|Sennen, Peršan, m., 80. červc. IV
493|Septim, mnich, muč., 17. srp. V
279|Septim, lektor, muč., 24. října VI
928|Septimin, muč. Benev., 1. září V
196|Serafin, bratr Kapucín, 12. říj. VI
123|Serafina Římská, 29. července IV
k:
128|Serafina, vdova, kněžna, 8. září V EES
493|Serapia a Sabína, muč., 29. srp. V
485|Serapion, muč. Alex., 14.pros. I
125|Serápion, muč. Egypt., 25. ún. II
427|Serapion Sindonita, 23. března II
92|Serapion Spáč, muč., 27. červc. IV
199|Serapion, biskup Ant., 29. říj. VI
499|Seren (Jason), zahrad., 28. ún. II
279|Seren, muč. Alex., 27. června IV
164|Serena, p.m. Kordov., 80.led. I
Sergij Pavel, biskup, 22. břez. [I
402|Sergij, muč. Strum., 29. srpna V
360|Sergij L., papež, 9. září . . . V
Sergius, muč. Syrský, 7. října VI 2835388
344|Servác, bisk. Tongern., 18. kv. III
SŠ888LA

Servand, mně. Španěl, 28. říj. VI

Sedmero bratří mučeníků Řím

ských,10. července.....
Sedmero svatých „Spáčů“ mu
čeníků, 27. července. . . „IV
Sedmero bratří Machabejských

1. srpna ....
7|Sever, biskup Raven., 1. února II 23
SedmibolestnáMaria Panna. . JI 451|Sever, kněz Lucký, 12. červc. IV 865
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Sever, kněz, mučeník, 22. říj. VI 179|Simeon Mladší, Sloup., 24. kv. ITI
Bever, biakup Barc., 6. listop. VI 260iBimeon, kmet, prorok, 8. října VI
Simplician, bisk. Mil., 16. srp. V
Bever, korunovaný muč,
ský,8. listopada....
VI 279|Simplicius, papež, 2. března II
Severa, p. m. Římská, 29.led. I 494/Bimplicius,senator, 10. května III
Severa, p. Trevír., 20. červc. IV 439|Simplicins, m. Řím., 29. červc. IV
Severian, důstojník, m., 9. září V 867|Simplicius, sochař, 8. listopada VI
Sina, jahen, muč., 5. listopada VI
Severian, korunovaný mučeník
Římský, 8. listopada. . . . VI 279|Sindonita Serapion, 23. března II
Severin, apoštol Nor., 8. ledna I 299|Sionius, muč. Bulhar., 22. led. I
194/Sira, p. muč. Perská, 18.květ. III
Severin, bisk. Kolínský, 23.řfj.
109|Siricij, papež, 31. října ... . VI
Scholastika (Škonka), 10. ún.
Sibylina, p. Dominik., 19. bř.
450|Sininius, jahen, muč., 11. květ. III
Sídlení sv. Petra vŘímě, 18.led.
386|Sisinius, jahen, muč., 19. květ. ITI
Sídlení sv. Petra v Antiochii,
Sisinius,jahen, muč., 29. listop. VI
2. února.... +... IM212|Sixtus III., papež, 28. března II
Sidonius (Zdeněk), bisk. 24. srp. V 197|Sixtus I., papež, mně., 6. dub. III
Sixtus II., papež, muč., 6.srp. V
Bidonia, Zdenka,
Sidrach (Ananiáš), p., 16. pros. I 141|Skariberga, pan. choť, 18.červc. IV
Sigbert (Vítězoslav), král Au
Skiadustes (Šahdust), biskup,

S

stráský, 6. září . ..

... . V

Sigfrid (Žibtid), bisk., 15. ún. II
Sigmund (Sigismund, Žiga,Ži
. ha), král Burg., mně., 2. kv. ITI
Sigrada, vdova Soisson., 4.srp. V
Bilas (Silvan), soudruh svatého
" Pavyla, 13. července . . . .IV
Silvan, biskup, muč., 6. února II
Bílvan, biskup v Gaze, 21. ún. II
Silvan, biskup v Gaze, 4. kv. III
Silvan, muč. Řím., 10. červc. IV
Silver, papež, muč., 20. června IV
Silvester I., papež, 81. prosince I
Silvester, biskup, 20. listopada VI
Silvester, opat, 26. listopada VI
Silvia (Sylvia), vdova, 3. listop. VÍ
Silvin, biskup Veron., 12. září V
Silvin, bisk. Bresčij., 28. září V
Silvius, bisk. Tulůský, 31. kv. III
Simeon, muč. Perský, 20. pros. I
Simeon Starší, Bloup., 5. led. I
Simeon (Štěpán Nemanja), král

460
70
185

272
809
D11

279
264
488
425
886
229
815
899
495
625.

88
63

423

208
476
460
72
238|Smaragd, muč. Římský, 8. srp. V
40|Smfl (Eusebius), bisk., 16. pr. I 185
Smíl, bisk. Samosat., 21. červ. IV 160
B72|Smfl, bisk. Laodikej., 3. červc. IV 264
63/Smil, biskup Milánský, 12. srp. V 106
204|Smíl, kněz, mučeník, 14.grpna V 123
258|Smíl, mučeník Římský, 19. srp. V 159
851|Smil, žoldnéř, muč., 24. srpna V 198
150|8míl, muč. Strumický, 29. srp. V 246
243|Smíl,papež, 26. září ....
V 492
366|Smíl, mnich, 5. listopada. . . VI 265
412|8mila (Xena, Eusebia), 24.led. I 451
263|Smíla, panna, abatyše, 16. bř. II 418
362|Smfla, p., mučenice, 29. října VI 221
515/Sněžné Marie Panny, 5. srpna V
497|Sobota Bílá před Velikonocí II 554
172|Sofia (Sophia, Žofia), 30. září V 524

278|Sofoniáš,
Sofronius
Srbský,19.února...
... IN 145|Sokrates,
Simeon, bisk. Jerusal., 18. ún. II 189|Sokrates,
Simeon Barzabon, arc., 17. dub. III 122|Sokrates,

pror. Staroz., 8. pros.
(Mudrota), 11. břez.
muč. Strum., 29.srp.
m. Anglický, 17. září
vojín, muč., 20. září

I
II
V
V
V

854
246
426
446
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Solongia, p. m. franč., 10. kv. III
Boluna (Thessalonicha), muče
nice Amfpolská, 7. Jistopada VI
Solutor, mučeník, 20.listopada VI
Sopater, žák uv.Pavla, 16. červc. IV
Sopatra, panna, princ., 9. list. VÍ
Sosius, jaben, mučeník, 19.září V

BtrobachAugustin, Jes , 27. arp.
295|Strumičtí sy. mačeníci, 29. srp.
867|Studita Mikuláš, mnich, 4. ún.
187|Starmiua, opat, 17. prosince
Styracin, žoldnéř, muč., 24.srp
435|8ucbých, kratembrových čtvero

919
297
246

V
V
JI 4“
I 150
V 196

o.. ee
>
o
o
o
A © © 0
ee I
Sosteneus de Sosteneis, I1.ún. E 113
Sosthenes, soudruh sv. Pavla,
Suidbert (Svibert), bísk., 1. bř. II
28.listopada
......
. VI 427|Sulpicins Plus, biskup, 17.led. I
Sosthenes, muč. Chal., 10.září V 872|Sulpicius Sever, kněz, 29. led. I
Soter, papež, 22, dubna . . . II 164|Sulpicius, šlechtic, 20. dubna III
Sotera, panna Římská, 10. ún. II 112/Sura (Zuvarda), panna, 10.ún. II

Spasitelova velechrámu Posvě

cení,9. listopada...

.. VI

BSpeciosa,panna Pavij., 16.čer.
Bperandea, p. abatyše, 11.září
Bperát, mně. Skylit., 17. červc.
Spes (Naděje), p. m., 80. září

IV
V
IV
V

Speusip, krotitel koní, 17. led. I
Spinole Karel, Pražan, 10.září V
Spiridion (Duchoslav), 14.pros. I
Spitihněv, viz: Mansvet, Milo
slav, Zbyhněv, Spytihněv.
Bponsaria, p. muč., 2. května
Brdce nejsvětější Pána Ježíše
Srdce nejčistší Panny Marie
Staktej, m. Římský, 18. červc.
Stanislav (Stach, Staněk, Sta
níček), bisk. Krakov., 7. kv.

III
IV
V
IV

Susanna (Zuzana, Zazka) Nol
ská, panna, muč., 18. ledna
199Suganna (Zuzana) Řím., 11.srp.
376 Svatodušní hod Boží - . .
406 Sratodušní pondělí
524 Syatoň (Sanktas), muč., 2. čer.
350 Syentibold,král Lotrin., 18.srp.
360 Syčtička (Santuča), ab., 21. bř.
12 Syibert (Snidbert), bisk., 1. bř.
Svorad Ondřej, poust., 17.červc.
Svorna (Konkordia), 19. srpna
242Symforian, muč. Řím., 7.červe.
1 Symforian, m. Autun., 22. srp.
240 Symforian, sochař, 8. listopada
418 Symforosa a sedm synů muče

III 276

Stanislav Kostka, Jes., Polák,

níků, 18. července. .

161

271
879
494
142
112

I 892
V 99
858
861
IV 16
V 116

II 479
II 271

IV
V
IV
V
VI

408
110
327
179
279

„IV 418

Symmach, papež, 19. července IV
107

915/Synesiua, m. Římský, 12. pros. I
281
Starosta, kněžna, 20. července IV 439 Synkletika Apolinára, 5. ledna I
Syntycba,
jahenka
ve
Filipech,
Stephanus, Stefan vis: Štěpán.
22. července . . . - + „ IV 457
Stětísv. Jana Křestitele, 29. arp. V 249
Sto a dvacet mučeníků Per
Syra, světice Troyenká, B.červ. IV

13. listopada

ských,21. dubna ....

.."VI

.IIM 149

Strakonický Martin, J6.května III 874 Šahdost (Skiadustes), 20. ún. II 203
Straton, muč. Nikom., 17. srp. V 149|Šalomoun, mučeník, 18. břez. JI 373
Straton, muč. Nikom., 9. září V 858|Šalomoun,král, poust., 28. září V 518
Stratonik, měšťan, 24. července IV 472|Šebek,Šebestian viz: Sebastian.
Stratouik, biřic, muč., 17. srp.
Stratonika, mučenice, 4. srpna
Strážných anjelův slavnost.. .
Středa popelečná.Úvahaopostu

V 145|Šebíř, viz: Sever, Severus.
V S6|Šembaiteh, mnčeník, 29. břez. n 681
V 266|Šenber Konrad, poustevník Švý
II
8" carský, 19. prosince . . . . I 164

Abecední
ukazatel.
Díů Strana
Da
Terencian, muč. Řím., 16. čer. IV 195
Šimon (Simeon, Šimek, Šich,
Šicha), biak.Jerus. m., 18.ún. II 1
ereuia (Tereza, Terezka, Ter
Šimon, pachol., m. Trid., 28.bř. JI 4
. VI
Šimon Tuder., August., 20. dab. ITI 144| melitka, 16. října ......
ŠimonLipn., M.Krak., 18.červc. IV 425|Tertulin, kněz, m. Řím., 4. srp. V
Šimon Filipovič, Bosák, 6.+íj. VI BO|Těšivoj(Nahum), pror., 1. pros. I
Šimon, apoštol Páně, 28. října VI 218|Těšivoj (Nahum), bisk., 20. čer. IV
Šimonek Abel., p., m., 21. ún. JI 207|Tetrik, b., m.Auxerres., 12. dob. TIT
Teuteria, pan. Veron., 6. květ. ITI
Škonka (Scholastika), zaklada
telka Bened.,10. února ..II
109|Thais, kajicnice Egypt., 8. Hj. VI
Tharak, muč. v Tarsu, 11 října VI
Šťastnýa Zbožný, moč. Římětí,
258|Tharba, p., m. Perská, 8. květ. JII
Štastný vis Felix.
Thea, p., m. Cesarej., 25. červc. IV
81|Thekla, p., Sicilianka, 10. led. I 815
ŠtěpánUroš, car Srbský, 2. pros. I
Štěpán,prrom.Jerus, 26.pros. I 207|Thekla Nolská, p., m., 18. led. I
Thekla, p., m. Perská, 9. čer. IV
Štěpán Nemanja (Simeon),Srb,
145|Thekla, m. Palestin., 19. srpna V 162
254
Štěpán, b. Antiochij. m.,26.dub. III 186|Tbekla a Bonifác, manž., 30. srp. V
802
199|Tbekla,
p.,
m.
Voglej.,
3.
září
V
ŠtěpánChrap,věr.Perm.,26.dub. III
470
Štěpán I., papež, muč., 2. srp. V 91|Thekla, p.,m. Konierská,23.září V
123
sv. Nalezení, 8. srpna V 94 Thelik, m. Karthagin., 11. ún. NM
Štěpán, podjah., m. Řím., 6. srp. V pglTheobald (Děpolt), opat Ci
90
Štěpán I., král Uherský, 2. září V 989| sterciak., 8. prosince. . . . I
410
939|Theobald,
arcib.
Vienn.,
21.
kv.
III
Štěpán Pangrácz, muč., 7. září V
240
Štěpán, m. Anglický, 17. září V 426|Theobald, hrabě, poust., 1. čerc. [V
366
Štěpán Mladší, muč., 28. listop. VI 499|Theobald, vojín, muč., 12. červ. IV
Theodemír, mn., m., 25. červo. IV 480
Theodor (Bohdar) Graptus,
"Tacian, arc. Voglej., m., 16. bř. II
I 377
mučeník,
18.března...
Tacian Dulas, m.v Cil., 15. čer. IV
Theodor, muč.Karth., 10. dub. III 69
Tacian, m. Frygijský, 12. září V
Theodor, bisk. Pavij., 20. květ. III 405
Talida Amata (Milona), panna
Theodor, princ Murom., 21. kv. ITI 41]
abatyše,5.ledna .....
I
Theodor, setník, m., 24. srpna V 196
Tarasia, pan., služebná, 8. září V
Theodor, b., m. Stram., 29. srp. V 246
Tarasius, patr. Cařihr., 25. ún. II 236 Tneodor, kn., m. Strum., 29. srp. V 246
Tarsila, panna, jept., 24. pros. I 197 Theodor, set., m. Lyd., 4. září V 310

80.srpna
.........

V

18.února.
........

n

Tas, Tasek viz Prothasius . . IV 146 Theodor, m. Alexandr., 12. září V
Taurion, m. Amfipolský, 7. list. VI 276Theodor,arc.Kentrber., 19.září V
Těch, Těšek viz: Klément.
Theodor, m. v Perze, 20. září V
Techilda, p., dcera kr., 28. čer. IV 218|/Theodor, m. Amasij., 9. listop. VI
Tekusa, p., m. Angor., 18. kv. III 969|Theodor Studites, 11. listopada VI
Těla Božího slavnost. . . . . IV S/Theodora (Bohdarka), císař.
Catihradaká, 11. února. . . II
Telesfor, papež, muč., 6. ledna I
Tercia, m. Korintská, 16. dub. III
muč.Řím.,6.1.dubnaIT
69|Theodora Solunská,
dubna III
“Terenc, muč. Karthag., 10. dub. III 1ehodon

881
442
446
292
904
116
13
92

Da

Theodora, m. Korint., 16. dub. II
Theodora, m. Alex., 28. dubna II
Theodora, p., m. Terač., 12. kv. III
Theodorich (Dětřich, Jetřich),
muč. Gorkum., 9. července IV
Theodorich, op. Remeš., 2. říj. VI
Theodosia, p., m. Kan., 81. led. I
Theodosia, žena, m., 20. břez. II
Theodosia, p., m. Cesar., 7. dub. III
Theodosius, op. Palest., 11. led. I
Theodosius, m. Syr., 26. břez. II
Theodosius, op. Kyjev., 3. kv. III
Theodot (Bobdan), hostinský,

Di

Strana

116jTiberins, m. Agdeský, 10. list. VÍ 296
209|Tiburcinus(Ctibory m., 14. dub. III. 96
820|Tiburcius, podj.,m. Řím. 11, arp. V 97
Tician, bisk. Bresčij.,-3. břes. II 288
846|Timop, jahen apošt., 19. dub. III 187
27|Timotheus (Bohaboj, Bohuslav,
bob| Bohuš) a Maura, manželé

463| mučeníci, 19. prosince . - . I
46|/Timotheus, b. Efes., m., 24. Jed. I
316|Timotheus, m. v Gaze, 21. květ. III
519|Timotheus, manžel, mučeník
248| Habeš., 16. června. . . . „IV
Timotheus, m. Palest., 19. srp. V
mučeník,18,května... . II 899|Timotheus, m. Strum., 29. arp. V
Theodot, bisk. Laodik., 2. list. VI 244|Timotheus, m. Římský, 22. srp. V
Theodot, muč.Ereglij., 14.list. VI 922|Titus, prvý b. Kretský, 12. ún. II

Theodota(Bohdana), m., 2. led. I 269|Tobiáš (Dobeš) Jan Bekr, b.
Theodota a tré synů m, 2.srp. V 23| Král., 11. září
Theodota, kajic., muč., 29. září V 518|Tobiáš, nábož. Israel., 13. září V
Theodul, poustevník, 14. ledna I 851|Tomáš (Tomášek, Tomek, Tů
Theodul a Julian, m., 17. ún. II 179) ma,) ap. Páně, 21. prosince I
Theodul, lektor Sol., m., 4. dub. III 26|Tomáš, arc. Kentrb., 29. pros. I
Theodul, otrok, m. Pamf., 2. kv. III 241|Tomáš Akvinský, uč. cír., 7. bř. II
Theodul, muč.Římský, 3. květ, III 246|Tomáš Akvinský, pgtron učenců III
Theodul, voj., m. Afr., 18. čer. IV 138|Tomáš, moč. Strum., 29. srpna V
Theodul, m. Frygijský, 12. září V 382|Tomáš z Villanovy, arc.,25.září V
Theodul, p. Sinaiský, 12. list. VI 311/Tomáš, arc. Milánský, 1. října VI
Theofanes Isaurický, mn.,12.bř. II 365|TomášMore, kanc. Ang.,30.list. VI
Theofanes, arc. Sicil, 12.břez. II 366|Tomáška, m. Alexandr., 14.dub. ITI
Theofania, cís.Byzant., 16.pros. I 144|Toribia Maria, sedlka, 16. květ. III
Theofil (Bohumil), mučeník, u
Torpes, m. Pisánský, 17. květ. III
sv. Dorot., 6. února . . .. M 58|Trankvilin, m. Řím., 6. červc. IV
Theofil, kmet Alexandr., 9. ún. II
92Trnové koruny
Páně památka
Theofil, bisk. Cesarej., 5. břez. II 906|Trofim,
žák sv. Pavla,
29. pros. II
I
Theofil, arcib. Hnězd., 10. čer, IV
Theofil Mladší, muč., 22. červc. IV
Theofil, mnich, 2. října . . .VI
Theofil, bisk. Antioch., 3. října VI
Theofor (Bohonosný), mnich
Cafihradský, 12. března . . I
Theokleta Divotvorná, 21. arp. V

162

445
410
119
162

246
178
126
877
888
174

232
922
223
246
481
AM

454
93
S55
880
316
82

296
83|Trofim, m. Antiochij., 19. září V 440
456 Trojan, b. Le Sainteský, 30.list. VI 453
80 Trojecia (Trieza), p. Poitiers.,
79
83 9. června . . . - -+ « « «
423
Trojice Boží nejsvětější ...
866|Trudpert, p. Breisgav., 26. dub. IU 190
178|/Tryfon, muč. Římský, 10. list. VI 296

Theoktista, p., m, Kan., 31.led. I 506|Tryfonia, císař. Řím., 18. října
Theopista m.Theopista, 20.září V 444|Tulia, panna francouz., 5. října
Thessalonicha (Soluna), muč.
Tulian, muč.Africký, 24. února
Amfipolská, 7. listopada . . VI 2786|Turbon, soudní zapis., 17. led.

VÍ
VL
II
I

156

47
227
580

g
Turibins Alf, arc. Lim., 29. bř. II
Tuska, p. Veronská, b."května II
Tuskana, vd. Joanit., 14.červc. IV
Tychik, žák sv. Pavla, 29. dub. HI
Tyranion, b. Tyrský, 21. února -IT
Tyrsus, setník, m.Trevír., 4. říj. VI

490Valentin, ka. Viterb. 8. lístop.
266|Valentina,p. m. Cesar., 25.červc.
884/Valeria,man.,m.Raven.,28.dab.
216|Valeria, mač. Cesarej., 6. čer.:Has
204|Valerian, b. Saragos., 22. led. I
42|Valerian; m. Římský, 14. dnb.

Ubald, b. Eugnbij., 21. května III
Ubaldeska, p. Joanit., 28. květ. III
Udalrich (Ulrich, Oldřich), bisk.
4. července . . . . . . . IV
Ugolin, mn. Augustin., 21. břez. II
Ugolina, p. sam. Verčel., 8. srp. V

408|Valerian a Marcel, m., 15. září V
482|Valerik, poust., opat, 8. dubna III

EE

SSašaššř

68

271i|Valpurga,p., Anglič.,25. února II 233
480|Vandregisil, zakl. kl., 22.červe. IV 456
78/|Vánoční hod Boží. Narození

UgučoUgočini,Servita, 11.ún. II 115j Páně, 25. prosince ....

I

Ulrich (Oldřich), kn. p., 20. ún. IT
Ulrich, biskup, 4. července. . IV
Úmrtní den sv. Cyrilla, 14. ún. II
Úmrtní den sv. Method., 6. dub. III
Umučení Kristova památka. . I
Upravda (Juslinian), b., 21. bř. II
Urban L., pap., muč., 25. květ. III
Urban, muč. Římský, 31. října VI

VI 160
II - 207
VI 75
V 154

202/Var, vojín, mučeník, 19. října
271|Varda, panna, muč., 21. února
146|Vavřína (Laurencia), 8. října
84|Vavřík(Laurus), stav., 18. srp.
442|Vavřinec (Lanrenc) Heřman,
478 Karmelitán, 18. prosince. .
456|Vavřinec,biskup, 2. únorá. .
230|Vavřinec Osvětitel, biak., 8.ún.

19

I 156
II“ 80

©Uroš
Štěpán,
car
Srb.,
2.pros.
I 81|Vavřinec,
jahen,
muč.,
10.srp
V89
II

36

Ursicin, lék., m.Raven., 28. dub. IIT 209|Vavřinec Justinian (Upravda),

Ursicin,biskupPavij.,21.čer.IV 169| 6.září .....-.....

V 8323

Ursicin, vel. vojen., m., 12. srp. V 107|VavřinecPasok, Jesuita, 2. list. VI 247
Ursin, bisk, Buržaký, 9. listop. VI 294/Vděčna (Grata), vdova, 4. září V 808
Ursula (Oršila, Voršila), panna
Veliký pátek v témdni pašijovém II 553
mačenice,-21. října . . . . VI 169|Velikonoční hod Boží, Vzkří

Ursulina(Voršilina),
p., 7.dub.III 47) šeníPáně. ........

IM

3

Ursus, bisk. Raven.,13.dubna IIT 90|Velikonočnípondělí .....II

© Ursus,
m.
zJegie
Theb.,30.září
V 621|Venant,
muč.
Kam.,
18.
května
III8686
Vendelín, opat Bened., 20. tfj.
169|Vendelína, u naších praotců
6505| Bohunka.
290|,Veneranda, panna, 14. listop.
500|Venerius, žoldnéř, m., 24. srp.
Ventura, křížovník, 3. května
26|Ventura, kněz, mučen., 7. září

VI 165

Verian (Jaroslav), měšť.,9. erp.
I 297|Verner, pacholík, m., 19. dub.
II 152/Veronika (Verůna), p., 18.led.
II 158|Veronika Jerusalémská, 4. ún.
II 416'Veronika Giuliani, 9. července

V 84
III 136
I 897
IT 39
IV 888

Václav IL, kr. Český, 21. čer. IV
Václav, k., „Děd. Česk.,“ 28.zárí V
Václava sv. Přenešení, 4. břez. II
Valdetruda, manž.klášt.,30.led. I
Valdštein Jan Bedřich, arcib.
Pražský, B. června. . . . „ IV

VI
V
III
V

822
198
248
841

— Valens,
jah.,
m.Cesar.,
1.čer.
IV18|Verena,
panna
Zurzach.,
1.září
V276
Valentin (Valenta,Valek, Valeš),
biskup Pasovaký, 7. ledna .
Valentin, bisk. v Inter., 14. ún.
Valentin, kn., m. Řím., 14.ún.
Valentin, bisk. Terrač., 16.břez,

Abecední ukazatel.
Vestina,

Vetarins,

Di Strana
mnčenice, 17. čarvc. IV
406|Vilibald,
biskup,
mučeník, 17. červo. IV

Di Strana
7. července IV: 320

406|Vilibrord
ap., Fris,, 7. listopada VI. 274

Viator, čtenářkostelní, 2 září V 296|Vinceno(Čeněk, Častolov),ja
Vibert (Guibert), 25. května
Viborada, panna, poust., 2.kv.
Vicelin, věrověst, 12. prosince
Vigbert, opat Friclar., 18. srp.
Vigilius (Bdihost, Bdina), bisk.,
26. června

III
III
I
V

496j hen, mučeník, 22. Jedna . .
240|Vincenc, m. Karthag., 11. ún.
110|VincencFerrer., Dom., 5. dub.
117|Vincenc z Pauly, 19. července
Vincenc, podjahen, m., 6. srp.

„ - - „ + + « „.IV 201| Vincenc Minorita, 7. srpna.

Viktor (Vítěz),mučeník, 26. ún,
Viktor, vojín, moč., 14.května
Viktor, důstojník, 21. července
Viktor, papež, moč., 28. červc.

II
IIT
IV
IV

I
II
III
IV
V

. V

295|Vincenc, Římaký mač., 19.srp.
S349|Vincenc,m. Avilský, 37. října
442|Vincencia(Čeňka), manž., 1.ún.
499|Vintíř (Gunther), kníže, 9. říj.

V
VI
II
VI

© Viktor,
biskup,
poust.,
8l.srp.
V262|Viola,
p.mVeronská,
. 8.kv.
III
Viktor, muč, Chalced., 10.září V
Viktor III., papež, 16.září. . V

872|Víra (Věra, Fides), p., 30.září V
416|Víra, panna, mučenice, 8. října VÍ

© Viktor,
vojín,
mučeník,
80.září
V 621/|Virgilius,
biskup,
listopada
VI
©
Viktor,
setn.
=leg.
Th.,
10.
říj.
VI
95|Visia,
p.m
Fermaká,
. 27.
12.dub.
III
Viktoria (Viktorka), 23. pros. I 189|Vít, děkan, 1. května . .. . II
Viktoria, panna, muč., 11. ún. II 129/ft (Vítek, Vitásek), Modest a
Viktorian, muč. Karth., 11.ún.
Viktorian, vladař, 25. brezna
Viktorik, muč. Africký, 24. ún.
Viktorin, muč. Karth., 11. ún.
Viktorin, muč. Egypt., 26. ún.
Viktorin, sluha, muč., 16. dub.
Viktorin, muč. Řím., 7. červc.
Viktorin, biskup Amit, 6.září

II
II
II
II
II
III
IV:
V

123/ Kroncencia, moč., 15. června IV
492 V;+9j;en. papež, 27. ledna . . I
227(Vitalig, opat Basilian., 9.břex. II
129/G+,]js, m. Ravenaký, 28. dub. III
235|v;tajig, muč. Řím., 10. červc. IV
105'Y;ta]is, muč. Benevent., 1.září V
327 Vitalis, mučeník, 4. listopada VI
316 gtburga, p. Angličanka, 17.bř. II

| Viktorin,
muč.
Sicilský,
6.říj.
VL
43|yGexx
viz:
Viktor.

SeSaRkonEčesšukĚ

116
478
842
209
851
979
259
427

vaoríny dřekpy mamkyA Jst DE 200 Vítězoslav(Sigbert),král,5.září V 318
rin, kor. m. 8. list. . . VI 279 Vivenci
.
Viktorius, mučeník,? 24. února II 227 „věnem P Voršil, 17. břez. II 426
Viktorius, m. Leonský, 80. říj. VI 221 Vivencius, kněz apošt., 13.led.

„M

da

Viktricins, biskup, 7.srpna. .
Vilán, bisk. Eugubij., 7. květ.
Vilána, šlechtična, 26. srpna
Vilehad, muč. Gork., 9. červc.
Vilém (Vilhelm), pekař, 10. ún.

V
III
V
IV
II

Vilém, biskup Poitiers., 29. bř. IT
Vilém, opat Dánský, 6. dubna III
Vilém, vévoda, mnich, 28. kv. II
Vilém, opat Salernský, 26.čer. IV
Vilfrid, arc. Yorkský, 24. dub. III
Vilgefortis (Starosta), kněžna,
20. července - . + « « . „ IV

Vladimír,knížeDiokl.,22.kv. III 341
419

65
.
281 Vladimír, kníže, 15. července IV 388
224|Vojtěch, biakup Praž., 25. dub. III 167
946|Vojtěcha sv. Nalezení, 16. bř. I 407
111|Vojtěcha a spolumučeníků Pre
636 nešení, 25. srpna .- - - ..
Vy
40|Volfgang (Vlk, Vlkochod),bisk.
478 Řezenský, 81. října . . . . VI
188 Volfrum(Volfram,Olbram, Vok,
176, Voksa), biskup, 20. března I
Voršila, panna, muč., 21. října VI
499|Voršilina, p. Parmská, 7. dub. III

200

225
460
172
47

Všech svatých a světic Božích,

u
jen)

1. listopada. - . .- . . „VI

©

Všechvěrných zemřelých, 2.list. VI
Vševlada (Pankrác) Skribe,

20.ledna... ..- +.

I

Vševlada, muč. Řím, 12. květ. III
Vulmar, poustevník, 20. červc. IV
Vulstan, bisk. Vorc., 19.ledna I
Vanibald, sakl. kláš., 18.pros. I
Vykupitel nejsvětější, 23. října VI
VzkříšeníPáně. Velikonočníhod IIT

Xaver (Karier) František, 8. pr. I 
Xena (Eusebia), panna, 24 led. I
Xistus vis: Bixtus.
Zachariáš (Zach,Zachař), patr.,

ta (Aura, Aurea), abatyše,
4. října
Zlatko (Aurelius), m., 27. červe. IV
Zlatořečník (Chrysolog) Petr,
5. prosince
Zlatoústec (ChryBostom) Jan,

27.ledna.........

I

210
21. únorá.
. - «- + « + + «
411 Zoa, otrokyně, muč., 2. květ, III
Zachariáš, papež, 16. března
831|Zoa, manž., muč., 5. července IV
Zachariáš, prorok, 6. září .
Zachariáš a Alžběta, 5. listop.
261|Zoil, muč. Kordovský, 27. čer. IV
189|Zosim,papež, 26. prosince. . I
Zachej, celník, bisk., 29. srp.
Zachej, jahen, muč., 17. listop.
347|Zosim, poust. Egypt., 4. dub. III
479jZosim, vyznavač Pal., 80. list. IV
Základové letopočtu křestansk.
Zasnoubení P. Marie, 23. led.
427|Zuvarda (Sura), p. m., 10. ún. II
253|Zuzana, Zuzanka, Zuza, Zuzka
Zbožný a Šťastný,muž. 80. srp.
Psněšsý:
E:
viz: Suganna.
Zbyhněv, Spytihněv, Manavet.
Zvěstování Panny Marie, 25. bř. II
Zbyněk viz: Benno, Beno.
Zdeněk (Sidonius),bisk., 24. srp. < 197|Ždan (Desiderat), kněz, S0.dub. III
Ždan, biskup Burž., 8. května III
Zdenka, Sidonia.
Ždan (Desiderius), bisk., 23. kv. III
Zdík Jindřich (Hynek), biskup
199|Ždan (Desiderat), b., 27. červe. IV
Olomoucký,25. Června.. 
Ždan (Desiderius), m., 19.září V
Zebina, m. Perská, u 8v. Jo
531|Ženeva (Genovefa), hraběnka
náše, 29. března ....
819| 2. ledna
Zebina, mučenice, 19. listopada
215/Ženeva,panna,9. ledna...
Zefyrin, papež, muč,, 26. srp.
B50|Žibřid (Sigfried), bisk., 16. ún. II
„Zelený čtvrtek v témdní pašij.
107|Žiha (Sigmund), král, 2. květ. III
Zenaida, žena Tarská, 11. říj.
S<HadShn176|Žofia (Žofka, Sophia), 50. dub. III
Zenas, sluha, m. Arab., 23. Čer. 343
Zeno, vojín, mučeník, 22. pros. I 189|Žofia (Žofka), lékařka, 22. kv. JII
Zeno, vojín Alexandr., 9. ún. II 92|Žofia, vdova, šlecht., 4. června IV
Zeno, muč. Karthag., 10. dub. III 69|Žofia, p., muč. Sortin., 23. září V
Zeno, biskup, muč., 12. dubna III 7e|Žofia, Spes, Fides a Charitas,
.. V
Zeno, důstojník, muč,, 5. září V 818, 30. září ..
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V 360Martin
z Dumy.. .. .. . IM404

+) Důstojný pán Frant. Voříšek, kaplan v Dolní Cerekvi, velice zavděčil
se „Církevnímu Roku“ a jeho odběratelům, an se mi obětavě nabídl, že ochotně
sestaví alfabetický seznam všech světců a světic Božích dle stavů. Za práci
přeobtížnou a výborně vykonanou vzdávám Jemu své díky nejvřelejší.
B. M. Kulda,
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-....-.

-+ +. I

969

..., V188

Botychia.. . . . . . . . II
21|Vincencia
(Čeňka). .
„M
a
FelicitaKarthagiaská. . . . II 828/Zenalda.....
-- ++. VI 107

Felicita
Římská.
......
Filipa ......

Filonilaá ...<

IV851|Z0a
.....

..

„I

<...

2

0...

IV809

6. Manželé
(muša žena).

+ +. VI 107|Adalbalda Richtruda . . . „IN 822

FrantiškaŘímská . . . . . . II 898|Adleidaa Lupus ...-..

IV 211

Františka Slavatova . . . . . V 406|Akvila (Orel) a Priska (Priscila) IV 830G
Godelexa -. . . « . + « . , IV 815|Alžběta a Zachariáš. . . . . VI 261

Gorgonia. - . « « « . +. . I

Hilaria....

...«

98|Annaa Jáchim . ....

. . II 456

«. +. V. 68|Apiaa Filémon. . . . ..

Holda .......

.

Chlotilda.........

Ma «-... +...
Jsabela. ...

„II

IV

..

. VI 889

67|Armulf
a Skariberga.. . „.„ IV 423

2|Artemisius
a Kandida
.. ..IV

58

III 91|Aurela Natalia(Sabigota)
. . IV 49'
806

Joanna Františka Fremiotova

487

deChantal.....

809

Jonila......

119

. Kandida
Mladší...
.. .V368|Cerealis
aSalustia
.....-...
V491
Julita .. « . «« «« + «. IV 62Bonifác
a Thekla......

V 24

Kasia .....

VI 202

«« « +, „II

21Dariaa Chrysant........

+ Kastorá
.+.+«+ « «IV
112/Daria
aNikander.
..«.„IV180
Klotilda..........
IV 20|David
Petra Febronia. . . IV 198
Krinta. . -++

++.

„ IT 91|Delfina
a Eleazar. .....

V 502

Leonila,bába. .......
I 880|Dobek(Doběslav)
a SkaribergaIV 429
Aldmila (Ludmila, Lidumila,
Dobroděja Thekla .....
V 254
Lída, Lidka, Lidunka,LiDomiciana Maria. ....
M
5
duška) . ..

. - ..

. ... V 407|Eleazara Delfina. . . . . . V 502

Makrina,bába . ......

I 850|Epistéma
a Galation. . . . . VI 285

Lucia ..«..«

«..

. . . IV 810Emmeliaa Basilius. ....

MariaKleofášova
......
Maria Oignieská .....
Maria Tonbia

„II

65

« IV 175/Eustachius(Ostach)a
Theopista V 444

. . . . . . . III 855|Febronia a David Petr . . „IV 193

Markéta ....
Mathilda ...
Maura .......

III 60|Ethelburga
a Ina . ....

HI 487

«..+ ++.. IV 892/Felix
a Blanda. ..
..«.

. . . „III 809

«.. .. II 8991|Felixa Liliosa . . . . . . „IV 491
« + + + I 162/Filémona Apia. . . . . . . VL 5389

MelaniaStarší .......

I 246Galationa Epistéma ©... . VI 265

Monika ..........

III 338'Getulius
a Symforosa
. . . „IV 413

(6. Manželé. 7. Vdovy.

+

Gilbert a Petronila..

Bespera Zoa ...

. Isidor
Vitals
aMaria
Toribia,
díl
III, ia
a .....JN
20
Chrysant
aDaria. $
na a Ethelburga.

KAo

„I

stránka
800a. ......

tacc c

65Timotheusa Maura...

Il

Jáchim
a Anna.......

l

Juliana Basilica......

I 162

..H

a

„VÍ

241

-+ „di 208

. I

Kandida a Artemisius. . . „IV
Liberat a jeho manželka. . . II

. „JV 491
. „JI 241

Liliosa
a Felix.......IV
Lapusa Adleida.....
Mariaa Domician.....

119

..

. IV
M

„IV Al

Maria Toribia a Isidor díl IT.

. II

899

stránka806a......
Marina
a Martha......
Marthaa Marius......

„II
I
I

„+IM M7
„IM 19
.. V 102

Maara a Timotheus. .

„I

+ „VI 852

Marima Sekunda......

I

Moraa Timotej(Bohuš). . . IV

Natalia
a Aurel......
„IV
Nikander
a Daria......IV

......
......

Orel a Priska (Priscila) . . . IV

.«..« +.

Ostacha Theopista....

....

. V

Petronila
aGilbert
..... 1v
Piniana Lucina- ...

. . JI S16Bohdana......

Placida Theopista......V

„W

853

„M

80

„IV 281

+. IV 273

S.

o...

44 Pehdarka.. . ....

Priska (Priscila) a Akvila (Orel) IV B8o,Bonizela . . ...

T 28
V 12
V 28

. . „MM 82
« « « . „MI 272

Ričhtruda
a Adalbald
- . « -MTS22P
NE
- - -+ - tc
Cilinia . .« «. -++ « +.

, VI 174

Rebigota
AAurel(Zlatko)
. „IV 49loyy .,........
Balustis
a Corealie
©...
V Wlgna (c. 0.0.0.

v 177
V MBR

Sekundaa Maxim. ......
I
Selenkus a Btratonika(snon-

494Fjeonora(Lenorka). - - . . II 207
Eliška ...«
-+++ ++ VI 862

. Serer
(Šebíř
Vi. kAo+...ee.,V16
benci). ...-..

(Šebíř) a.

+...

V. 8

Vincencia

Emiliana . ....

-+ +

(Čeňka)
... -< -+ IMABP
SkaribergaA Arnulf(Dobek,

Doběslav).....

-S

+..

IV

posadida 0.2.0..

IV 43 Palicita es.

„MI 899

9280

0MV 77

o «. +. „IV 851

OSolemkna
(enom
aglFrantiška
.« «<<-+-«II888

Bymforot
a Gotulim- <-I
Šebířa Vincencia(Čeňka). „. II

49gegiia.<. 22.2..
29|Grata ..«

+- « ++

M 488
+. V 808

© Thekla
aBonifác
(Dobroděj)
V 25
Helena
Burgoská
«. . . . . V115

Abecední seznam dle stavů.
Di Btrana,

Helena, císařovna . . .....

M

HelenaKališská. . . . .

152 Paula

. © .

.

Di Strana
464
I

o o © © o o .

...IV 91|PerlaJakýnská.......

Helena Videmská . . . . . . III 170|Přibislava. ...

V,

4

. - « . . . . I, 108

« + +. . V 162RajmundTouloaský,vdovec . IV 262

Helka .......«.

Hemma...-... «... IV 290Richtrida
.........

II

822

Herena..... ««.«+... I 426Rita........
o.. ++M 418
Hildegunda
..... .. ... II 679abina
Lodská.......
I 499
Chlotilda. . . . . . . . . „IV 20|SabinaŘímská ....-...

„V

245

91Salaberga... . =.. + =-.. +. V

4604

. Jda
Vestfálská
..... .V313|8avina
..©.+..+..M
XdaBouillonská... ...

. .DI

499

Jrena.....
.. +.. +. I 426Segolena.... - . -+ « „IV 473
Isabela...... ......
V 366|Serafina
. .. - .. +. +. V 348

Jelena... .......

VY152Sigrada...-....+... V

Jitka (Juta).-. . ..

III 362|Silvia(Sylvia)... . . « . „ . VI 253

Joanna. . -o.s

«....

o...

III 449|Sveva
.-.--... ++. ...

I

348
426

. -++. IV 91|Theodora
... - « «.. . . . . II

23
82

Joanna Františka Fremiotova -.

Gyrena . . « - - +.

de Chantal.. . . . ... -.. V 174Theodota. . - - «-...

Jolanta...

...-

V

40

+..

. „V

JudithaChelmžská. . . . . „II 262|Tryfonia- -. +. +- ++. VI 156
JudithaZabulonská.. . .. I 59|Tuskana-.....
-++ +. „IV 394

JulianaBoloňská......
Juliana Turinská -.

KandidaStarší....

I

.-. V

Kastora
.-......

LuciaFreitas.....

808
92

12

8. Poustevníci.

39%

JI 485|Abrahám. -< -- <- ++.

KateřinaŠvédská . „.

Libuše
.......

V

808

« . IV

Kateřina (Katruše) J anovská . V

KJotilda
.......
Lenorka
.......

73,Vděčna.... 2 -.2. +...

. . «- II 144|Žofa (Žofka) . - . -+ + « „IV

IV

20AegidiuB

. . « « + + + +-

...
HM207|Aemilian
Španělský.....
» « +, IV 353|AemilianVerčelský ....

II 399
. M

207

VI
. V 874

V 365 Albert (Aleš) - « - - e a - o Y
- + « - » JI 348
IV 854
+ +...
Markéta,Margarita,.blah.Angus
Antonij. + ©. ©« +. +. IV 854

V 411|Anastasia Patricia.
I GOS|AntipD« + + s +

Lucia, mučenice. . .. .

Marcela
...-.....

Antonín......
....
I 876
stiniánka . . . « +. « « „JII 418
Markéta Jakýnská . . .. « « . V. 48|AnthuBa. .. . . -2.2.2 . . . IV 495
MarkétaSkotská ...

«. IV 83Arduin......-...-..
IV

Melania
Starší-.....
Michelina.
. - -. - ....
Monegunda
. . .. .....

Monika........

Natalia... . « = =

Olga...

Olympia.«.. 42...

++ , IE 221Barlaam
.....
I

v

160|Benedikt Slovenský . . . . . IV

« . „III 838/Boner
Isaiáš ......

-3

IV

... ....

« „IV 258BenediktValumbroský. ...

- «+I

V

126
452
VI 420
246|Benedikt (Beneš)Montekasinský II 467

309|Arsen.-.- . « +. ....

I

... I

6|Celestin Mnrtoůský . . « + . I
B58|Cicco

©

« « « « « « -+

146|Děpolt
......

. V

++ +. +. IV

804

42
240

8.Poustevníci.

.

118iMach
(Martin)
........
V29
I
305
M

Dů Btrana

Domicins.......«.. IV
Dominik Loricatus (Obrněnec) VI

Dympna:--..+... «.«.
Efrem
Syrský...-.....
EmilianŠpanělský.....

Du Btrana

808|Lupicin(Lupin) . - . . ..

.IV

..

I 24

+.

[

39

I

488

V
NI
„ VI
1
IN

168
6©
299
394
317

.. V 14

.

Emilian Verčelský

Epifanes.... c 4 +... +
Eothymins......
+ ++..

Felixz Valois.......

Fiakrius

.

František.
.........
Geribert

..

183

. «. . «*+ « ««

V 14
I 474

314/Nil
Mladší
.........
409|Nil Starší.

V 4%

. . - « + + « + » VI

459|Nilamon
- -. . = +...

311

I 29

82|Oktavian
..-....
0.. .... ... .. M2
V 24
465|Oldřich.
521|OudřejSvorad :.

Hieronym (Jeroným)
Hilarion

169|Onufrius

...

. . . -.

„IV 408

+ + + + .«IV

9

Hugolina
....

78|Pambo......-.

Hsaiáš Boner .

90|Patapius. « « - « .....

LA

Isák Spoletský
lvan

75'PavelThebaiský..-...-.

I 8351

.«* + +.,

163|Pelagia. - . + + +.

4A4HRE>
4Ar
4AHAE
ZEH
394
4<=

56|Pelhřim (Peregrin) ..

«..

IV 242
I

166

. . „IV 503

522|Petr Celestin Murronský . . . IMI 392

Jan Mlčelivý ...
Jan Rylský
Jarolím (Jaroš, Jeroným). . .

832|Polit.

. -. . *«

146

V 8

Jiljí
Jitka

621|Pravoslav Volterský . . . . . IV 46
277|Proch (Prokeš, Prokop) : . . IV 265
202|Rabulas .. ... 4. « + + « I 360

Juditha.

362|Rainer Pisanský.

109|Rachilda
.......«

46|Reginald
.. .....

.

= «++ «.« „V

150|Pravoslav
Lyonský. . ....

V 429

195|Rom
Konda
...IIA

474Roland
.«....-..

....

.-..|V 4%

46|Roman Divotvorce. «- . « ..

KonrádPiačenčan......

KonrádŠeuber . . .. +..
KristinaSpoletská......

Kutbert
.........

.. „V

II

97

164|Romedius.. « +- - » » -. V 2%
156 Rosalia (Rozina) Palermská „ V 3065

462|8abas+.

-++ +++..

O66|Sebald
. . -..--

Leonard(Linhart). ...
Ligorins(Liguriáš) ...

+...

286|Relinda ...
< + + +. «.« V 351
262|Renald (Renauld) . . . . .. V 429

Klaus.....
Klement

+.. III 240

. . . . . . IV 133

->V

I

68

164

386|Serapion Sindonita . . - . . II 488

Abecední seznam dle stavů.
Di Strana

SimeonNemanja ......
SimeonSloupovník .. ..

DN Btrane

HM
nínPadovánský,FrantiškánIV! 103
. I 278|AntonínUher, Františkén . . II 886

Skariberga... -+ +.. IV
z Verdy,
Františkán. IY 847
BroradOndřej «.. „. . . „IV 408|Arduln. .. <... +. +.. V 1%
omoun......
« +. V 518|Armalf,
Cisterciák. . - „ „ „IV 288

ŠeuberKonrád.......

I 164|Askanius
Carraceiolo
...

IV

4

ŠtěpánMladší. . . .. . . . VI 4a2|Augustin(Ignác,Alois) Stro
ŠtěpánNemanja. . . - - „ . II 145| bach, Jemita ....
... V 22

. Těch
(Těšek)
.... ..„IV46|Bartol,
Servita
....„...IV118
Theobald..........JIV
Theodosius
. . .. . . .

BedaCtihodný,
Angličan
. „ „ II 474
.. I B815|Beda
Mladší.
....
III

+ Tradpert
. -.-. -««« .III190|Benedikt
(Beneš),
Minorita.
. V3245
Ugolina .„. ..

...+...

V. 78|Benedikt,spolupatron Český . VI 809

.«+YWalerik
.......... .IMII
658Berard,
Františkán
.....
I 87
Viator
.«-««+«« ++V286|/Berengar,
Dominikán
... „VISi
Ulrich.........

.. I 202Benedikt
Valumbroský.
. .. I 400

« Viborada
. -. ««« «+,III240|Bernard
Krintavalský,
Františ.
VI89
Viktor

- . - - « + « + « + +V

262|Bernard

Dominik Ofidský, Ka

Vilém.....«..

+. «. M JÍ pucn .....

Vintíř (Gunther) ..

. . . . VI

Vitalis . . «- . . - « « « + . II

Vítěz(Viktor)........

-2++.. V 866

82|Bernardin Feltrijský, Františ. V 514
343|Bernardin Sienský, Františkán IH 402

V 262Berthold
. . -. +.. ...-. I 198

Vulmar. « - - « « « « « + „ IV 438 BertramAugustinian.
fŽosim - - -. - « « « « « « „lil
28/Bohonoený (Theofor).

9. Mniši.

. . „ . III
. . ..
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499
866

Bohumil,Františkán. ....

V
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BohumilTiberiopolský. ...

VI

80

Bohumír,Cisterciák. . ...VI
80
. Adjut,
Františkán
. . . . . I 8971iBohumír
Mervelán,
Františkán
IV3947

AdrianBekan,vinné
« „„ II
IV 347Bohumfr,
Premonstrát.
... „MI 899
Aegidius,
Františkán
166,Bonaventura,Jesuita
.
187
Agapet .
.«.*« « « + IV
14BonerIzaiáš ......
„HM M
Akurs, Františkán . ..
„ I 371|BonifácKarthaginský . ...
V 147

Albertin....

« + «. «. V «©5Botulf
....-..

.-.-. . „IV 181

Albrecht Chanovský,Jesnita . III 874|Cajo Francisco, Jesnita ..

. II 187

Aldemarius. . . . . . . . . II 499|Cicco,Františkán . . ....

V

42

Alfons Rodriguez, bratr Jesuita Vl 228/Cosmo Tachegia, Jesnita.

. . IM 1897

AlfonsRodriguez,knězJesnita VI 224/CyrillTurovský......

„NM

. Aloimus
Gonzaga
.. ..„IV
156|Cyras
-<+«+-.

I 505
211

Aloisius Rabata, Karmelitán . III 816|Čeněk (Vincenc) Akrilský, Mi

Amadeus,
Františkán....

V %, noritá ....

+...

...

V. 68

Anjel Kamaldulenaký « . . „ III 288|Čeněk Ferrer, Dominikán „IN
Anjel Minorita - . « « « « « VI
Antonín Florencský „. « „- « „ III
Antonín z Hornary, Františkán IV
Antonín, Jesuita «- « « « « JÍ

114 Čeněk, Polák, Dominikán „ „IV
802/Dalmacius Moner, Dominikán. V
847|Daniel (Daněk), Minorita «„. VÍ
187'Daniel (Daněk) Sloupovník. . I

29
341
490
llá
106

9. Mniší.
Da

Di Btrana

Daniel (Daněk) Stramický . . V

(Hereš)
Josef,P„IM
re
221| monstrát
III ot

DesideratKabilonský.....

Didak,Františkán.....

VÍ

414HeřmanVavřinec,Karmelitán.

Didako Kisai, Františkán. . . II

Diego,Františkán.......

.

.e

o

©

©

-ee

I
=

VI

Dionys
(Diviš)........MI

B56

995
404
114
193
246
809

Dobek (Doběslav), Cisterciák . IV

Dobroděj Karthaginský . ..

V

Dominik Obrněnec (Loricatus) VÍ
Dominik Ofidaký, Kapncín . . V

Domnin,
Minorita......
Drahoň (Drahotín,

48
156
528
246

VI

Dražek)

Spinola,Jesuita. . . . ..

%

V

Dvořák
Klément......

.. M

309

Egbert(Ekbert).......

NI

193
197

EusebiusStramický.....

V

347

EliášJanSicilský......

Eusebius Terračípský ..

V

. . VI 265/Jakob Picenský, Františkán . VI 429

Eustrat.
......-. +.. x sgo|Jakob Španělský, Františkán . VI
JandeBritto........
Fandila....+....... IV105Jan,
Český spolupatron ..
Faastas
......
...., W 49|jan Damascenský

Felix z Kantalicia, Kapucín . III 982|jan Dominikán
IV
FelixKordovský.. ... .IV 11 jan od av.Fakunda, Augustin. IV
Ferdinand Padovský, Františ.. IY 1013an Fermský, Františkán. . . V
Fidel Sigmaringenský, Kapucín UI 193Jan Goto, Františkán .. . . MI

Filaret . .

n

Filip Benický, Servita. . . . I

Fintan
...........

59Jan Chimoia,Jesuita2 ...

FrantišekBorgia .-...

. . Vl S7|jan
František Caracciolo. . . . . IV
27|jan
František Jeroným, Jesuita. . III S19Jan
František,Jesnita. .....
HM197|jan
František Rodius z Bruselu,
Františkán

. IV

František Solano, Minoritá. . IV

Gabriel,
Jesuita.....
Gandolf,Františkán. .....
Godefried (Godefroy),Cisterciák VI

Gonzalez Petr, Dominikán . . II
Gottfried, Cisterciák . .. . . VI
Gottfried Mervelan, Františkán IV

Gottfried,Premonstrát. ....
Guibert.
Otrkovní Bok VL

. JI

1944m Kapistran, Františkán . . VÍ
WI930
jan od av. kříže, Karmelitán . VI

I

414
119
809
270
347
36
87
137
197
191

397

Josef od sv. kříže, Frant.. II
Montmirelský, Cisterciák. V
František Regis, Jesuita . IV 123
156
Rylský
149
947
166
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805
137
116
125
67
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Abecední seznam dle stavů.

Josef Kupertinský, Františkán V
480|MojžíšKyjevský
Josef Leoniaký, Kapucín .

Juniper,Františkán.....

tý
„ IV! 466

. .u

Karel Spinola,Jesnita. . - -V
Klarmont Pelakani, Servita. . HI
Klément Dvořák (Hofbauer) . II

Komasiuš. . - . . -. +...

V

EenradMigliani-....
.M
Konstantin
....-.. -+ -. n
Kornelius z Viky, Františkán . IV

381

Kristin...
..- -Kepucín
.
-VI
Krispin
Víterbský,
„M
Kristofor(Krištof). ...

a

548
864
212
347
820
480
174
847
406

«- v

Kutbert .. « -++ + +... u

971
294

LancelotAvelin......
VÍ 320|Paschalis Baylon, Minorita,
Landelín
......«
-+ +. IV 117)bosák.„.......«..
NI

376

I
VI 114/PanlMiki,Františkán..... .. n
JI
PauloIbarchi,Jesuita....
Mauricio,

91
197
187

any
Ladislav Dzielnovský, Minorita III 259 Pacifik SanSorerinský, Minorita
ta
V 486

Lazar.. 0.6...

M322|Patapias
........

Leo(Lev),Minorita.....
Leonardo da Porto
Františkán

Leone
psumaro,
Leovigild
.
. Jesnita
Liberát. . - -- -= + ++.
Lidek (Ludek, Ludvík) Ber
trand, Dominikán
Ludvík, Jesuita
Martin z Damy

MartinStředa,Jesuita. ...
Matěj, Jesuita
Matouš, Český spolupatron

410|Pavel Jeroným Kasanova. ... VI 410
OI 187
137|Pavel Buzuchi, Jesnita.
172|Pelhřim (Peregrin), Servita. . III 220
147|Petr z Asthy, Františkán. . . IV 847

PetrFaber,Jesnita. ....

100|PetrFrantiškán. . .....«



137|Petr Gonzalez,Dominik.. ..
465|Petr Kanisius, Jesuita . . . 
219|Petr od sv. kříže, Servita ..

137|PetrSuchegiro,Jesuita ...
309|PetrVeronský,Dominik...

247|Prochor
147|Rajmund Nonnatus
338/Rajmund Pennafortský .
Melichar Grodéczy, Jesnita. .
183|Rainer
Michaele Cozachi, Jesuita . .
366|Rogát Karthaginský
Míchael Malejský
Michael de Sanetis, Trinitář . IV 322|Rogerius, Františkán
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mučeník
. ......
I 316

I4Zlatoústec
69|InnocencL..
Cařihr..
.....
......I«V
50

EO

UrbanI, mačeník.....

Kajus, mučeník...

Viktor,mučeník .

+. IV

499

Vitalisn-

c. I
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14. Papežové. 15. Dvanáctero apoštolů Páně. 16. Čtvero evangelistů Páně.
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Jan I., mučeník.....

Telesfor,mučeník.....

Viktor
II. ......

Kalist L, mučeník. .

. I 280

II 456

+.. V 46

....

Klétua,
mučeník.
......

Klément, mučeník

Zachariáš
- ....

Kornelina I., mačeník

Zefyrin,mučeník.....
. V 215
Zosim.. . « « «'. «...., [ 21

M4

15. Dvanáctero apoštolů Páně.
403/Bartoloměj, 24. srpna . . . . V 193
478|Filip, 1. května. . . - . . . M 226
470|Jakob Menší, 1. května . . . IMI 230

Linus,mučeník.....

293|Jakob Větší, 25. července . . IV 473
365|Jan Miláček Páně, 27. pros. . I 214

Lucius L, mučeník ..
Marcel, mučeník
Marcelin, mučeník .

Marek....

187|Matěj (Bohodan), 24. února

Martin,
mučeník......

805|Ondřej, 30. listopada . . . . VI 451
94|Petr, 29. června . „- « + + „ . IV 219
B6|Šimon,28. října. . - -+
. VI 213
951|Thadeus Juda, 28. října . . „.VÍ 214

Melchiades I., muč. .
Mikuláš I. .

420|Tomáš, 21. prosince.

Petr, prvý papež, muč.

..

PiusIX.Veliký......

Pius
V...........
Pius I., mučeník

...

Poncian,
mučeník
......

„IV

ehboř
II...........
Řehoř
X...........
ŘehořL Veliký.......H
Řehoř
VIL.........
Řehoř
II. ......
...
Sergij
I...........“V
Silver,močeník
. ......IV

Siricij « « . «. <. ....
Sixtus I., mučeník

V

- - „ « I

174

219)
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16. Čtvero evangelistů Páně.
260
855/Matouš apoštol, 21. září . . . V

VI 363|Marek,25. dubna. . -.-..

l 188|Lukáš, 18. října .. ..
JI 168|Jan, apoštol, 27. prosince
800
m 451
17. Jeplišky.

JII 180
. . VÍ 163
. . I 2l4

W 427

359|Alda,Humiliátka. . -...

mn

191

100|AlžbětaDobrá, Františkánka . VI
249|Alžběta Francousská - . . . V
+. JI 272|AlžbětaUherská, Dominikánka III 273

«.. I

Simplicin8 .<< « +...

Satans
III .....

„H

l

Silvester
L......

©.II

G0|Matouš,
21. září .....-.-

.

..

BixtusII., mučeník. ....

Smíl„Mučeník“......
Soter
Symmach

ŠtěpánI., mučeník. ....

VI 229|/Amáta,Dominikánka ....

„I
„I

5265

Amáta, Kláriska

38 Anežka z Monte Pulciano . .
53 Anjela Česká, Karmelit. . . .
492 Apjela Foliňská -+ . . » «
164 Anjela Meriči

.
„IV 433 Anjela Rietská - . . . « «
V 2l Anjelina Kláriska . . 

420
136
312
863
406
2J1
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Amna Garcia, Karmelit. . . „IV

Anthusa ..

<..
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74 Kateřina Bienské, Dominik, .Ti

217

„M 128|KateřinaŠpanělské. . . - - V

Ascelina, Cisterciačka - . . . V

188|Klára Montefalkonská, Augu

Auriá - « - « + + + « +

„ II 357] stiniánka. ...

ÁVA.- -<o o 0 eee 60,

MI 217|Koleta. .....

26

.....

V 183

.«. +.,

M 811

Bartolomea,Servitka . . . . II 897|KolumbaBietská .....
„IMI 406
Beatrix,Benediktinka. . . . II 310|Krescencia. .....
..« +.. II 64

BeatrixEstenská....

„ [I 890Kristiana......

.

„I

812

. . V 151|KristinaBeghina ...
. Benediktinka(Beneška)
Blažena,
Benediktinka.
.. ..III
310|Kristina
Spoletská
. . . ... .IV
.IT171
166

BlaženaEstenská . . . . . . I

Bohdarka.
....
Bohuslava ..

390|Květena,Joannitka .-....IV

- +... II 32Limbania.
.........

+

«--..

98

V 360

V 269Ludgarda,Cisterciačka . . . IV 125

Bona... ..++. +++

NI 484Ladovíka.
. ........

I 507
| Bova......«
.++
«.«.«
HI179,
Margarita
(Markéta)
Maria
. . V 300| Alacogue . . . ..- +...
VI 148
© Bronislava,Premonstrátka
Cecilia
(Cilinka,
Cilka),
Domin.
IV85/Margarita,
AugustiniÁnka
. .IT418

CeciliaLotrinská . ....-.
Diana, Dominikánka
Digciola - - ..

Doda.....-«

V 161MargaritaFontana -.....
„IV 85MargaritaUherská .....

VY8987
IV 487

-+ +. +. OI 337|Maria de Cervellione . . . . VI 167

++... III 179|Maria
Elekta........

ElektaMariu......

I 319

« . I 819Maria
Karthag.
......

JI 123

Eliška Dobrá, Františkánka . VÍ 394;Maria Ochraňkyně -

„ VI 167

Eliška Uherská, Dominikánka
Magdal....de Parzi,
Emiliana......
.... m 273Maria
197)melitánka
+...Kar NM471

Eneima-. -+

+- «.. rv 78|MariaPerská... ..-

Epifania .......

.

„ VI 56Mariade Sacos. . ..

Eufrogsina « « « « « « « . „+II

Eustochiuma
Julia. .....

116/Maria de Subsidio

„IV 78

.. - . VI 167

.....

VI 167

V 512Mariamna
-.....-....

IV 78

© Flora,
Joannitka
...... IV93|Marina,
Augustiniánka
.. ..IV140
Hildegunda.
......
67Melania
Mladší.......
I 247
. Hyacinta
(Jacinta).
.. .... M.I 212/Milona,
Dominikánka
... .IV
85
Františka Mantovská, Servitka IV

32 Martha. . . « =...

«. +. IV

78

Isabela....«

-++ +. V 293|Milona,
Klariska......

I 42

Jsidora. .. -+

.

IV 2

„IN 256|0livaAnagnijská
. .....

Joanna(Johanna)Dominik.„HI 326|0ringa. ....

«...

..

I 812

. Julia
Eustochiuma... .V6512|Perla
Fontana
...... V867
Joanna,Karmelit..

« „IV 9345|Patricia
.......

....

T 26

Juliana s Falkonierů, Servitka IV 144Prudencia, Augustiniánka . . IT 273

JulianaKornelionská
.

„UI 38Radegunda.....

«..

KamilaBaptista,Klariska.„ .HI 501|Relinda.......«..
Kateřina (Katruše, Katruška,

V

18

- V 251

Rita, Augustiniánka . . . . . MI 418

Kačenka, Katinka, Katka,
RostislarA . .. -+ + + = + +.. II
Katuška) Boloňská, Klariska IT 941/MSibylina . « « -+ « ++ +- II

Kateřina
de Ricci. . ...

.. I 1M0Tarsla....

-+ +...

64
450
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17. Jeptišky.

18. Abatyže,
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Tereria

(Tereza,

Terezka,
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Florencia (Florentina) .

„IV

Teryhka,Karmelitánka“. . VI 126|Franka. .....-

1854

„.. HI 186

Thekla. . .... ... 2.. IV 78|Gertruda,
Benediktinka
- „VI
088
Theodora... ..-.. « « . „IMT 92|Gertruda
Nivelská
. „M5
Tuskana,Joannitka.....
IV 884|Gertruda
Prónionstrátka
-.. V
Ubaldéska,Joannitkači Ho- * Hadeloga.....-..«...
„I 28

. epitalka
-.-....
«+,IT484
Helena..
etec 91
Valporga
. . .....-..

IM289/Hildegarda
.
.....

VeronikaGiuliani,KapucínkaIV 858|Humilita. .......
VeronikaMilánská . ..

..

I

V4

„ „II

897|Ida (Ita) . « . + + <- -+

VoršilaGinliani,
Kapusínka
338|Jolanta ... ee..
Zlata
—.. <.« 0..
20... - IV
II 357|Joliana..
0 0.2...

417
357

IV
9
V 281
II 5601

KamilaBaptista......
18. Abatyše.

I

KatetinaBoloňská .....IM

34

Kedra (Kedruta), Benediktinka VI 336

Adela (Adelheid)......

II

Adelinda . . . . .« . ....

V 287jKedruta,Premonstrátka . . . V 115

55Keruše(Kedruta)Nivelská. . II 425

. Agnes
Česká
......«I 278|Klára
Lotrinká
......V10
Aetheldritha. . . . . . . IV 172|Klára
Assiská ........

V 1

AgnesPoitierská . . . . . . III 9887|Klotsenda.....
Alžběta Šenavská . . . . . „IV

Anežka
Česká.......

..

„IV 237

197|Květa (Květuše). . . - - - „ IV 154

JI 273iLandráda.
.....

. -1 IV 838

AnežkaPoitierská ©-. . . „III 337|Lioba.......-.
....
Athanašia. - .. o...
. V 121|Marcia
Rastikola
. .....
Aura(Aurea). . - « - « « VI 40Mara Mlada ........IM

V 516
V M
89

. Benedikta
(Beneška)
Assiská
.IT419|,Mathilda
...... .«.„II497
Benedikta(Beneška)Lotrinská V 1IbljMaxima ....-.-.

BertaAnglická.......
BertaKapriolská......

Bertrada
.-....«

.«+.

, VI 196

IV 275|Mechtilda,
Benediktinka. . .IM 68
II 500|Mechtilda
Diessenská... „II 497

+... IL 55Milburga
.....-.

....

M22

Bora.. - -. 2.2.. o.. III 179|0Odilia
.
o... .....

I 116

. Cecilia
(Cilka)
princepna.
„V161|0Otilia
..... .«...,I 16
Cecilia(Cílka)Lotrinská. . . V 110,0fka(Eufemia). ....
CeBariá -<< + + +

-+« +. I

8336
Paraskera -.....

. „IV 1833

+. „VI 217

Eba-... -+ ++« «. „II 19/Petronila.
. .........
Edeltruda
(Ediltruda) « „IV 179Poncia..... ....
Editha......+
+++ +. V 415Praxeda.....«.
- +.
Eliška.. .-.. +2... IV 187|Prčdislava
........-.

IV 55
IV 5
, VÍ 217

II 4936

| Etbelburga
...---++.
I 66|Rustikola
Marcia
,..-..V«
Enimia.......

.

„VI BRichtruda
.........

III 822

„ IV 179|Salaberga....- . +... . . V 484
.- Etheldrida......-..
Eufemia
(Ofka)
......„IV
189|Santuccia
(Santuča)
..II479
Eofrosina.
.... .+...„MI
496|8ára
. ..--+
+.+.++.
IV873
Eusebia - +- << ++ .«« , I

Eustadiolá. . -. + « « « IV
Církevní Bok VL

418lBegoberga.-.. -+ . +...

77Begolena....«......

V 10

„IV 478
40

así

Bmnla...
Brětička .-.

oot-g

Talída Amasta.

M
.ee

Zlata (Anrea).
19. Dělníci, slušebníci.

«Amos,
pastýř
.. +««
Akacius, soudní biřic . . .

dann,onkEee
Anolius,
žalářník. .....

Antonín,
kat ........-

.

Antonín,
komorník.....

SE
SADEBSE
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Apolo,
komorník......
Apronian,
žalálník.....

125
413

Artemius,žalářník ......
Arades, dvořan. ...
..
Baylon Paschalis, ovčák .
Benedikt (Benezeto), pasák.

Blandina,
služka-.....

<3Ha<HH3HU4nHadnddnaí

Cenaa,
žoldnéř
.......

198|Konon,
zahradník...

Cesarias, cís. pokladník ....

237|Konstancius,kostelník. ..

Cyprius, žoldnéř
Cyriak, otrok
Digna, služka. .
Dionys (Diviš),žoldnéř ....
Dula, děvečka
Eliáš Jan, otrok

Erotheida...

.

VÍ

Ennomia .

+- „I

.... . IMI

63|Kasinova Germana, pasačka . I
446|Kvadrát, soudní biřic . . . . V

103

615|Kvido,
kostelník......

V

979

149|Laodicius,žalářník -..

. . III

213|Lubomír,
stokař .-..«.

..

v

+ « -.

145

217

v 142

94/Maria,
služka.
..... .VÍ

196|Maria,otrokyně. . . ......

Eutropia...

Felicita

198|Kristina
-++

199Margarita (Markéta), pasačka . V

Eustach, komorník

Felix,žoldnéř
.......

M
. V 472

241|Kuklej,komorník...

63|Mamas,pasák ....

Eusebius,
žoldnéř...
Eutyches

...

827
148
519
198

63|Maro
.

198|Matrona,
děvečka. .....

Germana Kusinova, pasačka .

Gondulf,
kostelník.....

.

Guhštazad,komorník....

Guido,
kostelník......

.. Im

106
238
105

105|Marta, hospodyně .
„IV
330|Martinian, žalání strážník . „IV

...

Glafyra, komorná ..

... 2...

I

<RAH=dnEdBan«

II

108|Maurus,
žoldnéř......
188/Maxim,
komorník......
896,Maxim,nádenník......
122|Maxim,
žoldnéř.......

v
III
HI
M

879|Mihlej,
komorník......

„M

403
198
96
198
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Miles, král. panoš

264|Baldomer,zámečník ...

*

o

“*

o

ee

Nikostrát, náčelník stráže .

g97|Bonavita,
kovář.......

us,zlatník
.....

Fokas,zahradník. ...
Gerard,barríř . .....

Olympius, žoldnéř .

Ostach,komorník.......

Heret

....

880
Josef,
tesař
..-..„II4

Potamiana,
služka. . ....

Jan Egyptský, tesař.

e

. . ..

256Jaromír, barvíř . ...

Rajmund Nonnatus, pasák . .
o

I 156

IT 2863

839 Hofbauer Klement, pekařský .

Proces, žalářnístrážník ....
o

Vavřinec),

48Hilarius,provazník.....

Porfyrius, sluha

BRevokát

(Heřman,

tovaryš
.---+
++«+I40

Perla,pasačka......-.

.„

83

«. I 952
.. IV 61

obuvník
.........

PaschalísBaylon,ovčák...

Porfyr

„60

Florus, kameník a stavitel. . V 164

Odran,vozka...

+

II 270

Eligtus,
zlatník
.......I'

Nothborga,hospodyně...

[0 o. o. ee © Ť- «

61

. . M 125

198|Just,měšťan.....
198|Justa,hrněířka.....

Sabain, sluha. .

IM D22

4- „IV

Jonáš, zahradník ....

Rustik,
žoldnéř.......

„

245

198|Beatus (Blažej), košikář . . . IT 297

Nizilo,komorník.....

.

.II

Mongreus,
žoldnéř ......

. + „II 478
. „IV 602

Sokrates,
žoldnéř
......

446|Konon,
zahradník
.....I 30

Stratonik, soudní biřic. . . .

145|Konstantin,mlynář ...

Theodul, otrok

198|Krispin a Krispinian, obuvníci VI 198
o41|Květoš, kameník a stavitel. . V 154

Seren,zahradník
......

217|Klément Dvořák, pekařský to

Smfl,
žoldnéř.
.......

198| varyš - .- - -+-+ «.

Styracin,
žoldnéř......

. . II 986

ojeMarin,kameník ....
re|Martin,krejčí +...

.

Valerik,
pasák.......

. Valerik,zahradník.....

.. V 811
. „IT 60

po|Maxim, mistr kamenický a sta

Vavřinec Hereš, kuchař ...
Vendelín, pasák
Venerius, žoldnéř

156 vitelský.....

..

Vitalis, otrok

259 Pravoslav,měšťan. ..

«.V154

165|Nestáz,valchář. . .....-

V 3539

196|Nevolon,švec. - -+ « +. „IV 4%
156Orel, stanař . . +... « +. IV 3865

Verner,
nádenník
......
Viktorin,
sluha. ......

105|Porfyrias,
sedlář . ......
Pravoslava, hrnčířka

I

242

. . „Il

478

©.. . „IV

602

176 prokul, mistr kamenický a sta

197 vitelský...

<...

Rufina,hrnčířka .. ..
Seren,zahradník....«

20. Řemeslníci.
stanak

Anastasius,valchář. .....

Anlan,švec.« ++. +...
Aunrelian,měšťan . ..-

M

28

89
V S939|Vavřík,kameník a stavitel. . V 164

o o « . o . o IV

995|Valerik,zahradník ...

V 154

.. IV 502
. HI 217

Sever (Šebíř),tkadlec . ...
Akmla,

44

590|Laurus,
kameník
astavitel
V15

TorpeB, dvořan

Tychik

M

.. II

189|VavřinecHereš, -obuvník ..

„JI

416'Vilém,
pekař. - ...«

„M

I

166

l

Abecední seznamdle stavů.
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81. Rolsíci.
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2. Umělci a učencí.

- Agnus
Jan,
statkář
.„ „„IV478|Abo,
voňavkář
....... I 288
Albert (Aleš) . . - . +- +. III 280|Albert (Aleš) Veliký,spisovatel VI 875
Barlasm - - « « « + « « + „ VÍ 363|Alexander, lékař . .....IV
16

« Emetriuš
. .««««« +.JE288|Anatolius,
učenec
--.. ..IV262

Isidor
«.-+.+...A

o

M 261

Jan Beránek, statkář .
„ IV 476|Arnold, královský citerák . .IV 424
Maria Toribia, sedika . , „ . III S855|Audax,krotitel dravců. . . „.IV 843
Marta, hospodyně Boží

Matin

. . „.IV 507/Aurelius Augustin, učenec . . V 292

-. « « « « « « + « , , II

288/Beda Ctihodný, učenec

.„.. . HII 474

Nothburga, bospodyně . . „ . V 395/Benický Filip, lékař. . ..
Spiridion « = . «« - -.« « , I

..

. V 184

120,Bernard, učitel církevní . . . V 166
Bernard Klód (Claude), právník II 495

.

Bernvard,zlatník ..

22. Kupci, obchodníci.

...

. VI 367

Blahorod II. spisovatela básník VI 319
Bonaventura, učitel církevní . IV 8374

Akvila -4
+- ee
ee IV 986Promo(Břoněk,
Břetislav),
učitel
AlexiusFalkonieri . . . - - M 13 a básník ©.<...
2...
VID či

AmideusAmidei . . . - . . JÍ 118Gogarins,lékař ......
Bonajnukta Manetti .

«B

BonfiliusMonaldi.......

„I

HN118Gyrili,něenec. . <...

Botrid<.. <...

997

118Clande Bernard, právník. . . II 495

„IV 274

+IV 503pamian,
lékař... -. -V

498

Godrik- ©<- +444

MT409Diomedes,
lékař...

. <- V 186

Homoborms » - -< -+ < «

VI 925 Dobrohost, učitel církevní . „ IV 374

Jan Kolumbini.«.-....
IV 519Eligius,zlatník. . ...-.Lydia,obchodnice
šarlatem . II 624 ogina, básník ......

I 23
IV 405

MonaldiBonfilius.......

V 184

.- Manetus
dell?
Antella
.. II1Faina
18zlatník
»:spisov
+90
Manetti Bonajunkta .....

. IM 118

I

.

118
FilipBenický,lékař.. ...

. 4. de
«S
++ osteneis
« 2... «.,ID
IV 135|FlorentiasGeorgius,spisovatelVI
. Orel
Bosteneus
113
Fortunát,
básník
. -«...I 343
149
Ugočo Ugočoni . - « <- - « II

23. Hostiniti.

118|Genesins, divadelní herec .. V 203
Georgius Florentius, spisovatel VI 845

Hegesip,dějepisec . ...

IMI

47

Hieronymus (Jarolím, Jaroš,

Akvila ...

. . c...

Bohdan. ..

« « « « « . , „JI

Alban......
German

..

IV 8355)Jeroným),učeneca spisovatelV 321

« « + + +IV 167|Julian,
lékar........

889|Justin, filosof. . . ....

HI 63

„II

9%

. . - + « « + « « . IV 528 Kasanova Pavel Jeroným, spi

Gogr . - . -> ++ « »

„ IV 8314|sovatel. ..........

. VI 410

Orel. ...
. oeee«„...IV
Sb89b/Kastorius,
rakany
něitee
-9.......VI
cc ce ŽO279
. Priscila
(Priska).
sochař
Theodot (Bohdan) - « « « +. IE 869'Klaudius, sochař . . . . . . VI 279

24. Umělci a učenci. 25. Advokáti, právníci. 20. Úřadníci.
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KlódBernard,právník. . . . II 495|AvelinOndřej . 2...

Konstantin,a
Kosmas, lékař

.. VI 820

« -.«
« 4 «« «, IV
(Claude). .
V 274BernardKlód
498|Fidel Bigmaringenský

„HN 4%
„MI
193

Eazar,malíř.....
„ II 222/German
.........
Leonardo
da PortoMauricio, Ivo...
4...

IV 528
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str. 152,patron pokojea míru III 153
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91
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444 mocích lidských i chorobách
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žentěhotných....

.. IV 869|Tomáš Akvinský, patron

Markéta Skotská, patronka žen
čekajících se, díl IL, str.47 a IV
Michael archanjel, ochránce
proti zlému duchu za živo

82

.....

ské věrností a počestnosti . III
Ubald, zapuzovatel duchů ne

čistřch..
<. <-

Vendelín, patron rolníků

V 617

Miran (Modest), při bolestech

očních

studií IIT 223

Tomáška,ochranitelkamanžel

bytí a zvláště při smrti, vůdce
a průvodce duší jdoucích do

královstvínebeského .....

V

3
l

28

m

©.. VI

8
E:

Ventura,patrontrpících průtrží. V 941
Vít, v čas bouřky a zemětře

sení,díl I., str. 47a ..

.IV

116

Volfgang, patron horníků . . VI 225
Vševlada, mstitel křivopřísež

Moner Dalmacius, při bolestech
zubů
níků..
JII 921
Norbert, smírce sporných stran. IV 48
Ždan, při zimnici, bolení zubů. Lil 221
Pankrác, mstitel křivopřísež
níků .
.
921
41. Rosmantlí.
Pantaleon, ©
v každé nemoci,
patron lékařů, díl I., str. 47 a IV
Pelhřim(Peregrin), přijakých
Aleksa (Alexius), dobrovolný
koliv ranách na těle: čer
votoč, rak a pod.
220|Antonín Peregrin, poutník, do
Petr Gonzalez, patron lodníků III 101)brovolný
žebrák
..
Prudencia, v rozličných cho
Benedikt (Beneš) Josef Labre,

robách...

273

Eleazar,zákonník..-..

Rosalia, v nakažlivýchnemocech. v
Bebald při bolestech hlavy a

V

166

+ - VI

. . II
.. V

«-n
596|Marius,samotář. -+ +.. IV

Rolendapři moru -.....

.

16

. VI 198|/Gamaliel, prvokřestan . . . - I

Reginald (Renald, Renaald), při
Gerold, poutník. . - « zimnicí a patron neplodných V 429|Holda, prorokyně Jerusal.
Hugolina, samotářka
Roch, proti moru a nakažlivým
nemocem
135|Ludan,poutník...
. -

kříže ..

118
519

Dismas,kajícílotr -....

Bafael archanjel, ochránce ne
mocných, pomocník slepých

a strážcepocestných. ..

žebrák
.....

67
78
131
76

120
461
Niketas, Sloupovník. . . . . III

306|Nikodem, prvokřestun . . . . I

164/Peregrin Antonín, poutník, do
. .
Begoberga, patronka slepých . V 110) brovolnýžebrák...
Rainer, samotář... « . . .
Stanislav Kostka, patron stu
dujících
VI 316/Richilda, samotářka . . . . Sventibold, při bolestech zubů. V
Servulus,žebrák ... .. .
Byra, patronka trpících průtrží
a kamenem
75|Simeon Starší, Sloupovník . .
Simeon Mladší, Slonpovník .
Tarasia, při bolestech v aších
804 Ugolina, samotářka
a hlavy 

II

22

IM 76

116|Roman
Divotvorc
žebrák.
II
V 192
97
186
I
I 278
III 460
V 78

Přehled seznamů dle stavů.
1. Věrověštové.

2. Dítky.
8. Jinoši.
4. Panny.
Manželky a matky.
Manželé.
Vdovy.
. Poustevníci.
Mniši.
10. Jahnové a nižší duchovníci.
11. Kněží.
12. Opatové.
18. Biskupové a arcibiskupové.
14. Papežové.
15. Dvanáctero apoštolů Páně.
16. Čtvero evangelistů Páně.
17. Jeptišky.
18. Abatyše.
19. Dělníci, služebníci.
20. Řemeslníci.
21. Rolníci,
omuN9N

. Vojevůdcové.
29. Šlechtici.
30. Knížata.
31. Kněžny.
32. Princové.
33. Princesny.
34. Králové.
35. Královny.
36. Císařové.
37. Císarovny.
38. Kajicníci.
39. Zakladatelové řádův.
40. Patronové ve zvláštních potřebách.
41. Rozmanití.

Oprava.
Díl VI. stránka 123., řádek 12. shora má míti citát: Jan
3, 39. místo: Jan 3, 15

Vestati„Základové letopočtu křesťanského“
Díl VI. stránka 477. v řádku 2. zdola račiž každý čísti: dělitelný

místo nedělitelný;

záporná částice ne přetrhne se.

Na str. 491. v řádku 11-—12 má státi:

nastala rovnice sněsíční“ místo sluneční;
státi: rovnice sluneční místo měsíční.

„Ku př. roku 1800

a v řádku 13. má

Na str. 499. (v některých výtiscích) v posledním sloupci dole
po slově „Roku“ vypadly číslice 25, a zůstalo jenom: Roku
00,
kdežto býti musí: Roku 2500.

Dohovor
v příčině

„Církewního

ARoku-“

Nikoli bez obavy počal jsem před dvěma léty vydávati

vlastním nákladem

„Církevní Rok.“ Obavumou zvětšil

můj přítel zkušený v podnicích podobných, důst. p. Placid Maťthon
v Brně, jenž mi **/,80 psal: „Bojím se, že 8 pozdějšími sešity
uváznetel“ — Nestalo se tak za pomocné milosti Boží a za mimo
řádné přízně i pochvaly, jakouž dílo to uvítalo naše duchovenstvo
Českomoravské.
Díky vřelé činím všem a každému, zvláště pak pro dobrou

věc obětavýmpánům vikářům a těm příznivcům, jenž
několik výtisků „Církevního Roku“ odbíralia předplatné
společně zasýlali,jichžto jmena zde na památku kladu pořadem,
jímžto se byli přihlásili: P. T. pánové: Ferdinand Lenz, k. Bran
dýský. Fr. Benda, k. v Praze. Fr. Janda, vikář v Přistoupími.
Jan VWavrouš,£. v Lobkovicích.

Jan Kohou!,

vikář v Neveklově,

Cbristin Plodek, f. v Počáplích. Antonín Černický, f. na Chlumu.
Josef Doubrava, administrator, a po něm Karel Král, f. v Dublo
vicích. Václav Černý, k. v Unbošti. Leopold Zuman, vikář v Mnich.
Hradišti. Jan Čuban, vikař ve Mcelích. Dr. Frant. Kryštůfek, prof.
v Hradci Králové. Antonín Buchtel, arcikněz, vikář v Kyšperku.
Antonín Novák, vikář ve Veliši. Frant. Vacek, f. v Horním Jelení.
Frant. Javůrek, vikář v Heralci. Frant. Komárek, fund. k. v Bu
dějovicích. Antonín Veselský, professor v Písku. Jan Duben, vikář
v Nezamyslicích. Frant. Maršovský, děkan Brněnský. Alois Volf,
děkan ve Sloupu. Kanonia Prémonstrátů v Nové Říši. Jan
Kraupner, f. v Knihnicích. Josef Pospíšil, k. v Kolíně, nyní farář

v Kondratci. Julius Jtřík, f. v Slavkově. Karel Papoušek, f. v Pod
klášteří. Jan Vychodil, k. na Velehradě. Josef Půťermann, farář
v Kratonohách. Vojtěch Podobský, f. v Lysé Nové. Antonín Přibyl,
k. v Rožnově. Josef Feuerstein, vikář v Třeboraticích. J. Vlček,
k. v Morašicích. Jan Hejtmánek, f. v Korouhvi. Jan Buchtele, k. ve
Vodňanech. Kanonia Prémonstrátů v Želivě. Jan Švéda, vikář
v Prachaticích. Emanuel Doležal, děkan Minický. Seminartsté
v Praze, v Králové Hradci a v Litoměřicích.
Písemně projevili Bvouspokojenost a své uznání mimo nej
důstojnější arcibiskupské a biskupské konsistoře v Čechách a na
Moravě, P. T. pánové: A. Zvláštními dopisy: Alois Volf (více
kráte). Josef Souhrada (vícekráte). Dr. Ig. Saláť. Aurel Gardav
ský. Karel Lauda. Jan Libertin. Josef Lhotský. Frant. Pecháček
(vícekráte). Jan Podlaha (vícekráte). Tom. Blažek. Frt. Komárek.
Frant. Emmer. Opat Ant. Hauber. Fr. Janků. Alois Ejffenberger.
Frant. Šíp. Ant. Hrubý. Jan Soukop. Ant. Černický. Václav Strop
nický. Frant. Javůrek. Josef Svoboda. Viktor Foytik. Jan Tesař.
Josef Mitiner. Josef Streichsbier. Jan Fischer. Jan Hejimánek
Josef Svátek. Josef Benda. Placid Mathom. Jan Duben. Josef
Sedláček. Václav Čejka. Frant Čáp. Ant. Novák. Frant. Franěk.
Jan Slávek. Pavel Přláť. Ant. Laad. Vojt. Podobský. Josef Smělý.
Tom. Hájek. Frant. Pochop (vívekráte). Frant. Klíma. František

Jungwirth. F. J. Lehner. Josef Pazderka. F. Janda. J. Krato
chvíle. Dr. J. Rydvam. Jer. Lýsek. Jan Linhart. Jan Tvrdý. Josef
Vyhnálek. Em. Svitavský. J. U. Dr. Max Wellner. Josef Doma
šínský. Josef Mencl. Frant. Syllaba. Kan. Mat. Procháska. Vikt. Bez
děk. Frant, Voříšek.V. Polanecký. Frt. Krása. Ant. Burian. J. Mottl.
Frant. Vítek. — B. Korešpondenčními listky: L. Pubal. Antonín

Kislink. L. Jackl. J. Kramr. Ant. Kloboučník. Josef Pardus.
V. Oplt. Josef Domašínský. J. Němeček.V. Dvořák. Ant. Veselský.
Josef Šildberger. Josef Zbejval. Kapit. děkan J. Berkovec (vavětí
venkou). Josef Zajíc. Frant. Hoppe. J. Duben. Em. Svitavský.
Frant. Ekert. J. Štětka. Josef Nesval. Ed. Sturm. Ant. Rajský.
Fr. Blaško. Dr. V. Hronek. M. Ziegler. Kan. Fr. Daneš. Dr. Fr.
Kryštůfek. Ant. Machek. Kon. Mandl. Kan. Mat. Procháska. Fab
Roháček. V. Brůha. J. Kubíček. St. Šťastný. Fr. Hartmann. Frt.
Můller. Josef Kyselka. Josef Hejna. Frt. Pfeifer. — C. Poukázkou
poštovskou: Ant. Buchtel, Frt. Míchálek (vícekráte). V. Černý.

Dr. V. Hronek (vícekráte). Frt. Blaško. K. Zima. Frt. Vítek
Al. Broul (vícekráte). J. Šrámek. Ant. Šimek. J. Eybl. J. Novák
(vícekráte). Fr. Musil. AL Volf. Mat. Dušek. V. Votruba. J. Blašek.
J. Buchtele (vícekráte). J. Otčenášek. Josef Baar. J. Kořínek.
V. Melichar. Jos. Kašpar. Chr. Plodek (vícekráte). Fr. Hřebíček.
Frant. Matoušovský. Frant. Vacek. Josef Zbejval. Josef Pacholík.
J. Kubíček. V. Kratochvil. Alois Ulbrich. Jan Vlach. Jos Bukovský.
Jos. Plašil. Jak. Janda. Jeho Milost Josef Jan, biskup Kralo
hradecký. Frant. Moravec. Jos. Vlček. Martin Benák.

Všeckytyto pochvalnékritiky „Církevního

Roku,“ a na

sta písemných projevů laskavé náklonnosti a přízně jsou a zů

stanou mi po veškeren život nejmilejším

honorárem

za

práci mnoholetou a šťastnědokončenou. Příležitostnou korešpondencí
množství starých milých známostí oživeno a nových spůsobeno.
Za všeliká dobra ta vzdávám díky nejvuiternější všem velectěným
příznivcům, jimžto se uctivě a přesrdečně činím poručena.
Na Vyšehradě, dne 5. listopada 1881.

B. M. Kulda,
sídelní kanovník.

