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leamawatelná jest milost, a marná jest kráfa;
Žena, kteráž se boji Hofpodina, tak chwálena bUde.

Wřtsl. Zx, Zo.



Welcrtčným ťtmúťkám!

Nezřidka potkáwáme se š panččkamt, jak swčt

1e mtlUje; tťeba jen nasse mčsta zwroUbtti, do Uasjtch

diwadeleU wstoUptti, ba t do Uasitch kostelú Uahléd:

noUtt. Nesmirnč tižeji jest Ualéztt žeUU, 1ak Búh 1t

miťUje, to jest žeUU, jaká býtt má. Takowých panč

jest práwč tak pořtde, jako wssech mtstrowských dčť;

a osmčlth:li se tUto knižečkUWám předložttt, šďú:
wčroU, kteroU snad nčkdo za ofobion Ueb prosto:

frdečnoU naznači, mám jedtUč ten šámčr, abych Wám

byl nápomocen, počet tčchto pani rozmnožttt. Wezmčte

tedh a čtčte. Nenapinaji:lt tyto ltsth tak, jako Učjaký
román, UebUdoU také aUt tak prášdltými, aUtž tak

nebezpečnýmč. Možná, že jimt spasitelUá předsewšetč

se we Wáš wszdt; žajtsté ale Wh, welectšUé čte:

nářky, důkaz dáte, že jsoU 1esstč ženské, ježto dostt

dUchowUč sily maji, aby jtných hlasů posloUchalh,

než hlasú lichotnikú a podwodnikú.



l. Nemilowcini a newdťk.

Bo:ché pohlednUti Ua swčt a Ua žtwot ltdský
postačUje, abychom se setkalt š úkazem, kterýž, ačzar:
mUcU1ici, pťedce nám útčchU dáwá a UepopirateonU

chwálU pro žeUské pohlawi katoltcké zjtsstUje. Qd

jedUoho koUce kťeskanfkého swčta k dUchémU proje:
ije žeUsképohlawi wice Uábožnostt, než pohlawi
mUžské; ono přtjčmá pofelstwi spásy horltwčjt, pťt:
stUpUje ptlnč1i k Uassim oťtáťům; an, můžeme beš
obwtněUi š Ueprawdy smčle twrďttt, že bh w mUo:
hých tak zwaUých katoltckýchkrathách slUžebniciWánč,
kdhby žeUských Ueďylo, UUceUt bhli, w opUsstčUých

kostelichša ofadU son fe modlitt. u
Jaká jest tohoto úkažU pťtčtUaeč Ta se dá sUadUo

naléžtt. Nášožnost má swúj půwod w láfce k Boť,m,
lciska roznčche se pozUáUtm, a pošnáni mUsi fe zmá:
hati w frdct dle mirh přtjatých dobrodtslč podle toho,
co Spasitel o Magdaťenč pronesl: KomU se méUč
odpoUsstč, méUč mtlUje. A jeltkoš žeUa wice dobro:
dtni od Spasitele obdržeťa, Uežlt mUž, jest slUssno
a fprawedltwo, abh wčtssč láslxoU k UčmU pťtanla.
Sám fwčt, 1enž tolikeré křehkostt, neprawostt chtěl
jfem řtct, omlthtt Umč, jesstč tak daleko Uedospčl,
aby ženě bohaprázdxtost odesttl. BUd jej Uči, že
žena, aby se stala bohaprázdnoU aUeb aspoň w ná:
božeUských wčcech netečnoU, swémU srdct Uásili čiUiti
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a mnoho zapomenomi mUsi. Bročež takě mnohé pa:
ničky, které 1soU přiltš slabé a tčkawé, aby Wám:
BohU w dUchU a prawdě se kťaUčly, sloUžč mU předce,

proto že to dle weřejrtého minčni nasseho společeU:
ského wychowáni k dobrým mrawům pťtnáležč. u

Spasitel žádá pďáwem wčce láfky od žeUh siž
proto, že jt z wčtssi btdy na swčtě wyprosttl. ou

Mh wsstcknt bhlt 1sme nesssastnt; my wsstcknt
mčli 1ste pťičtUU š prorokem spolU wšdhchatt, kdhž
se Wkaptteťe dowoláwal; wždykpro wsseckhbylo nebe
zawřer a zemč staťa se newdččUoU od oUoho ďne,
když zproerčťtlč peri Uasst rodtčowč še sklččeným
srdcem roškošUoU zahradU opUsttli. Nwssak mUž na:
cházel t pťt kletďě, která 1ej tižtla, we swé sile a ne:
odwtslostt pomoc a podporU, aby fwou pozemskoU

poUť whkonal. Nle žeUa! uu kdoš ďy mohl wsseckU

tU úškost, wsseckxl tU potUpU wypočistt, které se 1i za

podil dostalo?
SmUtUým Uásledkem pádU a z Učho pocháze:

jiciho zatemUčni rošUmU pťtssel mUž ponenáhlU ktomU,

žš práwa, půwod a xdůsto1nostfwčdmžky UeUznáwal.
Spatné Uárnžtwostt zmocnilh se jrdre1eho a berzdnč
sobectwč UastoUptlo Ua misto láskh. Zwčtsseno bylo
Uesstčstč přehrožno:l kletboU, která w předkřesianskčm
swčtč žeUU tčžtla. Člowččenstwo mčlo dle šachowa:

ných podáni tU UejasnoU UpomiUkU, že wsseltké Ue:

sstěstč jeho wzaťo swúj pňwod z hťichU šeny; proto
stála žeUa še son slabostč a kletďoU, která jt tižtla,
osamotnčlá a opUsstčna pťed twáťi newědomého, sil:
ného a UárUžtwého mUže. Jaký bhl toho následeke?
MUž pUsttl wssem žádostem Usz a nadežčwal swč
silh proti slabosti, která w Utčem ochranU nenachá:
zela; u o tom dáwá dčjeptš swčdectwi.u
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SpatřUji u we wýchodxlčch zemčch wsiUde
mUohožeUstwi, jinýmt slowy, stádo nessiastUých twoxrú,d

kteréž wszchU a swčtla šbaweny 1foUce w hořt swé
de tráwi, se Unaiji w hcidkáchserailských1), ne:
wyprawttelxtýmt žarltwňstkamt sebe trcipi, o pohleď
szpného manžela žebraji, 1ako bh to byla aťmnžna,
a bez lásky žtji, abh swadly bez nadčje. auu Na zá:
padč wtdim wssUde ženU poUiženoU, zaprodanox:, po:
tlačowanoU, odstrkowanoU. Ntc 1č to Ueprospiwá, že
prozťetelslost 1ejč fňatek požehnala, že jejč powčst 1est
bezúhonná, 1ejt rod wznessený; au 1eji manžel 1čst
mrzUtý a ona mUsi š úst wypinawého otroka fwúj
roszdek slysseti: Kltď se! múj páU Uechceo tobě již
ntc wčdčtt. N barbarskč zákonodárstwt potwrzowalo
tUto UkrUtnost, weťejné minčni zůstáwalo pťt tom
poko1no, ba imUdrct tehde1ssi dobh fchwalowalt mlčky
thto neťestUé čtny.

Za Uasstch časů stoji to posUd tak U wssech tčch

národů, jejichž žiwot ewaUgeltUm Spasiteťowo jesstč
neobnowtlo. Amertkánský dtwoch ponecháwá swé drUžce
oďdčťáwáxtčpoťe a namáhawé práce. W Kytajt (Ččně)
béře rodéan na se fmUtek, kdhž se 1tm dcera narodi;
otec jt pohodč, prodá Uebo zabtje.2)

W HtUdostaně Ukládá UkrUtné zákonodárstwč
ttsicům nesitastnic powtnnosk, za žiwa po bokU tčleš:
ných pozústatkú mUžowýchan hoťict hrantct se obč:
towatt. W Nfrtce prodáwá se žeUa za pťeUizkoU
ceUU, a otáže:lt se 1i pocestný na cestU, dáwá ona

l)s Zemi neb Wrail : palác, také dúrem, t. 1. oďhdli pro
ženh U TUrkň.

2) MUdrct těto zemč mezt swými propowědmi Uáskedužicč
jťzliwý wtčp zaznamenali: Nejwčce dcerami požehnána
1est matka, která 1enom fhny má.



toltko následečcč odpowčď, která jeji newčdomost a
porobU doswšdčUje: CestU nemohU wám Ukázatt, wždyk
jfem jenom žeUská.1)

Nepťtssel bych kU konci, kdybych wasse dčjtny

poUze sestawttt chtěl w krátkém wyličeUt wasstch Utr:

peni w tčch zemich, kterých pochodeň wirh jesstč neo:
swittla. Neš kterak bhch smčl obraz tak srdce fkor:
mUchčct dále rošwiUowatt a wáš útlý ctt tim snad
Urašttteť Q raději welebme pospolttš fwého laskawého
Spasitele; opakUjme š wroUcnoU wdččUosti woláUč
plesajici dcery Stonfké: Hosamm shUU DawtdowU!
požehnaUý, jenž se béře we jménU Bánč! u

Tážete:lt se, křeskanskčženh, jakým zpúsobem Spa:
sitel Wáš ofwobodčl, odpowčdám: Každé slowo jeho
úst, kašdý skUtek jeho žtwota rozhrUsstl článek ťetšze,
kterým 1ste bply spoUtány. thš mUšowt jeho pd:
winUostt a wasse práwa na pamčt Uwedl, fňal š wáš
poUta; když stawU manželfkémU 1eho půwodUč swa:

tost nawráttl, an jeho 1ednotU, 1eho půwod a účel
Zwčstowal, Uwedl wáš na swobodU. Nespokojtw se
ňm, abh mUžé w 1eho powinUostt zafe Uwedl, oswi:
ttw ltdský rozUm UčeUim swým; očistil srdce mUžowo

wznessenoU ctUosti son a naproti jeho žádostem po:
stawtl hťUbssč a předce laskawé přtkázálti, které, jako

l) Na 1ednom ostrowč w LlUstralti předstoUptl 1ednoho dne
pohlawár před misionáře řka: Qtče, Uděl mně křest. uu
Nle th máš tři ženh a křeskanU jest toltko 1edna dowo:
lena. u thž to na tom záwisi . „ w Bo Uěkoltka
dnech předstoUpil opčt před netsionáře: Qtče Udčl mně
křest. u Whplnilš:li pak wýminky? u Ano, otče, 1á
mám 1iž jenom 1ednU žeUU. u A th obě drUhě? Co pak
se šr tčmi staťo? u Bolelo mnč to w srdct, je odstrčiti;
mh 1sme si z nich hostim: pťtprawtli!
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on nčkdy moři ťekť, Ua wssemocUé sobčctwi zawolaťo:

Nž dotUd smčš jitt; aťe tam mci se zUřtwost twých
wln Zlomttt. u

Z oďawy, že by pro wasse whswobošexxi přiltš
málo bhť Učtntl, chtěl staroU kleth, která wáš tištla,
smýtt. Smrt přifsla Ua swčt skrše hťčch žeUy; žeUč

bhla od Boha čest wyhražena, ltdskémUpokolenč žtwot
zase dátt pro čaš t wččUost. Qbračte šrak swúj na
laskawost a doďrotU Swrchowaného: Bržy má dáon
žádaná hodtUa fe přiblčžitt, kteroU Bůh k šachránčUi
a spaseUi swčta Ustanowtl; tU žeUa se whwol:lje, aďy
toto dčlo sprostředkowala. KUčže nebeského dworU

posýlá se k poUčšeUé dceřt JUdowě. N jaké pozdra:
weni pofýlá nebe tčto wywoleUéeŽZdráwa ďUď Marta,
mtlosti plna! N jaké pofelstwi má whslaUec ji wy:
ťčditi? Nj počneš w štwotč a porodiš SyUa, a Uazň:
weš jmer jcho Ježiš. Tent bUdeweliký a Syn Nej:
wyšssiho sloUtt bnde; a dá jemU BáU Bůh stoltct
Daďida otce 1eho, a kralowatt bUde w domě Jako:
bowě Ua wčky, a králowstwč jeho Ueb:lde konce. uu

Marta dáwá se do wyjedltáwánč š Nejwyšssim
a slthje, aneUstwč fwé zachowatt. N Nejwhšssi přt:
jimá, aUtž bh son bytost poUčžtť, téměť še rtů této
ženh, dčlo wykoUpeUi swčta, kteréhož po čtyrh ttsice
let nebe i zemčžádosttwčočekáwaji! ..... Aj, dčwka
BáUě; stantž mt fe podle slowa Twého! Slowo Božč
stáwá se tčlem w žtwotč žeUy, která je krmi prsoma
swýma, je koUoUssi na kolenoU swých a po třřcet let

jemU rozkazUje! A jaká to šeUa! WaUUa, maUšelka,
wdowa a matka. Žena, která jedtUá ze wssechtworů
bez kyťichUpočata bywssi, bez posskery žtwa bhla a
beš bolesti Umťela; žeUa, kteroU oU w Uebt nepři:

rownateonU sláon korUnowal, wložtw w rUce jejč
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moc neobmezenoU. Žena konečnč, která swé slzy a
Utrpenč š onim Utrpenčm spojtla, které Ua pahorkU
Golgotč náš fpasiťoe A chtčje w této žeUě ltdfkémU
pokoleni každoU ženU k Uctčnč předstawttt, prawsl k
zemt: Tak má ctčUa býtt, kteroU král nebeš tak we:
ťtce Ucttl!

Qd oné dobh wtdčtt jest, kterak w zářt swětla
swatého edangelta žena práw swých Uabýwá a zne:
Uáhla na stUpnč onoho trúUU pošnowU wystUpUje,
na který jt rUka Stwořtteťowa na počátkU byla po:
sadila. MUž pťestáwá od té dobh, co se křeskanem
stal, ji za son otrokpUt powažowatt, on jt ctč jakožto
drnžkU swých dUú a mtťUje jt jakožto tšssitelk:: žtwota

swého. SpatťUjeme jt Událostem w edangeťčU pťčto:
warhssenoU, od aposstolň ctčUoU a chráUčUoU od cirkwe,

která jč obzwlásstnčm žpůsoďem tťt welké úřadh Uctt:
wosti, whchowáwánč a láskh k bltžUimU swčťUje. W
pozdčjssčch dobách, za oUčch dnú, kde půda kťeska!t:

ských zemi kostely se pokrýwaťa, které UadsseUč nafsich
předkůke ctt té wpstawčlo, jtžto f on anč Uašý:
ršali, postoUptlo ctčUi ženy témčř až k přtltssnostt.
Žšta we středowčkU1est tdeálem (widtnoU, wzorem),
jehož wťtw básUictwi, bttwh, dwory, sedáUč,l) rhtčř:
stwo opanowal. Za oUé dobh wtdčme krále fraUcoUz:
fkého, Lwačka Mll. (114()), aU swé zákoUp a wh;
jednáwcini od korUUowánč swé rozmtťé Ndeťy
datUje (poččtá). Král sspaňhelský, Jakob z Nragonte,
(okolo r. 1213) we swé kntze zákonů wýslowUč za:
powidá, mUže jmoUtt, aU sonxmaUžeťkU Ua cestč
sprowázi. Staročefký „Řád práwa zemského“ wý:
slownč Ustanoije: „že teU pohnaUý a jtž (k smrtt)

l) Wiz na přiklad: Zčralodworský rUkoptš: LUdtsse a Lubor.
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odsoUzeUý,kdyžby byl U swé ženy oddané ,Ua:
lezen, a an jej objaťa axlebo swým rúchem přtkryla,
že od ni Uemá wzat, zabtt ďýtt, ant kterš žalosti
trpčtt.“ wu „N také kdyžďy byl U hroďU sw. Wáclawa
w Bražském kostele,anebo pťed králoon českoU,
také nemá wzat býtt, ale pokoje požitt.“ 1) A co mám
teprw o swatém LwačkU (xlx1270) ťčct? Na swém
swatebnim prstenč dal swatý obraz Ukťtžowaného
wyrytt, a okolo nčho korUnU z ltťiji, odznakU fran:
coUzstého králowstwč, a perle, abp jtmt na jméno
králowé Uarážel. Bod ttm stáťa UásledUsicitřislowa,
kterci wsseckUláka jeho žtwota zahr:towaťa: Bůh,
FrancoUZskoa Margareta! 2)

N za nasstch dnň, jak sietrnš a zdwoťtle za:
cházeji t tt še ženoU, kteři sice opowrhUjč dle Ucibo:

ženstwč žth býtt, ale newčdomky Ua paprsskách sw.
eoangelia se 1esstč zhřiwajč. Co mám ťicč o oUé
ochraně, kteroU wssecka Uowowčká zákonodárstwt, která
we stčnU Wkaptteťowč zrozeUa a jeho szesserU
ctnostť zplozeUa jsoU, ženč pofkthjieF A chtěť:lt bhch
tajemstwi mnohé kťessaUské rodtnh odhalttt, o jak
mnohých sladkých radostech bhch mohť wyprawowattl
Kde jest wladařeUi naléztt, které by se mohlo kwla:
daťeUi frdUaté křesianskč matky Uprostřed 1e1tch po:
četných dttek přtrownatie?

Špatnč ochraňowaUá přčltš krátkoU mladostč,
stala fe žena, diky thnpttekowt, prwnim pokladem
swého manžela. Slawné přčsahy práwo je1t ppswčttly
a ochraňUji jeji osUd; rtnost owčUčUje jejč krásU a

l) Wiš Balackého Dějinp UárodU českého, dilU 2., částka 2.,
str. 326.

2) Marketa, Maršareta či margartta znamená perlU.
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smčle smi UyUč swémU stáťč wstřic hledčti, před kte:
rým se tak mnohč pant dčsi, a múže sobč wážUostt
wydobhti, kteroU šseboU ďo hrobU bčře.

Zejč synowé wyrústajč jako nerolečttelUé rato:
lestt, an 1est jejtch kochánim, jejtch swazkem společ:
ným, a jak se jeji žtwot schleje, tak ditkh 1ejčw kráse
a sile fe šwedajč, jt wčUčč a ohradU ji stawi. Bo
králowstwč anUy Uásledee zpoUeUáhla welebnost
matky; a teUto Uepošorowallý pťechoď zjedné plnosti
morč k drUhé, která wždy ertdttelUým obrazem
Spasitelowým podporowána býwá, propůjčUje 1i ne:
smrteťUost, které sice Ubťtšitt ťze, ntkoťtw aťe jt er:
ssttt. W matce omlazUje se manželka, a kdhž pťody
žtwota swého Ua oltářt, kde fe ji ko swčťUjč,jednoho
dne občtUje, obléká se o swých fwatebnčch slaonstech
zafe do swého swatebniho roUcha, které jako erčsta
Ua sobě mčťa. Konečnč jtš wdowa aUeb posUd man:
želka messká U padesáttletého ohUčsstš š drUhým po:
tomstwem, pťedchůdcemt fmrti swé.

Jest sice mnoho šeU, to wim, kterš trpi apláčč,
proto že králowstwi Boži UeUčdostt Upewnšno w frdci
tčch, jejichž Urážkh 1im jest snássett; awssak t tčm
zústáwá dostt swoďodh, weleonstt a radostt, aby š
wděčUým cttem, 1e1ž Uemá Utc zmořčti, še sláwo:
zpěwem králoth angeťů solchlasitt mohly: Welebč
dUsse mci Hospodan . . ., že Učinsl mně weliké wěct
ten, jenž moceU jest.ll)

ŽeUa 1est Wkapitelt weltkoU láskoU powiUna,
pončwadž ji lepssčpostawenč pro jeji wěčné spafeni dal.

l) Jtstý mUdřec wasse dčjinh w následujici památnoU wětU
šhrUUl: žena 1est U dtwochú soUmarem, Ua wýchodě do:
macim naixadťm,w křesianské Ewropě rozrnazleným ditětem.
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Stojčt to wtce práce, dUsst son w záhUbU
Uwésti, Uež jt zachránčtč, a múžeme řict, že člowčk
ne bež Uamáhánt do zatracenč přtcházi: každý šloshn
by mohl to potwrdttt, kdyby chtčl UpťčmUým býtt;

owssem namantč se mUšt na cestč spasenč mnohé
pťekážky, kterých žeUa Uerá, a dosaš,eUč fpafenč, které

jest wssechněm možUé, dáwá ji Uxénč práce, paklč jen
š pomoci Božč intťUčch siťechetmžch tanUtč přiroše:
nosit snxé UposlechnoUtt Umi. w

W křeskanském UábožeUstwt rozešnáwánl tři čelné
strany, které powahU jcho zkrátka UaznačUji: pokora, trpě:
liwost, láfka. W této trojnásobné podobč mUsi Uábošen:
stwi, mUsi pobožUost k frdct šeUtUUpřirozenč snadnčji
průchod Uaťéšati než k frdci mUžowU.

W čem Záťežčona weltká pi:ekážka, která toltk

mnžů od katoltcké wirh a obšwlásstš od pobožUostt
wšdaťUjeeŽZáťežik w občtt, kterč od jejtch hrdosti Uá:
božnost požadnjc. MUž pixedstawnje člowčctwi še
stranh rozUmU a moci, kteroU jeho sila jemU pojt:
fsiUje. Nábožensiwi pak žádá od oUoho mUžského roz:
UmU, který wsfecko whpoččtatt chce, od oné hrdé silp,

která náramUě sama soďč důwšťnje, trojnásobUého
občtowáUi, 1eltkož 1emn wirU, modltth a špowčď
Ukládá. Qd tohoto rozUmU, kterémU se wsse co te:
mného jest prottwi, požadee Uáboženstwč úpťné a
UedčlUéoddanstt tajemstwi pťm)m UčeUčmwirh, která
son erthhtateonU hloUbkoUotťásajč:tomUtomUži
pťnčmU silh, jeUž si Uwykl toťtko naseďe se spolě!hatt,
Ukládá ša powinnost, w pokoře kolena swá obýbatt
před swým Stwořttelem, 1akožto Uejwhšssim pánem
a welttelem, a fon wlastUč slabost whšxtáwatt, aU
silnčjssiho, Uež oU 1est, za přispčUč wzýwá. Jesstč wic,

ono jemU weťč, aďy swé rUce, které žezlo držett Uebo
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š mečem zacházett Uwhkly, nábožUč spanť a hlawU

skláněl, abh Ua zem padal před člowčkem, jako oU,
snad t mladssim nežlt on, a we wsii pokořeho prosil:
Žehnej mne, můj otče; nebot 1sem zhťesstl! Ját po:
chopth, že jeho hrdost se zpččUje, že jeho srdce se
zpoUzč prott takowš občti. Qwssem podáwši Uám swět

raké 1en zťidka krásUčjsst podčwánt nad to, jako když
šástUp mUžů U stolU Bánč klečč, nebo když řada wo:

1ákú od slUnce osmahlých dobrowolnč w ttchU se klani
tajemstwi plUémU chlebU, o kterém Spasitel prawtť:
Toto 1est tčťo mé! Takowý dtw poszássi dUsst, jelt:
kož weltkolepoU wttčzosláwU milostt Uad pýchoU lidsté
přtrozerstt pro1eije.

Co se wáš týká, křesianské ženy, wasse srdce
odporU1e mUohem mé.nč této stráUce edaUgelta. Wh
přijimáte wsseckyprawdh wčry, byč isebe wic tajem:
stwi plUé bylh, fnadUš a ochotnč; nebok onh potčssUji
srdce wasse, a frdce w prsoU wassich má málo strachU

pťed rozUmem. detslejssi jsoUce Uežlt mUš, a Ua to
šwhkly, jerm prosbamt od Učho Učco oďdržett, Ue:
pokťádáte si to za tčžké, před Nánem Bohem frdce
swé wylčwati we wrochté modlttbč. ždhč tak rádt
swš hoře whpraijeme, kdhž jen lafkcxwéjUcho Uale:
šáme, které Uasse steskh slysseti chce! A poswátná
soUdni stolčce uu mčsto tobo, aby byla pro wáš po:
strachem, býwá často jen wábici stUdntci, kU které
chodite posily a útčchy wážtt, srdce fwč očtsiUsice.

Wáš se to tedy docela obzwťásstnim zpúsobem týká,
kdpž božský Spasitel náš di: Jho mč jest sladké a
břtmč mé ťehké.

Bro wssechUh wefmčš, jak pro mUže tak pro

ženU, jestx zemč newdččna, žtwobyti má strasttplné
okamžtky. Nwssak domniwám fe, že mohn bez strachn
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před UámttkoU twrdiň: ŽeUa jest dle swé přtroze:
Uostt wice Utrpenťm podrobena Uežlt mUž, a úhrU

1ejich bolestč Uedá fe ť UtčemU přtroantt. Mnoho
trpč žena, poUčwadž jest slabsst a cttltwčjssi; mUoho
trpi an, poUčwadš ji UwUttť ménč pomůcek Uež mU:
žowi k slUžbám stojč, aby fwé bolesti sUássela, jeltkož

jeji žiwot wntternčjssi jest a méUč weltkým mhsslen:
kám a zámčrům wsseho drUhU fe oddáwá a méUč
whrašeUi Ualéšá. Nejwčce trpi ona, že má mčkči,
jemnčjssč myslx, která přt febe Uepatrnčjfsim nátlakU
w patrné skličenostt se zachwiwá. Kde m“ožná Ualéztt
ženskoU, as prozřetelnost jeji koléka pod dosskoon
stťechU postawila Uebo lefkem a bohatstwiatt oďsypala,
kterú bh jeden rok žtwota swého bez slzč štráwtlae?
Jak mnoho jest tčch, které omrzelé kratochwilemt je
wčce Unawnjtcimt než powhrážejicčmt; do swé ttché
komnath wstUpUji a tčžkomhslnč pohližejice Ua marný
lesk, kterčho jtné jtm záwidějč, w hoťkostt swčho ďol:
ného frdce samy k sobč dč: Maji mUe ša fsiastnoU
a 1á pláčt.

D wh Ubohé žeUy, kterým za podsl přtpadl ďar,
tak mUohoU slšU roUttt, já weťmi dobře pochopth,
že milUjete Spasitele t ty, kteři o nčm, o1eho mtlo:
frdenstwi a 1eho šaslibentch mlUwi. Zda:lt to Uent
Spasitel, jenž š eryrownatelnoU sntženosti ttsse a
zahaleně we swém stánkU dlť, abh Ua wáš čekal a
wáš wyslýchal, když swé hoře, kterého Utkdo UetUssi,

1emU fwěřUjete? Zda:li to oU UeUč, 1enž prášdnotU
rwasseho srdce za dnů opUsstčnostč wyplňUje? Zda:lt
to on UeUč, jeUž k šarmoUceUým promlthl slowo
whodné, aby jejtch dUssčmszžtlost a nadějt wrátslo:
„Blašeni trUchlici, nebo ont potčsseni bUdoU!“ Jaký
wzor stawi Spasitel pťed wasse zaslzenč očte? ŽeUU
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jako wy, matkU, která na Golgotš zcipaš še smrtč
fwého jednorozeného oplakáwá, bolestUoU matkU!
WdowU, která pčtadwacet let žtwota swého Ua této

žemt tráwi, 1ežto fe bhla pro Ut pUstoU poUsstč stala
od té doby, co swého pťemilého SyUa widčla na wrchU
hory Bltdetské Ua Uebesa wstUpowatt. Než cp dime?

Swé jesle UkazUje wám KristUš Ua potěssenč, jste:li
chUdy, son žraUčUoU twář Ua úlewU, jste:lt Ue:
mocnh, son tťttnU, son tonon korUUU,swúj
křiž, swůj zápaš še smrtč, swé fkolláwánč Ua žmUžeUi

a posilUčUi, jste:lt slaby: a k wám obráceU, aby wám
bolest son okášal, tčssi wáš, aU k Uebt UkašUje, kU

kterémU Uejbezpečxxě1ssicesta wede pťeš GolgotU, jakož

fwaté žeUh JerUsaťč!mské tčssil, které plačice za Uim

sily! Tázatt se, proč wy jej milnjete, bylo by se
tášatt, proč růže wedrem deUUčm wadUoUct mtlUje
perly wečernč rosy, které jejč kaťtch fwlažUji a jejt
korUUUobčerstiji!

Jcsstš krásUčjssč stránkU UkašUje nám žena a
nábožUost w ne1wroUcUčjfsi wšájemUostt. Wy jste moU
mysslčnkU 1chodly, a UežUeUcttwsietoho slowa, whslo:
wtly: lásiae

Jak jsem dřiwe prawil, pťedstaije mUž w
docela Zwlásstnim fpůsobU člowěctwč, totiš še straUh
sčlp a rošUmU: žeUč bhlo wyhražexto, pod libešnčjssi,
slawUějsič podoboU je předstawowatt, minim še straUy
srdce. Srdce přiUásiiwá arci welmt často welkoU ža:
lost; ale kde ho neni, ta.m šřidka fe stciwá, še bh

Učkdo zňstať beš žalostt. Chladstý rošUm fám o sobč
josstč Uikdy newykanť Utc slawUého pro Boť)a a ltdt.
ŽeUa, která jeU dUcha (polchý chladUý a bešcttUý
rozUm) má, UeUi k UtčemU; ale žena, která 1eU frdeč:
Uost má, můše we wssem stačtti. To pocháši prostě
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odtlcd, žcxkrajotilek Uemňže mtti srdečnosti, co žacčm

dobixe Zwedenú srdcc obyčejnč mUoho dUcha má. Tento

úkaz pixčmčl weltkého tečUika k wýrokU, jemUž se mUozi

posmiwali: ščdpbh Zde Ua zemi UččemUlidskémU oltáře

wšdčlány bhly, radčjt bych fe prachU frdce, Uež
prachn (tčlefm)m ostatčům) weledUcha klančť!

Wsseobecxlč může se o žeUš řčct, še jest celá

srdcem. Kdyš wsiemohoUcč we fwč dobrotč! a lásce

UassemU praotct tUto bytost za fpolečnict dcitt chtčl,
Uedotkť se ho Ua čele, diťUč myssleUek, Uébrš na ži:

wota plUúm bokU, kde láska swé sidlo má. Narošena
ze srdce Boštho a mUšowa, mčla žeUa srdcem čťowč:

čenstwa býtt. Ustanowena jfoUc ša manžeťkU a matkU,
ša slUžebUtct chUdých a UUšných, poswčceUa jfouc Bo:

hem k wcleďnémU poslanstwi, aby Usladé ťtdsié po:
koleUi w erýslowxlém UamáháUi a práct wychowá:
walň, w rodtxxš a we společnostt sladký úřad 1emUého
prostředxltctwi žastáwala a Balfam, rowUčž tak lčbešUý
jako Ušdraijici, Ua wsseckyráUh dnsse t těla wylé:
wala, obdržela žena, jak sw. NUǧUsttU dč,x od Boha
poklad láskh a Uššnosti, který UstawtčUč se wylšwá a
Utkdy erysr,xchá. Mnoho mtlowatř, wždy mtlowatt,
to jest jcidro jejt bytosti, to žiščň jeji dUsse. Ješto
w žiwotč mUžowš, jakxjedUa slowútUá žeUa podotkťa,
lúska jeU eHisodU (wkladek, pobočUi pťihodU) twoťč,

jost celý šiwot šeUčn jerm láfkoU. uo
Eo pať jest Búh? Swatý JaU to neim wh:

swčtltl: Bňh jest láska. A co jest nábožextstwie? Jak
lže UčeUčwiry do mcila slow šhrnoUti? JedeU Bťch
swčta stwořttexl a ;ťásky Uaprawitel. A mrawUč pra:

widloeš BUdcxš WáUa Boha swého milowatč ze wssi

sily swé a bltšxxiho fwčho jako sebe samého pro Boha.
?l ctčni Bok,xa? Zda:li nenč jeho středem, 1eho ohnt:

2
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sstčm, jcxho žtwotem Uejswčtčjfsi swátost oltáťUč, Uej:

lčbešxxčjssi a Uejpodtwnějssi zjeweUi láfkye? N co jost

Uábožnost, co swatoste? ,Jest UmčUi mtlowati, co ajak
máme, čtli jest dle whjádřextč fw. NUgUstan dobře

spoirádaUá leiskěcl N jakš UpomčUky pixedkládá Uám

sw. edaUgeťiUm k rošjčmánče? UpomiUky še šiwota

Spasitclowa, jonš bhl tak ttchý, tak laskawý, takson:
trpm) a tak dobrotiwý; wyprawowáni o Samaritánce,
o Maťč Magdalenč, o BašarU; podobe:lstwi o do:
bxxém pastýřč a o maxxxwtratnšm fyUU; pťerojžkosiný

pohled Ua bošfké pachoťátkox, které Ua pastýťe ň Uderre,

Ua chxxdéi bohatú se Ustiwá š libeznčho trůUU, jejš

koleUa Ueposkwrnšné anUy twoixi. N co jest cslem
Uaději, ktexxýxřloU Uciš tčsiič) Láfka až k wytršexlč,

láska pxxostá x.osse.ltkš Uebešpečxwstt a kašdél,xo ochabcxxč,

wččUé, bixebll chmajčcč Uloře ťásky. u

Ubohé šenské, wasse Utladost jest krátká. Jako
rúže klesá a opadáwá w paprsskU slUUečném, který ji
ráUo w rozkwetU wtděť, tak hyne a wadne krása,
která 1eU pixiltš často wám škčile pťtUássiwú. Skleslš
š trňuU, Ua který 1ste sotwa dosedly, ohližite se ďr;o
marUč U ltdi, š kterými často ochjete, po občer:
stweUi, ježtobh žišeň, kteroU prahUete, čchasitt mohlo.
Swčt milUje 1edwa pťeš kwčteU. SamotUá wešna
jest š to, aby tškaon Uáklomlost Ua Učm wyloUdtla.
Wro ostatUi ročUč čafh má on toťtko ťicomšrné po:
kloňowásli, trpké UfmiwúUč aUeb kormoUtliwš opo:
wrhowáni. Bať fe přiblčžtla doba, kde wasse frdce,
lépe poUčené o mUžowt, jenš jenom jedeU den mtlUje,
potřebU cčti, w lášce fe kjedislémU srdci obraceti,
které wasscho jest hodUo a Uad jeho weťtkost předčt.

S osskltwostč whhýbáte se hlUčUým radowáUkám, kde
1ste Uěkdy wčtčzosláwh hťedaťy a Uhnt Uičeho wťc



Ueklidčte, Ueš nechUk a omršeUt. S wnčtřUim sstč:

stčm blišite fe zase k oltáťt a k donU BošimU, kam
jste dťčwe jenom š sotršitou mdslt a UápadUým oble:
kem pťicházelw. Wxžxlončcné šo fwčxta Uxidi wciš swxx:

chonxaná krása fe pietbltžowati. Wan laskawé. do:

kxxxotyskláUi se kwa“m, tšssč wáš fwýxnt Uadčjemt,

nawracnjc wám pofoj milostiwým odesstěUim, očt:
fšfxlje sxxřce rďasso son w;chfchoU cnostč, a UeUa:

wrachčč Uxčxssčtwáři lesk, ktexxýbo wáš jcsitč Zmámil.

anracnje wám š Usladistwox: čxilostčšiwé wiry čtsté
radostt wroncné láskh. u

Lidská powaha, která se tak sUadUo kťehkostt

podroije, bolest, která Uaději pťedcháši, láska, kte!xá
lásky wyk,sledáwá, toť teU trojnáfobm) foUcit (shmpa:
tie), který ženfkoxl k ewaxtǧeltU ň kU Spasiteli wede.

Stohoto stxmowifka pochopnji s,xorliwost oU.čxckx

swatých žen, které ,Ješisse ša dUň jeho pošemského

pUtowáni xtásťedoxďaly; pochopUji oUo nmožstwt swč:
ttc, kterč si jčj ža jedtllého chotě whwoltly a jej až
kwhtržex.xli milowaly; pochopUji ko slzy, kterýmt
jsem tak často pofwátný Uerš stoťU Wáně šmokťext
wtdčl, kdpš Umč b!dlo popťeáno, weťebxtoU fwátosti

zástUp UábožUých žeU Uasrycowatt, které lačnčty po

chlebč aUǧelském. Co ale Uikdy Uepochopčm, jest Uo:

wdččnost oUčch žextfkých, bez stUdU a ostýchawosii,

které son rychťe pomijejtrt wnadUost UxodloU kU

kláUčUč pro febe a jiné dčlajť; jestt to drzost oněch
pyssUých a smyslxlých sUltáUek, které pameitkU bohpň

.šKortntU a Babhťan obnownjtce, žapomčnajč, že
také oUh Uxasi powinUosti; které jtných starosti Ue:

znaji, leč zločtUUé kadidlo wdýchatt, kterým podlci
possettťost k wúlt jejtch bčdUémU prachU plýtwá. u
Co pochopttt Uemohn, jcst konečUč šasleperst tak

ďxr
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mUohých nessťastntr, které fobč prott eristxl še swo:
ďody, kteroU on 1tm anráttť, zbraň dčlaji, a wzne:
sseUý plameU toltkerých skwonctch se dUchň Uhásseji,

tak mUohš sstčstč rozkotáwajč, tak mUohým maUžel:
kám slzp thUchi, a UmroU w UemocUtct,kdyš sUad
po dwacet let skwělý dtadem, kterým je ertstUš ko:
rnnowal, w blátč wláčelh.

Wy Uábošné ščm,x, ješto thto ixádko čtete, wh
bUdete Umčtt darU Božiho si wášitt; wy bUdete wždw
toho mtlowatt wčdčtt, který toltkeroU láskoU wáš
pťedesseť. Chtěje nčkdy poslednim wšdechUUtim dUsst
son Ua krwawém dřewč kixižewhpUstttt, Ua kterěxxr

jcho bošstwi od 1eho lásky pťibtté pnělo, rozhližel
se po tom Umožstwi ťidi kterš okoťo jeho mUk stálo;

pátrať po Uč!kterúch wžaxesseslč smýsslejčcich dUssich,

po Uě.jakýchsoUterých pohkedech, jejichžto fpatřeUi bo
jexUU trochU útčchp za toltk newěry poskytlo. N jebo
božské očt Uapočisaly jedltoho mUže a tťi žeUy! Na

oUom slawném dUU, kde Uz:talost láskU obstUpowala,
bhly 1ste slawnč zastoUpeUh. Wok bUdete Umčtř

š pečliwým pošorem tnto šdědčnoU staroU sleiwu
Uhájitt. Za Uasstch dnů, jako w okamženi jeho fmr:
telUš úškosti, jest Ježiš posmčwáU, šUeUšUáwáU, opU:
sstšn. Wy bUdete wčdčxtt k„xorltwoxl ťúskoU jčmU po:

nčťUd,za toltkeré přikoixi a ža tak mUohoU wlašxwst

náhradU dáti. Dbstllpowaťy:lt jste početUějt 1eho křišj
w lásce, bUdete takš početnčji oďstUpowatt jeho trůU
we sláwč a Golǧata staUe se pro wáš bezpečným
záwdawkem ráje.



21

Ue Šlechctllomyslnoft a fobectwi.

Whložtl jsem wsseckh důwody do podrobna,
které ženskoU kčslé wdčxčnostt ke Spasitelowč pohUoUtt

a Uábožnosti Ueb pobožUostt fUadUý pťistUp do je:

siho srdce otewřiti mUseji. Co se wssak pobožUosti
whrozUmiwá? Wobožnostd dč swatý Tomáš, záleži
w Ustawtčné UákloUnosti, se rychle a ochotUč slUžbč

Božč wčUowati; .a zajtstč wčrUč podám mysiťeUkU

tohoto fwatého Učttele cirkcwnčho, řekUU:li: QUa šá:
leši w pečltwé láfce kBohU. Tňk pojmnta a tak
wykoUáwáUa jest pobošUost UejslawUějsičm paprfko:
wým wčUcem, který Zde Ua Zemt desi zdobitč můžee

Qna obsahUje wsseckypothUostt účinltwého t boho:
myslllého žťwota; ona šančmá w sobě mrtwenč wsse:
likých sspatných UákloUUostč;ona má za účel Uejwhš:
ssč čest Boži a Uejwčtssč spásU blčšUiho.

TomU:li tak, oded pak to pocházi, še ža Ua:
sitch dUň toto slowo w takoon erážnost pťtsslo,
že, kdo slowo pobožnh Uchslowč, w Uebešpečeslstwi
se whdáwci, úsmčškh wšbxlditt. Bezpochybp Ulú to

w tom son přičtUU, že swčt wsie:UU, t UejwážUěj:
ssim wčcexU fe smčje, abh ňm lépe son celoU po:
zoonst Ua marUé Uxaltcherxlosti obracett mohl, kterč!

bp jedtUč jeho flUčch bUditt mšly; dállle wtom, že
fwět (tottž lřdé dle fwěta šijicč, w hřissťch pohřč:
žeUč),jeUž an Boha ani lidč UemtlUje a szžtlostt
w fobč Uemá, aby Ua swé přtrošextč powaše UčjakoU
Uamahaon obět pro tUto láskU wymoťsl, mUohem
pohodťxxčjssi to Ualézá, ty kterýchš ctnostllý žiwot je

zcchanbujxe, křiwč podešřiwati, opowážlčwč pofUšowati
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t odsUzowati, Uežli si trochU práce dátt, aby jich Uei:

sledowať. Bředce wssak mUsime fe přišnatř, že mcxzt

tčmt, které se pobožUostt oddáwaji, třellba wčxtssčjtch

počet cčrkew potčsiUje, mnohč se Uachážeji, ťteré
jt zarmUchč ttm, že spnňm swčta smUtUé di:
wadlo plané pobožUostč pofkytlljčce je k úfm“eškúm
pobádajč. uo

Mezč způsoby takowé Uessťastalé pobožUostt Ua:
zUačim wám popixedlxč oUU powrchUi, lactUoU, která

pobožnůstkářstwim se Uazýwá.
Wyprawu1e sc o jedUo:U řčmsččxxxxwojákU, že

po witčzstwč přt draUcowáUč perfkčcho polxtčho ležeaci

překrásslý mčssoc, plUý drahých perel Uaťešť. Neraje
ceUU pokladU wyshpal perťy 1eUž se mU tšžkými býtt

zdály Ua zem, a schowal mšssec, jeUž se jemU krásUým

zdál. Json xUUohé, ktčrš jako tento wojúk jednaji;
wčrUč Uschowáwajč obkladcxk dta:xla!rtlt, jenž pobož:

Uostt slUje, dtamaxlt pak scim, to, wčcm fe podstňta

Uábožnosti šakládá, w če:xx jejč krája záležč, w čem

jeji žčwot fpočiwú, to šawrhUjč. Qny beroU Ua

sebe, co je weibč, UejfoUc tak tčžkc)llr, aby je Uano:

walo, a odmitaji od sebe, co je obtčžUje, ak jtž to
má ceUU jakoUčolt. Slowem ony chjsoU poďožUé,

poUčwaďž UejsoU silechetxlo:xlyslxlé, a UejsoU sslechet:

Uomystxtýmt, pončwadš UeUmšjč milowatt.
Kdo Ux.tlch, Uxá zalčbeUi w milowaUé bytosti,

thasUažUje se, přčjo:xmýxčlfe: ji státt a whstťihá se
přepečltwč Uxsseho, coby nrlčbost bhtosti té wszdttt
mohlo. N láska má jen toto jedUo jméno, ak již
jest Ua stwořeno:č ďyrost přcnossena, Uebo BohU
wčUowáUa.

DUsse Boha milUjčcč Uxá w Učm šalibeUi; ona

jej wssUdh spatťuje, Ude hwčxx;dách Ueďostých, w ťeka
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kwčti, w Událostech žtwota, pťede wsstm wssak we

swé!xl srdct. me pozorUč jej poslollchá a slyfsi jej
we slowš jeho aposstolú, we špšwech cčrkwe, we hřmotU

ťxromU a mUoťyem jesstč wic we wUttřUim hťafe, jeUž

w osamčlš tčchosti 1ejčho frdce se pozdwthuje. Dna
mlUwč k Uč!mU každého časU, we fwé časté modlitďčx,

před 1el,xostciUkexn,mežt son praci, we fwé radostt,

we swém rozmrzenč a přeďe wssčm we swém Utxx:
prxnč. uu

DUsse Boha milUjčci citč weltkon toUšebnost
po šdokanleUi. QUa di sama k sobč Uetoltko:
Zá chcč sebe fpasiti; Uýbrž: qu.xotožejest to wúle Božč,
chcxřš jeho přifpčUčm dokanlou býtt. Dokodmlost,
ta jest wlastUim účelem ščwota pro každý swobodm),
rozUmUý twor. KxUám ke wfsem proUesl Bňh slowa,
Učxkdykš)lbrahamowt pronesseUá: Ehodtž předemUoU,
a bUdčž dokoxtal:)m! QU Ueřekť1emU: BUdižšbohatým,

bndiž mocným fskastltým, roszožUj stáda fwá, roz:
sstřUj swá pastwtsskata, žaopatťUj si radosti; Uýbrž:
BUdiž doťonalým, to jest, wyUasUažUj se, fwémU Ue:
bčskétmltht swatostč žiwota fwého se připodobnttč,
jakož jsi jeuxU podoďen wšUessenosti bytosti fwé. Ta:

kowá jest wúle Božt; a Uasse šdokoxtalexti 1est jediUé

dilo, kterč Ua Uasst wůli záwčsi. Nemůšek každý Ua

somto swčxtčbýtt bohatým a sobč šaopatixitt prostixedků
aby šde sskastUým byl; ale k tomU, aby se stal do:
kanlým, postačUje wůťe Uasse. BťažeUi, kteřiž ťač:
nčxji a žišUčjč po sprawedl:lostt, dt Spasitel: Uebo
oUt UasyceUi bUdoU. N ŠalomoUU mlUwč o moU:

drostt di: Spadnč fpatřan býwá od tčch, kteťi ji
milnjč, a UalešeUa býwá od tčch, kteři 1t hledajč.

To jest tedp účeť, který pobožUá žena Utkdy še
fwébo Zřotele uetrati. Qna w tom tak doďře po:
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kračUje, že se múže o Ui řici, co w ewangelixl o pa:
cholett Ježisiowi napsáno stojt: A Ježčš prospčwal
UxoUdrostč U Boha t U ltdč. u QUa fe Uedčwá Ua

to dobré, které w Uč jest, aby mohla chhbh spozo:
rowati, které má jesstč Uaprawtti. Jako sw. Bawel
erhlidá se nikdh za febe, aby Ua wykanUoU jtš cestU
pohližela, Uéďrž diwá se UeUstále kU pťedU, abh wt:

dč!ťa cestU, kteroU před feboU má. QUa si oswojnje
heslo jedUoho krále Bortxlgalského: Bo wyšssich
w čcech dhchtim! Slowem ona pťede wfsim ťsledč,
dUsst son ozdobiti; tčlo jejč Zanimá teprw drxlhé
mčsto; a pomýssli:lt také, je ždobiti, aby fwémU
maUšelU se lčbtla, stáwá se t to z lásky k Ježissi.

Láska kBohU jewi se w dUssi Uejwětssi fwč:
domitostt. Nntžbh w úzkostťiwost swčxdomč Upadla,

mci UábožUá žena w oškťtwosti UejeU hřich smrteťný,

ale kašdý iwssedňč, a UedopoUsiti se ho úmyslUč,
pod šáthkoU, že jest to jerm lehké, wssedUčpochy:
bent. DUa jesttak bdčlá fama Uad seboU, že si lUá
sotwa něco jtnšho wytýkati, leč Uedokonalosti a sla:
bostt; a t ty 1esstč postačUji, abh se sama we fwých

očich fUtžowala. DUa milUje, u a ji postačU1e wč:
dčti, že Učtaké slowo, jedUáUč, posUšowáUi, přiltš
smhslné taUUti w srdct Bohu se nelibč, aby tonm
wýhost dala; Ueďok wi, še lehké pochhbexlč, ačkolřw

ťáskU w Uáš UeUdUssUje, 1est předce šprottwenim a

erdččUosti. A jestliže Učkdh poklesla, žalUje Ua
sebe š prawdton skroUssenostč, Učspatix:ljčcw knčšt
toho a toho čťowčka, Učbrš slušebnčka BáUa Uasseho

Ješisse Zťxrťsta,kteréUUa on swé odesstčnč swšixtť. 1)

j) Francollzská kUčxšnaLlldwtka přtprawowala se k jenerálni
owčdi pťed swým prwnťm swatým přijčmánťm. Kdd,!š

sl byla wsieckh swé hřčchy napsala, čctla je swé wx,xrťxoxum
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Horliwá dUsse jedUá Untohem wice dUchem wirh
při soUčašUém pobádáni milostt, Uežli dle UákloU:
Uostl powahy přtrošeUé. BUa opowrhUje licoxUěonU
lsti lidského wppočitáwáni, a jedUá we wssi sprosi:
Uotč. Wrawda jest jejč bytostč, wira wňdcem aBůh
jejčm jediným účeulem. W ťásce zapominajic Ua sebe
a žapčrajic sebe Umt swůj wlastnč prospčch cri Boši
a ďlahU bltžniho občtowatt. EhwálU, které fe wd:
hUoUti Uemňže, přijimá, aby tim byl Búh Uctčn a
Uebojic fc Uad mirU žahaxtbeni ďaďUje se, pro Ježisse
Krtsta trpčlie Srdce swé kpozemským statkúm Ue:
přikládajčr Užčwá jich mčrUč a fkromnč, a sUadUo

se Uad jtch štráton UtěssUje; Uebof fwůj poklad a

fon Uadčjt w Uebt složila, kde se Utc Uekašč. Qna
UeUi sobeckcřa ráda se š jiUými šdilč; Uebos wždy

Ualezá wčtssi blažerst w dáwáUi Uežlt we brani.
Bo wčižnosti a lášce jčUých Uetoxlži toU mčroU, aby

je swýmt otroky čixtila, Uébrž bdi pečltwč Uad jejtch
šdčdě.UoU swobodoU a pečUje jedtxxč o to, aby Bňh

byl š Uč spokojen. Qna erypočitáwci, jakýby šifk
Zjeji čtUUostt a občtownostt wžrůsti mohť; Uéďrž ra:
dčji dle špňsobU sw. Tomásse Akwinskčl,w ke Spasi:
telt swémU di, kďhž se jemU byla občtowala: Ty,
mňj Boše, ty bUdiž moU jedinoU oďplatoU! Wokorxlá
a skromUá jsoUc nehádá fe prchliwč, a za ermyl:
UoU sebe Uepowašujčc, posloUchá ráda radh a ďč;

dUrděUi sUásič pohrcxlčnťzNedáwajčc se snxyslnostč opa:
nomati, pante radčjt fama nad Uč.

telce. NajchoU se zardčla a jeden přcfkočilal Wychowa:
telka chee tento tčžký hixčchzwěděti. u Jesti to tčžký hřich

pýchy; ja jfem si přúla, jako tUrkyně UarozenU býti, abhch
napotom swým obráreUim weliký powhk Udělala.
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Tak UejedUá Utkdh dUsse wlažUá. Misto toho,
aby w Ježissř šalčbenč Uachážeťa, cčti dloUhoUe

chwili; misto aby ksoďč prawila: Já chct dokonňlou
býtt, dč: Whnasxmžtm se, abych do pekla Uepřtssla,

a tim jest to odďhto. Mtsto aby Uwážčťa, čeho se
ji 1ejske Uedostáwú, UwašUje swé dobrš wťastawstt a

fwš řčdké dobré skUtky. Mčsto aďh přčkladem swa:

tých a tčch, kteřt Ua cestč dokanťostt daleko před Ui

jsoud, sebe powszzowala, Upirá zrak swňj Ua ty, co
jsoU jesstč UessfastUčjssi chž ona, aby se Upokojtla

ixkoUc: Chwála BohU, tak daleko to předce se mUoU
jesstč Uepixtfslo. QUa přestáwá Ua poUhém se waro:

wám tč!škých hřčchů, š bázUč, šebh fe mUsela „ZUtch

špowčdatt, wssednich pak si erssimci, předstčrajic, že
Ua Uč wščUú zatraceni UeUásledee. DUa we swé
oplakáwánt hodne“ pokoře se spokojnje Uerčšssim mi:
stečkem w Uebt, Ua to Uepoxxlýsslejčc, že Ua takowé

cestč tam Utžádného mista Uepodosáhxte. Takowáto
dnsse pořádá fon trochU žtwota tak, še z hťčchU
každoU pochoUtkU okonsi a hořkost docela od sebe

odmitá. aerstt to opatrnost foďecká, která se kladc Ua
misto ssťechotllxé láskh; jestt to wčtčšstwč přirošenostt

Uad milosti; jestř to způsob Uábošenstwč, který dUcha

tohoro swčta Ua poťo w sobčxnšawčrá.

Wodiwejte se Ua oUU žeUU! QUa čttá swých

dwacet let; teprw Uedáwno š xUUžem, jeUž fe 1i koiá,

sezdáUa jsoUc mpslč jeU Ua to, aby se kwčtčm wčU:

čtťa a prášdné pokloxch, kterými jt obshpáwaji, sbč:
rala. Eo Učtnie?WřestaUe fUad Ua tom, aby od fwěta

med jeho rozkossi požadowaťa a wsselčké prowozo:
wáUt pobožUosti jakošto zastaraťč zawrhlae? Dostt
jest takowých, které to čtni; aťe an jest opatrnčjfsi.
F miškh kwitim owčllčeUé, kteroU jejim rtňm Ud:
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Učxjssekpodáwá, se opojitibcxš pomysileUi Ua budoUc:

Uost, un to wč, šeby to Uebylo Uejlepfsim prostťed:
ťem, abh byla ssfňstna. Wixede wssim žachowá si tro:

chU wiry; Uebole wč, co fe slUssč. NeUúbošUost Uebo

netečxwsix na sobčx. Ukašowati by 1č i pixcd swětem do

sipatné powčsti Uwedlo a jč l,ďrhšoni fwšdomi pixtpra:
wtlo. N kdhby žtwobhti bylo pro Ut ť,wdowáUkalUt,

předce Ue:uůže nlyssléUka Ua welikš pxxawdh tak šcela

z jejč dnsse fe whtratiti, abh ji čaš od časU an ta:
jemUá rUka fe Uežjewawala, která Baltasarowh hodh
leepokojtla. N pak, kdo wi? SUad po Učkoliťa Ulálo
dxlech chbe se šakaboxlt, a bonřka mňže fe strhUoUtt,

člowčk eri, co mňže přťjitt. Wročež sobč UmiUi, že
šůstaUe Uábožan, jako ďyla dřiwe, jen že trochU
chytiejt si přt tom poččnatt bUdee

WowažUjic fwaté Uáboženstwi jen tak jako nč:
jal“ý odčw, jenž k doďrémU zpňsobU piinúleži, michá

mcxd swatého Uáboženstwi šmedcxm swčta, a odstrkUje
od sebe wsscltkon piečonU občt.

Wroto bnde an Ua mssi swatoU choditt, ob:
zwťásstč wnedčlt, š kráfxloxl x:čodlitekmi kUčžkoU; ale

co práce a namáháUi 1xostojč, Uež wejde a do swé

stoťtce fe dostaUe, jakého tU w prawo w lewo po:
zdrawowáUi, 1akoby před twář zde přitomUého Boha
ani Uepředstnpowalo. Qxla 1de na kázani, abh kň:
šatele pozorowala a jej Uad mčrU chwciťtťa, kdyš se

jč libč, a bez mtlosti hančxlň, kdyš se jč Ueťibi. Jde
i Ua požtháUi, a hned drlchý deU Ua to aneb je:
sstč teU samý wečer k mUZice aUeď w mčstč do dt:

wadla, aby Uebezpečué, ba mUohdyťrát t trestatelUš
rozčiťeUi sobč špňsobiťaz Čte UčxkteroUkapitoťll šTo:

Udásse Rempexlského pro kajicltost a pro whražexli Uě:

jnl:ý Uoný román. Wťedstollpi:lt pixcd xžjejirošdrciž:
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děnoU dUsst Učjaké pokUsseUi, achce:ťi zloU mhssleUkoU

se wloUdtti, tU di owsiem: DdstUp ode mne! ale di
to takowým hlasem, který patrUč Ua srozUmčUoU dú:
wá: deyž fe zase anrátiš, UebUdemUč to Uemtlé.
Dojata wyprawowánim o UmUčeUčWáUě roni slze;
fotwa ale že domů při1de, jest hUed rošdťáždčxm Uej:
Uepatrnčjssi UjmoU, kteroU Uxá trpčti, rošhUčwáUa

Uejnepatrnčjssi UrážkoU. Bixi wsselikých doďrych siUt:
cich se zúčastmlje, ale wlastUč proto, abh se okášala
a aby se o Ui mlUwslo; awssak dobrý skxltek by ra:
dčji widčla opothUtý, kdyžfe Uemá dťe jejčho pťánč
prowésti. Za žpowčdnika whhlcdá si kUčze, 1eUž jest
slaďoUnce přiwčtiwý a úslUžný; nebos 1aké wážUostt
se ji od swčta dostáwá, podobUš pošadee také od
swého dnchowxliho wúdce. QUak wstUpUje do špo:
wčdUice š ppšno:l domnčnkoU, která ke slUžebUikU

WáUš xUlthtt se ždá: Múj otče, 1á wim, že wáš
obtčžUjč, ale já wám welikoU čest prokaZUji 1); a

uňwud

l) Joachtm, kUčZwe Floreš:U w Kalabrii, jenž l. W. 1202
Umřcl, bhl jako za swatého a za proroka powažowáU a
ze wssech straU o radU tázčxwáU. Důležitá žáležitost wedla
jej do Sietlie, do opatstwi eistereského blčž města Waler:
ma, kde tehdci ečsařoan KoUstanria, manželka Jindřtcha
Ul„ přčjmčn: Ukrutného, sťdťila. Zako drUhá králowna še
Saby žádala si nowého SalomoUna slyssetř a honem ho
k sobč pozwala. Bylok to Ua Welký pátek. Neráď swo:
ltl kžádosti té a jen Uanestažxlč1sfi prošby přissel. Bři:
blťžiw sc k cisařowně, takto jt oslowil: „Co pak jest tak
pilného, cčsařowá, abh slawnost dUešniho dUe se Zasta:
wtla a mnich, jenž dUcš w rožjimáni UmUčeri Ježisse
Krista rožplýwatt :ná, ž klásstera swého wywolán bhl?“
Ečsařowé lčbtla se 1eho erhrožeUá UpřimUost a důstojné
chowcini a od té chwťle přála si, jej ža swého dUcho:
inho wůdce mitt a 1emU zpowčď zcelého žřwota fxoého
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zpowčdácli fe často, čtUč to, še pod tim zámyslem
mňže mnoho o fobč a trochU o jiUých mlthti

Tok štwot oUšch nesskastltých dUssi, které wždh

mezt Spasitelem a ďáblem, ewangeltem a swčtem,
Uebem a peklem, JerUsalémem a Babhlonem poknl:
háwaji, a manUU pollštč š cthlč Egypta Ulichaji.
ChoUlosttwé to dUsse, které aUč opowážltwost Uepra:

wostt antž szžtlost cUostt Uemajč, w marném Ua:
máhaUč se bUbč a w onfaUliwé whprahťosti pranc
Uekťidi.

Křesčanské žeUh wy bUdete silechetUomyflUčjssť.

.Wh aleděláte takowého děleUč, které od Boha jest ša:
wrženo. u Ješčš jest žárltwý Bňh. QU žádá jen
srdce, aťe oU je chce mttt celé. Žádný Uemňže dwč:

ma pčmům sloUštti, kteři sobč odporUjicč wňlt maji;
Ueboť libi:li se 1ednomU, Uelibč fe drxchénm. uu Pro
wsselikoU žbabčlost, která mU toťtko poťowici pano:

wáni naďčšett se osmčlUje, Uxá toltko jedUU odpowčď,

složiti. Uwedla jej do swé kccplea Tam btxl pro knčžm:

trún o Uékolika stUpUťckdžřtzen a po stranč mUohém nte

žeji křeslo pro špowědnčka. Hrdost obyčej ten žawedla a
slabost jej trpěla. ToUto okoonstť žarmochen jsa praxoil
Žšoarloim k ni: „Wowrižila jste take„ risařoweec! še fe žře

1ako hřissnioe objchjete? Sesttlpte štrůnU dolú a složte
zpowčď ion w pokoře, jtncik odejdn oďtUď. N KoUstaU:
ria, jen„ž bnla wlastně welmi nábožnci a jerm obwčeje,
1akúž b!xla nassla, beš mnoldélxo přemússlenč násleďowala,
klekla Ua zem a w prawém dUch pokorď a kajicnosti se
zpowidala. u Knčš přl slusseni zpowědt fedě na misrě
Božim zastáwá mťsto Krtstowo, zpowťdajioč fe Oak šanť:
Uta misto kajťci žend, o které sw. LUkrťš ři, že Uok,xnKri:

sta WáUa slzami smeičela a wlasn hlawh swé wutirala,
a lťbala nokýd jel,w a masti mazala, a konečně ž úst ujek,xo

potšssttelná slowa Usldssela: „deollsstčsi se tobě k,xixi:
elxowč!“ u
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kteroxl Nlošandor Dmriowtddal: Zako swčxt jenoxn
jedno má slUnrcx, podobnč nemňže on don pánň
sUéstt. u

Wlexšxxost Uešáleši w tom, še čťowěč ,šnačxUé

oďlibp w pobožxwsti Uemá, aUtž, že mnohých wssed:

Učch pokleskň fe dopoUsitč; an Záležč obžwlásstč Ux

náklonUosit ke wfsednčmn hřčchU, čtlt radějt w tom,

že člowčxk fwobodnč a š rošmhslexll w tčch kteU,Zch

nawwklostech setrnxáwá, ktcxré Bňh Zaxorhxlje a sxx.eč:

domč banč, ačkoliw oUU Px:čiwšxtak sxmltm)ch účtxlků

Uezpňsobuji, aby ztráml láčško Ueb přčzUčWykupttelowy
přiwožowalp.

Bňh Uad wlažnosti, toUto hrošnoU chmocč dxlsse

strassliwé slowo pronesl! Q byste, dč k Uám pismo
swaté, stndené bnlw aneb borké; ale še jste leašnš,

aj! proto Uo:::olm UxúO s!xéstč a počUU weixš w!,morl)o:

watt z úst fwých. u Toš jest slowo, moje ro„!;milé,
kteléhobp Udáš 1emmž rtr xxanš UedopUsttť, alc BáU

má práwo, trpčim býtt Ueš lidée u
Nechct defe šncpokojowatč, které jsoU dobxxé

wůle, a UeskoUčeUémUUxilofrdextstwi meze klástt. Mi.e

lostt Boši, to wčm, UeUč Uic nemožUšho, naťéšá:li
jeU odhodlaxlon wňlt. Ale to také wčm, že prawá
láska jest sstčdrá a sobertwt nežná; an jest swoboB:
Uci a Utkoltw otrocká:, an jest obešťetxtá a pečltwá,
a Uikoťtw opowážltwá a osobtwá, jesito powrchoU té

nábožUosti, kteroU jsem před wámi obšalowať, UejeU
1est erďččnost ale i osobiwost.

DUsse, která w oďyčejném bčhU štwota wždw
whpoččtáwá, 1ak daleko smč jčtč, abh Boha těšre Ue:

Uraztla, xoydáwá se obyčejxlč w Uebezpečenstwi, Uxeše

pxoxťekročtti. J kdož mňže při takowých ztsstných sUa:

hách, přt takowé pixehnaUé choUlosttwosti, pťt lehko:
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wážné powoonstt kUedowolem)mpožadawkům, u kdož
může Uám jistotU dátt, še saxxxoťáška w Uáš láškU

k BohU UeUdeie.) Kdoš:bh byl š to, abh Uáš thsttl,
že takowé chowánř stáwá:ťi scxoUo samowolUě a zúmy:

slUš, UečtUč Uasie Zpowčdč neplatxtš a Uasse sw. při:

siUsáUi Uěkdd fnxatokrádežltáeš Kdošbřy 1Uoťsl fe do:

xnniwatt, že Uřůše Ua wťaš meZe Ustanowitř, kde smrt

žačxčná a šťiwot pťestáwáe? w

N kdr,xboch smčl takš pietpllstttt, že wssecky tyto

chnby fanU,x o fobč nejfoU š to, aby žčwot mtlostt !xx

Uáš šxxtčslh, šdaš„ UcUč Ua tom dosti, še jej šemdlte

Uxajč a šmenssxljče? B(lto fc wžddckh stáwá, Búh Uám

swých darň propňjčUje, pokUd jtch š wroUcUoU hor:

liwostč poUžiUxáUx.e, a odjixuá je koUečUč wždh dUsii,

kt:xrá jc jen přijixxčci, abw jici) UadUžčwaťa.

Slowútxtá anč de Sé,wigxxé mčla ša fwůj šxxxak
nxlašfowkxl a pťi Ui ša heslo táto slowa: StUde:
Uoft za.háUč mUe! To jest: Já mtlxljt a chct Zase.
UxeilowáUa býtt; whhýbám se tomU mčstU, kde srdre

n:é mčsto láfky Zdwořtlost Uacházč. Toto hešlo ani
ře Séwigné jest, jak řicč stime, také heslem nasseho
laskawék,wSpasitelč. StUderst šaháni mUe!
Notkáwá:li fe š dUssi,která pro Učj wysthdťa, š dUsii,
ťtexxáje1 1erm ústy cti, která se dáwá stále poUtasi
wssim ttm, co se jemn nelibt, a pro Učj Uičcho Ue:
Uxá leč formUle kašďodenni zdwoťilosti: žalUje Ua Uč

brl,xzenim swčdomč, a dáwá ji jesstč po Učjaký čaš
swá wnUkUUtč, pak ale, nacháši:lt jt poťád jesstč stU:
derU, wzdált fe od Ui koUečnč doceťa. Napotom
Upadá tato dUsse, Zďawena jsoUc pťčtomnostt Božč

ze skličenosti do skličenostt, z křehkostt do kťeh:

kostt, až koUečnč slaboU hradbU pťekroči, která 1i od

propastt jesstč oddčlowala, dle slow pčfma swatého:
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„Kdo pobrdá nxalýmt wčcmi, ponxaťU šhyUe.“
(Sir. 19, 1.)

Já UepťeháUim, rošmtlé! Neprawost zUá fwš
pokroky jako cUost; a kdo náš Ualezl stUdené, bršo
Ualere Uáš i netečné. Má:li loď rošpUkťinU, a
lodUtct si toho erfsimasi, bršo fe ona potopi a po:
Uojwice (tomU Uči kussenost), ZaččUá weltký pád
nxaloU erčonstč. Dawtd bpl Uerozwážliwým a
Ucdbalým, prwé Uež se ctšoložstwi dopUstřl; Šalo:
moUU oddáwal fe roškošntctwč, prwé Ueš jej brslo
wtdčtt, aU Ua wýfsinách modlám ctšich žeU občtowal;
Jtdáš mtlowal peniže, prwé Uež swého božfkél,w
mistra prodal; a Lazar onemocnčl prwé Ueš bral
porUsienč. Jak mnoho Ueprawostt, wolá Bostet,
(jedeU Z Uejwýtečnčjssich btkapňw frachoUšských
ř 1704) šapočalo š útlostč kwčtin.

Nábožné žeUU, Uedtwte se mé řečt; kdybhckx

nslthl kswčtačkám, ktčm, kteréž ptjč Ueprawost
1ako wodn, jak fe Joď wyjúdřUje, mťthl bpch kUim
1ako swatý Nawel ke KoriUtaUňm a ťekť bpch: Ne:
hodete w kwan starém, w kwan Uesslechetnosti,
ale ďUďte čtsté, bUďte sprawedliwé a wižte, aby se
nx.ešt wámč erpakowala strašltwá poborsseUi, ktexx;i

náš bolestltčx dojalae uu Než šdá se mnč, še th, ktcré
dostt doďré wňťe majč, abh tyto listh četlry a o čte:
Uém přemýsslely, welmt dobře obec FtlipfkoU pťed:
stawUsi, která ša Uejhorssi platila, a kteroU aposstol
přede wssemt jinýmt chwáltl. Wasse dobře fpořei:
daUá srdce očekáwasi, jak to wčm 1tUč rady, Uešli
1foU tp, které se spoUštč hřčssUikň dáwaji. Bročeš
osmčlUji se slowa aposstolowa kwčřicim w Mare:
donti wám opakowatt: Mojt Ue1miťejssi,š ďázni a
š třefenim spaeri swé konejte (Ftltpe 2, 12.); uu



ZZ

to jest, š bázni, která 1est sslechetxtá a jemnč cčttct

1akož láška we wssech wěcech, kteréby fe božfkémU choti
Uelibiň mohly. u

Šlechemeř dnsie bojt se BohU fe zneltbtň, 1a:
kož dobře ZwedeUé ďitě fe boji, matce swé fe žxtelč:

bttt. Bylo:lt kdy nezbedxtým, co je pohUe, aby se
slžamt za odesstčUi prosiloe? Snad kázáni matčter?
Č) nikolt, oUo potřebnje toltko do očč pohlidnoUti,
Ua twáťi matčtnč jeU slowo čtsti: Mé dttč, thš mUe
zarmoUttlo! J pťáče Usedawč Utkoltw ze strachU před

matkoU, Uébřž proto že má swňj poklések w ossklt:
wostt ze srdečné lásko ť Uč.

Mladé dčwčcitko prawilo mnš jedUoU docela
Upřimnč: Mňj otče, meši pťtkášanmt Božimt1est
jedUo, kterčho jfem Uexnohla pochopttt. u Kterš pak,
mtlš ditč? u Jedtnčmxl BohU bUdeš fe klaUčtt a
jet dokoxmle milowatt; co pak mnč má matka kdh

porxxčtla, abych jč mčlowala:) eo pak fe to samo fe:
bon UerozUmi? Mnč se šdá. kdnby mUč NáU Bůh
zapowěděl, 1ej mtlowatt, bhlo“by xUUš toho welmt

lito, a 1á bpch jerj tasUč předce nxtlowala! u Dčky
BohU, mo Uejfme UUceUt, wýborllébo úfkokU tohoto
dčtčte Užiti. BáU Bňh poroUčč Uám, Uejen tajUč

1ej mtlowati, ale oU žádá po Uáš, adbychom jemn
swýmt skmkh, swýmt oďětmi, swým UsilowáUim o
bohlllkbešné wr)ošdobenč dxlsse xnxlohém wčc Ueš poU:

húmt sloww prawili: Bošc mňj mUč UeUi Uic tčžko;

nebo já mikUjř trbe!
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Ul. NúbožUost n libcznost.

W ofmUáctém roce wčkU swého, jak se wypra:
rxo.xUje,odhodlala fe welmt bohatá a krásUá hrabčnka
de LešdigUičšreš swčt, který jen se Usmtwal na Ut
a ji roškosse podáwal; opUstttt, aby se BánU wěUo:
wala složeUčm slibň klássterlxčch. W okamžeUč loU:
čeUč podala anč de Séwthč přitelkhni swé Ua
památkU kráonU pomoraUčoon ratolest, š dňwtip:
noU prňpowčdi: „Qwoce nerUssi kwětU.“ Wro li:
beroU UábožUost, která blažnč cUostč sltčUost pů:

waonU ,a powszzUjčcč přčdrUžiti Umi, bhťo to
dúmpslUým wýzUakem.

Nábožnost má býtč liberá; Uebok an jest
rnost w ošdobč, a Utc Ueni tak ťibezného jako cnost.
QUa má býti ťčbešná, rostomilá, Ueboč an 1est
pťepečliwon lciskoU a protoš mUsi sc wynasxtašowati,
aby w powaše a chowánt wsseckošjtxtačtla a Uapra:
wtla, cobh bltžniho Urazitt a ctt Boži sikodřtt nxohlo.
Jesti to UábošUost, ktexxoUswatý FraUttssek Saťeský
Ua šřeteli Uxčl řka: Wřál bhch si akch wssickxxi Uá:

bošUč jako králowna Ze Saby jedUalč; oUi majč celý
JerUžalúm wýpachem baťsamowýlxl Uaplnřti, xxožssi:
ixUjice ltboU wňUt SpasiteťowU.

Kdo se ncibožnostt oddáwá, má obzwťcisitč we
fwčm chowáUi wssech malých cUosti piťen býtč, kterš

jej w relém okolipťijenmýxxl čiUč. Wroto senxUsi pťede
wssčm x:ďžd!y pln laskawostt Ukazowatč. Cnost ťaska:

wostč slUssi kU podin wssem, kdo swým postaweUim
tU ixidkoU předUost majč, že mol,xoU jtným poroUčeti.

Lafkawost přichciži ý.stýchawé stydliwosti wstťčc. QUa
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dáwá pohledU nassemU oUU lahodUoU soUterost a
wttkaje twáťř oUU prostotU a dobrotU, 1ejčž koUzlo a
pošthaUý wťiw slabi, erčdomi a UesssastUidobře
znaji. tha Uči oUé útlé pošorxtostč, onomU oďe:
zťetnémU šacházeni š jinýmt, ončm dňmyslným slo:
wúm, kterei dUssi zotaw:lji, ostýchawosti srdce dodá:
waji a dňwěrU žčskáwajt. Zkrátka ona tam, kde se
w plném swém ťeskUobjeije, thUche woláni:
Jaká to dobrota! ouu

Břežel Uachcizime Uezřčdka imezi tčmt, které
1foU zewUě UábožUostč :xtlUč, dUsse, ježto docela jfon

ďež této lčbešUé cUostč. Jexc pčxiliš často widčti jest

takowé, které json jišlčwé we fwč powaše, erzUtč
we fwém chowciUi, Uemčrné. we swém požadowáxtč,

bez přestáUi fon dňstoonsti a swýmč práwy se obi:
rajč a bez diků wsieliké jtm prokášaslč slUžby přtjč:
majč. Qbžwlásstč mlUwim zďe o jtstých kyofpodynich

w oďcowáUi š jejtch čeťedinh. My jfme bohUšel té
powrchy, že U!Uoho žádcime od thých a še šřčdka Ua

to myslime co 1ini od náš šádati práwo Umjč.
Qwssem, kdhby wssecky ty wlastnostř, jakých dčwečkh

Ua swých hospody:tčch žádaji, pro teU staw potřebnh
ťchlh, mciloby se dčweček Uasslo, které bh se za ho:

jpodyxtč hodily. Nwsiak také Uefmime šamlčeti, žebh
málo hospodyň ďhlo, kteréby se za dčwečky hodily,
kdhbr,x pro tento staw wssecky th wlastUostč potťebxch

byťh. kterých hospodyltč požadnjč. T)

1) Mťadý ffleckxtic, š kterým jakýš ťxrabě jednoU UeslUšUč

Uaklcidňl, Hrawil k tomUto: WaUe hrabě, mám:li jxá čest
weiš obsl:chowati, Uežapominejte, že wy chite čest, ode
mne obsl:chowá!t býti! u FraUcoUžskcikUšžUa Lwaika
šapomnčla so jedUoldo dne w rožs,xorlenč toU měroU, že

ke swé komo:xné řekla: Co pak jeř Uejfem dcera wassek,xo

332
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Za Uassich dUú, jak dobře wim, jest mUohém

tčžejt Uežsindp, dobroU čeláde miti. Wssecko t če:
ládka, 1est dUchem erdwtslosti Uchwáceno. JsoUť Ua
fwčtě t mnohé panč, které se panowáUi wzdalh, aby
fe otrokyUčmi stalo; nčkteré ze slabostt, thé k tomU
přčsslh, protože jtstých slUžeď žádaly, které wždh welmt
drahého mťčeni wyžadei. Múže ale člowěk dobrým
býtt š dňstojxtostč, a jenom šřidka kdy má ctUost ne:
pťtzntwé Uásledky.

„Wisitaly a harfy, dt swaté pismo, čiUč ltbý
šwUk, a Uad to obé jest jazyk lahodUý. uo Slowo
sladké roszožUje přátely a Ukroche Uepťa,telh.“
(Sirach 40, 21. a 8, 5.)

Ejhle mladé dšwče, kterš z wenkowa pťichcizč
aby do wasii slUžby wstoUpslo. Wh jste welice po:
tčssem,x z jeji wčrnosti, ochotUostt, skromUosti a přt:

wčttwostt. Nerct křeskaUskáhofpodyUč: QUa mně
dobře sloUži, proko že jt dobťe platťm. Nrcik občtUje
tt dčwčeto za ton msz práci son; awssakzá:
roweň se fwýma ramenoma pťinesla k tobč ctteťnoU
desi a lásky potřebUé srdce. Toto srdce rozsitřUješ
každý deU, fUad erčdomky, lastawým UsmiwáUim,
které jč prawttt se zďá: Thš pončkUd jtž moU dce:
rs.xU,Uejsi ctžč; Uestalaš:lt se posUd úplnč moU dce:

rou múšeš ji předce brzo býti, bUdeš:lt 1eU radU a
UaUčeni přijimatt; toto Usmiwáni, toto slowo pťt:
six:xá Ubohé dšwče do fwého srdce a zachowáwá 1e
w Ušm, abh wečer po modťttbč pťt UsUUtč k sobě

řekla: Bože múj! dčkUji tobč, žeš mnč tak dobroUbp
kralo? n Tato odwčttla: N ajei, knčxžUo,já jsem deeta
wasieho Wok)a! u Je prawda, odpowěděťa obdiwowánč
hodná kxxéšxm,pxxosam ža odefftčati!



37

panč dátt rcičil; na polowtc 1si w Uk moU nlatkU
nmč Uahradtl! u

be lčbešUoUbhla, mUsi Uábožxtá anč trpč:
liwost Ua jewo dáwati a každé wnttťnč poboUřenč
tak mčrUttt, aby tojejč wefeťoUt!oář Uezamračowalo.
NUo, jestlt toho třeba, mUsi Umčti, Uelibost skrýtt,
UámahU podUiknoUti, odepťenč strpětt, UepixijemUost,

odpor, swčzel sUéstt.

Nle jak málo jest takowých UcibožUých, kterébh
ďhťy wždh takoon znmžtlosti proUikUUty! Zak mno:
ho jest takých, které ntc snéstt Ueumčji. Nepřiležttá
Uáwsstčxwa, opakowaná otázka, Uerozwážexté slowo,

wasa (lepotworná, Umčlecká Uádoba, která zdoťa
UahorU do baňky se rožsstřUje, pak w hrdlo úžč, 1ež

koUči se ústčm) erpatrslým ditčtem Ueb UemotornoU
siUžkoU roztlUčeUá postačUjč, aby 1e pťenáramnč roz:

mršelh. QUy se dnrdč celé dny, kďhž to Ue1menssč
jčm bylo odepťer, a majk to ša fwéhlawost Ueb
žlomyslnost, co Uenč Učc jiUého, leč owoce poko1Uého

přemýssleUč a hofpodářskč obezťetnostt. Kdybych chtčl
wssecko řčci, kdo wč, zdalč bych pťčltš mnoho Ue:

iekleě Chci 1erm maxtželh Upozornčtt, že Uejwčce
aniček, abh swá pťthaUá přáUč Uspokojtly, dwa
oďratUé spoťUwiUnikh po bokU masi: mtgršm: (bo:
lest poloUblawy) a lékaťe. 1)

Jčné jsoU, které aUt UemohoU onemocUětt. u

T) Qpraweoiwč křesčanfká manželka zachowáwá we swém
jednáni záfadU: Břijťmej swé mhssleUkh 1ako hosth, a
zacházej ze fwýmt pťáUimt 1ako š dětmt. Ona se Ue:
bUde ktčm přtpočiratt, o kterých básUik di: Qči fwé
masi Uastrojené kpláčt! Qna wtni italské přislowč ze
lšč: Ženy podoďajč sekrokodle: aby může chptičy, práčč,
a je:li chheen, pohkoji jej.
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Bez pochyby jejich Utrpeni šasl:chxljč Uassi útr:
pnostt; an, dim jeszč wice: jejčch Ulalé wrtochy ša:
slUhUji Uasseho šhowčwáxti. Slowútná anč whslo:
wila fe: „Nasse UtrpeUi ZaččUajiobhčerč U Uasstchchyb.“
Lépe Uemohla Uepopirateťxlá prawda wyslowena ďýti!

Neniť nic tčžkého, ,liberým býti, je:li čťowčkssťa:
steU a dobťe:lt se mU wede. Nle jenom tehďá má
libešnost nčjakoU žásllchn, když jest Ustawičxtč bolest:
mt trápen. Neš meši šeUami Uachážime, bohUžel
mUohé, které xtejxlepatrnějsst chUrawost docela mčUč

a UefnesitelUýmř čiUč pro wssecky, kdoš bUď son UUZ:

Uostč k tomU přčUUceUi jsoUce a Uebo š láskh je ob:

slUhnjč. th jim wyhowčťi, a to nebýwá často aUt
možUá, UlUfeji fe š Uimi fUžowatt jako fe JUdowé,
uu bUdiž mUš odesstčUo toto podobexlstwč uu sU:
žnji š poswatnýmt zwiťath, kterým se ltd w jejich
pagodách (božntcich či pohaxlských chrámech) klani.
Moblo by se ťtct, že we fwých přepjatých pošadawcčch
teprw tchdá UlewenčUacházeji, kdhž až k oUemocUčin

žmořřly ty, jenž zpoUhé občtothostt o jejtch pošdra:
weni fe pixičismji. Qbšwlásstč fe to stáwá U tčch,
které jistého wčkU dosáhly, Uemajice dostč dňwčrh
Ucb cUostt, abh Uebhlh Uad tim nxrzUth.

Nic Uent obtčžxlčjssčť)o, Ueš staroU onemocUěloU

ani obsl:chowatč, která si we swčtč ltbowaťa. Nřálo
jest jich, o nichšby fe řici mohťo: Qna w Uemoci
tichoxxlyslxwll šůstaťa.

Nachcizime jiné, které se každoU chwiťř mčUi

jako powčtrnost. JsoUce ery žhawy, brzy mlhawy,
bršy jafnp, brzy šamračexxy pťedstaijč promšxtťiwost
Uxssechročnčch čafň wsselikého podnebč. Dlteš mlUwš

š Uimi pixiroanl byš je k jarUi řtalské kraji:tč š
Uebeským blankytem a ščtra widčš před seboU ťedčm:
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KoUSibiix š mrašton štmoU. Čťowčk ant erč,

jak fe k Uim chowati anž prostředků Ualéšá, abh fe
jim šaťibiť. thejte fe jeU antčky, proč se smčje,
dnrdi, zpiwá, pláče, proč se ji thto ssath, ďo kterých
bhla wčera celá šamtlowána, tato přčteťkyxlě,která
Uedáon UerozlnčiteonU sloula, dUeš se ji Uelibč;
u jesti to tak jejčwrtkawý rozmar! Ženské jsoU pťe:
UáramUě wic této Uáhle zmčUě podrobeUh Uež mUž:

ssti, a sice bez pochybp proto, že jsoU cttliwějssi, sUaď
také, že ménš Ua myslt přemitajč, a že se jtm ménč
prňwda ťiká š báznč, aby člowčk Uezdwoťilým Učbwl
aneb se jčm býtč Uezdáť. Nošmršelýmt a rožmar:
Uými jsoU také bohaté, kterš se Boha prsttťh a pak
Jek,xo dobroty UadUžiwalh. Jtm jest wssecko břeme:
Uem, jak franconšský slowUtUý kazatel JaU Masstllosl,
bistp Klermontský di, a ko jfoU samy fobč takš
ďčxemenem. KašdoU chwilt chtčji nčco thého, a samy
koUečUčerčdi, co wlastUč chtč1i. Kořime:li fe jim,
stáwaji fe mrzUtýmt; Uekořčme:li fe jim, Upadaji w
k)Ušw.u Ehcete:lt wsiak témčť wžďhckh lčberými
a dobrého rozpoložent mysle ďýtt, žčte wždy w pokojč
š feboU samýmč, a abhste to wždycky mohlh, šire
wždy w pokoji š Bohem.

K Uabhtt libeznosti třeba, abh UcibošUá žena
omlUwitt Uměla úmysly, pro které se Uěco stalo; tak
bUde kodpoUsstčUi UaklončUějfsi, a Usnadni si toto

sama. Jedna z Uejwic UerošUmUých UákloUUosti pixi:
rošersti Uassi záleži w tom, že pťt Uěkterých Událo:
stech Uáš Uemtle se dotýkajčcčch sskůdUtcký úmhsl wy:
hleda,wáme, a pro wlastUč pohodlnost Ua jiUých Uá:
prawh žádáme, kteroU samč sobč Uložttč Uedowcdeme.
Kterak ale nxožná, abh člowčk chhby, kterých swémU
swčdomi, swé dUsit a BohU famčxch k wůli erd:
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kládá, proto odftraaxtl, že jsoU UxU obtižxch! Watřte

teU, jak oU bez přestáni fwé swobodr,xku swé wlastni

sskodč mnohem wice Uežli k wassi nadUšiwá!
DoUesoU wám, že ten a teU mčl záměr, který

wám Ua sskodU jest; wy jste občti té a té Události,
kteroU ža potUpU son powažUjete; Uezdařtlo se wám
to aneb oUo sdrUžeUč (zncimost), do kterého 1ste se

bezpečného wýslede Uadálh; wy prawite: Já mám
nepťátely. Nle wy si tim ltchotťte. Nemajit wsstckUt
ltdé Uepťátel. Ttto jsou sUad jřtdssč Uež přátelé.

Nrctk jewčfe Uám wssecko, co UeUčsamon blahowúlč,

jakožto Uepťátelstwi. LehkowážUost w chowáUi Urážč

často wčc, Uež žlomyslnč jednáni; zasašUjek sUad tčm
častějt rány, poUčwcidžani eri, jak Ubltžlxje. Který
Uepřitel Uám kdh toltk zármUtkU zpúsobil, 1ako mp

sobč samt? N pťedce nemňže se řict, žebycholxx famt
sebe Uemslowalč!

Boslyšte, jak sslechetnomyslxlá dUsse sobč !adť,

abh mšnč toho mčla, pročďh Ua lidt sobč rownč si
stčžowala. Wtdi:li, že fe jč rozťtčnš wčct přefe wsie:
chUU šhowiwawost Uaschwál ba č z patrnč zásiti
dčji, wpnasUažUje fe wssemožUč na to zapomenomt.
„Jeji pamčť podobá fe řessetn (ťčttci), 1ehož ryžo:
wnirt zlata w MeštkU Užčwajč; ona Uechá pifek, tra:
pnč žpominky, propadnomč, aby jenom šlatá šrUka
poďržela; jtnýmt slowy, ona chowú wždy žiwč Ua
pamčtt přiwčtiwč zachášenč, kterék)o se ji dostaťo,
Uebo dobrodtm„ kterýmt byla obsypáwáxta. uu

Nábožná šena, aby libeznoU byla, dá přiležt:
tostUč přednost wkUsU a úfUde jiných, aby hádce se

wyhmlla a poko1 zachowala, pomhslčc fobč, taképjčUý
může mitt jedUoU prade, a Ue wždhckh 1á. ZeUa
statečná (ro jest sanilá, Usslechtilá, cnostUá) di
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pčsmo swaté, obweselUje mUše swého a wssecka léta„

žtwota 1eho Uaplňuje pokojem. 1) Naprott tomU do:
kládá pismo sw. „Lépe jest feděti w koUtč Ua pod:
střessi (to jest w Uejzadnějssim koUtč domU) Uež š

žerU swárlton w palácč. DUa 1est jako střecha,
skrze kterouž Ustawtčnč kape. 2) nu Blažexlč manželé,

o kterých se řict můše, co pifmo swaté o Nlžbčtš a
Zachariássowt di: Bwlt obasprawedliwt předBohem,
chodice we wssech přtkázaUčch a sprawedonstech Wá:

Uč, bez úhoach; Z) bhlt žtwt w pokojt.e)

NábožUá šena, abp w domácnostt w pokojt
štla, bnde se Ua wždor swélUU Uamáháni a trápeUi
twářtti, jakoby sikasinoU b!,xla, a powolowatt bUde

we wčcech, které nemajč ntc sipatUého do sebe, ba t
UpUsti, je:li toho třeba, od mUohé zďožné wčct, UeUč:

lt pťtsUč přtkázaná, aby swárU se wthUla. Wo:
woonstč mUsi ženh tim wice ptlxty býtt, čim méUě

l) Sirach 26, 2.

2) Břtslowč 21, 9. a 19, 13. též 27, 15. n

3) Luk. 1, 6. u
e) thž cisať Josef ll. we ŠrUttgardě messkal,dáwal wé:

woda Wirtemberský skwělé slawnostl, které mnoho eizinců
přilákalh. Také mladá francoUzka w prúwodU swého
manžela tam přtsila. Dworský marssálek Ustanwowal
jedUomU každémU mčsto dle jeho stawn. be neUdělať
chybU,otázalse mladé fraUcoUzkh,jakoUmá wlastnoft.
Uďiwená nad toUto otázkoU, dala mU se fmichem za od:
powěď„:„šoarjš.txxe“(wadiwá, swarltwá): u :anrišch!
opakUje nčmec, jenž málo franeoUzskh rozUměl; tUto dů:
stojnost nerám. Nic wssak Ueděťá; bUde to zajisté nčco
znamenttého; wezměte misto, má pani, mezt baronkami.
Mnohé ženh mohlh:bh w takowýchto okolnostech mezt ba:
ronkh se připoččsti, poněwadž onU wťastUost nmjčl Množč
mUži ale bh welmt wáhalk, se tam pofaditt.
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silh maji, aby fwá přáUi Uspokojtlh, aUeb swňj hUčw
prowedly. Stwořexxy jsoUce, aby tak Uedo:
kanlé ďytosti poslonchaťy, jakoU1est mUž, mUseji
šeUy, jeltkož 1erm swé wnadh a swé sla:
bosti maji, aďy Uad fwým páUem, sUad i tyraU:
Uem zwitčztlh, šáhy fe Učttt, ďeš hořekowáxlitkťiwdl:
fUásseti. ŽeUa mUsi ttejexl Zláfkh kBohU Uebk
ďkižUimU powoonU se Ukašowati, ale také k wůlt
sobě famé. Newole a twrdossťonst šwčtsslljč jeU jeji
hoťe, jelikoš sspatUé š Uč UakládáUč se strany man:
šeťa wždy U wštssim stUpUt ša Uásledek majč. Mnž
to citi, že takoon zbranč Uesmi dáti fe pťemoct, a
hUčw fprowázeUý slabostč, že sloUži jeU kU pofmčchU.
Nebe nedaťo žeUč lichottwon wýml:chost ktomU,
abh byťa swarťton; Uestwoixtlosi proto slaboU, aby
welčtelskh whstUpowala; Uedala jč lahodUý kslaš, aby
Urážky pronásseťa; aUčš sančťé tčcho w obltčejt aby

boUťťiwá zlost je šohyzďowala. Často sxlad má
práwo, si stčšowati, ba t rozhodUč odporowati, ale
Uikdy Uechi práwa hUbowatč a se wadttt. Na ni
wštahUjč se oďšwláfstč siowa pisma swatého: „Qd:
powšď mčkkcifkroche hUčw, ťeč twrdá wšbxcšllje pr:
chliwost.“ (Břislowi 15, 1.)

Whprawllje se o franconšském kxxáli LwaikU
)(M. že přt žpráwč o fmrtt swé kráťowfkš manželkh,
kteroU tak UkrUtnč byl opUstiť, fe slzamč w očtch
prawiť: To 1e peri zármmek, který mUč an špň:
fobtla! Škastmi manželka, kterci tak pozoonU, tak
radostnč odewzdanou přt wssem zármUtkU a hořt se
pronáše, aby š úst swéť,wmaUžela tak kráonU po:
hťebxti ixeč zasloUžila. Jest to welmi žřčdka, abh
maUžel wtda takoon přčwštčwost a sslechetUost dUsse:
že swé poťitowcinč hodxté Uetečnostč jedUoU se Uepro:
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bUdčl a kU požUáUč sebe Uepťčssel. uuo EUostUci žena

také Uččdh swé obyčeje a fwé dňstojeUstwi poodloži,
abh ďližUimU UčjakoU slUžbU prokášaťa. Wsseoďecxxč

1est w tomto ohledU šUámo laskawš sniženč, o kterém
se w žtwotč fwatého biskUpa Gextewského doččtáme.

SlUžebUik tottš sw. Fraxttisska Saleského Bhťby se
rcid ožeUiť a to sice dobťe. Nle jak to mčl wywéstt?
J bhť w Uejwětssich rozpacčch. Wůde:lč tam fám,
mhsltl si, abhch fwúj úmhsl pťednesl, zalekUU a po:
antU fe, a bUdoU mUe miti za hťUpáka a mé krásné
Uaděje bUdoU tytam! Jak pak kdybpch dobře promh:
sslem) a dobře složeUý ltst Uapsal? J dá fe tedy
do psáUi. NcUadále wstoUpi fwatý btkap do jeho
fwětUice, a oU chce hoUem papir a péďo schowati.ub
Fraxtttssk:l, dč swštec, tyš bhť šajistš w mhssleUkcich
ceťý pohroxlžeUe? Já již hodUoU chwilt Ua tebe wo:
lám a tp Ulnč erdpowidáš. Nha! thš byl do pfáUč
šabráUeŽ Co pak pčsseš tak zajčmawého, že mš wstoU:
peUi tebe docela pomátlo. Ubohý slUžebUik Uechče
š baron weU, a fwatý bikap přistoUpčBliše a po:
lsledne Ua šačátek osUďUého lčstU. Teď tomU rožU:

mim, Uxřld.)Frantissťx:, th se chceš oženttte.) No starý

jsi k tomU dost, a Uemáš sspatUoU chUk. Aťe w ta:x

kowé pixipadUostt mUsi fe tčm jinák šaročiti. Dej in
pé.ro. N swčtec si sedUe, Uapčsse ťtst a podáwá jej

služebUikU řka: To Umč hežky čistč optš, a já tč rU:
čxčm ša wr)slcxdek! Také fe tak staťo. Shledali, že

slUžebUič.se sipatxtš eryjádřtl, a brzh bhlo jeho
pxťeini UchplUč!no. Tak dalece ráčtla se pťiwštiwost
bťkapowa, jakým Frmtttssek Saťefký bhl, ponižiti,a
Uikde Uečteme, šeby toto jeho oďdtwowáni hodUš
fnižeUč bplo Ua překáškxl bhlo jcho prohlássexli ša
swatého. u
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Malé cnostt! th biji máťo w oči a pťati
málo U ltdi, ale Bčch žUá jejtch cenU, a bUde wč:
dčtt je odplatttt. Můšemeť t ťčct, že w jeho očich
malé cUostt často práwč weťkými ssoU, poUčwadž jsoU

UejšáslUžUčjssi a to proto, že jfoU UejobtčžUčjssi. K

jejtch prowozowčmi nafkthje se Uám pťčlešitost wžč:
wobhtč každý den, ba často každoU hodtml, a sice

wždy bez toho, aby samoťáfka Učjaký Užitek z toho

mčla; Uebok jtnč majč z Uich prospčch, anšby je ob:
diwowali. WrowožUjič se oUh w tajslé tichostt, w
krUhU rodtUh, obce, často U prostřed a beš wčdomostč

tčch UeřečUtkň, kteři erčdomkp kjich prowošowáxlč

Uáš UUtč. Swčt si wssimá a obdthje 1en, co hťUk
dčťá, co do oči ďije, a podeťUje jenom welikč cnosti
a Uškdh také weltkš Ueprawostt. Búh ale nesoUdi

jako ltdé, a až jednoU bUde swňj xoeltký foUd držert,
pak Uwede Ua swčtlo odťekUUtč a hrdinské skntky,

které jenom jej ša swědka Ulčly.
ChUdá žena jest trápeUa UstawtčnoU chUrawostč,

skličeUa smrtelným hořem. Jejč horliwost Uhaska,
aspoň plni wssecky swé powtntwstt bez radostt, bez
útčchh, Utc Uecčtic, leč newýsloonU neltbost, která
1č sotwa toltk sily poUecháwá, abh si byla swéďo
bčdUého stawU wčdoma. Jeji srdce Usthdlo, jejč
obrazotwornost se zwýsfila; an erč, jak š Boťyem
a sama fe seboU stojč. Dna wzdhchá Uad fon Ue:
dostatečUosti, a jest tak weťtce seslábla, še posledUč
silU sebrati meč, abh NánU swúj staw obštowala.
K Uejwčtssth Uefstčsti dowčdá se, že 1e1i úmysly se
podešřiwajč, že zlomyslnč o jejčch chhbúch fe mlth,
kterých předce ona Uejwčce želč; Uad to Uadewsse dá:

waji ji w jedUáUč Ua srozumčnoU, že jest obtižmi a
že 1eU UáramUé trpčliwosti to pixiččtatt má, je:lč je:
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sstě trpeUa . . Bože Ua Uebi, jeUž srdce zphtU1eš,

jak mUoho bUde Ua wáze, Ua kseré záslUhh odwažU:

ješ, wážiti odpowčď, kteroU přiwčtiwč Ua šbhtečUoU
otáku dala, a slUžba, kteroU laskawč požade často
lehkomhslxténm prokážala!

Malé cnosti jsoU často welkýmt, pončwadž Ue:
wyhUUtelUč dotřebny jsoU kU spoťečenskémU oďcowáni

a k swornosti, w které 1eho ďťaho šáleži.
Qded to, že žeUským tak tčžko býwá, pospolU

žth býtte? Eo 1e rošdwojU1e a mezi ntmt tťentce
zpňfoijee? stoU:lt to snad welké UárUšiwostt? Nao:
pak jfoU to práwč th malé.

Lwačk )(M. často žde jiš zminčUý král fraU:
coUzský, prawil o don přčltš šUeimých paničkách:
Stojt mUe to wic práce thto obč ant w dobrém
sroz:lmčxti, Uež EwropU w pokojt Udržett. Jak mUozi
mUžt mohlibh š L:ldwčkem )(M., kdhďy méUč trpč:
liwostt aUebo méUč ssetrnostč mčťt š powšdechUUtčm
řici: Za swéť)ožtwobytč wtďčl jsem dtwy, ale Uišád:
Uý UeUi řidsit, UtšádUý obdin hodUčjssč, jako kdpš
testa a sUachaj) dloUhý čaš w dokonaťé swornostt
pofpolU 1soU šiwy.

QUy mohoU obč Uábožnými býti; widáš 1ei
často ke sw. žpowčdt a k fw. přtjimáni chodtt. Nč:
kdobh se erpowážil je ze swatokrádeže trestati, Ue:
boť obč jfoU Upřčmnn a dob:xoU wňťč UadchUUtp. N:

wssak pozorowati 1est, jak pťi tčsicerých maličkostech
se troU, do seďe jazykem zawaďxlji a fe jako jchlamt
pichasi a mUč. deUd toe? th Uemaji dost dobrč

1) Tchán a tchpllě, ořcxc a matka maxxželky; tešk a tešřa,

otre a matka manžela; zok, maUžcl dcer!,x, snacha, man:

želťa sl,)nowa.
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wúle, aby fobč:ústUpkh wefpolUč ijtadťxowalh. Čeho
pak k tomU třeba, abh blaze žtwy byly, mksto snžo:

wánč sskastným Učintly tokyo, který wsiecky ráUy je:

jtch domácťho boje fUássett UxUsi? Matce jen třeba,
abh fama w sobč Uwcižčla toto: Jest prawda, še jejč
manžel jest můj fyU, že an jest moU dceroU; že
oUi json mUč powiUUř Ucttwost a powolnost proka:

šowatt; ale oni jfoU také maUželé. Manšel mUsi
po Bobxl pixedewfsim son manželkU mtlowatt. Qna
jest wládkpnč w domš, protože jest jeho žerU. deh:
bhch byťa chtčla řčšeni podržeti, Uebyla bhch fmčla
fwého shUajč dátt u N snacha mělabh fe fwé strany
pochopiti, še to wždh matce UeradUo býwa, w lásce
sweho fyna drxché misto šanjčmatt jožto dťoUhý čaš
1ek,xofxdcem Uerozdčlexlč wládla QUa bl,) mčťa teUto

přechod jemnčx zprostťcxdkowatt a Uikdh Uešapominatt,

še jeji tešta šaslxchchx wážnost jeji, protože jest le:
titá, a láskU jejč, protože jest jejč UlatkoU. QUabh
mě.la ji ztrátU wťádh přčwčtiwým chowáUčm U,ahra:
šowati. N čehoďt,xbyťo obšma k tomU potřeďieš Ma:

lých cUosti, aďh swé malč UárUžiwostt, kde toho třeba,
mirUilh Ueďo poslačowalh.

Malé cUosti čiUč často ďiwp w připadnostech,

kdebp welké cnostt ďeš úččnkxx žňstalh.

Mxloho let b!,sl pUrkmistr se fwým farářem w
erolt. Wsielikč fUažeUi, je smiřtri bhťy marUé.
BArriďtskxlp tamčjsii dtocése pixisscxťjčdUoU,do obce,

která so po tak dloxchý čaš Ua toto Uepřátelstwi di:

wala. DU sostoxxpil U pUrkmtstra, jejž tato weťiká
čest přeUáraUlUč potčssiťa. xu PaUe pUrkaistře, di

arcibiskUp, nebylbyste tak ťaskaw, mUš UčjakoU slUšbU

prokážatč? Nejdňstojltčjsič pane, já stosim k slUžbám.
Na to poťčbiť arctbisknp pUrkmistra na obš twáře



47

řka: Učtňte mnč to potčsse:ti a odewšdejte toto poli:
ďeUi anU farářt! . WUrkmistr whkonal UařišeUi
to a hned byl pokoj Ušawřexx. Laskawost a libešUost

arcibtskUpowa UččUtla diw, 1ejž bh wýhrúžkh moct
Ueď pomňcky (wňpy a wýmlUonst) weledUcha Utkďh
Uebhly dokášalh.

Maťé cnostč json weťmi plodtwš, nebok ob:
šwlásstč UábošUostt nlilownčkh šifkáwajt, jeltkož dUssim,
kteréž ťtbowňUi Uábožnostt prostoUpeUy 1soU, zjedUá:
wajt láskU. „Já chct Uáďožellstwt swatého FraUtifska
Saťeskčho přtjmoxltt,“ zwolala protestaUtská xoanč:
ka;“ ncbok jerUx prawč Uáboženstwt jest š to, abh
čťowčka tak miťostným (Uttkowáxlč hodným) UčtUilo.

Wodobnč snn)ssleji xUUohš dUsse, kteréťibešUosti cUosti

přemožeUy býwajč, a pťedce Uikdy wsfech dtwů Ue:

zpozorUjeme, kterč toto oďdtwowáni hodUé aposstol:
stwč UxhkoUáwá. Nwssak rowUčž tak sUadno 1est, Ua

opačné myssle,Uťy pixijitt, padUe:li oko Uasse Ua Ue:

sstčsti Ua zeerjsiistráUkU Uábožnostt ktexxá Uč!kdpUej:
horsiimi wadamt pokaťena 1est, tak še fe jimř útlo:
citUé dUsse fnadUo Urášejč.

Jest na fwčtč drlch ofob, jejichž po:ché ijšUo,
owsiem bež práwa, Za ússklebek plati. MčUiUl tak

šwané. staré anUh. Mezi Utmč jsoU nmohé, kterš
son UúbožUosti ltd wždčťáwajč a prawé slUžebUčkh
PáUčx swoxč občxtownostč potčssUji, mUohé kterš Spa:

siteli ša UetečUčkňw naň šapomčnáni fon wroUc:
Uostč UáhradU dáwaji a slUžebUikňm swathUč son
horlčwosti erypočitatel:lš službh prokažUjč. Nepro:
wdanými šňstawsse Učkdp Hroto že w klamný sltď dů:
wčřowaly Uebo lchkomyslxtšnm srdcč wčrnými zů:
staly, které Ua Uč sotwa kdy sijtš zpomiUá, aUeb
Z oddanosti k fwým rodičňm, aUebo zláfkh kU pa:
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UensiěmU stawU, Uapraiji ponejwtce podthhod:
Uýmt cUostlUt ty chybh, které témčř jerm z 1e1tch

postaweUi pocházesi. Jejich swobodmž staw 1est bUď
následek občtt anebo Uesstěstč. BUzeUé fwým po mt:

lowáni prahnoUcint srdcem stúwajt se rády matkoU
1čm, jeUž žádné 1iž Uemaji, onhs jfoU oddánh chU:

tdxým7sirotkúm, dčtem sestťtným, a pro takowéto ditkh

w peřtUce jest stará panUa dobroU tetkoU a spolU
chúon; pošdčjt opatrnje a obléká dčtt a wodt 1e
Ua čerstwý wzdnch. Wro Uč má jeji paměk wždy přt

každé přihodUé přsležttostt nějakoU poháde, Uebo
powide pohotowš, která je tčssi, pro Uč mci jeji
skřinč wždy Učjakš pamlškh, kteřé 1e přtlákáwaji a

1eji doďře zUámá dobrota přinássč jč tU čest, že o

swých jmentUáchjtstotnč mUok)úchblcchopřáxtč dostáwá,

která tim wire Ze srdce přtchážesi, poUčwádž UejfoU
zcela bež thkU. Je:lt kdh mrzUtá, byla k tomU
popUzeUa. W domč málo si hledč platUostč šjedxtatt
a jejt slUžbh jsoU tim wčce dtkú hode, jeltkoš přt
swém welkém množstwi přece aUt pošornostt, antž

.wděčnostteryhledáwajt. !)
Takowé pannp zifkáwajč náBošnostt milowniky

a zaslUhUjč Uasit celoU úctU. Wroč aťe slUé se 1tm

Uepodoďasi a sobš témčť ša úkoť dčlaji, aďh ossklt:

wost před nábožUostt ďUdilw aUeb aspoň přtčiUU swě:
tcikňm zawdáwald, pobošnost pomloUwati?

Eo žiwý obraš úzkostliwébo sobectwč, bUde stará
eu

panum, o kterš Uynč mlUwim, B welřkoxl horltwosti

x) S křiklaon Uespraweklnostč omloUwá často swčr, křerý
tak přťfUě Uasie křeskaxlské anUp posUžUše, Uežonatost

mUšjkých. A předee, co jest starý le.xde!tee? Nch jen při:

lřš často moť,xlobl,xse ixťei: Sobee, jeUž pod antoflem

dčwečkj,) stojt!
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slowo Boši posloUchatt, k zpowčdnicčm se tlačisi,
sskapUťiř Uositi, odestky ztskáwati, wsseckh kaple Uxo:

tlonatt, ale aUt krejcarU erydá leč Ua Ufpokojenč
swé libůstkh Ueb šásstč. StUder jest w jejtm domč,
t w mčsicč serU. Má an frdcee?Q tonl nikďo
eri, leč jejč psiček a kočky. Hassteťřwá Uad mčrU
wadč se pořád se fon slUškoU, a bpk to bhlo 1en
pro Ukráceni chwčle. Wytloná wsseckh swé soU:
sedkh, aby fe UowiU dowčdč!la, a wyprawxlje je zase

a ďhč to ďhťo jerm, abh pťiležttost mčla se rozlo:
btti. Qna si Zůsteiwci wždh stera“, pořád se waďč.
Nesnásseltwčjssi k osobám neš k zcisadám odmčťUje
stUpeň swé. Uábožnostč dle toho, jak sUadUo pohor:

sseni béře a jak horliwč do hUbowáUč a hančnč se
dáwá. Nespokojená a choUlosttwá 1soUc, koUečUčt
pokožné tčcho w kostele rUssi swým 1čzltwým reptá:
Učm a sseptánim. Q zapiraUč a sebe mrtweUč málo
dbá, tim wice aťe Umrerje jčné a tak jtm nápo:
mocUá jest, aby sobč kráonU korUUU w nebi Uwili,
UeražUjic, že Spasiteť Uáš, aU každémU UaporUčil,
abp fám scbe Umrtwowal, UtkomU teU pťiltš ťchký
úťad Ueswěřtl, aby 1tné Umrtwowal. NeschopUa
jsoUc milowatt a láskU UčkomU wsstipitč, zdá sexdo:

cela zamčstxtanoU dáwčmim bedltwého pozorU Ua ty,
kdo se ztohoto sstčstčtčsii, ba je t pronásiedee a přč:
ťežttostnč t očerňUje a jtm ttchoUčko wýhťčde Ua
wě.čný plamen dčlá, takmčť aby sama sobč UáhradU
UčtUtla; aUeb jde 1esstč dále a týrá slUžebnčky Wánč
fon obtčžnoU dotěrnostč a Uwádi 1e do zlé powčstt
son nefmiťlton žarťčwosii. Čťowčk ďh řekl, wtda
jt jednatt a slhsse jt mlUwiti, že ona na nebohé lřdt
proto tak hUije, že si jč UeUmčťtwážttt. Ba ona
fobč tak počiUá, že se člowčk Ulekne, wtda jt čaš od

4
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časU ke stolU Báltč přistUpowatt, aby do zledUatčlé
stUdmš7 jakbh fe jeji frdce Uazwatt mohlo, klňUěnč
hodnč tčlo BáUa a Spasitele Uasscho pochowala.

KlaněUč hodUý Wyknpitelt! takowýto přčklad
jsi xřám Uedal. Zaká laskawost by fe mohla wyro:
antt té twojie? Kdo fe wčce wynasxtažowal, slUžby
prokazowatt? QU zmaťtl sám feďe; toto slowo sa:
motné zawirá w sobš 1eho celé žtwobyti od jesli až
kU křižt. Jak podthhodUč zústalo si jeho rozpolo:
žeUi myslt wždh ste1Ué. Ntkdo Uemčť todltk přičtn

khUčwU, Utkdo nebyl pronásleďowáxlčm a útokům
tolčkerých welkých a malých UárUžiwosti wydán; xň:
kdo Uebyl 1esitě tak přčwčttwý w prottwenstwich, tak
šhowiwawý při křehkostech,tak trpěltwý pťč dotčonsti.

Ntkdh ho Uebylo wtdčtč citům podťižexté ro;:
kosse fe oddáwatt, aťe také Utkdh Ua jeho božskoU

twář trUchliwost errloU fe spoUsstčtt, abh 1eji we:
selost zaslontla. Wždh wládla welebnost w jeho
mionstt; a třeba 1eU,do Zrcadla sw. ewaUgelta Uahlčd:
UoUti, abhchom se w prachU tomUto přerozkossxtémU
obra;U kořtli.

A co meřm o jeho přčstUonsti, o jeho sUiže:
Uostč ťicteš Lčbezxtý we sweem rozmloUwáUi, pťtwč:

ttwý ke wssem ltdem, Umč fe wssem propůjčowati
k Uejwčtfsi ctt swého Dtce a kUejwčtssi radostt těch,
kdo fe k nčmU š prošboU obraceji. ZrooU jej Ua fwath ;
oU tam 1de se son swatoU matkoU a pťi wečeťt
projeije tak welice son pťiwčtiwost, že swúj pr:
in zázrak čtUč, aby oUeU Uápoj roszožiť, o kte:
rém pismo swaté di: Wčno obweseťchč frdce čťowčkae
Bylo 1e1 widčti, aU lahodtť dťtkám a jim šehxtal,
an dobrottwš chUdš žeUh wital, pohostinstwč celntka
Zachoa přtjať, anobrž pozwánč Šiman fartzeje Ue:
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odučitnUl. BU rozmlomoal se SamarttánkoU a při:
jať Magdalexm jakož t mast jejť š takowým šhowi:
wáUim, že i reptáUi wšbUdtlo. Slowem, wždy a
wssUdy UkazUje se KristUš, ačkoltw Bčch jsa, pťedce

jčlowčlepemdokanle drUžebným.

Newim, rozmilé, zdali jste kdh o této obdtwo:
wánč hodnš stránce štwota a powahh božského Wh:
knpitele Uasseho přemýsslelh; já wssak pošnáwám w
tom patrný dňkaz jeho božstwč.

Spasitel náš wystoxlptl jako Búh před očima
člowčččxlstwa, a chtčl, aby jej co Boha slysielt ajemU
se klaUčlt. thbh bhl jerm čťowčkembýwať, to
1est possettlcem Ueb podwodnčkem, cobh ďhl čtUtl7
Bhlďy fe whnássel, byťby w siowU, w skUtkUa bp:
tostt Učco welkolepého, pťehnaného na odiw stawčl,
abh je řeklo: To Uemňže poUhý člowčk býti. n Nle
Učr takowého U Učho Uefťsledáwáme!j QU má tak

hlUďoké powčdomi swého wlastniho božstwč, že abhch

se tak wyjádťtl, o tUto stráUkU fwš bhtosti péče 1xelná.

Božská přtrošenost jcho UkazUje se w ceťé pňwodnostt
dowolem)ch procitň a pohhbňz W Učm nemtzč Utčdy
ltdsťá powaha a pťirošeatost tato„tčfsi se ze wssech
swých práw, awssak, soUčanč objeiji se cnosti bez
křehkostt, bez úholch a ploto tim wčc božské, že pocit
ltdsič: přtrozenosti erlečUsi. Tčm práwč jsoUony
tim prawdiwčjssčmt a tato jejtch prawdtwost jest to,
w které jejtch bošskost záťežie Ješčš Kristxlš jest cUo:
steU jako člowšk, jenžbh zaroweň Bohem bpl, jest
cUosteU 1ako Bčchčlowčk. W Učm zňstáwajč člowč:

čeUstwi a i:.šstwi w celostč a nedčlnostř. QU jest
prawý Bňh aprawý čťowčk,ač obč tyto přirozexwstt,
božská a ltdská, w jedxlotš osobh božské Uerozlxlčnč

fpojeny jsoU. Jako Bčch mohl řčci: Kdo z wáš mňže
471!
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mne z hřichU trestatteš Nle jako člowčk mohl řict:
Kdo zwáš může mUe znecčteonstt trestatie? To práwš
Uchwache náš zápalem a koUzlem jako zástUpy, které
se za Uim waťtlh. Z toho čerpáme obzwlásstč sz:
žčlost k jeho Uáskedowáni aniš Uáš pťi tom Uejdoko:
nalejssi wzor jeho pošbaije srdnatostt.

WyUanažUjme se tedy, rozmtlš, sslepčje tohoto
božského wzorU Uásleďowart. Nemáme:li přiležttostt,
we welkých cUostech, jtchž přčklad on nám dal, ho
následowati, sUažme se aspoň ltberýmt se státt, w
malých cnostech 1ej horltwšoxtásledečce. Ehraňme fe,
abychom w přewrácextost oUé Uenáwtdenč hodUé po:
božUostt UeUpadlt, kterci fwatčmU Franttsskn Sale:
skémU zawdala pťičtUU k wýrokU: „JsoU osoďh, které
samoU horltwosti, abh fe dobrýmt andčlh stakry, Ua
to zapomčnaji, aby bhlt dobrými ltdmt! ǧ Wy bU:
dete Umčtt od této hany fe Uchránttt, UeUpoUsstčjice
od prawé pobožUostt; wh bUdete owoce pobožnosti
přtnásseti, UkazUjčcejt ltďeroU a mtťowáni hoďUoU
a kdhž takto ltdé pocčti ltďowůUtssčťicč se zwassč po:
božné dnsse; pak se bUde moci i o wáš kicč, co o
pomorančowé ratolesti pťati: „QwoceUerUssi kwštU!“

M. Zifk a ztxrúta.

JedUoho dne mčť 1sem přiťežttost, welmt zá:
možUoUani nawsstčwttt, která ant powtmtostmt Uč:
1aké řeholUé spoťečnostt aUtž spletkh stawU manžeť:

ské!“howázána UejsoUc, čaš swůj tim tráwtla, še rú:
ženec odřikáwala, sama sobč welmt howčka a najřné.
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trochU hUbowala. Zkrátka an fwúj skrowný, tčchý
žtwot tak zařidila, že si mnoho práce Uedciwala, aby
do Uebe pťtssla. thž jsem fe jesim Zásadám diwil,
daťa mUč k mémU 1esstč wčtssimU podtwenč odpowčď

tUto: „Welebný pane, račte wčdčtt, že já nepřinále:
žim kobrazoborcům.l) N co chcete, tázal jsem fe,
tčm řict, že Uepťináležčte koďrazoďorcúm? Já chct
řict, ježto wýtečnoU čest mám obrašem Božim býtt,
mUsim pťede wsiim tento obraš ossetřowatt, a to já
čiUim!“

Wy se smčjete, milé čtedtářky, a 1ei jsem Uad

tčm potčssen; Uebok wáš fmich dokašUje, žesrdce wasse
takowé osprawedťňowárti lerstt a smyslUosti zawr:
hUje, byk 1akkolt šchhtralé bylo. Člowčk neUi dle
tčla Uýbrž dle swé Uesmrtelnč dUsi: k oďrazU a po7
dobenstwi Božimn stwořeU a o tU má také hlawni
péči mttč. Nwssak w tomto Uedokanlém Uakreslenč
1sem poUše oUUjaťoon a neUžitečUoU UábožUost wh:
podobnil, která se dominá že dost pro Boha wy:
konala, kdhž sotwa to Uejpotťebmřjssi Učiniťa, abh fe
wýčttek a UáhUčtkň fwčdomč xlckyráatila, které beršd:
Uý, prostopáffný žtwot přtwoleje aUtšby šáslUžných
skthkň čtnsla.

Nacházimš skUtečUč ofoby které jfoU pilUy po:
božnostt, wice k wůlt pokrUUl, jehoš 1tm swčt Uepo:
skthje, Uež aby w Ui prostťedek k dokonalostt Ualé:
,čaly. NewčdoUce jak jiUde čtnnými býtt, přeltássejt
swon čtUUost do swatyUč a mčřč son Uábožnost dle
množstwi rozltčUých pobožnostč a pobožnůstek a dle
mržUtosti, jakoU fwým dUchowUčmwůdcům způsoijč.

l) Qbrazoďorct (ieonoclastae) bylt w řecké cirkwt blUdařt,
kteři w letech od 726w780 a 813u812 obrazy fwatých
x.džtokle bořili a řřťskali.
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thtš, kterýchž postaweni obr,xčejně 1est zUame:
Uttčjsst, a kteršž Umčji swčtských pohorssenč sc wh:

střthatt, UeUpadajč w přewrácexlost práwč doličerU:
ale mařč swůj čaš bez UžttkU pro Boha a pro sebe
samy. thešsobč Ukládaji takowé nmožstwč ničem:
Uých powiUUostt, že se řict mňže, že son katečUoU
UečiUnost pod množstwčm zdáxxltwých zamčstkatáUi

Ukrýwaji. TU jest dčtč, které rozmazatt se wynasna:
žUjť; tam jest jim přitelkhltě Uwčtatt, Ueb anssti:
witt, abh sobč wzájemnš wěct projewily které bUď
1tž známh 1foU aUeb které zwědčti UeUi Uebezpečno;

koUečUč 1est sim tam a onam titt a UakUpowatt.

Wssecko to se šwčtssUje, rozsstřU1e a stýká; a bčhem

takowého dne, mrhawč Uepotřebným spanim zkráce:
ného a wsseltjak rozmrhaného, sotwa časU zbýwá ke
čteni Uějakého romáUU, k wyssiwánč Uowého wzorkU,
kU pťebřtnkánč Učjaké wartace Ua ptaUč a k Uahlčd:
UUti do ertlletonU (čtt: fůlljetong:U.l)

NemlUwim zde o takowých lťdech, kteťi .erčdi,
co se swým čafem počtti, a jej tolčko na zachowáUi
sebe wyxlakládajč. Kdybh mělt Uesstěstč, Uesmrtel:
Uýmt UarozeUU býtt, bylibh nejbidnčjssčmt wssech
b“ytostč. Žtwot, jehož zráty by se Uemčli ntkdy obá:
watt, Uemčťby Utžádxlé ceUy pro Uě.

Takowý žtwot jest zajtsté pťiltš jalowým a
nexlžttečným, nežx abh nábožným sloUtt mohl, jeho
bčh UreUkazUje ani stopy lásky. Láska Ueni jenom
obezťetná, bojácnci a cttltwá, ona jest také čiUUá,
ďdělá a plodná. Wťna jfoUc horltwostt wždy a

l) Čaš má cenU Boha, di sw. Bernard; Ueďoččasem mů:
žeme Boha žiskatt. Jak mnohč ženskč na to nepomýsslesi
a čaš raději maři, než aďh ho doďře poUžtlh! n
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wssUdy, kde o to bčži, mtlowané bytostt fe libtti,
nezná mirh; Uamáhánč nepokládá za Utc a přtčtňUje
se wtce dowéstt, Uež feč 1est. Bohleďte Ua Spasitole!
zdalt jekyo žtwot jest UeUžitečUý, zdali sobč bowčl a
feďe ssetťtl? Klančnč hodný Spasitel! on náš milo:
wal. Wroto kladl son dčtěci hlawU Ua slcimU w

dchléwě, swé útlé Uohy w piskU poUsstč Unawowal a

zemdlený U stndntce Jakllbowy sobč odpočiwal. DU

Uciš mtlowal. Broto wtdčlt jeho Učenict1ej krwč
se potttt Ua hoře Dltwetfké; proto mohlo se wtdčtt,
jak newdččUémU zástUpU fon roUhawč zhanoberU
twáť podáwal a tčžce oddýchaje pod břemeUem křčže
Ua wýsstUh Golgatfké wystUpowal abh tam Umťel. uo

th UábožUoU bpla, mUsi tedh dUsse jedUatt
a fwč jednánč tak Uspoťádati, aby owoee neslo.

N co 1estktomU potťebi? Snad mtmořádUč se
zaxteprášdňowatt, dtwy činitt? Ntkoltw; Uebot koyby
tomU tak ďhlo, mUselt bychom soUdttt, že dokanlost
jest pro Uefmtrnč wčtsič počet ltdč wěci nemožUoU,

pončwadž jtm jest w docela obyčejném žtwobyti spa:
seUč swé konati. Cčrkew ctč fwštce a swěttce ze wsiech
stawů. Swatá Gerwefa byla pastýťkoU,swatý Jsi:
dor orcičem, swatý Josef řemeslUikem,a Maria, nej:
čtstssč mezt wssemt stwořenýmt bytostmt, prčiwě toU
měroU jakoU Uejswčtějssi a nejwčtsii mezt wssemt
bhla, nekonala témčř Utc, leč slUžby dčwečky Ueb
chUdobUé.hospodhnč. u

BáU Bůh od Uáš pťedewssim žádá, aďychom
wsiechlch swé powimwstt knčmU wčrnč plnttt Umčlt.
Takč nábožná žena wždh potřebného časU nalere,
aby ráno a wečer společnč se swýmt dčtmt Bána
Boha Ua modlitbách wzýwala; ona si to Umi tak
zařiditt, abh se mU často Ua Uasstch oltáťtch klančla
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ochjic msst fwaté. Dna jej často w kosteťeansitč:
ije a we wrochté modlčtbč posiťy pro swé powo:
lánč hledá t Ualézá. DUa wsiecky wice ménč trapné
obtčše fnáfsi, kteřé powtnnostt 1ejiho stawU Ua ni
fwalnjč. Jakožto matka rodtnh jest tak žiwa, že bez
marnosti pozUáwá febe w obraše, 1aký pismo swaté!)
xxúčnUásledeicimt slowy o cnostUč ženš wyptsUje:

„Dna 1est wzácltčjšsi Uež pokladh, kterč š dale:
kých končtU swčta pťtwáženh býwajč. Srďce mUše
jejiho může w Ui důwčřowaň, a pťčjmů má dostt.
Bo wssecky dny žiwota swého činč mU dobré a Uxtlé

a Uic zlého a zarmUchčciho. Hledá wťUh a lenU, a
dčlá dťe Umčnč rUkoU fwých. UčtUčUa jest jako lodč

kUpecká, šdaleťa UesoUci chléb swůj. Záhy wstáwci a
rozděl:lje domácčm i jidlo i dilo. Shlédla pole, a
konptla je; zUžitkU rUkoUswých sitčptla wiUtci. Wťe:
pásaťa siloU bedra swá a posilUsla rameUa swého
(t. sUažUč a ochotnč se má k dilU). QkUsila a wt:
dč!la, že dobré jest šamčstknáati jeji; protož UeUhašne
w noci swice jejiz RUkU son wztahUje ksilným
wčcem (mUžské práce i ženské podntká), a prstowé
1eji Uchopilt wřetexw. RUkU son otwtrá UUznémU
a dlanč swé wztahU1e k chUdčmU. Neboji se ša dům
swňj před zťmoU sUčžUoU; nebo wsstcknt domáci jesi

zobťáčent jsoU roUchem dwojltásobxlýnl. Břtkrywadlo
Udčťala sobč: kmeUt a ssarlat jest odčw 1eji. Slo:
wútUý jest mUž jeji we weřejných šhromážděnich,
kdhž žfedá š radnčmt šemč. Bťátno drcché Udělala,

a prodala je, a páš dá kUpci chaUaUejskémU,(který
Uad domáci potťebU šhotoije). Siťa a krása jest
odčw jesi, a Uebojč se, žebh fe ji bUdoUcUč čcho ne:

l) Kniha přťslowi 31, 10,729.



57

dostáwalo. ústa swá otwirá kmoUdrostt, a dobro:
ttwá UaUčent 1foU na 1azka 1ejčm. Hledi Ua cho:
wáUi čeledt fwé, a chleba šahálčtroě nejč. Synowé
jejt dospiwaji a za blažerU jt wyhlassUjč, t mUž
1e1i powstáwá, abh 1i chwáltl. MUohé dcery, prý,
šhromáždili bohatstwi, tyš přewýsstla wssechxch.“!)

Takowým špůfobem Umi cUostUá žena we swé
doxnácnostt útěchU nalézatt. Misto toho, aby mimo
dúm Unaijčcčch wyrašeni a teUctiwajictch wttčzstwi
hťedala, klade swoxl sláwU w dobroU spráwU swč
malé domáci ťisie. Wssecko jejč sUažeUč a dychtěni

pohhbllje se we slUžbčxsrdce, aby pod toUto wládoU
(wládoU srdce) fwornost a pořádek anowaly a wsit:
cknt fpoko1eUi bhliz Má:lt chwilt prášdnoU, hledi
swčho dUcha ošdobiti pečltwč wyďraným čtenčm wáž:
Uých, poUčných knčh, a Utkolř čteUim !dyprawowáni

x) Ntkdh jsem nezpomanl bez pos)nmi na bťahoděonU člU:
nost, jakoU dobrei matka we swé chUdé domáenosti rozwt:

nuje, aby mUž, když z práce domň přijde, Hřčliš son
chUdobU Ueeitil, a ditky čistě byly chowánh a nemUselh

zimU a hlad trpěti. Mnohdpkrát stoji w koUtě swětničkh
wedle noworozeňátka postel chorobxtého dědečka 1enž po
pracném žtwotč za obtiž swým pokrewným připadl. Abh
wssem wyhowčla, wstáwá chUdá žena před switánim a
klade je Ua lože posl.edni. Zbude:li ji po whkanUé dennč
práct chwilka časU, chápe se jehly a zhotoije siath pro
celoU rodinU aneb je oprawU1c. QUa zastUpUje prozťe:
telnost U swých domáeich wc wfsech wěrech, 1est starost:

ltwa přt 1e1tch oUemocUěni, opatřUje jejich potřebnosti,
prosi kramáře a hokhnáře o úwěr, chlácholi wěřitele,
whnajnažUje se hnčtlton noUzt skrýtt a wždh 1esstě při
fwých starostech a obtižich nacházť srdečně slowo, sladké
lahozeni, aby swémn mUžt zmužilostt dodala, swého otce
Upokojtla a swé dťtky potěssika. Ubohá ženo, Bňh teďe
widi a Marta milUje tebe!
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koťtkrát welmč Uejapnč whmyssleatého a Uemrawnš
složeUého, které 1eU obrašotwomost Ua skřtpec“Uata:
hUje. QUa se obirá čtenim, ne abh se krasoťečUicč
stala aneb Ua UčerU si hrála u Bkch jt zachraň
pťed takoon choroďon!j) ue Uébrž abh mohla při
Uafkytlé připadxwstt fpolečxwst se ctč řidttt, se swým
mUžem rozUmnč rozmloUwatt a přčležttostUč .dobroU
odpowčdč Uáboženstwi hájtti, které mUohem wic než
mladost a krása jt králownoU Učtnilo. N whjďe:lt
někdy zdomU, ansstčije Uemocné,podporUje chUdé,
těssi šaeroUceUé a šiskáwá si požehnánč, jeltkož Ua
cestč žiwota swého rozsiwá, co Bňh nejwic odplatttt
chce, dobré katky.

Dobré skntkh! n Blaze tomU, kdo Umč, jejich
rozmnožowáUim sebe obohacowati! Lčtost má mUoho
braU, kterýmt do frdce wUtká, ale Uikdy dú Učho
newstoUpsla špominkoU na dobrý skUtek. Byťbhchom t

my Ua nčj zapomnčli, Uezapomincř Ua nčj mtlosr:
denstwi Božč w hodtnč rozhodné.

Knčz slysiel zpowčď starého wojáka w hodtUě
smrti. Týž jewil tak welčkoU bolest Uad fwýmt hťč:
chy a zaroweň tak hlUboký pocit radostt a Uadčje,
ačkoltw sspatUý žtwot wedl, že fe ho knčz š podiwe:
Utm otášať, šdalt se Uemňže Ua Učjaký zUameUitý
dobrý skUtekUpamatowatt, kterýďh byl wykonal. u
Na žádný, odwčttl woják; jenom Ueprawostt xUUčna

l) Cťsař Theosil nechtěl si krásnoU Jkasii za manželkU wzťtř,
ačkoltw do nč welmt zamtlowán ďhl, proto, že mU 1ed:
noU tak důmyslnoU odpowěď dala, že se ji Ulekl. Cisař

mčl dobře, a jistý ostrowtipný myslttel se pronefl: Každá
Učená ženská zůstane neprowdanoU, bUdoU:lt jenom ro:
zumni mužsstť Ua swětě. u Bolské přislowi di: Která
čitá,zzpiwá, hUde: dtw, dobron:li ženoU ďUde.
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mpsli tanU. u Nle to jest pxšedcepodtwno, prawtl
knčz; pťemýfslejte dobťe, wy jste mUsel Učjaký dobrý
skUtek wykonatt. uu Nh, prosim za odesstčUč; na
jedeU doďUý skntek se pamatth, ale 1erm Ua jeden
jedtný. Bhl ssem w Nmertce. Na břth jedné řeky
Uassel ssem čeonsskU, která malš dčtš w UárUči dr:
žela a chtčla je do wodh hodttt. NeUadále přisila
mně dobrá myssťénka a já prawtl k Ui: Ženo chceš,
abh twé ditč ďylo křesianeme? w Kťeskanem, proč
ne? odpowčdčla ona, 1en kdhž nebUde otrokem, jako
jeho matka. Já wzal nemlUwňátko z jejčho UcirUči,
pokřttl jsem je, a ji je nawráttl. Je:li to dobrý
skutek, tedy jest to ten jedtný w žtwobyti měm. p
Wán Bňh mU to přtpočetl w posledUim okamžent.
Dny slzy, an radost, ona lájka, které frdce skarčho
wojáka Uaplňowaly, to bpl onen kťest, 1enž w hodtUč
fxnrti bhl UlU odplaceU; nebo stojt pfáUo, že Búh
Uezapomene an Ua čifsi wodh, laskaon rUkoU w
jeho 1ménU UejmeUssimU z jeho bratťč podanoU.

Ke swým dobrým skUtkňm bude sslechetná žena
také liberost a opatonst we swém chowáUi počttati.

Cisař Konrádj), tak se 1láxllwhpraije,oble:
ť)al pewnost Wetnšberk, a hUšwem UchUďáceUý,že
posádka nechtčla fe wzdeiti, přtsahal, že wssecky obh:
watele pobtje. Brzo Ua to wšdáťo se mčsto Ua mt:
lost t.Uemtlost, a Konrad, poťád jesstě šx:ťtwý, jest

l) Konrad llj. z dšmu Hohensstarlfjkého, cisařowal od rokU
1138 do r. 1152. Hrad Wetnšberský od těto Událostt
napotom nazwán 1est: Wetbertreue (Wěrnost žen). Zřt:
ceninh toho hradn posnd stojit Nacházi se w Uhnějssčm
králowstwi Wtrtemďerském, nedaleko města MarbachU, w
kterém fe rokU 1759 proflnlý německý básnik Schiller
narodtl. u
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odhodlán, son PřčfahU splnttt. Llwssakšákonů mčr:
nostt a zdwořilosti potUd ssetřtl, že dal žeUám řčct,
že mohon swobodnč, prwé Uež krweproléwáUi počUe,

mčsto opUstttt a co nejdražssiho majč, š feboU wščtt,
coby Unéstt mokslh. Jak fe ale podtwtl, když je wt:
dčl okolo sebe táhUoUtt, a pošorowal, jak jednh
swé mUže, a drUhé swé fhny t otce na swých ple:
cech whnássely!

NUže! smčm:lt swé mhsslšUkh proUšsti? Ná:
ďožná panna, oprawdtwě přčchylná maUšelka, ssle:
chetUá matka meesi Usilowati, aby Ztohoto fwčta
nčkdh odcházely a před Boha pťedstoUptly 1ako drUhdy
ko sslechetnomyslné ženy pťed ctsaťe bhly předstoU:
ptlh; to jest maji Ua pernťech swé lásky dUsse fwých
mtťých Uéstt, jčjtchžto fpaeri za každoU ceUU čilt za

žtwý swčt 1tm whmoct Uxajč, a bhk řo bhlo také jen

pro to, aby 1e mohlh wččnč xxltlo;oati.
Můžeme řict, že žeUské řčdč swčt, ponč:

wadž témčř wždy řidi tp, kteři swčtem wládnoU.
Bůh řidi wešmir přefe wssechUU swobodU ltdskoU a
dosahuje wždh swého ciťe pťese wssechny Pťekážky,

které jemU tato swoboda čtUi, poxxčwaďž we fwé rUce

držt srdce wfsech ťtdi, a kdo má frďce, wssecko má.

Brotož řčdč žeUská poUěkUd swčxt dle obrašU prošťe:

telnostt, srdcemi wládnoUc.
Jako matka má ona srdce dttčci, jako maUželka

srdce manželowo, 1ako dcera srdce kmetowo we swé
moct; a tážete:lt se xUUeUa tajemstwč tohoto pano:
wáni, dáwám ša odpowěď, 1ak wh to mnohem lépe
Uež:li 1á wčte: Jest púwaďUost, které ztěžka odolatt
lze, a toU jest liberost spojená fe slabostč.!)

l) To zawdalo přičiUU k propowědi: Hešká prositelka často



61

Swatý Jarolim, Uejpřčfnčjssiz cirkeinch Uči:
telů, dáwá sslechetné Řčmance, jejiž otec posUd w.
temnostt pohanxské wězel, w ltstU fwém prostťedek k

UepochybnémU obráceni tak drahé dUsse: Nechk twá
deerUsika, dč on, hrdlo dčdoUsskowo, objimá,1eho
bradU hladi, 1ej libá a o Ježčsst mlUwč. u deebh
byl kmet, jenžďy se od swč dcery UtčemU UenaUčtle?

kde tak UetečUý otec, jenžbh pťt pohledU Ua son
dcerU, kdhž an wečer klečtc se modli Uebo ponejprw
ke stolU Wánč přtstUpnje, w sprostUostt jejt modlttbh,.
w pokojt 1eji dUsse nčco z toho tajemstwi UetUsstl,

kterč k jeho srdct se bližč, abh 1e tak liďezxtým úka:

zem Uchwáttlo? A 1akby se on mohl na andčla de:
sittletého zlobttt, který jemU lahodč a š nejčtstsst,
Uerpřimnčjssi, Uejsladfsi láskoU ho pronásledeee?

Q jak láskyplné jsoU cesty Boži! Neďe může
wyprawowatt, kolik dUssi takowýmto způfoďem zifká:
Uo! Qno můše whprawowati, koltk otcň ze sna blUdU
Ua fmrtelUč postelt se probUdtlo a š posledntm wzdech:
UUtčm wččUé lásce fe klančlo, která 1tm w axtdělské

podoďě rozmslé dcerh se Ukášala!
Ne meUfsi jest moc, 1akon sslechetná manželka

Ua frdce dofpčlého mUže má. Hrdý na son silU a
swúj rozUm, ďUde moci mnž třicetsletý, 1ako Učkdy
Klodowik, král Frankň, swčho Boha si newssimatt a
swé dUssi se pofmkwatt, šhánčje se po zlatč a po
sláwě. QU bUde š to, aďy hťafem knězowým opo:

za wčc stoji, než:lt důkladný důwod. u Nil zúrodňUje
Eghpt anebojej szskossnje, a poďneš neUá jcho zřidlo do:
konale zUámo. Nápodobně jest to š tčmt, kteťi fwěr řidi;
oni zúrodňUji nebo žpUskossUjijej wlnami swé činnosti,
jejiž pohnútkh 1soU neznámh; kdhbh 1tstč stěnh mlthtt
mohlh, snadnobh fe nám to wh1afnilo.
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wrhowal, jako týž krciťfrancký Učkdy slowem btskUpů
opowrhowal. Qn fe w to wprawi, aďy swým mo:
dlám po Učjaký čaš wčreU šůstal, a swých fUah hle:
děl, antšbh na bUdoUcnostpamatowal. Bostawi:li
ale prozixeřeťnost Boži hrdémUFrankU maUželkU dle
srdce Božiho, lčďeznoU, ttchon a oddanU manželkU
po bokU, maUželkU, která we wssč trpčltwostt hodtUU

BáUč očekáwatt Umi, pak šajisté UebUde se tato dUsse
dlolcho zprotiwowatt. JsoU modlttby a slowa, jest
mťčerč a pláč, které pro srdce manželowo strassli:
wýmt jsoU útokh, jtmž tak sUadno odolati Ueťze. Wo:
dtxoný úkaz, zázračUé witčzstwi, kterého Ua ďojtsftt
U ZUlpichU Uad Nlemanp r. 496 wydobyl, Uapl:
ňUje 1e1UžasUUtian wede jej promčnčUého do chrámU
w Remesst, abh se Klotildillll BohU kťančxl.j) a
Wodobltč také Dúbrňwka, drexxa českého kUčžete Bole:

siawa l. krUtého, obrátila swého manžela Messka
čslt Mečtslawa l. wéwodU polského Ua wirU kťeskan:
skoU r. 965. (Umťela r. 977). uu

Qprawdowč sslechetxtolllhslxtá žeUa bUde jako
aUdčl ťásiy, dle miry swého wlth, we swém wú:
ťoli pokoj šjedltáwati a swornost Udržowatt, třentc
se wystřčhajic, swárh porowUáwasic, wýbUchh hUčwU
Uchlácholiwa1čc a whstydlčx ctth šahřiwajčc, jak to na

přiklad čtnčla swe Alžbčta BortUgalska„ jenž sla!oltě:
ho Uász „matka mirn a wlastt“ si zasloUžtla.2)n

Wodobajic fe onUým, bohatč kwetoUcim úpoU:
kowttým rostltnám, které š jedné wčtwe Ua drUhoU

l) Wiz žtwotoptš fw. Klottldh, kterčž památku cirkew dne
Z. Čerwna koná.

2) Wiz Montalembertůw Žtwot swa Alžběth Uherské, wh:
daný dědtctwťm sw. Cyrilla a Methodia w Brně 1855,
str. ZZ1uZZZ.
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w panellských lesich Uowého swčta fe popanjč, bUde

se ltchotiwá přčwčttwost oddaUé žeUh kU každémU

stawU přttUlowatt, abh je pokojnč ksobč wespolek
pťtbtižowala. Nodobajčc fe dnze, jejčž pťekrásxté bar:
wy poUtnikU koUec boUřky zwěstUji a jej UpokojUji,
bUde an ltbým Ustiwánčm kašdé slabostt dodá:
watt srdce,kašdý obzorwyjasňowati a každé strachowáxtt
šapllzowatt, wsseliké mračno ozlachic. Wodobajčc
se harfč Dawtdowě, která trUdomyslUost SaUlowU
Ukájela a 1eho pobonťeUé dnsst pokltd wracela,xbUde
UčšUci a statečUá žena fwým lčbežUým hlasem hUěw

Ukrocowatt, zásss zhássetč, odpllfstšnč zjedsláwatt,
rozdráždčnost mčrUtti a boUťt Uttssowattzl)

Nwsiak UepostačUje, Umoho čtnttt; mh mUsime
se radčji thasnažowatt, abychom jedUU kašdoU wčc
dobře whkonáwaťt; w tom Záležč obzwlásstě Uasse
zásllcha pťed Wánem. Eo náš w očtch Božčch bo:

hasýmt Ueb chUdýmt čtUč, Uenč skUtek sám o sobě,

nébrž způsob, 1akým 1sme jej wykanlt. Nasse skUtky
podobaji se podiným zrnúm, která dle slow swa:
tého ewaxlgelťa třtcetnásobný, ssedesátnáfobný Užttek
wydala. Bylak to jedna a táž era, ale Užttekbyl
pťerozťičný. Každý š Uáš jest žde na tomto fwčtč

l) Často se steiwá, že mUžt bez wirh mocč a bohatstwčm
xoládnon; lidUmilowé pak chtčce se w takowé připadnosti
Upokojřtt, ixlkáwajť: Tento člowěk bh mohl mnoho zlého
natropltl, ale BáU Bůh mU dať cnostnoU maUželkU, kte:
roU on mtlUje. u Za nassich dnů zmáhá se nejen ne:
wssťmawost a wlažnost, ale t 1akási Uepřátelská zUixtwost
U mUohých proti cirkwt a sw. náboženstwi; a rewolnee
mocnými prostředkh tajnými wlňdUe. Abh boUře, která
se nad obzorem nassim žnenáhťa ztahUje, zahnána bhla,
mUsi Bůh zakročiti, a ženy meeji se ssťechetno:l horlt:
wosti 1eho whzwáni Uposlechnontt.
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rozsewačem. Jednt rozséwajč wčce, thč Uténě, ale
w čaš žnč UebUdoU wšdh tt Uejbohatfsimi, kteřč Uej:
wic rozfelt. JfoU lidé, kteři 1soU welmt přičtnliwt
apťedce š prázm)ma rUkama státt ďUdoU w deU
soUdný, pončwadž jejčch skntky Uebylh plnh (t. do:
konalh) před Bohem dle slow pifma swatého: N aU:
dčlU cirkwe Sardské ptš: Wčm katkh twé, že jméno
máš, že žtješ a mrtew 1si. Já skUtky twě skoUmal,
a Uenacháztm jtch plných (t. dowrsseUých čt dokona:
lých) před Bohem ijčm.

Eo ktomw přtnáležč, aby skUtek bhl plUým čt
dowrsseatým pťed Bohem? BředUč mUsi mrawnč do:
brým býtt, to 1est, mUsč se špřtkázančm Božim a
š hlasem swčdomi srownciwattz Dále mUsi býtt wp:
konán w pořáde, to jest w prawý čaš a Ua pra:
wém mčstč. tho to mUsi býtt whkonán w stawU
mtlostt, nebot wykoxtaUý w stawU Uemilosti zůstáwá
bez záslUhy pro wččnost, ačkoliw může BáUa po:
hnoUtt aby Uám mtlost dal, které potťeijeme , bp:
chomtento polttowánt hodný staw opUsttťt, š praon
kajicnosti fwátost pokáni přtjali a mtlostt Bosi zase
nabylt. Konečnč mUsi skUtek, aby dowrssen bhl, w
dobrém úmyslU wykonáU ďytt, to jest, mUsi ne:lt
za jedčUoU pťedce wssak za posledUč pohnútkU čest
neb slein Boži mťtt.

ČtstotU úmhslU nemá ant ztsitUost ant samolá:
ska posskwrňowati. Člowčk sobč rád Ukládá práct
z láfkh k penčzům, k sláwč, k roškosst; ale z lásky k

BohU welmt zixidka nč1akoU na sebe béťe.
Melante, wznessená Řimanka slhssela o slo:

wútném poUsteinkU, 1meUem Wembo, wyprawowatt,
1enž na poUsstt bltž Nlešandrte bydlel. J Umtntla
si, jej whhledatt a š Utm fe poradttt. Jeltkož bhla
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Uech Ucibožna aťe také bohata, wžala tři sta ltbcr
stťibra šfeboll a pťipUtowala k chUdobUé chyssi swa:
tého patriarchy. ermbo sedč!l Ua žemi se sklope:
Uýma očtma a bhť šamčstkUáUpťetenim rohožky. Me:
laUte se poklonila a podáwajčc jemU tU králowskon
almUžUU prawtla: Qtče mňj, zde pťiUássim wám
tři sta liber stťibra Ua wasse awassich bratťt potřeb:
Uostt zdc Ua poUsstť. Sx:datšx kaet ant erdpowčdčxl,

ba ant swých očč Uepošwedl. MelaUte celá Užaslá,

že se nacházl w pťitomUostt mUže, 1eUž mUohem po:
dtwnčxjssťmbhl, Ueš fe byla donmiwaťa, odmlčela se
Ua chwčťi a pak prawila požnowU: Qtče mňj, hlc
zde tťt sta liber stťčbra. TU odwčxttl Wembo oči

aUtnepošdwihUUw: Chcete:ťř mUč je darowatte? To:
mn:ťč tak, wezmčte si je jeU nazpátek, Ueďok bhloby
to pro wáš bez zásluhy. Chcete:lř je Qot)U dátt,
oU který wáži wešmir, on bnde je Umčti odwcižttt a
wám Uenč tťeba, jemU wáhU powtdati. MelaUte
odefsla, a chtčťa:li jen radU obdržcxti, pak mohla
Uspokojena odtl:d jiti.

MU wssickUt podoBáme se ponččud této Me:
lanti. Čtnčme:lt Učco dobrého, rádt to widáme,
kdpž se to relý fwčt dowč. Samolásta jcst welmi
obratnei, a často bh cUost ant tak daleko Uepokročtla,
kdhby maonst ji Uesprowázela.

Nwssak božstý náš Wkaptteť udáwci Uám wssem
UančeUi: Wystixil)ejte se pit swých dobrých skUtcčch

wsseťčkého dychtšnč po obdtwowánč Ueb Utarué po:
chwale lidfké; nebo takowé skUtkh bh bhly bez od:
plťxt!)pťedmýmthem, jeUš w Uebefčch1est. uu Toť

sUadno pochopttt! AU Bňh 1est pňwodcem wssech wčci,
proto pťislnsst jemU samotUémU čest, 1akoš Užitekž
pole Uxajotnikowča l)ofpodáťi pťináležč. onži majet:

Z
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nosti jest čest, a oU také wždy o nt dbá š Uejwčtssi
horltwo stč a pomstiwá každoU jeji UrážkU. Kdo ale
při fwých jedUáUich jenom Ukojeni swč marniwostt
neb swého sobectwi na zřeteli má, odjimá BohU rUto
majetUost, Ua kteroU oU, bhchom se tak wyjádřtlt,
jest weltce žarltwým. DU se w očtch Božtch weltce
prohťessUje a podobá je erčrUš maUželce, která se
strojč, Ue abh se manželU fwémU ňébrž thým lisotlaaz
Q takowých di prorokx): Silt 1ste mnoho, a wneslt
jste málo; jedťt jste a Uejste nafyceni; ptlt jste, a
Uejste Uapojeni; přtkrhlt jste se, a Uesste zahťáUi.
MUoho pokladU jste Uasl)romáždtlt awssak wložtťt
jste je w pytltk děrawý. (t. Utc wám UeUč pože:
hUciUo).2)

Wy bUdete opatrnčjssčmi, laskawčx čtenářky!
Wy bUdete w lásce rozfiwatt, abyste Uškdy stoUá:
sobný Užttek sklizelh. uu

Takodoým zpňsobem wyhowite předpisU thU:
pttelowU: Modlete se bez přestánč; nebok modlttt se
bez přestáUi jest, dle slow Htlarta, přt wsseltkém
jednáUi čest Boži Ua zřeteli mitt. Dobrč jednáni
jest skUtkem jáskp, 1enž tčm mčxtč podezřelým a tim

wčce záslUžUr)m jest, čim wice Uáš Uámahh stoji;
žiwot, takowr)cl,dtojednánč plný, jest tedy Ustawičxtým

l) NggeUš 1, 6.
2) Werjký bájUčk Sadi whpraije, že jako pachole wečer

na kolerU swého otre w koranU, kUize to zákoUU Ma:
hometánské wťxžp,čttáwal. thž jedUoU zpozorowal, že
jel,xo bratřř meši čteUim Uanli, přestal čisti, polyledť Ua
jwél,xo otce a řekl: Qtče, hle, onř spi a já čtU. TU ob:

jal jej otee se slzami w očich řka: ShnU můj, kýž byš
raději jako twoji bratřč spal, než abhš mUoho se wyna:
snažowal a později celé eenp fwé práce fon maonmUo
slnostť pozďl,xl.
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skUtkexU láskh, Uásledowltč modlttboU bez přestánč,

ďle slow pifma swatého: Kdo ZákoU zachowáwá, roš:
mUožUje modťtth.

Nwssak jak dofpčjeme k tomU, abhchom wssecka

swá jednáUč dobťe whkonáwalč? Na tnto otáškU
dlUžUo Uám jesstč odpowčdčti.

Bředewssčm mUsime se wynasnažowati, abhchom
jedxtomU každérm: jedUáUč fe tak wčnowali, jakoby
nám pro tU chwilt jerm š Uim 1edtným se žamčst:
knáwati bylo. Bročež když jste w kostele Ua msii
swaté, siyšte jt nemyslčce Ua práci, která doma Ua
wáš čeká. Wssecko má swúj čaš, dč pčsmo swatél);
a co čtUčš, čiň řádUš.

DrUbý prostředek k dowrssowáni nassich katkň
pixed Bohem jest, abychom jedenkašdý z Utch tak wh:
kolláwali, jakobh to byl Uasiim posledUim. Zpo:
mčnka Ua smrt jest dowedný Učttel. S jakoU wroUc:
Uosti bhchom se modltli, žpowčdali, kstolU WáUč
přtstUpowalt, kdybhchom š UeklamUoU jistotoU si ťčcč

mohli: Bo této modlttbč, po tomto sw.“pťijinláltč
UlUsiš Umřčtt! Blahoslawený služebnik ten, ktcréboš,
když přtjde Wán, Ualere, anbdč; oU se UadewssechUy
thé tim powšUefer. še Utkdy UebUde překwapen.

Třeti prostředek,dswélnn UerepatrnčjssimU jedná:
nč ceUU dáwati, šáleši w tom, abychom je w pťi:
tomnostč Božč kanťt. Jak nmohý skUtek bychom
opomtnUlt aUeb docela thák wykoxtali, kdybychom
k sobč řčcč mohlt: Nčkdo mne wřdi! a bhkby to jen

pdčtčebhlo. Jak mnozč jsoU 1tž spokojeUi, že si mo:

hoU posseptatt: Nižádný náš ertdť! Mčjmeš tedy
wždh Ua pamčti, še se Ua xtáš bdčlš oko dčwá, které

l) Kazatel 3, 1.
58
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t w Uejwčtssi tmč widi, a toto oko žo jest oko Božč;

Búh pak wice plati Uež wfsickUt lidě dohromadh.
Swatý Franttsiek xSaleský wstáwal a kladl se ke
sani Ua lože, modltl se a pracowal, když byl sa:
moteU, ne jtnák, než 1akoby fe pťed očtma weťiké
společUostč Uachcižel. To dofwědčnje biskUp Bellejský,

jenž ho dlolchý čaš ďedliwč pošorowal. u
bechom se koUečUš oUoho Uečtstšho přimě.škU

wystřčhalt, který pťčltš často se šdciUltwč nejčtstssim
úmyslem fe spojxnje, radi swati pťede wssčm nábožné
ďnssi, abp, pokUd jč onžná fwými dobrými skUtky
před li“dmt se skrýwala. N Spasiteť náš dáwá Uám
tUtéž radU slowh: deyž almUžUU dáwáš, ak eri
lewtce twá, co ěini prawtce twá.

Nexřxoholl:lt nasse skUtkh skrytýmč šňstati, a

Uám:lt Učjakéchwáťhz Uich sc ,dostáwá, rceme š proro:
kem k BohU: Ne nám, HofpodiUe, Ue Uám: ale
jméml fwémU dej sláwU! N čeho k tomU potťebi,
abychom to š Upřčmm)m srdcexn ťeklie? WotřeďUjeme
toltko Ua wlastUč fon Uedostatečnost a Uičemnost
se rozpomenouti, abhchom prawého úfUde o sobě
Uabylt; pak jest pokora jen šdrawým rozUmem ltdfkýxxl.

Matťa chce k nowémU rokU fwémU ditčti malé
sstčsti pťtprawitt. Dá mU péro, wede mU rUkU,

předťikáwá mU mysilénky a poctty a tak wssecko

uspořádá, že koUečUč lčxstekjest wyhotowenr, jejž dčtč

fwémU otci odewzdá. Tento 1est Uáramnč potčsse:t,

qspoň se takǧjstawč; on obejme ditč fwé a chwáli je.
Ze také ditě jest Uáramnč potčsser, rozUmi se samo
feboU; awssak fmýssli:lt a citi:lt ono dobře, co Učt:

Ute? Břtbčhsxe kswé matce, aby ji polčbenč otcowo

doneslo a řeklo: Nozmtlá mamtnko, tobě za to jsem
powinna, že otecjest tak spokojen; tyš mnč dala pa:
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pčr, tugoUst a péro; thš mysslčnkxya cith swé wmůj
lčst wložila; tyš mnč rnkU wedlal Já bhch to beš
tebe Uebhla dowedla; tl„e pak byla byš beze mne
wssecko lnnohem lépe UčtUila; tobč tedy pťčslnssč

wssčm práwem polibexxi, které mUč otec dal. u Bh
skUtky Uasse sebe slawUčjssč bhly, zdaliž Uejsme my

tčmto dktětem, zdali Ueni Bčch toUto matkoUe?

Jen slowo, moje ctšné, chci jesstč doťožtti,
abych wáš powzbndil, bpste fwé dobrč skUtky zmno:
honásobowaťp, je poswěchčce. dehž papeš Biuš MU.
rokU 181:1é Ze swého UwčžněUi, w kterém jej Napo:

lcxou l. od 6. čerwence 1809 držel, zemi fraUcoUš:
skoU do wččUého mčsta se anraeeť, podal mU jedeU

š Uežďol,mtsičch knpčň jtžUiho FranroUšska drčchoU,

překrúsxwxl sstolU. BiUš pťtjal ten dar a prawtl
kdárči: Milý ane, wh jste mUě welikoU radost
Učintld thš fslechetnomyslný kUpec tato slowa Uslh:
ssel, žwolať pťU xxadostnéť)o pohUUti: To 1est nejkrá:

sUč!jssiden :Uého žiwota! WerčnlU mUži swčta, Uá:
x::estkxčxxešisse Řrlsta Učtnil jsem radost!

Šlechetné žeUh, ješto we swém Uabožném srdct
ú;kostliwš přemitáte, Ulateli praon láskU k Bohn,
rozwažte jeU, jak jste bčhem dUe jednalh, ro jste obč:
towaťy, čemU jstese swatoU wúli odporowalh. ZkoU:
mejteš, jak často jste wnUanti mtlostt Uposkechlp,
přese wssechexl odpor pťčrozených wllitťnčch pxxocčtů.

Whpadxte:lč toto skoUUuánč pťizUtwč pro wáš, pak

fe radete; nebok můžete sobč řčci: Uwila jfem si
wěUec pw Uebe: Učtnila 1sem radost Uejen námčstkU

Ježisse Krtsta ale Ježissi KristU famémU!l)

e) Slow:ltna panč bola Zwďklá při proritUUti k Bol,m tUto
krasnou modlitbn žasdlatř: Q Bože, propůjč mně abhch
dneš něeo wt,dkoxxala, eo břx,š th odměniti moť,sl!
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7. Matka a ditč.

Matka! w Wo jmém: Božčm jest w každém
1azka ltdskčm matka Uejsladsstm a Uejswětčjfsim slo:
wem; oUo jest poswčcené jméno, které frdce Uasse
wwsloije, prwé Ueš ústa fe jemU naUčila a jchož
památka po wsseltkých boUřech w nasst pamčti ltbo:
wňni šanechciwá, která Uemňže wypáchUoUti.

deUd šteUto pňwaďe? Woltčwadž zde Ua zemt

láska Uejsladčeji aRUejčtstčjč w matce se objewxňe.
dedš jeji twář Uejkráfnčjt seUfmiwá, střeše jesi frdce
Uejbohatssč poklad tohoto Usmiwánč. Dewět mšsčcú
w žtwotě matčixtč Ušawťeni dťimaťt jsme pod jejim
srdcem, jchož bttč perčm podnčtem k UassemU žitč
bdlo. Kdyš ponejprw w nárUčč Uáš dršela a š Ue:
nabažxtým okem Ua Uáš hledčla, tU cčtila, še tajemná
moc ji k nám táhla.

Jeji frdce ji prawtlo, žetento mtlý, útlý twor
jenom jeji láskoU šiti, 1erm jejčm febe obětowáxttm
rňsti mňže. Z potřebh fwého srdce, ze slaďostt fwého
dčtčse a še soUcttU, jeUž oba k fobč fbltžUje, UaUčila

fe, že občxtownci láska wlastnčm zákoUem jejčho žtwota
jest. Jako nlčza we kmeUwstUpUje a otathd w listi
stromU se rozliwá, abh kwčty a owoce Utwořila, po:
dobnč pošUala Uxatka, že láska a srdečnost z jejiho
frdce UeUstále wycházett UUlsi, aďy fe ždokoxtaltl a

Utwrdtl šiwot bytosti, kserá brzo Uejkrásnčjssim kwě:
tem jejčho žtwota a pošdčjt UejkráfUčjssim owocem
jejt lájky státi se má. „Ji přislussč práwem Uejpeč:
liwčxsssi hlidáxti oxwho poswá.eného pokladu, chjbo:



k)atssiho pramene jejč roškosse i jejč žalosti, jejž ko:
lébkoU Uazýwáme.

R“olébka! u Zdali jste, welectěUš čteatářky,
kdh hodxtš pťemýsilely do welebnostt, jakoU w očich

křesfanské. matky an peUtlemt ošdollbeUa, sikořápka

mčti xUUsi, kteroU kolébkoU Uažýwáme? Wodťwejte se

jeU Ua oUU lodičkn ze siti kter.i ždťo:cha plawe, ko:

lébáUa jsoUc wlnamt Nter BoUtUik, jenž 11 šbťth
ploUtt wtdi, dčwá se chwtlt polo zwčdawč polo Ue:
tečnč Ua Ui a 1de dále, anž se psá, co sew ni na:
chčlzi. SkUtečUč, malý člUUek Uzawirá w sobš jenom
ditč, docela malš děsátko, které an tUsseUt Uemá o

nebešpečextstwi, ješ mn hrozi, a se toliko we třech
wčcechzná: we spani, pláčt a Usmiwáni! Toč welmt
múlo! N předce Ukrýwala tato ossttka wice dth,
Uež wesikeré paláce Thebské a Memfiské. Dna skrý:
wala w sobč potrestáni Faraan, dtwy rUdého Uxoťe,
kamenUč deskh Stnajské, sláwxl SionskoU, osUdh tfra:
elskč a snxčtlo swčta, an Ukrýwala Mojžisse. w

D každé kolébce múže se pončkud ťict, co jsem
o kolébce Mojžisfowč prawtl: QUa chowá w sobč
Uadčjč swčta, protože jeho bUdoUcUost w foďč chowá.

Tyto útlé, kUlaté rUčičkh, které sotwa tolič sily
majč, aby hračkU Udržely, bUdoU jedUoU žezlem Ueb
sekeroU wlcidnoUti; pod timto čtstým čeličkem, Ua

které wasse rty 1emné polčbeUč wtiskUji, powstanoU
jedUoU weltké mhssléUky; pod tčmato prsičkama, kte:
rýmt lehký dech sotwa hýbe, bUdoU brzy prUdkú ná:
Ulžtwostt bUráceti. Jste:lt wh swčtem přčtomnosti,
žest ditš člowččeUstwem ďUdoUcUosti. Ntkdh Uezapo:
miUejme, že welké osUdy Ua tnto miloU, bezstarost:
UoU bhtost čekaji. Jcho jmer múže Učkdy Neronem
Uebo thcencem zWaUly, Nobespterrem Uebo FraU:
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tisskem Saťeským, Žčžkou Ucbo Janem NepomUckým,
DrahomčroU Uebo Nnéžkoux) býtt. Dčtč jest krásUé

xjakošto Uadčje swého otce a matky swé, kráfné 1a:
kožto nadčje wlastč, a jest kráfUé 1akožto Uadčje aU:

dčťň, žnichž jedenod Boha úřad obeoržel, je ostřihatt.
Nozkosinč ditč náš radostč naplňUje son jas:

UoU twáixkoU, sladsým žiwým pohledem, bčlawýmt
kUdrltnkamt a čeťiččem, které jefstč ntžádný mráček
UezakaboňUje. Jeho eriUUá, čťstá dUsse byla práwč
teprw poswěreUa Ua kixt:l swatém; boUťe UárUžtwostt

jesstč pokojného fpáUkU jeho UerUssčťa; jeho čtněUi a
Ueťtnčnč Uebhlo jesstč sobčckým whpočitáwáltim po:
Ulateno; jeho rty 1esstč UižádUá lež Ueposskwrattla;

Uikdy UedopUstilo se Uějakého nezpúsobxl ZúmyslUě.

Wodobajčc se skwčlémn a čerstwémU kwčxtn rannč ro:

soU swlažextémxl, wywinnje se wesele Ua papršcčch
swých prwnich slmtct. MtUUlosti Uepowčdomo Usmiwá
se Ua pixčtomUost, aniž fe obáwá bUdoUcUosti. Jebo

deU koUči, jak začal modlttboU a smčchem. Qno se
podobá beráUkU, jenž pokojUč, jako ertnUost, w lese
spč, kde drawá zwčř bydli; a mčlo:liby již sny mčtt,
zdá fe mU o andčlich a o rájt. nu

Kdo má společUč šandčlem Wánč teUto poťlad

ostřihatte? SUad otece? Nch, otec! jeho wesskeré po:
wiUUosti Uepošústáwaji w mtlostnosti. Zčaždé rcino,
prwé Uež prah swého domU překroči, abo po swč
práct siel, snad se chwilkU po;astawč U kolébky, kde
jeho ditč jesftč dřime; sionU swou rUkoU odhrne
cejpek ťehkého šáwoje, jenž spčcčk,doaudčťa šakrýwú;

j) Blnéška, dcera českého krále Wixemusla Qtokaxxa l. šcxmčxela

1282. Q žtwotč jejčm wiž: Dralxé kame:wž kornnw ťu:xa:
towňcjlawfké str. 203. WuedxánwDčxdirtwťnt Swatojanským
r. 1871, x.o Bražch
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se deU šfebo:l přinássč, Usmčje se a pňjde. Wohťeď
na jeho dťtč pťčpomiuá mU, že pro delsii šiwobhtč
wýžth zaopatťitt, a že Uowý host, kterého Bňh k
j„eho ohnifftt poslal, jek,w pracoonU siťU k wčtssinm
Uamáhánč powszlzowatt xUUsi. WstoUpč:lt weěer po
dokonané deUni práci do fwého obydlč, wezme jesstš
Ua chwčli plod swého srdce do swé silUé UárUči, aby

si dal bradn pohladttč, a w tajemné hlUbokostt swého
pohnUtého srdce řekUe sám k sobč: Já bUdU praco:
watt a jednati, abyš noUze a bčdh Uexnčlo! u

Matce swěťsl Búh sladký a důležitý úřad aby
každého okamženč Uad fwým pokladem bdčla; a sice
Uojpťedllčjt má, je:ťi jč to onžUá, ditč fwýma pr:
soma žiwtti; Ueďo to jeft zákoxrem prošixetelllostt.
Kojčci matka dokonáwá Utwořeni fwčho ditěte, zewnč
t wnttř Ucpixestáwá, son krew w jeho krew, swé
tčlo w jeho tčlo proxxxěňowati, a tčm zaslUhUje jmčno

matkh wždy wic a wice. Jenom tchdá jest opraw:
diwč krásnoU, když swč ditč w Ucirnčč dršč, kterš se

k jejjimU prsU tonťč a tam se wždy Uoon lačnostč

žiwot čerpá, jejš mU matka škrmicčm mlékem wléwá,
jak to pixed tim ožthjicč krwč ččnčla. Dna se wy:
silUje, to wim a Uikdo toho Uenpčrá; ale je:lt záro:
weň sslechetnomhslxlá a statečUá, radčxji fe tomnto
pťibhlémn Uamcihánč podrobi, Uež aďh swůj poklad
Uajatým rUkoUm fwčřtla; ona Uedopnsti, aby ciu;č

krew š krwč jejč se michala, abh dnsse této drak)š
Bytosti pod pohledem cizčho oka procitla, a adh po:
sskerčxUčm drawé zwčťe jejč ditě xxozfcipalo. uo

Matre pixtnáleži welčká péče, aby ditč swé wy:
chowala, a ze wssech bolesii malčtných UeUi tato anč
nřjkratsii ani nejmeusil. in jest úlol,da přidš!ena,
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mladoU dUsst bUditi, we wiťe wyUčowati, Ue1swč:
tčjssi jmeUa Ježiš a Marča se fwým sladkým jme:
nem spo1owati, a šáhh jř k radostným Uámahám
cnosti ohebnoU čtUttt; an chi powinUost, bdčlým
okem lásky swé útloU kwěttUkU ostťčťyati a chráUiti;

ona jest powolána, aby we swém dčtčtt láskU k
wlastt a UárodU bUdsla, prott wsseoďecnémU klesáni
mrawň a zásad pro čest wlastt a člowěčenstwa pů:
sobtla, wypčstUjčcw ditčtt swém rázle powahU. u

Mezt tak mnohýmč wčcmi, kterč toUžeonst a
Uářek w Uáš bUdi, jsoU to obšwlásstč welké charak:

tery, čtli welkolepš ráznč powaby, jakýchž se UassemU
wčkU Uedostáwá. Wroto že tčch Uenč, UeUi také ob:

čaUských cUosti, cUosti, kterýmč národh welikýmt se

stáwajč; a to jest ž částč wtna matek. To w čem ob:
zwlásstě welikost rášUé powahy šáleži, jest láska kU
sprawedlxwsti, která takdaleko jde,že Ua swůj wlastni
profpčchšapomináaje:li toho tťeba, an smrti Uedbá.
Qd člowčka, kteřý jen roškosii požčwati chce a smrti
se ďoji, Uelže w důležttých wčcech žádné občti očeťá:
wati. Jedna pohrňžka, jeden šásltb šiskU postačUje,
aďh bhl přemožeU. Beš wesla ďUde se kolifatt, bUde
hřičkoU tčch w,ln, ukte!réUdálostmi slUjč; a zazUame:

ná:lč dčjeptš jeho jmer, bUde jenom jeho hanU
znáti a jerm o jeho odpadUUtč, o jeho zradč wy:
prawowati. onwchowa“xti smrtč UtwoťUje š člowčka
wojixm, čiUi šUčho občaUa, dáwá fondct UestraUUoU
hůl a wládqři statečné mnžstwo. Bčda tomU, kdo
žtwot wýsse pokládá Uež práwo; bčh jeho žčwota fe
spisie Ueb pozdčji nedňstojxwll slabostč w tean a w
zapomenUti skoUčč. Nastáwajč pomčrh, w kterých
cUosti wssedUiho žtwota k ochraUč mUžowč ertpsta:
čUji; pomčry, ježto erhrožerstt dUsse wyžadnjč,
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kterci do záhrobi patřitt Umi. Scháži:ťt mUžt wčra,
marUč se bUdoU wlast adUárod Ua Učj spoléhati a
marUč bUdoU prawda a sprawedlnost šwýsostt Ue:
beskč na nč!j pohližeti. Sláwa bUde před Učm chodtti

a jerxlxl rUkh podáwatt, ale ze strachU, žeby jej Uečest
a žáhnba potkaly, wztáhne on son rUkU Uašpět.T)

Šťastni Uárodowé a šemč, kde matky jesitě dost

cUosti maji, aďh son kUšžfkoU dústoonst a čest od
febe jako Uč!jakébťemexw erdmitaly. Jtm pťčUá:
leži bUdoUcnost. ŠkastUé přede wssčm dttš, kteréž w
mladostt ochotnč Uančenč a UapomeUUtč cnostUé matkh

Uposlechlo. Qnole jest ožbrojeno pro poswátné boje.
Bpk boUře w prsoU dwadcetiletého mládence ťwala,
on bUde mocnčjssi Uad boUři, poUčwadž w hlxlďokosti

srdce hlaš Uslhssi, jenž dostt moceU jest, abh boU:
ťicim wlnám powelel a je Utissil, aU mU Ua pamčt
Uwede radostt pacholetstwt. Bakliže klesl, bylo:li
Usmiwajicč se pokxlsseni xnocUéjfsi Uež 1eho cnost, Ue:

onfe1te Uad Uim: wzpomináUi Ua MonikU bUde
NUǧUsttna při mamU a klamU Karthaginh zprowá:
zett, abh ťčtost a boťest w jeho srdci wszdilo, a lč:
tost jest pro dussi, kteroU Bůh docela Uezawrhť, pixed:
chůdcem onsti.

ZpomiUky Ua UmtččUa UaUčeUi těžko zemtkasi

w pamčtt, poUčwadž fpo1eny jsoU se zpominkoU Ua

chsrdečxlějssi, Uejneztštnějssč a tndiš Uejnpixčmxtčssi

lu) Kdnž hrdinfký král polský, Zan Soběský, Ua koně fedal,
ab!„xWidnt kU pomoet 1eť, kteroU TUrcť těsně oblehali,

pohlédla králowna, jeho nlanžclka, se slzamř w očich na
Učj a objala Uejmladsiťho ze swých spnů. u Wroč plá:
češ, má drahá? tázal se hrdtna. u Já pláčt, odwétila
matka, že tořo mé dťtč neUi jesstč dospčlé, abh š drU:

hými tebe náfledowalo.
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lásku. Zblolldtlé ditč bUde sUad, aby obtčžnš hrh:
zenč swčdomč UdUsilo, moct k soďč řicč: Má matka

se zklamala! Nle jesstč Utkdh erpowážslo fe dčtč
řčci: Má matka mUe zslamaťa! wq

Lidský žiwot 1est poset mnohýmc úskalřnamt;
mh wsstcknt přistUpUjeme dťiwe neb pozdčjt, jako

Uassi peri rodtče, k tajemstwč pťnémU stromU, je:
hož owoce Ukrýwá w sobč pokUsseUi. WáU Bůh to
dobře wč!dčl, a litostiwá doďrota ráčisa Způsobttt,
aby pro každého člowěka škonssenč w dobrém před:
chášelo před poknssenčm kU zlčmn. Dťe jeho wůťe

má wesskeré ltdskš pokoleUi skrze frďce a rUce matčtUh
procházeti prwé Uež do řady ďojowUčků wstoUpč, abh
čťowčkU Uebyťo dřiwe mezt doďrým a zťrf)m wolitt,
dokUd se UenaUčil, dobré mslowatř.

WUttř os!diceny jsoUce šachowáwajč matky
prawdh wirh Uprostřed zmatkň w mčnčnčch a Uúhle:
dech. Jenom matka Umi dťtč w mtlowáUi Bok,da
wynčowati. Slzánl a ťaskňwé starostliwostt kťefčaxlské
matky mčl swatý Basiťej cxodčkowatt ža spáfU fon,
swatý Jan zlatoustý ša nejčistssč jijkrU swého dUcha,
swatý Angnsttn za swé obrácenč, sw. Lwačk ša
sčlU a prostnost swé fwatosti. Matkh jsoU to, které
wšllessellé a lidské pokolenč UlUčeUčkň wr„xpčstowalh,

w Utchž přčrošenost lwa i bereixrka spojeUa jcxst; matčh

wyprawili wojsto křižákň, whchowalh staw rylčřů,
kteřč do boje ss!i ke cti Božt a Marie BaUnh, a
požemskoU láka zkrássťtti Umčli, aU ji dfpojowalh
š Uebeškon čistotoU. Mtlými pomocUicemi ďožské
lásky we wymáháni nasseho spaseUč stáwajč se matky
a zalidňnjč Uebe přese wssechlch boUře Uárnštwostt.

Byk Uasse láska kxčeodwislosti sebe wčtsič B!,xla,

předcc pixtjimáme prawdxc z úst bohnmilé maskcǧ; jejč
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pohled Uepošbhl wssč wážnosti, jeji hančni UeUč bez
bodlixl a bUdč litost; a je:lt docela odzbrojelm, zů:
stáwaji si pťedre jesstč slzy co posledUi napomináxti,
kteréxUU ditčx fotwa odolá. Qna si klesti, bez Uasseho

wčdomi, ccstUknejtajUčjssim hťnbinám srdce Uaffeho;
a Ulh jfme UdiweUi, že tam ji Ualézáme w okamže:
Uich, kde fe famotm)mi býti domináme šnassimi
mamya klamy anebo wýčttkami a Uáhltětky swčdomi.

be swčmU úkoťU wyhowčla, mnsi Uxatka plnoU
mirU trpěliwostt a mionsti k swémU ditčtt Ua sobč
Ukazowati a t w trestáni opatmč si počantč, abh
dťtč Udždycky t w káxxánč podUčt lxásky pozUáwalo.

Nwssak ona taťé dowede důstojnč a rozhodnč wystoU:
pttt, a jakožto matka ďnde fe rozmazlenč dttčte co
Uejwčtsiihoprowtnčni bátt. u

Co jest wzmazlené, rozpčstčxté dčtč? Jesti to
dčdtčxlý hřčch we swém kwčtU. Nechs si mUdrácč o

tom žwástaji, jak chtčxjč,prawdoU zňstane: my se ro:
dime zlými. Ncchá:lč se dUsst Uassi fwoďoda abh
wsseckh swé UákloUUostt rozwinowatt mohťa, bude se
brzo úhorU podobatt; ponese tottš a plodttt bUde jeU
bodláči a trni. Ditč whchowáwati jest přede wssčm
toltk co Usslechkowatil Bčda matce jejiž přiltš UkrUt:
Uá lastawost tak dalece jde, že fe boji slzi, které di:

tštč wyUUchi wrtochh, jež Ukájett zwhklo. Bčda jč,
jestli son showčwawostia swým obdiwowánimmalčho
samowládce, jeUž pentlemt se Zdobi a pamlšky se krmi,
koUečUčk tč domnčnce přtwede, že jest diwem a zázra:
kem, an pťedce jeU hračkoU jest. Mladý kráť teUto,
Umsi zwčdčti, že má powinnostt, prwé Uež pozná, že
má nčjaká práwa. QU mUsi swon wňťi, když toho
třeba, ohUoUti, a chybil:li, za odpnsstčni prositto
kte!é jej pokořxlje. DU UlUsi fe Uaučitt posloU:
chati.g Lahodi:lt se mU, kdr,xžjest hUčwiwým, abh
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bhl UchlácholeU; posloUcháme:lt ho, když poroUčč;

powolUjeme:ťt jemu, kdhž jest twrdossijnýxxx: staUe
fe bršo tyraxtem swé chůwh a fwé drUžth, xUUkoU
swé matky a hanoU otcowon. Lwčče roste a stáwci
se welkým lwem a bčda roďičňm, kteři to přiltš
pozdč fpošorUji!x)

NozUmUá matka bUde wždh Uad sebon a Uade

wssemč, kteřčž okolo ditěte jfoU, tak bdčtt, aby Utkdy

šáh:tbný přiklad erhwracel spasitelUého účtUkUje:
jčch naUčeUi. QUa bUde pro plod štwota fwékyo

1ako wždh otewřerU kUthoU, w které dčtč fwé po:
wiUUosti čisti může, aU je w Uč whkan“Uh widi.
DUa ďUde pečowatt, aby nic newtdčlo. a neslhsselo,
co ne.stč widčti a mlthti. Wtdčnim a slysseUim
zťých Uexllrawných wčcč, šasiwá se do jeho frdce a

dUsse jedowatš semeno, které dřiwe Ueb pošdčtt wzej:
doUc dxtsst Zť)Ubi jako koUsUUsi wšteklého psa, které

sakš pošdějt záhUbnč fe objcwnje. u
Zřxťeskaxtfkšmatky, wasse úloha jest tčžka, mh

to wčme, a wh to wite 1esstš lépe. Kwčttnka roste
přt potU a práeizahradxxika,1enž jtpčstUje a poťéwá;
ditč roste a wythUje se přt zármUtkU a starostt
Ulatkp, která je wwchowáwá a wšděláwá. Šfastné
matky, které trpělh, mUoho trpčťh, aby fwš dčti do:
bťe whchowaťy. Slze 1ejtch swlažllti tato jesstč útlci
frdéčka jako Uebeská rosa kwětinky Tato slzni rosa
a tento paprsslek lasky stanU fe Učkdh pro ditky w

1) Maji lt učitelowe we sskole ditě, ktere rozmazanostč, ne
poslUssnosti a lenosti je zarmUere, zřčďka fe klamoU
thssčUjice, že jest to rošpěstěné ditě. Jejich:li snahh
Ua Uěm Ua zmar přicházeji, býwá tim obhčerě matka
wtnna, kterci dle okoonsti nic ďitěti odepřitt nedowede
a wážnost Učitelň ničť, zawrijie jejich nařčzeni.
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rodtnč žiwotem, kráfoU, weltkostč; dčrč pak, pťodowč
to lci„skh, která febe oběxowatt dowedla, bUďoU cti a
požtháUim plodné swé rodiUh.

Utrpexli a občk dáwajč matce w rodtnč a člo:
wččenstwU erhroanteťnoU weltkost. W Uassem
smýssleni Ueni Utc wznesiexlčjssčho Uad sešďeobčtowánčz

Zalčbi:lt se nám, weličiUh, jež si Uasseho oďdth
wydobwly, Ua trňny eridttelxlé fášett, zančmú
peri trůU občtownost. BosiussUost, 1e:li oddaxtá,
ponižená, šdá se Uám býtt wyšssč Uad moc pano:
inckoU, kterážbh jeU soběckoU bhla. Antš se tomU
dtwme. Jelikož fobčtUost k jádrU Uassi přirozenostt a
Uasscho žčwota Uáleži, tedy mUsi občtoonst, pied
Uišto sobštnost přemožena jfoUc coUwá, Uám dowr:
sserstt fe zdáti, aUa se Uám nejprawdčwčjssim
rekowstwim ďýtt Ukašnjel UplaceUi báfnčcč dowedli
owsiem opčwowatt ččUhdobywatelůw, kteřč še sobstwč
mčr a pokoj swčta Ulfsilč; ale člowščexrstwo
proklanlo tdto rnssttele pokoje a jeU občto:
wné !Uatccx dowedlo wčnowatč dčkoslothoxl pi:
seň. QstatUš Bňt,x, jeUš UčatkU k sebeobčtowánč

Ustanowiť, wťožil ji do frdce siťU k wyplUčUi těto

úlohh, aU proUd lásky do Učho wpxlstil. Ntc UeUč
mocUčjssiho nad láskU. Qna UsUadňUje každoU obtiš,
UťehčUje každpébřimš, mirUi každoU trpkost a wč UskU:

tečniti co roznm a přirozenost Učkdy ža UemožUč

prohlasixtsi. Citi:lt Učenec w fobč odhodťanost k wy:
blednUti a šhxlbenčni swšmU přt hromadč knšh a
Uástrojzú,aďh Uapoli wčdomostiUoon brász prowedl,
pontč: jej bUď láska ke flá:oč Uebo kU prawdč; citč:
lt Umělec šmUžtťost w sobč! aby Ua wywedeni mt:

strowského dčla wsseckUson siln wpllaložtl, jest za:
jisté opojeU láskoU kU kráse a kwtdtUám (wzor ům);
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cčti:li woják we swšm frdct zápal a Uadsseni, které
na sebe šapominá a febe občtowatt chce, jest jako opo:
1eU Uejwýbomčjným wiUem, jež láfkoU k wťasti
Uašýwáme.

Jeden z Uejkrásxtčjsstch foxchlasic wssehomira
ležč w tom, že Bůh frdce, kterým mUoho láfkh Uďč:
lil, k welikým oďčtem předUstanowčl. Matka oďdr:

žela od Boha dar, mUoho milowatt, poněwadž 1est k
tomn Ustanowena, aby mnoho trpčla; i jest Ustano:
wena, Umoho trpšti, poUčwadš 1est šiwým prameUem
člowččenstwa.u

Nemňžejne dosti, di Bossxletl), prostředkům se
obdiwowatt, jtchž přiroda nžčwá, abh matky š jejich
ditkami sjednotila; nebok to cilem k UěmUž fe Uefe,
ana se sUažč obč promčntti w jedno. Bráwě proto
1est perč péče přirody, dčtky klúUU materskémU
pťipoUtatt. Qna chce, aby potrawa a žtwot pro obě
tčmi samými prňtoky sslt; matka t ditč masi tatáž
Uebezpečenstwt a jfoU tateiž ďytost. Jestt to welmi
tčsnč spojeni; ale sUadby fe mohlo ťčct, že ditkh
pťetrhUjč přt narozeni swazek této jedUoty; to Uemy:
slete. Ntžádná moc Uemúže rozpoutati, co přiroda
tak pchč spostla. Když peri sjedUoceUčpťestane,
powstáwá Ua mistč jeho 1iné; pťčroďa twoťi Uowé

pásky, pásty láskh a frdečnostt. Matka nosi pak dčtč
swé jčným zpúsobem, a ony 1enom zjesiho lúna
proto whsily, aby tim wroUcnčji na jejim frdct wi:
fely. Tok řizeUč přčrody aUeb radčjt toho, který ji

x) BosiUet byl arctbiskUpem w městč MeaUš:U (čti: Mš)z
Broslx:ť co wýtečný kazatel i spisowatcl. Umřel dne 12.
aprile 1894 we swém 76 roce. Wiz o Uěm: Dějeptš sw.
katollcké cirkwe od Dra Jana Bilého, whdaný dědietwim
jw. Č:,xxxilčaa Meth. w BrUč 1859. str. 10:59wu1062l
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wládUe. u Dnsse matččxm pieijčmá dčři š UákloU:

Uosti, kdyš tčlo 1e propoUsstč; Učc Uent š to, aby je

od frdce odtchlo; a tak pewUš drš,č wždy teUto úwa:

šek, še matky, jak inle ťštt Uepokojnýmt jsoU, ,we
swých útrobách jesstš poť)mlth býwajč a wsseliká po:
hnUtč détť tak žťwš a O!xoslčkamč dl.xačťfnjč, šc ant

Uepošornjť, še žejich lňuo jest jčch sprostčxlw.

Matka Uxslnjcx dťtč swš takowoxl láfkoxl, že w

přtrow:xáni kni láska dčtčci za newdščUost pťatitt
může. TomU tak Bsch chtčl, poUšwadž Ulaska wšUe:
ssené powoláxxč obdržela, aby pťod žiwota swého kr:

mčla a chránčla, jessto šatčm dčtš, Uemajic takowé

úlohh jerm brátt Ulá. Sama lciska otcowa, bwk
febe wroUcUčjsič byťa, jest welmt wťažná a wrátkei
U porownáni k ťásre matčtnč. Umťe:li dčtě, proléwá
otec slžh, ale čaš UenssetťUje U Učho tčto bolesti wice,

Uež každé 1iné; pro matkU jest to ranU Uezhojitel:
UoU. Woťsleďte Ua oUU ženU; jejt bledá twáť Uese

na sobč přizUak bešnádčjnostt; jejč zmálatxtčťá po:
wccha, teskltwý zwnk 1ejiho hťafn, jeji k prfoUm sklo:
pená hlawa prozraz:ljk, še UežhojttelltčUěco in zlo:
mer, co srdce wasse k foUterostt UUti; t kdhž se
Usmčwei, 1est 1č do pláče. Tažte se si Ua 1e1i hoťe,

aUeb radčjt fe ji aUt Uetažte a rcetek nč: „Ubohei
matko, ty jsi fyna ztrattla w kwčtU radostt!“ a pak
plačte šUi, mňžete:li, ale Uenamáhejte se, abyste 1t
potěsssli: Ráchel pláčici fynň swých, Uedala fe potš:
ssitt, proto že jtch Uenč!

Tok láfka mateřská. Jt se Uir erhrowná we
swčtč, ona powstáwá w okamženi a dělá si z Utr:
penč roškoš, ze strádáni slast a čtni dtwy erčdoxx.x:
ky. Ji Uepřibýwá aUtž Ubýwá; čaš si xlexlhásii a

6
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siciťi UeUstUzUje. Co dimeě Kam an pťicházč, tam
oonije wessťerý žtwotl Z diwkh mslkowUš čtnč
wášnoU, š bázťtwé srdUatoU, že ztracené bohaboonU
šeUU! m

S ťáfkoU dal Bňh matce cnost, která jč UtU:
žch, a půwabnost která 1t korUUUje, aU 1i dnchem

Kristowým UaplňUje. Matky, které thto ťcidky čtete,
nebUdU wám whprawowati,jaké občti žena jest fchop:
na, Umč:lt son lásiU ožtwowatt a omlažowati we
sthkU š láskoU, která sebeobčxtowáxtčm wpkoUpčla

swčxt. NebUdU wám obraz matky kreslttt, jak thU:
pitel jt Uspňfoije, owládne:lt jejt srdce toU mčroU,
že srdce to 1est jeho a ji hodUo. Nadčjt, k wassemU

powžbxl„;enč, okáši wám žeUU, 1ak pohanstwč 1i Uzpú:

sobčlo, jak swšt ji Uám Ukašnje, kdpž oxm fe jč)em

Krtstowým sladkon wášUost jcho lásky se sebe swrk,slrc.u
Wráwč proto, že šeUa bohatssč poklad ťásky a

powolcini kwčtssčm obětem wo swém srdct Uosi, stáwá
se welmi snadno, kdhž se od této láskh odchleje a
toto powoťáUi zanedbáwá,ohawoll sobectwie Sobec:
twi erhmtň::je si, abp srdce bylo ťáfkh neschopno,
oUo radčjt pťedpokládá pťewrhlost w ťásce. Wráwš
tam, kde se ťslUbfsia wrochtčjfsi láska nacháši, může
1ejčm pťewrácexxčm tčm sseredltčjssč soďectwi fe wh:
thoUtt. u

Wtztež, co fe š žerU ďčje, která erdwtsle a
po fwštáckU smýssli. Qna ťáska, která měla swých
zákoUUých núkťonxxostč následowatt a ze feďe whstoU:

pitt, aby se 1tným wč!Uowala, obracč se kswémU wťast:
UčmU 1ástwi (ke wlastni osobč)nazpčt, aby sejemU
(sobě samé) wýlUčUě občtowala. Každá swětáckh
smýsslejčci žena Ualezá son modlU w sobč; a 1a:
kouto modlU! SwémhslnoU, wrtkaon, smhsonU,
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ztsstnon, Učťďy zťočtUUoU, wžďy UossakaUeUžirečUoU,

UeplodUoU modlU. Domácč ohxtisitě jest pro ni smUt:
Uým wšzeUim, a pťed rodtUoU poctčUje úškosta stkach.

Qna se domnčwá, že jest to prott wssemU práwU,
aby se ji sebeoběřowáxti nařtzowalo. ChoUťostčwč

Ussklťbá se Ua knčze a cčrkew, kteřč od Ui žádajč,

abp ťylan přiro.dy a whzwáUť prozřerelnostč wyho:

wčla; t táže se ZpUpUč, chtčjč:lt we jmeUU powčn:
Uostt tyraUstwt Uad ni prowozowati. Dzýwá:li se
foďectwi w Ui, whhoije jeho ťslasU a odpowidá
skrze ústa úslnžnčx powolného lékaře, smhslUého

maUšela Uebo Učxjakého UefslechetUého, mrzkčho při:

tele, aby se lčchým jejtch whjádřentm omlthla.
Mimo to spčkly se ltádheonst a rozťossxlictwi, aby
fwčtácky smýsiťejici ženš korUUU mateřstwi Uszly.
Nádhera jest krUtowládce, a žeUa swčtácky fmýssle:
jici jeho otrokem. ZapUdtla:li Ježčsse Krčsta Zefrdce
swého, aby zťého dUcha wrtkawé, Uádhemé fmyslnosti
w Učm anowatt Uechala, jest po Uč weta. Nadost
dčtkh Ua swé wlastni oči sičastxty widštt, Uemňže fe

jtž měťiti šťtbostč kteroU pociije, kdhž jako králowna
nastrojena, fama Ua febe se dčwá. Štěstč, we hrách
ditek podiť brátt, jtm radowáUkh strojttt,šskzda, fe jč

trestem U přtrownáUi ksstčsti, že Ua trhU wsselikč
marnostt š pantčkamt steré possettlosti se mčťiti a
zwčtčzttč může w zcipasUnesmyslné marnotratnosti a
wyUmčlkowaUé krásh, kde se čest w tom hťedá, že

ťze wyroantt se knčžnam
Qstatnč coby počala, wtdoUc se pčtt Ueb ssestt

dětmi oďklopemxeě Jakbh je mohla swým mlekem
krmtti, son ďedltwostč strážitte? Wečer čeká na nt
bál š omamUjicim motcintm. K čemn š Uč o ro:
dtnč mlthtie? Co mci w fobčckéňl srdct rozčtlUjčci

62
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taner a jeho smyslUé wiřcxlč fpolečxxého š proctty
mateřstwi a š miloUsskowáUim zástUpU ditekeš

J tehdá, kdpž se od Boha takowé šeUč prott

jejť wúli a mčmo jeji záslUhU ctt dostaťo, še š úst
ditek: Mtťá maminko! slyfsi, t tchdá UeUaťezá jejč
srdce Utžádné andy w jejtch UfoiwáUč, Uřžádné

slastt w jejech ertUUostt, Utžádného sstěsti w jejich
radosti. Dna ze swého Uahodslého mateťstwi nectti
Utc, leč poUta křerými jest wcřzáUaz tha fe powa:
žU1e 1ako za ctzi mešt potomky fwšho žčwota. Wod

zámtnkoU, že ditky láskU pťtjčmaji, antšby jt láfkoU
spláceťy a že jejich ťichoceni UeUč š to, abh hlxlboké

srdce wyplUtlo, dhchti an po jčné lásce, po jinému
sstěstč. ZaUedbáwajtc son powťnnost, pťeUecháwá
tato babhlonská žena placeUým rUkám swé útlé dčtkh,
kterš 1soU jijeU ďťemenem, a wice marechoU Uež mat:
koU 1soUc fpčchá k ltchým fwathnim swěta, aďy tam
swadlý wčnec swého mateřstwi rozkosst w oďčt wrhla.

Wodosáhne:li sUad za tUto cenU weltké špro:
erčřtlosti nčjakčho sstčsti? Nch ntkolt! Swým so:
bectwim z prawého pořáde wysstUUtá odsUzUje sama
sebe mimowolně k pUsté prázdnotš dUsse, kU tesknostt
srdce, k whprahlosti žiwota a kUáhUětkúm swčdomi.
ZarmoUceUa, má:lt dttky, poUčwadž w ntch jeU bťe:
mer shťedáwci, zarmoUcenčjssč, Uemá:ťt žáďUých,
poUčwadž Uemtti jtch w pUstotč fwého frdce cttť:
wtdť se brzo mořtwou dloUhoU chwtli trápeUU. N
pončwadž zlo na žlo, jako propast Ua propast wolá,
plodč dloUhá chwtťe, Uepořáde dcera, nepořádek.
Žena, která UeUmt mateťfkoU obětoonst na 1ewo
dáwatt, protože ďeránka Božčho milowatt UeUmč,
Uemůže také ant wěrnoU maUželkoU býtt, protože Ue:
múže Už wčce toho mtlowatt, který 1e1t srdce obdr:

žel, kdhž 1e1i přčfahU pťijťmal.
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Řřeskaxljké matkp, wy mslujete Spasitele; proto
Uebudete Uikdy meett Uad takowým poďťoUzenim
šardčwati see Wšdálem) jsoUce toho, abhste fe po:
četné PodtUp jako nčjakěho btče “bály, bUdete w

srdrt dosit rekownostt cititt, abyste 1ř jako Uějaké po:
žchnánč přijaťy. D sstastUý krb, U kterého obšt a

cnost fe setkáwaji, abp šiwot mUožiťh.
Bksled, dčtkám pothUowaUý, žádá opatonstt,

wášxrosti, slUsiUostt, dobrého pťikladU. Jejtch swé:
woonst whbiži k odwládánč sebe, kmčonstt, k trpě:
ltwosti; a fama jejtch Uešbednost bUde otci a matce
UstawťčnoU sikoloU pro cwik w poslUssUostt se stranh

dčtek a pro cwtť w Zachowáwáxli wúžnosit se straUy

rodtčňw. Jejtch dUsse UsslechčUje se, wdychajčc sladkoU

wčmi ditčci čistoty a opčtUjic UsmčwáUi jejich eriU:
Uosttz Dttkh famy jsoU fobč wzá1emaxým požtháUim,
které sobč erčxdomkh we zxnáhajkci se bratrfké a se:
sterské lásce Ufsišdťlljů Dčtě, které bez bratrů a se:
ster po domč chodč, pociknje w celé swé podstatš,
oďzwlásstš pak we swém whchowáUč erhhxmtelné
následky swé Uessťastnš osamšlosti; jsoUc Uwhkťé, febe

famotnš za stťed wssč Uákťonnostt a lásky powažowatt,
1elikož UtžádUá sestřččka ani ďratťčček š Uim o Ufmi:„

wáUt a lahozeUi rodičů fe Uezdili, stáwá fe špUp:
Uým, zisitUým, sobčckým. W početUé rodinč zwpká
si dčtč, zdilett se š drUhými a fprawedťnost mtlowatt.
Jeho práwo stýká se každoU chwčlt š jtným práwem
které jemU meze klade a je kpowiUUostt ohebnhm
čtUi. Štčdrost stáwá se 1emU drUhoU přirozenostč;
ono profpčwá dčtčci láskonk rodtčúm, UežtsstnoU11á:
klonnosti k bratřim a sestrám a mčlostč U Boha.j)

e) Qprawdtwč sslechetná matka, přljawssi š poděkowánim
požehnáni Boži početné rodtnh, bude prostředkp whmý:
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Jak kráfná jjcestkřeskanská matka, obstoUpena
1foUc mládeši a lefkém swého čistého. potomstwa! Jak
kráfUá 1est čtstotná rodtUa, která w cUostech se stkwč!

Krásslějssč jest takowá matka, Uež palma, kterci Ua

stránt horh Tabor fe whpčná; krúsUšjssi Uež ré.wa
která w leskU slUUečUém swé ratolesti a kwčth roz:

wiji; kráfUčjssi než rúže, která Uprostťed trUč rozkwč:
tá. Bůb 1enž laskawým okem š Uebesié wýsostt Ua Ut
se dčwá, odpoUsstč jč rád jeji kťehkostt, počttaje jeji
slžy a hrdiUské občtt. Swým Utrpenim kráfUčjssi,
Uež wlastným ťeskem lásky swé, docházť beše wsieho

po tom baženi wážnosttčlowččeslstwa. Ščastnčjssč Uad
oUU szessenoU ŘčmaUkU2), 1ejiž památkU dčjepiš
Uám žachowať, múže ona BohU a ltdem požthaUé
plodh lásky swé Ukázatt ťkoUc: Ejhle moje poklady,
ejhle moje klerth.! Nebok ko bUdoU na Zemt 1e1č
útčchoU a thUoU 1č korUUU w nebesich!

fslett, aby můžeaditky k domácťmU krbU UpoUtala. Proto
bUde Umčtt swoje tak dobře whrážeti a obweselowatt, že
nepřijdoU ani do pokUsieUť,dabymtmo dům méně erin:
ných radosti whhledáwali. Qna bUde předewsiim swě
Usmťwáni, lahozeUť a son přizeň tak Uestranně rozdě:
lowati, aby Jozefa newpdala w nebezpečenstwi, od bratřč,
Ue:lt prodánn, předce Uenáwi“děUUbýti.

2) Kornelia, matka Grachů. (WaleriUš Maštm. l. 4. eap.á:.)
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W. Zena U bida.

„Tobč zústaweU jest chUdý (t. úlewU přtUássett
bUdeš chUdémU); a sirotkn ty bndeš pomocnikem.“
Tato jkrcifnáslowa, která korUUowaný prorokj) k BohU
pronesl, Uxá oprawdtwč! sslechetUá žena Ua sebe pota:

howatč, a sebe powašowatt jakobh 1i od Swrchowa:
Ušho bylo wšUesseUé posláni fwěťeno, aby bhla ťa:
skaon prostředUtci 1cho prozťeteonstt a šiwým wtč:
ťenčm jeho milosrdenstwi, propůjčnjic úlewU w ch:
sstčxstča útčchU w boťestt.

Jiným fc dostaťo wládxwti Uad wčdon, ji pak
wládUUti Uad láskoU kbližxxčmU; thým žešlo ano:
wáUč, jč pak tajcmstwi Hlná roUcha k UtčráUč a fU:

sseUi slš. lJtni maji wlast Ua bojtsstt hájiřt, an
pak má rUkU otwirati, aďy bidU zmirňowaťa, má
chUdé swčtničky ansstčwowatt, kde Uahota wzdychá
a šo:lfalstwi klejc, aby je wyhťedala a Upokosila.

NU jč Bňh ktéto prácč wyhlidl, dal ji třt
wčct w hojnčjsst miixe Uež mUžowt: láskU, čaš a

jemUý ctt.

Žena ma„ 1ak jsem jtž řekl, mUoho lájky; to
1eji sláwa, to pramen jeji weltkostt a častokrát 1ejťho
UtrpeUi. Broto se an také tak dobťe zná w foU:
cttnostt, a Uejobpčejnčjssi mUka 1ejč dUsse jest přesla:
wná mnka fonstrastt. p

KU prowozowáaxi ťásky k bližnimU Uepostačnje,
Uessťastnčknkrejcar hodtt,t, aby swůj hUčw najedenim
Ukrotsl. Krtstnš člowěka Uwelebtl, a proto mci teUto

l) Žalm 10, 14l
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práwo k !očďtffř wážnosti. ZfoU Uesskastxxicř,kterým

obšti penšžnoU Uent spomoženo, kteixi také občxtt čan

potťeiji, chceme:lt je křeskaUskhpodporowatt. MUž
wssak jest hťjawa řodiny a co lslawa má za úkol ob:
starátoáxtč dňležčtých praci. Jč:lt 1cho denni práce
whkonáxm, zďýwá xUU pramáťo kdy, t Uabhť práwa
aďy teUto čaš swčmU BohU, swé rodiUč Uebo fwým
přátelům wčnowal. Zinak sč to má sč žerU. Břt
wsfem 1xozťtčUém zamčstknánč přthášiwá fe předcea

zťidka, aby jč bčhem dUe, Učjakš psášdnsč hodčmy Ue:

Zbýwalo, obšwťásstčx když bržh Uixxo wstáwá a Ua

swč Ustrojexxi :Uénč časn UbUUakla“dá, nešlt sptsowateťi

románU tnsičm posřebč, abh erisletoUll) Uapfal. Jtž
strach před dlolchoU chwťli popolyáxtčť bh jč k dobrržm

skUtkůUl, kd:.dbu fxxdso jč xxedčxlalo z toťyo potixebxwst a

e!tšangelčnm ),xjoxn.diumďstzm

JsonUtrpeUi a Uedostatky, kterých smčse člowčk jako

jistých kwčxttn a křehkých nádob jeU š Uejwštssč opa:

tonsti dotýkatk, a jexwm že.Ua xná Uxto jomUocttUost.
Qna 1ediná ma dar, žč mňže wsscho se dotýkatč antž

čemU Usskodi; že obstaráwá, :čeuhobychom Utkdy Ue:

rádt postrádalt; žo tUsič a Hodát:ďá, čcho šádatt se

ersmělUjeer; že potčssllje, anž požornjeme, šo ,chce
tčssttt; še wssecky ráUy léčč anš máme kdžy,baťsáxll

pozorowati, kterého pouščwá. Tenso pňwabný dar
žeUh Užnciwá pčjmo swaté, a cti ji krásUýxUtslowh
řkoUc:„Kde Uenč ženy, wzdychá Ullleý;eš),tmňžeme do:
ložttt: a Zwlássč Uemorlxý.“

x) Wyslow: fďljeton. Z franeoUžského, znameUá. wkastně
„listcxk“. Tak jmenUtč w Uowtnc“:rjx to, co pfáUo jrxst pod

čxarou, a eo erbfcchnje bč!žné zpráwh politťcké, Uýbrž bxá:
jUč, poxdidky a pořdobné skťádcini.

2) Sťrach 36, 27.
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ŘřesiaUskš ženh! Wy bUdete wšdčtt, dňwčře
Swrchowaného Zadosk čtnttt, poušťwajtce welikých
darů, kterých wám Udčltl, w 1eť)o slUžbč. Wohle:

dáwčl:lč Bňh láskh a dobroth Ua wáš, powokáwú

wčiš Uejbťčže kwýtečxUé cti, abyste hojnýmt aťmUž:
Uamč swými šámčry jeho bošské prošřetelnosti ospra:
wedťňowaly.

Wňwod a stwořttel wssech wčcč jest Bčch, a

proto šároweň t swrchowaUýjejich wlastnčk,a páU.
Qn postawtw člowčka Ua tUtoxtčonU šem řekl kUš:
mU: Jdi swčkt leži před teďoU; žwlažxlj žem swým

posem a žúrodňllj jjč son pracč. Tak zúďodnšná
část pťinálešiž tobč a Učkdo Uemčx.jžp,ráwa š držeUč

1ejčbo teďe wypllditi; a jcťtkoš twojo ditky jsoU twš
tšlo a twá krew, přečkáwajčcčžtwot twňj, majč ko
jt po tobš dšdčti!

Bňh rozdčťtťťtdem dary swé w pomčrn welmř
Ueste1ném a tUdťž jak pochopitelno, powstala nezbytxlčč,
aU sila se slabostč, Ueprawost š cUostčďojowala, hro:
zUá Ueroonst. Brzy mUsely chl:doba a ďobatstwč
Uáramxlč Ua sebe wespoťnčx Uařážeti, a Lašar, plU

wředů, UxUseč U w:xát bohatého hodownika ležeti.

TUto nexxownost Bůh předwčdal a Ueráčxčljč šrUssttt.

N proč Ue? Bez pochybh fmčřowal tčm 1eltkýž časný
poixádek podstatxlč jest nxščUémU podřčžeU, kU trpělř:

wostč chUdého, kterémn Za to radosti Uebeské po stra:

stech pozestkých přtslčbtť; bešpochhbh byla to jeho
wňťe, aby tim polowtcř lidského pokolenč hojný pra:
men kU pokáUi otewřen a ji w twrdostt pozemského
žtwota h.matawý důkaz Uesmrteonstt podáU bhl, šá:
roweň sobě ponecháwaje welkolcpé dťwadlo, aUa cnost
a láska š bčdox: šápasi. Mimo to mčl Búh také
jtný jesstč záměr; který se wáš, kťeskaUskšžeUh, týká.
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QU spoléhal Ua wáš, Ua wasse srdce. u DU prawčl
sám k sobč: Často býwá bohatstwi wýsledkem práce
a cnosti;pak mU přislUfsi čest a UznáUč. Nčkdh ale
má fwé židlo w Uesprawedlslostt; pak potřeije Usmi:
řeni a očisstšUi. Nnše, já páU, chct jexnU oUU čest

pťtšnatt a toto Usmiřeni Ua rUkU dáti, aU boháče
powolám k té welikč ctt, by ermoU w žachowánč
poťáde a harmonie (ladUostt) we swčtčťewUslt. Já
sestoUpim k swémU bratrU, k chUdšmU; bUdU š nim

twrdé lňžko ždiťett a 1čho hrUbého chleba okonssett;

swým dUchem dotkml se jeho dUcha, abych jej božUým
Učtnčl; w jeho twář wttskUU swúj wťastUč oďraz. W

této proměslěné podobš přtwedU jej pťeď mého bratra,
boháče, a ťekml: Bratře mňj, tobš jfem dal kmeUt
za odčw, tUk zemč za pokrm, perlh ša ošdobU, palcčc

za obydli; ďej mUš krejčar pro mého xxxřťéhobratra,
chUdého, 1eUš Uemá odčwU kU přtkrhtt, chleba kU po:

krmU, pťčstťefsi k zachránšni sebe! Snad se erpo:
wáši, prošďU moU odmitUoUti; snad fe ctti jeho
srdce pohUUto přt Upamatowáxlč Ua deU, když krew

má proUdem tekla z mého tčla, které jsem z ťásky

k Učmn Ux.Ukám a Ua smrt wydal, a chUdý Ueďnde

wice prozřetelltost UtoU obwtňowatt; kdyby ale jesstě
ji zlořečtl, pak se swalč hčich jeho 1erm Ua Učho
samého.

Eo se pak staUe, welectčUé čteUáťky, jestltže wy

UejsoUce fpokojeUy š tčm, abyste mnoho dáwalh, do:
wedete samt sebe chUdým (w oďět aslUžbU) dáwatte?
Wh prowozUjete sprostťedknjčcč úřad thUpttelúw
dle mirp silh fwé UeUstále. Wy sttřUjete chUdého
š bohatým, aU mU pronažowanU pťiwětiwosti a
bťahowňli son wsseťtkou šámtnkU khnčwU odUč:
mátc. Ba“ska k bltžnimU ždobč každého kdo 1t pro:
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woz::je. Qna zdobi dospčlého mňše, jenž UčjakoU
hodiUU swým wťastUčm prospčchúm UtrhUje, abh 1i

slUžbš bčdy obštowal; an zdobč chUdčť)o,jeUž pro

jesstč chUdfsiho Učjaký krejcar si odepřčti Umi; an

zdobi nxťádence, 1eUž swémU wyražesli Ušjaký okamžik

odUkmá, aby slzU chUdék)o UsUssil; awssak an šdoďč

pťedewfsim žeUU, která še sstšstim, milowáUU býtt,
Ua okamžeUi fe rošťUčUje,aďy tšm, kteťč lcika jerm
dle jmšUa šUaji, dáreček láskh přtUesla. n

Wite:ltž pak, co chUdý ksobš di, wtďa wáš
přtcházetteřTedď slyšte: Neposskwrxlčslá anUa obdr:
žcla UáwsstčwU aUdčlowU a we swém čtstém žtwotč
počala ŽádoUcčho wssechUčmUárodům. thž zwčdčla,
žeby 1ejč pťitonUost NťšbětU oblažiti mohla, whdala
se Ua cestU, kráčela přeš horh a přřssla š chwátáUim
do mčsta Jůdowa (dle obchého miUčUi, do mčsta
HebroUU). J wessla do domU Zachartásiowa a po:
zdrawtla přthzUoU son; tato pak wUáramUé radostt
swé zwolala hlasem weltkým: BožchUaUá th mezt
žeUamst!N oded mt ta mtlost, že matka Bána mého
pťissla ke mUčeŽ

Z šdalt se Uedčje Učco podobUšho, když chUdo:

bUá žeUa wtdč wáš dwéťe fwéhotemUého, zapUchlšho
přtbhtkU otwiratt a wy jt pozdrawU1ete š Usmiwá:
ntm, kterč ji nadčjt přtUássče?Spatťč:lt Ubohá žena
důstoonU, UčžUoU twáť dobročinné paničky, wtdi:li
rch, zUčchž útčcha pťyUe, rUce, w Uichž aťmUžUa se

bťýská, pohled, jeUž ji di: Já mtlUji tebe a lčtUji
tebe; tU di an we swém pohUUtém, zarmoUceUém
frdct: Ntkolt, BáU Búh mUe erpUsttl; Uebokpofýlá
mnš andčla, abh mne w mém Uesstčsti nawsstiwsl,
andčťa, který nmč k wúli ráj rodth swé opUsttl a
se odstraňUje od radowáxtek, kU kterým jej swčt zwe,



aUdčxla, kterc) kwůli Umš štulč wšdoxxuje a Uohh

fmáčč; tťmto ssatem fe ten andčť 1eU přtodřl, aby w
mé poUižerstč wčče mUe Uctil. deUd Uxt ta mtťost,
že matka WáUa mého pťtcházi ke mnče?

Tak se tčafsi Uebohá matka. Jeji dUsie cčti, še
swé dústoonstt zase Uabýwá pťč spatřenč tčch občti,
kteréž lciska, jejčmžto pťedmčtem an samajest, jtmžm
srdcim Ukládá. QUa Uezloťeči wčce tčm, kteréš srdce

jejč jeUtewčxdomosti Uextáwtdčlo, a ritč se ochořnčjfsi
k UxtťowáUč Boha, žehnajčc w té, ktcxrá jč pomoc přt:

Uesla, poselkynř jehod Uikdy erysi)chajict lúskr,x.
Škasinč bohati, kteťč son kráonU úlohU tak

pochopowatt a wykoUáwattUmčji; oUt jesstč wice Uež
chUdý :xxajč slaonU wýfadU, Ua zemt Spasiteťo ža:
stxlpowatt.

szlessenost, která z mslofrdexlstwč se poUřžUje,
bohatstwi, kterš š lásky se whprášdňx:je, toť wlastUč
a Uejhlawxlčjt jest powač)oxlWkaptteloon; tok takš
powrcha mslosrdUého ďok,mtce. Qwssem Uxá chudý rU

čest, že jest žtwým obrašem a podobextstwim trpčciho
Ježtsse, jeUž lačUi, pláče, o almUžUU prosi a ji při:
jimá. Wředce wssak Uemůž: chUdh, jakkoťt jej Spa:
sitel powšUesl, dokolmťým jek,w wyobrašeUčm ďýtt.

ChUdý 1est chUdým proto, že jeho postaweni jej ktomU
přtmlche: Zežčš pak stal se doďrowoťxxč chUdr)m,
ssa dťe přirozenosti bytostč swč bohat. Ehcete:lt Uxitt
dokoalalejssi obraz Bohočťowčka, ťsledejte ho w bohatci,
1ejž postaweUi jeho powhssUje a milosrdeUstwč poUč:
žUje, jeUš jmšUč má a z ťáskh kbťtšUimU fe ho šba:

ije; hledejte ho w ďohařct, jehož žtwot w dobro:
čtUčUi plyne, a mčji. Nrošwčx.žte doďře, křeskaUskéžeUh,

žechUdýfon důstojnostsoďxšsa.imUedáwá; wy pak dáwá:
te si tU fon samh lciskoll kblčžnčmn we swobodltš čtU:
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Uosti. Takk wciš powyssUje, cxo wáš poswěche; wasse

wýfada jest i wassč ZcislxchoU, i Uemňže ččrkew oďraš

Wkapttelňw we wáš ctitt, lečbh spoťlr wassřm cno:
stem wšdciwaťa čest a chwáťU.

lxťxd!ǧžWásl kU podporowáUč Uefsiastného občti

od wáš žádá, podáwá tim wám přsležitost, aby ste srdct
swémU Uejsladfsi rozkoš zjednalh. Blrchoslawexlčji 1est
dátč, Uež brárč. To řekl náš božfký Spasitelx).
Mxtohš dusse bUdoU fe tomU dtwttt, ale proto pťedre
1est to Uepopiratelxxá prawda.

deyž Bxech srdce ltdské stwoťtl, di BossUet,

wlošil wUč Uejdťtwe dobrotn; sobectwt se teprw po:
zdčjt w Uěm ančsttlo, a hřich to bhl, kterýmž w Uě

wefslo. NUi weltkost dUcha, aUte sláwa, ant
láska UejfoU mčřidlem pro wšnesserst dUsie Uassč,
Uébrš 1esttčm radčjt dobrota. QUa propůsiUje twářt
erďoťatelltoU pňwabnosta opodstatňUje docela zwlá:
sitnim zpňfoďem Uafsi podoonst kUebeskémU Dtct,
jejž ltdé rádt dobrottwým Bohem Uazýwajč. Wite:
ltž co Bůh čtUč, kdhž sslechetxtým wUUkUUtiUl dobrý

skUtek na wáš žáda“? QU wám dáwá pťčležttost, abhste
onU pťekráonU wlastnost, která základ wassi bhtostt
twoťi, w čtnnost Uwedly.

Ztné oblažowatt! Jak krásUá to úloha! Nemo:
hU siUižádUoU radost, UtžádnoUblaženost myslttt, kte:
rábh se této whroanla. Zdáťo:li se mnč kdh bo:
hatstwi žádostxtýmbýtt, tkwčla přičtUa wssech swobod
1ež oUo propůjčnje, w možUostt, abych oUč erhro:
anUé blaženosti každého okamženč požiwať. Ale,
sUad řekUete, 1tž tak často mne btda o podporU šá:
dala, která Uad mé prostťedky fáhala! Člowčka omrzi

x) SkUtky apossr. 20, ZZ.
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každé sstčstč, které pťtlčš často ho potkáwá a tim se

jedUotwárUým stá,wá!j xux Dozajtsta o tom UeUi po:
chybnostt! aťe Spasiteť Uáš také mnoho dal w oUeU

deU, kdpž se swýmt Učemxiky posledUčkrát weččře!ld

DU dal fwé Učeni, fwúj čaš, swňj pot, a zamýsslel,
fwé posledUi wšdechUUti se son krwč občtowatt.
Ntcménč 1esstš toUžebnč žádal, wssem sám sebe dáti,
Uetoltko ejedextkrát, Uýbrž občtowatt seďe UeUstále.
Jcho kťánčUč hodné srdce whxlasslo, co posledUi wý:

ponloc, Uejfwětčjssč swátost oltářUi.

Wh mně řeknete, božský Uciš thnptteť xUúže
1akožto Bčch mUoho dátt, aUtž tim zchUdUe; Uebok

we slUžbč jeho UeskoUčené dobroty stoji Ueskončená

moc, co Zatčm Uasse ťáska kbltžUčxUU, xUá:lt jiUák

kozUmUoU šňstati, miroU fwých prostředkň obmešo:
watt se mUsi. Dwssem, to jest prawda! ale Uasse
možnost, dobré čtUttt, bUde zťidka tak obmezeUa, jak

my to ráďi pťedstiránle. Ač lakomost, marnčwost,
Uádhera, hra Ueb hýťtwost, jmčUk wasie štextčowatt
mohoU, předce wám wždh wasse cnostt prostředkh Ua
rUkU dáwajtl) abyste mezntky dobročtmwstt posiim:lh.

KřeskaUské ženy, bUďte ssetrUé, bnďte slromUč,

bUďte rozUmné dostt, aďpste se fwým mUšům wice

xl) NokU 1859 konal jsem eestu (whpraije Marchal), abhch,
dUchownč pomoc a UějakoU almUžUU nassim (t. franeouz:
ským) rančným přinesl, kteři nemocniee Zanowské napl:
ňowall. Wřisiel jsem do městečka na hranicich a obdr:
žel od chudé wdowy pro Uasse wojákh hojnoU almUžnU.
Je1i shU Uechtěl se dáti zahanťti a prawil w libeznč
sprostnotě: Nozmilá matko, 1á koUřim každon UeděliesmotkU
pětt krejcaroon. Zde jsoU dwa zlaté pro nasse porančnč.
Jci proto UeschUdnU; neb.UdU po celý rok koUřttt a přt
tom jesstě whdčlám.
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swýmt cnostmi, Uež chytroU anonstč libtly, a bUdete
wždy dost mitt, abhste pošadkům srdce whhowčly,
kdhž wúš toto srdre samo wejmeUU UesstčstčprositiďUde.

Jak mnoho 1ich xnohlo ďy se tčmt penšši, které
se we swčtč promarni, ssfastUými UčtUttt! mUohé
panččkh bh mohlp dtwy lásky kbltžnimU polowtčkoU
tčch starosti a útrat whkoxmtt, které thakládajč,
abh ltdé, ťejtchš dčky aUt tak dloxcho Uetrwaji, jako

zažitč, o jejtch siolU řekťt: Tam fe wýborUč jč!
Wssecko se přewráttlo thosttxch. Misto toho,

abh bhly srdečUé schňze, kde dobrým občdem frdce fe
obwescl:čje, fUdoonst a přáteťstwi se UtUžUje, ančž fe
prawá mčra pťekročUje; staťh fe hostin rejdtsstšm,
kdež poxUťUwačUost slčdč a ťátkU sbčrá, diwadlem,

kde bohatstwi parádU edčšlcř7a strassltwým foUbojem

mezt rozUmem a žalUdkem. MUohý Uapotom si to
chwálč, když hostiUoU žalndek Uepokaztl, jessto sei
stčlwá, že přř Utch host wice od pixátel trápen býwá

Uež od Uepřátel, Uebo přátele jej k jčdťU UUtč, a oU

chtě fe jt.m šawdčx.čitt, přeš mirU ji a pije a tčm swé

zdrawč kažč.

Nábožná žan Umč takowé wýstťedUostt přewrá:
ceného zjemUčUčmrawúw zdomácxtosti swš wyloUčitt,
a dobrottwč jrdce 1ejid dowede UepozorowaUě. najiti
newywažitelné prostředky pomoct. DUa ntc postaweUč
swémU Uezadáwajic, ty které whsilUjici lahůdkh sobě
odepťťtt Umč aby o slzU wice UsUssttt mohla.

UzUáwám, že to perUci wčc, w tak rozsčchlé
mčře, přtkázani ťáskh k bližUčmU zachowatt. Bůh
wložsl do srdce nasseho dobrotU, kterei jeU Udčlowatt
nchce, fatan pak fobectwi k Ui přtdal, kteréž chce 1eU

shrabowatt. Dobrota z1ednč a sobectwť ze stranh
j!ornhč čini útoky Ua srdce Uasse, které se 1ako U pro:



stťed Uachášč, Uejčxmk Uež:li oneU prňlčw U Čaři:

hradn, jeUž fe mezt dwčma moři Uachášč, z Utchž

dwa sobč protiwné prolldh na oUeU prňltw dorážeji.
Llwssak žwčtězstwi dobroty přesladká roškoš Uám
wšUiká a Utkdo tol)o jesstč Ueťitowať, že se sslechet:

Uým pronkášal. Dobrota, která fe w Uamáhawém

dobrčm skUtkU projewila, poskyt,llje Uám, jako Učkdy
sw. Marttml, pokojUý spánek a libezné sUh.

Mťlosrdalý sám dusst swé dobťe čtnč!). Noz:
milé sestrh, kterhmš Bčch statkn propňjčll, Zkthe toho
pťedce, šdalt pismo swaté tčmito slowh neprawddU
powčdčlo. Wy erite, co máte dčlati; to dite famy.
Tedh dobťe, hleďte se š této dlolché chwile wytrhUoUti.
Uprostřed fstčstč žňstawá dUsie wasse pUstoU; Uapl:
ňthe srdce a štwot swůj dobrýmt skUtkh. Samota
wáš skltčnje; zwolte si Uessčastltčky a UessčastUtce za
společnost son. Wh pláčete; Utixeteslzy fwé, jiUým
1e Utirajčce. Štčstť, abhste darh pťtjimalh, sUad fe
wám Uedostalo za podtť; wtžte, zdalt Uemůžete, jako
Ježiš KrtstUš, podosáhUoUtt sstčstčabyste dary dá:
walp. w

QstatUš žádá Bňh od wáš láskU k blišxcimU,
ne aby wáš oloUpil, Uébrž abh wáš tim wice obo:
hattl, 1akož še skUsserstt Uaffe poťekadla takto dk:
„Kdo rád ze swého UdčlU1e, tomU WáU Bňh Uadč:

lUje!“ a „Dáš:ťt wefele a rád, dá Bčch toďč Ua:
stokrát!“ a, „Eo pro zaplak Bán Búh Udčláš, za
to Uebe sobč wyděláš.“

A co žáda wlastUč Bůh od wáš? KU profpě:
chU UedostatkU šádá weseloU a dobrowoonU občt

wasseho UadbhtkU. Za tUto pak občt zlásky Učt:

l) Břislowi 11, 17.
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UčUoUpodáwá w odpťatU wám wládařstwč Uad frd:
cemt, UejkrásUějssi to trňU, o který se smrtelnčk zde

Ua zemi Uchážett může.

Baxtowáxxi Uad zemt a ťidmt múže Ušco sla:

wUého býti. Wředce wssak zUám slawnčjssč trůn;

jestt to trňU, 1ejš we swém srdct wdčščUost těch Uám

stawč, kteřčUáš milUjč, protožc jsme jim mUoho lásky
proncizaltz Toč kornua kteroU Napoleon perč sobš
pčál, kdhš po ďitwč U Marenga (1800) š mUohoU
lahodoU aťe spolU poUčkUd fe záwistt k JofesiUě.

prawil: Já zčskáwám jeU bttwh, th ščskáwáš srdce!
N tážetč:lt fe UlUč, proč trůU teU UejkrásUčjssim Ua:

zýwám, tedy odpowčdám: Tento trůU jest še wssech

UejkrásUčjssi proto, že jest UejsslechetUčjssi, že Uejslad:

sii radosti propůjčxlj:, že na nčj občtmt doscdáme,
a že wttčzstwi, xkterč nám jej podáwá, jest prosto
každšho Uásili; Ueďok Uad frdcem anowatt slowe
tolik co dobyti ho tak abh se samo dobrowolnč
podalot uu

To jest tedh teU trňn, jejž wám Bňh na wý:
mčUU dáwá ža wasse radostťwé občti.

thkolt wpbidxmtč Božčho posloUcháte, wyslU:
hUjete si pťedewssim diky chUdého, který we swém

srdci wám žehná, protože jeho bida Ualezá občer:
stweni rosoU wassi dobročtUUostt. Owssem býwá
erdčk až přčťtš často haneonU sskeroU mUobých
chUdých. NejedUoU býwá chUdý pťewrácenox: UaU:

koU fwedeU k tomU, že dobrodinč ďocela dobrowoťUé

lásky kďlišUčxUU ša práon jemu přčslUfsicč powa:
žnje. Llwssak ssťechetná žena UeďUde si Ua to stčžo:

watč, anž ztratč proto srdce, anbrž bUde fo tim
wčce k úterostt k bčdným kloUřtt, čim wice prameU
takowé přewsácenostt Ue we zlobč srdce, Uýbrž we

7



98

smUtUém postaweUč btdného fhleďá. QUa se bUde
těsitrt tim, že za erdččniky Bsch odpláci, a bUde
se za sstastUoU pokládati, že fe swým Bohem dwoj:
UásoďUoU podoonst má: Wodobnost občtč a neUzna“:
wánč swé. mslosrdUé doďročtnltostt. u

Wy zaslUhU1ete dtkú lidské společnosti, jestž
základy UpewňUjete, jeltkož wýďUchh zlostt, kterš ji
hrozč, odstraňUjete a UdUssUjete.

Wh zaslxchUjete dčků wlastt, jeltkož Swrchowa:
Uého k tomU Uakloňlljete, aďy jč mUoho odesttl.

W prwnčch dobách kťesianfké cirkwe bhdleťa w
Zopdpe dobročtnná wdowa, jmeUem Tabttba, která
wčc pro chUdé Uež pro sebe žtwa byla. JedUoho dne,
wypraije pismo fwatél), rozdtemohla se a Umřeťa.
J zawoťán jest swatý Wetr, jeUž se w soUsedstwU,
w mčstč Lyddč, práwč zdržowal. A kdhž oU k jejč

mrtwole přtsseť, Ukazowalt jexnU chUdi s„UkUča ssaty,
kterýmt je ta dobročiUUá wdowa zaopatřtla, a wo:
ťalt šlykajice: Č), anrat nám TabtthU! N fwatý
Betr poklek Ua kolena modltl se, a obráttw se ktčlU,
řekl: Tabttho, wstaň! A ona otewřela očt a wstala
a podtčessila swým wzkřxisseUim wsiecky, kteřč 1ejt fmrtt

p,lakaťt. uu
Wro národy i pro jednoho každého člowčka

stáwá sprawedlltostt a milosrdextstwť. Wro ony.t
pro každšho š náš přijde dřtwe Ueď pozdějč hodtna
odplaty nebo potrestánt, š ttm wssak rozdilcm, že
Bůh Utkdh na wěčUost Uečeká, aďh Uárody potrestal

Uebo odmčnsl, poUěwadž oUh, pokUd Uárodh jfoU,
swého konečUého účelU w této časnostt podosahUjč.
Bročež Uedtwte se tomU, když Uárodh witčznč zne:

9 Skntk. apo:dssta9, Z6u4el.



Bezpečertstwi a sptkUutč wywázly, které jtm záhUbjoU
hroztly. Neboč také pro státy a Uárody plati, co
pčsmo swaté o mtlosrdném di: Blahoslawený, kterýž
Uad nUzným a chUdým rozpominá se; w deU zlý
wyswobodijej Hospodtnx). u th den zlý w žtwotč
Uároda se objewi, kdož to múže wčdčtteš To wssak

jest nade wssechUU pochybnost powýsseno, že Búh w

oUeU deU mUoho tomU UárodU odestt, který kmt:
lowánč blčžUiho a k dobročtUUostt rozUčcen býwal.
N kdhby HospodtU we fwém hUčwU Uad přewráce:

nosti a erčroU národa zkázU a zathUtt Uaň do:
pUstiti chtčl: sstčdré almUžUy a dobrowolné obětt
pťed pťčsné soUdUť oko SwrchowaUč!ho pťedstoUpč

a bUdoU ho prositt, jako oUt chUdi w Joppe apo:
sstola Wetra: D, nawrat Uám TabtthU! Ussetřt ze:
mč lásky bltženské, zachowe1 domow dobročtUUosti.u

KoUečUč zaslUhUjete dčků Wáně, jehož požehnaUé.

jmčno jste zachrántlh pťed roUhánim onfaťostt. N
tento wdčk Swrchowaného erpomtne, Uejkráfnčjssč
xxwssechkorUU wúm thtt.

Daleko to bUď oďe mUe, abych klamUými sltby

xwáš w blUd Uwádětt a twrdttt chtčl 1akobh láska k
.řližnimU wsseltkoU cnost wyUahražowala. Awssak
múm za to, že wáš mohU we jmčnU Božim Ujistiti,
antž:bhch Uěco neomylného twrdttt chtčl, že almUžna
pro dárce témčř bezpečUým šákladem a rUkojemstwčm
xwěčného spaseUi se stáwá. Nebot w čem záleži pťe:
xkážka, která nám bránU nebeskoU zawtráeš Ta jest

xjen jedna, toňž dle slow pisma swatého Uečtstota
xnasseho srdce:Newejdeť do něho Utc posskwrněného2).

l) Žalm 49, 2.
x) Zjeweni sw. ,Jana 21, Nu.
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Dbyčej, almUžUU dáwatt, odstraňUje obyčerč tUto
překážkU; Uebo w pismč fwatém se di: Dáwejte al:
mUžnU, a aj wsiecko wám bUde čtstél) un Kterak
ale bUde wssecko we wáš čisté? WoUčwadž almUžUa

1est witčzstwim Uad sob.ectwixxl, weltkým úsiltm prott
nárUžiwostem, erceUiteonU whdobhwkoU prott chlt:
onsti a následkem toho ř skUtkem wýtečUého wytťi:
beni. Wssecko bUďe čtsto! a sice zté přičtUh, že al:
mUžUa předpokládá láskU k bťižnčmU, tato pak, aby
ďyťa prawdton, láskU kBohU ša wýminkU klade,
a tomU, kdo Boha mtlUje wsseckh wčct Ua:xoxxxáhaji
k doďrčmU2). Wssecko ďer ččsto! Milost Boži může
wsseckowytřčbi.tt a čtstým Učtnttt; Bčch neodpirá mtlostř
swé. wčřttelům swým kteťi almUžUamt 1ako jemU sa7
mémU pújčkh čtUi; Ueďo milostč son samoU múže
Bčch zde Ua zemi dthh fwé, tottž pújčkh dotčeUé,
zaplatttt. Každý zajtsté kdož almUžUU UdčlUje, čtUč

sobč Boha wčťitelem dle wýrokU ptfma sw.: Na
úrok půjčUje HospodtUU, kdož se fmilowáwá Uad
cherýmZ). u Wssecko bUde čtsté! AlmUžUa jest občť,
občč obsahUje w sobč smiřeUi a smiřenč dáwá wý:
kUpUé.. Wssecko bUde čistč! Neboč Uterá dUssc má

pro sebe modlith chUdého a oUo zaslibeni Spasite:
lowo: Blaženč mtlosldnť; Uebo oUt mtlosrdenstwi
dojdoU4)u

KřeskaUské ženy, wh šUáte žtwot swaté Eltšky
čt Alžbšty Uherfkč5).Bohatstwčm a wznessersti stawU,

x) LUk. 11, :1r1a

2) K Řťm. 8, 28j
3) Kniha přťslowi 19, 17.
e) Mat. Z, 7.
5) Montalembertůw žtwot swa Nlžběty. Nákladem dědictw

sw. Cyrilla a Meth. w BrUě 1885. kap. 12.
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wčce wsiak swatostč whlxčkajčc, oblibowala si Nlžbčta
š wyfokého wrchn, Ua kterém hrad Warthrg, sidlo
jeji, jako korUna se skwčl a Uaď blizkým Etsenachem
hlawnim mčstem tehdejfsiho knčžetstwi hesškého, wé:
wodil, do údoťč sestUpowatč, aby chUdým a UUzným

sama hojné zcisoby donássela a je poděťowala. Jak
krásný, 1ak wzxtessený to přčklad dobročiUUostt! Také

jejč teta, swatá Hedwčka a 1ejč sestřentce blahosla:
weUá AUežka, dcera Wřemysla Qtakara l. krále če:
skčho, zakladatelka řádU kťižowxxikú š čerwenoU hwčz:

doU w Braze, wyznamenáwaly se ťáfkoU k chUdým
a Unzným a UdčlowáUčm almUžeU.

ZUám wssak bude wám, rozmslš! Utčssený zá:
č;rak,jo kterčm se w žtwotč swaté Nlžbčty portngalfkš
dočitámex). Táto kráťoan Uásledowalason pra:
tetU2), sw. NlžbčtU UherskoU čtlt dUrtnstoU we swa:

T) Žiwoty Swatých od HUga Karlčka, dtl Z. str. 485?493.
Nákladem dčdietwč Swatojaxljkého w W:xaze1850r aBre:
wiar. Nom. 8l 1Ulii, lect. 7.

2) Bertolt, wéwoda korUtaUský,markrabi meranský a throl:
ský ze slawného rodU hxxabat Nndeš, potomků z rodU cč:
faře Zťarla Weťkého mčl za maUželkU NUežkU, deear Dedh

čt Dodan, markrabiho mtsieUského z rodU hrahat No:
chličů. Jepna jesich dcera byla KedrUta, manželka QU:
dřeje U. krále Uherskčho. Tčchto dětt bhly: Bela 17.
napotomni král Uherský, Lllžběta, swatá, prowdaná za
Lwačka, knťžete d:l:xinského a hosikúho; a Zolanda, pro:
wdeina za Zakoba l. krále arragonského. Tčchto fhn bhť
Wetr lll. kršl arragoUský, otec Jakoba U. krále arra:
gonského a Nlžďčth, swaté, proxeodané za Dionhsa,
krále portUgaljkého u ďrUhá deera dotčených Bertolta a
Nnežkhbyla Hedwtka, fwatá, prowdaUá za Jindřtcha
l. jenž r. 1201 částkoU země slezské a polllskéwládl. Je:

jich jyn Jtndřich U., Bobollžný, jenž po fmrti otcowě
r. 1238 wládť a rokU 1241 w bitwě U Lehnice prott
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tostt žtwota a zwlássk w podporowáni chUdých a UUz:
ných. JednoU Uesla w zástčře welkoU fUmmU pe:
Učz, jtžto chUdýmdáti chtčťa. Nenadále potkal ji jejč
maUžel, DtoUhš, král portUgalský, a otázal se cobh
to Uesla; Uačežtato swčttce řekla: „Nůže!“ uo „Růže?“
prawtl král Ufmtwaje fe, Uebos byla ztma; a aj,
když siat otewřela, byly w Učm skUtečnč pťekrásxté
růže. u Wro wáš welectčné, jfoU tyto rúže Utšsse:
Uým a ltbezným wýzUakem, wýzUakem oné Uesmr:
telUé korUUy, kteron BáU wám thne Z kwčti, jtchšto
Uatrhá z wassich oslaweUých almUžen!

Ull. Zena a múda.

Ženy masi w odčwU slUssUém stydltwostč a
stťizťtwosti se ozdobowatt, a ne kadeřawýmt wlafh,
Ueď zlatem Ueb perlami, aneb drcchým roUchem! u
Tčmtto slowh Uezapowidá aposstol na,rodú!) žeUám
slUssný oděw Ueb hežký kroj, Uýbrž pťeceňowánč sebe

za pťičtnoU ssperků, ozdůbek a wsseho toho co ke stro:

1eni sebe Uáleži. Nč UepatrnoU se tato wčc ďýtt
zdá, stúwá se, mlUwč:lt se k ženským, byt ne Hťene:
sUadnoU, předce weťechoulostton a trapU“oU.

Tatarňm swedené padl, mčl ša manželkU YUUU,drern
Břemysla Qtakara l. krále čefkého a1eho manželkh Kone
stanrtc sestrh krále Uherského QUdřeie U., sestrU Wáeslawa
l. krcile čcskčho a Llnežky, abatysse blahoslawené.

x) 1. Ttmoth. 2, 9.
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Zřtdká se w této wčct prawda bez reptáni přt1tmá.
Bředce wssak osmčťUji se o tomto předmčtU UpřimUč

1edUatt, byk to jeU š1akoUsi mUdráckoU zďwořslosti mož:

Uá bylo. Wždhs pak UčkomU pochlebowatt jest toťtk
co 1emU ijádřitt, že 1est pťiltš slab abh prade
sUesl;kdpš st wám, welectčné, Uynč pťece a bez obalU

a wásfnč řean, Učtnim wám tčm jeU pčknčjssi po:
klonU. u

úzkostltwým dUssem, ježto by se mohlh snadno
znepokojowatt, bUdtž Uejdťiwe powčdtno, že se to
welmt dobře š praon pobožUostishodee, whnaklá:
dá:lt se pťtmčřená pečliwost Ua zewnčjssek. WážUost,
kteroU fobč a bližnimU dlUžUt 1fme, žádei slUssUého

Uškdy wice méUč úprawného odčwU. Swatý FxraUtt:
siek Saleský si přejel), aby 1eho pobožnict 1ak mUž:

sstč, tak ženské, we swém krUhU co Uejlépe se odi:
walt, owssem bez Ueidhernostt a sintčni; aUáš božský
Spasitel UeUči Uáš Utkde ant slowem ant přikladem,
že ďy Uečistota byla k dokoxtalostt potťebxtá2).

Eo ewaUgeltUm hani a dUch kťeskaUskýšawr:
hnje, jest šUeUžtwáUiodčwU a sspcrkowlchch wčci; jest
to, jakto 1merwati bUdn, Uepořádný oblek. Dblek
jest Uepoťádný, když dle wyjádťeni swatého Tomásse
Nkwtxtjkého, siatů ktomU Užiďdáme, bhchom docela

1tUých účelň podosáhťy, Uež Bčch chtčl a rozum Uči.

x) Ftlothea, dťl lll. kap. 25.
T) K Uspořeni si mrzUtostt mUsi razwážliwá žeUa wždy, i

kdhž jest chUdá neb Uemocaá, welmt čistotná a sswarná
we fwčm oblekU býti, a nefmť nikdh w přčtomnosti
“swého mUže w takowých nedbalkách, či w takowém

oděwU po domáckU, se Ukázati, kterč by 1emU osskli:

xoost způfobiti a jeho famolásku Uraštti mohlh, anby z,
toho Uzawčrati mohl, že si ho málo wssimá.
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Jaký pak jestn účel ssatů, ččlt w jakém úmhslU máme
se siatitte?Na to šdrawý roznm ltdský odpowidá: Mci:
me se ssatttt, Uejdťiwe abhchom zdrawi tčla zacho:
wali,chráxtice se jčm pťed sskodliwýmt wltwy powč:
tťi a pixedce pixtmčřerU wolnost w pohyďowálti
májčce; pak abychom šádostiwrstt meze kladly a
ctnostt stráž dali, a koUečUčaby fe odčwem stawy,

pohlawč a wšk od sebe odltssowaly a aby Ulezi je:
wem a skUtečUostč, z ohťedu Ua pohlawt, wčk a po:
staweUč, harante čtlt pčkný solchlaš se Utwořiť.

NyUč tažte se, welectšxté, zdalt siath, w které

wh sebe nebo jiUéwáš obláčejč,wždy tčmto rožličltým
účelňm sloUžč. Břežel neUi mUoho Upřimnosti kto:

xUU potřcxbč, aby se nmobé přtzUalh, jžcšmarnost spoť:

čeUá se smhslnosti dčlá welmt často ssath tyraUexU
tčťa, spolUwčUUikem žádostčwostt a půwodccm lšt! u

Jest to nepoptratelná skUrečUost že swčtácky
smýfslejčcč žeUská přirozerU powechoU a Uáwhkem

Uanejwýš citliwá jest, a Utc ji tak UepopUžUje jako
slowo Umrtwowáaxi. We wsselikr)ch wčcech týkajicčch

se postU, šdržextliwostt a podobných kajtcných pťed:
ptsi: ctrkewnich whžaduje pro sebe UáramUoU showč:
wawost, tak žebh an, kromč Učkterých špň,sobů do:
brého mrawU, Uepotťcbowala Uir thdmččti, kdyby se

Ulěťy (což owsscm UemožUo) nextadále Ueibošextstwč,

Uebe a peklo zrusfttt. N předce jcst maonst, tottš
UcikloUUostk marxchm wčcem, što, aďh tak útlé, tak
cttliwé, tak Uařikawé stwoieri w rekhUt promšUila.
Qxla sUáfsi deUUč úzkostltwá muka, trpi š mUčeU:
UickoU trpčťtwostč Ueščislslé Uepobodťnosti, abh si Uč:

jakč roščileni zjednala, maloU witšzosláwx: zpňsobtla
a Ua wštsstm dile předce jeU smčšUoU se stala. Nwssak

Uechct whprawowati, co celý swčt wi, Uýbrž rqdčjt
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xwáš, welectčné, žádám, abyste š láskh k sobč samým
jenom chwilkU o tom před obrašem Ukťižowaného
wážUč přemýfslely. J zdaťt wám tU Uedi tajemstwi
plUý ťslaš Božč a šároweň t hlaš rozUmU, že wáš
to Uesmčrnč wčce starosti, UářekU, mrzUtostt a bolestt

stoji, abhfte Učjaké pomčjejčcnč ctt si pťed swčtem
wydobllyťp, Uežby wcřš práce stálo, abyste wččného

pťátelstwi Ježčsie ertsta podosáhlh.
SUad xUUč UamčtUete: Nassi maUželowé chtčjč

tomU, a jenom, poslnssxwst jest š to, abp Uám tak
drahé občti Uložila. Jecťi tomU tak, pak litth jtch
a wáš jesstš wčre. Pochopth owssem, že moUdrá
manželka slnšnš fe ošdoijc a wždy tolik sličUostt a
půwabxwstt Ua sobš UkazUje, abh páskoU opráwnšUš

nákťoUnostt připoUtala k fobč s.rdce, kterčbp jtnák
UechUtč popčcšexw Ua bešcesti přtjitt moťslo; ale bUdU

také wšdhcky polttowciwatt manželkU, která 1en mslost:
UoU býtt dowede, kdr)žxse odčwáUčm w jakýsijehlňxlec

promčUt, který prawtdlům krásné stawbh jako Ua
posmčch jest.

Marllost a fd!apflxtost stropčťy rcwoluct, která

Umohém zúč)UbUčxjssč1est, Uež pert rewolUce fraU:

coUšská, jelikoš siaty dčlaji spoťUwčUUiky UúrUžtwostt.
Jak nmohč UefskastntcethasnažUji se, jak se

zdá, UeslUssUýmkrojem wssem Ukašowati, že štrattly to,
w čem jejich čest šáležela, aUeb že ztrátč té blčzko

jfoU! Wroto pčsse swatý Chpriaat: „,ǧzerm dšwča:
tUm ktere wsseckUstydliwost jčž pozbhlp, a 1erm žee
Uam docela opowršex:ých mrawů přislUssi w přiltš
wysiňoťexlych ssatech a w pťištšxxexU siperkU fe skwčtt

a přt tom andy swého tčťa Ua odtw Uositt; osoďy,
kterým obťek jcst chdůťežttčjssi wčcč, tfoU práwč th,

kterým cUost UeUi Utččm!“ Jak mnohé zdaji se, za
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úlohU sobč klcisti, smysly pobUřowatt a Uečtstý oheň
w srdctch roznčcowatt, každým krokem, každým slowem
každým pohledem drze činitt útoky Ua to Uejútlejsii
a UejpůwabUčjsii, co swčt má, totiž Ua mladtston
ertUUost! Cirkewni sptsowatel TertUltaU di: „Žá:
dost se Zalibttt, Uepocházi š čtstého srdce; wimek jeU
přiliš dobťe, že 1est osidlem, které se klade abh se
jinť w Ueprawost strhlt“ Strachowec proto Uapo:
miná: „derak twáť son odašeUyUastrojené.Wro
krásU žeUfkoU (a UestoUdný oblek) mUozč šahpUUli;

a odtUď žádost jako oheň rozněcU1e se. Kráfe žeUh

ršzé mUozi dtwice se, zli UčiUčUi 1soU.“ (Strach 9,
8 u 11.)

Že zkázyplný swčt takowé pohaxlské bohyUt
podeřUte, tomU sc Uedtwim; Ueboč Ueprawost múže
Ueprawost podeťowatt, aUtž sobč tčm šadá; ale Búh
UeUciwtdi takowých tworů a zawrhnje je. Q Utch
prawil HospodiU fkrše .ústa prorokowa!): „Wroto,
že se dcery sioUské we fwé marnostt pošdwthly, a
chodily š wytaženým krkem pokyntice očtma a ple:
siajice rUkama, a spoťádaným krokem chodily a chůzt
son pitwořtly: oblyst BáU wrch hlawh dcer sion:
ských, a HospodtU wlasy 1ejtch obUažč (tottž dopUstt
Ua Uč pohaUčUi). W th deU swého hnčwU odejme
jtm Bán okran střewic, a zlaté zápony, a ťetišky, a
náramky, a čepce; odejme 1im kadeťadla, a podwa:
zečky, a sponky, a woňawky a UáUsiky, a prsteUy a
drahč kameUy; ode1er jtm promčUUá roUcha Uádher:
Uá, a plásstiky, a 1ehťh š drahýmt kameny; odejme
1imzrcadla, a roUssky, a wiUky a letnť, lehké pla:
chetky. W onen den bUde za libon wůUt fmrad, a

punufp.(

x) Zsatáš Z, wa:.
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za páš prowázek, a ša kadeřawé wlasy ltsina, a Za
žtwútek žinč, tottž hrUbé roUcho fmUtkU!

Bůh UesoUdt,1akoltdé! a drzý smich erdzbrojt
ho, Uébrž čtnč 1ej tčm pťifslčjsiim. Brána do Uebe

1est tčfUá, a jeltkoš bráUa kpeklU 1est welmt pro:
stramtá, kdo wi, Uemá:lt tato práwě proto tak we:
likoU ssiřt aby sUadUčjsst wchod tčm UadUtým sUl:
tankám poskhtowala, které maontratUost k tomU
přiwedla, že jim UtčehoUezbýwá kU pťikryti ramen.l)

Nozpomeňte se, kťeskaUsčéženy, že welká a wšne:
ssená úloha wám přtpadla U prostřed swěta, w kte:
rém bydlčte. Wám přislUssi, dron neprawost Učttt,
aby fe zardiwala a od fwého pohlawi wšdalowala
posmčchBrUtúw: „Enosti, thš 1erm prázdné 1méUo!“7
Wám přislUsii, mrawnč šwedeUým Uárodúm dčdtčný
podťl zachowast, w kterém 1ejich sláwa zúleži, 1á mt:
Uim slUšUost a počestUost.

Břttomnost kUčzowa Uebýwá wždhcky, bohUžel„

toU mezi, kteráby stačtla Ueprawost zadržowati, máJli
tato tU dršost že weřere“mU miněni wzdorUje, ponč:
wadž jsoU ltdé, kteťč sUadUo snesoU opowrhowáni
knčzowo; ale opowrhowáni od ženfkč Uepřijme Utžci:
dný mUž bez zardčni, když ho zasloUžtl. Toč za1tstě
slawné panowáni; awsiak 1erm 1edna cUost pano:
wáni to šabezpečUte, a tato cUost, kteroU bhch mohld

dokonalosti wssexliké krásy Uazwati, jest sthďdltwost.d

Nefkromxxá, Uchdná ženská, pozbhwssč wážxwsti wel:

e) W prwnim zBařižských salonů nacházel fe takč kněš;.p
Sotwa že si krásUý swčt, 1enž tam bhl, prohlidl, nemohl
to tam 1iž déle wydržetl. J wstal a chhstal se k odchodU.
Nwssak zdržUji 1e1, a táži fe na přičinU 1eho tak Uáhléhoe

odcházenť; tU Zwolá oU hlasitě: Wždhť já neodcházim;
Uýbrž jsem wystrkoxoán ze dweři ramenh.
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mt brzh pozbýwá wsieltkého koUzla; a můšeme ro:
wnčš tak xnálo pochopitt, aby žeUská byla bez stUdU,

jako to, abh woják byl beš žmUžtlostta knčz bez wiry.
ŽeUč jest třeba, o weřejne“ mčnčnt čilt o še:

wnčjssč čest son welice dbátt a Ua Ut weltkoU wáhU
klástt. Má:lt mUž jednatt, třeba mU pťedewssim po:
sioUchati podUčtU swčdomi; zřidka UU: třeba, aby fe
pro úsUdek jiných, pro minčUt ltdfké anttť te:
pokojowal, anbrž často jest to i jcho pothUosti,
sabh tomnto miUčUčwzdorowal, protože ono koťikráte

weltce blUdUé jest. Jtnak jest to přt žena,ch. Wro

Uč Uestačč, aby byly počestslými; 1im třeďa, abh takš
ctčUh bhťy; jtm Uestači býti rošUmUými, 1tm tťeba,
aby ša rozUmUé Uzncinh bylh. Je:lt weřejné miUčni
koltkrát hrobem pro cUostmUžůw, jest ono wždy trň:
Uem pro cUost šeU.

Blažená, cUostUáa stydlčwá žeUa! ona jest mt?
lost Uad Ulilostll). Sthdltwost, dč swatý Berllard,
1est perla mrawň, scstra čtstoth, oblesk dUsse čtsté,
ošdoba žiwota a sidlo cUoftt. u

Já newčm, ale mnčse zdá, jakoby takowá cUost
ženč tčm sladssi radostč zjednciwattnmseťa, čim skwě:
rlejssich .darů se jt od Boha dostaťo. DUa witězt
nade wssim, jako sama Uad seboU šwitčzuje. Jeji
pohled, čistý jako jcji dUsse, 1est sám jtž pro každé
.Uesslechetxléchoxoáxti trestem. Wsseobecná úcta plati

ji bez přejtáUi daň fláwy za boje 1edUé chwile, co
zatim jeji srdce, UbežpečexwhradboU jejč ftydltwosti,
wččUý swátek slawi. N když w hťUbokostč swé wdččUé
desse ša dobrodiUi, ktorš pťtjčmá, půwodci wssč ďo:
kanlostč son úctUwzdátt Umi, 1est ona UejssčastUčjssim
obrazem weltkosti we slabotě a radofti we cUotě.
“bx)šišchpe:š, 19z
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ŽeUa kterei dUchU Ješčsse Krtsta wšdy Umidá:
wati pťednost pťed dUchem fwčta, zachowáwá si wsse:

likš swč koUzlo t Uprostřed swěta, a půwaonst,
ktčroU ji Bňh obdařil, čiUi tim andUčjssi.

KťeskaUské žeUy, Uechte son cUdUost se stkwčtt

w očťch wssoch ltdi. NtžádUá ozdoba tUto ošdobU

Uepťewáži.Tak smýsslelh hrdiUské anUh w perich
dobách kťesťanftwč, kdyš kťečowttoU rUkoU Uprostťed

axxlsitheatrU!) cáry swých od lttých sselem roztrhaUých
ssatú stahowaly a skládaly, abp Umřely, jako žtwy
bhťh, se slUšUofti a Ulrawopočestnosti. To jsou wasse
wžorh. Jako thto rekyUě, swaté mUčeUtce, bUdete také
wh wědčtt, son dňstojnoft Ua pamčti miti. Wh
Uebndete kehkč witčzosláwy oUčm bezejmeným two:
rům záwtdčti, kteťč swčtem swé skwčlé hroďh šfeboU
wláčetč a slowa pifma swatého ofprawedlňUjč, která
sisamy přečtstt mňšete w pťčsiowich ŠalomoUUo:x
wých 11, 22.

KoUečnč čtUi maonst ssaty púwodcem lžč, a
tento tťeti Uepoťádek rád bpch naťežitš Ua praUýť
postawil.

NemlUwim žde o onšch podťých masskarádách,
které t samč pohlawt a drxchy rsmčssnjč, mlthm
Zede 1en o weltkých xxáanhách, kterě se čtUi aby sc

1) Ymsitheater, dokola dlwadlo, jmente fe starořimské.po:
lookrorchlé, Ua způfob UaťewákU stawěUé dťwadelni sta:
wěUi pro dostihd, sstwaniee a zápafy. Bozdějt bhli w
těchto stawenčch křeskaslé drawým zwčřatům k roztrhánč
a sežráni wydáwáni. Jeden takowý amsitheater w Řimě
Uazxoaxtpro son weťikost KolosseUm. Wlž o Učm: Cesta
do sw. Řčma od B. Freh:e str. 83. Wtydána dědietwčm
fwatojanským w Wražc 1852, a Hlaš čafoptš cirkchč
w Brnč 1857 str. 89.
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rošdil mezi stawem a stářim zastřel. Jakoby chUdoba
Uečest přčnásiela, jakobh w tom hanba ležela š Jessč:
ssem a Marii w stejnčm stawU býtt, UsilUjč lidé,
zdáti se, čtm UejfoU. Dčwečka stydč fe za oblek Ha:
gařtU, krantářka nosi se jako hrabčnka, manželka ma:
lého úředntka chce š kUčžUoU, a pani penčžUikowa

š králoonU zápaš wéstt. .Wsseckoto wede se š ta:
koon ssilenostč, která se Utžádného Usili Ueleká,
mladého mUže, jenžby se rád ožeUil, odstrassUje,
stát doUUche, daně. a platy úředntkú zwyssowatt,
reptáni rozwážltwých maUželů wszzUje a koUečUč
rodth do záhUby a Ua mtztnn přiwádi.

Jakoby stciři prothčUim bylo, Uacházčmeob:
zwťeisstč ženfké, které fe UemohoU w to wprawiti,
že jčž starýmt jsoU aUeb aspoň fe 1tmi býtt zdaji.

dež swatá Franttška zeChaUtal (čtt ŠaUtal)
jesstč na tomto swčtč žtla, byla, ač wždy půwabná,
předce tak fkromUáa Utčeho si neosoijici, že Ua jesi
čelč postawč, prý, Uic nebylo mladistwého kromč jeji
twáře! Q jak mnoho jest ženských, o Utchž by se
:práwč opak toho řict mohlo: Wtďáme takowč, kterč
xwe swé ssedesátce každoU wážUoU mysslénkU od sebe

odstrkU1i, aby se jesstč marnostmi obiraly, w kterých
jako dwacčttleté sobč ltbowaly. Qny š náramUoU
horltwosti se stroji a ssperkth, jakoby se domýsslely,
:že jtm možUo, bčh let peUtlemt zadržett a kwtttm
dzkmdttt 1aro, které 1est totam.

Nebohč žeUy! přál bhch si abhch wáš mohl
čpotěssttt, awssak mUsim fe tčm obmezitt, abych wáš
lttowal. Ženfká kdyžson prwnt wráka Ueboswňj
peri ssedtwý wlaš spatťi, leká se. Wtdi bližttt
je den, kde se swýmt andamt z;iroweň son moc
a swč radosti pohťessowatt b,Ude, UeUmčla:lt záhh
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thoU kráfU, Uežlt kráfU fwé twáře totiž kráfU dUsse
a stxxoU radost, Uežlt radost wčtě.šoflawici maonstt,
soďč opatřttt, tottž radost fwčdomi, jehož zpomiUky
bez litostt a 1ehož Uadčje stálé a bezpečUé ssoU. Nle

tážt fe, rozUmUo:lt o UemožUé wčct se pokoUssett,

kalendáť porUssowati a UmšUč početUi kazttte? Ro:
zUmUo:lt š dčwčetem dwacittletým jako š dwanác::
ttletým dčtčtem Uakládatt, aby matka timto fpůfobem
krásnémU jménU „babtčka“, 1ako UčjakémU strassákU
wyhUUlae?u

Dowolte mnč, aďych se wssi možnoU sietonsti
wám powčdšl, že se přepočitáwáte. MéUě bh wáš
to stcilo Hráce abystesebe jako swčttce ctčUy wtďčly,

Uež wciš to UhUi stojt Uámahh, abyste kU posmčchU

sionžsly. Swčt kterémU se chcete 1esstč libtň, Ueďá
se wassimt úskoky zklamatt. Wentle kwčtč awffeltkého
drUhU krasidla erdstrátti zhoUbU ťet aUtž mohoU
wráskh na čele a bradč wyhlaďttt. Za wsseckata:
kowá namčcháUi dostáwá fe wám wetessntcké zdwořt:
lostt, jessto při fpatřeUi wáš se dt: Ejhťe, Uabalsa:
mowaná mUmie! Welmt obňžným nábhtkem w domč
jest takowáto stará, která chce býtt mladoU. Každý
powažUje Upťthč přiznané a wejeloU myslč t cUosti
ozdobené stáři za mčnč wysoké, Uežlt wyUmčlústko:
wanoU mladost. Jest doba, kde ftjalowá barwa lépe
swědčč nežli růžowá; bčda padefátntct, která Ua to
zapomčná! Každý se jeji společnostt wyhýbá z bázUč,
aby UemUsel lhátt, chtčje jt radost Udčlattl).

š) Dle krásnčho přirownánč slowútné panťčkh, která se stá:
řčm dobře se snásieti Uměla, podobá je žtwot heončkémU
kossičkU š třessněmt, 1enž se dčtčti dá. Qno wyďirá a
ji zpočátkn řy nejpěknčjssi; konečnč wssak sáhá k těm,
kterými opowchowalo, ono si 1e 1esstě š potěssentm a
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Wřejete si fUad welectčUé, můj Uciťsled o oUé

malé, wrtkawč králowUč zwčdčtt, která mo do U slUje?
Bez obalU wcřm 1cj ozslámim aU w jistém ohledU
modU a jejt wrtkawost mslth. u

thné promčnh modh odhaťllsi nám Uepopira:
teonU katečnost, totiž přttažltwost wsseho Uowého
pro člowčka. To jest tak prawdtwo, že koUzelnéslowo:
UowiUka!. Uejmocnšjssčm wábtdlcm obchodnich fkladů
brýwá. Tato wssak dychtiwost po Uowém dokazUje,
že 1foe stwořenč, abychom wládxwťt UeskoUčenosti;

tato dychttwost odhal:lje nám ráj. deybp nasse Ur:
čeUi řtmto pozemským swčtem obmezer bhťo, Uecč:
ttli bychom w sobš tUto neodolateonU UákloUnost
kU promčUč. Bředmčt, kterýbh se Uám jednoU šalč:
btl, tčssiťby Uáš po dťo:choU dobu. WowoláUi ale

jfoUce kU wládnlxtč neskoUčeUýmt wčcmč, hledáme

jtž zde Ua zemt toho dojem podosáhUoUtt. Sotwa
že Učjaký pťedmčt, jenž Uáš wčera UárantUě těsstl,
swým wlastUčm zweme, pocikUjexne brzy jakoUsi Ueli:
ďost a omršelost a dime: Kdo list obrátie? Nowá
wčc to Učtni, a práwě tim, že Uowota Uám fUcho:
párnost wsseho UkončeUého,obmešeného zakrýwá, po:
dáwá Uám přcdchUk Ueďe, kde Utc UeUi jednotwár:
Uého; proto Uáš Uáramně tčssč to Uowé.

Já tedy Ulilth wrtkawost mody jako důkaz z
ttsiců Uassi Uesmrtelnosti: ale Uextáwidim márnost,
ktera tUto wrtkawost wszle1e, 1ako Uejwčtssiho Uepřč:x
tele chUdých, jako záhubný bčč pro Uassi UyUčjssi

wypráznť Ua posled kossiček, anžbx,ď to požorowaťo. To
plati obzwlasstě o ženach, které dUchU swatého Cwangelia
přednost dáwal:) před dUelxemswčta. Mč:žrme i twrdtti
že w Uejwice přťpadx:ostech posledUč třesté Uejlépe chUt:
najl. uo
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fpolečxtosr, 1ako zlék)o dUcha, který žeUU w mxtohé

Uebezpečeltstwč whdáwá, an jeji srdce mUohým cUo:
stem Uzamyká. n

Ne1UkrUtUčjssč nepřitel chUdého w srdci ženy

Ueni zajtsté lakomost. Qd pťtrozerstt 1est žena ctt:
ltwá, ú,terá, dobročiUna“; každá bčda jt dojčmá
welmi snadno, a máxlt dostatečUé prostťedkh kwol:
UémU poUžttč pro fwé dobré frdce, šřidka kdh bUde

jaká pohnútka dosti mocUá, aďy útrpnosti w jeji dUssi
odpor kladla. Býwei:lt ale jeji srdce přemoženao,
stáwá se to témčť pokaždč úfkočným pťemloUwáUtm
maonstt, která pod krUtowládoU mody stojt. Marnost
kazčfrdce žeUino, UwrhUje jt do chUdobh a čiUi 1i tim

fobeckoU a UkrUtUoU. Qna jč béťe Uadbhtek a Učkdy

t to potťebnč, a dUsi tim silechetUá taUUti w jejim
srdci. W okamžeUi, kde žeUa fe jme wáček Ua pe:

Učze otwiratč abh si radost dobrého skUtkU zjednaťa,
wolá Ua Ut marnost: „Zadrž, Uesstastntce, co poči:
Uášeš Co pak ertdiš, že od wčerejsska 1estjtná moda,
že twúj obťek jest zastaralý, že si mUsiš Uowý zjed:
Uatt? BomUč, že twá přčtelkyxlč ďnde miti Uowé
ssath, bUde kráfnčji UastrojeUa a ty bUdeš prott nt
we stiUU! Newidiš, že twč peUtle 1soU wybledlé,
twé krajkh obnosienč! Tt chUdi! ty jfoU tak lerssUč,
erdččnč a sipatUč wychowant! Se wssech stran se
honU a znepokojUjččťowčka, žeby 1ejna mtztUU pťi:

wedlt. Awssak koUečUčxUUsi člowčk také sám nafebe
trochU pamatowatt a ssetťttt Ua ssatstwo! au

Břemožena takoon zastrassUjčcč řeči UpoUsstč
od doďrého skUtkU,1enžďy 1i erýslownoU radost byl
způsobtl a dáwá předUost maonstt. Misto toho aby
1ako angel mtťosrdeUstwč ssla a Uznalost a žtháUi
rodtn kltdila, kteréďy byla mohla podporowatt, jde

8
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do skladU kUpowat, aby klčdtla pochlebowáUč proda:
wačů a Ua Ultcčch opowrk)owáUi wssech rozUmUých

odnesla. Bčch se dčwal š Uebeskš wýsostč Ua jedxtánč

takowčto ženy abUde ji Učkdy přifUč soUditt. EwaU:
geltUm mlUwi wýslothč a rownčž tak strassltwč o
sspatných bohatcich, jako Utčssiwš pro ťaskawá srdce.
Darnto bUdoU Uchlácholené UárUžiwosti wymýsslett
wytáčky; ko žcikoU BáUč erchromi; a BáU, jeUž
Uáklad szpUý Zapowčdčl, když almUšUU přikazowal,
takč řekl: Nebe a zemš poxUčUoU, ale slowa má Ue:
pothoU. uu

Jest to ale, tášt se 1edimý politowáUi hodný
wýsledek UárUžtwostt, kteroU Uakresltheš Ntkolt, Ue:
mťUwč o wýtržxtostech, jaké w krUhU rodtU spúso:

ďUje, a o thitťUich rúzntcech, jichž pťičiUoU býwá,
obwiňxljt ji jakožto 1edUU Z Uejdowedxtčjssčch a spolU

ne1méUčtUsseUých Uáhoxljich rewoluce. u
WoohledUemexli se Ua Uasse UyUčjssi poměry,

co widime? Z jedUé strany fpatřUjeme jak wssUde
wenkowaUú Ubýwá, rolnictwi, daUčmi welmi stižené
neUalezá rUkoU k obdčláwáUi jpolt; š drlché straUy
widčme obywatelstwo w zástUpech walitt se do wel:
kých mčst, kde prňmpsl lakotUostč a fmyslUostt Uá:

strahU podáwá, kteroU wzdčláwáUs polč jim odepčrá.
Tam spotřeb:ljč tisice ďUk, jejčchž práce by mohla
UšttečUé wýroby a plody Uassč wlasti zdwojxlásobnitt,
swč silh, aby šbytečUé titčonsti šhotowowaťh, jejichž
rozsstřowáxxčwe swčtš xUtlltko rUk obsiaráwaji. We
weťkých mčstech fhrUUjč fe wssecky šcijmy; wsseckh

sspatné Uárxxžiwosti tam rožUiceUč wroU w prsox: od

šUemrawUčťx)ch dxxfsi oďýwa!chch. Tam 1láš ::sladý

lčd Učč se Ua xUUoše opowrř)owati swr)m Uřateřsi:)m

jažykem a tčm fe odcišUje žeiroweň UejeU fmč matce
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wlastUi, aťe tswčmU UeirodU, a pošď:)wá láskh ke
xfwé wťasti pozemské; tam zlými přčklady swedeUý
UdUssUje w sobč pťiUesseUý šdomowa Uáboženský ctt,

stáwú se wlažUým we wiťe a požbýwá t láskhkwlaZ
stt Uebeské;a Ua misto toho wsseho Uafazuje do swéxho

srdce lásk:l k swš tčlefnosti, bašiwost po rozkossicheo
Dstatnč co mUedle se stáwá a co jsmo UejedUoU wt:

dčlče? Nějakú Událost, powčxst, po!chš Uic, Ua perUtech

bleskU od jedUoť)o koUce fwčta ke drlchéxUU Uesiená,

pťtcházi a přtnáfsi nepokoj do dUsse králň w obcho:

dU, a aj, jedUixU rázem jsoU wffecky dotčexxé rUce

ďez práce, bez Zamčstkncini. Nemesla odOočiwajš,
stroje stoji, diťnh se zawčraji, úwčr mišť, kolary ťežč

šchowány a žiwobytč se Zdražx:je. Wxať třeba jeU

aďh jiskra do této ttchoU wztekťosti poboUčeUš spoUsth
padla, a hrom, který do hromady prachU Udeři, Ue:
mňže strassltwč1i púsobtti. Wssecko se boťč a rozpa:

dciwá. Dpatrxli Zawčraji swé skladh, Uťtce se pro:
mčňUji w krwawá bojtsstč, fpolečenská bUdowa jest
we fwých Základech otťeseUá a pokojUě smýsslejčcč we

strachU se tážč, ždalt Uepřicháži koUec swšta.

Kdo špňsob::je ltxčské společslosti takowš hrůzy?

MUohoUás:xbUš jsou toho přččin; ale Uechč xxUUetaké

podiným bloUzincem jmemlji, osmčťth se swč:
tácky fmýsslejčcim a smysllchm žeslám řčci: Wasse

UáxxUžčwosii,wáš xtáťlaxd špUpný, wasse. marnost pťt:

Uálešejč obyčejx!č také k rčx::xto l:!etleim; a rowslěš tak

Ulálo jako Btlár xUáte prárdo, swš U:cc U:nýwati.
Snad xnUč š Bndwikcm )(M. odwšxtit:e, že

kxxáťdáwá almUžUy nž tčm, že welko:l Uúdč)eml pro:

wošlljo; Urbo :č:!l mUoť)o wr)dcislxá. Dáťe řek:te:e žč

wassc :Urť,deini Uap!xotč rewoťx.:cč čyráZ sta!xoi, proto šo

pentše pixtr:xcidč ko oďčeh a prcicč pixčlčžčtost dáwá swočc
88
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msz si wydčlati. Qwssem, ale wffecko to UezmeU:
ssUje foUstředčUi čtlt ceUtraltfact, Uébrž jč jeU Uapo:

mčchá; owssem, ale stottsčc loket hedbciwi neb krajek

Uezpúsobč, aby zemč Učjaká (kU př. zemč korUUh če:

ské) o 1edtný psseničný klaš Uebo o 1edeU hrozeU
wčce wydala.

Nechk wssecky Uižssi t whšsst žeUského pohlawi

1ežto Ua wenkowě a w mčstech bydlcsi, 1ako statečUá

žena pisma swatého!) Umčjč wlUU a len pťisti, at
1ejtch fkromnost každoU whhlčde spekUťact odjimá,
Uechkswon sláwU w tom zakládaji, abh objem swých
cnosti zwětssily a objem swých ssatů zmenssily, a

Uzřime, kterákxte1Utěssenčjssi ze wssech rewolUci se
wykoUá. Ntwy bUdoU wtdčti Ua sta ttsic dělnikú
se anracowatt, aby je obdčláwalt a Zúrodňowali.
Wýžth bUde sxtadnčjt ziskati, a proto bUde také
mšnč wojska potťebi, aby whhladowčloU sčlU lčdi w
mezechUdršowalo. Mrawy bUdoU přisnčjssi a proto
powahy méUč ochablé. SpolečeUský štwot bUde lépe
UtUžeU a Bůh bUde Uám žehxtatt, protože bUde jehxo
den, deU swátečni, mšnš šUeUctiwcin. u

Marnost! uu kdyby lze bhlo, tUto UárUžiwost
ze srdce žeUského wpkoťenitt, byla bh rázem w aU:

gela piremčUččUad

Trocha pťemýssleni postačUje, abychoin zpozo:
rowalt, še wsseltké malé Uchostt ženy a wčtssi dil
1ejich hřtchů š tohoto otrawného Zřidla fe whprýsstUsi.
Jestlt maonst 1eji frdce owládla, Učini z Uč hned
š počátku welmi útratUé a docela neUžttečUé stwořeUi.
Šperkownice UeUť Uš žerU; Uebok žeUa jest útťá

l) Wřislowi 31, 10.. a násled.
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bytost, která trpi, UxilUje a těssi, co zatim ssperko:

wUtce 1erm Uapolo rozUmUoU bytostč 1est, která se

stkwi, žertUje, hanč, Uaťčká a sobč howč. Qna UeUt

Už matkoU; nejeU že dčti UemtlUje, an se jich stra:
chUje. Jestli si kdh š jedtUoU dcerUsskoU pohráwá,
kochá se w jejčm rozpčstčUi či rozmazlextč. Bro Ui

Uenč ditč dttětem, Uýbrž hračkon, š kterým 1ako š

loUtkoU zacházč, rowUčxž 1ako we swém dčttnstwi se

son loUtkoU1akošdčtětem zacházela. QUo jest kwň:
ko, kterš skáče,se weseli, cUkrowiUky mlsá, son opa:
troinci domrzá, až jč trpěltwost dochcřzča son
matkU k smichU pťiwádče

Maonst jesk to, která swčtáckh fmýsslejčcim že:
Uám překážč, abh sebe wšájemxtš mtlowaťy.

Bochopth, že žena pťi nčkterých přtlešttostech
se stroji a zdobi, aďy čest a kráfU, kteroU jt Búh
propňjčttt ráčil, sťUšUěoťemowala a pokUd mošňá,
šwýsstla, předpokleidám wssak, že přt tom wssem ťá:
dný účel Ua zřetekt má a meze oprawďiwě křesfan:
fké slUšUosti UepřekročUjel). Wšďyf jest to částkoU

x) Řčmský ečfař YUgUst, pohan, mčl w ossčťtwostt szpUý,
roszstilý kroj, a, jak dě1eptsecSUctoniUš whpraije,
řikáwal: „Nákladem ncipadný kro1 jest praporcem pýchh
a jkrýssi prostopássxtosti.“u Swatý Hilar prawiť 1ednoU
kU knižeci dceři, která se trochU nestoUdně oblekla, wážně
a důstojně: „Llčkoliw 1si kněžna, proto přeďre Uepřestá:
wáš býtt křeskanka; proto mUsiš se dle stawU sice, awssak
jako křeskaUka, Utkoltw ale jako pohanka odčwatt. xu
„Kam pak jdete w tomto oblekUek“u tázal se swatý
Nmbrož UestoUdnčnastrojené a jako páw rozčepejťené pa:
Uičky. no „Jci 1dU do kostela!“ bhla oďpowčď. „Mčkobh
se raději ťici,“ „že 1dete na komedii Ueďo k tanci. Zpát:
kem, Uesthdatá žer! Bři1ď Ua poswátné misto, hřťchů
swých oplakáwat, nikoliw ale, Zežissi Kristu se rouhat a
jiUým pohorssenč dáwat.“ (ťlUnšmxi, thgergaben.)
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úlohh jeji, aďy se lčďč!a, a poko::ssšlč bocho:xt se o

Učco Uemošnéčyo, kdhbochom ženš pťekážeti chtčli, aby

se z libeZUostt swé. tčsstla.

Já zde ale mťUwčm o ž.enč fwěta se držčcč,

kterci jest maonsti opanowúxxa, která Uejsouc tim
spokojená, že mě: krásU, chce UmčUim a útratami ze
wssech nejkrásUějssi se okázati. Takowá eri Utc o
pťitelkhUčch, ona žná 1eU fokyUč. Ftnttwě. strojny se
UemtlUji, Uébrž 1edUa drUhoU nenáwtdi. Z ohledU
Ua uUčmoťslo fe ťčci: „ řikdp se žeUská dobťe Uechwáli,

kdhž se dwč chwálč.“ NUo, 1á1dn jesstč dále, a dčm:
„Nejlichotiwšžssč poklona, ktercčfe takowé ženě Učtnttt
může, pozústawá w tonx, že se ť,xodnč moc šléť,w o

jtné powidá, jejčž ošdobnost té 1eji strachU Uaháxtč!“
Témxč!ř poxxmte:t jsa UmťkUji, pončwadž sebe

tak Uešbedným sbledáwám, kdežto předce tak prawdtwč
mlUwim; a prosim wáš o laskawé. whslyssent posledUč
pozUámky. Nechk fe wznessextá anička ztoho radee,
že 1t BčiU oUčmt pomčjejkcčmt dary obshpať, kterým

swčt se obdthje a krerých ji záwidč, 1á se tomU
Uedtwim a bUdU se chráUttt, si 1e1č blažerst za
zločtn pokládati. Nepochopttelno ale mohlo by býtt,
že jest žeUská pysssla Ua swč ssaty a we fwé pýsse

seďe wýsse stawk Uad tp, jejtchž oděw jest skroxUUějsst.

Rozwažme wssak wěc tU rozUmnč: Wy Uosite drahé
ssaty; onh mčťi dole na podložeUi čt oerbč ssest
siop w průmšru. Tot kráfnč! alc tážt se wáš, k čemU

tato Urwciřka,krerá jakoUsi szšpnoU rozkoš prúšrazUje ?
Zest to snad proto, že 1soU ssaty hedbáwnš? Ale
pak pťislUsst fláwa toho hmyzU, honeUce, která jedčUá
práwo má, Ua to hrďoU býtt. Aneb že majč kreionU
baereš Toho sláwa pťislUsst ďarwiťt. AUeb že jsoU
dokonale podťe modye? To dokazUte, že wáš krejči
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jest dowedný a má Uápadp. Nle co pak wám UhUi
zbýwáe? Wám zbýwá záslUťm, že 1ste 1e ďraše zapť:o
tčly a ttm dokazalh, že máte bUď welmi bohatého
Uebo welmi Uessfastslého maUžeťa. Jestťi:že wsiakjste

to dokázatt chtčťy, pak jste mšly mUohem 1edUodUssč

prostťedek, k cčlt se dostati: Botřebowalp jste jen
wyjčtt š trojnásobUým owčUčeUčmbaltkowkamt.

Tot slUje rozUmUč mysltti; ono Uent wždycky
práwč zdwoťilš; nebok whneslo tUto wttpnoU prú:
powčde: Jest:li marnost kdy UčiUsla Uějakéhočlowěka
Ua swčtč ssfastným, bhjl teUto ssťastltwec dozajista
posietslý ť,slUpák!

Co mám 1esstč doložttieš ŽeUa swšta se držčci,
která jtné siarostt Uemá, Uež abh požčwaťa a dáwala
je oďdiwowati, dčlú se téměř ďohhni, která w ošdobě
fwých krajek, erčdomky, k BohU dč: WaUe Bože,
powčdá se, že jsi pťenáramUč kráfUý, ale nenč tebe

wieočti.Také já mám andh, a jest je wtdčti. Dowol,
aby lčdč Ua Tebe zapothalt a Ua mne hledčťt, Tebe
Uráželč a mUe oďdtwowali w trestU hodném zápalU,
Uebo také já mtťth welmt kadidlo! QUa se čtUč
sokynč Božč, a Urážč jej nahotoU swých ramerU
jakož nestydatpU drzostč swých pohledú. DUa 1est
ssčlená, která po cestč rúžemč posetš chwátá kU pro:
pasti, a ďlázny, kteťi fe ji koťč, š seboU strhUje, a
Bán Bůh sám wi, jaké pťehroznč tresty Ua Ut Ua
wščnostt čekaji!

D křeskaUskéženy! má dUsse jest ttmto Uwažo:

wánčm rozechwčna, a wolá š weťtkým btkapem
BosiUetem: Brosim wáš, nemetejte korUUy, kterých
wám KrtstUš wpdobyl, kahoUm fatanwým! Ne:
posikwrnčná Banna račtž wáš zachráUttt pťed takoždým
newdčkem a takowým bláznowstwim, podosáhnoUc pro
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wciš miťost, abyste jt wždy ncisledowály w jeji pokorné
skromnostt, w jeji erhrownatelUč čtstotč a w 1eji
wroUcUé láfce. Waksi zčskáte zalibexxi Božč, a dostane
se wám wášUostt tčch,1ejtchž poklan cenU má; Ueďoč
Ze wssech wěci, které zdobč, jest cUost Uejkrásxtčjssč a

Uejťaciltčjsič siperk, a ona má Uad to tU xleocenitelnoU
předUost, še jest wždy podle mody.

NU. ŽeUa obdiwowúni bodUú.

KteroU šeUU mňžeme práwem obdčwowáUč
hodUoU Uašwatteš b ŽeUU, která z ťáfkh kBohU
nebo Z praw ho cttn w pranxý čaš mlčett Umčla

Řečer o jazka, a sicepráwem, že jest Uejlepssi
ale take Uejhorssč ze wssech wčct kterč Ua fwště jsoU,
dle toho, jak ho Užčwáme. SkUtečUč prostťedkem
1azyka, ťečč, whťéwcime son dUsst w dUssi swých

bltšUčch; ťeč twoři most a swazck pro frdce a pro
dUchp; ťeči Ueb mlUon prošpčwnjeme chwalošpčwh
Swrchowanémú a těssčme zarmoxlceUé Bez Ui bhla
by Země bež šiwota Awssak Uic UeUi tak wýbomého,
1ako řeč ctUostné důwtipné šeny, an plee libeznš
1ako Uejfladssč soUszkh. Mh messkáme U koUšla této
meťodte, jako bezwčdomč messkáme U kťe, w kterčm
slawik klokotá, a rcidi br„xchomřekli, jako Učkdy dncha:

plmý mUž k slowútné pantčce ťekť: „Wám Ua bliku,
welectěUá, UkazUjč hodtUh marUč, kolčk Ua čase;
člowčk Ua to Uemysli.“

Wroč UadUžiwáme tohoto darU Božiho, 1ako
tak mUohého jiUého darU? Broč se whprýsskUjiz
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takowého zřidla wody sladké t hoťké, prawda i leš,
chwáťeni Boha t roUbáUč, mir t wálka, štwott
smrte? Nč tomU jak koli, widcime to kašdý deU.

Uchowej B:ech, aďych š wsseltkého tohoto nepo:

řáde jazyk žeUský oďwtňowal. Jest i Ueprawost,
která 1eU pťiltš často ústa mUžská posskwrňUje, a ode

které ženská wesmčš čtstoU fe zachowati Umi, já miUim

ro:cháni. Nwssak 1eU UepatrUé UpťčmUosti pro žeUskč

potťebi, aďy fe pťišUalr,x, še přiliš často swého jažhka

xtadUžiwa1i, aU jej malým UárUžiwostem we slUžbU
dáwast, bUď abh o UtčemUých marnostech sstčbetalh
aUebo si son žťUčwylily.

Wyprawxlječ se o ťečUčkUFokioUU Nthenském,

še miwal obyčej, Uapřed hlUboce pťemýfslett, prwé
Uež Ua řečnisstč wystoUpsl, aby k šástUpU mťUwil.

Když fe ho 1edUoU kdoš tcizal, proč tak swé myssťéxtky

sbirá, odwčtil FokioU: „RožwažUji, šdali bhch Uemohl
son pťedUásskU škrátitt.“ uu Newim Zdaťt šeUfké,
prwé než mťUwi, xUUoho pťemýssťejč; čixličli to wssak,

Ueděje so to jistotUč we smyslU FoktoUowč.

Jak xUUoho jest takowých, které koUečnč témčř

wšdy UUdč ty, křerým zpočátk:l jejčch rošmloUwáUi

přijem:w bylo; jak mUoho takowých, které obšwťásstUč
dar masi, 1akoUčkteřiodpowčdni thistři, polttickými
pťičtnamt k tomU přtUUceUč sioUce, celoU hodiUU

mlUwťti, aUtžbh co powšdělry; 1ak mUoho takowých,
kkeré brzy Ua tU ďršh Ua oUU straUU mlUwč, aby

Ukázaťy, že dUcha anji, 1akož fe wždy a wssUde smějč,

abh Ukašaly, že pěkUé maji zUbh! Již ša starodáwna
byla slm tato wýčitka čiUčUa. Swatý Frantissek
Salčšký byl drxchdh tázáxx: „Čim to, xtejdůstojnč1ssč
pane, že wssecky pantčky Wařtžské Wámi U wytrženč

1foU, ncmohonce Wáš aUt do“st wyxtachwáliti? WokUd



1:)9

pošorUjeme, xxxlUwčtepředce jen málo k ntm a powi:
dáte jtm docela obyčejné wčct.“ a „TomU se diwčte?“
odwčttť swčtec, „wy teďy newčte, še k žaťiďeUč se

tčmto paxtičkánl Ueni potťebč hledaUých slow, a jerm
Ua tom záleži, aďychom Ussč a dostatečnon trpčltwost
mčlt k posloUcháUi.“l)

thxásnažme se, welectěné, bychom fwým cho:
wánim txakmálo lichotiwé pokloUh od swčtcň neza:
slUť,xowali. Brwnč ssperk, 1ejš Eliefer Nebece podať,
ďylh šlaté. UáUssUtce. Stalo se to w úmpslU, ďč Uá:

božUý sptfowatel,2) aby anUU poUčiť, že dobrá
UlaUželka Ua ozdokm swých Ussi pamatowati a k siy:
sieUi ochotnci býtt, tedh w prawý čaš mťčett mci. u

Newúšanost jazyka čini wUčtřnčžtwot UexnošUým.
Mlxlwč:lt žena Ustawtčnč, Ueslhssč ntkdy hlasU swč:
domi swého a hlasU Božiho. Nepřemýsili:li, kterak
lUňše UaUčiti se znátt sčďe; a Uešnášli sebe, kterak
se polepssč; a nepolepssi:li fe, zdaž Uebnde dokanlost
!pro nt Uedosttžttelxlým wrcheme? Awssak UslčeUi Upo:
kořUje dncha, přiwádi tim k přemýsslenč, napomáhá
wUttřnčmU rozmťoUwáUi dUsie š Bohem, UsUadňU1e

l) Zbožný farář Llrrešskh bhl na mnoze znepokojowá!t od
dotěrné osobh, která mU Ustawičně fwé powtdačkh kňoU:
kala, jež on jtž na zpamět wěděl. „Dcero má,“ prawil
ji jednoU, „w kterčm pak měsict nejméně mlUwiteeěe uu
„To 1á newim, otče múj!“ u „To musi zajistč měsic
únor býtt; nebot ten Ueni tak dloUhý, 1ako ty ostatnč.“

j) Swatý Frantissek Salefký, we swém naweďeni k ďoho:
mhslnémU žiwotU, čtlt Fřlothee. Břeložtl Fr. Boimon.
Tisstěná w QlomoUci 1865d W úwodU str. 11. a w
dčlU lll. kap. 38. „NaUčenč pro manžclh, na str. 211
a 242. Co se mlUUxenč týká, dáwá krásná UaUčeni w
tomtéš dilu lll w kapitotách 26u30.
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pxc:matowáxtiUa pťčtomnost Bošč, a Ješiš, jenž po:

šornost této dUssc wtdx„ wstUpUje do jejčho srdce, jako

Uškdy Ua tento fwčt wstonptť, o půťUoci, kdyš wssecko

wůkol jeho kolébky w mlčeni pohroUžer bylo.
Newázanst jašhka strhUje náš k mxlohým po:

kleskúm. „Jestťi:že kdo w slowU, tottš jašykem, Ue:

klesá,“ di pčsmo swaté,1) „teUk jest dokonalý, a můšeť
také wsiecko tčlo Uzdon sprawowatč; a Spasitel Uáš

nám oznamUje, še bUdeer mnsett z každého prázslého,
totiž Uxarného, nenžttečUčho slowa počet w den foUdný
xwydati.2)

Bráznč flowo! Snad mně řekUete: „Což Uesmi
1ašyk k tomU slonšiti, aby pťkjemUoU rozmlUwU
Umošnil eť“ „Toho tUsiim neminč Spasitel. deyby
tomU tak bhlo, Uesmčla:ďh Utšádná anička, chtěťa:
libp thak kťesfankoUďýti, společnost kolem sebe wtdčti;
a Spasiteť náš jtm tUto hrdtUskoU občf Uložtti Ue:
ráčil; on chtč!l nám na frdce wložitt naUkU,. šc Bčch

we fwém soUdUnad námt i nasse zdánltwč Uejneth:
Uejssi rozmlnwh skonmatt bUde, pončwadž jsoU žixčdka

wsseho hťichu prosth, a tťmto Uapomenlltčxn chtěť náš

xproti erázanostt jazhka chrántti.
MlUwime:li mnoho, 1est xlánt w skUtkUweťmt

tčžko w mezech slUstosii a lásiy k bližUčmU se Udržett.
Kdo rozmrháwá, schUdne. N jak snadno jest, Uepo:
wážlčwč se o nččem wyjádřtti, co náš Uapotom mrzi!
N mlllwime:lt obssirně, stáwá fe obhčejnč, že samč
o sobč mlmoime ; nle nesnadnčjt jest, jak sw. FraUttsfek
Saleský di, o sobč Uáťežttča podťe prawdy mťthti,

Lež na prowaze tancowatt. Zenom zřčdka:kdy Uebýwá

l) Jakoď. 3, 2.
e) Mar. 12, 36d
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Búh (wččUá to prawda) pťt tom UražeU; Ueb Uej:

wčtssim lha“řem býwá, ťdo Uejwice o fobč mlUwiwá.
Nwžak dejme tomU, že jste jeU UUdtťy ty, kdo

ze zdwořilostt wáš posloUchalt, ždaťt jste fe tčm proti
lásce k blčžUimU Uepohřessily eŽUčme se předce poro:

zUmčti tomU že wčc, která Uáš šajčmá, Uežajčmá celý

swčt, Uébrž že 1tné tim sUadUčjt UUdi, ččm wice
šajimawosti pro náš má. TU při1de mUž wečer domů,
oU 1est celý Umdlexx, aneb šamčstknált UčjakoU šáleži:

tostč, která mU starost dčlá. Wotťeiječ pokoje, sebra:
nosti mhslt aUeb afpoň nčkolika laskawých slow, které

se jeho přitomxtého stawU dUsse týkajč. Want manžeťka
Udčlala šatčm we dUe Uškoltk Uáwsstěw a Uasbčrala

mUošstwč maltcherných Uowin, které jerm pro Udi
Ueb Učkterš jeji přčtelkhnš, jejichž mošek steršho 1est
objemU š 1ejčmmoškem, žasimawost anji. Copak mUsi
ona UyUčspčchati, aby wsseckU son šásobU Uoth
tčch před Uim wysypala a swšho mUže takowýmt
maltchernostmi obtěžowaťae? Dprawdn, 1estlt 1emU
Ulchči, jest to jerm tim možUá, že jej Uspi a slowa
pisma fwatého osprawedlxti: „Jako cesta přikrá a
pisečná pro Uohy starcowy, tak obtižná jest žeUa sskč:
ďetxtá mUžt pokojnčmU.T)

depbh pťece marnost swým žwástánčm aspoň
obdtwowáUi wszdtla! Nle oďyčejnš stáwá se opak
tok)o; Ueboč mlUwi:lt fe mnoho, býwá těžko wždy
dobťe UtlUwiti; t proUássk se konečnč ledacoš Uemo:

torUšho Ueb titěrnčho a to plati oďzwťáfsi o žeUských,
jejichš wčdomostt bhwaji UejednoU welmi oďmezeUé a
powrchUi.

Často jsem, di jčstý mUdřec starého wčkU, swé

1) Sirarlx, 25. 27.
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ťeči lttowať, Utkdh ale swého mlčeni. u Kolřkrát:kolt
mezt lidmi jsem bpl, di nám sxotsowatel zlaté kUihy
o UásledowčmčKrista, anrátsljsem secomeUssččlowěk2)

Dbdtwowáni hodná šajisté to siowa, i tehda,
kdhž je toťiko še stanwtska milowáni sebe samého
Uwažnjeme. Bhstrý mhslttel wyjádťiť se řka: Neni
šádxxého !oelkého mUže, kterýby welkým brsl pro
fwého komornikae u A wýrok teU srownáwá fe š
prawdoU, Ueboť neUi člowčka, jeUžbh swých slaďostč
nemčl, a tyto slabostt objeiji fe dřiwe neb pozdčji
při bltžsiim obcowáxti. Na Uáš wsseckhwešmčš, tna
th, kteťč nejwýsse we weťerém miUčUi stojč, fmi se

jerm zdaleka pohližetť, jako Ua obrazy Ua obmitce
od Mtchala NUgela malowaUé, a jest to welkolepá
chwála, kdhž se o Učkom dč: Ččm blčše ho člowčk

šUá, tim wic fi ho wážč. Newážaxtost pakjašhka po:
dáwá wždh tčm, kteťi showčwawč Uáš posloUchaji, šUa:
mentté odhaleUč Uáš famých. My roszožUjeme kolem
sebe počet komorUikú. Stáwá se šřidka, že bhchom
po dlolché rozmťUwč odesiťt, nestawsse se o polowtč:

kU menssčmi w očich tčch, kteťč se Uám deU pťed tčm

obdtwowalt, pončwadš náš Uerali.
Nle kdybhchom také to ťčdkčsstčsti mčli, žebhchom

wždh dobře mlthli,pťedceby to ďylo málo bešpečným
prostředkem, sobčláskUzifkatč.Každý má fon samoláskU,
která ráda swým dUchem blýská a Uenáwtdi těch, kteťi ji
w tom překážeji.Ehcete:lt, abh každý nad wámi rozkosič
napťnčU byl, ďUďte tak zdrželiwp,skromUy a dowedny,
aby každyodcházeje od wáš,sám Uad seboU rozkossčUaplUčn

bhl. Swčt Uepťedčláte, on1tnakjednat UeďUde.SkromUost

l) Tato slowa pohanského mUdree Senekh (Epist. 7.) U:
wádi Tomáš Kempenský we sroém sptsU o Uásiedowánč
Krista w 1e knřze, 9. kapit.
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bUde wšdy erjkratfsi cestoU ke cti a sláwč; a wždh
fe bxlde moct o žeUské, která w prawý čaš mlčett

Umč, řici co jedeU rytčť o růžowém pUpeUU, swém

erboinm ZnakU, prawtť: „Čim UšawřeUčjssč,tim
krcisnčjssč!“u

Nozmlonwáxtixza,bawnéjest obzwlásstč,u mám:li
toj ťici? u U mladých pantček obhčejslěweťmt
UebezpečUé. Zde si UáhradU dáwajčnš ďťahocttem,
chtěl jsem ixčci š roszsttlosti, za ostýchawost jřUde
projewowawa. ,Zde si wykládaji a odkrýwaji taonsti,
které Bčch počestnoU roUsskoU žakryl. KladoU si otášky

a ďeroU w poradn mrawnč zákonh, které jotwa na
polo oswčtlowati lze w přetajemUém sttUU swatyně.
Qd tnď pochášeji lčchá,klamná prawtdla pro chowáUč,
pťt Utchž toltko dUch zlého dobře pochodč, a š Utchž

jerm sobecká smhslnost koťtsti. uu NUebo stčžUjč si
rády w takowých rošmlUwách Ua donmčlé jho, které
fe jim Ukťádei a které se jřm nesUesiteťným tyrankým
býtt Zdá; dále UtwoťUji sobč kťiwé pojmh o swém
stawU a swč! moci a Uwhkajč tomU, že wsselikoU po:

wolnost, UstUpaon šdwoťiťost, úctU a wsselijaké
wýhody, kkerčž Uabhly ewangeltem, mrawy ťčdské
šjemňUjčcčm, ša práwo a opráwnčnostfwoxl powašUji;
odtUď pochážejč wnttťni rožerwanst, wypčnawost a
odmloUwačUost, které šersstiUám tak sskaredč slUssi;
odtUď an sobčcká ofobiwost, která bez dikú Uejwy:
hledaxtčjssi Zdwořilostt, Uejdobrowolnčjssi úslUžUostt
přtjimá, jako:by Ua Ho wssecko práwo mšla, šaťošextš

Ua xxod:: Uebo Ua wydobywce.

AUo tdybh jerxU famy fo“bčxkťtwď:l čintťy!

Nlo welmt Zřčdkxxbx):!!ei,abx,) blčšUč od tslkořoé Ue:oá:

šňnostč jažyča mUot)o txxpčti UemUsel.

Blašo !omxl, kdo :xe!::á od jedowařržch jašr)kň
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Utček)o fe oďawati! uu Awssak počet takowých jest
skrowný; Uebok welmi máťo jest těch, jtžto by w
šiwoďhti swém Uestaťt se koťtsti hany neb pomlUwy.
Ženské wůbec šdaji se fmntnoU wýsadU mitt, aby swá
rošmloUwáUč tčmtto wčcmt okořeňowaly. Sejde se jich
Ua pťiklad nčkoťikUa xtáwsstěwč. Wzájemxlč projewnji

fobě úslUšUost, UlilostUost, zdwořtťost w pťehojné mixře.

Ale sotwa še se rozloUčtly, jaká to hrozná čtwrt
hodčUy se tU Uebohé láfce ďližeUské pťtpraije! nu
„Wssimlaš si 1e1ichssatů?“ „Nno, ta si Umi whwá:
dčti!“ „Chwála BohU, že to máme š krkU!“ „Ne:
beská dobroto! co jfem tU wystála!“ Tak to chodt we
swětč. Ředyby odcházejčcč a zůstáwajici wzájemnč wě:

dčly, co jednh o dr:chých mlUwč, ntkdyby fe šafe
Uesesslh!

K osprawedlnčšati di fe, že se to dčje jen pro

UkráceUčchwiťe! Nle jest:ťi to, w BáUU se radowatt,
jak aposstol poroUčt“ř. Jestlčže mtlUjete bltžnčho jako
febe famy, můžete:li se pak radowatč Uad tčm, co ho
šaerUche? Zdalibyste fstastlchďylh, kdybh pro Ukráceni
chwčle o wáš se mlUwilo, co wh o jimžch mlnwite?

A pak dčje:ťt se to skxltečnč pro Ukrácextč chwile, a

jfoU:li wasse úmysly tak čisté, za jaké je wydáwátee?
Qded to, že wasse wýtky wždy oUé Určitš

lšsoby fe týkaji, a še fe wždy pi:ijemxtčji a wttpxlčji
bawčte, kdhž o jejčch chybách řcč jeste? Nemá:ťi so w

tajUš žarlčwostč son pťtččUUPZdaltž jejč fpňsobilost,
1eji wttonst, jejt bok)atstwč, jejč Uastrojenč Uemšťyby
jesstč wčce, Uež jejč chyby wáš Urášesieš Jakby wám
Uomčlo o to jčti, aďx,xste ofobU oUU očcrxttly, kdyby

:uám to Učbylo Uepohodlxté, wždy slýchati, še oxm
Ucč!lúxxšjest pškslú Uešlt bežúl)oxmá? u x)čedčláte:lt

wx.,)to jxako o!er x)ťchcňax.l, jejšto er,;elo, še Arčstida
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poťáde fprawedltwým Uazýwatt slhssř a který tUdiž
pro to hlasowat, aby Artsttdeš ďhl z mě!sta wy:
oďcowáne?

„Záwist,“ dč pčsmo fwate„ „1est hUtš kostč.“l)
Tato UárUžiwost Uedáwá srdcč, kterč hrhže, žádxtého
poklth. Qna jest kánč Brometeowa.2) Lakomec má
swč radosti, obžerUik a chlipnčk UápodobUč, ale zá7
wistňtk šUá 1en mUkU. QU se dUrdi Ua Boha, je1ž
ze straUUostt obwiňUje, Ua sebe, práwš an fe twářiž
jakoďy oďčti bhť, Ua ssčastltčjssiť)o bťtžUiho, jejž za

Uepťčtele swé sláwy powažUje. Wodobe:t sataUU, jehož
muka blaženostč Uafsichprwnčch rodičú rostťa, prokťiná
fwého bratra řka: Já rozkotáUt toto sstěstt, tUto we:
likost ponižim, tomUto chwatoťečeni Uččnim konec očernš
jeho dobroU powčst, která mne ďolč. K tomU konct

Uessetři útrat an lsti, abh jeU potťačtť toho, 1ehož
záslUha jemU jest Uepťiležčta. ijčmá:li 1ej, rád by
jej UdUsiť, libá:lt mU rUkU, rád by 1t rozkonal;
chwáli:lt jejzpočáthx, chce swČmU haUčUi poUze Uátčr
klamné Uestrannostč dátt: Slowa toho, 1eUžjest obo:
jetUého jazyka, 1soU jako sprostUá, aťe sstUpUti až do

wUttťUostt těťa,š) tottž: zdajt se lahodná, ale jsoU
welmi bodlawá.e)

l) Břřslowi, 11, Z()d
2) BrometheUš w ďájeslowi Utwořtk prý z hlinh f„a wodh

člowěka dle poďobenstwi bohů, a sUesl oheň š Ueďe na
zem, pročež za pokUtU bhl Ua pohoťi Kawkaz přikowán,
a káně mU žrala wUts:řnostt, které mU wždh znowa
Uarostalp.

3) Břislowč, 18, 8e
e) Rána mečem Učťněná jest menssč, Uež ráUa způsobemi

jazhkem; oUeU ranč tčlo, tento dUssi, dč pohanský mU:
dřec Bpthagoraš.
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Hánťiwost, an wzteklost,wsseckofnižowatt,
wsiecko zmensiowatč, jest obyčerč Uásledek žáwtsti.
ZáslUha a wznessenost ďUcha 1est welmt showčwawá;
jenom prostťednost a UtčemUost Ukaznjč se rádh přis:
Uými a neUprositelnýmt k lidem a k ččUňm, kterým

se jiUi oďdthjie Čim kdo dUcha prázUčjssč, tim

jišliwčsssi býwá w posUzowáUč, Ueho UárUžtwost si
tim wťceosoije, ččm mčUč rozUm pťewťádá. JsoU:ťi
takowito ltdé Uěkdh hroznč, 1soU to 1enom swým

počtem; ale sslechetná dUsse UfnadUi si odesstčnč,
rozpomtnajic se, že trpká krtttka (posoUšeUi) šáwisti:
wého wčtssč ceUU Ulá, Uež 1eho poťttowáUi.

Tato nárUžtwost, která až pťiliš rošssiťeUá jest
mezi mUžskýmt, pUstossč takš mezi žeUskýmt, ač U Utch

mčUč powka děťá a ménč zhoUbUých Uásledkú miwá.

JsoU meši Uřmt mUohé, t mezt ťepssimt, které 1eU

Uásledkem žárliwostt Učkdy šťowoťUýmt býwajč. u
TUč hle manžel, jeUž siUak maUžeťce fwé wsse:

UxožnoU ssetrnost a wážnost prokašUje, we swé Uesta:

rostUé sprostotč přt Učjaké přiťežtťostt málo Uad swýma

očtma a rtoma bděť. Nantčka jeho pohledy žpošoro:
wala, 1eho slowa slysseťa; to postačUje, aďh rowUčš
tak Uesprawedltwé 1ako UkrUtné podezřeUi w jeji dUsii

wšbUdtlo. ZpočátkU dUsseUé objewnje se oUo Uapotom

zneUadáni w rošmršeťostč, 1ejižto pťtčiUU mUž Uechúpe,
práwč proto, že mU swčdomi Utžadné wýčttkh UečiUi.

Nwssak Uetrwá to dlo:cho, a ďoUťka se prott UčmU
strhUje. Blesk wyráži, hromobtti počiUá a strafsltwý
pťčwal Uadáwek a slšt ofprawedlňch: co Uejlépe slowa
božskéxmoUdrosti:l) Jašyk žeUh žárltwé jest jako dýká,

l) Sťrach 28, 9 a 10.
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kterciž wsse probodá, š cčmž se setká, a mUž, jeUž 1t má,

1est 1ako ten, kdož Uchopi sstčra. u TU ťsle jsoU dwč
přitelkhnč, kterč se mtlUji a sobč dobťe rozUměsi;

nazýwajč je Uerozlnčnýmt. NajednoU pozorowati, že
se rozkmotťtlh. Wyhýbajč si mtsto toho abh se hledaly;
maji se w osskliwosti, misto toho aby fe miťowaťy,
pomlonwaji se, misto coby jedna drUhoU hájtla. Co
pak se stalo? Ach, obě ďhlh wčera na wčnečkU we
wpbrané fpolečnosti. Wo celý wečer b!y!yr ssath té

jedUé chwáleny, a 1eji heonUké rUce a krásUé wťasy
welebeny. Jeji pťiteťkynč to wsieckowiděťa a slyssela.
Ehwáťeni, jehož předmčtem an fama nebyla, wsz:
diťo w Ui šáwist, a záwist špťodila neUáwtst, a tato
prowedla to ostatUi. „Maličkého, totiž dUchem,Ufmr:
che záwtsi, dč Job.2)

Křeskanské šeny, wy fe bUdete mitt Ua pqzorU
pťed tak maltchernými nárnžtwostmt, a opantete 1e.
„Nadymač a čťowčk jašyka dwojiho 1est zlořečexlý;
nebo mUohé, kteťiž poko1 maji, šďoUťi,Z) di pismo
swatč; a swatýxaposstoť Jakob Uapomč:tá: NeUtrhejtež
1edeU drUhémU.e) Jazyk Utrhačůw jest 1ako 1edem
UapUsstěný meč, jenž jedUoU ranU třt poraňUje:
toho, kdo mťUwi, toho, kdo se záltboU posloUchá, a

toho, o kom fe mlUwč. WosledxtčjssimU béťe fe, bez

UžttkU pro mlUwiciho, Uejkráfnějssč statek, který, po

dobrém swčdomi zde Ua zemi dUsse mitt může, béťe
se mU ltejsťawnč1sst trůn, Ua Uč1š 1e1 úcta a wážUost

spolUčlowčkU k Učmn sázč, totiž trún dobrého jmeUa.
Nwssak chyby, kterš mh káráme, fnad ťekUete,

j) Zob 5, Zd

2) Sirach 28, 15.
3) Jakob 4, 11d
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jfoU malé, wssedUč.w Nno, já Ue!nám, cobych prott
tomU Uamital, a nechct wáš oďwiňowati, že fe wždy
tčškých hťichů w této wčci dopoUsstite; ale řeknčte
mnč, smýsslely byste také tak o tom, kdhby wám
samým Uěkdo wssedUt chyby wasse předstiral? Když
se wám oznámily rozmťUwh, kterč se we wassč Ue:
přitomnostt dálh a wassč čest w skUtkU podstatnč

UeUrážely, jak jste fe při tom chowalhe.) Zdaliž jste

si Uestčžowaly, še se wssecko pťeháni, šdaliž 1ste Ue:
pťedpokládalh zlý úmysl, a Uedominaly ǧjste se, že
z wáš t úsmčsskh tropenheš

J proč Užiwámc dwojč miry a wáhy?
Ehhbh, které káráte, 1foU lehké, wssedUi; zdaliž

wssak 1lepřehántte 1ee?NepřtměssUjete:ťt do jich wh:

čitáUi zlobU swých domnčneke? NewysiňoťUjete:lt swého
hrdtUU, abhste 1ej smčssUým Uččntly a aby fe to
lčbčlo, swýmt pťidawkh? Jest wssak náranmě. těžká
wčc, w mezech prawdh šústati, kdyš se meze lásky k

k bltžnimU pťekročtly. Čim ťehči a meUssk to, co fe
hani, tim wčc 1est se bátt UtrháUť a pomťouwáni.
Wčc, o Utž se mlUwť, mUsi se okrássltti, aby spo:

ťečnost ráda posloUchala; a za toU xořičtnoUstáwá se
člowčk pomlUwačem, an se domniwá, že o bližUim
ant zlé nemluwtl.

A pak přtUáležč osoba, Ua kteroU jašykem swým
útok čtnite, snad kU pohlawi, pro které wsseťtkš
úsmšsskh pohanšltim, každé podezřexlč obwixtčnčm, pro
které, Ueďytt chwálenU téměř přikoťim jest a ť)anUl
Swatý Wawel tomU chce, abh kťeskaUské žeUy se zdo:

btťy stydltwostč a počestUostč; to jest: tyto cUostt majč
Z rownč tak Ua Uich wtdttelnými býtt, jako ošdoba,

kteroU ko Uosi; a Uejkrásxtějssi ;:ochwaťa, 1tš pčsmo

swatš JUdichč dciwá, když o jeji krcise, o jeji Ullaeoosti
97?
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a o jejčm bohatstwi ťeč bhla, pozůstáwá w tom, že
se w celém Jsraeli Uikdo UeUachášel, jenžby ďpl o
1e1im chowáUč zlš slowo mlthl, a že jeji powčst
úplUč š 1ejč cnostč fe shodowaťa. an

Snad týká se wásse hana tčxkowých,kteři prošře:
teťnosti božskoU za předstaweUč UstanweUi 1foUešWýcha,

1ež odwislostt Uenáwidi, ráda si UáhradU čini tim,
že křchkostt a chybh odkrýwá Ua tčch, jtmž poslUsiUost
prokažowatt dťUžno. Newčdomkh podrýwajč wážnost
předstawených, čiUčce jt smšssUoU; a to se stáwá Uej:
wice od samých domácčch a t od tčch, kteři ďylt od
pťedstawextýchdobrodtxtimt obshpáni aneb přátelstwim
poctčUi. N 1est bohUžel ntáťo dčweček, kterěby si wy:

čitati mohly, že swým pančm bylp přčltš oddáUy
anebo že k ntm bhlp pťčliš wdččxch.

Nwssak opowážltwost lehkomyslxxých ltdi Uezů:
stáwá přt tom státi. Hánltwost a pomlUwačUost ob:
žwťásstč jest čtUUá a od swčta chwáťeUa, kdyš se týká
slUžebUčkůoťtáře. Swčtjčnakkfobč tak weťice showi:
wawý, jest w te“to wčct U knčžč weťmt přifný. Nej:
meUsič pohorsiexli, kterč we fwathni whpátrá, pobU:
ixU1e jej tak UáraxUUč, še k 1eho rožssiřeUč sterých

hlasil jpomťlmch Uščwá, Uepočťtaje w to Uowinh a

telegrafy. Swčte, dčkUji tobš, že mimowolUš Uáš
UUtiš, fwatýmt býtt. Nle Bčch Uezloťečtť proto mšUě
tčm, tteťi fe pomazam)ch 1eho dotýkaji. Boswátné
Učcdoby, které oltářt sloUži, UežaslUhUji proto méUč
úcty, še še sspatného kowU 1soU a ďhť slUšebUik

Wcinš twého opowrženi zasloUžtl, přecebhš t th Ue:
mensiiho šločtml fe dopox:sstšťa, kdybhš č jcho po:
swátný ůťad šl,chčowatt Usilowaťa. u

Abh mira nesstčstčnapťnšUá bhla, Uepťemýsslejč
lčoč dosti o tom, kterak následky erpatrného, Ueroz:
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wážeUého slowa často zhoUbny, wžďy wssak Uezbhtxch

jfoU. Smyslxté wýstUpkydajt se fmiťtti sebemrtwexňm
a litosti, wýstťednostt žádosttwostt UáhradoU, wýbUchh
zlosti ttchostč a dobrotoU; ale šlchčeUi jtných, kterak

se múže ono Uaprawčtte? Qko mňže siedowatt loď,
která od bťth odrazčla, ptáka, jeUž powčtťi proráži,
meteor (úkáš ohUtwý w powčtixi), jeUž blankyt obťohh

projčždč; ale slowo! kdož jest š to, aby je w 1cho

prndkém bčhU sledowal, 1eho účinkh whpočetť a Za:
meztl? Jenom 1ednomU,chcito prop:lstttt, jste tajemstwč
fwčťtly, kterč wafsi samoltbostt obtiž.Ué bhťo; ale

tento čxtltradčjt tato dňwčr:ttce, která wám hrobowú
tťcho pťislibtlá, Ualešne bržy Ua šákťadč stejného slth
jtnš důwčrntce, které to, co Zwčdčla, Uepowašllsi jtž
za tajemstwi, a peri kteroUpotkaji, o tom zprawUsi.
Zčxaždák tomU Učco žlomhslUč pixtdá, a bršy bUde fo

waf e slowo, 1ak swatý Jakobll) dč, podobatt ohUtwú
1tjkře, která prUdkým wčtrem Ua rozličUé stranh
Uesiena, ťesy a pláUč zapáli. Zde bUde wčrUá a od:
daUá dčwečka občtč, a od fwýchlehkowčrných páUú

propUsstšUa jsonc bUde pracnčx mocč pro sebe a son
matkUchlébwydšláwatt; oUdc bUde chUdobný ťemeslnik,
1enž fon dčan opUsttti přtnUceU bUde, a thdo
kUpec,jeUžswčho odbčratelstwa pošbUde; aUebo mladik,
kterěho nextadále šatknoU w okamženi, kde oU sstčstim

a radosti ďlažeU domnčwátř se bUde, še U cile swých

nejsladssčch Uadčjč stojč. AUeBo dále: pťatelstwi se
Učkderožtchne, rodan w onfánč se Uwede, pokoj
obce fe erssi, a Bčch wi jaké jesstš wčxct se stanU.
Eo zpočátkU nebhlo ntc, leč UepředložeUý wttp, poUhá
pošUámka, zlowoťná domdtčnka, stáwáse wčci wášnoU,

x) Jak. Z, 5.
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předmšrem wsselikého rozmťoUwáUi; a to práwč jest
přččiUoU, pro kteroU mUohým wznesseUým dUssem a

ssťechetným frdcem matá mčsta tak často erbhwa:
telUá 1soU. u

SUad řekUete: Wssak 1est to wňbec zUámá wěc,
a proč bychom měťy za hřčch powažowati, mlthti
o tom, co celý swčt wče? Múše býtč, že wčc ta

jest známa; aťe 1á wám odpowidcřm fe swarým
JaUe:U Zťatonstým: Ř“dyby wáš wlastnč wasse bida
trochU wic dojimaťa, Uežbýwaťo:bh wám toťik pozor:
Uosti, abyste chybh fwých fpoťUbťižnčch fčznáwaly,
aniž bhste toltk prázmřho čafu :něly, o Utch mťU:

wttč. Čim šncimšjssi jfoU ty chhby, tim wic bhste
mšly w tichostč Bána Boha chwáťtti, že při po:
ďobUých chhbách wáš podoďné hanby Ussetřsl;

tim wčc byste mčlh dčkowatč, že Bůh, ačkoliw jste w
podoďné. Ueb w tytéž poklésky žabředly, přece Uepťč:

pUstsl, aby tak wsseobchč šnámy bylh.
Kdyš fartfeowé a zcikoUUčcipťed Spasiteťe ženU

dowedlt, která ďyla w cišološstwč dopadena, zacho:
wáwal Ježiš, ačkoťtw neprawosttéto hťissUtce zťe1má
bhla, hlUboké. mlčeUč. N když zlowolUš Ua Učho Ua:

ťčhalt, abh se wy1ádřtl, odpowčdčl 1tm toliko: „Kdo
z wáš bez hťichU jest, hoď Ua Uč prwltt kamenem!!)
jakoďy thx tšmčť chtčl pochopttelno UčtUttč, še hři:

ssnikům, 1akýmř oUt jsoU, UepřislUssč, prowtnčnč této

žeUy tak pťčslxč zatracowatč, a že k dosažeUi práwa,
jedtmžm kamenem Ua Ut k)oďčti třeba, abh samt do:
cela bez úhonh bylt. Jak mUoho mUedťe fartseú jest
we fwčtč! Tato žena jest prowtxxčlá, celh swčt to wč!

l) Jan 8, 7.
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Blaše tobč, jestltže před Twáři Božt swčdomč Twé
UtžádUč wýčitky tobč UečřUč; UllUw smčle a bUď

přisnoU. Ty ale xUlčiš! Hle! Thš mlUwila tak drze
o jejim pokťeantč; tyš Uad Ut ssčastnčjfsi jsi:lt wssak
Uezawtntlejssče) Q tobč domýssleji se lide, že máš
wice cnosti; ale Bůh, jeUž tebe zUá, foUdč:lt
oU o tom, jako lidée? Kdyďh UeUadáťá Událost ton
tajnost whžradtla, cobh bhlo štéto Zlomyslxléradosti,
š kteroUž th oUU odsUzUješ, 1ež se toltko zťým osndem

od tebe lčssi, nejsoUc Utkterak trestn hodUčjssč? w

QstatUč dč apostoll): „Láska dobrotiwa jest,
Uemhslč o zťém, Ueradee se Ueprawosti.“ deyž pak
chhbh, o kterých wypraijete, těm 1foU šslámy, kteři
wciš posloUchaji proč je wopraijeteeš Jaký mňžete
přt tom účeť mitteš Snad chowáUi té haUčti, kteráž

wám dala pohorssexxč? Nle cožpak newzaťa již dostč
odpťatp we swém zahattbenie? SUad xxřátew úmyslU
kleslé ťttowatte? Wodržte útrpnost pro sebe, an by
ďhlajexlnkrmxwsti. NUeb chcete snad dokázatt, že jste
to pťedpowidalh, a že fe wafse proroctwč wyplxtsloeš

Aťe tU chcetejesstš čestsipřiosobowatč za zlomyslnost swých
potUpUých pofUdkú. Jaká pak to může sláwa býti pro
kťeskana, že mčť podezřeni, že 1cho bratr neb sestra
jsoU trestU hodUi, prwé než to byťo leánxo.

N wite:li wy ostatUč, zdalt púwodce tohoto
weřerého mlUweUi Uebyl khářem? Qno se rozUássč
tak Učnoho lžiwých ťečč po swčtě; a wťastni zlomysi:
nost čtUč lidi tak lehkowčrnýmt pro chhby bťižUiho!
Byťo:lt pak Učco prawdč podoďnčjssiho mezt israeť:

l) Sw. Wawel l KorlUr. 13.
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fkýmt šajatct, Uad domUčloU Uemrawnost SUsaxnUy?
SoUdcowé lth Božiho, ctthodnť swým stářčm

a postawenim, wydali swčdectwi proti Ui; wesskereU
ltd mlthl o tom jako o haUebUésskerš Jsraelowč.
N pťedce byťa to práwč jeji čtstota, ktera jč wsseltké
toto přikoři zpňfobtla; a kdybh se Uebyl DaUtel wy:
skytl, jeUš se opowážil o prawdč wsseobché ťečt po:
chhbowati, bylaby krew této ertUnš celý Uárod
posskeriťa! u

Nejwčce ale jest lttowatč, že častokrát pobožxxost

sama za zámiUkU tčto Ueprawosti sloUžčwá, kreroU

prawá zbožUost w osskltwostt má. JsoU mnozi, kteřč
fon eroli, kteroUžchowajiprott Ueprawostt,zpon:
mocnčnýmt se býti domniwnjč, aby sebe soUdct Uad
hiissUčkh UčtUtli, a UejedUt, kteřč o dokoxlaťost fe

šasašth, pťiliš často BohU tim sloUžiti Uchsli, še
1eho Urazitele rozkřtkUjč, jakobh pobožslost, jejiš dUssi

láska jest, wýfadU xUčla, Uáš ťásky zprossfowati.
Jak pakjedxtá prawá láska kBohU a kďltžUčmUe?

Dna přikrýwá plásstčm mlčeUč a šapomenUti chyby
hřissUiků, a prosi Bána za jejich obráceUi a po:
lepfseUi, poxtecháwajic jeho sprawedlnostt pščt o po:
trestáUť, kdhby we zlé.m setrwaťt. Jeji úterost nad
Uesstčstim hřčssUčkú jest wětssč, Uez pohorssenč, které

jejich chyby si dáwajč, a radčjtby je sama pťed seboU
Utajtla, Uež aby je thým oznamowalae u

NábožUé žeUy, tUto prostomtloU leiskUk ďližnimU
bUdete wy Uxitt. Wy bUdete opatrUy a mčrny w řeči,

wy bUdete slabé radčji swatostč swého přičladč: Uež
hoťkosti swého káran hledětt polepfsiti, a.jtm UaUčeUi
a UapomeUUti tim dáwati, že lepssč žtwot powedete,

Ueš oUh, a Uikoliw tim, žcby jste je řečmi osočowalp.

Wy bUdete tak jedxtatt, aby wasst cUost z wassi showi:



137

wawostt pozUalt. Tim Uděláte pobožUostt w očtch
swčta čest, a ziskáťe si U Boha zásiUhU, abh Učkdh

š wámi Ualožtl, jak wy š jtnými jste Uakládaly, totiž
milosrdnč.

lehste si ctUost lásky kbližnčmn UsUadUily,
bUdete pťede wsiim podlými wUUkUUtimizáwtstt opo:
wrhowatt, pamčtltwy jsonce, že zcislUha thých, wasst
ZáslUhU UezmeUssUje a jejich potUpa ji nezwčtssUje.
Má:li šena sstčstč, býtt ditčtem Božim, chott Spa:
siteloon, dčdtčkoU jeho krwe, nosi:li w prfoU dUsst
UuesmrtelnoU a čtstče swčdomi, pak jest dost bohata,

aby se o marUé tlachy swčta Uestarala. Láska, která
dUssčsprawedlion erýslownoU UadčjčopojUje, pokoj,
kserý w jejim srdci UstawtčUoU radost slawč, ty 1soU
š to, aby ji dostatečnč oblažtly, bh fe swým ofUdem
byla spokojeUa; a prawý kťeskaU UeUi Utkdy šáwi:

sttwým, pončwadž si Uemůže ssťastUčjsiiho člowčka Ua

swčtč myslitt Uad sebe saměho.1)

l)(. Cbok Kristowa.

Wohaxxskýstarý wčk mčl Westalky2) k opatxrowcixtid

swatého ohUč; ale jeU Ua polo se mU podařslo

l) Malý chlapec, kterým 1chn matka trochU powrhowala,
wyprawowal mř 1edUoU přtbčh Nbele a ščaina. „A th,“
řekl jsem, „Uebhl ďyš záwistiwým 1ako KxatU? thbh
twůj otee a twci matka wasseho Wiktora wte milowalř
Uež tebe, co bhš čtntleř“ u „Já bych jej tak milowal
jako oni; pak bychom bhli tři, abhchom 1e1 wťc, nežli
mne milowali!

2) Westalkh bhlh starořimské aneUkh a kUěžkyďohynč Westy,
ktexxč se Ua 30 let k čtstotče panenské, k opatrowánč
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dozorem a propůjčeUčm wýsad a whznameUáni, po:
chyonU čtstotU jtm zachowatt a 1UU UáhradU dátt
ša obšč, která tchdáž Uemožným pokUsem se zdála.
Škastxxčjssi jfoUc, Uež Řim KonUlůw a Eaesarúw,
počitá cirkew od staleti (hUed od swého založeUi)
we swém lůUU dobrowolných westalek Ua ttsčce, hrdinské
anUy, které sltbem ostraše swatého ohnč božské
lásky se oddáwaji, jehožto Uejččstssim ohUiškem jejtch

srdce jest; diw to, jenš jest přtltš wssedni Uež aby
swčxt jesstč Uad Uim se dčwil.„

Na tyto panUh wztahUji se slowa kUihy onU:
drostt (4, 1u2.) „Q jak krásUé jest čtstotUé plémč
we skwčlostt cnosti UeposskwrnčUé!nefmrtelxlá 1est zajtstč

památka jcho; nebot 1est we ctt t U Boha t U ltdi.
dež přťtomUo jest, Uásledeč ho, a když se wzdálč,
žádajt ho. Wo smrtč slawč wčtčzstwč; Ua wčky 1est

korUUowáno jako wčtěz, dobywssi odplatU UchynUteonU,
ktorá tčm zaslibena jest, kteři w boji pro čtstotU
šxwitězi!“

Swatý Eyprian Uažýwá anUy kwětemswatého
kmene, zrcadelUtm obrazem božské swatostt, Ueňaf:
Učjssim zástUpem we stáďet Ježčsse Krtsta, liberoU
kwčtnicč, ktexeá cirkew potěssnje.

S podobUými pochwaťami pronásseji se o an:

wěčného swětla w chrcimě dotčené bohhně a k ostřiháUč

Ballaď i a zawazowaly; pochc,ňzelyz Uejpřednějssichrodin
a stály U ŘimaUů w Ue1wčtssiwážnosti.ZrUssila:li která
paneUstwi swé, ďhta ža žiwa do jámy whkopané šazděna
a ji š feboU dáUo bochnik chkeba, džbán wodh a hořčcč

fwččka, aby we swém hrobě měla tak dlolcho co jisti a
piti a swětlo, dokuď bh thřo wěct trwalh. BalladiUm
byl chrcinicč obraz čt socha Basladh, Mlnerwi,x, bohyně

moudrostt a kráfnýck,d Uměnťz
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Uenstwt fwatý Jan ZlatoUstý, swatý Bernard a jtnč
f wati cirkewUčUčitelowé. Swatý AUgUsttUmezt jinýmt
chwálamt Uazýwá aneUstwi cUosti andčkskoU, Uapo:
dobňowánim Ueďeskéhožtwota Ua zemt; a di: anUh
1soU chott Ježisie Krista; 1ejtch frdce 1est 1eho swate:

bni komUatoU; jejich boje jfoU slawUé; onh jsoU
perlamt w korUUč cirkwe. BaUeUstwč, dč pismo swaté,
pťtbližUje Uáš k BohU.

Chtěje swčt whkoUpttt Bčch Ukráttl takořka
wzdálerst, která člowččenstwčod božstwč oddčlowaťa;
pťiprawil dřiwe žtwot Ueposskwrnčltš anUy, témčť
aďy wtěleUi wěčUého Slowa wymohl, aU jcho odpor
UkoUejsstl,ťka: Tyš Uesstitil fe žřwota panUh! u

KixeskaUskéanUy, kdožby mohl wassi wšUessenost
wypowčditte? Wh fe podobáte BanUš Marti ai
samčmU Spasiteli w anenstwi za přičtUoU obětow:
Uostt. Čistota, která se ke ctř Boži a kU spáse swčta

občtUje, to 1est KrtstUš, a tim jest také, až k jistémU

stUpUt, křeskanká anUa.
Třemt sliby, které ji staw jejč Ukláda, stáwá se

jejč žiwobhtč témčť UstawtčUoU zcčpalnoU oběti. Slčberxl

chUdobh dáwá wýhost wsielčkým statkúm pozemským,
po kterých tak mnohéjtné dhchtč. Wťed krajkamt dáwá
předxtost wlUčnčmU siátkU, pťed mčkkým hedbáwtm

hrUbč harasce, pťed swčtlýmč„ťeskxxawými barwamř
temUým a wdrUdlr)m. HrdtnfkoU mysli, 1e1ižweltkost
jedtUč žeUské posoUdttč mohoU, odřčká se, býtt neb

zdátt se pčkaU.
Sťtbem čtstoth odewšdáwá BohU we wý:

hradUč wlastUictwč tčlo a srdce swš. Bno útlé, citelUč
srdce, kterčmU tak weltce potřebi, láskU dáwatt a
přijimatt, a kterš tňk sladkč sz má, an je dáwá
celé, a to Utkoltw xxčjakéxxxlcšeUtchowt, jeUžbh jt Uchwa:
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cowal ohnčm swého šrakU, ko:lzlem mUžstwč, slcion
swr)ch skUtkú; ona je dáwá žeUichU, kterého nebUde
widčti, kterého Uelxtůže wtdčti, nemůže slhssett, aniž.
se ho dotkaUtt, a který Uičeho Uemá, aby jt Uchwa:
cowal, leč swůj kťiž,fon tonon korUUU,son
UmUčenoU twáť a slowa: Chceš:li choti moU býtč,

odřeknt se fama sebe, wezmt křčš swůj Uasebe a Uci:d
slede mne!

Slibem poslUfsenstwi wzdáwcife wsscho
co jest člowčkU Uejmslejssčm Ua žemt, já mčUim fwo:

bodU. Této swobody fe odťčká, aby son wúlt w rUce
ženy, jako an, sUad jesstč mladssi Uež an, wťožila,
která si po wsiecky dUh a každčho okamženi, často
prčcwem, Učkdp z rošmarn, bUde moci poroUčett, aniž

sobč práwo wyhražnjc, po přččiUě jejčch rožkazú se
tcišati aUeb jeji chowáUč pofUzowatt. Wsseckh tyto
obšti piinássi doďrowolnš, po šralém Uwášeni, Z láskh
kBohU, kterého ertdi, přtsláfsi je chndým dčtem, Ue:
mocUým, kterých Uerá, a ččni to anšdh. Swčt
Uazýwá takoon sebeodťeklostblázUowstwim: ale Uwč:
doxUčUi, které swčtlem wčry jest ofwčcer a žraky
swš wýsse, Uad teUto fwčt poszássi, odpowčdá na
to, že takowé blášxtowstwč š kťčže pocházč a čtrým

hrdinstwim jest. A to by jtš postačowaťo, božfký
půwod kťestaUstwi dokázatt, které jediné wýhradUi
práwo má, takowé hrdtnstwi w srdcich jim zúrodně:
Uých wytwoťowatt; to pak jest skUtečná prawda,
že hrdtUstwi to pťestalo podthým jse zdátt, proto že
fe stalo wssedUim.

Tot dokanlá občk anUy a přičtUa, proč tatox
tak podth hodUe“owore whdáwá. BaUUa, která
fwčmU BohU jmšnč, tčťo a wňlt obětowatt dowede,
wttkaje čtUUostt swé ráz Učjwčtssi čtlostt a plodUosti.
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DUa jest mocná, poUčwadžjest prosta wsseltkých poUt,
která obyčerč swčtskčltdt ochromUji. Dna 1estmocUá,
poUčwadž Búh, jenž jejč frdce owládUUl, 1e rozUčche
a rozsstťnje a dáwá, aďy cnosttz Učhofe pnčilh, které

1foU tim púsobiwčjssč, ččm pťčltssnějssixaxifezdaji. QUa

jest konečUš mocnú, pončwadž wážné, Umrtwené dUssi
Uic neUi namahawé.

Zde Ua zemi jsoU jerm dwš moci, štwot a
smrt; žtwot, poUčwadž jest začátkenl wsseltké čtUUosti;
smrt, ponšwadž se žtwotU špčrá a dobrowoťUč přijatei
w mrawnčm oksledU Uejwyšsiim stUpUěm weltkosti 1est.
Také jest to wsseobecxtým zákoUem, že ti, kteťiž Ua

ťta smrt jitt hotowř jfoU, těm pťedčč, kteťi žtwot
mtlUjče thby možUá br,slo, žiwot a smrt, Uxoc jtch
oboU sjednottti, podofáhťaby fe tim eryrothateťUá
moc, před kteroUby se každá jtxtci Zde Ua Zemi kořttt

mUsela. Tento diw fe stal skUtečnosii. Ježiš KrřstUš,
Bůh a čťowčk, pán Uad žtwotem i fmrti šaUechal
swým wywoleným Učenikňm k whkoxtáwáslč wsselikých
Btwň, které swšt žasUUtim a Uškdy strachem UapťňUsi,

krwawý a spoťU pokojUý Uleč sebeUmrtwowáUi.
SebeUmrtwowáUi jest strt, která šiwot UeU:

smchje, nýbrž šjewným čiUi, protoše fprossiUje poUt.
DUo jest podrobowáni tčla pod šcikoU dUcha; oUo

jest zotročowánč smyslň kU prospěchU rošUmU; oUo

xjest fmrt, která žtje, štwot, který Umirá a tčm wic
ščje, ččm ťépe Umčratt Umi. u

Starý wčk tUsstť Uě.coo této Uloci. Zápasnčk

čwičtl se w mrtweni, aby tčlo swé Utlxžil, mUdřec,
abh swého dUcha sesiltl. Řim wděčřl swč witčšosláwp
cnotč sebemrtweUi, kteronž kanli prwnčjeho k,xrdtllowé;
a Řimjká fwčtowládUá řčsse před opštowaUými Uájezdy
strowých národů seskláněla, sklánčťase jen fmyslnost
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pťed siťoU pťčonsti. EUdni ťtdé, kteřt málo jedt, na
koUich spč a časUč ráno proctťUji, proti lidem, kteťi.
mnoho jedč,Ua prachowém peři fpi a pozdčwstáwajiu
to jest hlawUt zpňsoba wssech wýbojů a wssechporážek
Uárodů.

Kdykoli přčsnost a wážUá mysl slUžbč wiry,
Uaděje a lásky se oddáwá, UaháUi to swětU strachU.
Tašte fe swčta po přičtnč oUčch wtce mčně krUtých
opatťenč, kterýmt oU ťeholUé společnostt we wolUém
rozsstřowáni fe skracuje. Je:lt Upťčmný,odpowť wám:
Wy 1ste pťčťiš hUbent, a 1ako Caesar, když o samo:
wládU Usilowal, Uedowěťth hUďeUým ltdemZ) Mye
Uemůžemeš wámt zápasitt o cnost a oďštoonst. Wh
Uacházite we swém postU a čtstém Uadssenč pomůcky

k wčře Uepodobné, jejtchž tajemstwč Uám skrhto 1est.

Mp mtlUjeme rozkoš, wy pak bolest. Nasse smhsly
potťeďth mUoho a wasse UepotťebU1č ntčeho. Mh
nemůžeme wám fe rownatt, a proto mUsi wám swo:x
boda býtt odepřeUa, w UáhradU kUassemU prospčchU.

Nposstolowé UkťtžowaUého, bUďme hrdi Ua tytox
úzkostt! Fartseowé dominalt se, že moc thUpi:
telowU zUtči, aU jej na kťiž přibtjeli; timto křižem
wykoUpil BáU swčt, a mh bUdeme w dile jeho wy:

l) CajUš Z:cliuš Caesar, napřed EonsUlrŘťmské repUblikh„
potom samowládcem Učiněn; od spiklých wlasteUců Řim:
fkých zawraždčsl třemi a dwaceti rcmamč ďokU 44 pťed

Kristowým narošenim. Wo Uěm Ua,žwcini 1foU samo:
wládrowé weťkých ťissi Caesary (Kaisárh) čilt Cčsaixi,.
a mčxsčcčerwcxxtec šmšrw JUliUš olddržel. Shakespeare
klade Carfarowi, o Brxeltoxoi a Crassřowi, wůdcich wlaf:
tenrú Řčmfkých slowa w Usta: chtěť bhch, aby kxhlid

hxljbončjssť! u
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swobošeUt pokračowati, práwč tčm, že swčt Uasse údy

Ua křtž pťtbije. Má:lt cčrkew proč wzdpchatt a twáť
son zastirati, ležč pťtčtUa w tom, že fúl země Uád:
heroU a rozkossUtctwim zmařeUa býwá.

To wť swčt dobře; pročež chce:li odpad spůfo:
biti a Uad potomstwem Krčstowým witčzoslawttt,
začiUá wždý tčm, že 1e od kťiže odtchUje, aby jemU,

jak to nčkteťč wládařt mUčenUčkům činilt, růžerU
postel w roškossné zahradč pťtprawtl. QU wč, že
dUsse jest wždy fwobodna, obýwá:lt tčlo, potřeb Už
nemajici, a že 1est tčžko, člowčka zotročttt, 1eUž se

mňže neplaceUým wojinem idéy nazýwatt, která Ua
zemt nemá UižadUého bUdgetU.T)

bechom toltko o Uasstch katoťtckých panUách
mlthlř, podiwejte se jen Ua nč w jejtch dile! Wo:
zorthe dcerU swatého thceslza z WaUly w Uemoc:
ntcčch, na bojisstich a w sirotčtch domech; pozorthe

chUdoU festrU, 1ak pro swé choré starce žebrat chodi,

1ejtchž ránh zawazUje a postel stele; pozorujte sskolUč
festrU; pťirownejte jejich dextnč práct kU šaměstkxtáni
ženy ,we swčtč, a rcete mi, Ua které straně hrdtnskoU

mysl a plodUoU Užttečnost 1cst Ualéztt.

Bowtxtxtostem mařeřským wice Uež mUohá matka

oddána 1souc stoji zde oďklxopeUa zástUpem ditek, které

we swém žtwotč Uenosila antš prfy fwýmt žiwtla, a
pťere podáwá 1ťm počátečxléžákladh wčrh a wčdomostč.
Dobrowokuč UwazUje se w ďťemena mateťská, anižbh

l) Budget jest anglt.ckč!slowo, wyslow „bodžet“ atéž fraU:
coUské, wyslow „býže“ a zUameUá zazUamenini wssech
wydáni státnčch jednoho roku, jcž w AUgjlicka každoročně
je meč předložťtt sUěmUa sice dolni komoře. thlld
pak wúbec takowý sešnam fřUaUčUčchpotřeb tak slUje.
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Učkterého š dobrodtnč požiwala, která je UsnadUUji
a odmčňUji, an wzdčláwci laskawč a š aUdčlskoU
trpčltwosti srdce maltčkých, které po krátként čase Ue:
bUde wic widčtt. Zint bUdoU ranné owoce cUosti ae

š Uimi owoce 1c1ipečltwostt, šchopnostt a občtowxlostt
trhatt, antžby jt šUali. Nle to wssecko1i ani na mhsl
Uepťtpadá,. Jeji aUdčlské srdee jest pon hrdtnstwi,
o tom aUt erčdoUc; ona 1eU Ua to mhsli, že tato
malá dšwčátka bUdoU jednoU matkami, že napotom
bUdoU swé ditkd wdchowáwatt, jako samh byly wy:
chowáxch, w sslechetné a Učžné zbožUosti, a že Bůh

bUde ttm oslawowáxt, a na tom mci dosti. W, ntch
přtnásii an pacholátkU Ježisst úctU, láskU, UšžUosta
wssestranslé opatřowáUčž a sladký Ježiš jest wždh U
Uč; oU k Ui Uslnwtl řáno, a wečer bUde jč žthatt

a potčssUje ji beš UstáUt, abh jč Učkdy korUUU

podál„x) wu
Wamm jest mocná w modlitbč; t kterak ďy ji

mohl Bčch swé prslnssesli odexořčtie? Dala:lt ženská

son krásU BáUU, oďětowala mU, co swčtU xtejwčtffi
roškoš ploeoi; eoala:lt xUUson ertUUost, občtowala
mU Uejsladssi pňwaonst cnostt; dala:lč mU son
láskn, občřowaka mU Uejwýbomtějssi slask srdce. J
šdaťt Uechi panna„ owčrajic se o thto Uejkrásxtčjsii

občti, práwo, wsicho šcidatte? Zdaliž UeUčdar dtwú
wěUem swčtcň, kteixč žcela sebe obštth“F Jestli pň:

j) Swatci Teresie jednoU sila po csxoecxběklássterUř a pot:

kala Ua swé eestč packxolátko. M“Uslic žeby to blsl při:

bužný Učxktcxréjeptisskn, otážala se ho, jak fe jmente.
Barsxolátko oďwětilo: „Wowěš mi Uapřed jak fe to 1me:
UUješ, pak tř powim, 1ak se já jnlentiJe nu „Dobře,

já se jmenti Teresie Ježčssowa.“ u TUdse pachole
libezně Ufmálo řkoUe: „A 1á se 1mentčJežťš Terefčtn!“
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wabné, wčrnč oddaUé ženč šťidka obáwatt se jčst, že

jeji prosba U maUžeťa bUde oslyssána, co máme teprw
o čtsté anUč řict, která Ježissowt, swémU wsse:

mohoUcčmU žentchowť zcela a úplnč fe odewzdáwá a
bešjwýmtxrky se odštowala, když ša spáfU hťčssxňků
Uebo ša pomoc pro Uessfast:té prosi š poUhé láskp.

ť nčmU? Kdo mňže ťici, jak mUoho mtlostč a ode:
sstčnč swčxt pixčsUéxUU, cUostUémU žiwotU a wroUcUým

Uxodlčtbám jeptissek (panenek) wděčč, které swět za
zďytxečxxéa UeUžitečUé prohlasixxje? Bčda tobš swšte,

až UebUdoU swaté slšh siňce klásiternč smáčeti, aš

Uebllde kadčdlo modťčtbh kNejfwštčjssimU wystm„xo:

waři! Wak Uebnde šemč za Uesslechčtnostt zlých UišcidUé

postačitelaxéUáhrady podáwati, a hodina spmwedl:
Uosti wyprssč, počátek koUce Uastane. To bUde začátek
bolesti! u

Swčt Uojenžena hrdinskoU thsl UassichpaneU
reptá, ale on si ofoije, 1icht litowatt, erčda, že
1est rozkoš wssecky ostatUi pťewyssUsicč, totiž zdršext:

liwost z cUosti; swčt UeUzUáwá že anUa, swéxUU

powoláUč wěrná předUost mci, která ša wčc stoji, Uež

wsseltké požemské. sstčstč, totiš: pokoj w láfce a láka
w Uplné bezpečnosti. u

Lájka 1est 1ho, pončwadž st,áťe whžadaxje občč.

Matka, která fwé ďčtč,manželka, která swého manžela
UxilUje, wčďť, co láfka jest a co an stoji.

Zci UemlUwčm zde o lásce, kteroU welmi pťč:

siUssUč párečUčm sobectwtm Uazýwaji. Láfka jest zá:
roweň sladké styo, pončwadž je lásia polehčUje, aUa
je Uklúdá. Jakoď mtlowak Nachel; aby si obdržel,
sloUžsl čtrdtáct let tomU, 1enž měl Uěkdhjeho tcháUem

býtt; ale tato léta zdála se mu málo dnů, krátkým
časem, pro welikost lásky k dceťt Bábanowě, whpra:

10
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ije pisnw swaté. Jakob jest obrazem wssechmilU:
jictch. Wro wssecky th Ukrache láska wždp dwě wěct:
čaš a oběk. Nk má láska Boha Uebo twor za pťed:
mčt, ona má jen 1edno jméUo, 1eU jeden zákoU.
Také pro erčsty Krtstowy jest láska 1hem, ale ze
wssechnejsladsstm: Jho mé jest sladké. u

Neni láskh siadssč nad láskU k Ježčsst. Wsseckh
wčci 1soU pro člowčka stwoťeny, čťowěk pak pro

Krtsta. Zežksse mtlowatt 1est pro člowčka podstatUoU
žtwotni úlohoU a 1eho wlastUim sstěstčm. Jeho srdce
jest 1ako stťelka (1chltce magxtetická), která erdpočiwá,
dokUd 1eji ssptce nent k polámé hwčzdě obrácena; a
toUto hwčzdoU 1est Uáš Spasitel. To dobře poznal
swatý NUgUstiU, aU zwolať: „Nepokojno jest srdce
Uasse, dokUd Uespočtne w toďč, BaUe.T)

Jho Spasitelowo jest sladssi Uež každé 1tnč jho,
pončwadž on mezt wssemi mtlýmt nejproUtkawějsst
Zrak má.

Zťidka se stáwá, aby čťowšk, ďyk sebe wtc
milowaUý, wssecka ofwědčeni lásky znal, která se ho
týkaji. Často býwá rozmtlý maUžel za přičiwa po:
thnostt Ueb obžtwh wzdáleU od manželkp. QU sice
tUssť, ale pťedceenezná wsseckh th mysslěUky, wssecky

ty cith a chwalořečt, kt.eré jsoU jemU wčUowáUy; oU

ertdi wsseckh ty kroky, které se pro Uej čtnť, anž
starostt, které se Ua nč1 wztahUji; on nemúže swč
maUželce tU UepřtrownateťUoU slask přtprawtti, jakoU
mtlUsici srdce pocttUje, kdhž si může ťict: „Nic ze

wsseho jemU Uerde, co čtUim, abych son láskU jemU
dokášala! u
.uppuppupuuqu

l) Wyznánč (Confessioneš) swa NUgUstina, kUiha 1, kap. 1.
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Tak se to Uemá šbožský:n chotčm. BaUUa myslt

Pa jedná wždy w jeho pťitomnostt. Nni slowo jejich
tů, ant jedtné powzdechUUti jejtho srdce, ant Uej :

meUsit odťeklost, kteroU pamatowásli Uajejtho mtlého
způsobilo, Uenjde zrakU Ježissowa. Nic nenť, coby
1emU zňstalo nerámo. N zajtsté oU se dčwá Ua láskU,

která k nčmU se nese, a spatťUje jt Uejen w jejčch

účincich, aťe t w UeijitťUčjssi powaze, a to chránč
panUU pťed oUoU mUkoU, w 1akoU wšdy Upadajt

opojeni láskoU,kteťiUemohoU laskU son projewowatt.
Jho Spasitelowo 1est Uejslaďssi, pončwadš 1est

on mezť wssemt nejwčr:tějssim chotčm.

BohaUé dali bůžkU lásky kťidťa, poxwěwadž ťáska

1est nestálá. Jak mUohá Uesssastxtá žeUa tnto truch:
lton wčc denně we fwčtč zakoUssi. Král francoU,;ský,
Ftltpp AUgUst!) poslal do sewerUiho králowstwi pro
prtUcerU, která kráťowským rodem a krásoU fe
stkwšla. J ozdobowal rychle fwš zámky, aU neslsle:
dáwal swé paláce dost Uádherné k UwčtáUi swč mt:
lenky, jejiž wnady poUze Ua obraze wtděle Nhle, tU
ona pťtcházč, wystUpUje w sstčstč a sláwč po šchodech

Ua horU; Filtpp AngUst jde ji wstťčc, šcházi k Ut a

obraci se . . Dn fpatťtl AUeškU, která se stáwck
z čestUčdámh králoonU, co zattm Uesskastnáerčsta
JngelbUrka osamořxtčloU UwčzUčUoU se stáwá z krá:
lowny! u

Bhlo jerm jedtného dUe, jerm jedtného po:
hledU třeba, abp o králowo srdce a o Uejkrásxtšjssi
korUUU přtprawena bhla. KťesiaUské, čtsté anUy,

l) Dosedl Ua trůn rokU 1180, bhl wrstewnčkem českého
krále Bixemysla Qtakara l. jeUž též milowal Uapřed
NdelU MissenskoU a pak st wzal KoUstaUctř, sestrU Qn:

dře1e ll. krále xcherského.

10uc
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wálxr Uetťeba erýslowné úžkosti a šonfalstwi takowé
Uestúlosti obáwatt. Ježiš mtlu1e wždy wčc, Uežlt
jest milowásl; a Utkdh Uapťed xleUstáwá w mtlowáUi.
Q tomto božském ženichU antcký UčeUUikmoksl ťici:

Ježčš mtťowal fwé Ua swětč, a mtlowať je až do
smxti.x)

Jho Spasitelowo jest Uejsladssč, poUšwadš meši
wssemtjest jediný choč,od Učhožntžádného odloUčeUine:
Ui se obáwati.

Wrochlš spojeUi, stálš spojeni beš starosti o
bUdoUcUost, tof UejtoUšebnčjsič žádost lásky. Řteťč z
milnsicčch šde Ua zemi jfoU, jež opojeni takowčhoto
spojeUi oblažUje? Nch, wsseltká pošemská láska, která
po tomto sstěstč toUži, potkáwá se š dwšma Uestčťi:
telxtýma Uepřátelp: š rozlončeUčm a smrtč.

thž se xUtlUjčcč rozťoUčč, xkoxlďje!1čchťáska ocha:

ije, a to jest Uesstčstč, Uebo laská fe tčm wčce roz:
plameUch a pak powstáwá bolestslá tčžkomyslxwst,
která Učkdy k fmrtt wede. NozťoUčenč maji aspoň
Uadčji, že se zafe shledaji, ale smrt! u ta jest pro
miťUjici obzwťássi strasslton, Ue že bolest způfoije,
ale že rozloUčeUi š seboU přtwozU1e.

Whpraw:xje se o welmt dojemUý doklad o tšto
wěct ze žčwota kaUclčře ťčsse aUǧMcké, Tomásse Mo:

rUfa. MUž teUto byť rokU 1532 od chltpUého krále
aUglického Jixldťtcha Mll. do wčzeUč oáU a pakk
fmrti odsoUzeU, protože jakožto sslechetný mUž Uechtčl
krált šchwáltti zapUzeUi ctUostUé manželky KateťiUh
k wůlt sličUč dworni dámě AUněz BolthU, a proto
že jakožto wčrUý katoťtk Uechtčť misto papeže Uznatt

krále ša Uejwhšssi hlawU ctrkwe w Angltcku; o tomto

l) Sw. Zan 10, 1.
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sslechetxxéxxxa swčdoxxxttémmnšt wyprawlljese,že pťed

jeho zahlawenčm Ua sspalkU nawsstčwtla ho jesstč
nsilowaUá manšclka jeho. Náwsstčwa ta trwala dloxcho,
a nxnohé slze tckly. Kkyž odessla prawtl: „Již jest
po hoťkostčfmrti, to ostatUi 1est maltčkost!“ mJcckobh

bhl chtěl řčci: „Wro mUe Uetkwč hořkost smrtt we

spatťcni stčnadla; Uébrž k,wťkostfmrtt jsem ptl z očč

chwčjččč se Umxlšelky w tom okamžeUč, kdpš mé očč

jč prawtlh: „Mčj se dobťe! mňžeš:li, bUď žtwa; já
mUsim Umřčti!wu

Šfastná ta panna, která swé srdre celš ShUU
Božčmlr dala! Wezmc:li smrt jč z tčto zemš, odlončč
ji od toho, cxoUikdh nemtlowala, aby ji na wěkh
š tčm spojtla, který š jejč přisahon obdržel láskU

jeji; a jeji radost bUdo se podoďašt radostt WaUUy
Marte, kdyš smrt přčssla, aby ji po dloUholetém
rozloněeUť pozdraweni přenxilého whťtdila: „Wojď,
chott má, pojď spěssUč!“ uu

Nle, ťeknete sUad, twor wtdčm, a mohU jejj

slhssett a se ho dotýkatt, a 1e1 mtlowatč jest sUadUo ;
Ježisse pak Ueui widčtt, Uelze ho slhssetč aUtž se ho

dotýkatk; i kterak mám jej mslowati?
N co pak jest to doceťa jistč, že wěmč oddaná

anUa swého božskčhochotč eridie? Tažte fe jejiho
srdce, a toto čistš frdce wcim ťekUe, že pťedmčt lásky
swé we dwon šrcadlech widč. DUo fpatťUje 1ej w
Zrcadťe, jež wčdčtelným swětem Uašýwáme. Qbťoh a,
posetá hwčzdamt, UkažUje mU milého, jakož i kwitko,

které w paprsslktl slUncčUim swúj lejkdlawý kalich
rošwiji, a panna pozomljic lilti Ueb rčtžč di pottchU:
„B sladký Ježisst, jak přerozkossslá mUsi krása twá
býti, kdhž toto krásUé, lčbešné kwitkosotwa slabonnký
paprsslck jejč zobrašUje.
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DrUhé mUohém wčrnčtsst zrcadlo jest, které
fwatým ewaUgeltem zweme. bechom UčkohopozUali,
UepostačUje, jeho twáť, očt, wlasy, odčw pozorowatt;
Uéďrž mUsime jeho řeč zUáti, která 1eho dUcha odha:

lUje, a jeho skUtky, které jeho mysl čilt srdečnost
oďjeijt. MlUw, abych tč widčl, prawtl kdosi. NU
dobře! Spasitel Uáš Uejen mlUwsl, abychom jeho
dUcha widčlt, ale oU 1ednal, oU trpčť, a chtčl, abh
ewangeltUm jeho skUtky, jeho UtrpeUt šwščUtlo, by:

chom deUUč we wroUcUé modlitbč pokl.ady 1eho Uej:
wyšssč úcty hodUého srdce spatťowatt mohlt. Toť
ono zrcadlo, š kterým se panna každodeUnš pťt pro:
cttUUtč wě.rUš radi, když ďabylonská žena 1esstš mUoho
hodiU pohřižená leži w žthičUé Umdlenostt, která
wždh po hťUčUém opojextč UočUim jt zachwache.

Nwssak Uejen w rošjčmánč wtdč an chotč, né:
brž snad také w slastt podiného Uaň UaziráUi.
Wanextstwi býwá často základ wytržeUi myžlt, jakoš
jest základem rozjimáUi. „Blaženč čtstého srdce, Uebo
oUi Boha widčtt bUdoU!“1)

Q toňtto zaslibeni Ueřekl Utkde Ježiš, žeby ho
jtž zde Ua zemt whplUttt Uechtčl. DU wede 11 š
UčeUikem lásky Ua jasUé wýssisly horh Tabor, abh

patťeUim Ua jeho oslaweUé člowččenstwč 1t U wh:

tržeUč Uwedl. NUeb popťiwáji, 1akopantckémU aposstolU,
hlaon na swých prsoU odpočiwatt.

Wročež sskastna anUa wčrná, kteráž celá se
BohU odewšdáwá. „Nerám sskastUčxjssčhotwora Ua
tomto swčtč,“ di fwatá JohaUna Fra:xtisskašeChalrtal2)

l) Mat. 5, 8.

2) Čti: Šanřal, 1eji pamatka w cirkwi koná se ďne 21. mé:
sťre aUgUstU.
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„Uad jepttsskn (anenkU), která swého Boha, swá
ťeholni prawtdla, son pťedstawerU a swč sestrh
mtlUje. Štastné klásstery, které jsoU takowýmtaxtgely
obhdleUy. Wakltže takowéto útočtsstě.se wždy nepodobá

rájt, býwá to hlawUč tim zawtnčUo, že sebeoběto:
wánč nebhťo úpťUé, že pťtrozexwst son část zadržeťa.
Jestltže pokoj klássterUč Uěkdy rUsseU býwá a weče:

řadťo Učkdr) fwé boUře mčwá, tkwč wina wždhcky w

Uefpokojellýchsrdcčch. Je:lt srdce panny wždh Uespo:
kotené, bUď UstoUpila milost pťtrozenosti anebo dUsse
rozdčlena jest mezt twor a stwoťitele. Takowá Ue:
okoUssčaUt radostč Zernsalémských, jež od sebe odstr:

kUje, aUt radosti Babylonských, kterých pohťessUje.
QUa fe podobá UefsiastUČmU wčzUt, který Zonalým
žrakem na hwčzdy nebeskéskrzemřiž wčšeni swčho se diwá.

BaUUh, kteréž toto čtete, takowáto mUka nebUde

Uikdy wassinl podčlem, UebUdete:ťt Uikdy mUsett pro

takowé křehkosti studem se zardčwatt. Wždy bUdete
fe Upokořowatt, bUdete poslUsiUýmt7 bUdete fe Umrt:
wowatt. Za to bUdetewždh úžejt a úžeji sladké swazkysta:
howatt, které wáš fe swatofwatýmsrdcemJežčssowým
spojUji, a ťekUete k UčmU: „Q srdce Ježčssowo, zcela
láskoU ke mnč plápolajict, dej aby srdce mč wždh
láskoU k tobč plápolalo! Zcela Uerozdčlenč 1sem 1á

toďč toto srdce dala, zachowej je bezposkwrnh 1akožto
poklad, jeUž tobě přtUáťežč; a mčla:lt bhch kdy we

swé possettlosti od tebe ho zpčt požadowatč, Uedej
mUč ho zpčt; prosim teďe za to úpčUltwč; a chceš:li
1e mnč nčkdy wráttti, sladký Spasitelt, staniž se to
nebi, kdeďUde oUonwct teďe we wssi ďešpečnostt mtlowati

pončwadž tam UebUde jtž moct Uižádný twor 1e těssttt!
Byťa Hrý kdesi akademie mlčenč. Tato sxooleč:

Uost Učených a důmhslxtých mUžů miwala swá sezeUt
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a přčjčmala nowé údy, kdhž byl počet jejich Učkým
Ubrslým UeúpťU; wssecko wsiak deilo se šUameUimř,

wýzUaky a obrazným jednánčm. JedUoU pťedstonptl
Ucházeč žáďaje Za přtjmxltč. be se xUU Ukášalo, že

fe jeho profba wypťUiti UeUxúše, poUčwadš wssocka
mista byla obsazeUa, UaplUčť pťedseda UádobU až

po wrch wodoU tak, že nemožUá bylo, jesstč kapkn přt:
liti, abh woda Uepře:tekla. Ucházeč Uedaje se tčm od:
byti, pološtl Ua UaplUčUoU UádobU rňšowý ťUpťUck,

a woda sc jim aUt Uežachwčla. To mčťo whšrmme:
Uciwati, že Uaplnčný počet UeUi Uepťemožitelxtoxl

překáškorl. Blná nádoba, smim:li to řčct? jest srdce
UoěrUéa čisté anUy, kterč božsky,žeUich son láskoU
UaplUil. SwčtU UeUi možUá, ji rozžclitč Ueb roztoU:
F,tti; Uebo chtčxť:liby tslke wssč nř.orč 1č wábiti a oUUi:

miti, Uicbh Uedokášal, leč žebh Ua Uápoj jeji slasit

aa jejiho opojeni rňšowý lUpiUok položil.

x. Qpařrnci n possetilú pnnna.

„HoUttč bUdn Uepixátelo fwé, a postihxm je: a
::enawrátčm se, dokawad UezahyUoU. WotrU je, anš
bUdoU mocč státt: padUoU pod Uohy mé.e“) Kdo
ǧssoUti Uepřátelš, o kterých takto korUUowaUý prorok

kUám mlUwieš jJfou to UárUžiwosti, které jedtUš
xxáš pokoj Ua tomso swčtč kaťč a tčm Uám pixekážejč

xo dosašexxč blažexxostč Ua oUom swčtč. Wro každoU

řx:ssi, která k dokanlostt se Uefe, 1foU oUh Zřidlem

oxxčxchbojň, jež pok:lssenimi šwčme.
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Boknsseni san o fokoě UeUč Utkdh hřichem.

Qno může za mirU pro láskU člowčxka k Bohn sloU:

žtti, dle toho odporxlje:lč mU člowčk aneb se mU

podáwá. DUo 1est škoUsskoU, w kterš wssecky slabosti

a wsseckh cUosti Ua je!po nystUpUji. Kdo nikdy Po:

kUsseUťUemčť, Uic erč, poxlčwadš srřm febe Uešnei,

dle slow pčsma swatého: Kdo UeUi zk:lsscn, co x:di?2)

Hlawni wčc šáležč w tom, ab!,xchom w bojich, kterč

tělo a krew beš přestáxxč š Uámi swúdčji, zwčtěšiti

Umčlt; Ueďok nasse Udčtčžstwi bU?ooU Uasst sláwU

Ustanwowatt, stanUce se žťčdlem Uassich Zásl:ch. u
Řdyž Nobert, wéwoda normanský přt peri

křčžácké wýprawč r. 1897 do Waťestixty pixisiel, kde

swatá mista ansstiwiti chtčl, potkať fe š čřyrmi
faracextw, křeři fe strojili, jej šabiti, a o jeho wčci
jej oloUpe.ti. Neleaje žádxték,xošbábčlého se wzdáwáUč,

opaxtowal je wéwoda swým welirelským zxxakem,ša:
strassiť je son Udatnostč a doUUtil je, nby jej w
Uosidlech až do JerUsaléma 11eflt. CestoU setkať fe

š 1ednťm ze swých přátel, jextššměsta toho se wraceť;
týž tazal se ho, co má doma o Učm Uowého ošUá:
mtti. u „Múšeš ťčcč,“odwčttl Nobert, „žeš,wtdčl
wéwodU Uormanfkét)o, jak byl ode čtyr ďáblů do
ráje UesseU!“

Tok žiwý obraz silné dnsse, kterú swé nárUžč:
wostt přemáhati a we swých zkollškách wčtčztti Umi;
an dělá še fwého mocného Uepřčtele pňwodce swého
sstčstč a podxlož sláwh swé.

K tomaU potťebnjeme Uapomáha,xli don siť;
jedUa Uám wzrňstá z Uassi rožhodUosti, a ta drxchá

x) Žalm 17, Z8uš9.
2) Strach Zn:, 11.
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pťicházč Uám od Boha. Náš Spasiteť UaUčtl Uáš
obč tyto k witězstwč dopomáhájtci sily znátt whbsk
dUUtim: Bdčte a modťete se! QpatrnoU pannoU jest
ta, která bdt a se modlč; possettloU pak ta, která
jedno t dr:ché zaUedbáwá.

Bditt 1est pole dnsse fwé wzdčla“watt a srdce
Ua Uzdč držeti; jest sebe samého se Učtt znátt a
wčdčtt sebe pťemáhatt.

ZUej sebe samého! bylo weltké základni Učeni
pohaUské moUdrosti a jest Uápodobnč prwni wú:
mtnkoU kťeskanské dokonalostt. Llle zťčdka má člowčk

dokanloU znánwst seďe, a 1eden z welkých mhsltteťú
erstýchal se twrditt, že člowčk we fwém oďwodU
Utc xtešnámčjsiiho Uemá nad sebe samého. Jeho srdce
1est kniha, jejčž posledUi straUU on ntkdh ččstt UebUde,
jmenowitč neUi:lt straUa tato pochleijici. Bozxtáwá:lt
w sobč Učco, býwá to práwč to, coby Uemčť znátt,

tottž swé dobré wlastnosti; a Uezná:ťt Ušco, býwasi
to obyčejnč jeho chybh; a odtUď to pocházč, že často

mUohých wěcč Uezná.

S nasstmt zlýmt UákloUUostmt wede se Uám
jako Učkterým aničkám š 1e1ichwoňawkami; každý
je čtje, whjmoxcc th, kteřť je Uosč. TomU se Uesmime
dtwiti; práwš tčm, že Učkterá UárUžčwost Uad Uámi

anUje, jest ona Uám mčla a zastčrá fe rožltčnýmt
barwamt. Broto staťt prawtlč, že každý swé chyby
Ua zádech Uosi, oU sám,jichxlewtdi ač každčmU thémU
jsoU patrUč.

Eo wsiak čtUi opatrná anUa, aby se prawdh
dopčdtlae? Dna si Uložč za pothUost, každý deU, a
byk to jen na čtwrt hodtUky ráno Ueb wečer bylo,
pťed Boha a před sebe pťedstoUpttt, aďh přisUým
pťemysslowanm a skoUmáUčm sebe wyšpytowala a
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wssecky záhhby a koUth srdce swého prohlédla, pá:

trajic která nárUžtwost nejwětssč Uad Uč wťádU má;
Uebo je:lt tato přemožena, š ostatnimt bUde lehko
hotowa. Aby pak tUto hlain UárUžtwostson se:
znala, bUde pátrati, co 1i Uejwčc těssiwá a netčastčji

zarmUche, nač Uejradčjt mhslčwá a co jest Uejobh:
čejxtčjssi pťičtUoU jesiho Uepokoje a hrýzeni swčdomč;

co teji zpowědt Uejwic trapnýmt čtUč a 1ejtch počet

zmenssUje.

ZtUý prostředek kU pozUáUi sebe jest láska Ueďo

nenáwtst sobě rowných a wúbec tčch ltdč, š kterýmt
ochje. u thž BerUtU, slowútxxthsochař we swé
dilnč pracowal, wstoUptla do ni slowútná Krtsttna,
králowna sswedská. Jeltkož neUstáťe kráonU fochU z
btlšho mramorU, wýpodoďU to prawdh,obdtwowala,
řekl ji Umčlec: Wasse králowská wýsost, poťUd se
wim Upamatowati, ráčite bytt jedtUá korUUowaUá
hlawa, které fe prawda libi! N KrtsttUa odwěttla
1esstč dUchaplnčji: A to proto, že nejfoU wssecky
prawdy jako tato, které se obdinjt, ž mramorU!

Co Bernin o korUUowaUých hlawách powčdčl,
plati témčř o wssech ltdech: Nemaji .prade rádt.
We swčtč 1estto wúbec důležitoU wčci, kdykolt se o to
jedná, aby mezt sobč rowUými prawda se powčdčla;
Ueďot jak nasse přislowi di: „Wro prade se ltdé
rádt hnčwaji; prawda UeUáwisč plodč;“ a polské:
„Tčžkoprade mlUwitt a UeUražtti.“ th Uejsme
spokojeUi tčm, že se sami klameme, ale pťejeme si
takč, aby thi Uáš siálilt, a zřčdka rozhoťčUje náš
hrUbá pochťebowáUi tak weťice, jako bhstře powědčUá
prawda.

Ehce:lt kdo Uassi na“klonnost si zčskatt, potťebU1e

toliko Uasst samolásce ltchotitt a sice dostt dowedUč,
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aby w Uáš erzblldčl Hochhbnost o fwč UpřčmUosti.
Myť jste šwykli, š sebon témčť wždy tak Uakláedati,
jako matka š rošpčsstěnúm dčtčtem, Ua kterčm jejč
oko laškawosti swcdeUčx, tčmčť jeU samoU kráfU widi,

a býwáme wždy UdtweUi, še š Uámt wssechen swšt
nciŽ Uáhled Uesdili. WdččUč jfonce ša lafkawé Upo:
šorUčUč Ua oUlyť, že jsme náhodoU kaUt Ua rUbU

obťekťy, tčšce to Ueseme, kdhž Ua chhďy a pokléfky

šrak Uáš so Uwádč, kterš dUsst Uassi tačowým spň:

fobem Ua rUbh oďxxacejč, že fe tťxxt směssmžxňi Uej:o

Uextáwistt hodnýmř stáwáme.
Jesstě wssak podiwxxčxjsičx:xjest, že Uěkdh swč chhbh

wyšnáwáme donfajčce, že Uám w tom lčdé bUdoU
odporowati. u Saxxxoláska Uáš pro wlastUi účet
Zaslepxlje, aťe Ua neihradlc ža so tčm wic Ueiš bystro:

šrakýxxxi čtUč pro chhbw jiUýckx.

Eo š toho Ucisled:ljeešŽe Ucbýwáme od pťátel

Ua zixejmé fwé chyby UpošorUčUi, Uč proto, še jich
Uepozorujč, Uýbrš še se bojč, aby Uassč pixčz:lš Ueztra:

ttťt; aneb kdhš Ucim Učkdy prawda k Usičm pťijde,
dčje fe to obhčejnč od Uepřiteťe, který w rozdráždě:
Uostt ji Uám powč, a pak Ucmčwci jiUét)o účiUkU, leč

že Uáš rošmršč beš Uaprawenč.

Neš odknd toto dčxsenčse prawd!,!, přčchášejčcč

š úst Uassich bltšnčcheš Eož Ueblať,wslawč chndý, kdyš

krýcar obdržč, swéť,do dobrodčxtce? NeUáwidi:li Ue:
mocUý lčkaťe, jeUž jcj Uždrawnjee? Wrawda pak zdali

UeUi krásUaU alxxmšUoUeŽ odť)alextčm Uáš oftočcrljčcčlxleš

Uzdrawnjčcim Uápojem, jeUš Uám š cnostč čaonU i
wččUoUkrásU anrátiti Ulňšee? Qdk:lď tedy, opakUji
to, tato Ueltbostššk tomU, co Uáš zdokanťitt a tim
spasitt mňžeeš QdedeŽ Nch, mUsim š králoonU
sswedskon odpowčdčtč: Wroto že častokrát prawda Uenč
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z mramorU! DUa neUč z mramoru, poUčwadž dle
swé přirozenosti se fUažč, UčjakoU UákloUUost w Uáš

zmšUttt a ktomu od Uasst pťirošextostč občxti žádá.

Dnanenťzmramorn, poxlčwadžoďyčerč Uasii maržwst
koďmoxltť.Kdo aťmUžUU?prawdy podáwei, Uáš káraje Ueb

Uaučenč Uám dáwaje, předpokťádá, še toho potťe:

ďUjeme; a to se stáwá oččm Uassi fax:xoláskh sxtadno

protiwným. Nejlepssč wssak prostixedek UakloUiti někoho
kU přlijtč této almUžUy pozňstáwá w tom, abychom
se famt poUižtlč a trpkoU prawdl: osladilt a w pťč:
,jemnšm roUsse podaltej)

Nle pťi wsst opatrUdstt fpojené š lájkoU k
bližUčUU:, stciwá fe rředce žťčdka, aďy ďratrské Ua:

pomennti Uebylo bcš účtUkU. D té possettlostt lidfké.,
wolá fw. NUgUsiiU, .xny milUjeme paprsslky swčrla

a Uemúžeme jeho wýčitky fnéstt! Tak 1edUal Hesodeš,
kdpž dal swatého Jana Kťestiteťe UwčžUiti, aby zá:
roweň wýčttky swého swědomi do wašby dal; tak to
bylo š Bilátcm, když po otášce: Co jest psawdae?
od Spasitele fe odwráttl, abh odpowědi Ueslyssel;
tak to čintťč bášlčwct israelssti, kdhž Ua prorokh wo:
lalt: Mlthe pťijenmé wčci k Uám! tak čtUčwssčckUt
ti wládaři, kteťi každé fmčlč ústo ze zemč wyheiUčji

l) szwlásstč přcitelé maji Umčtt prade sobě wofpoťně
řčei a odestiti; owssem dlUžUo při tom sc chrániři,
abh se Uxeze Uepřekročxily a Uerožwážliwč se Uejednalo.

Mám to w nenáwistt, dč Bostet, když se Učkdo chlUbť,
že dal radU a wice o to dbá, aby z toho čest mčl,Uež
abh profpčl, a nad swým přitelem radčjt wčtězoflawiti
chce, než jcmu sloUžitt. Wroč xUUdomlomociš, aneb
proč se tťm chl:tbiš pťed celým swčtemeě Mělš 1emU
dobré napomenuti dcitt, a Uikoliw jemU potUpU Učintti.
Mlmo k UěmU sonromě, tajně, mluw xnU.do dUsie;
neUssetř neprawosti, ake ssetř ftUdU!
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a pochlebUiky Zaprodajné w placenoU slUžbU Uajimaji.
Dpatrná panUa UebUde tčchto slabosti Uásledo:

watt. Dna ntkdh nepřtpUsti, aby 1t beštrestUč Uěkdo
potUpowol, wzdáwaje jt lžiwé pochwaly, kterč za:
sloUžttč se Utkdy UepřtčtUtla. S wdččnosti pťtjme
prade, af jtž z jakýchkolt úst přtcházť, a byt t oď
samé Uepťitelkynč whcházela, neboč wč, že wýčttky
Uenáwistt, kdhž tato fwůj zrak zostťi, si také wtce
wyfwětleUč podáwajč. Tať fe chowaťa fwatá MoUtka.
W domč jejčch rodtčň byla stará slUžka, která jtž
jejiho otce, kdhž jesstč malý ďyl, chowala. Nodtče
mčlt 1i pro jejč cUostUý žtwot we wážnostt a swčťtlt
1t wychowáUi swých dcer, které ona bohabojUě wh:
chowáwala a k střiďmostt přtdržowaťa. S toUto slUž:
koU chodila malá Mončka do sklepa pro wiUo otct
swémU. JednoU UádobU dolsla Z Uepatrnostt až po
wrch a aby Uerošltťa, Uptla wčUa. Qd té doby
čtniwala to častčjt, Uejprw wice ze swéwole, aš pak
tomU zwhkla a se pokaždé t š chUti Uapila. JedUoU
se maličko pohádala se slUžkoU toUto, a ta w zťostt
1t whčtla, že j„tstčse naptla tha a že je optlkhUč.
Tato wýčttka dojaťa ostře útloU dUssi dčwčete. Malá
Montka Ueřekla Ua to Uic, odessťa, plakala, pťe:

mýssťela o swé chybč, a od té chwčle se ji wa:
rowala. u

Bpatrmi anUa, UespokojUjefe, aby febe po:
znala; ona Umi přiležitč také fe seďoU boj wésti.

be w tomto bojt zwitčztla, bUde přede wssim
každémU UebešpečeUstwi Utikatt, paklt že UtšádUá po:

thUost jč erelč, w Učm býtt, a w Učm fwé. od:
porowáxtč oswčdčtti. Kdo mtlUje UebezpečeUstwč za:
hyUe w Učm.1) Kdo misto toť)o, aby fe ho warowal,

x) Štrach. 3, 27z
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wyhledáwá ho, na son wlastUt silU fe spoléhaje,
podobá se possetslé múře, která okolo swčtla osoletUjep

až pak swčslem a teplem přtlákáUa do Učho flepč

wrazi a se ceťá popáli. JfoU meze, za kterými swo:
body fwé pozbýwcime. NozUm a wira fe zatemňUje,
a Bsch odwracč od Uáš rUkU son, poUčwadž Ueslč:

btl, že bUde odwážliwce, jeslž chce pťemožeU býti, až
do koUce držett.

Zefon přiležttostt, kterých tčžko 1est se waro:
wati, poUčwadž ssoU pokUsseUi, která mtťUjeme, a

porážkh, kterých hťedáme. To wčdčl Spasitel, pročež
abh Uám Ukázať, že mUstme býtt připrawěUt, wssecko

obětowati, prawtl: „Zestliže oko twé pohorssUje tebe,
wlep je a wrz od sebe,“ to jest: 1e:li tt Učco, byt:
by to Uejmtlejssibhlo, přtčtUoUhťichU, wzdať setoho;
„nebot lépe jest tobč 1ednookčmU wjitt do králowstwi
Božčho, Uežlt dwč očt majicimU UwrženU býtt do
pekelného ohnč.“2)

Tim chtčl řict, že 1soUwitčzstwt, kterci xtáramUé
namáháni stoji, awssak nebe že wčtssi ceUU má, Uež

každé rozkossUé opojeni a peklo že 1est strassltwčjssč,

než každé Ucisilč. W mUohých připadnostech jest okem

pohorssUjictm an kUtha, která Uáš klame a kazi, a
to ňm fUadUč1t, čtm wic núš poUtá. DUeU bál jest
1im, zkterčho se tim trestU hodUčsssi anracime,
čim wtce Uáš wábtl, ona myssléUka, an UpomčUka,
která we dne Uáš zamčstknáwá a w Uoct snh plodt;
oUo dostawextičko, kde si, doceťa ttsse apolo omámeni,
dime: Ntkdo Uáš ertdč! mu Toto oko Umi opatrná
panUa wyloUonUtt, abh 1e BohU občtowala kU pro:

1) Mate 5, 29. Marka 9, 46.
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spčchU dnsse swe“, a abh si poklesxmtt Ussetťtla, které

by jč sUad wicč Uež hrýzeni swčdomi přčUeslo.
BaUUa, o kterš mlUwim, bUde wčdštt, UejeU

šlého Utikati, ale také jeho šťčdlo zacpatt. Qna přč:
ležttč UččUč 1ako :Jobl), Učtnč stloUwU š očima
fwýma, aby eridčly, cobh mohlo pod popelem
doUtxtajicč jiskrU žafe rozháratt a rošUwčdtiti.Bylo:lt
by potřebč, Uprawi si ložo twrdssi a stůl skrowUšjssi,
aby měla čistčjssč myssťéxxky a bešwiUUějssi Uoct.

Weťký, Ustawččm) boj wede dUsse Ž tšťem o

Uadwládn. Ncisledkem pádU perčch Uasstch rodtčň
UeUi to dnsse, jejiš anowáUč soh bt,slo šabezpečello.

DUsse, která Boha pozUáwá a milUje, dUsse, která
Ž Ueďe pocházi, a tam se anrátiti snažč, ctri fe
opanowáUU od tčla a wťečenU ďýtt do Blcita Uákazh

morUi. Dxm jost swobodxla od pťřroženosti, ale w
katkU šotročena.

K wládmlti powoláxm 1soUc, wšdciwá se ho
často, UUacha jsoUc UámahoU wládUUti; a každé
řakowš pochyďeUč žaťnje Ua Ui co swčdek jesiho po:

Učšeni. Qata fUássč dwoji mUkU, mUkU swého pádU
se strany swšho tčla a mUkUfwéhoswšdomi fe straxch
seďe samé.

Sťysste sw. Wawťa: W prawdč, wolá oU, Ue:

pochopUjč, co čtUiUx; Uebo Ue co dobrého chct, to

činim; ale činim to zlé, kteréš mám w neUáwtsti...
NesskastUý 1á člowčk! kdož mne wyswobodi ztčťa
strtt této72) Takowý byl Uářek aposstola, který Uosil
jizwh Spasitelowy Ua tčle swémš) a chwátal mUočeU:

x) Job Zx, 1.
2) Rčm. 7. 15 a 24.

z) Galat. 6, 17.
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Utckésmrtt wstťic, která mčla jeho mnohé azázračlxé
práce korUUowattd

Kdoš Uerá nesmrtelné wzdychánč a l,xrdthkoU
přionst swatého Jarolčma? „Jak často domniwal
1fem se,“ takwhpraijenám týž swčtec, „Ua osamělé,
žhawým slUUcem wypxxahlé poUsstt roškossem Řťmským

1esstš obcowatt! Mé údh byly přtkrhty osskltwým
pytlem, a má osmaťslátwáť mčla tmaon baer
Aethťopaata. Já plakal a wzdychať každodexmč; a
kdyžonme spáUek přeš bráUčUč mé přepadl, kleslo mé

wychřadlé tčťo Ua holoU žem. N pixcc widčl jžsem se

1á, kterýš ze strachU před peklcm sebe k toxUUtoo

wězeUč, sstťrh a drawct obhdťenémU, odfoUdtl, Uwe:

dena we fwé obrazotworllostt mezc tanco Řčmanek.

Twář má byla bledá postem a tčťo mé hoťeťo žá:
dostt. W tomto zmrtwčlém tčle plápolal wssak jesitč
plamen UárUžtwostč. TU jsem se Uwrhl, wssč pomoct

1sa zbawexl, k UohoUm Ježisse Krista. Já 1e fmáčel

slzamt fwýmt; já Utiral je wlafh swými. NepodďajUé
tčťo swé krottl jjem koltkaUedčlUtm postem. Já mčl
t strach pťed přčstřessim swé komUaty; ona se mUč

zdála zpolUwiUntcč mých Uchssléxlek. Nozhozťčen sám

na sebe, wydal 1sem fe jamoteU Ua poUsst. Nalezť:ťt

slem Uč1akoU hlUbsii úžlabtmc, Učjaké pťskťejssč ná:

wrssi, Učinil jsem 1e mčstem modlttby swé a jakoUsi
hladomoonU pro swé btdné tělo. Častokrát, toho
jest Wán mým swčdkem, wtdčl jsem se, když jsem

mUoho bhl plakal a zrakh dťočcho k Uebt Upiral,

mezt jbory aUdčlské Uwedena, a w radostné wttězo:
sláwč prošpčwowal jsem: Za teboU bčžčme, ý BaUe,
Uchwácent jsoUce lčbeznostt wůnč Twé!“

úskoky pokUsstrerowy, čdo wám odorá? Mtlost
Božč, podporowaná phtlem swatého Jaroltma a

11
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ozbrojená mečem mrtwenč.
Dpatrná panna, UejfoUc spokojena odporo:

wánim a UtikáUim, přtkroči k útokU, Uikoltw aby

marnč prott Uebezpečeslstwt čeltla, Uýďrž abh prott
swým wlastUčxU UákloUUostem bo1owala. QUa bUde

obléhatč zlé, whkoxtáwajic dobré.
Dzýwá:lt se w Uč Ueikloxmost k lakomstwi, od:

powi Ua to skUtkem sičdrostt; žádá:lt pýcha zadostt:
UčiněUi, odpowi cwičboU w pokoťe; i Uastane deU,

kde posledUim doďrým jedUáUčm wsse pťemůže, owssem
pod toU wýninkoU, že Uičťm erchábUe, aUt množ:
stwim swých wlastUich porážek. u

AUdčťé Učkdy we jménU Božim zpiwali: Bokoj
Ua zemt ltdem doďré wůle! Doďrá wůle Uepozůstáwá
w tom, aďh člowčk mčl dňwčrU Uebo UedňwčrU,

aUčž w tom, aby Utkdy neklesk, ale w tom, abh se
pro swč klesUUtt Upokořil, 1e whznal, UeUáwtděl a

pak š důwěroU w Boha z pádU powstal.
Wročež opatrná anUa, když wečer sebezpthje

a swčdomi si nečtni UižádUé wýčttky, doďrořeči BáUU;
obwiňUje:lt jt, wzdychá Uad tim, prosi za odesstěnť
a dt: S pomoci ton, Bože můj, chct zčtra lepssi
býtt Uež dUeš.

S pomoct Božt! Toto heslo Machabesikýchl)
jest také heslem každé sslechetUé dUsse, která dobrý
boj bojowatt chce a která, aby séto pomoci dosáhla,
se modlttč Umč.

Modlete se! Tok pťedptš, jejž nám Spasitel
dáwá, a sice wice 1esstě swým přčkladem Uež swým
Učenčm. Jakobh ťict chtčl: Modlete se, Uebot modlitba
jest wýmtnkoU a potraon pro každý Uadpťtrozený

l) 2 Machab. 8. 23.
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žiwot; modlete fe, Uebok bez modlttby ďUdete slabt
a klesUete; modlete se, Uebok bez modťttbp neni
cUostt spasitelné, Ueni witězstwi a proto ant korUUy;
awssak také: Modťete se, neboť modlttboU wssecko

můžete.

Bylo to té. doby, kdhž Ntheňané obhčej mčlt,
sláwU Uemilostt stihati a stťeptxtowým foUdeml)
witězosláwU swých UejslawUčtssčchobčanů odměUowatt.
Qslawa Themtstoklowa mohla jej mnohem méUč,
než wsseckh 1iné, před wypowčzenim Uchránitt.

Jednoho tedy dne, smime:lt dčjeptsU wčřttt, přtsseť
wčtčz Saťamtšský2) pokoje zbawený a Utikasict do
obhdťi krále Mološského.š) Knižete Ueďylo práwě
doma; Themtstokleš sedUe si ke krbU, wezme pacho:
látko ctziho wládaťe do fwé Uárnči, a kdhž teUto
wstoUpi, dt k UčmU weleslawný pobčhlik: D krált,
pro son dobrotU, pro lné Uesstčsti a pro toto ditč
mčj útrpnost š Themtstoklem! u Themtstokle, odpo:
wčděl barbarstý kUtže, tčžko odoláwám swčmU hUčwU,
ale jesstč tižejt bhch odolal prosbč twé.

l) Stř epinowý soUd, ostraktsmoš, kterým se lid we fnčmU
obeeUčm proti nejwážnšjssim oďčanům, 1ižto se oďeené
swobodč nebezpečnými býti zdált, prohlassowal střipkamt,
ostraka, do zastřené nádobh, Urna řečené, wrženými.
dehž se takowých střčpkú na kterých jméUo dothčného
občana Uapsáno bhlo, přeš 6000 sesslo, bhl oU Ua 10
let ze země whpowězen.

2) Salamiš Uyni KolUry zwaný ostrow U Athen, U kterého
w úžinč mořské Řekowé pod wedenim Themtstokťa w
bttwč Ua mořt dUe 23. feptembra r. 480 před Krlstem

Bánem swedené weleflawnčho witězstwi dobhli a celé
loďstwo perského krále .kerša ztroskotalt.

e) Molossia krajina w EpirU.
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Zdalt Uent teUto slawný whpowčzextec U Uoť)oU
onoho wládaťe žtwým obražem wrochtého a pokor:
Ušho kťesčaUa klečicčho U UohoU WssemohoUciho?

Kdož:by pochybowal o účtUltwostt jcho prosbh! Zdaž
ji Uestoji po bokU UeskoUčeUádobrota, wlastUt slabost
a neodolatelUé prostředntctwieš

Zdaliž se Búh Uejmexmjedobrottwým? N proti
této UeskoUčenédobrotš, která Ua pťimťUwU Nbra:
hamowU Sodomč odpllstttt UakloUšUa byla, prott
této trpčltwé dobrotč, kteroU Mojščš Ua hoře Stnat
odzbrojtl a Ua Ui odesitčnč pro erdččný ltd wy:
mohť, proti tčto dobrotč může dUsse,která fon bidU
Uznáwajic se pokořUje, neodrazttelný útok wésti.

Dbracim se k wassemU srdct, křeskaxlské šeny,

řekxtčte mč, wh bhste Ubčrajčce se po lUčUč pěsstatce

Uapadlh Uč1aký hmhz, mrawenečka aUeb Učjaké 1tUé

zwčťátko, a mčlh w úmpslU pod podpatkem je roz:
máčkaUtt, a sice bez pocčtčUi pťt tom Uejmenssi wý:
čttky swčdomi; ale co bhste w tom okamžeUi cittly,
kdybyste wtdčlh, že hmyz teU š prosebným pohledem
k wám se obract a wáš sUažUč prosi, abhste mtlo:
sttwč jeho slabého žtwota Ussetřtly? Nch wybyste fe
neskoUčerU úterostč pohUUty cittly, whbyste 1ej
rhchle zdwthly, swým dechem zahťtwalh a 1ej léčtly,
kdybhste jej bhlh poraUtly. Má:lt prosba slabosti
takoon moc, co máme o milofrdném tanUtč Božtm
řict, když kťtk dUsse zaslechne, která son Uedostateč:
Uost whznáwci, jej otcem Uazýwá a ho prosi: Wťtjď
králowstwi twé, bUď wúle twáeš

A jakoby Ua tom dosti Uebylo, dať Uám Bůh
za prostťedxňka, Ue sUad Učjaké dčtě králowsté, jaké

Themtstokleš Ua swé srdce poťožtl a jeho otct podá:
woal,xnýbrž swého jednorozeUého SyUa, w kterém se
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jemU zalibilo! DU Uám dal oUU krew, která Ua
Uasse hlawy tekťa a Ua wrchU Goťgathy se swatým

Janm Uáš kťestsla! Tok krew, která ša Uáš o mt:
losrdčnstwi wolá, krew, kteroU mňžeme wždh k Uebt

pozdwihowatt jakožto oďčk smtťUjici, jessto fmime k

BohU ixťci: Bsče! jest prawda, Uth 1fme siabi a Ue:

wděčUi; mh zaslUhUjeme pťisné sprawedťslostt twé
pro zlú skutkh swčta a swé wlastnt kťchkostt; ale po:

hledťš tUto xm swého božského ShUa, jejž jsi Uám

w pťehojnš lúsce swé dátč ráčtl. Jeho pohled 1est
to, jeUž Tebe prosi, oUeU pohled, který loUpežUika

Ua ťřčžt dojal; jcho tonwá korUUa, jcho krew, 1eho
twot, jeho šápaš se smrti wolaji k Tobč! Qd této

klaUčUčhodUč twáře erdwrátčš, b Bože múj, twáře
fwé: wzhlédxň na tweiť WomazaUého swého! xu

Nčkoliw, Uenč možná, abh Búh takowémUto
Ualéhcixlčodoťal. To wčdčl Ježiš; a proto prawčl,
ke wssem kťosianúm se tčm obraceje, ke fwým apo:
stolům tato slowa: BUdete:li zač prositč the mého
we jmenU mém, dáč wám!); a Broste, ďUde wám
dáUo; tlUčte a bUde wám otewťčUo.2) n

Nle, řeknete, tak často jsem prosila, a pťedce
erbdržela! Tak často tlonla, a Uebylo mnč otew:
řtUo! Nwssak prwč Uež Ua Boha požalUjete, že fwých
šaslibeni Uefplnil, wtzte, zdalt 1ste ho wždh o th
miťostt p!osilh, které wám Uejpotťebltčjssi a neržt:
tečUčjssč koylyd Brosilh jste ho o silU, abyste Uad

onťm Ueblahým pokuussenčm zwitčztly, š UpťčmUoU

žádosti wyslyssexm ďhtie? Jakenmohé by WáU welmt
překwaptl a náramUě zarmoUttl, ťdyby seslowa jejich

l) JaU 16, 23.
e) LUk. 11, 9.
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choptl. Nneb, Umčlh jste wždh š hlUbokoU pokoroU,
š erbmezenoU dňwčroU, š wrochtosti, se fetrwan:
liwosti prositte?

Whpraije fe o swatčm leonU z LigUort,
že jednoho wečera do klásstera swé ixehole přtssed

neosmčltl se, bratrh swš, ktcřč se práwč modltlt,
wyrrhowact, a chodřl po člássteře. Řeholnčci kwaptlxc
trochU š lttaUtť.

Swatý zakladatel řádU šUaerUaje to, rozžalo:
stčný bčhal po chodbách a wolal: „Ubohý Ježissi,
UbohciMarta! jak se to š wámt zacházi?“u thby
andčlé Uebesstt Ucišwe přčtomnostt Božč wtdčlta Uasse
delttby slysselt, zdalt bh Uemčlt často pťiťežttost
dojimawý Uúřek swčtce tohoto opakowatt: Ubohý
Ježčssi, Ubohá Marta! jak se to š wámi žacháztsl)

Wy jste slaby, křeskanské ženy; často fe lekáte
občti, kterých Bůh od wáš žádá, prwé Uež wám
Uebe dáž a wálxt se snad t zdá, jakobh ráj pťiltš
wysoko pro wasse sily bhl.

Modlete se tedy tak, jak se modlttt mcime;

l) Neckxri úzkostltwé dxčsseznepokojowati. Wťm, že jcst tčmčř

nemožno, abwchom fe bez žwleisstni milosti Wožč každé
rožtržitosti wystřthali, sic bhchom merlř bež smyslů,
obražotwornosti apamčtt býtl a Ze swěta tohoto odejťři.
Dim i dUsiem Uábožným, že 1ejzich rožtržitostt, jakož
jejich zlé mdsslenkx!,zřčdkabýwajť dobrowolnh, obzwlássk
kdwž Uad tim wšdhrbasi a rcidw bd 1ich bhsh prostp.

Nwssak meťm ťéž pčddotknomi, že se Uám ž Uedostatku

přtprawchi defe a sebránč mwslř fwé často stáwá, že
k Jožissi a Marit š menssč Ueřiwosti a požornostč mlU:
wiwáme, než sc přičiňxlieme, když se fobě rownými
mlUwime; nebok w rozmlomoáni š těmtto wime aspoň
wždhckh, co ť nim powťdáme.
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wyproste si mtlost, swatýmt býti, a Uwidite, že jste
Uadarmo neprosily.

My fon wlastni siloU famotUoU nejsme š Utc:
My nemúžeme febe pokornými, čistýmt, laskawýmt,
skronssenými Učtnčtt. Nle my múšeme wždy BohU
fe modlttt, aby š Uámi to UčiUtl, co my bez Učho

Učinttt Uemňžeme. My můžeme Ua koleUa padUoUti,

a jako Dadtd, potťeba:lt, sedmkrát za den k UčmU
ťťkatt: Bože múj, pťetwoť mne! Bože mňj, whswoďoď
mUe od pokUssttele, od swčta, ode mUe samého! D

zázračná moct modlttby! sama ze febe Uejsem š ntc,
awssak mám Uad seboU toho, jeUž wsseckoumůže. Bo:

tťebč mUě jej toltko wzýwatt, a ejhle! oU propůjči
siabostt mé fon wssemohochwst. Já 1dU k UšmU
modlttboU swon; oU přicházi ke mUš milosti son.
Bez modťttby jsem slaba, modlttboU pak stáwám se
sionU. u lJfoU:li Ua zemt swati a bezbožni, slabi,
kteťp pťemošeUi býwajč, a siťuč, kteřč šwitč!zUji, jest

tohš přičtna, že jsoU na zemt dUsse, kterč se modli,
a dnsse, které se Uemodlt! u

Bro sslechet:wU dUssi, která se nejeU zachránttt,

ale také ozdobčtt chce, aby se wic a wice swémU Ue:

beskémU žeUtchU ltbila, jest 1esstě docela jiUým způ:

sobem účtnťtwá modlttba, Uežuta obyčejná čtli zew:
Uějsst,mčnim modltth wnttonU.

MťUwč:lt swatč otcowé o interné :Uodlitbě,
nazýwajč jč klťčem Uebeským, žebřikem Jakobowým,
ole1em, který lampU wroncnostt naplstje, zrcadlem
dUsičfwatosttseoddáwajicich. Qna rozjimáxtim wsiecky
pomůcky fpasitelného Uwašowánia pťtsného zkoUsse.Ui,a
má wewnitť:tim rozmloUwciUtcetoUpůsoonst Ue1wroUc:
nčjfsi prosby. Z té pťičtny dt swatý LiǧUori, že za
spaseni dUsse rUčt, jelt ona dosti sstčdrá, abh čtwrt
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lhoeinh po wsseckh dny žtwota swého wUtterUš se
modlsla. Tos snadUš pochoptteon. Jerm smrtelUým
hťichem může dUsse zcchyUoUtt, a pak mnsitato dUsse

1esstč od fmrtt pťekwapena býtt, prwé Uež odesstšnč
podosáhla. SmrtelUý wssak hřich a wUtterná mod:
lttďa 1soU tak fpolU Uesxtássetiwp, 1ako woda a oheú.

DUy UemohoU pospoťU obstátt; ony sebe we:

spolnč zUičUjč. NúšeUec mňže se nčkdo modlitt každo:
deUUě a pťeďce we šlém seřrwatt; Ua msst swaté
může každé ráno býtč a předce trčstn hodnš Uáwhkh
neodložitt; aťe cčtitt, že tčžce zhťesitl, a we wUtterUé
modlttbč setrwatt, toč UemožUo! BUď se wšdá wUt:
terné modlitbh, aUebo powstaUe z bahna platUoU
zpowědi; prostťedUi wěct Uestáwá, a kusserst toho
šdokazUje.

WUitexxUčmodťtth mohlt bhchom takto whjá:
dřttt: Qna jest wUtterni jedUáUi, kterým, š pťtspšUtm
milosti, ssly dUsse swé UčjakoU prawďoU swatého xlá:
božeUstwi zaměstknáwáme, abychom š Bohem roz:Z
mloUwalt, dobrého pozUáUi swých powtnUosti Uabylt,
a wčrnč je plUtlt.T) u DUať zúleži z připrawy, š

1ádra a ze záwčrkU.

Bťčprawa pozůstáwá Uejďťčwe z welké toUžeb:
Uosti po dokoxtalostt, Z obhčejxtého sebránč fsl dUsse

az Umrtwellébo žiwota. Dále tťeba, abhchomdeUpťedtim
w kUtzepro Uasse dUchoin potřebh pťtmčře:té, před:

l) Swatý Tranttssek Saleský dáwá důkladné nawedeUi ke
wnitťni modlttbě ak rozsimčmi we Ftlothei, dil U.
kast. 1 u 9. uu Knih pomocUých ke wniterUé modlitbě
múžeš poUžttt; Swatého anelma kUiha rozjimčmi.
W BrUě 1873pu Didaka Stelly o opowrhowáni swěta
marnostmi, a zwlásstě spisů sxoatého Nťfonsa z LigUort
a jtných podobných.
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mčt k roz1ichiUi pro následečcč deU si wyhledalt,
bhchom je wUttť jim zabýwaťt, a abychom wUtternoU,
modltth w prawý čaš, tottž wšdy, pokUd možUá,
hned jak wstasleme, pťedewzali. N koUečUš abychom

pťed wnitemi nwdlitboU w přčtomUost Božt žtwš
se wmhsliťi, jener se klaUčlt, a skroxřsseslost, pokorU

a důwčrU wzbudilt.

Wntterná modlčtba, wewlastnčm siowa sthslU,
pťedpokládá nejdřčwe rošwažowáxxi, které w tom zá:

ležč, že o Učkteré prawdč wčrr,x pťemýssťčme a ji sebe
proUikneme tak, abr)chom se k jakémnsi Ua Ut UazirciUč

poszeslť. Bťede wssim wssak předpokládá an tp
wUťtťUi rozmlnwh dnsse š Bohem a fe seboU, zkte:

rých ona podstatně požňstáwá. W tčchto wUčterUich
rozmlUwách jewi se láfka fwatých dčttUUostt a dú:
wčonsti.

Tato láska radee fe z toho, že Bňh katečUč
jest ččm jest; an se radU1e z toho, že se BohU Utc
eryrowná, a woťá, 1ako swatý Mčchael: Kdo, 1ako
Bleche? Qna odpočiwá w tomto sladkém whtržeUč;

pak proctkUje, abry se dala do plesánč pťxi mhssleUce,

že to wšdhcky tak bUde. QUa proxtássi 1ako swatá

Teresie SwrchowaxtčmU tisiceré chwálya blaboťečeUč;
welebč 1cho UeskoUčené dokonalosti, 1cho pťerozkossnoU

kráfU, jeho sláwU, která ze Zpčwčša cUosti,šwýsledkú
1eho aposstolú a š obrácenč hřissniků 1emU šde Ua

zemt wzchášč.

Wro dUsst, která jest poUze UcibožUá, jfoU tyto

rozmlUwy klidnčjssi, prácnčjssi, antž jfoU proto ménč
UžitečUy. thch toho přtklaod dal, dejme tomU, že
dUsse o poličkU rozwašUje, jejž Ježiš od žoldUéťe
dostal. Qna ttm započUe, že si UpřitomUi oUeU wý:

jew, mtsto kde sc to Událo, a 1edUotltwé. okolnosti;
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pač di docela ttsse kU Spasitelt: „Kdo 1est ten, co
Tebe tepe, b můj Zežčsit! otrok, twor, který w starém
wččU sotwa ša člowčka powažowáU byl, bčdUčk, kte:

rébo jsi chtšť swobodmým Učtnttt cerU tak mUohých
UtrpeUi a praci! Wroč tebe tepee? be Ton ofo:
biwost, jak di, potrestal? Rouháxti to! Th, 1enž
jsi beránek Božť! be Tebe ža Twé prothčUč po:
trestal? Jaké prowixtčni? Q UejsladssiJežissi! Twým
prothčinm jsoU Twé dobrodtsli. Woťiček, weťký
Boše! a Ty Uepťikazllješ šemi, aby bezbožnčka po:
ť)lttla! N jeho ruka UeUfychá! A Twč klaUčnč
hodUé oči Uemetaji blesky, které ďoUři šwěstUji! Twé
rty newhjloiji kťerbU! Ty opowrhUješ inejnw
parrxtčjssi mstoU rozhněwané dUsse, th zamčtáš i
mlčenč opowchoxoáxlč, abhš mčrUč odpowčdčl: Wroč

mUe tepešeš“ Blch, dUsse má žasne, an sc zamýssli
w rozwažowánt takowé wcťčkostř pťt tačowém Ubli:
žeUi.“ u Na to se obráti dUsiesama k fobč, wtdoUc,
1ak jest jesstč wzdáťexta toho, abh fe oUomU božskčmU

wzoru podobaťa, wytýká si docela ttsse swé mnohé
wýďUchy bUčwU, son častoU Uetrpčliwost, son ctt:
ltwost, kteroU fe sňad UesUesiteonU pro swč domáci
stáwá. Qna se pokoťUjo, a we wssi Upřčmnostt sebe
odežUje a prosi Jcžčsse za odesstčUč, že tak málo
w jeho eryrotha:elalé rtchoskt jemU se podobá.
DdtUď jest jčUom jessrč:krok k pťimčťenémU, odhodla:

UčmU a UrčttémU předsewzeti, tottž še chce bUdoUcUč
pokornčjssi a ménš popUdlton fe projewowatt, spo:
léhajic se přttom wčce Ua pťtfpčlti Boži, Uežna son
wťastni silU.

Záwčrek wUtterUč modťitbh pozústáwá lp tom,
že dťčwrx Uež odch.x;čme,BohU dikh wzdáwáme, jemu

swč předsewšett sprostťedkowánčm Wkapttelowým
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obštUjeme a 1e1 za milost orosime, bychom wčrUč w
nčm setrwalt přčmlUon BaUUy Marte. Wak že
„fobč jednU z Uejpěknčjssich mysslenek wybéřeme, která

dUsii mezt modlitboU Uapadla, ji si zapamatUjeme,
ďychom jejč wúni do febe mežt dUem wdýchalt; a to
se ,swe dUchoin kytččkoU. KoUečUě še se prostťedkú

UchopUjeme, bhchom toho dne lehkomyslatostč Ueb Ue:

smyslUosti a Uerozwážliwostt Ueštrattli owoce, kterého
jste snad ze swé wUtterUé modlitby ráno Uatrhalt.

Blaze tčm, kdo beš ochábnmč kaušdodemxč Ua
poUsst.i, jakon jim sebránč mysli žjednáwá, oUU
maUUUhledatř wčdč, kteroUž se wrochlost podnčche!
Dlxt dofáhUoU jtstč oboU účelú žiwota; Uebok osla:
iji Boha a febe poswčchi. Jako Mojžčš Ua hoťe
StUat ochji š Bohem, Ua Učj takořka twářč wc
twář patťice a š Uim rošmloUwajice, jako pťčtel š
přčtelem. Q Utch lze obzwlásstě ťict, že UstawičUš

dnsse swč we swých rUkoU drši, tottž že 1e maji w
ďezpečnosti.

Wniterná modlttba má beš pochybnosti fwš
zkoUsskp, a jeuom ti o tom erč!dč, kteřč ji Utkdh

neokUsilt. Často se stáwá, že dUsse tpřčnejlepssčwúlč
jaťoUsi zntalátnčlost citč, která ji wsseťtkoU wládU

odjimci nad jejimt silamt, a jest jako ku wzdhcháni
odjoUžeUa, dle slow prorokowých, w šemi pUsté a
bašwodné. u

Qna jest trápena roztržitosti, whprahlostč a
neltbostč, tač že citelUý dojem wirh, Uadčje a lúfky
trati. TrápeUa:lt nad to nšjakou tčleonU chUra:
wosti, roznmožUje fe tim wice w Ui trapUý poctt
jeji nečiUUosti a stUdenosti pro wsselikoU pobošnost.

Dna fe widi takoťka kolifati meži časnostč, kde jt
wsiecko Unaije a odstrkU1e, a wččnosti, která 1č
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pockybnosti a hrňžU způsoije; mezi žiwotem, 1eUž
jt jest břemeUem, a smrti, které se dčsi; meši samoU

seboU, w které 1cn pokUsseUi a Uepokoj Uacházč, a

Bokyem, jeUž ji strachU Uahčmi. KoUečUš moťeUá

jsoUc ta1non žárťtwostč Ua dUsse, ji Ua blčku jsoUcč,
které wtdi wroncnějssi a sskastnčjsič, domnčwá fe, že

Uš tam fe octla, kde člowčk Umdťerstč Ueb šona:
losti klefá.

Nsl tUto chUtčssiteťUoU dUsit woťcim se wssemt

spisowateli, kteťč o tomto pťedmčtn jednali: BUď
dobré nxysli, Ueklefej srdcexn! Ty stojčš w poslednim
okamžeUi žkollsskh, který UeďUde wždy trwati. Brzh
sáčč WáU son milost Ua tebe w:,slitt, a pole dUsse
twč poUese owoce. Ježiš 1est dobrý mistrz Jestliže
Ur„xUčš teboU„ 1ako š KxaUaUttkoU, Uakťádá, práwě w

tebe dúwěťUje, že zňstaUeš jemU wšrUa. Woswšcelti
modlitbh býwá často odpťatoU za trpěťiwost we wh:

prahlosti. u
WUtterná deťitďa býwá obyčejslč Uejúčtn:

liwčjssi, kdhž jsme Uejwice pťt Ui trpčlt a Uerespo:
kojeUčsisi jami seboU od Ut odcházime. „Jako howcidko
UčtnčU jsem, ý Bože, před twářt Ton,“ šwolal
Dawtd, „a wssak wžďycky bUdU š TeboU!“T) A Bůh
hledě.l š wýsostt Uebeské š láskoU Ua jcho obdiwo:

UxáUč hodUoU wěrnost. WodobUč se to má š dUssč,

kterciUBoha dlč pťese wssechUUUechUk.Jeji wniterUá
modlttba jest skUtek láfťy, jeUž tim záslUžnějssč 1est,

čtm 1est hrdtnsitčjssi.

Škastná ta opatrUá paxma, která wniteonU
modltth střčciUmi, jako Magdalena hrob Ježissúw,

l) Žalm 72, 23.
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štakoon láškoU, 1tžto Utžádné mlčeUi k onfáUi
Učpřiwcidč. Brzy :Ježčš se probUdč a Ua Uč laskawě

pohledne. NUti:li jč bojowatt, tUto zkoUškUthkťá:
daje, pomůše jč k wčtězstwi; obdtwnje 1i w jejtm

bojč, držč jč zpťčma w jejč mdlobč a chhstá se, abh

po wčtčzstwi jt korUUowal.

)(l. StUdUě a ohnisstť.

StUdUč, we které fe dUsse čtstč, mčla:li Ue:

stěstč, se possčwrnttt, neUč UtžádUá 1iUá, Uež fwátost
pokánť; ohUtsstč, U krerého se ona ohťiwá abh
wlažUost zapUdčťa aUeb jč pťedefsla, jest Uejjwětšjssč
fwátost oťtáťni.

Šlechetná a opatrná dUsse, která chce Boha
son wroUcUostť oslawowatt a swými záslxchamt
fobč UesmrteonU korUUU thti, bUde se čaš k časU
w oUé spasUé wody ponořowatt a oněm ožthjicčm
plameslňm bltžtti. u

be se newydala w Uebezpečextstwiw strticč
jed obracett to, co 1t má dle wůle Boši Ušdrawo:
watt, whwoli st opatrltá a statečná šeUa přede wssim
dle rady swatých swčho dUchowUtho wúdce. Wrwé

Uež jej wywoli, bUde se Uapťed radtti na modťttbách
š Bohem, a po BohU se swým wlastnim fwědomim.
QUa bUde febe tázati fe, který to zťišeUý, to jefč od

řádné aUtortth (wrchUostt) dUchowUč potwršemý čtlt
od swého btkapa ke zpowčdáni UstanoweUý knčz jest,
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jeUž ji son wčdomosti, son známostilidfkého srdce,
a obšwťa“sstš swými cUostmt Uejwice důwčry wliwá.
Dalo:lt fwčdomč odpowěď, wywoťi si doceťa swobo:
dUě, i Uedá se docela ltďfkýmt ohledh Zdržowati Ueď

ďáznt poutgti. be pak dUsse ochotně Uechala kUčzt
Uejtajnějsii koUtp a šáhybd prohlédatt, mUsi neob:
mezenoU důwčroU se prontkUUtoU cčttti; dúwčra wssak

ďýwei wUUanta a Uedá se thUtitt. Ano, 1dU 1esstč
dále a dim, še teU kdo jt wtčrá, šřtdka ďýwá

ji hoden.
NábožUá šena, ač dčwečka Uebo hraběxtkallbUďe

wždw se zpowidatt, abp mtmo dobroU radU nebo

UpokojUjici útčchU odesitěUi Božiho a wzrůstU we
wroUcnosti podosáhla. QUa wžedh k poswátné soUdUé
stolici dokoxmloU Upťčmslost pťinásseti bUde. Wo pa:

třičném sebe proskoUmáUt a wthytowáUi bUde po:
kornč a skroUssenč wsseckh tčžkč hřčchy Ua sebe žalo:

watt, kterých wtnUoU se UšUáwá. BťtsUč wžato,

postačUje to; ale přisnč wzato, jest toho také třeba,
aby Uasse špowčdt Uebylh fwatokrádežné. Také se

an ze wssech swých ťehkých čilt wsiedltich poklšsků
wyzUá an t Ze fwých Uedokanlostt, abh fnadnč1t
odesstěUč jtch dosáhťa, a také swéť)o žpowčdUika se
swým interUtxU stawem lépe obeznámtla. ŠlechetUá
dUsie bUde i son wlastUi powahn skoUmatt a zpy:
towatt, a bUde fe tázatt sebe, šďalt swých domácich
ltdč Uě1ak dennč Uetrápi a UesUžUje, Uezpominajic
an žeby to mohlo trestU hodUým ďýti; an fe fwých
oči šáwoj stchUe, kterým famoláska je šastirá, abh
sebe tak widčla, jak w skUtečnosti 1est, a jak jt Ua:
cházesttt, kteréUanUjea týrá, sUad to aUt erčdoUc.T)

l) JedtUě na takowý způfob mohoU Uasse časté zpowědř
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Jak ťidkédjsoU th dUsfe, které wždy pťed Wána

fe sslechetnoU UpřkmnostťpťedstUpth. w Jak mnohé

šalUji radějt na jinč než samy na febe!
Za Uasstch dUů wssecko klesá, wčra, powaha,

srdečnost. Náboženstwi se teUctťwá, ba t w posmčch
Uwádč a to i w 1eho UejpofwátUčjssich ochranných

mistech. Jak mnohé z tčch sUad, které blčzké jsoUce

toho, abh očisstěnh ze špowčdUtce powstaly, trest,atel:

Uějssi odtUď odcházeji, pončwadž nemčly šmUžtťostt
kU poslednth úsili, abh fe š poUt ltchého stUdU
pojledxlim wyznáUim wyrwcxlys

Nebohé dUsse! oUh slhssely rozhťessUjici slowa

zúst kxtězowých wychášett, onh widčťy we jmeUU

Božim 1eho rUkU se pozdwthowatt k odesstčUt a
žehsláni; ale odcházejice oďUássejt misto thh Zprosstč:
Uého a radostnék)o frdce, 1erm powčdomt, kterč
Uowým hrpzenim swědomt jesstč wtce tráper jest.
Wřibliži:lt se pťčš to wsse ke stolU BáUč, abh wšda:
lowáUim se ho xxepřissly w podezřeni, obnowi tim
zrádU thcissowU a ShUa člowčka polibenim xradi.
DUem a Uoci, pakliže wsseckawčra w Utch eryhasla,
bUde se tajemUý hlaš w jejich srdct ozýwatt, prawici:

býň Užitečnými. Často se stáwá, že nábožnci osoba každý
týdeU se zpowťdá a k stolU Bánč přtstUpUje, a předce

w 1e1im chowáUi neb powaže ant Uejmenssčho polepsseni
pozorowati neUi. Jaká toho přičtUa? Ta, že erntk:
noUc hlUboko do swé wlastni přirozenosti, obhčejným

spůsobem ze swých chhb se wyznáwá, které samh o sobť
nřc newthamenáwajč a fotwa powsiechnoU, obeerU
ďomlUwU wymáhast, co zatim chybh th wssechnh do hro:
mady a w 1ejich wedle1siich okoonstech z oněch, kterč se

jtch dopoUsstěji, obtťžUý křťž a z domU, w kterém thto

osobp ťǧďdlejť, očkstec Učtnttt mohoU.
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Thš ťhala Bohn swémU! Darmo se modliš, darmo
plcičeš, darm.o hlediš sebe ohlUssttt. Twé modlttbh,
twé sizh, hlUk„1eUž má twč swčdomč pťekanti, Ue:
onhoU zabráUttt, abyš jcho Uáhnčrkh Uecittla; a od
tohoto bolestUšho UátlakU bUdeš 1eU mocř se oswo:

ďodttt, kdhž fe wyznáš; a to bUde wždh tčm trap:
Učjssi, čim déťe bUdeš tim odkládatč.

Eo si můj zpowčdntk o mUš pomysii, dite,
který mUš za swatoU mčle? u Sťysste raďčstl u

Swatý Zan, mtláček Bánč, wedl w Efer
welmi Uadčjného mťádeUce a mtlowal jej weťtce.
Jfa rozkazem cčsaře DomttiaUa do Řima pozwáU,
swčřtť mládeUce btskUpU 1emu zUámémU řka: QpatrUj

pečltwč teUto poklad, 1e1ž tt swčřUji! Wo Uě.koltka

letech whhnanstwč do EfesU se anráttw, tázal se
swatý kmet btskUpa: Eoš UčtUtl z mťádeUce, kterého
jsem ti swčťtleš BiskUp odpowčdčl š pťáčem: New:
dččný a wrtkawý zapowchowal mé rady a š prawé
cesty sessel. Čim dál wšdy hloUb a hloUb klefaje jest
UyUt w horách wňdcem loUpežUiků! nu Wřt tčchto

slowech dal se aposstoť do pláče, sedl Ua kúň, 1ezďiť
po horách, přtssel do rUkoU loUpežniků a prosil je:
Doweďte mUe k wassemU wúdci; u Ten wssak ze
strachU pťed twáťi, která bh jeho swčdomt šdrttťa,
Uttká a fkrýwá se. NeUnawitelnč pronásledee jej
kmet, woťá Ua nčj a rozpťahá swé rámč. Mládenec,
pohm:t fpatřenim laskawé twáťe a ssedtwých wlaxsil ,
šastawi fe a kU kmetU se blčžt, jeUž jej objal.

Nwssak loUpežUik, š poslednč stopoU stUdU,
šchowúwá son prawict pod plássf: Wročšchowáwáš
tUto rUčU pod plássť? táže fe aposstol a odkrýwá ji,
abh jt do swé wzak.n Nch, wolci mladeUec, prosim,

erdkrýwej, Uedotýkej fe této rUkh; 1est dtorUka, která
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ltdskon krew prolčwala! w SynU můj, odpowidá
dobrý kmet, pťiltš weltkč jest twé prothčUi, ale
wčtsii 1esstč jest mtlofrdenstwi Božtl

Nebohá hťissntce, kteroU frdce zawedlo a srdce

zase zpět pťiwedlo, timto mládencem 1si ty! rUka,
kteroU Ukázatt se oU ersmčlowal, jest ona stráxtka,
onen záhyb dUsse twé, který tobě strachU UaháUt, a

který bp stUd w hrůznoU tmn rád zahaltl. N apo:
sstolem, jenž fe radosti chwčje, ji odkrýwajp, jest knčz,
kterčho mtlosrdeUstwi Spasitelowo na ton cestU
přtweďlo, ntkoltw aby wýčttkamt tebe rozhořčtl, Ué:
brž aby tebe potčsstl odesstčnim.

Beze wssč pochhbnostt jsoU wěct které we zpo:
wčdt odhalenč kUčze zarmUchi, UkazU1ice,jak hlnboce
může dUsse pod wládoU Uárnžtwostt kleonUtt; ale w
ohýbcini kolenoU, we fklopené hlawč, w sepjatých
rukoU, w zaslzených očich, we rtech, kterč se otwtraji
k wyznáni, jež zardčni we twáťt a zimntčUé chwčni
w srdci způsoije, fpatřUje kněz weltťost dUsse, která
nad stUdem witčzoslawi; spatťUje účtnek dúwčrp,
která jej cti, a skwčlé wttčšstwi mtlostt, kterč 1emU
wzkřisseni pťedpowťdá. ZpowěďUčk mčlby se diwiti!
Což neslhssi steré a tisiceré zpowčdteě což nezná kťeh:

kostt ltdskée? což wssccko nekusil, což Uedotkly se

ňsiceré boUře i 1eho frdceeě anh wám mčl trpkč
wýčttky dčlatt! Co pak Uenč člowěk, jak wyeš co pak

Uestoji jedUoU nohoU U propastt, z které wáš whtá:
hnoUti chce? copak eri, žebh kašdého okamžent, w
Učmž by wýďorUci miťost ho Uedržela, Ua soďč mUsel
oplakáwatt těch prowtnčni, kterých UhUi Ua wáš
oplakáwá? u

Zdaž Ueni slUžebUčkem Boha, který wšdh š

UeUanitelUým showčwánim odpoUsstieě JfoUli ústa
12
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kUčjšowatrpká, 1soU to jerm k UadUté neprawosti,

která se smčje, se whpiná a se. chlUbi; ale pro ďUsst,

která wstáwá Upokoťnjčc se, která se čistč obwiňUjic

sebe, bUde zpowčdnik, 1ako Spasitel pro MagdaleUU,
wždy jen doďroU radU, Uadě1nč slowo a odess:
tčUč mttt.

Litost čilt skroUssenost srdce 1est drUhoU pod:

statnoU wýmtnkoU prawék)o pokčmi. Co pak 1est lčtoste?
thwčtlčm wám to: Někdo wáš Urazil; wy máte
dost moct w rUkoU, abhste UčtUčnoU UrážkU pomsttly.
Nle wy showiwáte, a ejhle! aďy wassi rozhořčenost
Ukojtla, pťtcházi ta, 1ežto wáš Uraztla, a prosi za
odesitčUi. Co žádcite? wy žádáte zadostUčtnčnt.
Nejdřiwe mUsi wtmtice son chth akťtde Uznatt.
A co dále? Wy žádáte, aby patrně Ukázala, jak
welice jt to bolč, že tak jednala. Je to 1iž wsseckoe?
Ne, wh žádáte dále, abh se pewnč odhodlanoc: Uká:
zala, bUdoUcUě Už Utkdy tak Uetednatt; Uebot bez

tohoto předsewzeti, b y jejt powidaná litost poUzeUsskleb:
kem byla.ud

Dobře! co tak často žádáme k Uspokojeni swé
pýchy, anebo abychom hajenčm swé cti zároweň swé
postawenč chráUtlt, to žádá také Bůh podle swé fpra:
wedlnosti t podle swé podstath. SkroUsserstt jest
třeďa, poUčwadž jsme BohU zadost čtnttt pothUi,
a toto zadostUčtUčnč bez litostt 1est UemožUé.

Eo wssecko nedaloby se o této wčct je,sstč řict!

Jak často přetwáťená 1tábožalost UadUžiwá zpowčdt
k whprawowáxxi poUše wssednčch weci! Jak mltozi a
mUohé zdaji se sprawedlnostt tmtlosrdenstwčBožimU
wzdorowatt, wypraijice BohU we zpowčdtswépťe:

hanebné odpadťtctwč k:ez pohUUtč, jakobp to bhlo
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nčjaké diwadlo, pťi kterém bh oUt docela UezúčastUčnt
bpli! w .

Čťowčk UeUi skoUpý Ua swé slzh, oU plýtwá

1imt. HojUě je proléwá U hrobU swých pťibUzUých

a pťátel; slzh žalostt neb wztekU polčwajč jej nčkdh
pťt ztrátě peněz; ba jeho očt se slzamišzalkwaji pťt
wyprawowáUč nejakého skUtečUé.ho Uesstčsti. Já ho

proto nehančm; Ueboč sUadUo tekoUcč slzh UkazUji na

měkkésrdce, kterč snadUo býwá do1ato. Llle pťál
bhch, aďychom přede wssim ne:lt swč slzy, aspoň
fon zarmoUcenost tě.m wčnowalt, kteťi 1i nejwice
zasthUji, tottž: BohU a sobč samým.

Wtděl jsem, u Bože můj, eošUeUč wssecko Ua
swčtč wtdčtt! u widšl jsem ltdt, kteřiw samowraždč
hledaťt prostředek proti wztekťé.žonalostt. Eo se jim
staloe? Jaké nesstěsti je zastthloe? Zapáltl hrom jejtch
obhdlčeš Wohťtil strassltwý bankrot (úpadek) jejtch
1měnte2 Zachwátsla smrt někoho z jej?tch mtlýche?
Ntkoltw, ttto ltdé bylt zamtbowájni, ont se klanělt
modle z tčla a nečtstoth. uu

Bo delssi již čaš plaztlt se U nohon modlh
a řikalt k Ui w roUhawé ťečt: Já se tojč klaxnim,

aďych almUžnU Usmáni obodršel, kterčž by wyjadčo:
walo: Jtž jest toho dost; má pýcha 1.estxbspokojeaa,
ty se mnč libiš; Uezbýwá Utc wic, než abyš se za:
hUbil; nebo bohynč potřebuje mnoho! . . Nle
thého dne Ua to, spa.tťtlt na čele práwčtčto modlh,
na 1čstch rtech, w 1e1tch očtch znamexú, které. jtm 1ako
prawilo: Tyš přestal mnč fe ltbttt aejá tebe štrůnU
šhazUst, abhch zkázU siUčho pieďsewzala, který sice
nemá wic rozUmU Uež ty, ale má wic peně.z. u

N UajednoU, š tčmto znamexlim wtrhlh on:
uefalstwi, smrt, peklo do 1ejtch whdčsseUé dUsse. Nercete

127
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jtm: Bodiwejte se na krásné neďe, ktcrése hwčzdamč
tťpyti, na tUto lonm která celá kwittm 1estprotkána;
nercete 1tm: Slysste zpčw ptactwa, bUbláUi potůčkú;
nercete ant nčkterémU ztčchto tťesstčncú, rUkU mU

ňsinoUce a zrak Ua Učj Upirajice: Mtlý přitelt, 1ei
tč mtlth, szž se! Co mU po nebt š 1eho hwčž:
dami, po loUce š jeti pažiti, po přirodč š jejt krcisoU,
po přátelstwt š jcho sladkosti; co mU po swčtě a
žiwotčeě Qn mtlowal son modlU; radčjt Umřitt,
Uež žth ďýtt a oď nt neďhtt 1tž mtkowáUU!

Nle Bůh! u Nch, pokotně spčme Uraztwsse ho.
Málo nám na tom záťeži, 1estli 1sme se 1emU dwa:
cetkrát za den neltďtli; jestlt jeho čelo hnčw, 1eho
pdhled šármUtek prozrazUje! u

Málo na to dbáme, 1estlt docela ttsse k nám
dt: Th Uejsi jtž mým ditčtem, 1á nejfem 1tž twým
otcem! Málo Uáš kormoUti oUeU krwawý křiž, ona
tmim korUnowaná hlawa, ono rozedrané tčlo, ony
potoky krwč a onen slaďký pohled, jenž k Uám dt:
To se stalo pro tebe!

Nápodoďnč čtnil Jernsalčm. DU se wysmiwal
siowúm Krtstowým, zapomnčl na jeho mtlostt a
wyhrožowátň. A Ježiš, laškawý Ježtš plakal nad
mčstem; on“plakal nad tťm, že ono Ueplakalo. SUad
pláče také nad námi, proto že mh plakatt UeUmčme;
a my UeUmimc plakatt, protože UeUmime mtlowatt!

Swatý Wetr mtlowal 1e1; takč prawtl k nčmU
špokorltého srdce: Ddejdt ode mUe Bane; Uebok
1sem čťowčk hřtssUý!l)

Dawtd milowal; proto Umčlswúj páď afon
litost zwččUtti, pčje na swém slzamt fmcičeUém ložt

l) LUk. Ze 8.
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onU kajtcni piseň: SmtlUj se nade mnoU, Božel
podle weltkého mslosrdenstwč swého!l)

Swatý Lwaik mtlowal; proto snažnč prosil
Wkapiteťe, aby jeho očim slzU skroUssenostt dátt
ráčtl; nebo powažowal 1t, jak di, za jeden znejkrás:
Učjssichdarú toho, kterýž mU 1ich toltk dal. u

Wy kťeskanské ženp, když se ktéto stUdnict
pťtbližčte, a bpt to 1en bplo, abyste pro obyčejné
slabostt na sebe žalowaly, padnete wždy na chwilt
U kťiže, kde Zežtš wtny ty smtřtl, na kolena. BUdete
Wkapitele za wýtečný dar prositt, abyste mohly 1ej
aspoň maltčko milowati, a naleznete slzh, Ue:li we
swých očich aspoň w srdct swém. Jen swých chyď
pamčtliwh jfoUce, a swých tttUlů, swého stawU a
bohatstwč jenom potUď zpominajice, aďyste son Ue:
wděčnost k Spasitelt lépe Uwažowalh, řekUete š
celUikem k UčmU: Wane, ďUď mnč mtlosttw, neď 1á

jsem jen hťissUtce! Swčt mne ctč a obsypáwá pokťo:
namt, protože swčt jenom zewnčjssi podobU wtdi a
ohled na nt béře; ale pťed TeboU, múj Bože, 1eUž
srdce skoUmáš a slabostt počitáš, padám Ua kolena,
wyznáwám se wiU::oU, prosim za odesstčni a š
odesstčUxčmTwým, ý můj Bože, za milost, tak žth
kýtt, aďhš za týden a za mčďsic mnč mčnč odestttt
potřeďowal nežlt dneš!

Tok ťeč pokornč sslechet:té ď::sse. S takowým
pťedsewzetčmmůže ona bez Kathčnč zradhk stolU Bánč
se pťtbližčtt a se zúčastnčUhostčnp angelské. Btwirajic
srdce swč sladkčmU Spasitelt, abh son pňtomnaosti
je zahřál a posilntl, otwtrá mu swathnt, do k.eere
on rád sestUpUje a w nt radčji mrsská Uežli w zlatém

l) Žalm 50.
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stáUkU; neďok láska hledci láskU, a lthje si, Ualezne:ťt
láškU, která 1č rozUmt a fni se srowUáwá. u

Wťtprawtl jsi pťed obličejem mým stúl prott
tčm, kteřt sUžUji mne; a mtlosrdeltstwi Twé násle:
dowati mne bUde po wssecky dUh žiwota mého!l)

Eo Hospodin Učtntl pro korUnowaného proroka,
čini Ježiš pro wssecky th, kteři 1emU wčrnýmt býtt
si žádaji.

xUstanwtw Uejfwětčjssif w áto st o ltářn t, ráčtl
wssem těm, kteťi ho Uásiedowatt fe snaši, hostinn
připrawiti, kteráby je sittla prott jejtch wlastnim
kťchkostem a je tčssila we zkoUsskách žtwota. si

W této klaUčni hodné swcitosti podáwci senám
Ježtš; oU dáwá nám swé tělo, son krew, swé
ďožstwi; oU žtje w Uáš, a mh žtjeme w Učm. Který
1tUý národ Uež křestanský mohlby z takowé přednostt
se těssttt a 1i se chlnbitte?

Llch! Bane, myk můžeme se ŽalmtstoU řict2),
což jest člowčk, že se tak sUtžUješa ansstčiješ jej?
u Jestlt přt spatřent takowéhodth srdce se chwčje,
lekci se rozUm; než frdce může krožUmU řici: Qded
toto lekčmt, oded tato slabosteě Th wčťťš slowU
člowčka, jelt mUž pocttwý; já pak mám slowo swého
Boha, řkoUciho: Toto jest tělo mé!

NUo, wroUcné dUsse, my máme za rUkojemstwt
pro teUto dtw a zázrak, ntkolt slowo člowčka, jeUž
jest wždy omle podroben, Uýďržslowo Boha samého,
1enž ntkdy neklame a nčkdh se Uekťame. Nikdh
Spasitel tak patrUě, tak potwrdiwč nemlUwil

l) Žalm 22.
2) Zalm 8, 5.
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a se erpakowal, jako tehda, když zástUpU, jenž ho
Uásledowal, onen weltký záměr lásky fwé zwčstowal.
Qn odmčťUje, bychom se tak whjádťili, moc swé
ťeči dle odporU, š 1akým fe potkala, UeUžčwá podo:

benstwi aniž myssleUkU son šahalUje. „Já 1sem
chléb žtwý, kterýž jsem š Uebe šstoUpil. u

BUde:lt kdo jisti š chleba toho, žtw bUde Ua

wěky: a chléb, kterýž já dám, tčlo mé jest. Kdo ji

me tělo, a pije moU krew, we mUč pťebýwá a já
w něm? uu

Kterak, zwolalt žtdé, Uám mňže tento člowěk
dátt tělo swé k 1edeUi? Ježtš pak, 1enž pťitomen ďhl,
jeUž jejťch ťeč slhssel a jejtch mysslénky widčl, odpo:
wčdčl: „Amen, ameU prawim wám: NebUdete:lt
sistt tčla SyUa člowěka, a pitt jeho krwe, nebUdete
mitt w sobě žiwota; nebo tělo mé práwč jest pokrm,
a krew má práwč jest Uápoj.“

Twrdá jest tato ťeč, zwolali žtdé, i kdož ji
můše slpssette?j) N mUoži Ua to odefsli, wypraije
Uám pifmo swatč; odesslt š úsmčchem Ua rtech, š
posmčssUoU řeči w ústech, jakož šUimiodesslt a 1esstě
odcházett bUdoU tak nmozi fwobodnomhslxtict! N co
čtni Spasitele? Wolá:li je uncczpčt, aby jejich zboU:

ťeUý rozUm Upokojtl a 1tm wsseliký omyť womlthl,
1akoďy ďylt fmhslU skow jeho neporozUmčlie? Ntcz
toho še wsseho, Uýbrž obraci fe k malémU počtU tčch,
kteťť mlčky a Uerozhodxtš pofUd okolo nčho stoji, a

di k ntm: Zdaliž i wy chcete odejirie? 1akobh chtčl
ťict: Wy1ste slowa má slhsselt, wolte si; 1á aUt
pismeUy aneb čárky neodwolám, a Uechct Učennikú,

1ejtchž wira tak daleko nesáhá.

l) Jana 6. kapd
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Nposstolé sslt tak daleko, že slown BožimU
Uwčťtlt a je národům zemč š nebezpečenstwtm
swého žtwota, zwčstowalt. Toto skowo opakowal
swatý Bawel wčřicim w KorintU, napominaje jtch
slowy: Kdo jt a ptjc nehodnč, odsoUzeni sobč si a
ptje, 1eltkož UeroszzUje tčla Wánč.!)

Swatý JUsttU zwčstowal tato tajemstwi cisaťům
pohanským a mUčentct šcházeli se w katakomďách,2)
aďh se szžilostt opojilt, láskoU se opojUjčce přt
hosttně, kteroU ono slowo 1tm pťtprawtlo. Čťowť:
čenstwo Uejank 1ednalo, nežlt aposstolowé a mUčen:
ntct, wěřtlok slowU BožimU. Když Uěkteřt Ucwčrct

jeho lehkowčrnostt se posmiwalt, nenáfledowalo jtch
člowěčenstwo w tčto slabotč.

Smčjic se nad jejich úfmčssky, zťidilo stoly,
plýtwalo zlatem, diamanty a kwčtinamt, aby sttncm
a sláon obložilo oneU zázračný chlčb, o ktcrčm
Spasitel ťekl: Toto jest tělo mč!

Bane, jest prawda, rozUm můj sc matc, co
zattm srdce mé se kláUč; ale th 1si to ťekl, a já
wčťim slowU twémU, nebol slowo twé 1cst žtwot
wččný. Já wěřim w pťttomnost ton we twém stánkU,
o Bože můj, poxlěwadž wěťčm w láskU ton.

Láska! u Zaký jest jeji zákoneě Dna toUži po
sjednoceni až k 1edUotě. Wodčwejte se na matkU.Qna

l) Kortnr. U. 29.
2) Katakombh jsoU podzemnt chodbh okolo Řima, w kterých

křeskanč swč mrtwč pochowáwált w prwnick :: stech
lerech. Wtz o ntch: Cesta do swacčho Řčma od Bawla
Frehe, dědletwťm swatojanským w Wraze 1852 strana
170 a násled. na Fabtola, čtli cirkew w Katakombách.
Whďána Dčdictwťm sw. Cyrtlla a Meth. w Brně 1857.
str. 232 u 265.
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chowá rozmtlé ditč, které po dewčt mčsťců pod jejim
srdcem dřimalo, ktere“krmtla swým mlékem, krmtwsst
1e dřiwe krwč son. Bodiwejte se na nt! Jak splácč
ona 1eho Usmiwáni? QUa na ně odpowčdá liďánim.
Qna newť, jakbh swč ctth wyjádťttt měla, kterýmt
jejť srdce pťetéka“; a často se 1i stáwá, že ncsmyslná

slowa pronássi, která jejt láskn odhalUsi: ,Já bhch
1e sUčdla! N chce:li Uám nčkdo ďolest nejdůtkliwčjssi
wykreslttt, jaký 1tný obraz nám podá, než obraz
matkh, která se Uad postýlkoU Umtrasiciho ditčte
shýbá, abh posledns úsmčch dttěte pťijala, marnč ho
brántwsst prott útokúm smrtieě Ach! to má w tom
son pťkčtnU že smrt jest rozdčlenim lásky, 1essto

jejim snem a jeji rozkosst 1est spojeUt.
Bůh wssak mtlUje Uáš láskoU žarlion. Qn

náš wtce milUje, Uežlt matka swé dttč, wtce než kdh
ženich son newčstU mtlowal. Bročež pochopUji, že
klenUti neďeské snižtl, aby mezt Uámt bydleť; pocho:
pth, že člowčkUdowoltl, 1e1wtděti, knčmU mlthtt,
jeho se dotýkatt; pročež pochopU1tono tak potčsittelné
a tak laskawé slowo, kterč přede dnem swého UmU:
čenčpronesl: Nenechám wáš sirotků!l) thra rUka
ltdská těťo mč rozsápá, srdce mé probodne pro hťichh
fwťta; brzh UeUzťite twáře mé, nenslyssite hlasU
mčho; ale Upokojte se. Když we swém Učeni U wáš
zůstanU, aďych wáš wyUčowal, ďUdU weswém stankU
(tabernakUlU) bhdlett, abych wáš očekáwal, wáš wh:
slýchal a wáš tčsstl, posilňUje wáš. NeUechám wáš
sirotků! Často přijdou na wáš, b wp synowé ltdsstt,
dxwwč zli, hodinh crďké, amarnčse bUdete po čtstém,
soncitnčm srdrt ohližett; já pak, Bůh wáš, pťčtel

l) Jan 14, 18e
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wáš, 1enž wsseťtké úškostt frdce znám, pončwadž 1sem
je sUássel, 1á bUdU U wáš, aďhch wasse wzdhcháni

slyssel a Ua wasse žádosti odpowidal. Já Uenechám
wáš sirotkň! Na šemt jest toltk slzi, jtchžto řřeba
setřsti; tolik stUdených frdci, jichžto třeba zahřitt,
toltk Uezacelených ran. jtchžto tťeba zaceltti; ze swého
stánkU chct si trůU lásky fe sUadUým pťistUpem Uči:

nttt, abych tam odtUd rUce swé rozprosttraje wolal
na wáš: Wojďte ke mUč, wy wsstckUt,kteřiž wzdhcháte
pod bťemenem swých kťehkostt neb bolesti, a já wám
polehčsm!

thby Spasitel nebyl tohoto zázrakU UčtUtl,
Uebylaby 1eho moc snahám 1eho láskh rowna bhla;
pročež nedtwim se tomU, že tento šázrak wykanl, a
wčťčm w Uěj tťm pewUčji, jeltkož frdce Bošiho tťeba
bhlo, jej whmhslttt, a jcho wssemohoUcnostt, jej
prowéstt.

Láska dychti po spojeUi, Ue Ua okamžeUi, ani
Ua stoťeti, ale nawždp. nu

Wroto mci táska jerm jedeU zákoU, jakož také
1erm 1edno jmčno má, na Ueďt t na zemt. Jakož
Búh fe swým tworem w čase fpojiti se hledi, po:
dobnč dhchtč, š Utm fe spojttt na wččnosti; a toto
erýslowrté spojellč, z Uěhož blaženost whwoleUých
pocházt, jest pťewelebný ciť Uasseho powoláni. Toto
prosté rošwažowáni postačUje, aby Ucim žázračné
Ustanoweni nejswětšjssi fwátostt oltáťni wyswěslslo.

Co pak 1est wlastnč k tomU potťebt, bychom ze
žtwota Božiho Ua wččnosti žtwi bhlte? My mUsťme
z jeho žtwota zde w čase štwt býti, swé jedUáUč se
šákoUem 1eho srownáwajtee, cnost prowozUjice. Wý:
mtnka pak cUosti 1est mtlowánč Boha. Čkm wic ďU:
deme Boha milowati, tim swčtějssčmtbUdeme, ponč:
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wadž Uám to ďUde ttm fnadUčjssčm, abhchom witčc

ztlt a wždy to wolilt, co fe 1emU ltbč, š opowržeUim

toho, co se jemU Uelibt. Zeltkož swatost wýmtnkoU

nasieho úplného spojeni š Bohem jest, a božská láska
w náš přičťUoUjest swatostt, měl Spasitel Uáš Uá:
sledeěcč úlohU k rozhodnUti: Jakým zázrakem ťtdskč

srdce wic láskoU rozUttimeě TUto úlohU rozť)odl Spa:
sitel, aU sám fobč za odpowčď dal: Já 1eho srdce
láskoU rošUitim, kdhž ďUdU w něm zůstáwatt swým
tělem, fon krwi, swým božstwčm, swým srdcem a
láskoUson! ou

Llno kťesteanfkéženh, pro kteréž žiwot 1en rúže

nlá, kdhž KrtstUš wtdšl, že swět Ua wáš1enfe
Usmiwá, tU myslil na wasst dUsst, která 1ej wssecky

krňpčje krwe stála, a prawtl sám ksobč: Jak Uchwá:
ttm toto srdce, aby we wábenčch swčta zůstalo mUě
wčrnée?Já bUdU pťebýwati w tomto srdct, já Stwo:
řitel, ohntsstč lásky, která wč fe obětowati; já se š
Uim tak wroUcnč spojim, že múj žiwot žiwotem jcho
bUde. Nak mU řekUU: BUď mým, 1ako já twým 1sem.

Nech mne U ohUtsstč tebe žahřiwatt, jchož plameny
nečtUi zhoUďy; Uech mne w radostech ertUnosti tebe
chránttt, w očekáwáxttradosti nestrtelnosti.u Snad
se ersmčli, Ume oslhssett; a pak bUde oUo silné,
aby swůdnémxt lákánč hada odolalo a na steku
oďčtt, bUde:lt třeba, se wydalo! wu

Kterak mám poptsowati tebe, sskastné okamženi,
kde dUsse žasne, od stolU Bánč odcházejtc, kde láska

jt w srdci Uchwache a ji dle slow pisnč ŠalomoU:
Uowy, Uwa“dt do sklepU wtnného láskh Boži, kde

ona son žizeň Uhássč. Woctty sobě odporUé s1edno:
cnji fe w této lásce w soUhlaš.
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My se UpokoťUjeme, ale UpokoťowáUt jest bez
zkormoUcenostt; mh důwčkUjeme w sebe, ale důwčra
jest bez pýchh; my se bojime, ale bázeň 1est bez ne:
pokoje; my donáme, ale nadčje 1est bez osobowáni;
máme febe za nehodUé, a občtUjeme sebc; UwrhUjeme
se do prachU, a objťmáme; klanime se a mtlchmel
a pťed toUto blažerstt mtzi swčt se wssemt swýmt
mámiwýmt a klamnýmt oďrazy. nu

MtlUjeme, a jako Magdalena rádt bhchom na
poUsst Uteklt se swým pokladem; neborsrďce jest tam,
kde poklad, a žtwot, kde srdce jest. MtlUjeme a
woláme š chott pisnč ŠalomoUUowy; Můj milý jest
múj, a já jsem jeho; zpodpirejte mUe kwtttm, Uebo
láskon omdlčwám. A z toho wytržent, dt swatý Zan
ZlatoUstý, pozdwihU1eme se, hotowt k ďoji, ozbrojent
prott pokUsseni, a ohniwi jako lew. uu Také tehda,
když Ježčš toUto hosttnoU nasyttl th, kterč až do
smrtt mtlowal, prawtl k nim: Wstaňte a pojďmc
odtUd!x) 1akoby bhl ťekl: Již jfem wssecko Učtntl,
abych wasse poraženi zameztl; nyni wstaňte apojďme
do zahrady fmrtelné úzkosti; snad bUdetc mtti silU,
mne násiedowatt! A fwatý Jan, mezi Učennikh teU,
1enž š nejwčtssi wroncnosii chleba žiwota požčwal, a
eryrownatelnoU pťednost mčl, swémU k:šskénm
mtstrU nejbližc odpočiwatt, byl to také, který Uejdále
ho následowal.2)

l) Zan 14, 31.
2) W čaš wálky .skrtmskč dostal franeoUský plUkownik po:

rUčenč, jednu hradbn wziti. Qn se whřittl 1ako lew, w
čele fwého plUkU, který fon hrdinskoU frdnatostč Uad:
chnUl. Bokojnť a chladnokrewně Uprostřed bodákň a
kartáčů, 1akobh se to o parádU 1ednalo, wzal Uepřatel:
skoU baterii! BlukownťkU, prowolal k nčmU general,



Nábožné ženh, ježto wždh wčtězitt a bťčmč

swých bolesti bez Umdleni snássett chcete, wh se bU:
dete často k onomU swatémU stolU přtbližowati, U

kterčho dUsse se občerstije a srdce se rožsstťUje a

sili. Wh pťtjdete a k onč hosttnč se posadite, ne že
jest to práwč na čase, Ue abhste pozornost na sebe
oďracelh, nýbrž že wáš srdce k tomU pobádá aneb
obezťetný zpowčdnčk wám to radt.

Cčtite:lt se stUdenýmt, rozpomenete se, že Bůh
od wáš toltko čtstč swčdomi žádá, že pťtcházi wice
k wúli nemocným, než k wúlt zdrawým; a ťeknete
kneposskwrněné Bannč: Matko dobrottwá, jest to
tčlo tčla twěho, krew krwe twé, co pťijmoUtt, čim

se krmiti chct. Ach, prosim, propújč mUč na okam:
ženi srdce swé, abh soďč Ježčš ltbowal, kdhž fwathUi
zase nalezne, w které nčkdh pťebýwal! u

Že tt, kdo w láskn ncwčťč, také w swátost

ťásky newčťi, to pochopth; wy pak, kťeskanskč žeUy,

wh wčťite w láskU, jako kwčtina w swčtlo slUUečnt,
které jeho kaltch rozwiji, jak pták w jaro, které 1eho
ptsnč ďUdť, jako srdce ltdské we wčno, které obwese:

lUje a opotUje. u
Wp tedy bUdete rty otwirattk pťtsimáni chleba

Uebeského ďez dtwent fe. A proč byste měld se dt:
wtti? Eož ne1soUwasse rth pro szessenč púsobeni
Ustanoweny? Eož Uepťtcházi prawda, ktelčá oswěche,
láska, která obwefelUje a potčssUje, dennč z tčchto
polootewťextých rtů š proUdem řeči? Bročbh nemčťo
oslaweUčtčlo Boha:člowčka braUamt wchášeti, skrze které

1aká to chladnokrewnost! Qded máte tento pokoj?
u Můj generále, já bhl dneš ráno U swatého
přijimcinč!
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prawda a láska wycházeji, které od Učho pocházejie?
Wřtjde deU, kde toto klančUi hodné tčlo UebUde 1iž
pro Uáš postačnjčci potraon. My si bUdeme na Uč
zpomanti, jako Zfrael wládna zemi swatoU, na
mannU si zpominal, kterci mU byla potraon, dokUd
pUtowal na poUsstt. Swatá archa úmlUwy pťecho:
wáwala památkU toho w zlaté nádobě; ale syU
Nbrahamúw 1t se 1tž Uežiwtl. deočiwa1e w stiUU
réwy a stromn ftkowého požtwal w poko1t slastného
owoce domowa. Bodobnč nalezxteme také my dopU:
towawsse poUssti Ua StoU, swaté člowččenstwi Kri:
stowo zase; swýma rtoma jbndesne se jeho požehnaných
rUkoU dotýkatt a bUdeme na něj patťitt twáři w
twář; 1eho láska bUde w nasie radosti naplnčnš dnsse
wtékati jako erhsýchnjicč proUd opojeUt ďez břth;
a to bUde hosttna hostiU, swatba swateb; swatba, o
které Ježiš mlnwil, aby Učemňky swčprottzkoUsskám
přisstich dUů silil: NebUdU pitt z plodU thUého
kořene, až jej ďUdU poznow š wámt pčtt w králow:
stwt the swého.l)

)(U. Maria.

Wacholátko sedělo na kltnč swé matkh, která je
Učtla, kťiž dčlati. Když whslowtlo: We 1menUthe,
t Syna, t Ducha swatčho, obrátilo se k swé matce
a docela Udiwené na nt se podčwajťc zwolalo: Ma:
mtnko, já wtdim sice the, Syna a Ducha swatého,
ale newtdtm ntžádné matkh! u Srdce člowččenstwa

l) LUk. 22, 18.
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promlUwslo ústy tohoto ďttčte. BUo potřeďUje matkU,
a abh we welkolepém dile nasseho wykoUpeUi nešů:
staťa mezera, kterábh katoltctwt půwáonU wnadUost
odjala, dal Uám Búh matkU Martt.

Beze wssť pochpbh máme w klančni hodUé
osobč Wkapttelowč wssemohoUcčprostťedntctwč, které
Uám dowolnje SwrchowanémU š neobmezenoU dú:
mčroU swá pťáUč, swé wzdechy a fwá dikůčtUěUi

pťednásseti. Awssak Bůh wědčl, že přese wssechml
laskawost JežissowU Ua 1eho twářt wedlé paprsslkU
nejwyšssi welebnostt wždh zústanoU děsiwá weltkost
a krwawá zUamenč, která čtowěkU 1eho newděčnost
Ua pamčť Uwádětč a jemU onU docela synowskoU

důwčrU zaďraňowatt mohoU, w které púwabnost a
mocnost modlttbh za“ležejt. Wro čtstoU dUsst 1est lehko

a sladko zwolatt: Nane múj a Bože múj! ale pro
zbloudtlou dUsst, která odesstčni hledá, son Ue:
wtnUost si Uazpčt přejic, jak mnohem lehčejt a
sladčesi jest zwolatt: D Maria, matko má!“ Búh
tedy ráčtl we swé obdtwowáni hodné moUdrostt mezt
Ježtsse a náš ženU w jejč Uejčtstssča Uejshowiwawějssč

powaze, matkU postaxwčtt. QU chtčl, aďy tato Ueš

whrowna:elná žena, kteréby tento tak szesseUý a
tak ltbezný úřad swěřil, 1eho božstwč dosti blizko

stála, kU zjcdnáwáni nám jeho mtlosti, a zase jeho
dosti wzdálena byla, by welebnostt swé ntc Uezadá:
xwajčc, láskU až kslabosti prowozowala a Uám důwčrU
ujažk úplné oddanostt do srdce wlčwala.

Jako jeji božskýSyn, podobně dčMarta, nám
rUce podáwajic a srdre swé Uám o:wirasic, k Uám

ke wssem: Bojďe ke mUč, wh wsstcknt, kteřiž wzdh:
cháte pod ďťemenem swých bolesti Ueb kťehkostč.

.Bojďte š důwčroU kdhš wasse očt, jsoUce zasizenh
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úzkosti, neb bázltwh pro rozpomináni se Ua pokléstp,
k očkm Syna mčho pozdwthnoUtt fe ersmčlth, ze
strachU, žeďy welebnost panowUtckoU neb hnčw soUdcůw
w Uich shledalp, ý oďrakte je aspoň k mým oččm,

a pohleď múj každémU z wáš řekne: Ditě, Uent
wsseckoztraceno; otewřt srdce fwé důwčťe, spoléhajic
se Ua srdee mé; 1á mohU mnoho U toho, jehož we:
lebnost tebe leká, a twá prosďa může mnoho U té,
která son sláwU w to klade, že jest matkon ton.

Kortolanl) senator, dobhwssi si na bojisstt
sláwh, Upadl son hrdosti a nadUtosti w nemtlost
Řimského lth toU mčroU, že, chtčl:li fmrti Ujiti,
z Řima prchUoUtt mUsel. Nozpálšn pomstychttwostč,
Uchýltl se k soUsedUimU národU, Bolskům, krUtým
nepřátelúm Řimanů. QchotUč byw od nich přtjat,
rozpáťtl 1ejtch zássť a wedl je wčtčznč prott ŘimU,
chtěje krwt swých fpoonbčaUů UčtnčUoU 1emU Urážbl
smýtt. ,Jtž bylh niwy wúkol popleUčny a Řčm na
tak kwapné nebezpečenstwi Uejsa připrawen, w Uej:
horssi fwé skltčenosti wzal swé útočtsstč k prosďám.
Senat2) se sessel, wywoltl ze swšho stťedU poseťstwo,
aby witčznčmU patrtetUZ) wýmtnkU pokoje a smtřeni
pťedUeslo; KortolaU Uechtčl je aUt předesttti. Kojtlt
fe nadčji, že hlaš nábožextstwč ďUde prott tomUto
UeUprositelnémU hUčwU mocnčjssim, než hlaš wlastt,
a kUčži wysslt š oliwowými ratolestmt w rUce, po:
koje we jmeUU bohú whprosit! KortolaU zústáwcřj

l) Caj:lš Mašrillš od hrdinského dobhti pewnostt Cortolř
we wcilre Nťmanů š Bolsky nazwáU jest Eoriolanem.

2) SeUat, rada starssčch w obci.

3) Batrtcči sloUťt w Řčmčoti, 1enž bhli zroďU senatorůw,.
wrchUi tixčda mčsikanů; fprosti sloUlt Blebejt.
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erblomen. Co šbýwá slabostt prott tomUto náram:
UémU hnčwne? u

Zbýwá ji jesstč prosba matčtUa. WetUrta, jeho
matka, opoUssti mčsto a přtcháši do leženi Uepřátel:

skčho; KortoťaU poznáwá tU, která jemU žťwot dala,
poUsstizbraň, oďjimá matkU son, a Řim 1est za:
chránčn.

Qded tato moce? Matka 1est slabá, a to 1est
prwnť částka jejť Uwct. Slaďost, která úpčnltwč prosi,
býwá často erdolatelnějsič, Uež moc, která hrošč.

Wik se, žebh to Utžádné sláwy Uepřtneslo, Uad
nt zwčtězttť, a radčjt se dáwá člowčk od ni přemoct.

Zťstý angltcký básUik zUal teUto zák)yb frdce, aU dt:

Těžko 1est člowčkU, čtwrthodixth fe žerU Ueb dčtčtem
obcowatt, aby se sám trochU žerU neb dttčtem
Uecitil.u

Wťede wfsim spočiwá moc matčtna, když swé

dčtě prosi, Ua té okolnostt, že 1eji profba wždy w
jeho srdce, UeUi:lt ono docela temrawUčlé, onen
přemocný poctt we swčdomi bUBi, jejž UzUalosti
zweme. Wrosi:li matka fwéť)o shUa, neUi to poUše

jazyk, který prosi; jest to žtwot, jenž jej Uosil,
1soU to prsy, kterš jej kojtly; 1soU to rty, které. na
jeho čelo peri poltbeUi wtišklh, očt, které Ua jeho
prwni procitnUti čekaly a š jeho derim Usmánim
se potkaťy, kolan, která 1ej koUejsiila, trUdné Uoct,
které stál, slzh, kterš pro Učj bhly prolity, péče frdce
které tak weltce jej mtlowalo. Zťxdhš matka prosi,

prosi wssecko to, allby jej poť)UUlo; a wsseckofe skláUt
před takoonto wýmlUonsti.

Je:ťt wasse nwc, pozemské matky, tak welřká,
pochopnjete Uhnč moc, 1akoU Ueslepssi Zmatek na

frdce Ueslepffčho ze syUň wykoxtáwati Umsieš
13
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Wozorxljtež tUto matkU na swatbč w Kaně; an
di 1en slowo: Nemaji Už wina! apak mlči; a ,Ježiš,
Ua 1eji prosďn, čini peri zázrak; co dim: on pťed:
cházi hodiUUson prozťetelnosti UstanwerU, aby
jesstč onoho kslasU Uposlechl, který, ankl 1emU
weleti. Maria múže posUd prositt, wždy prositi za
ty, kdo jt wzýwajt; Ježiš nacházč zalibeUi w tom,
aby š láskoU Ua Ut patťil a si takoťká prawsl:
Mtlá matko, mám:lt Zalibeni we swé erbmezené
moct, 1est to proto, že mohU wždh tebe wyslysseti!
MlUw tedy š dúwčroU; Zdali Uebyl tento žtwot po
dewšt mčsiců mým neposskerčným obydlime? Zdalt
jsem sez tčchto kolerU UeUsmiwať na Betlemské
pastýře, 1akož t na mUdrce od wýchodUe? Zdalt mne
tato rUka eredla po poUsstt a Uedržela mUe Ua
soUmarU, který Uáš Ua útčkU Uesle? Zdalt to UejsoU
očt, w kterých poslednč můj pohled tak UkrUtUoU
úzkost a takoon láij ččsti mohl, kteroU Uižádnci
bolest ochaďtti Uemohlae? MlUw tedy mtlá matko;
nebo Uebylobh dobťe, abych twář odwráttl a ton
prost odmrsstil!

N pozorujte doďře, křeskaUskčžeUh, když Marta
Spasitele prosi, prosi úpčnltwč UejeU přeslawUé
mateřstwi, ale tačé dokonalá roztomtlost.

bechom wždy a mnoho podosáhowalt, meime
Umčti, mUoho a wždy se liďttt. Nwssak še wsiech
twmů byla Maric WČUU Uejpřijemnč1sst, ne toltko
jakx.pšwdce:ra Dtcowa, jakožto matka SyUowa, aUeb
jakožto chok DUcha fwatého, ale jakožto dokonalý
wzor wsseltké krásy, wsieltkč púwabnostt a wsseltké
cnosti. Dna jest ta jediná, o které Bůh ťict
mohl: Wsiecka jsi krásUá, a posskwrny neni na
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tobč!j) YU ji wždy wyslýchá, obťiďUje si w tom,

aby 1eji cUostt, jakož t jeji mateřskoU dňstoonst Ucttl
a přede wssim jejč erhrowxlatellxoll pokorU od:
nxčUtl. wu

Abychom pokorn Marie posoUditt mohli, meelo
ďy Uám možUo ďýti, jejč weltkost posoUdttt a jejč

wšnessené přednosti pochopiti, š kterýmt Marča spo:
lUpňsobtla saoon ochotUoU občtoonstč.

Eo mám o tčchto předUostech řčcie? Ježto Búh

swých darú wšdh š mčroU a nčkdy t skrownč Udilč,
nezna“ on pro Marti ntžádxlé mtry, přehojUč Ua Ut
wyltl dary ty: „Zdráwa bUď Marta, lUilosti plná!“
Jefsto každ:) twor již před swým narošeslčm zlémU

ponižUjici daň odwádi, widč Marta swým Uepo:
sikwrnčným počettm od tohoto poxtiženi se whj:UUtU.
Zessto každý twor od swého Stwořitele žiwot ďeře,
propůjčUje jej Maria, takořka, Stwořitelt; ba jesstč
wic, an jest Uchránčna ťletby Ueplodmých son
blaženoU plodnosti a kletby, která plodné tiži, jeltkož
bež bolesti porodtla, jakož bez posskerp počala.
Marča jest takořka welkolepým wýjimečxchm dslem,
čili radčjt eryrowltatelxlým mtstrowským dilem mezt,
dčlmt WsicmohoUciho, a 1eji srdce jest, dle slow
fwatého JaUa z DamasskU, xo jisté miťe dčlnoU
zázraxků.u

A jakých šázrakú! Zázraků, kreré Martt žiwým
zťčdlem znowU zrozeUého člowččenstwa čtni. „Jako

Ewa, dč sw. JreneUš, swou Ueposlnsslwsti pro sebe a
pro celš ltdskč pokoleni přičtnoU smrtt se,staťa, po:
dobnč BaUna Marta fwou poslUssUosti pro sebe a
lidské pokoťexlč přččtnou spasenč UčtUčna jest. Jako

l)Wiseň Čcaťomz 4, 7.
13š



196

onano slowem anděla temnostč ktomU swedeUa byťa,
abh Boha opUsttla, podobnč byla Marta slowem
angela swštla přemlUwena, aby bhla BohU poskUssUá,
bp se stala pťimlkayni EthoU, a by ltdskš po:
kolenč, jakož annoU bylo smrtt podrobeno, BaUUoU
také oswobozeno bylo.“ u

N TertUltan tU samoU myssleUkUwyjádřil řka:
Slowo lžt, které přineslo smrt, wlilo se w srdce
EwiUo; slowo prawdh, které přtnássi žtwot, wlilo se
w srdce Marte, aby žena Uchránsla, co žena ztrattla.
Takk Uwádi Ewa swým hřichem smrtUa swčt, Marta
Uwúdi swým mateřstwim naň žtwot. Jakož žeUa w
Ewč počátek kU pádU Učtnila, podobUč mčla dle
wňle Božť žeUa w Martt počátek kUapraweUi toho
Učtnttt. Dle jeho wňle mělo člowččeUstwo skrze
Marit w Ježisst KrtstU žtwo býti, 1akož skrze EwU
w NdamU Umřelo.“ un

„Adame, otče náš, raďUj fe,“ wolá swatý
BerUard, „ale 1esstč wic máš ty, Ewo, matko nasse,
xoráwa, se radowatt. Jakož jste wh bylt pňwodci
wssech lidi, byli jste také 1ejtch wrahy, a sice k nej:
wětssimU Uesstčsti wrahh, dřčwe jesstě, Uež jste pú:

woďci bhlt. Nle wy oba tčsste se we swě dceťt; a w
1akčtodceři! Abh fe posiettle omlthl, eráhal mUž
swým pádem žeUU šňžttt, řka: Bane, žeUa, kteroUš
jsi mt dal, daťa mt z owoce, toť,xo a jedl jsem!
Bromčň nin w dikúčtUčUčtoto šločtmté obthčUi
a rci kU BáUU: Žena, kteroU jsi mt za matkU dal,
dala mt š owoce žtwota, a já ďyl znowU šrozen!“

Takowým zpúsobem Užťeťa se Marta swým
božskr)m mateřstwim Ua rošhraUč mezt dwčma fwčty
postawenU: ša Uč lešel ráj, had, strom pozUáUč, Ue:

poslUssUost Etha, a 1lásledkexxttoho čtyry ttsice let
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temnosti, slUžebnostt a porUssersti; pťed Ui stála
Golgata a za GolgatoU Uowý swčt, 1ehož matkoU
ona je stala. au

N jaký to swět! KřeskaUský swčt, oswčcený

wiroU, zahřátý láskoU, zachráUěný mtlosti. Jakožto
králowna prorokú wtdčla tajemstwi pon.U loď cirkwe
ke wssem břehúm přtstáwati a wssUde ztracené dUsse
přtjimatt; wtdčla národy, jeden po drUhém, se na:
shcowati a Uapájetk žiwých wod toho, jenž řekl: Já
jsenl cesta, prawda, žiwot! Wtděla mtltony anen,
mUčenčků a swatých dUssi, které Uebe obweselowatt

a wszzowatt mčly dtwadlem swé hrdčUUostt; widčela
zemt kosteťh se pokrýwatt, w kterých Uesččslné zástUph

jejim:l syUU w dUchU a w prawdš se klaUětt mělh;

wtdšťa swathUč, kU kterým ttsice čtstých dUssi, za

korothi jejč kračejčce, zpčwh k jeji chwále prozpč:
ijice, pUtowatt bUdoU. nu

Q twém frdci, Marta, zajtstéprorok ťictmobl:
Widčtt bUde počestné potomstwo; Uzťč je a Uafhtt
se. A dobře Uwhl DUch fwatý o tobč řčči: MUohé
dcery shromáždtlh bohatstwč, tyš pťewýssila wssecky.
Tobčč, Marta, wdčččme toho, který Uám wssecko
nawrátil.

N 1aká to sláwa! Nwssať jak mnoho oběti ona
takč stála! Trojč wůle mUsela kdčlU nasseho wh:
koUpeUčnapomáhatt: wůle wččného the, jenžswe“ho
jedtUého Syua dal, wúle tohoto Syna, 1eUžsám
sčbe na občt smčřeUčwydať, wůle Marte, která ze
swcho wlastniho žtwota oďčk Ua nassč spásU Utwo:
řtla a wydala. Dtec dáwá tomUto SyUu, dle jexho
zrošenč od wččnostt, jenom weltkost a weleonst;
fwatá panna, w soUhlasU šUejswčtčjssiTrojtcč, dáwá
mU člowččeUstwčpropújčUjčci jerm poUižeUiabolest,
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abh zúčastnčnim se Uassi slabostt š ni showiwáxti
měl, a zaplacenčm pro náš wýkUpUého Uasse zawinčUi
Usmiťil. DUa mU Uedáwá žtwota; on má wěčUý a
siawný žiwot; an mU dáwá smrteonst, ona UU:
dáwá smrt.

dež Btlát di: Ethle čťowčk! když beráUek
Boži na dřewč křiže swúj žtwot dokonáwá, mňže
Marta, bolestná swčdkhUč takowé mUky, řict: DUt
dokonáwaji, co já začala; jci jsem to, která 1tthto
obět wydala; já 1fem jeho prwnčm mnčtteťem. To
pohnUlo swatého EptfaUa k smčlčmU slowU: Marta
jest křišem!

NejsoUc tim spokojeUá, aby wydáUim občti pro
Uasic wykoUpeni spoťU půfobila, chtšťa Maria, krok
za krokem, Ua bolestné cestč ho Uásledowart. uu be
swšt spasil, mUseť Ježčš son krwč jej wykoUpttt,
fwým UčeUčm1ej oswitttt, swým přikladem je1 roš:
Učtttt. th fwčt swým přikladem zachrántl, mUsel
Ježiš swštU Ua fobč prottobraz whstawttt. Swčt
mtlowať sláwU až k opojeni pýchh; aby jej wyléčtl,
:UUsčl fe pončžttt až k zUičeUč. Swčt mtlowal bo:
hatstwi až k sobectwi; aby jet wylččtl, mUsel Ježiš
chUdobU až k obUažeUi přewzčtt. Swč!t mslowal

rozkoš až kU zrřesitčslostt; aby jej wyléčil, meel
Ježiš mrtweUč až k UkřižowáUi se podrobtti. Maria
pak meela, aby powtnnosttswčho božskéhomateřstwt
bez wady wyplnila, toťyoto trojnásobnčho obštowánt
sc!ašúčastnitt; to pohnUlo welkčho Učitele ctrkewnčho

k wýrokU: „Ntkdh nebhlo ditč pro matkU tak tčžké,
1ako Ježtš pro Marčt byl.“

Dšjeptš wppraije o weltka“UUčt oer, kterého
sk!oxlsseuost pod jmenem swatčho Kristofa Uesmrtel:
ným UčtUila. be za swé hťichy pokciUčeUčtnil,
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podrobtl se obtižné úloze, přeš ťekUod jeďnoho bťchU
Ua dnchý na fwých ramenoU wssecky pocestUé pře:

nássert, kteřiby ho o to požádalč. TU Uslyssi swatý

Krtstof jedUoU w boUťltwé noct Ua swé dweťe kle:
pati. Qtewťe a spatťi nahé, promrž“té pachole, které
chre pťeš řekU se dostatt. WelčkáU 1e pobizč, aby tU

noc w 1eho chatrčt ;ústalo, a přtpomixta mU witr,
boUťt a th; pachole stoji Ua tom, chce pťeš ťekU.
Kristof, wčren swémU slth, béře je.Ua ramena, a
odwažUje fe mezt wlUy a skálh; ake ččm dále 1de,

tim wic zdá se mU tiže rústt, an se stáwá UeUUe:
siteonU. WelikáU se zastawč ťka: Nle wiš:li pak mč

dťtč!, že jsi fe staťo Umě tčžkým 1ako swčt? Nediw

se tomU, odwčttlo pachole; Uebok Ueseš toho, čterý
swčt stwořtl.

Co fwatý Kristof božskémU pacholett řekl, to
mohla wštssim práwem Marta ťčct. Také an Uesla
tižt, ťterá deUUčrůstt se Zdála. NUcena jfoUc, útočtsstšd
w chléwš hledati, w Uocč po Ueznámé cestč Utčkati,

srmd o chléb w cizich mistech žebratt, mohla k ditětt

we fwé nárUči ťict: Wiš:li pak, že jsi tšžké jako
swčt! A Zežiš by Uwhl 1t odpowčdkti: Mtlá matko,
Uedtw fe, Ueboť Uefeš toho, který chce swčt wh:
koUptti. uu

Bez pochyby nestčžowala si Marča; Ueboč Uesla
zároweň š Zčžissem srdce, které bhlo ťáskoU roznicené,
a toUto láskoU, mčla wtc silh, Ueš oUeU Welikán.
SUássela swé bolesti, a sUássela přede wssim bolestt
swého božského Syna; ale an mtlowala tyto bo:
lcxsti; Ueb wšdčla, že tyto bolestt, Shna t matkU
trápicč, náš spasi. N kdhž poslednč deU Uastal, w
kterém přtxlcsseatt občtt, trUdUš dilo nasseho whkoU:

peni, we smrtelUé úškostt mčlo wykonáno býtt, tU



200

stoji matka U občtUšho oltáře a Uacházč we swém
trpkosti Uaplnčném srdct 1esstč dost sily, aby wččUšho
Bošiho Uposlechla a witčztc nad fon bolestt wšUe:
sseUé slowo: „Wane bUď wůle twci!“ wyslowtla,
kterč! ji mčlo hrdthkoU prúwoďkhni Berchtka UčiUttt,
1eUž we swé krwt hťichh swčta š:myť.

Q! za1tstč mohl:lt kdh twor.miti práwo, zde
Ua zemi ctěUia sláwh pohledáwati, byla to Marta;
Ueboč UtžádUý twor newládl Utkdytakoon weltkosti,
1ako ona.

Nwsiak an Umčla tUto weltkost korUUowati,
přewysiUjčc1t son eryrownatel:wU pokoroU; ona
zwčtčztla Uad son wlastUi sláon, 1akožzwitčzitt
Umčla Uad swýmt bolestmt. Wo celý čaš fwého wez:
dejfsiho žtwota zústáwala Maria w skrytostt. Qčt
mč si hledasi a Ualéšaji jt wedle jesli, Ua poUsstt,
w Egptč, w Nazaretč wždh tak, že skrhtost zároweň
š1eji weltkostt a cUosti twrdost 1eji chUdoby za:
krhtt múže.u

Bozdčjt hledám jt Ua hoře Tábor w onom
okamženi, kdeby to tak sladké pro jeji očt bhlo bý:
walo, swého božského Syna wtdčtt oslaweUého, tak
sladké pro jejč Ussi, hlaš Nejwyšssiho slyssett: Ten:
tot jest Syn můj mslý, w Učmž fe mt zalibilo.l)
Uenalešám ji; ona postrádá té útčchy, aby 1ako Wetr
w slastt zwolala: „Dobře 1est nám zde býtt!“ Boz:
dčjt Ualezám ji jesstč, ale na hoťe Kalwarti, U path
ttxčže, w posiedUčm okamženi, kde jeji srdce 1enom
hořkost ptje a jeji pokora nemá se sláwh co bátt!
Mohloby se řici, že wssUdya wždh fe ostýchá, osiawy
swého božskčho SyUa se zúčastnitt a jt seslabittd o

x) Mar. U, Z.
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WsiemohoUcč wssak čitá wsseckyobčtitéto rowUč

tak čistč jako ,hrdinné dUsse; a nemčť:lt by jt za to
powýssttt a jlcion odmčnttt? Božskýjesi Shn, krerého
tak nezisstnoU ťáskoU mslowala, Učtntl jt fpráwkpni
swých pokladů, aby dobrodini rošsiwala a polehčoš
wala strasti šemč, jfoUc za to oslawowáUa, a takoťka

powažUje on sláwU jeji za sláwU fon, a radostt
jejč za radostt swé, poněwadž teji láska jest láskoU
jeho. Qna múže wždy ša Uáš mtťosrdeUstwč ShUa
swého prositt; neboť oU si wždy w tom ťthje,
abh nowým paprskowým leskem jesi pončžeUi odmě„:

ňowal, dáwaje 1eji moc Uowým diwem Ua jewo!
Nebo wzezřel Ua nčzkost dčwky fwoji; ajod nyUčjsska

blahoslawtti bUdoU mUe wsstckUt rodowé.x)
D blaženostt! Qna přeslawUá kráťowna, an

erprownatelná Baxma, ona mocUcimatka 1estnassi
matkoU! uu

Ježiš maje Ua křižt Umirati shledl Ua ty,
kteři w jeho mUce a koťem něho stált, a mezt Uimt

spatřtl th oďa, kteři z lásky jemU wěrnt bhlt až do

snlrtt, Ua jedUé straUč UeposskwrxtčUoU WaUnU, a Ua
drUhč sw. Jana, fwého mtláčka. N Ježiš obráttl
se k Marti a řekť k nt: pokynUw na UčeUntka swého:
Žer, hle fyU twúj! Botom obráttl fe k sw. JaUU,
pokynUw Ua Marti, a ťekl: Hle matka twá!2) Spo:
zorowalt 1ste lafkawost SpasitelowU, jeho pečltwost
o Uáš w oUom poslednim okamšenč? QbráceU jsa k
Martt, k oUé matce, která 1emU práwč w tomto
okamženč tak patrný důkaš ťásky swé dala, má Ježiš
pro ni jeU přčkrč slowo. DU Uedt kni Mtlá matťo!

l) LUk. 1, 48.

2) Jan 19. 26m27.
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Mohlo:bh fe ťčci, že má strach, kdhby toto
slowo wyskowil, žebh 1esstč wic oheň, jenž jt seširá
rozplamemtlj Qn má pro Ui méUč sladké slowo:
Ženo, dč on, hle spn twůj! DU š Ui zacházi, jako š
cizč. Jaká to ráUa pro srdce Marie, kdyďy pohled
Zežissňw nebyl hoťkost takowéhoto slowa osladtl!
Z UáramUé lásky kUám, twářsl se Ježiš, jakobh
ďyl Ukrmen. Zdá se, jakoďy byl řekr: Žer, zapo:
meň, Uxúžeš:lt, žeš matka má, abyš fon wesskeroU
láka Ua ty přeUesla, které tobč swčřth; nebo 1á
se wracčm k otct swšmu, a w králowstwč 1eho by
bhla twá pečltwost o mne zbytečUá; ale pro nč 1est
pUtowáUč obtižUo, cesta jest jesstč dloUhá a poseta
mnohým trUčm; bdt Uad Utmt, jakoš Uade mUoU

bdčla! Žer, ťsle šhU řwň1! Brzo, dčtky, neUzťite
twáťt mé wice; ale Ueuechám wáš sirotků. BonazUji
waš Ua slitowátti lásky, kteroU šUámž šaxtecháwánt
wám son matkU; mtťthe ji, jako an mtlUje wáš.
Tťeba žiwot jeji wáš Uenosiť; tťeba 1ejč prsy wáš
nekojtly, jeji srdce přtUáležt předce wám w tomto
okamžeUi nxUkoUlSyUU, hle matka twci! u

WochopUjeme:lt my wssecky tn Uaděje, kterč

pro Uáš tato záwčť wsobě obsahUjeeš WochopUjeme:lt
ceUUklertU, 1ejš Uám odkazUje, an Uámfrdce Maric
za útočtstUé mčsto wykazUjee?

Srdce matky„ a jakéto matkhe? Té Uejčtstssi,
jakoU kde swčt widčl. Nch, kťeskanfké matky, chcete:lt
mUoho mtlowatt, chcete:ťt wždp moct mtťowatt, proste
Marti, aby srdce wasse Uapodobnštakčisté zachowala,
jako to swé šachowala. Mčjte wážUost samh pťed
scboU, a ksleďte si wážUost ztskatt. Nozpomeňte se, že
čisté a wzátemslé ctčUi 1est wúUi, w které frdce son
cUost a láska fwúj žtwot si chránč. Že Marta we
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swém srdct tak mnohé poklady pro Uáš na:
cházi toho pťččtxm tkwi w tom, že jejč srdee jest Ue:

posskerčné; a bisknp BossUet chtčje žár poltbkň,
jtmiž Ježisse pocelowala, whjádřtti, di: Byťh to wice
Uež polibkh Uxatko, byly to poťibkh anny, asleb
radějť, brslh to polibkh anUeUské Utatky!

Qno nmteťské srdce Uenč poUže skdce Uepo:

sskwrxlčxUématkr); jestč to také srdce bolestUé Umtkh;

a to Uáeš mUsi přede wssim potčssowati, jeltkož tod

nasst dúwčer UáramUě žwýssUje.

Nbp člowčk trpicčxxlU člowčkU Ulehčowal, tťeba

mU abw sám bhl Uapťed trpčť; abd slžyjtslých stiral,
tixeba UxU, abh wňbec wUttťUi úzkost srdce chápa.l a

politowal, mUsi srdce mitt, a to srdre takowč, které
často bolesti žpňsobowalo fon skličersti. Nwssak
pťede wssemi twory Marča Uejwčc trpčla; an Ue1:
lépe oUU wUtterUč opUsstšUost srdce, čteré se obyčejné

dusse posmiwaji, a oUU mUkU zUala která často š očt

stUdUice hořkých slži dčťáwá. Můžeme t řčct, že srdce

Mňrie WaUny jcxdiným ohUtsstěm jejich Utrpexti a

jedixtým jcwtsstčm jojťch dlonhých a bolestm)ch mUk
bhlo. ou

Čteme w pifmč swatém o dceťi Faraoxtowě,
že kU břth Niln sč kočlpat ssla, a Ua wodč ťeko
ossttkU ze siti plawati wiďčla. Nxalezxmwsst w této
kolébre ditčx, kse:ré fe Ua Ui Usmiwaťo, porUčila dčw:

četč Ua blčžkxx se nacházejicimn, abh koonU pro to

ditč wyhledala. Toto mladé dčwče bhťa sestra pa:
cholátkowa, a toto pachole byl Mojžiš. QUa tedh
ssla a pťtwedla son a pocholeitka matkU. Celá
ssťastná bčžč tam, myslčc, že plod žtwota swšho šase

Uazpčt obdrži. Nle jak weltký bhl jeji žel, kdyš dcerU
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FaraonowU Uslhssela k sobč ťict: Wezmt pachole a
odchowej mi je. Bro pacholčka bUdU ja matkoU, pro
tebe bUde on cizixlcem!

Jaká ro rána pro frdce oné matky! Jakč to
bolestné sklamáUč! N předce, co jest takowáto bolest
U porownáUi k úzkostt která srdce Marie swtrala 7
Jakošto králowna prorokú, pťehledla bUdoUcUost.
Za jeslemt wtdšla pro swé ditč wypowčzextč, za wy:
powčzeUim chUdobU a skrhtost w Nazaretč, za Naza:
retem stUdnt Jakobowxl, U které JežčsstUčkdy mUohčm
wic erdčkem a UárUžiwostmt ltdi, Uež dťoUhoU
cestoU UaneUémU odpočimxti třeba sohlo.u

N 1esstč we wčtssi dáťce wtdčťa Ua wrchU pUsté

ť)orh křiž a Ua tomto křižt občt! TUto občt widč!la

w stiUU ťáfko swé rňsti, přeroškossný to obraš mla:

dostt, pťiwčttwostt a krásy. Qd 1eho útlých rUkoU
přijimala lahozeUi, kterých aUďčťé, bpchom tak ťeklt,

jč záwtdčlt; a každé š tčchto ťahošeUč, každé z tčchto

polčbeni prokláwaťo jejč srdce mečem, stUdeUčjssim
Uad stUderst smrti, práwč tim, že opojenčm Ueňoy:
rownatelné liberostt rozssčřer bylo. Nch tajemstwi
plnč wtdčni promčntlo wino, tak lahodnč, w
hořkost!

Nn Bůť,x oUen poklad jč swěťowať, ťeklkMarti,
1ako dcera Faraonowa k matce Mojžisiowč: Wežmt
toto dčtč, Uoš je dewč!t mšsicň pod srdcem swým,

žtw je mlékem fwým, pčstUj je ťaskawč, odchowej 1e,
ale ntkoltw pro febe, Uýbrž pro mne; ono mUsi moU
sprawedlnost smiřtti a swčt wpkoUptti. Nezapomeň
na to Uikdp, ono jest občt„ kteroU pro ono občtowáni
whchowáwáš. Qdchowej je, Utkoliw pro podporU
swého stáři, antž, abyš okusila oUoho pro Ulateťské
frdce tak sladkého sstčstč, wtdčtč pťod žtwota swčho
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od šástUpň ctšUa a zdwojnásobňowatt fwúm účasten:

stwim radostx jeho wčtšzosláwy; Uýbrš odchowej je,
abyš je Uěkdy wtděla osočené, UroUhaUé, rošedrané
a Ukřižowaxlé.Ddchowej je pro polčbeUč Jtdásiowo,
p!o polčček slnžebUika NUássowa, pro biče žorldxtéřowh,
pro třttnU posmtwáni, pro korUUU tonon, prox
dřewo křčže. Ddchowej je, abyš Uěkdy po jeho krwa:
wých stopách ssla, kterýmč se bUdoU kamelch Golgatské
čerwenatt, abyš wtdčťa, jak Ua swé bolčstné cestč
swňj křiž Uesea son kráonU twář tobč pofkthje,
pokrytoU prachem a krwč a posmčchem, a swé bolestt

rozhojňUje wssemi twými bolestmt! Qdchowej je,
abyš Učkdy jeho Uohh a rnce hťebtky zprorášeslš

wtdčla, abyš toto ditč, Uejkrásxlčjssi mezi syxch ltd:
skýnň, na kťtžt rozptaté a roUch zďawenč spatťtla,
abyš wtdšla a w erýslowUém úžan pozorowala,
1ak 1eho rá„ny otřesenim se rozsstřnjč, abyšjeho wym:
kUUté kosti počitala, a Ua swé frdce onU tak čistoU

krew přtjala, kteroU twé srdce jemU dalo. Qdchowej
je, abhš spatřtla, jak w powčtřč pUi, w Uejwčtssi
smrrelné. úzkostt, w úplUé osamčlostt, jak jest zetťeno,
na swém tčle wssemt mUkamt zlomer we swš dUsit
moU sprawedonsti, odstrčer od zemč š posmšchem,
zdrcer od Uebe, které Ua jeho hlaon želežným
UčinčUo, a 1ak fwým pohťedem z pohledU twého po:
wodeň přenáramxté boťestt čerpá, která Ua Zemt aUt
jmeUa Uemá.

Nch, tot wrchol; w tomto okaxUžeUi wydúwá
BeráUek Bošč, posnd ttchý a trpčltwý, š úst swých
Uáixek: Bože múj, Bože Uxňj, proč 1si Ume opUsttl!
Tento Uářek, toto wzdechnmi slpffi Ueposikwralčxlá

macka. DUa slyssi jej a srdce jejč, laskawosti bezmez:
uoU rošssiťeUé, wytrhxlje se w roznicextostt š pom,
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jtmtž fewřeno, a wrhá se Ua srdce občti, aby jř k sobč
tisklo a řeklo: Můj mtlý, můj 1edtUý, th Uejsi opU:
sstčn; nebo tobč Zůstáwá matka, která na bolestt twč
pozirá! N Ježiš UchopUjetoto w lásce roznicené srdce,
odwracč je od sebe a dáwá je xtátxčřka: Žer, hle
syn twůj!

Mšlt bychom se diwitt roxnUro ctčnč, kteréť)o se
Wannč Marti ša podčl dostáwáeš Diwtti se, že cirkew
jt wzýwá pod rozltčnými jmenh a1inazýwú: Uzdra:
wenisli Uemocných, pomocntci křessanů, potčssellčm za:
rmoUceUých, útočtsitčm hřtssniků?

Co se mne týká, cčtim radostUé rozechwčni, a

Uedtwim fe tomU, wtda, jak plaUxecw bonřt jt wšhwá,
bojoink před btton knč úpčnltwč wolá, dčťátko
w kolébce jč prosi, mťádež son eriUnost, dospč:
lejssi žtwot 1t son starost a stáři swč: Uářky a na:
dčje swé jč swčřUje. Nedtwim fe romU, wida pčchorky

jejimt swatyněmt koruxtowanč a tytodswathxlč sltbný:
mč dary zdobené. Nedtwim se tomU, wtda, jak swčr
ze zkoUssek,zkáon a záhUboU jemU hrošicich, wstáwá.
Marta wtdi š wýfostt Uebeskš sice nlnohš lehkomy:
slné ditkh Ua zemč kráčett, ale také mnohé, které jt
mtlUji a jesstč wčc swými skUtťy Uež swými zpčwy
welebia oslaiji.

Břeslawná králowxlo, přemiťá matko, pronaž
Uánx son dobrotU. erzřř okem lásky Ua Uejwysiiho
pastýře oirkwe. Jtž po dloUhý čaš kráči, jako twúj
božský SyU, š břemenem křiže swého po drjxlatč cestč
Ua GolgatU; Uttš boUřt, polož meze powodUi strastč
jeho a UpřijemUt kaltch jeho rak, jako jest přčjemné
srdce jeho. Zehnej také, ú dobrá máti, křeskanstwu a
wssem, jtmž se wšnesseUé a tčžké úlohh dostalo, je
wéftt a sprawowatt. Dej, aby wždh kU sxoým nej:
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krásnčjssim witčzosláwám tU pťtpočitáwalt, kteroU čest
twého božskéhoShna se roszošUje. ŽchUej také Uassi
wlasti a celčmU nassemU UárodU a whproš, aby w
jednotč wčrh se opiraje o skálU cčrkwe fwaté chodtl

wždh we swčtťe BeráUka a ptť ze stUdUtce wodh žč:
wota a jedl ze stromU žtwota. Žehnej také, ý dobrá
mátt, mnš a wssem lidem, abychom bylt napsáUi w
knize žtwota BeráUka, SyUa twého. WodporUj Uasst
slabost, potěssUj Uassi žaťost, stirej slzy Uasie; dej
předewssim, abh srdcc Uasse wůni tčch tři kwitek
wydechowalo, které 1si Uejwčcemilowala, ltlte, dtolkh,
růže, tak abh se mohlo o Uáš wsiech řici, co pismo
swaté o žeUč (JUdtth 15, 10) dt, která swýmt cnost:
mt, son krásoUa fon odhodlansti sláwUsi šiskala:
Tyš sláwa ZerUsaléma, tyš radost Jsraele, tyš čest
lth Uasscho!
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StnUown

Dčdirtwť sw. Cnrilla a Mcthodia
w Brně.

š. 1e

účel dědictwi fw. Cyrilla a Metbodia.

Dčdtctwi pečUje o zwedeUi lth Morawského,
1akéhonáš čaš požadee; o zwedeUi wfsestraUUš,
awssak Ua šákladě wčrh katoltcké š whťoUčeUtm wsse:
ltké poltttky.

š. 2.

Prostčedkn k dofažeUi účelU toboto.

1. Sptsowáni a whdáwáni knčh, a sice Ueto:
liko wýhradUč Uábožextských, Uýbrš wůbec wzdčlawa:
cich a k dUchoinm potťebám wčkU Uasseho prohlé:
dajictch, zwlásstč dčjepth, zeměptsU, pozltáni wlastt,
pťirody, řemesel a orbh atd. J w Zábawltých sotsech
oďsažeUxa býtt má bUď obraUa, bUď Utwrzowáni
prawdy nčkteré katoltcké, jtžto se odpor časowý dotýká.

tháwati se bUdoU dčdictwtm, pokUd jnlčni
stači:

U) Dbssimé štwotopish fwatých.
d) spish poUčné.

o) sptsy zábawUé.
á) časopisy a wsseltjakč ťtstp bčžné.

1.1



8) předaxlčty Umčlecké, kU př. obrazy, Ze:nčwidy

čili mapy atd.

WošUameUáUi. Qrgánch Dčdictwč fw. Ed,xrsllaa
Methodta 1est „Hlaš“, časopiš cirkewni.

Z. Z.

Šctťcni zúkonůw tifkowých.

Wťt whdáwáUi časoptfůw, kUěh bčšných, obrazú
atd. bUdoU fe stáwajici zákony tiskowé zewrubnč za:
chowáwatt.

š. 4.

Zřizeni Dťdictwi.

1. SpolUúdem Dčdictwi státt se ,může každý,
kdo za sebe jedextkráte Ua wždy položt 15 zle r. m.

2. Wklad tento nlúže se zaprawitt bUď Ua:
jedUoU, aUeb we tťech po sobč 1doUcich ročnich lhú:

tách we 5 zť. r. m., které až do dne 31. záři každého
rokU wplaceUh bnďteš. Kdo by do te“to lhúsy wkladek
Uezaplattl, přestáwá býtt údem Dčdtctwi.

Z. Kdo wssak témnž ústawn 105 žl. r. m. wč:
nu1e, powažowáUxbUde za spoleakladatele a obdrži
4 wýttskh wěci Dčdictwťm wydaUých zdarma.

4e Kdo 1ednoU Ua wždy dá 50 Zl. r. m. bUde
téhož ústawU spolUúdem l. třidy a obdršč Z wýttsky.
Kdo 30 zl. r. m. dá, stane se spolUúdem ll. tťčdy
a obdrži 2 wýtisky. Kdo 15 zl. r. m. položk, bUde
spolUúdem lll. třtdy a obdržč 1 wýttsk zdarma.

Spoji:lt se maUžel š UxaUželkoUw jedeU toliko
šáklad o 15 žl. r. m., wydáwatt se jtm bUdoU kUihy
jen do úmrti toho, který prwnč w dtplonm pozna:
meUáU 1est.



BoleameUáUi. Starssč až posUdpřtstoUpčlčúdowé
UešawazUji se k dopťatčň!xx k onoč ;wýssextémll

wkladn, awssak wybčšejč se, aby sami dobro:
wolnč swňj wklad doplUitt ráčiťt. w
deby bylo zapotřebč ll. Ueb lll. wydáxtč Uš:

kterú již whdané kxtthy, spolnúdowš jt dostáwati Ue:
bUdoU, Uýbrž knthh ty prodáwatč fe BUdoU we pro:

spšch pokťadxllre Dčdťctwč, abh se UákladUčjssč dčla
whdáwati mohla.

th úmrtč fpolllúda přisslo ústawU tomUto we
známost, žádajč se wel. pp. dUchowUč pastýťowš, aby

,úmrti takowš pokladxtikowt Dědčctwč, třebaš pťimo
posstoU ošUámitt ráčilt. Bodobného oznámeui pčsem:
Uého zapotťebi jest, kdykoltw spoťuúd Učkterý ďUď k

wpšssi dňstoonstt wyUtkl, Ueb se tham přestčhowal.
5. WččUi údowé, jako řeholy, dčkaUstwi (wčka:

rtáty), osady, knšhárny, sskoly, rodtlch, fpolky, bratr:
stwa atd. fe wice Uepťtjimaji.

6. KašdémU woon, doplUčUčm wkladU U wyšssi
třidU postoUpitt. Zassle:lt tUdčž kU př. spolUúd Ul.
tťťdh k prwntm 15 zl. r. m. opčtnč 15 zl. r. m.,
staUe se spolUúdem ll. tťčdd atd. Awssak fpolUúdstwč
postoUpttt jiUémU Uedowoluje se.

7. Každý přtstUpthci račtž jméUo a misto pťe:
býwáxti swého, jakož t btfkupstwi a dčkaUstwi (wtka:
riátU) a poslednť posstU zeerbnč Udati.

8. Každý kUčz, který jest údem Dčdt:
ctwi fw. Cyrilla a Methodta, be“ťeUasebe
powčnnost, bUď wc slaonst, bUď Uškterý
deUw oktáwš fw.apofstolů Ehrillaa Me:
thodta každoročnč sloUžttt Msft fwaton
ša wsseck!,x štxxxča mx:.ewé fpoťxlúdy dotče:
Uého Dčdictwč; a bUdc:ťi libo a možno:lt

Uxe



thoU Mfst swatoU za obráceUi Ucirodůw
sťowaUských od jednoth cirkewUé odloU:
čeUých, kteroUžpobožUost jtstškašdý spoťU:
úd co wčrUý katolik spoťU konatt neopo:the.

9. Zemřeli, za kterš Učkdo wkladčk k Dčdtcrwč
Učtntl, tak 1ako tt, jižto Ua smrtelUé postelt UejmčUč
15 zl. r. m. za sebe do Dčdictwi odkázalt, stáwajč
fe účastnýmt dUchoinch milosti, w pixedesslém (8.)
čisle jmerwaUých.

Kašdý, jeUž bhl wkladek UčtUtl za mrtwého,
pokud žtw jest, kUik)h bez ohledU na welikost wkladU

uo owssem nejméUč 15 zl. r. m. n po 1edUom wú:
ttskU dostáwatt má.

10. SpráwU Dčdictwč sw. Eyrilla a Methodta
wede wýbor, sestáwajčcč z kUčži, kteři bUď w Brnč
bUď Ua bliku přebýwaji.

11. U jiUých osob a úřadů šastUpUje Dčdictwi
sw. Ehrtlla a Methodta starosta, a w jeho šamčstnánč
jedeU z jeďUatelů.

12. Wýbor scháuziwáfe čtwrtletUš, a kwhzwáni
starostoU i častšji w BrUš, aby, čeho zapotťebi, w
poradU brať, a wčtssiUoU hlasň přčtonmých wýbor:
Utků o Uálezich pro celé Dědtctwi platných rozhodo:
wal. m Wýbor xná práwo, počet údůw fwých od:
cházejčctch doplUttt Ueďo t rozmnožttt, awfsak Ue 1ank,
Uež katoltckýmt knčžimt, a každoročnč UweřejňUje
zpráwn o čiUnosti swée

13. Každý spolUúď Dčdictwi Ulá práwo pč:
semnč Uciwrhy swé činttt a přánč swá projewowatt
dotčcnémU wýborU, kterýžto při swých shromážděntch
zawázáU 1est, jich swčdomttč w úwahU brátt, a dle



ntch, pokUd potťeon, prospčssxw a :UožUo jest, se za:

chowati.

14. We sporech z pomčrU spoťkowého snad

wzntklých, odwoťáwá sek starostowt, a w domUčle
Uedostatečném Uchhowšni kpťčslussťcčm c. k. úťadúm.

15. Kdo témUž Dčdčctwi oŽštUje prúce fwš li:
terUi Ueb Umčlecké,obdrži Ua xdýsloonU žádost ho:
Uorár podle wýborlwstč, obssčrnostč a dčtležř!ostč stx“U

fwékyo7o čamž wýbor úfUdek proňefe.

š. Z.

Rožesilúlli kněb n wýtworůw Uměleckých.

D rošesiláUi kUčh, fpisňw ň jiUých pťedmčtůw
Dčdictwčm nydaných postará se wýbor. Žšaždý pťi:
stUpUjicč k Dčdtcřwč ihneď račtž ošnámttt, že které š

Usta:wstečxých ešpedtrč si kučhh brátč bUde.

WozUameUáUi l. WrawtdlexxxU této wšct ostaUe,
co Ua lčstkn tisstšUo 1est: že Ua ponázáUi ťistkU

sxrxéhokaždý spolUúd w hlawni komisi U pana

Nntonťxm Nitsche, kxxčhkllpcew Br,ně, FraUttsska
Řtwnáče w Wraze a Bedřtcha Grosse w Olo:
monci kUihy sobč whbčrati xxxáe Kdo km wssak

chtč!ljposstoU kUihw swé dostatč, račtž se oďrátttt

fraUkowaným ltstem Ua jmenowaUá kUěhkUpoctwi.

WošxxameUánč ll. Wsseltké doptfh w záležttostech
Dčdtctwč sw. Cyrtsla a Methodia bUď?xežposi:
láUy pod adresoU na prof. M. WrocháškU, sta:
rosiU Dčdtctwč; zásilkh peUčš pak bUďteš čiUšUh

w listech fraUkowaných pod adrefoU:

Pokladxčirtwi fwnt. Eyrilla U Metbodia wžfšBrUš,
Wewerská Uťtce, pacholecký šemtxxáť.



š G.

Pomčr k wlúdUiUlU řiženi.

1. Wládnčmll řišeni se poUecháwá Uahťédatt w
1edUánč spolkU, bdili Uad zachowáUim UařišeUt U pro:

půjčexxšm potwrzeni daxxých, aneb wsseobecnými pťed:
ptsy stanwených, a UšUá:li ša potřebU, Hřtdatt spoťkU
od pťtslUfsiciho úřadU UrčeUčcho cisařského komtsara.

2. thby se spolek rozejčti Ulčť, rošhodUe wý:
bor o jmčUi w dUchU Dčdictwč fw. Eyrisla a Me:
thodta, a podá o tom pťedbčžllol: zpráwU whs. c.uk.

mtstodržttelstwi, a swémU 1). šj. UejdůstojUčjfsimU
anU btskxxpowi.



Přijem a wýdaj Dědictwi fš. Cyrilln n Metbodčje
od 1. ledna až do 31. prosiUce 1873.

Robcrt ŠUdcrla,
t. českoumatelúčrů.

W BrUě, dne Z1 prosiUce 1874
Matčj Prochazka,

t č starosta

2 , o r

š. j P ť i j c m Na Uplsech Na botowostl

š j šlu kr. 10 šla kr. h 10

š watek od xx.1872 . . 59550 j
Na hotowosti frbodek o

543 žl 31„0 kr.

Nowý pťijem.
u ť. Urokw 2550 38

ls. j WřtstonpenimnowýckxUdč:
xsll. doplaeenťm a dart,) 831 45
M. Ztěženébo za knihh 275 31

š Nozlťčxxéjiné prl) T 11 85 ú
Sollť,xrn přťjmň z 59550 3668 99

Wýdaj.
Na Uowei dčla:

l. j Za ťisk a papťr 910 01
llm Za wašbll 988 uu

Ul.j Na danč u 77 5
šlfe j Břewošnel,xo 20 61
x ll. Wosftownebo 20 u
llsil. Nožlkčné jtné wýlohh 234 55
llsl Schodek od r 1872 za: 543 34 ,5

praweU . b
Soxchrn wýdaje . 2717 32

Bilanrc.
Kdl)ž od přč1xxlčt . 59550 3668 99
odčťteise wodani . uu w 2717 B ǧ
šUstaneUkoUčeUimr 1873 59550 951 67

Wýkaz jmčni.
š. Weweřerých fondech 59550
l?. Na hotowosti . 951 67

Fabián Rohúčcč,
t. ll. poklaslontkf



Wýprodej kněh z Uassrho Dčdictwi za wrlmi

sUixžcnoU ccUU.

Dčdicrwt sš. Eyrtlla a Metť)odčje má, jak š
Uiže poťoženého sežUamU spatřtti ťze, hoonst. kUčh Ua

skladč, které. za welmxt leonU, w téxnž sešUamU Ua:

šUačerU ceUU prodáwá. J whbiži wssechUyUsilčchttlé
podporowatele dobrého čtenč, aďh si erbtčžowali tU
Ueb oUU kUibU aneď i wice kUčh z Uasscho Dčdictwč

bUď pro sebe aUeď pro a:xčstUč kUthowUU objedUatt.

WosloUžč tim pixedUč sobč samýnx, Uebof obdrži erthy

o“ďsahU dobrého, welmt poUčUšho a Ua xmnoze t mčťe

ZábawUého, Uň Uichž spoln Ueťpi xlicz oUoho kalU
jedowatč erčry a Uemrawnostt, jčmž ša Uasstch dUň
mUohé kUihh potřisxxčlch jsoU; posloUži tim aťe také

t UassemU Dšdictwč w 1eho siUaUčUč tisUi a UmožUi,

aďy se ďUdoUcUč úeoúm wčtssč podčťy dáwati mohly.
un Kdo si řečoUé knthy oparřť.ti “ť)odlá, af se obrátč

ústnš Ueb pčsemxxč: Ua pokťadnčka Uasseho Dčdictwč,

wp. Fabiána Noháčka, prefekta pacholeckčho schtUáixe
w Brnš, Ua Wewerjkč Ulicie

MRwa



Seznam knčb, které Dědictwi fš. Cyrilla a Me:
tboděje na sklndť mú a za fnižeUé cenU prodúwú.

Boťet, Pšl:i Sššť,x
J m é n o d i l a eť:ššfp:š, wcoenlc: zcenš

fflade zl.lkr.slťl. kr.

Josefllš FladiUš o wálce ž;ijoowfkéj 473 1l40ju50
thot sw. Nlžbčtylle wydáni 1213 o 70uu50
Ziwot sw. Eyrilla a Methodčje 53 105! 1uu
Fabioťa 41 1čd2j 1uu

Žlwot sw. Zana Kaplstrána 879 1 607p80
Dčje sw. mučedlnikůw . 950 u70.u 30
Dějeptš cirkwe katoťickš 1474 2uu 1u
Sw. Frantissek Borgtáš 859 1 20uu60
Blah. JaU Sarkander 8383 2uu 1u
Ziwot sw. Nngely 821 w 60u 80
thot sw. LlUgUstina 689 2 80
Hospodářjká kniha 952 1 60
Eesta do sw. žemě l. dil 984 1 Zojušt)

„ „ „ „ U. Hčl . 1283 1 Zoxušo
Cesta do FraUcoUz a Spančl l. 910 1n uoe10

„ „ „ sl. 2400 umď uš(d
„ „ „ „ lllu 2400 u šquoš(d

MorawaU, kalendciř od rokU 1852 13 u Zšzn15
1853 3 nuZšŽu 15
1857 20 wuďšžu 15
1858 35 uuZťškueskd

1860 Zš u. Zšju15
1861 40 Cuššj.e 15
1862 ZZ řč,.šluUš

„ 1863 Z8 u:ššww

„ 1864 Zš uššjxu 15
„ 1865 40 chš:p 15

1866 40 u 36 u 15
1867 330 mZšjmo 15
1868 84 wZšžE 15
1869 182 anť.iinu 15
1870 86 uššťn 15

„ 1871 182 uZš!uU)
„ „ 1872 280 uššj 15

Qbraž jw. LUdmtly 1060 uuš()jnxš()
„ „ Wojtěcha . . . 980 bušl)juM
„ „ CUrisla a Methoděje . . . 270 uo čx0ju20

Mensii obráškxxsš. E!,xrilla a Methoděj 5700 ju02
Mapa Balestinyx . 400 quuuw

„ Eernégorw. 380 uuckžl)šWodobtzUaSnfsilowa 15 nuw: 20



SošUam
zemřelých údúw Dčdictwi fw.

Enrilla n Metboděje,

ktrťi bčhrm rokU 1873 šrmřcli, mlrb, ač dřiwc

mrtwi, spráwč Dčdictwi tcprw lrtoš
ozUlimrUi bnli.xe)

ul) Uctiwě se žádaji wssřckdlt přťžUřwoi Uasseho Dědictwč,
abh úmrti spolUúdůw jpráwč Dědtet!oi rhchle ozUamo:
waťi, jeltkož se to U mnol,xýckxspolUúdůw řeprwa po le:
tech striwalot



Z nrcibikapstwi Qlomnckébo.

4586 BeUesiowa Marie w Kťextowtcich
12653 Šttčka Fraxltlsska w Rohatci
12983 ŠrUbař ;an we FreUsstátč
3955 Eigáxtek Nepomxtcena we Welk T Uct.
9977 Šrámek NUtoUiU w Hrnbém TýUc

13231 Šwédowa ZšateřtUaše Dworka
5112 Hossák E.oa w Křextowtctch
5756 xžňkUbčkKasspar z WrUsk Wťrsst
7713 RUUc JaU w Qpawe
8303 Smta NUtoU w Kelessowcckch.
8947 Wagčni Tlxrčžta w Dpslwč.
9491 Mach:) threnc w Srlckdolasce
99:19 BorUUský Marcel z Welť Oosstčc.

10185 thkowa Marta Zc Smoťky
10485 Swarcor Frant. w Bratssi
10775 Walota ;ohaxm w Dttmdorfu.
11830 Nod Mexrkety (8)erečkowé w Hťowntci.
133()0 Mosler AUUa z Neplachowic
1677 Boláček FraUt w Miloticich
6274 Wrokl StmoU wč Sptčkách

12748 ZoUral JaU w DrayaUech
11688 Danček Tomáš w Niwntct
10347 Wp Witek JaU, kaplmt w HťUkU.
12791 Boďčťk Wáclaw w Ntwnčcč.
13592 Dokolcptlowa NosiUa we Wa:lowtctch.
4572 Doleslck Josef w Topolanech
5029 Boerka MatoUš w NebottUě
3446 Mocka Jgnat w LoUčce
7382 Wtllisch Zosef w KUUowřcčch

12292 Hanák NUtoU w KUUowtcich
1716 Dp JUfaUǧer Josef, farář w KoťiUě
2893 Sýkoia Nbdon UxČechowtcich



8223 SUstek NUUa we Starém Dwoixe.
1154 .Cřwaptlowa NUšla w xSletUč!.
7417 tháhal Tomáš w Hoťirt U Qlomonce.
8182 Wrchla Frante, Učttel w thtUč.
9142 KUUdrata Jan w Hostčttdxě.

10730 Sadtl JaU w Domaželicich.
10731 Zdražtl Frant. w Domaželtcčch.

Z bikapstwi Brnčnfkébo.

855 Stiš Leopold, hospodský we TťtčUtct.
8909 Jahodowa Eleoxtora w Třebtčt.
1243 Kácetl FraUt. w Nosictch.
2066 Follek FabiaU we Starém Botworowsk::.

13006 Wojtisiek MartiU š Boře!ttcz
2221 Kxolda FraUt. w Wawlowicich.
5651 Hanák Josef w Malkowicich.
3127 Hrůza Josef w Bťeskačt.
3128 KUdrUa Josef w Wťcfkačt.

12221 KUčera Matčj w cht.
9074 Foťtin Nnton w Wolltctl
4606 Beksa JaU w Nosicčch.

957 Dp. Bleskáč JaU, faršř w DlessUtci.
2761 Nod Jofefa a Nnny Sewččkowýchwe Skaltct.
3031 ChUďáčkowa Marta w Mčntnč.
8624 Straka Josef w LaUžhotě.

12402 BrUmowfký Barbara w Lanžhotč.
2311 Sporowcowa Joscfa w Bystřtct.
2259 Sassekowa Josefa w Bystřici.

13563 Dp. Frant. DUda, faráť w Rajct.
9688 Mtkeš Filip w LipntkU.
4468 NUtossowá NUUa w Qstessowě.
5040 KlUbal Fabian we Wilimowtctch.

12218 Křehltkowa NUna w Deblině.
6807 Tomek AUtoUiU w Morawanech.

Z nrcibiskUpstwi Pražského.

10229 Brocházkowa Alžďčsa w Dolnčch:Beřkowtcich.
1306 Dp. NeUmann Bantaleon, farář we Weltrnfechl



Z bifknpstwi BUdčjowickébo.

12784 Jaroš Tomáš w Ehotčt.

Z bifknpstwi Krúlobradeckébo.

398 Konopcič Frante, faráť w TrpčUč.
7556 Schúller BohUmtl, ředitel Ua realné sskolew

Woltčce.
7268 Wokorný JaU, rewčrUkk w NxmadorfU.
5961 Jodaš NUtoU w Hořtcčch.
8298 WotroUbek Jofef w Hradct Králowč.
8746 Ušdilowa Maria w DoUbrawtct.

Tedy úhrUem w BánU zejnUlých údúw letoš,
jak daťece spráwč Dšdtctwi ozUameUč bylt 72, kte:
ťižto se modlitbám žioncich odporUčUji.


