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Uoťhlrd mr miťr n mrnmrch lidU přrd
Žristem Yňnrm.

j.

Pohemě pťed Kristem Pánm.

š. 1. Boťčltrlxpohanstwi wňdrr.

Wira pocházi od Boýa; nebo ďUedprwnim rodičům
Adamowi a Ewč w ráji zjewoidal sc sámPčm
Bůh, a dečowal jich, jatě wlastUofti mci a jak bd ďo
cňti mčli; ohlassowal jčm Ux swá pťčrázani, aby je zaa
chowciwali a tak žiwota wččněho U něho dosáhli. Ba:
mátka na tento blaženb staw člowčka w ráji, kdež
se mu Bán Bůh zjewowal a jej wpUčowal, Udržela se
skorem U wssech starbch pobanských ncirodů w powčstech
a pifnich jejich, jež wyprawuji o zlatčm wčku národn

w nejstarssi jšbo dobč. Na doklad Uwádime tU jen Jndh,
Brrssanh a Rekh.

Neš ďned prwnim břichem w ráji, kdhž jedl
ze zapowčzenčho owoce, pornssil člowčk wixru, úctn a poa

1



2 Bočútel pohanstwi wůbec.

wilmoft fwon kBohU, a pč:dem timto si welice Usskodil.
Tčlo jeho stalo se podrobeným smrti a nemoci; rozUm
jeho welice osláďl a se zatemnil , takže Uepoznciwal od
toho časU tak žiwč a tak jasnč Boha jako dťiwe; wúle
jeho klonila se po hťichU wice kzlčmU , takže Uemilowal
wice tak Upťimnč Boha jako pťed hřichem, aniž hledčl
tak swědomitč wždh zachowáwati přikcizani jehoe J temnci
pamcitka Ua tento prwnť pád, winU a trest lidi, Udržela
se U wčtssi části starých pohanských podúni.

Než i po pč:dU Ujimal se 1esstč pčece Btlh člowčka,
flibowal mU kpomoci a kwhkoUpeniSpasitele; zjewowal
mU son wůli, a Uenechal jej docela zbloUditi z cesty
Boži. Nejzřetelněji to wřdime Ua sprawedliwčm N o cč,sk
jehož U prostřed zkaženého swěta i od potoph zachrúnil
rokU asi 1656 po ftwoťeni swčta. Nle čim wice se fsiřilo
potom lidftwo, kdhž se shnowč Noemcwi: Sem, Chám
a Jafet a potomci jejich po zmateni ťeči U wěže Babh:
lonské rozcházeli po swčtě, tim wice kalilo se i toto prwotUč
žjeweni Božč, a ztrúcela se wira i úcta prawého jediného
Boha, až whwinUlo se na zemi pohallstwi, modláťstwi
a konečUč i hrUbú newěra.

Bsch nechal jich sice, abh tedy fsli cestami swými, a
zakUsili sfkodnč: a zcihUďUč Uásledky hťissnčho odwráceni

se od Uěho, awfsak pťece nenechal i sebe bez wfseho
oswčdčeni mezč lidem (SkUt. 14, 16.); proto whwolil

foďč fprawedliwého Abrahama ǧasi 2083 po stwoť.
swčta), praotce whwolenšho nč:roda Zidowskčho, abh afpoň
w pokoleni jeho se wira prawá Ua zemi Udržela. Mezi
tim, čim wice pohan, Uedbaje Ua prwotni z1eweni a na
Boha, posloUchal jeU pťewrcicenč wůle swé, žádofti těla
swčho a erfsimal si zcikonaBožiho, lim rhchleji mizela



Počútek pohanstwi wúďec. Z

i cnost a lcřzeň mezi lidem, až nastala z toho wedlč Ue:
wčrh i úplná mrawná zkciza.

Proto tťeba, abhchom se rozhledli mezi pohanh po
tU celoU dobU pťed Kristem Bčmem , UwažUjicc, kteralě
Uázory a pojmy měli pohanč o BohU, a wlastnostech
jeho, o wěčnčm žiwotč a odplatč , o člowěkUa cili jeho
na zemi, o dUssi a nesmrteonsti jeji, o dústojnosti a swo:
Bodč lidskč, o úctč Boži a jeho pťilcizanich, o lúsce
k bližUimU a mrawnčm i společenskčm žiwotč wůbec.

š. 2. Mira pobcmsiičxU wýchodnich Učlrodů.

Nejprwč owssemctili lidč jcdinčho a prawěho Boha,
jenž je poUhý dUch a nejdokonalejfsi bytost od wččUosti,
stwoťitel, ťiditel a zachowatel Ucbe i země, jak je o tom
scim thčil; awssak časem zapominali na tohoto žiwěho,
jednoho a osobnéhoBoha, a pťijali od Učho stwoťenč
twory u za Boha samčho! Misto Boha UzUúwali
tělcsa Uebeská, ano i rozličná zwiťata zemskci, sochh a
obrazh od lidi whmhssienč a zďotoweně a jině wčci
za ďohh swč, ctili jc a klančli se jčm, zapominajice po:
tenčchlU, že jest jeU jeden Bůh, jenž Uemú žádUčho tčla,
od wččnosti, wssemohoUci, ode wsseho swčta erdwislý a
Uade wssecko whwýssený. Dle rozličných ncirodů a různých
Uúhledů powstalo takto mnoho bohů, kteťi owsfem Ue:
ďhli a Uemohli ďýti dokonalými jako Bčm Bůh sám.
N kde se U Učkterého Uciroda wzmcihala wzdčlanost, tU
smhslili si za bohh a ctili bUď Učkterč zwlcisstni lidi,
jež za dohy powýssili, anebo zbožňowalč ř jřscč
cnosti a krásy za bohy a Bohhnč, pťidciwajice jim
Uěkdy i rossclikč slabosti lidskč aneďo oďmerjiče je a po:

14?



1 Wira pohaUskčxU wýchodUich Uúrodů.

droďUjiceerthUtelnemU wsfewladuomimn osUdU Pťi:
klad toho widime zwlcisskU Řeků kdež tedh pak owsfem
neďhli bohowč jejich an wssemohonci an Uejwýš fwati

Pism o f wate stareho zakorta popiije w kUize
MoUdrosti (kp. 13.) půwod pohanskč wirh a whpočitáwá
bohh thto ťkoUc: Lidč měli ďUďto oheň Uebo witr, Uebo
prUdkč powčtťi, Uebo hwšzdh neďo welikoU wodU, Uebo
slUnce a mčsic za bohh a zpráwce swěta; jini pak docela
bohh nazýwaji dilo rUkoU lidskych, zlato a stťibro Uále:
zek Umčni a podoďenstwi žiwočichú Ueb kámeU UeUžitečný
(2 a 10 werš) N fwatý Pawel k Řčmanům (1 23)
o tom pisse rka: Zmčnili flawU UeporUssitcerho Boha
w podobeUstwi oďrazU porUssitclUčho člowčka, i ptactwa
i čtwernohých howad a zemeplazú, a klančli fe a skoužili

radeji stwoťeUi Uežli stwoťiteli.
Ččňartč w Nsii cřili půwodnč jenom jednoho a nej:

whšssiho Boha Uejmentice jej ani zwlasftnim jmenem;
pozdčji nazwali jej nebem, a ťifsi son podlé Učho Ue:
besioU; teprwa w 6. stoleti pťed Kristem PáUem festawil
jim KonUc zwlásftni mUdrcké Uáboželtstwi, kdežpopifnje
Ueskonalýroznm jako za boha, který se zjeijč w slmtci,
w zemi, w člowčkU, obzwlcisstč pak w cisaťi činskčm. Llno
prawi se, že i Konfnc ičxm Učil modloslUžeonst a wsse:
liké hádciUi. Nwssak lid wedlč tohoto Boha wčťil a ctil

jelftě i jinč menssi bohy, kteťi opatrUji a chráni ončch
ofm žiwlů, z Uichžwsseckhwčci fmissenim powstalh. Powstalh

prý ze wszchU, ohnč, hromU, wčtrU, země,wodp čistča obh:
čerč, a zwrchů. W pozdčjssi dobč ctili pak Ciňané i fa:
meho Konfuce za boha,a bohatssi z nich pťiUásseli mU
obeti jako dťiwe jenom faměmu Bohn činili Nhlti fe jefstč
asi 6 millioltů ČiňaUů k wiťe KonfUcowč priznawá



Wira pohaUstč: U wýchodUťch Uě:rodů. 5

JUdowč ctili Ua počcitkUtakh jedUoho Uejwhšssiho
Boha, Uazýwajicejej Brahma, čiliwlastUčP ar a b r ah m a,
tterh fe w Uejstarfsi doďč lidem zjewil. Z Učho powstali
prý tťi jiUi bohowě (wlastUě silh božfkě), jež we swčtč

twož“xiwčci, zachowáwaji a rUssi; jeft to Brahma, Wčsiml
a Ziwa a dohromady slUli pozdčji TrimUrti (trojice).
Z Brahmh powstaly půwodUči rostlin, i zwiťata, i člo:
wčk, zwlásitč wssak kUčži indičti, bramčUi Uazwani, kteťi
si takě UčeUi jeho pro sebe podrželi a je chowaji w fwa:
tých knihách wedam Uazwcmých, jež prh w sanskrtskš
řeči od saměho Brámh oďdrželi a wýkladem opatťili.
Teprw později ctili i jiUč twory za ďkxžky, pťřUcisiejicei
žwiťeri a lidfkč občti, jakž to jmerwitč teU whklad Wed
B UtUohými bcijkami a powčrami liči. uo W 6. ftoleti
před Kristem PáUem za časkxčiUfkčho KonUce králowský
princ GaUtama UábošeUstwi iUdickč!zUowU přetwoťil a
dle pkxwodniho starčho Uspoťádal, Uazýwaje fe BUdha,
te j. oswiceUým. Opowrhlta trůUem, palácem i žiwoďhtim
trálowským tráwil 6 let o famotč žiwot w UejpťisUčjssim
sebezapčrálti, postU a UábožUčm rozjimáUi, Uačeš jakožto
prorok whstoUpil, Uče wirU w jedUU BožskoU Uejwyšfsi
bhtoft a dolehaje hlawUč Ua mrawný žiwot, a oswobozeni
se od tohoto bidUěho swěta a potřeb jeho. AlmUžUh a
cnost, trpěliwost, prarowitost, rozjimáUč, modlitba, opatxml

lšo t, moUdrost, sila a Uměni, to jsoU dokanlosti člowčka.
Ciňaně malUji jej, jak sedi B pťeložeUýma Uohama, pťe:
mhssleje, a rUkU, jakobh kázal, roztaženon drže. PoUčwadš
pak wsiem lidem bez rozdilU toto swč UčeUikázal, popn:

dil si Ua sebe ftarowčreckč! knčzš ďramiUskě, kteťi po dloU:
hšm Bojč jčj i UččUi jřšo do Ciřřh weypUdiťi, kdčž se až
do dUesska četUč Udrželo. u W Tiďetč wsiak a w Mona
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golsku Utwoťila se pozdčji asi w 7. stoleti po KristU Pámr
zwlússtni sekta Blldhistů, kteťi Uči, že BUdha se Umoho:j
kráte Ua zemi w lidskě podoďč objewil a že z B:ldhh
(Boha) nellstále Uowi bndhowč (bohowč) powstáwaji,
z nichš ti tťi hlawni lama floon, pročež i Uciboženx:u
stwi fwč lama Uazýwaji. Z Bráhmh tcxkyprý whplhwaii
knčži 1ejich, kteťi se taky lama jmeUUjč a jsoU wesmčš
w klássteťicha tUdiš i panictwi zachowawaji. Za nafsi
doby pťizana fe k Bramowi asi 120 millionů lidi w JU::
dii, kBUdhowia Lamč pťeš 200 millioUů w ČiUě w Ti:j
ďetU a Mongolskx: a U Kirgisů a Kalmhtů

W tomteš čase š Blldhon indickým Uspořadal Nxer::u

ssanům sziimUdrc jejichZoroaster wirUjejtch,znaje
nejspisse taky aspoň powrchněwirU Židowskoll Pisma fwata
jejich sloon ZeUda Westa t j žiwe slowo boži lidU šeUd:
skčho čili perskčho, ač o Uich jako o Učm pramcilo je
fwčtU znúmo. Hlain bůh prý jest ermlzd wsfemohol:ci
a wfsewědollci, jehož okem je slUUce, a proto se Uemci
ctiti w chrč:mechoďčtmt, ale pod sfirým nebem swčtlem
a ohUčm. Proto se i cti wedlč Uěho hwčzdh a tčlesa Ueuj
ďeská. thUáwači jeho pronásledowani jsoUceod Nrabů
a Mohamedánů Utekli fe do JUdie, kde pod jmeUem
Parsů šiji; jeU asi 100.000 1e jich w Bersii. JsoU slU:
žebUicř a ctitelč ohnč, jejž prý jim Zoroaster š Uebe
pťinesl a 1enž Uikdh erhhasl. Chrámh stawi Ua mistech
takowých nejradčji, kde plamen ze zemč whfslehúwčx.
Wedlč Chwalitlskěho moťe na jednom polooskrowčprfe:
roUskčm jest dosawád chrčcm slUUci zaswčcenh U mč!ska

rUskčho Bakn, w Učmž ze zemč wyráži switiplhn a Ue:
Ustčxťeťpoťi ke cťi jeťpo. Sem pUtUji prořo piťUě pouřnici

parssti Ua poUt. Dobrý teUto bůh Qrmnzd ďojUje še
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zlbm Nrimanem Ustawičnč, až jej konečUěpťemůže; tento
zlý Nriman pokazil Ua zcmi taky člowčka, jenž doďrh
whfsel z Uebe; i posfle mU dobrh QrmUzd zase spasitele,
načež fr celý swčt oďnowi a mrtwi z mrtwých wstanoU
a wfsickni nejwhšfsiho Boha, jenž Uemá ani začátkU ani
konce (ZerUaUe akereUe), a od Učhož i QrmUzd iNrčman
pofsli, welebiti bUdoU.u Tcprw w pozdčjfsichdobách pťi:
misilo se k wiťe těto mnoho powčr a modlciťstwi, ač
prý se již i w spisech jrjich pofwátUých dťiwe nalezali.
Tak kUpť. schwalch se tam howčzi moč (!) jako zwlásstUi
očistUjici prostťedek. Nhni pamlje w Persii Uejwice islam
(mohamedská wira).

N wfsak teprw ostatni ncirodowě whchodni, zwlásstě
Shrsfti, Babhlonssti a Feničti prowedlitUto
úctU hwčzd do podrobna, klaUťce se slUUci, měsici a
hwězdám Uebefkým, jež fwčtlem, teplem i welikosti son
jich k wdččUosti a úctě wyzýwalh. Wůďec ctili wsiickni
fkore!n wýchodUi národowč zwlásstč sinnce, pťedstawU:
jicr si je jako dobrotiwčho dáUa, jenž ťaždý deU
od wýchodU na západ po obloze jezdiwá na ohniwčm
woze fwěm, ohťiwajc a ožinjr wssrcko; proto takč za::
fwčcowali UtU pčkUč konč a posilali mU rUkoU polibeUi
(Job 31, 27). Než čafem oddali fe národowč tito hrU:
bčmUmodláťstwi; tak ctili Feničti i modlUDagona, Mo:
locha a Bála obětmi lidskými, a bohyni Nstarot docela i
smilstwem w hcijich modle tčto zafwčcených; Babhlonssti
pak klančli fe i welikěmn hadn a drakU, jejš jim Daniel
zabil, pťedkládalč modle Bcl jidla, a klekali pťrd po:
zlacenoUfochoUNabnchodoUoforoon. (Dan. kap. 3. a 14.)

Eghptčanč ctili w Nfrice zafe wffelikč silh pťi:
rody, kterě jim bhlh bUď wclmi UžitečnčxUrbo welmi
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sskodliwč, jednh ctili z wdččUostř, drnhč ze strachU. Ctřli

na počcitkUowfsem takh jen jedUU Uejwhšfsi ďhtost, od niš
wsse pocházi; ale později ctili dle wýchodU pťedewssim

takh slUUce, mčsic a hwězdh, jakožri ťekU Nil, wichr
z poUsstč a úrodnoU zem wůdec. Casto whsthtUji fe i
jmčna zwlússtni boha Qsiriď (siUUce) a Jsiď (mčsice)
bohhně, jež se rozličUč whobrazowali a i rozličnč wčci
znamenáwali. Pozdčji whsidtUje fe celá ťada bohú.
Awfsak mUoho bohů pťedstawowali sobč we spůsoďč
zwiťat, ježto prý se taky z ďohů wtělilh uua ač to jen
omhlem lidU powstalo. Na počcitkUtotřž pťikládali Eghpt:
ssti .whmhfsleným ďohům swým wfseťikč wýznamnč pťiu
zUaky kU pťe lwi hlawU, a tak je takh tesali a malowali;
pozdějč wfsak sprostý lid mčl zwiťata tato tim spisse za
ďohh, aU se domýfslel, že dese jeho po smrti do zwiťat
se pťestčhUje. Proto takč stawčli zwiťatům tčmto chrámh,
chowali je tam žiwč, ctili je za poswútnč, Ustanowowalt
jim koďslee kUčze, a kdhž posslh, slawUč je pochowáwali.
Bhli pak to hlawnč býk, krciwa, lew, wlk, peď, beran,
owce, koza, kočka, mhš, whdra, lasička, opice, had a kro57
kodil, rhba, ptak ibiď, hawran, chroUsti a jiUá. Zwláfstč
pak ctčU ďhl poswátltý býk ijčUem Npiš w městč Memu
sisU, 1enž pťedstawowal jednoho Boha, nejspifse slUUce,
jako kráwa mčsic wthameUáwala. Sw. NUgustiU wh:
praije w 18. knize o městčBožim (5. kap.) půwod tčto
pocth. PřiplUl prý Nrgiwský král Npiď na lodi do
Eghpta, a po swč smrti ctčn tU za boha Uejwhšfsiho;
kdobh bhl ťekl, že bhl čťowěkem, mčl prý Usmrcen býti.
W MemfisU mčl zwláfstUi chrám ď dwčma paláci a dwo:
rem, w Učmž mU kUčži jeho w zlatých nádobách chUtUá
jidla i Uápoje pťedklcidali a drahhmi mastmi jej mazá::
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wali. W jistč dnh pak, kdhž se an dáwalo šráti, pro:
rokowali ze skákáUi jeho po dwoťe a z chUti Ueď UechUti

jcho k žrádlu Ua sftěsti Ucb Uesftěsti ncirodn. thž pak
mU bhlo 28 let, aUcbo když posfel, hodřli ho kUěži jcho
tajUš do jedně stUdnč, Uačež bhl sl,awně pohťben, tak že
až 50.000 zl. pohťcb stál, a pat plakali ď lidem pro.
Učho a Ucpřestali w smUtkU tom, až Ualezli opět jinčho
jcan zccla podobnčho. Bhlt pak celý černý, maje čthrh
bilč skery Ua čcle, Ua zádech spúsobU orla, a Ua prawě
skraUč rostoUcč mťsic a Ua prfoU bilý trojhraU. Když
wsfak podobUčho nemohlř Ualczti, obarwili jej tajUě sami
a pak slawnš do chrámu wedli. Mimo Uťho bhl pa!
ctčU Uejwčcepták ib iď, jenž jim po odpadnUti whstoU:
plé ťeky NilU pozůstalý hmhz scbral a sežral; jakož i
kočkh, jež jčm mhssi pochhtalh. Kdo zabil ibisa Ueb
kočkU,fmrti Bhl trcstán; po chcipUUti dali je w balssamU
do bedeU a k úctč jc whftawowali. Ke cti krhď (Učm.
mhfsi) postawcna bhla w chrame socha ď obrazem jcjich,,,,,
ťemcUh wošákům Uepťatclskdm pťckoUsalh

š. Z. UúboieUstmi pohanshých šrbů a šťmamel.

Llč byli Řekowč a Řimanč tehdčxš nejwzdčlančjssilni
Uárodh na fwčtč, ač mčli tolik hlUbokýchmUdrcú, zUa:
mcnitých ťečUiků, Učemhchspisowatelů, Uadfchých básniků,
kusseUých zákonodárrů, rázUých wladaťů a wýtcčnhch
Umčlcč:: bylř přcce we wire zwlasstčw posiedUi dobe
prcd Uarozenim Pane na nizkěm stnpni Předcwssim pak
Alčloloč holočli Už prčliš jmhjf:ruým pouarplrm ťioU U
bozich, jež jim zUameUitý ďafnik Hcsiod a Homer asi
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1000 let pťed Krřstem sebral, a pťidáwali k nim jefstč
Uowč whmhssleltě powidkh Uáboženskč. Bohowč jejich
w lidskčpodobčďhli wlastUč jako zďožnčtti lidč,
kteťč ostáwali Ua hoťe thmpU, sobč zaswěceUě, a bhli
UesmrtelUi hlawUě jen. proto , že požiwali neďeskěho po:

emU. Bhli oddčleni od lidi, a jen nčjakoU ncihodoU
dostali fe pťed časem do Uebe, aďh tU wládli wčtfsč moci
a anowali Uad lidmi Ua zemi; uu ale Ueďhli wsfemo:
hoUcimi, jelikož prý sami UezwratnčmU osUdU podrobeUi
bhli, aniž poUzi duchowé, ani wččUť, aU prý z hmoth
powstali prabohowč (UraUUš a Gea)h co prarodičowš
bohů, od jichš don dčti (Kronofa a Nheh) wssickniostatUi
ďohowě fe zrodili a po Uich wládU UastoUpli. Neďhli
to takč dokonali lidš, whšssi bhtosti Uebeskč,Uebo
wzorowě aspoň cnosti; Ueboť připisowalh se jim i lidskě
kťehkofti a UárUžiwofti, jak na nebi proti sobč dčtř š ro:
dičemi wálči, w hnčwu a swárech žijice, jak ze msth se
wraždi a úklady sobě stroji a jedeU drUhěho Utiskujea

fouši, jak cizoložstwi páchaji, podwodh a UkrUtUostpro:e
wádějť Nejwhšssi ďůh Uebe a země bhl U Řeků Zeuš
jsa kralem bohů še feftroU a spolu manželkou swon
Herou, jež králowml Uebeš dčlala; ďrarr jeho PofeidoU
bhl wladaťem Ua wodě. Mimo tčchto třechhlainch ďohů
bhlo Ua počátku jesstč dewčt jiUhch welkhch ďohů, kteťi
bhli dilem bratťi dilem festrh jeho Ti wffickniďhdleli

na thmpu JeU Hadeš bydlel jakožto bůh podzemstý
Ua oUom swěte Později teprw, ctili Řekowč i nižssi
ďohy w pťirodč, we wodě, bohh Uměni hwčzd časU a
wčtrU, kUpť. Sathrowč (leri mužowč), thfh (Rusalkh
wodni), Shrelly (Qchechule, polorhby a položenskč) For:
tUUa (ŠtčstčUa), Pan (bůh dobhtka), k Uimž takč i p o:
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lobohowš kUpť Herkx:leš Kastor a PolUš (hwěšdh
bliženci) pťistoUpili KoUečUč wssak klesl wzdělaUy Řek
takhlUboceže ctil i zwlásitUibohy a bothe Uerefti,
čimš owsfem wsfeliký cit mrain Umfel býti UdUsseU;bylr
zajistčx i bňb krádcxže, i bohyUš smilstwi, uu a Uikdo fe

tťm Urnrcižcxl wčce, jčxlikož lid sobš i wsielikš Ueprawosti,

jcxž dohowš faUti w Uebi páchali, wyprawowal, erpowa:
žnje to 1iž aUř za Ueprawost. Proto lid sáUt páchal thto
Ueprawofti, chtšje se jiin bohům zalibiti a je tčm poctiti.
NeUť din že se powážliwčjfsi pohaU takowých bohů aUř
Uebál anž si 1ich w prawdě wcižiti Uemohl

Náďošeltstwi Ř t m a UU šwlásst Z počatkU bhlo owssem
daleko Uad recke dUstojUěxfsi, a proto taky tak dobre
působilo Ua mrawh domaci i weťere Ua cUosti soU:
kroer i občanfke Mčlit tU ďohh pro cely stat a Uarod
a počťtali jich pťedewfsim take dwanact jako Řekowe,
1eUže 1ilU jan jUte!Uadali Jejich hlaon bhl Utocny
JUpiter, jeUž wládl Uad celým swětem Ua Uebi Uad
bohy, i Uad lidmi Ua šemi; Ua důkaš Uwci swč! wládl i
hromem a blefkem, aby trestati mohl odpornš a zlš lidi,
a fsiph dčlcř lUU Bůh ohUš WUlkáU. Po bokU pomčchá
xUUkráloan Uebeš JUUo, bohhnš žeUskšho pohlawi
wůbec. Npollo a MiUerwa podporUje UmčUia ťe:
mesla, a š Marf eUl řwálkU;obchodobstaráwá Merkm,
jfa spolU po.slem Bohů; DiaUa žcthci low, hospodáťstwi
polUichráUiCereš; Ua woděanUje NethU; Wedsta
chrárti oheň a fpolU aneUfkoU čistotU, WeUUsse ostťihci
láskU. Mimo to bhl iSatUrU bčch časU (š kofoU),
BachUš bčlh winaťstwi, PlUto bňh podzemi, ti wssak
Ua QlympU š těmi 12 bohy an Uebydleli, an k jejich
radč Uechodili.Mimo Uš pak Ulcikaždý dúm a každá
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rodan, oďce, kraje, Utěsta swč ochranně ďůžkh, jakožto
zwlcisftUi ochrance a pomocnikh.

Než seznámenim se ď Řeky pťijali pomaln Řimanč
zwlassk od tťetiho stoleti pťed Kristem i Uaboženskebcijkh
ťecke, a dle tčchtoroszošowali pak l ďohh a powčstř
fwč Časem pak Utworili si i ďohh Uišssi pro wesikerč

cUofti, an i pro Učktere nesslechetnosti, pro každh staw
každoU praci a umčni, ano skoro pro každoU wčc Lesh
a haje, potokh a moťe, witr a ďlesk, wmo a oseni,
honďa a orďa, mleidi a maUželstwi, wčdh a Umčni, žiwot
a fmrt, čaš a wččnost, uu wsseckomčlo zwlúfstni ďohh.
Za Uhnčjfsi dobh připominaji Uám jmena jejich ďáfnici
jesstč we werssich a hwčzdciťi, kteťč je hwězdám dciwaji,
ťUpť. UranUď (Neďesskanka), SatUrnUš a(Hladolet), JU:
piter (Krcilomoc), Nethn (WodaU), MerkUr (Doďro:
pcin), Wenuš (Krcisoani) , Marď (Smrtonoš), TellUď
(Gea, zeme)

Nejwice zrostl wssak počet tčchto ďohů domacich
š ťeckymi fmčfsenych, kdhž swťtowladUi Řimanč cizi Ua:
rod h si podmaňowali a tim ze zwlasstm Uaklonnosti k Učm
ijejich bůžky mezi swč! pťijimali. Tim se stciwalo,
žc Ueďhl lidU koUečUčan počet jejich znúmý, a še kUčži
zwlcisstUi knihh čili feznamh bohů zawrdli Proto takh
whstawčli powčrčiwi Nthensfti již w Řecku kromě četných
chramů jedUotliwhch bohů jesskč jeden B Uapisem: Nezna:
memU ďohU o Uěmš sw. Pawel mlUwi (SkUt 17 23),
aďh prý nčjakeho nethechali a tim hUč!wjeho Ua sebe
UepopUdili; a proto wystawen za času Krifta Pana w Řimč
od milačka cisaťe NUgUsta jmenem Marka Ngripph slawný
chrcim wčUowaný wssem ďoř)ům a Uazwaný proto Ban:
theon, jejž r. 608 papež Bonifac 17. ke cti Marie BanUh
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a wssechMUčeniků w kťeskanský chram poswětil Nno toto
množstwi bňžků a chramů jichž fe w Řimč ke 400 za
cisare NUgUsta počťtalo , již tehdáš zawdawalo pťččiUU
kťimskčmU poťekadlU: zc lze w Řimě spisse boha Uež
člowčka nalezti. Sam sw. NUgUstin whthka Ua počatkU
pátčho stoleti odpůrci fwčmU Warrowř ,l že ctili pohaUč
jen 300 rozličnýchaniterů. Bočitalo prý fe wfsak niša
ssich bohů až Ua 20 Ueb 30 tisic; tak kU pť. powidal si
fprosth lid o chamr (moťi), žc mei 3000 shUň (snad
potokú) a 3000 dcer (fUad rek)

NejhloUbčji wfsak kleslo Uaboženstwi U Řimanů kdhž
počali zbožňowati dilem zwažnosti dilem i z lichoceni nčur
ktcrč swč statrčnč hrdinh a krale po smrtř jejich jakožto

polobohh, an mUohčbhk i nehodnč cťsaťe již t za
žiwa Tak počten RomnlUš jakozto zakladatel Řima
mezi polobohh;a ctižádostiwčmu Cesarowi (elx44 pr.

Kr P.) i obětowano docela; cisař KaligUla (okolo r 40
po Krlstx:) chtěl doUUtiti Žiďh, abh jeho obraz w chramč
JerUsalemskčm co modlU ctili dokladaje, že mU rimfsti
poddani chrámh i oltáře již postawili a jako swč bohh
jej klančUim ctč. UkrUtný DomiciaU (okolo r. 85 po
Kr. P.) whhlassowal se wc fwých cifaťských rozkazech

zťejmč za j,boha, žádaje bošskoU úctu a dokládaje: já pčxn
a bůh wúš to poroUčim. Sw. JUstiU okolo (r. 150 po
Kr.) pisie w obraUč swč k cisaťi NUtoUinowi, že wfsicknř
lidě Učjakěho Nntinoa pro strach cifaťůw jako za boha
ctčti mUsili, ačkoliw wýbornč wědčli, „že Uedáwno žiw
ďhl, kdo bhl, oded bhl a kde se Uarodil. ChlipUý bratr
cisaťe Marka NUrelia (okolo r. 170 po Kr. P.) a sprostá
cizoložnú maUžclka žeť,w počtš:xš jsox: po smd:!! do poč!U

dnchů ťisse a bhlh jim k poctč chrámh whstaweUh.
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J Uebhlo tedy ani din, že owládlax mezi sprostým
lidem UejhlUbssi powčra, takže dle Cicerona an
starč šeUy newěťilh wice Učeni o trápenich bezbožných Ua
onom swětě, a o radostech hodUých lidi Ua wěčUosti; i

Uložna tUdiž si whložiti, proč se tak četUč lid hrnUl
wŘimčiwŘecku k hadanim a prorokowcini Tak
Ulčli w Řeckem městě Delsh prorokhUi Pythii, ktera sedic
na tťiUožce we chrcimě boha Apolla Uad paroU rozpáe
lenci seboU trhala, wlafh ježila, ocima točila, z úst slinh
pčnila, a UesrozUmitelnci Uebo obojetná flowa pťi tom
wykťikowala, jež pak podwodni kněži klamnč whklúdali.
A ze wssechkrajiU přicházeli tam 8 občťmi zlata istťiďra,
o radU zwlússtč lde se jedUalo o blaho celč zemč kU př
we wálkach W Řimskem stcitč bhly zwlcifstěSd b l l:
liUske wěsstbh w úrtč, jež w kUihcichpopsaUh w Řimč
Ua KapitoliU se chowaly a asi 100 let pťed Kristem
shořelh. Sbirali se bcisnč Shbillinskč pak po Sicilii,
Nsii, Nfrice, aby se Uowci sbirka Učinila u ale roznmni

si powidek tčchto eražili; zdyrky jeU Uchowaly se (U
BlUtarcha) z Uich W Řime pak Udržowala wlada zwlafstm
hadače kteři z wnitťnosti zabitych zwiťar a děti, z letU
a hlasU ptciků, ze zobáni kUťat, zhromu, bleskU a hwčzd
dle wůle wlády wůli bohů a ofUdh wlasti wyfkoUmciwali
a pťedpowidali. Qkolo r. 255 po Pánu KristU wy:
kUcháwal cisať WaleriaU dle fwčdectwi EUsebiowa střřwka
nowozrozených nemluwňcitek, roztrhowal je a rozfcipciwal,.
abh prý z Uich bUdoUcnost whzwčděl. A jakých klamů
pťi tom hlcdčli wčfstcowé! Když za cifaťe Konstantan
ďoťeUh jsoU chrcimh pohalrske a pťestawowar:y, pťisslo se
Ua ty podwodh a připrawh pťi takowých pťedpowidanich
Llno Herodot Řek a Řiman Cicero blUdnost i ssalbu tU
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sami popisnji. Pťi tom pak, kdežto tomU Ubohý lid wčťil,
Usmiwali prý fe při potkcini na sebe tito podwodnici
sami, ať nic Uedime, o wzdčlaných mUžich, kteťi d o o Ua

plnč newčry Upadli.
Z toho ze wsseho jest nejlčpe widčti, že bhlh zwlčxfstč

na počátkU nčkterč náboženskč Uázorh čistčjfsi a fwětlejfsi,
pokUd totiž jesstč zbhtky prwotniho žjeweni Bošiho se
Udržowalh ; awfsak poznencihlým zmizenim tčchto, wyu
myfsloweinim, pťidáwánim a pťeměňowánim pťewrútila
se konečnčwira w Boha u nejprwč w mnohobožstwiu
pak w celon smčsici Uejnesmhsinčjssich bcijek, jež snižowalh

bohh i lidi, až koUečUčopanowala powčra š newčroU.
Sw AUgUstin popisujc we. spisu fwem o mčstč Božim

w prwnich 10 knihach wesskerč bafnicke, mUdrckč a Ua:
rodni pohanstwi U ŘimaUů m a dokanje lidský půwod
a planon lichost jcho

š. 4. Uůšory podanstdč o dUlsi. o Fiwotu U o wěťnosti.

Podlč mhlných náhledů o BohU zatemňowalh se i
ostatni Uúboženskčnázorh pohanů poznenáhla, zwlásstč o
nefmrteonfti dufse, o odplatč na oUo:U fwčtč, o cenč a
cili žiwota lidskčho wůbec. W celkU Udržela se sice U
wssech skoro Uarodů wira půwodni, že člowčk :Ua dUssi,
kteraž Uezemťe š tčlem 1eho, ale diwně smyssieli o ši:
wobhti jejim po smrti člowěka Tak ctili Či:
ňaUe šemrele swč až do ssestěho kolena Uazpět, připra:
ijice jim we wýročni dUi úmrti jejich hostinh a zwali
je w ten ch kU ftolu, pťedkládajice jim na Uč jidla,
abh jich požiwali. Lamaitč wěři w stěhowcilli desi;
lh kterč se tim stčxhowúUimočisti od hťichů, přijaty jsou
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do ráje, kde stťierč stromd ztatč a diamaUtowě owoce
nosi a blahosiawenci wččnčho pokoje a weseli požiwaji;
defe Uenaprawitelně wssak mrazem a ohnčm w pekle sc
trápiti mei. Jndowě zase mhflilč, že dnsse z trestu
je zawťena do těla člowčka, abh fe tu očistila dobrými
skutkh a zapirčmim i pťemahúUim tčlcfných žádosti. Po
smrti člowčka, jeeli již oUplUč očistčna, nawráti fe a
fpoji se 8 Bohem; neni:li wssak jesstě prázdnú wsfech
swčtskhch a pozemských smhslUých žádosti, mnsi wejitii
do těla zwiťeciho, Ua tak dlonho, až se wsseho fwčt:
skěho oUplně odťekne a zcela očisti. Eghptčanč zafe
mhslili, že žije po smrti dUsse dobrá tak dtouho w famč
radosti a rdzkossi, dokUd tčlo neshnije; proto mazalč je
zwlásstnimi maskmi a Uklúdali je do fanýtrU, abh ne:
zletlelo; paklibh wssak pťece shnilo , mUsi dUsse bhdlett
tťeba 3000 let mimo Uebe, bUď na zrmi, Uebowe wszchU
Uebo we wodč anebo i w zwiťeti. ou Llno tckami ťečti
mndrcowč a ťimsfti jako Sokrateš a Cicero Učili toto
stčhowčmi dUsse z jednoho člowčka do drUhčho, an pťi:
ponsstčli i stěhowáni dUsse zlč do zwiřete, abh tU trpčla
za hťťssnťpswůj žiwot.

Taktčž chhbnčfmýssieli pohcmč i o onom žiwotě,
o odplatč Ua wččnosti, o nebř a o pekle. Jedni fe do:a
minali, že ofUd wssech lidi po fmrti bUde stejný, a
ťe tedh sprawedliwč cmi odplath čekati, ani bezbožni trrftU
fe co báti nemaji; jini zaď mhslřli, že to tam zase tak
jako to na zemi bUde, dle stawů odmčnčUo, že tam
tedh ďohati opč!t se dobťe mčti bUdon, kdežto chndi zase
Uouzi tam tťčti mUsi ; Učkteťť zafe prawili, že bUdoU th
radosti a rozkosse Uebeskč zceta jrn smyslUě a tčlesnč, jako
si je anci až podneš pťedftaw:xji. nu NUo i Uejwzdčla:
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UějssiŘekowč a ŘimaUě mčlčjeU,temUš, Uejistč a
BlUdUčzdúUi o tom, Uebo ďcijeslowi jejich diwnč jim
oUen swět popisowalo. Pofrl bohů MerkUrdowede
prý desi zemťelého ažy Ua kraj onoho fwčta Ua řekU
Ncheron w Tesalii w ReckU, jež se do zemč ztrácrla.
TU wezme ji přewoznik Chčxron Ua člUn, kdhž mU za:

plati; kdo Uezaplati neďo Uebhlxpohťben, Učpřeweze je;
weffla:li wssak pťecc Ua člUU, whwrhUe ji a mUsi fe
jefftě 100 let po .swč:tě toUlati. Jde pťed foud UhUi,
kde tťi foUdcowč: odezUjč. Dobťč Uapiji fe z ťekh jednč,

a zapomerU na wsfčcko žlč Ua swčtč; zlě trápi tU
wztčxklě fUrie hadh a ohnčm. Na zpět Uemůže Uikdo,
an třthlawh hadi peď CerďerUB hlidúe Qlč wčťili tedh,
še bUde Ua onom swštč pod zemi dle skUtkůjednohokaždčho
jakési odplath, pťece jeU š pláčem loUččwali se š timto swč:
tem. Domýsfleli se totiž :Uezi jiUým takh, že tam dUsie
dobré zemťelých lčdčjen w stiUU Ueb w šahúlce fedi, fem

lam bloUdi a dloUhoU chwili fe trcipč, a proto dokládali, že
chtl Ua zemi raději w prúci fe lopotiti, Uež:li tam Ua
wččnosti tak krúlowati. Proto taťč anUje U Uich ďúzeň
pťed smrti, a básUik jejich Homer zp:wci, že p:žý UeUl

užlšwffech tworů Ua fwčtč bčdUčjssiho Uad člowčka; i bhlo
Pťčslowtm, šebh lčpe bhlo člowčkU. bh fe an UeUaroďil,
anebo aspoň co Uejdťiwe Umťel. Z tě pťičiUh Uechtěli
wčťiti we wškťisselli zmrtwých, smčjice se tomU
jako Nthrnfstt fw. Pawlowi. (SkUt. U, 32.) aUebo bo:
jice fe toho jako wladaix Feliš (Skut. 24, 25.)

Dle toho taky lze pochopitč, proč si lidš an
fwěho an ciziho žiwota erúžili, a lidfkipch
práw jedUotlčwcean UeUzUúwali. S žerU Ulohl dč::
lati mUž wlastnč, co fc UlU libčlo, a w Jndii kázala
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ji jesstč wťra abh fe po smrti jeho do plamene, jenž
jeho tčlo palil Uwrhla Utle flaďe a nedUšiwčdčti
zwlcifskdčwčata whhazowanh, jako až dosawad w Čittč
se děje, i we wzdčlaltem ŘeckU, abh takto radčji za:
thUly a Ueďhlh obtiži obce Jefstě rokU 1866 jedli
zhladU w hlawnim měste Činskčm PekiUgU rodiče fwe
wlastni dčtt u Podobnč Ualezli jesstč pťi odkrhti Nme:
rikh w KaUadč a w Pern lťdoješdh; a i za Uassi
doďh jedi Učkteťi afričti a aUstralssti nčřrodowč we wcilce
zajatč Uepťcitelh; w MešikU pak obťtoweilto býwalo až
do rokU 1521 každoročnč ke 20.000 lidi; ano pťed nč:
kolika leth dal shn zemťelčho jednoho krále w stťednř
Nfrice občtowati Uajednon 3000 poddcmýchbohům
swým pťi fmrti otcowč. Podoďnč Uakládalt Učkteťťpo:
hané i 8 chUdými, kteťi ďhli powažoweilti za tworh ne:
čifté, a jichž zahnbitř ďhlo dowoleno; scim jedeU cťsať
dal jich na tťi lodč Ualožiti a do moťe whhci;eti. ua Ll
jak teprw naklcidalipohanč š otrokh! Nediwime se an
tak oďchodnikům Fenickým ani kUpcům w Nfrice jako wice
wzdělaným Řekům a Řimanům. Pán mohl B nimi jako
je zbožim a zwřťetem naklcidati, kUpowal je, prodciwal a

dapowal je, trýznil je pro maloU chyďn, w zlosti Ubčjel
je a pakli se množili, Usmrcowal jich, an tělem jrjich
často i rhbh krmili; a kdhž bhl od Uešnámčho člowčka
zabit an jejich bez citU a bez winh zaďito hned Ua sta
jeho otrokU od domacich lidi. W hlawnim mčstč Řeckem
Nthčnach bhlo w 3 stoletť pťed Kr P 20000 fwobod:
nbch oďčanů a 400.000 otroků, tedh 20krcit toliť newol:
niků; a we ťimskě ťifsi bhla wúďec jen jedna tťetina
oďhwatelů swobodných, a dwě tťetinh otroků, ano zcikonem
bhlo docela obmrzeno proponfstěti jich dle lťbosti Ua swo:
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bodU a dowoleno jen jednoho ze 200 ofwoboditi, a
dloUhý čaš to trwalo, než to ponecháno Uawůli pcmowi.luu
Z tč!to eražltosti žiwota lidsieho UwžUo st takh whložitť
th ssermirske hrh w Řčmč, když Učkdhssest i sedm set
lidi whstoUpilo, abh se potýkalo pro poUhe obwefelenť Ue:
citelUých diwciků mezi feboU aneďo š dion zwčťi, se lwh
a týgrh o žiwot a o smrt. W Učkterěm mčsicř padlo pťi
tčchto gladiatorskťxch hrách Uškolik tifčc lidi. Cifať TrajaU
kU pť. žaťidil okolo rokU 105 po Kre P. takowé Uelidské
hry Ua 120 dUi a š 11.000 ssrlmamč padlo k 10.000 lidi.

Proto takh fchwalowali i mUozi mUdrcowč fam o:
wraždU nejeU za dowolerU. kdhž toho člowěkza dobrč
UžUč:,ale i za hrdiUfký bohům milý katek, jak Učil scim
Zer okolo r. 300 pťed K. P. J fwčdčilo to owssem o
erčdomosti a erčťe pohaUskěll, jako za Uassi dobh
prstlý Ueb Boha sprstěný člowčk čaftčji Uež jiUdh žiwot
fobč běťe.

š. 5. éšohnstUšba pnhansbčx.

Dle pťewrciceUč wiry o bozich bhla i pťewrciceUci
úcta bohům od pohanů koUáUa. .Na počcithx nemčli
owssem an chrčmxů, cmi soch a obrazů uu celá žem,
zwlcissk pak háje a wrchh bdlh whodnč č úctč tčto;
pozdčji stawčnh jim trprwa chrámh, wzdčlciwciUhlochh a
oltáťe, slaweUU k jich úclč welkolepé slawllosti, fe zpčwh,
tancem a modlitbami a pťincissenh jim Umohč a čafto

drahe oběti Jndowé obetowali kwčtiUh, owoce oseUia
kadidlo,. Persscme palili oheň Řekowe dawali žwiťata
plodilw zemske wiUo, lned, mleko, olej a kadidlo; Uej:
wice klesli wssak pohaUě, když oďětowalč i ditkh eriUné

23
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i lidi dospělč bohům fwým. Qbčti thto mělh dilem
Udobťiti rozhněwanč bohh, zwlcissk když Uějakci oUhona

obchci na lidU wězela, jako hlad a Ulor; pťed wč:lkon
obětowú:w Ua whprosseni, a po wcilce Ua podčkowánč za
witčzstwi; často wssak občtowáUo jest jeU Ua důkaž zwlcifstni
úcth bohůln pixi wýročlljch skawllostech. er co platnč:
lakowč občti, jež obhčejnš erhcházelh z wnitťniho bohU
oddančho frdce, z Uábožnosti a z pokorh, z čistčho fwč:
domi a prawč úcth boži, ale fpifse jrnom ze zdčdčllč!ho
obhčeje aUebo z nč:rodniho zwhku, z ctižč:dosti a okúzalosti.

Ano misto skroUssenč modlitbh a skUtků bohumilých pcix
chúmp bhlh často i Ueprawosti k poctč bobům tčm, o
Uichž se powtdalo, žr jsoU jejich patrony, c: že fami thto
Ueřrsti páchaji. Tať k portč Bela w Babylollč a bohhllč
lcisky Uchdllč Wemlfse zwlássč Ua oslrowě ChprU a
w KoriUtU pcichalo se fmilstwi Uejell we zwlcifstnich „po:

fwcitm)ch“ hájich, alr i w chrč:mich famých, a w Eǧhptč
i se zwiťath; tisirč panen „z úrth bohům“ poddúwalh fe
komU koliw k prznčmi weťejnčmn, a w Uoci zasr koUáUh

skrhté takowč! oběti a hodh fe wfsemi Ueplrchami. Ke cti
boha Bacha, jeUž bhl patronem Uestťidmosti a spojellč
B Uč Uečistoth, páchala fe weťejnč oplšlost w měskč :ea:

wiUiUlU wc šwlásstnich chsthdatých perodech wč Wlassich
po crly mčsic jak swčdči fw Ntlgnstill wc knize o mčftč
Božtm (711, 21.;) opilftwim a pxancelUi pak ctčll bywal
wobhčchoU slawllost wždycky; k:adcž pachalla kr cti
lxoha MerkUra, jenž bhl jejim ochráucrllle

NUopozdčji občtowali i občti lidskč a dčtfkš
Hamilkar wůdcc slawmšho Karthaga w Africe dal od
ralla až do wečrra zabijrti a občtowati lidi bohUlU pred
bjton, ab!,ddofahť witč!zflwi! W Nimš obetowallo za
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cifaťe Nngnsia Uedaon zabitemU Cesarowi 300 zajatých

Pernsiaml bez lťtosti; a Ua Usmťťem bohU fe zemrelýmř
občtowan zwlasftš pťi pohťďech wžUefseUhchmUžů w Řimč
často Umoho lidi a sice zajatych a otrokU; jindh zaš ke
cti bohklm dawaUh ssermirske hrh w Řimě co weťerč
zabijaky MaUžetka perskeho krale Aerč:esa dala w stciťi
swěm Ua poděkowáUi za stúťě fwč zdrawi bohům oUoho

swěta pod zemi dwakrát po fedmi dčtech Z nejszesseUějssich
rodin za žiwa zakopatř u NlnoUitssti wedle Židowskč
.žeUlčUa wýchod ctili Boha Molocha; bhť z kowU maje
podobU lidskěho tčla š wolskoU hlaon; a pťedstawowal
krcile jejich; bhl dUtý a whtápčl fe ohUělU tak ze zadU,
až bpt celý žťžiný: mět do sebe fedm dUtiU a tak obě:
towčmh UlU do dUtiU těchto mťadá drůbež, i starfsi; owce,
zajici, laňkh, kozti, telátka, býri, koUč, an i lidé; konečUč
paf UrčowáUh lofem i Ubohč ditkh a whozeUh do bťťcha
jeho Uebo Ua žhawě dráph jeho k ttamč, abh se npeklh
a spálith; a abh Uebhťo pronikawěho hlan eriňcitek
těchto sihsseti, tlUčer pťi tom Ua bUbUh. Minlo to hoťek
pťed Uim we dUe w Uoci ohčú. NUo až dofawúd dáwaji
NfrikciUi ditky fwě zbožUčným hadům a maji z toho we:
ťikoU radoft a jafot, kdhš prý hadi bobowč se jich dťtek
Uefstťti a je sežeroU. uu We wýchodUi JUdii zase pUtUje
Uonhý pohaU k datekčmn chrcimU JaǧerUaUtskéntn, abh
tam o siawnčm průwodU Ua zem se wrbl pod kola wel:
kěho chrčxmowěbo wozU a dael fe od Uěbo rozdrceti, jsa

UjisstěU, že swatoU smrtť tak fejde.

Widěti ztoho jak se pťewrátť i roznm i frdce lidfkč,
pakeli fe od Boba odwrútť.
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š. 6. Mrawy pohanst.ě.

Pončwadž bhlh U pohanů tak mhlnč nčcbledh o
Bohn a o člowčku, o powiUUostech a cili člowčka, o dussi
a o wččnosti: proto taky Uemohlh se an whwino::ti ssle:
chetUě stntky a bohllmilč ctnosti z tčto wirh. Wždhč anř
newědčli sami Ubozi, proč jsoU wlastUč Ua fwčtč; sw.

NUgUstiU w spifU swěm o UtčstčBožim (19. kniha 1. kap.)
mluwi o dwč stč osm a osmdesciti domUčnkách pobanských
Umdrcú, proč a k čemu je člowčk na swčtč. Nno časem
zmizel i rozdil Utezi dobrým a zlým, jak wřdčli jsme Ua
pťewrácených občtech pohanských, jež i w xhanebnťdch sjšUtu

cich zeileželd. Nebo lidč widoUce wsfecky fkorem neťestř

na swých bozich, ztrčcceli pošnenáhla wssecken stnd a strach
pťed takowými Ueprawostmi, pcichali je bez ostýcheini; a
wčťice w Uezwratný osUd, whmloUwali se často i tim, še
je ofud a bohowč sami k Uim Uabizejč. Smilstťoi bhlo
témčť wsseobecnč, a mčllo moUdťejssich lidi Uahliželo bau
nebnost jeho, i moudrý Sokrateš UeUpirci toho a že
w tom ohledU sám klesal. Stoičti mudrci, jak swědčř
fw. AUgustiU (o Utčstč Božim 14, 20.) dowolowali na
Ulici weťerš obcowcinimaltželskč; iDiogeUeš, jenž jank
pro swč pťisnš a tUhč žiwobhti wůbec powěstUý bhl, se
tčm chlnbil, uu ale tU pťece zwitčzil Uad zmateným rozu
Umem w kalu Uečistoty pťirošený stUd lidský. Mčli sice
i ŘimaUé swě Westálkh čili panny slibem aneUstwi bo:
hhni zaswčceUč, awssak sw. Nmbrož posmiwú se pohanům
soUwčkýUt,že sotwa sedmi pannami meži wsfemi wykázati se
Utohou, jež ostatnč takh jenom krátký čaš json zawázállh,
kdežto prý kťeskaUčUesčislným počtem aneU se wykčczati
mohoU, kterš dobrowolnč dožiwotUoU úponU zdrženliwost
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siibily a taky zachowawaji u Cizoložstwi a kradež byla
w partč w Řecku dowolena zakonem, fam moUdrý
Plato pťal si aby fe zawedlo obecne, spoťečnemanželstwi;
kťion prifahU a UtstUzastawali sami mUdrcowe jako
Cicero; nepoctiwost ťeckabyla až pťiflowim; sam ťecky
historik Polybix:š doklada: Pťinejeli ti Řek tťeba deset
úředně stwrzených listiU š 10 pečetmi a 20 swědky, pťedce
mu UeswěřUj žádných peněz. uxe Stťidmost zwlásftč U
bohatfsich nebhla ani známa; jeden pohanský dějepisec
doklúdá o tom, že prý se pohansski welmožowš ťimssti
pťi skwostných hostinách, jaké dciwali kU pť. LUkUslUš a

KrassUB a z Uichž jednU Cicero na 10.000 dolarů cenil,
Uejprwě doshta Uajidali a Uapijeli, načež prý brúwali
hned zaš pro wrhnUti, aby do whprcizdněnčho žalude
Uowú jidla a ncipojewUUcowali.u Jaká prodajnost
w soUdech, a jakč ssizeni w obchodU bhlo, toho se
snadno domhslčci, i wálky občanskč w Řimč před Kri:
stem o tom hlasitě swčdči. bo Qtroctwi zaftáwal
š plnou silou moUdrosti fwč i wěhlasný mUdrc Nristo:
teleš (xjx322), žčxkPlatonůw a whchowatčl krále Nle:
:andra Welikěho.

Pifmo swatč ftarého i Uowčho zákona, foUdUi po:
hanssti dějepiscowč a powúšliwi mUdrcowč sami tUto spoUstU
mrawni popiiji. Tak prawi kniha M oUdr osti (14, 24) :
„Nni žiwota, ani manželstwi čistšho již erstřihaji, ale
jeden drUhčšho ze zúwisti zabiji, neb cizolože zarmUche;
a wsseckh wčci smissené jsoU, krew, wražda, krcidež a lest,
porUss?ni a newčra, Uepokoj a kťiwčxpťisaha, bouřeni
dobrých, zprzňowcini dUssi, zapomincini na Boha změňo:
wan: poťglawi, neftalost mař:žčxťstwi, ..čťxad cčzoložftw. a
Uesthdatosti“ uu N fw. Pawel pisfe (Řim 1 28):
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eethal je Bůh, že jsoU.UaplUčUiwssi Ueprawosti, ztostřž
smilstwem, lakomstwim, UesslechetUosti,plUi záwisti, wraždh,
swárU lsti ssibalstwť, jfollce Uadýmači Utrhači haUliwi,
phssUi UadUti rodičU UeposlUstť, roszstili Uedrželiwč
smlmo a bez milosrdenstwi “ N Řimskh dčjepisec TeiwiUď
pisse z časU cťsaťe NUgUsta: „Qctli jsme se w dobč ta:
kowč, že se Uám hUUsi i spUstlost Uafse i prostťedkowč
proti Ui.“ u MUdrc SeUeka za cisařechran doklúdá:
e,Wfsecko jest plno Ueťesti a Ueprawosti; pcichá se jich wice

Uež možná siloU zastawiti; každým dUelU roste UárUžiu
wost hťichů, klesá stUd, wásseú zawrhUje wfseckU úctU kUě:

čemUlepssimU a swčtčjssimU, a wrhá fe kamkoliw; a Uepá:
chaji fe Ueťesti jen potajUUl, ale jsoU Uyni weťejnč a tak

wzrostly w srdrich lidskhch, že UeUi ctnost UhUi již UejeU
Zťidká, ale fpisse že UeUi an již žádUč ita swčtč.“ Sw.
Čhpriált (xťx258) we spisU swém o milosti Božč po:
pisUje spoUstU mrawů U tehdejssich pohanů drozUými
barwanli.

Nalezáme owssrm taky i U pohaUů často Učkterč
krcisnč cnofti a fslechetUě skUtkh, takže i Uassi
úctU whltUchi; a wssak eredla je k Uim nikoliw wira
jejich, Uýbrž spisse pieirozelth zúkoU Boži, wtiskUUtý do
frdce člowčka, anebo dle Učho zaťizenč poťádlté wh:
chowani domacť; jindh pak to ďhlh wýsiedky UákloUUosti

jedUotliweho člowčka anebo ctižadosti a pychy lidske.
Čistč křeskaUskecnosti jako jest pokora zčiste lasky kBohU

a wsselikym pťemadanm whkoxlawana Uřkdržse U pohcmů
UeUachazi Qwssem whnikalř jedUotliwci zwlafstč U Ři:
manů w čiftotě, poctiwofti UezisstUostia lásce wlaste:
Ueckčerbhčejnocl dokonalosti. thž shUposledniho z prw:
Uich fedmi krcilů Řimských TarkwiUia okolo roku 509
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pťed Kr. B Uásilnč porUffil Usslechtilou chok strůcr swěho

Lukrecii probodla se zprznčna žrrla erědoUc jiUě
pomoci Uad potupou toUto Mlada Řimanka Wirgi:
Uie majic býti odwedena chlipnemu raddowi Nppiowi
k zprzUěUi okolo r. 444, wolila raději smrt rUkoU otcou
on Uezlismrt aneUfkékyosrdce u thš Řiman MU:
ciuš chtčl shladitř že fwčta dhkou etrUskěho wladaře Born
seUu erž oblehal Řčm, a omylem zawraždil jerm
wUdre jeho wložil si ; trestU fam doďrowolrtč rUkU pran
on jež chybila do žhawěho Uhlř a Uejewil žcidněbolesti,
až lUUUhoťrla u okolo r 507 pť Kr B uu thž
ŘimaUe wedli walkUš Epirfkym kralem (z Řecka) Phrrhem
okolo r 270 a statečUywttez a jiUdh konul mčsta Fa:
brčciuš poflán na wyjed:táwcinť, UepohUUlse tento ani
Uakxizenr)m zlatrm ani od slona Uahnaným strachem
k zrádč; a když se mU Uabizel Phrrhůio lěkať, že swčho
pcina a krcile otrčlwi, wyzradil ho Blyrrhowi fárm Fa:
brčciuš okolo r 278 w sslechemostč swč Když byl řimskú
wUdce a konsUl RegUlUš zajat w Karthaglt w Nfrice
a poslaU byl do Řima k whjednawalti pokoje abh pře:
mlouwal ŘimaUh k wyrownálti mUsil se zawcizati pťi:
sahon, nrwhťidč:li pofrlstwi pieizinč, že se mcřanrcititi.
J zrazowal scřm Řčmallům takowč UectUčwhrowUáUi a
wrcřtil fe radčji Uazpčt, předwidaje pomstu Uepťiteťe, jeUž
Utu za to wťčka U oči Uťezati a tak hrozně dotrápiti jej
welrl okolo r. 250. aro

N proto dobťe dokládci o tčchto katcich pobaUských
sw. NUgUstiU w listu k Marcetlinowi: „Tak Ukcizal
Bůky Ua kwětoUci ťimfkě ťifsi, jak mnoho zmůže cUost i

ďez prawčho Uáboženstwi, abh se pozUalo, že bh Řimaně,

pťijawsfe tUto wťrU křrfsanfko:l skali se jefstč občaUh jiUč
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ťisse, jejimž králrm prawda, zákonem láska, a jejimž ča:p
sem wččnost jes .“ uu

š. 7. Arpjsi nč:hlrdy nč:boťrnstačU pnhanů.

Ncž i w tčto nábošenskčerědomosti a mrain
spUstlostidhlh pťece mčzi pohanh č lepssi názorh a
Uáhledh Uáďošenfkč o BohU, o člowčkU,o desi,
o cnosti, o wččnosti. Moudřejfsi mUžowč pozorowalč
fwčt a Události jeho, skoUmali rozUmem swým a soUdili
z Uchowaných jesstč zbhtků prwotnčho zjcwenť Božiho
mezi lidmi. Tak Uččljčž BUdha w Jndii asi 600 let
pťed Kr., že je jedna Uejwyšfsi, eridčtelná, wsiemo:
hoUci a dobrotiwci bhtost, která celý swčt ťidi a zpra:
ije; člowčk pak dosáhne jen cnoski wččnč!ho fpafcni,
proto zakazUje sc pťisnč lež, pomlUwa, krádež, msta, ne:
střidmost, smřlstwo; bohům nelibi se krwawč občti, ale
fpčffekwiti a owoce u J Perský Zoroaster w tšmž
čase Uznawal prodni wččUoU jcdnU nejwhšssi bhtost;
ano Čťnsky KonfUc fam Boha jakožto nejwyšfsi moU:
drost whobrazUje uu ač wlastnč jčdUoho neUči

Staroťecký silosof Phthagoraš (okolo r. 520
pť. Kr. P.), jenž ďhdlel w jižnich Wlassich, Uččlžáky fwč
i náboženskémlx rozjimáni i skntkům sslechetUým. Jen
jeden jest Bčch, prawil, a proto trpi Homer a Hesiod,
kteťi mnohobožstwť Učili, na onom fwčtč welká mUka.
LčdskcidUsfc je nesmrlelnci; a po fmrti člowčka šije blaze

w neďi, jčst:li si to žiwotem zasloUžila; jinak jde nepo:
lepfsitelná dese do propasti, ostatni wssak mUsi se oči:
ftiti wpUtowáUim do jiných tčl i do zwiťcte. Podokmč
Učil Sokrateš (ř 399) a žák jeho Plato, jakoži
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thčenectohoto Uejsiawnčjfsifnad mUdrcstaroťeckýN rist o:
teleš (xkx322) wirU w jednoho Boha a w nesmrtellwst
dUsfe; a Učitrl jeho Plato wýbornč doklč:dal lidU, že
mhlnč lnci rozličnč wlastnosti Boži za bohh samě, jcltkož
jeljenom jrden Bůh, erdwislč:, wffemohoUci, sprawed:
liwá a poUze dnchowni bhtost, jež wssecky tyto dokona:
losti mč:.

Podobnč Učilandrc Stilpo thhčncich w ŘeckU;
Ua fochU bohhnč Nthěnh hledě, prawil k lťdU: NeUi to
ďohhnč fama, Uýbrž jrn obraz jrji fochaťem Fidicissem
žhotowený. u MUdrc Nnašagoraš (xř 428) Uapo:
minal a whstťihal tid pťed powčrečnymi wěstbami a hci.7

dčmim uu Zakťadatel Řima RomUlUš a UastUpcejeho
Nmna Pompilix:ď (w 8 stol pť Kr) Učili ŘimaUh,
že bohowe sUelncxjitčla, a že jfoU bezúhonnš a bez UarU:
žiwoski whšfsi bhtosti, a že tUdčž ani jich malowati, cmi
fochh jrjich zhotowowati Uelze; ale še dlužno důstojnč o
nich smýssleti a dle toho je i ctiti. u A ťečUčkCicero
narozelt r. 106 před Kť. P. prawi: Což můžr býti tak
patrnč a zťejmč, kdhž Ua oblohU pohlrdneme a Uebeskci
tčlesa pozorUjeme, jako še je tam Učjakci bhtost nejob:
zwláfstnčjssiho rozUmU, kterč: wssecko ťidč. N jinde wolci

B eroli rozhořčcUoU:Stawte chrcimh cnostrln, a Uikoli
Ueťesteln. u J oU Učil, jakož i Seneka, whchowatel
w domč cifaře Nerona, Uesmrtetnost defe.

Co se pak týče zcisad a prawidel lUrainho žiu
wota, tU jmenowitč lnudrcowš řečti powssimm:ti jfou
hodni. Tak prawil slawný ťečnik (xf 322 pť. Kr.) De:
lnostheneď z Athčn na otč:ku, čim bh se člowťk nej:
wice blčščl BohU, ťka: „Dobťr činč jiným a lUlUwš
prade.“ Phthagoraď pak Učťžč:kyUcisledowatiboha a
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býti UU: podobUým, hleděti si ctUosti, úcth kbohům, rodi:
čům, pťátelům; schwalUjepťemáhálti sebe, ;phtowúni febe,
modlith a zdržexliwost.Proslxtlý pak mUdrc Phrrho
pokládal cUost za Uejwhšfsi dobré, proti UčmUž ostatni
wfseckoje bez ceUh, což w žiwotč swěm rhon fon mraw:
Uosti takč doswčdčowal. N Plato di: PoUčwadž okolo
Uáš chodi a kladoU fe wssecky zlé wčci, Ucileži Uám po,

dobUým býti BohU, abhchom od tčchto wčcč odporUých
pťemožeUi Uebhlj. W Delfich Ua chrámě boha Nppollo
bhlo napsáno zlatými slowh hlawnť prawidlo cnoftnšho
žiwota: „ZUej sebe saměho.“ A jedUo heslo sedm ťcckých
UU:drcůbhlo: „Následe Boha.e, Stoický UtUřrcZer
práwč po kieeskaUskUUči okolo r. 300 pť. Kr. P. toUžiti
po cUofti, jakošto po Uejwhšfsim cčli člowčka a po dokonalčm
sebe žapťeUi, abh bhl člowčk páUeerfwbch chtiččl a Uá:
rUžčwosti; a Ep iktet dokládci: „Nižssi k whšssim posiUsse
Uost a úctU UpťimUě prokazthe a Uúležitč sobč powiUex
Uosti i pťátelfkč slUžby whkonáwejte.“

Zakladatel Utndrckčsskoly Chnčků okolo r. 320 pť. Kr.
NUtčst:)eUeš, pťitel Sokratůw, Učil, že člowšk pťede:
wssim cUostt pileU býti Ulci, an tato jediUě člowčka blaži;
mčmo to má se co Uejwic od swčta erdwislým UčiUiti
a mimo newthUteer potťebh wssim pohodlčm bohat:
stwim a jindmř potťebami pohrdati QU fam mčl wsseho
wssUdh jen UlošUU, hůl kosiťk, jedeU odčw a lihal Ua
zemi u N žák jeho DčogeUeš (xř324) hUal pťema:
háni toto Ua Uejwhšfsi stUpeň; trpěl hlťcd i žťzeň, chodil
dez obUwť ř plasstč w Uoci spciwal Učkdh w hťiltčnčnl

sUdč Žil w reckých hlawnčch mčstech Nthčnách a Ko:
riUtU Proto taky oba Učili Uasledkemtoho odplatU Ua
wěčUostčdle záfthh. thž se ptal Pláto Učitele
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swčboS okrat ef a, zda:li rgidUlňťe,ťekltento: „W mlcidi
swěln hledčl jsem dobťe žin býti, w stáťi pak dobťe
Umťiti; a poněwadš byl žiwot můj fprawedliwý, očekú:
wám fmrt š radoski.“ N Blato Uapsal: „Zcela neffle:
chetni a wsseho plolepsfeni Ueschop:li Uč:wždy w podzeml

Uejhrozllějssi tresth trpčti mUsi; oni pak, kteři prostťedni
žiwot wedli, po krarssim Uebo delssim pobth opčt oswo:
bozeni dUdoU.“ Podobnč swčdči i Cicero: „Ti, kteťi
sobč dd pťirodh wykázanou dráhu žiwota cUostUčprossli,
po smrti hUed k hwčzdám do Uebeš fe wráti; bezbožni
wssak mUji tak dlouho do těl zwčťat, podobllých jejťm
hřichům, wejiti, až by zcela očiftč:ú bdli a pťedesslon
son čistotUopět dofcibli.“ Podobně Učil i Bythago:
raš již w 6. stoleti pťed Kristem Páltem, jakž jsme Ua:
hoťe Ukázali.

š. 8. Botťrba a toUha po Zpasitrli U pohcmů.

Než pťi tom wssem bylo pťece jen newhbmltelltč
potťeba Spasitele, abh Ua swčt pťissel. Neboť at Uic
Uedime an o těch poblouzertich we wiťe a mrawech, o
nichž stie se dťiwe zminili, byly i thto lepssi Ucizory
Uúbožonskějenom ofobni Ucihledy jedleotliwých
:UUdrců, Uejsouce od Uikoho llromylnčho za Uešwratnč
UzUúUya whhlásselw, a to tim fpisse, aU tito mudrci
jami prawili, že UemohoU Boha a wůli jeho whskoll:
mati, a ro whskoUmcňi,že Uemohou š neomhlnou
jistotoU bezwhšssihopotwrzeUiza prade prohla:
sfowati. Thaleš, mudrc ťecký,Uemohl po dloUhčm
oddcilúnt a přemhsslowálti welmožuémU a bohatémU králi

Krčfowi powčdčti, kdoby .Bůh bhl. N TimeUš roz:
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mlouwaje ďe Sokratem, dološil: „Wim siceco Bůh Uenl,
ale coje, to erim.“ A Epiktet mUdrcprawil: „thch
mobl powěděti, co Bůh je, mnsel bdch sám Bohem
býti, Uebo bh mUsel pťestat Bůh býti Bohemz“ Qstatně
zastáwali takh i UiUohé zcela mhlUě zúsadh. Tak kUpř.
Blato zapowidá opilstwi wůbec, ale ke cti BohU Bachowi
zwlásstč o jeho slawnostech je dowolUje. Llristoteleš zar
wrhuje wsselikě nchdně obrašd, wyjimaje obrazh Ue:
mrawnč, bohům wčxlowanč MoUdrý Solon wystawčl

w Nthěnach chram bohhni smilstwa Wrmlssi kdhž zwi:
tězili Řekowe Uad ěčeršesem postawena w chramě We:
Uussi tabnle š Uapisem,že ona Řrkh whswobodila thš
pak Uěco lrpssiho a moUdťrjssiho we wiře whsionmali
Uefměli o tom ani lidi dečowati a je zblndU
wdwúděti; nebo bhlo pťisnť zakázáno„ stciwajici wiru
lidU boťiti. Broto pisfe So.krateš, jeden Z UejmoU:
dťejfsich mUdrců řeckých: „the wsseho swčta naUčiti se
znáti, tot je mUdrci welmi nesnadná wčc; jej pak Uau:
Učiti i lid sprostý znáti, to jest (za nafsi dobh) holci Ue:
možnos.“ N žcikjeho Blato hoťeknje: „Těžko jeft kwč:
domosti o jediněm BohU pťijiti, ale nebezpečlté ji jiněmU
žjewitiz“ Proto takh mnsel Sokrateš jed whpiti z rozkazn
wládh, že učil wiťe w jednoho Boha, ač sám dokládal,
abh jen každh ctil bohd fwč země; proto snad takh pťed
smrti son obětowal pohanskémxlbohu zdrawi, Esknlapowi,
kohouta; jini pak mUdrci, jako Stilpo a NUašagoraď wy:
powčzeUi jfoU z Athěrl, a moUdrý Plato sám Uapominá
tehdh lid, aby Uikdo we wiťe zemč swč Uičrk,xoUeměnil.

Bhthagoraš whstěhowal se proto ze swě wlasti. Mimo
to wssakzmáhalo se we fwětč oUplUé pochhbowcini
o wssi prawdč, jrlikož jmezlowitě mudxxčtižáci Plau
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tonowi, Uazwani akademikowě w 3. a 2l stoleti pť. Kr.
wsselikoUprade a jistotU prawdd zawrhowali , jak wýu
slownč i Bhrrho, zakladatel silososickčsskolh (xř288),
pro toto pochhbowáni skeptickoUnazýwanč, dokládá, a jakš
o tom i úsmčssný wýrok Bilatůw k BcinU Ježissi: Co je
prawda (Jan 18, 38) fwčdči.le sofistččilimudráci zťeme:
fla prohlassowali již weťejnč, že wsseckawira je ssalba a
wssecka sprawedlnoft wůbec klam lidskťp. uw Jini zafe
w pochhbnosiecb tťchto wčzice, oddciwali fe zcela jen s mh:
slným ro;kossem, radowánkám a požiwánim,majice
za prawidlo: „Jez, pij a hraj, po smrti po rozkossi,“ ač
mistxx iejich a ;akladatel EpikUr (xlx269) w zahradč
w thhčnách Učil, že člowčk w rozkofscch desewnich
nejwčtssi blaženosti nalezá. Llno Řimanč již mčli heslo
žiwota: hrU š jidlem, wolajčre to weťerč: kgoiš št
()iroonoeš (hrajme a jezme).

J bhlo tcdh tťeba, abh přissel Učtdo z Uebeš neo:
mhlný, jenž bh erhrožcnč fwatoU prade lidem whje:
wil a wirU i mrawh lidU naprawil a pomůckh jim k tomU
Udal. Powážliwčjssč mudrcowč Uznciwalii tUto
ťxidUlidU we wiťe a mrawech, nahliželi taky nemožnost
pro člowčka,abh siz ni sám pomohl, a proto očekciwa li
již jen od famčho Boha pomoci, citice potťebU
whkoupeni. Tak dokládá Sokrateš žákUswčmu Nlci:
biadowi: „MUsime tedh čekati, až nciš nčkdo naUči, jak
fe mámc k Bohu a k lidem chowati.“ u „Nle kdh to bUde,“
prawl žák, „a kdo bUde tim Učitelemeě“m „Ten samý to
bUde,“ odwcce mistr, „pod jebož ochranoU člowčkftoji; ale
ncjprw mUsi sejmouti th z dUcha nasseho, abhchom
mohli rozeznáwati dobrč od zlčho.“ xu „Q kýšbh jen zaet
plassil tUto tUU:,“ odpowťděl žúk, „jfem ke wssemU hotow,
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co Uám poruči, jen kdhž se tim staneme lepssimi.“ neo N
jiUdh prawil: „NepochthjU, že possle Bůh w pťihodný
čaš k lidem nčkoho, jehož fám thči, abh jim Uošjdůlee:u
žitčjssi tajemstwi ohlčcsil, jak lze hťichů odesstčUi dosč:h:
noUti, kdh wssak pťijde a kdo to asi bude 2“ u A žč:k
jeho Plato pifse: „Wfseckyprawdh o Bohn, o Uesmrtel:
Uostř dusse bUde moci člowčk jeU tenkráte š bezpečnoU

jistotoU přijmoUti, kdhž mu od Boha famšho pojisstčnh
budoUe“ u Podobltá přčmč proUásseji i jinč mUdrcowč
ťečti č ťimssti jako Phthagoraš, Nristoteleš a Cicero. b
Plutarch, hiftorik čeckýw 1 stol po Kr , whjadťuje
tuto toUhU mudrců po prawdč a Užfsimspojeni š Bohem
zťejmymi siowh, kdežto SeUeka z těže dobh, neznaje
taktež jesstč Ua swět pťissleho Mesiasse š boleftč doklada:

K onfalosti Uáš pťiwádčjť Ueprawostč Uasse;“ a proto
očekáwal jako i jini mUdrci již nUtUý Uowý obrat, ohla:
ssUje zlatý wěk Ua zemi, kde se prý wssecko do staršho

pčlwodUčhosstčfti a blaženofti rajskč anrátť ou Podobnč
dokládalh to ť stare wěsstbh kumejske Shbťllh, Ua nčž
se siawnh Řimsky básnik Wirgil okolo r 30 pť Kr od:
wolawa, že pokaželle to pokolem lidste jednoU i š celym

hejnem ďáječUych bohčl a š wládoU Uejwhšsslho boha
JUpitera whhlazer bUde UeznámoU whšssi moci Uačež
wsfeckoanrati se zase do půwodUiho stawU prwotni Ue:
wiUUosti či sprawedlnosti a Uowý krcil od pťirody zplo:
zený započne anowati Ua zemi.

š. 9. BťrůčxmčmiYykmpilrlr n ponst ťUsU U pohanů.

Práwě pťed Uarozemm Páňě ďosúhťa spollsřa we
wiře i w Ulrawrch nejwhšfsiho stupnč nu pohané již to
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fami Uznáwali, ohliželi fe po pomoci whšfsi ď hůrh uu
po Spasiteli, očekáwali jej již takh a ro zrowna ze žčdowskě

žemě Nabhli o nčm totiž aspoň temných wědomosti od
rozptylených ,Židů po celem swčtť, jelikož tito mčli swe
synagogh, kde bhli, wssUde, čitajťce w nich každoU fobotU
zákon Mojžissůw i prorokh, a pťiponstčli do swých fhro:
mážděni i pohanh. Swčdectwi o tomto očekáwáni Meecs
sicřsse mezh pohanh práwč w této dobč dáwaji nám
tehdejssi pohanfsti dějepišci Tak pisse ťimský dějepifec

SUeroniUš „Po celem wýchoderozfsireno jeskstare a
stále minčni že tohoto časUpanownici ze Židowske zemč
wzejiti maji;“ a TacitUš historikpisse. „Mnozi bhli
pťeswědčeni že jest to w starobdlých knčžskýchrUihach psáno
jak se tohoto čan wychodzmůže a panownici ze Židowsie
žemč wzejdoU“ Znamost tUto owssem nabhli pohane od
Židů i z jejich Pisem fwatých a powčsti i z rozmlUwy
š Uimi Podobne whpraiji ftare činske knihh, že
ten „Swatý od zčxpadU“ (ze židowské zemč) .fe očekáwá;
rokú 64 po Kr. P. pak poslal činský cifař Mingdh posly
na západ, abh fe nččeho dowěděli o tom podiwnšm di:
tčti, o Učmžstarú proroctwi mlUwi. uu Z podobnč známč
powčsti očekciwalii mUdrci od wýchodU pťifsti Me:s
siássowo, a proto š radosti pťifsii š darh fe mU klanět,
kdhž jeho hwčsz bhli widčli.

Qstatnč widčti jest nejlépe tUto pťiprawU po:
hanů Ua Mefiáfs e na těch pohanechzbožnčjfsich,kteťi
chodčwali do JerUsalema,llth fe na den swč:tečniw chrcimě
židowskčm k BohU modlili. Práwč proto chtčli takh wh:
dčti Pčma Ježisse, když pťed poslednťmi welkonocemt
flawnč na osiici wjel do JerUsalema, a prosili za to
Filipa, abh 1e k němU dowedl (Jan, 12, 20.). Podobnčr

Z
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bhl i z tč pťičinh komornik UtoUťeninskč králownh, KaU:
daceš, o letnicich w JerUfalemč na flawnosti, načež jej
Ua zpátečni ceskě Filip jáben pokťtil (SkUtk. 8, 27.).
Wůbec slUji tito pohanč prof elhtč. Wěřili w jednoho
Boha, od Uěbož i Mesiáfsc očekáwali, fkládajice mnobč
pohankč nemrawh a nčchledh. Tak zachowáwali afpoň
zákon Boži Noemowi daUh, (1l Mojž. 9, 4.) zdržU:
jice fe modloflUžebnosti a wčci modlám občtowanhch,
roUháni fe Bohu, wraždh čili krwe, fmilstwi a wffeho
UdúweUčho neb Ufskrcenčho (Sk. 15, 29.), k čemuž ži:
dowfsti Učitetowč pťidali jefstč zdržowčmi fe loUpeže a
krádeže, a powinnoU poslUffnost k wrchnosti, nazýwajice
to fedmi zúkonh Noachitflhmi; mimoto meeli
fwčtiti i fobotU, zdržUjice se od práce. Dbalejssi ztčchto

profelhtů zifkali si wsfak oUplnčjfsi známost wirh židonZskč,
pťijali i obťiku, pťinásseli takč zákoUitě občti, a Zidě
potápčli je zwlcissknim obťadem pod wodU na znamrni,
že fe oUplně MojžisiowU zcikonU podroiji. PodobnoU
pťipraon Ua Mesiáffe bhl i Janůw kťest Uaponsti,
ač owfsem kťeft Kristůw pťedobrazowal.

Proto taky dci fe ztčchto wssecholoonsti, jež nUtnoU
toUhU po Mesiássi wszZowali a newčdomky i wčdomky
pohaUh na thUpitele pťiprawowalh„ lehce pochopiti,
proč powúžliwčjfsi pohanč pťi těto Uciťdožčnskči mrawni
spoUstě tak rádi a tak četUěpťistUpowali kwiťe Kristowě.
Přisselk jim práwč Spasitel w pťihodnoU dobU un kteroU
plnofti čan (přichodUjeho) nmwáme!e)

zre)Cbtiwčjfsi čtenúť čti o tom w K r o l m Us o w č knižce: „Pťichod

slowa Bémč od wýchodu Ua zč:pad, z JerUsalema Ua Lewď



Zjewoweini Boši za patriarchů a za Mojšisse. 35

jj.

Židč pťed Krisiem Pánem.

š. 10. ijowůni Boši ža patriarchů a Za :Uo.jťissr.

thž se ďhli shUowčNoemowi Sem, Cham a Jafet
po potopč fwčta okolo r. 1656 po stwoťeni fwčta po
zelUi rozcházeli, a Učkteťi phšni jejich potomci Ua to po:
čali wěž baďhlonskoU stawčti, abh se tak fpisse pohromadč
Udrželi a hojnč pochwalh U poszich jesstč potomků do:
cházeli:zmútljim Pán Bůh jazhk jejichaťeč spo:
lečUoU, a donUtil jich tak k rozssiťeUi se po dálssi zemi,

jak bhlo w BožskčmúthsiU jeho. J rozcházeli se tedy
mlUwice rozličnými jazhkh rozlřčnť kmenowč Ua různč
stranh, a asi za půl čtwrtasta letpo oborUzemstčm
se rozssiixili. Jelikož wssak pťi tomto stčhowciUi a oddč:
lowáni zapominali lidč čascm Ua Boha: mátli fi čim
dále tim wicei půwodni zjewenoU wiru i praon
poctU Boži a Uchhlowali se takh fpolU od jeho fw. pťi:
kážáni. Pán Bůh chtčl wssak aspoň w jedUoUt ncirodč
zachowati toto prwotni šeweni, a chtčl národ teU wh:
chowáwati kU pťissti MesiássowU. J zjewil se Nbraxha:
Utowi, erž bhdlil w Ulěftč U.r w Mesopotamii Ua wh:e
chodč, oznamUje mU: „Whjdi ze zemč swč a přibUzenstwa

Hradec do Čech 1853“; hlnbssimn badateli schroalUjemeD ď lo

lin g e r o w U knihU: „HeideUthUm Und JUdenšhUm. Boro
halle zUr Geschichte deš ChristenthUmš 1857 w Reznč,“ jakoš
i Stiefelhagenůw spiš „TheologiedešHeidenthnmš1858
w Řczně.“

e 38
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fwčho, a pojď do zemč, kteroUž Ukážn tobč.“ J wdssel
ze zemč Chakdejskč a bhdlil w Háran. N i odtnd, kddž
Umřel otec jeho Thcirc, powolal jej Bůh a Uwedl jej do
zemč chaUaUejskč, asi r. 1961 př. Kr. P. a ťekl k UčmU:
„Učinim tě w Uúrod weliký a požtháUi bUdoU w tobč
wsfeckapokoleUizemť“ (l Mojž 12 3.22,18..) Tim
UčinčUbhl Nbraham praotcem UarodU Židowskčho, a wh:
wolen, abh praon wirU a Uctn i pťikazani Boži za:
chowčrwala Ua Spasitele fe pťiprawowal, jehož mU
tčmito slowh ač temně jeU jefstč zaflťbil. SpolU pak
ohlcisil jemU, še tU jeU pohostiml jako w cizi zemi pro:
zatim bhdleti bUdc, a že teprwa potomci jeho do tčto
žemč jako do swč wlastni wejdon, až fe dťiwe po 400 let
w zemi cizi (eghptskě) trápiti bUdoU (l. Mojž. 13, 15.
15, 13.). J bhdlel zde fpokojeU a sskasten a Bňh zje:
wowal se mU ifyUU chikowi (26, 18.) a i wUUkU
jeho Jakxlbowi, (28, 14) tčmto arciotcům čili patriš
archům Uciroda židowskčho, jimž pťřflibeUi Mesiássowo

obnowowal. Na důtaz zwlcifstni teco fwe smlonwh Ua::
ťidil fpoln Bčlh Židúm obrizkn abh fe od pohaUU tim
rozeznáwali thž pak thowe JakUbowi š otcem fwým
přestčhowali se k ťdratrU Josefowi do Egypta a tam
přeš 430 let bydleli (11. Mojž. 12, 40.): Utifkowali je
faraoUowé čili krcilowě Eghptsski tak Uelidfky, že Ua wronci
prošbh jejichposlal Bůh Mojžčfse š AroUem, kteťi
čiUice diwh a fpůsobiwfse 10 rcm Ua Eghpt, whwedli je
lonečnč ze zemč těto pťeď moťe čerweUě, chtice jr rownč
do zaflibeUě zemč Uwčfti, ďy fe tU BohU jedinčmu klančli
a model fe Uedrželi (ll. Mojž. 11, 8.). Bhlo pak jich
ufufn KMM mU:fs ušfš:afx Uouuše,knšo fom :on n lldšťs,
BBUBUUMoM 8lllZoU fckjpljlch, čwfuéllZUǧb llckll občl U Ubšlo

TU Ua ponssti pak ohlcisil jim slawUč Ua hoťe Sinai
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desateroBožich pťikázáUi,mezinimižprwniahlawni
bhlo: „Já jfem HospodiUBůh twůj, UebUdešmiti bohů
cizich pťede mnoU ; neUčiniš fobč rytinh ani žádnčho poe:
dodenftwi, kterčž jeft na Uebi š wrchU, ani Ua zemi dole,
ani tčch wčci,ekterč jsoU Ua wodách, pod zemť, UebUdeš
se jim klaněti ani jich ctitie“ Pťikázáni thto dostali od
Boha whrytč Ua don kameUnbch deskách, UlUseli wssak
tU Ua poUssti pro desateroUson szonst a twrdoe:
fsionsk son jefstč 39 let bloUditi (17. Mojž. 14,), aby
až teprw potomci jejich wessli do zemč zasiibeUč. Hou
spodin fám staral se o pokrm i Uápoj jejich, shtč je manUoU,

křepelkami a wodoU ze skálh xzázračnč wywedenoU. A
po tcn celý čaš měli je tU Mojžiš š Nronem w celěm
šúkoUě Božim axwe wiťe w jednoho Boha wyUčowati
a Utwrzowati, aďh až wejdou do země pohalch obydlené,
Ua Boha UežapomenUlie J zaťizen jest od Uich stánek
Božis Ustanoweni knčži i lewitč; pak Ustanowil Mojžiš
i 70 starsiich , abd takh Uáboženstwi Učili, zákon
whkládali a na plUčni jeho dohliželi. Zawedli občti,
slUžbh Boži a wýročUi flaonsti kU poctč Boži a na
odesstěni hťichů, a sice: slawnost welkonočni na pao
mátkU wyjiti zEghpta, letnice, 50. den po welkonoci,
na památkU daUých pťikázálli Ua hoťe Sinai a siawnost
stúUků Ua pomátkU přebýwáni Ua poUssti, kterýmž tťem
mčl každý dospčlý pťitomeU býti (7. Mojše 16, 16.).
Miwo to byly deUočifsko wáni čideUfmiťeUiš Bohem
(dloUhý) a slawnost troUbeni (UowěhorokU)zawedeny.
Nwssak i Mojžčš z trestU za pochhbnost son pťed lidem
beztoho newčřicim, zdali dú skála wody (uě. Mojž. 20,)
Učwessčl do žasiiďeUč zemč. N prořo napomanť ťid
k wčonsti BohU a dáwal jiln wýstrahU pťed modlářstwim
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až weidoU do zasliďenč zemš, ťka: „NespťizUiš se š maU:
želkami pohaltslých obhwatelů , ale whhladiš modlč:ťstwi
jeho, awystťihúš fe, abyš neUúsledowalohaonsti jeho“
(xě. Mojž. 4, 7. 18.). A spoln wyřidil jčm zaflčbeni,
jež lnn UčiUilBůh o bUdoUcčmMefiássi, ťka: „Proroka
wzbndim jim z prosrťedtU bratťi jejich, podobnčho tobč;
a wložim flowa mú w úfta jeho, a bUde mlUwiti k Uim
wssecko, což mU přikáži“ (7. 18, 18.), jakž fe Ua toto
mčsto zťejmč PČU Ježiš (LUk. 24, 44.) a fw. Pawel
(Skut. 28, 23.) odwolúwú. Spolu pak pťiprawowal je
Ua Učj občtmi, welkonočnim beráUkem a mčděným hadem
Ua ponssti.

š. 11. Modlčlťstwi U Židů w peri dobť ůrčllowslič.

Wzdor wssǧčmwýstrahám š Uebe a Mojžissem da:
Uýchhowčli Zidč modlúťstwč, jež bhli w Egyptč
widali. Tak Ulili si pod horoU Sinai, když Mojžiš
sfel na horn pro kamelmč desky š 10 Božimi pťikciša:
Uimi a 40 dni Uepřicházel, fUad Ua spklfob Eghptskěho
Npife, zlatč tele, klanice se a občtnjice mU a taUchice
kolem Učho k úctš jeho (U. Mojš. 32,); tak ctili oUoho
mědčUčho hada, (17. Mojž. 21,) až do krúle Ezechiússe,
tedh po 700 let občtUjice mU kadidlo (17. kral. 18, 4);
podobUč kťaxačli se za Mojžisse Ua ponssti jefstč Učkteťi,

wzdor wsfemU tomn zázračnénm wedeni a žiweni Božimn
moabskč modle Belfegor, (17. Mojž. 25,) občtujice ji a
požijdajice izjejich občti; taktéž ctčli i WUoUitfkšho ďoha
Molocha, který .mčl zlaton korUUUUa hlawč š drahými
kamellh, z Uiž fi dal teprw Dawid po dobhti měfta jejich
krúlowskon korUUU dčlati, občtnjice mU i lidi, jakž to wh:
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čital potomkům jejich jesstč prorok Nmoš (5, 26.) a i
sw. Štčpán (SkUt. 7, 43.). Pťi tom owssem pťidržour
wali se takh Hospodina Boha swčho, jakž jim to Uá:
stUpce Mojžťfsůw Joer pťed smrti fwon zťejmč do:
swčdčuje (23, 8.).

Než hned po smrti jeho za celých 300 let w čaš
s oUdců (1420u1.105) opoUsstčliwůbec Hofpodina Boha
swčšho,MUáfledeice bohů pohanských, klaUčce se a sloužice
jim (Zalm 108); zwláfstč pak hledčli si fenickč modlh
Bála a Astarth (slUUce a !Učsice) až do Samuela
(1. Král 7), jakož se klančli i stťiďrlté !Uodle, kteroU
Ukradla jcdna čeleď židowsiei w domč Michowč, Ua ho:
rcich Efrařmskhch w Samaťi (Soudc. 1.3).

Blno jefstč sálU král Saul (1085), ačkoliwwhhladil
dřiwe čarodčjniky a hádače ze zemš, obrcitčl se w boji
š Filistinskými kžeUč majicč wčsstiho dUcha o radn, kdhž
se byl Utarnč dotažowal Hospodan, což nejlčpe doswčd:

(Uje, že i tehdáž jefstč Udržowaly sc thto hádačkh i mezi
Zidy (l. král 28). 7

Llwssaki w ohledu mrainm klrsali Zidč, ztrácrjice
úctU k pťikázáttim Požim a ťidice se dle pohaUů.
Tak dowolello bylo Zidům „pro twrdost srdce jejich“
(Mat. 19, 8) propUstiti manžrlkU „pro UčjakoUmrzkost,“
dári ji liftek žapUzeUi a jinou pojmoUci (U. Mojž. 24),
ačkoliw Ua počátkll ďhlo manželstwi nerozlučitrlltě, jak
to sám Pčm Ježiš wýslowltč doklčidá (Mat. 19, 8).
SaUl mčl sám jesstč jeU jedUUmanželkU (1. král. 14, 50);
ale UástUpcejeho Dawid král, (1066m1025) staw se
králem, pojal kromč choti swč Michol, ješ bhla dcera
SaUlowa, (l. král. 18, 27), jessrč wire žen a ženin
zJerusalema (11. krúl. 5, 13.), an weřerč pojal i do
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domU swěho žeUU UricifsowU Betsať:č, a když úkťadUě

z rozkazU jeho lUUž jeji we wcilce Usmrcen ďhl, wzal jř
soďč za maUželkU(ll. krcil. 11, 4u27). PokáUčm swým

aetrestem BožčžU fmiťil se owssem zase š Hospodinem
úplnč uu ale Zidč Uepokládali mU donžeUstwč jeho Ui:

kterak k Uecti. Než č w doďč tšto Udršǧdwal Bůh mezť
lidem wirU a Uaději w Mesiáfse, jehož Zidowskěmlx lidU
UadchUUtýmislowh žalmisty PúUě, krcileDawida
Uščitěji UazUačowal. „BUde ShUem Božim a kUčzeUt
(Zalm 109.) a od wýchodu mUdrci š darh pťijdoU se
mU klaUčt (71); UemlUwňátka bUdoU mU wolati siáwl:
(8), bUde lečť a octem UapájeU (68), ale zrazeU bude od
wťaftUich (40), a posmiwčm a UsmrceU bUde (21 a 88),
načež wstaUe z mrtwých (15) a wstoUpč Ua Uebesa.“ (46
a 67.) Jsou to xiž proroctwč Určitějssi Uež w doďúch
přrdesslhch Uwedenci, zwlásst w žalmU 21., ťde o opU:
sstčnofti jeho (Ua kťiži), o proďodesli rUkoU a UohoU a o

děleUŽfsatů losem mlUwi. u Tťm hloUďšji wssak klesl tťeti
král Zidowskýq ncistupcejeho Šalomo un (1026u988).
Nčkoliw whstawčl Uejslawnčjfsi na swětě chrcim HofpodiUU
w JerUfalemě, jsa U weliké milosti Božť a whnikaje Uad
wsieckh molldrofti B hůxxh danU, odwrútil fe w stciťč
swém k wůli pohaUským ženám swým doccla od Učho.
Neďo pojal mimo pohaUskoU dcerU krcile Egdptského Fa:

raan jefstč jiUé ženh cizozemkhzkrwe okolUichpohanů,
maje žen jako králoweU 700 a šeUiU 300 (111. král11.)
J odwrátily ho tak od Boha prawčho, že Uásiedowal
ť:ohů cizich a ctil scim modlU FilistiUských AstartU, a modlU

NmoUitfkých Molocha, že stawčl modlcim šen swých chrcimh

i oltúťš pohaňfkš w žčmi a žč i moaďský ďůžčk Cť)áňwd
fwůj oltciť měl. Ke cti Molochowě zaťizeUzroan U Je:
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rUsalema w údoli Gehenon (Cedron) hcij ď oltářem,

kdež lUU Ubohe děti židowske na žižniwe draph podčcwcinh
bhlh, tak že údoli toto proto U Židů bylo miftem hrůzh,
strachUa osskliwofti u Ystarta bhla pak bohhnč smilstwa,
již ke cti wčnowali hčlje a jest w nich przUěna čistotcc pa:
nenskcik jeji poctč u Z trestU za to rozpadlo se
š jeho smrti kralowstwi Židowske na dwč časti
a sice Ua 1Uds ke kralowstwi pod kralem Roboamem
w JerUsalemč, jehož se jenom dwč pokolcni, JUdowo a
Benjaminowo, pťidržela; oftatnich pak deset pokoleni Utwo:
ťilo krcilowstwi Jsraelskč pod králem Jeroboamem
w hlainm mčstč famařském SichemU, rokU 985 pťed
Kristem Púslelll.

š. 12. eBšrňlmx!stmiZsrarlsbě po rošdělrni ťčssr Fidowsůč
od r. 985u719.

Králowstwi toto wčtfsi mělo w celkU 19 králů, a
trwalo 266 let, oddáno jsoUc w tak welikčmiťe modlář:
stwi, že sotwa jediUý král Jth ze wfsech, a to
jefskě ch z čcisti sám wystťihal se modrl a i U lidU je
wthbiti fe snažil.u Hnčd prwni král Jeroboam
postawil dwč zlatci telata lidn za bohh do Betel a Dan,
abh prh mU lid do JerUfalema do chrámn Ua slaonsti
nechodil a lUU tak sUad erdpadl kU králčUU JUdským.
(lU. krcil. 12.) Ll lid israelský chodil četnč klančt se
tčmto telatům, zpominaje nejspiš na Eghptskčho Npisa.
Taktšž postawiti dal oltáře bohUm na wýsostech (Ua ho:
rcich), wčnowal haje kúctč jejich, Ustcmowil sam Uikoliw
z pokoleni Lewi, jak Zide dle zakona čiUili, ale koho:
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koliw za kUčze pohanskč, a sčcm takč! bohům kadidlo
občtowal.

Šestý jeho nástUpce Nchab král, (od rokU 919w
897), floUšil zwláfsk horliwč modle Bčclowi, a klančl fe
jemU, whftawč mU chrám š oltáťem w Samaťi, kdež
mčl 450 knčži fwých; (lsl. král. 16e); manšelka jeho pak
Jezabel jfouc Uejspiffe Feničanta Uwedla i poctU fmilnč
Aftarth do zrmč, kterčž i Nchab zwlcisftni hčcj w Samaři
wsstipit. Pro bezbožnost takoon fesfel předpowčzenoUlUU
smrti z trestU Božiho. J zabijeni jsoU z rozkažU jejiho
proroci HospodiUowi; awfsak i M kněšiBálowých, kteťi
jidali z občti jeho, zabito jeft dle fmlouwh Učinčnč od
Eliásse po witčznč občti na hoťe Karmel, již Bůh fám
š nebe zapálil. m Teprw Jth defcitýkrcil w Jsraeli,
(883u) jenš 28 let panowal, wyhladil sice siUžebniky
Bálowh i ctitele jeho w chrámč, a fpúlil dům i lnodlU
jeho, ale dwč zlatých telat Jeroboamowých pťece ponechal.
(17. král. 9., 10.) Na to wffech jeho dewčt Uústupců
sloUžilo zafe žcela modlúm, až Ua nč přitáhl nejprw král
nowoašshrfký NinUš mladfsi čili Teglatfalasar, a
Uwedl dil lidU do zajeti asi r. 747. Konečnč pak pťitcihl
UcistUpcejeho Salmanašfar, dobhl Samaťi po tťi:
letčm doble!heini,erfsil králowftwi ifraelfkča odwedl
r. 719 pťed Kristem Pánem obhwatelh jeho úplnč
do Nšshrskčho zajeli, kamž fe i sslechetnýTobiáš do:
ftal. (UM král. 17. a 18. kap. a Tobiúš 1. kap.) Bhlč
to zafloUžený trest od Hofpodina za dloUholetš
obawnč modláťstwi jejich, ješ páchali bez rozUmU a konce
wšdor wssem wýskrahám proroků Božich, jako bhl Eliáš,
EliseUB, Qseáš, Alnoš a Nahmn, a wzdor wsfem přimým
trestům od Boha čafto na nč po katkU hned sesilaných.
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Modlciťstwi jejich bohaprázdxtčpopisuje lM kUiha
krúlowfkci (17.) Udčlali sobč dwč zlatci telata dle Eghpte
skhch, ale klančli fe i dle Nšsyrských slmxci, mčsici a
bwčzdám, sloUžili starčmU erickémU a kanaUejskčmu boýU
Bcilowč .a poswčcowali mU, to jest wčnowali a skUtečUč

často i občtowali mU shUů i dcer swhch ohUčm w zápalo
UoUobčt (Jerem. 19, 5. 32, 35), a wzdčlali Um wýfosti,
totiž oltč:ťe we wffech Utčstech fwhch a Uadčlali fobě mo::
del a hájů Ua wfselikčm pahrďkU wysokčm a pod každhm
stromem zeleUým, a zapalowali tam občti Ua oltciťich, a

ctili i thartU, ďothi fenickouUečžftoth,fmilstwem w těchto
hcijich. NUo král Qchozič:š UcistUpceNchabůw poflal w nea
moci swč k sřlistiUskč modle BeřzrbUbowi do hlawniho

UUšstaxpjrjich NskaloUU, tčxzaje se ji, bUde:li Uzdrawe:t , ač
fe i ,Zidé fami w zemi jeho hcidčillim a wčsstboU pohcm:
skoU obirali.

W ohledu mrainm pak rozmnožila se Uč:sledkem
Ulodlčlťskčtčto powčry a Ursmhslné erčrh sponta pťe:
hrozUci.„Qprtili,“ tak UařikciMě. kniha krcilowstá, „wssecka
pťikcizálti Hospodina Boha fwčho, jfoUce zkaženi až do
zawťenhch w žalciťi a do UejposledUčjfsiho z lidU“ (14, 26).

Na misto pak odwedeUčho lidu ifraelskčho pťiwedl
sem král Salmanašsar lid poh anfťý do mčft famať:
ských, jenš se š pozůftalými zde Jasraelith we wiťe fpol:
čili, občtUjice BohU i modlčml a zwlúfstni fmčsici we
wiťe, dle krajinh samaritcinf koU UazwanU, tak mwo:
řili. (u! rrál. 17. kap.)u
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š. 13. tášnxůlmnstmižUdsůě po roždělmi ťisse Fidowslcě
nd r. 985n586.

Králowstwi jUdskč bhlo erUfsi, mčlo w celkU dwacet
králů a trwalo 400 let. wafak již prwnč král Ro:
bo am, ŠalomoUnůw shn, oddal se takh !Uodláťstwi, za:
wádčl delh, žaťizowal jim háje Ua pahrbcich, a pod
ftromh stawěl jim oltáťe, an i fmilnikh (žeUkhlh) kpoctč
modlh Nstarth w zemi trpčl. Nle wnUk jeho Ns a ztro:
skotal modlh, pofekal húje, whhnal nečistoth, fpálil NstartU,
a zkazil háj, jejž ji majka jeho zaťidila; sskoda jen, že
Uezamezil jefstč takh oltáťe na wýfsinách, Ua Uichž fe sice
prawčmU BohU awfsak mimo chrám JerUfalelUský občtoe:
walo, Uebo tim dáwal fe lid často kmodláťstwi swáděti.
Shn jeho Jos afat držel se wčrltě jako otec jeho Ho:
fpodan a pocth jeho, staral se bedliwč, abh lid bhl wh:
Učowám w zákonU Boži!n od knčži a lewitů, kteťi proto
mčli po zemi choditi. Nle matka jeho i shnowč jeť,do,
králowé Joram a Qchoziáš, opět žawedlťmodlářstwi,
žkazili dům Boži, wzali oďčtowanč poťlady ž nčho a
ozdobiti jimi chrčxmBč:lům. N teprw shU Qchoziáfsůw
Joaš, jenž od r. 877 po 40 let panowal, mthbil
opčt Utodtáťstwč w zemi, zboťil chrámh a oltáťe a obrašh
Búlowh, wthbil jeho knčze, oprawil ze fbiranhch peUčz
chrám Jerusalemský dle prwniho fpůfobU, UakoUpil do
nčho nádob skwostných a Urjwhšfsi knčž Jojada zaťidil
opč!t občti a flUžbh Boži dle zákona Mojžissowa. Nwsfak
po smrti jeho dowolil král knižatům jUdským, abh opčt
sloUžilidelcim, a kdhž se tomU opťel Zachariáš, th Jo::
jadůw, Ukamenowált jeft z rozkazU krcilowa Uteši chrámem
a ol:ciťem. (Mt. 23, 34.) Podoťmě pťiďržrl se Ua počátkU
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fwě wlády shn jeho krcil Nmasiáš opět prawšho Boha,
ale zhrdnmo po porcižce JdUmejfkých, pťinefl si od Uich
jejich bohh, klančl fe jim a zapalowal jim kadidlo. Ná:
stUpce a shU jeho, král Qsiciš (Nzariáš), i se shnem
swým Joatamem drželi se opťtprawčho Boha. Za to
wssak oddal se UúftUpce jeho a th a spolU 12tý krcil
jUdský Nchaz (740) modláťstwi w mčťe Uesiýchanč.
Kč:zal zawřiti chrcim JerUsalemfký a za 16. lrtč wlcidy
fwč wssUde po zemi modlářstwi zawčsti Usilowal. Na
každčm rohU a úhlU w JerUfalemč a i w jiUých mčstech
postawenh jsoU obražh Bálowh, na wýsostech a pod
stromh whstawťnh jsoU mU oltáťe, král pak Ua Uich
scim občtowal a kadidlo zapalowal; mimo to zapalowal
král taky Molochowi w oUdoliJerUsalemskěm oďčti, a podle
obhčeje pohaUskěho i syUh fwé mU zaswčtil: skrze oheň
je prowedl; an i bohh z DamasskU do zemč uwedl a
občti jim pťiUcissel. u Qpak jeho bhl zbožUb shU jeho
a krcil Ezechiciš (724), jenž po 29 let Uad JUdskelU
anowal za čafů proroka Jsaicisse a Uejhorliwčjssimctitelem
prawčho Boha mezi wssemi králi JUdfkými bhl. J ote!:t
wťel hUed chrám JerUsalemfký, oprawil jej a kUčžido
Uťho Uwedl, abh jej očistili a četnč oběti Ua smiťeni

BohU občtowali, Uačež flawena zafc welikoUocPo dwakrát
sedm dni š takowaUflaonsti, jaká Uebhla od SalomoUna
krále. Na to ztroskotal modlh a posekal hcije, zďořil wý:

softi, zkazil roltciťe modlciřskč, a i toho mčdčnčho hada,
kterčmU se Zidé až dosawcid jako modle klaněli, roztlonl.

uu Nle UáftUpcea syUjeho Manašf eš, jeUž(odjr. 695)
po 55 let panowal, oddal fc zafe oUplUč modláťstwi,
oprawil opčt wýfosti, whftawčl zaš oltáťe Búlowi, za:
ťidit znowU háje a klaUčl se wssemU wojskU (hwčzdám)
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Uebeskč!mU; zaswětil i fhna fwěho Molochowi, zacházel
š hádačtwim , pozorowal sUh a ptači sstěbetcilti, zťidil
wčsstce dle pohaUskčho oďhčcje, zaklinače a čarodčjnikh,

Ban postawil do chrámU Božiho w Jemfalemč i slitoU
rhtiUU bohhnč smilnč, Nstarty, kromč mnoha jiUých oltářň
pohanských. thž pak odwedeU bhl Ua čaš od ašshrfkčho
krciledo zajeti do Babhlom, činil pokáni, a anrátiw
fe whmetal modlh z chrcimU, i oltciťc modláťské zbořil.
Shn jeho Nmon wsfak zase floUžil modlám. Nle nástUpce
jeho a shU Jo f iáš, jenž 31 let (od r. 638) krcilowal,
bhl tak horliwý a pobožný w siUžbč Hofpodinowě jako
Czechiciš. J dal hned oprawiti chrám Boži, pťi čemž
Ualezl i zachowaUýrUkopiš zčlkona Mojžisiowa, Ustanwil
knčži a lewity w úřadech jejich, Učinil š lidem siawUý
slib w chrámč Hofpodim:, a slawil š nim slaonU weo
likoU noc. Nato zasadil se o wthbeUi modláťstwi.
Pťedewssim whházenh jfoU wssecky oltáře a Ucidobh Bá:
lowh i thartiUh, a fpcileUhza mčstem; při tom whhlazeni
jfoU i wfsickni modláťssti knčži, kteťi kladli kadidlo Báu
lowi, slUUci, mčsici, Bwězdcim a dwaUácti znamenim;
koně slUUci občtowan odwedeUi, a wozh jeho spálenh;
taktéž zboťil domh smilniků U chrcimU, w Uichžto tkalh
žeUy jejich plachty na stánkh do háje bohhnč Nstarth,
poplenil whsosti U Jemsalema i po zemi, jakož i oUdoli
Jernsalemskč Molochowi wěnowané, ztroskotal takě obrazh
a rhtinh model, pofekal háje, zkazil chrámh a oltciťe po
ceťčzemi i w králowftwi Jsraelskčm , i telata Betelfká

a hádače i wčsstge wthbil. Tak docilil koUečUězase
toho, že wssickUi Zidč floužili jednomU BohU wčrně a
Upťimttč. Nwssak wssickni čthťi UcistUpcowě jeho a
posiedni králowč! jUdssti oddali se opčt modláťstwi, až
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pťisfel NabUchodonosor kral Babhionský pťikazUje
wůdci swemU abh wsfecky bohh w Židowske zemi wy:
hladil a jej sameho jakožto Boha wsfechnarodU wzhwati
pťikázal. Nle statečná JUdit, tentokrcite zkazila úmhsly
jeho, skawssi wůdci Holofernowi hlawU u Za krále
Joakima (Eliakim) NabUchodonosoropět wtrhl do zemč
a poprwe Učinil ,Židh poplatne, a mimo Ucidobh chrae
mowe, mnoho knižat a Urozených mladenců mezi nimi
i Daniela, do Babhlona odwedl (r. 603). Po sedmi letech
pťisfcl opčt za JechoUicisse a odwedl jrj B 10.000
ťemcslniky a knižath do Babhlona (r. 597), mrzi nimi
i proroka Ezechiele, i Učinil krcilem Sedechicifse. Za
Učhopťisicl po tťrti, zboťil JrrUsalrm, lohbral pox:
kladh zchrcimU a chrám Boži zapcilil, shnh králowskč poer
bil, krále pak saměho oslepil a w ťetězich do Babhlom:
odwedl, Urchaw w zemi jen chUdssi lid k wzdčláwúlxi poli
a winic. (MA.král 24ur25). To se sialo r. 586 pťed Kri:
stem. Pozůskalý pak lid ťidil w dUchownim ohledU
prorok Jeremiáš hoťekUjeUad zťiceninami mčsta i
chramU a napominaje jich k wěrnosti a sprawedlnostř
Taktež Uapsal list do Babhlona odwedeným ŽidUm

(Jerem 29), ktčťi po anratU do milč swe wlasti toU:
žili (,Žalm 136) wyzhwajc jichk ftalosti w Utrpeni,
sliije jim po 70 letech anrat jisth do Zidowskézemč,
i whstťihaje jich pťed faleffnymi proroky W zajeti
saměm whbizel Ezechiel lid horliwč k wiťe pewnč a žiwe,
teš Daniel š tťcmi pťately fwbmi a úrrdnikh kralow:c
skými oswčdčowal slowy i skUtky wčrnost son BohU
To se dcilo za krúle NabUchodonosora a za jrho shna
Balthasara, i za Daria Medskěho, kdrž bhl Daničl rUistout
držitelem třetiUh ťťssemedskě, ač bhl po dwakrcite whošen
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lstiwč do jámy lwowé, ano i š tťemi pťcitely swými již
w ohniwč peci spálrn býti mčl.

š. 14. Yrorori žwlňssč ža ťasii brňlomsbých a w žajrti
badylonsběm.

Zřž za časň Samnelowých ďyly w Židowsrč zemč
prorockě sskolh, kdež se !Uladici w zákoUUBožim wd:
Učowali a kbohabojnčmn žiwotU anúděli. Pťiprawowali
se tU, zdali bh sUad Učkoho z Uich Bůh Uepowolal kpx:ol
rockčmU úťadU, abh pak k tomU i schopeU Ualezen býti
Uxohl A kdo koUečUč whwoleU ďhl kprorockčmU

úťadU mel úlohU owssem dUstoonU ale často i pře:
tčžkoU W perčjssich dobách Židowskych, za Mojžisie
a soUdců a prwnich tťi kralU zjewowal se BUh sam
lidU i wůdcům jeho, ozUalUUjejim wůli son, ohlassltje
pťikcizan swci, Uebo wyhrožuje tresth. N řrprw pozdčji
poUžiwal k tomn proroků, kteťi oswědčowali Božskč swč
poslčmi hlawnč wzorUým a swědomitým plněUim zcřkona
Pčmě, pťi tom pak i činčUim diwů a pťedpowidciUim
bndoUcichwčci. Proroci mčli o to dbáti, aďy Ue:
hhm:la wťra w lidU, a abh se Uerimalo modlciťstwi;
thčowali tUdiž lid we wiťe horliwč, whklúdajice mU
zcikoUBoži, a Uapomanjice ho k wčrUčmU jrho plUčUi,
dolehajice Ua zachowčxwálti skUžeb Božich a horlice proti
Uedbalosti dUchowUťaUebo jen proti zewnitťUi pobožUosti

bez dUcha. Hlawnč wssak mčli pťiprawowati lid Ua
přisftiho Mesiásse, zaslibeUčhojiž hUed prwnim
rodičům a arciotcům, a pťedpowidcmčho taky jiš od Jao
kUba, Mojžisfe i Dawida, abh tak lid žiwon wiron a
hodUým žiwotem Ua Učho čekal. Zastúwali wssak zcikoU
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Pánč, nejřn Ua proti lidU ale i naproti králům samým.
Staracki se takh pťi tom i o wezdejfsi ďlahobht lidU iwěho,
a o prospčchwlasti fwě, radili, warowali we jmenU Bo:
žim i krále přčd nefslrchemým žiwotem, přexd spolky
š pohaUh a zawádčntm pohanstwi w zemi, kárajťce jich,
trrsty Boži jim oznamUjice a často i sami je wykoná:
wajice. Za to owssemmUsilimnobo strafti i proti:
wenstwi časem od nich sncisseti; králowč je whýlassowali
často za bUřiče a pronásledowali je, tak že skrýwatř se
mUsili, ku př. Eliáš před Nchaďem; Jsaiáš byl prý piloU
za bezbožUčboManassrsa rozťezčm,Nmoš od Jeroboama U.
Usmrcen. Lid zase měl je často za nerozmrmé borliwce a Umo:
homlané kazately, kterýchprý nelze poskoUchatř,a obracel
se kjiným lahodťcim Učitelůln, omp mordnje a UtiskUje; tak
bhl Jeremiáš Ukamenowán, Ezechiel w zajeti od lidU Ubitu

Prašdidelněprorokowali a Učili proroci
jenom Zidy; nejwice pak wystUpošdalia působřli, kdhž
krcilowč po rozdčleni králowstwi Zřdowskébo Ua dwč
částky, jUdskoU a israelskoU, opousstčli wřrU i službU Božť,
oddáwajice se modláťstwť; hrozili tresth Božťmi, zkáon
žemč, podmančnim a odwedenim do zajetř pohanskěho;
w zajeti pak samém zase již tčssi lid , abd Urzapomněl
na Boha a zaslřbeni jelpo, sliiji mU wyswobozeni a naa
wrciceni do wlasti, a powszzUji jej proroctwtmi o bUdoUcim
Spasiteli k prawowčrnosti a bohabojnosti. u Než někdy
přecewfsimali si i jiných národů. Tak kázalJoo
Uáš obromnčmU mčftU Nřniwe, hlawnimU městU ťifse
Nssyrstč jiš w 9. stoleti pťed Kr. P., po nčm pak pxrou
rokowal jim w 8. stoleti NabUUr.

Škoda owfsem, že se nám an wsfecky řeči a skUtky
proroků, ani celě a wsseckyspisy jejich nezachowaly,

4
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an mnozi jako Elťč:š za bezďožUěho krcile Nchaba w krá:
lowstwi ifraelskčm a Učenik jeho ElčseUš Uám docela
žádUých spisů nezaUechali. Z ostatUich pak prorokň za:
chowalh se Ucim w Pčfmě fwatěm spish jejich, a my si
je podle welikosti a objemU fpčsú jejich na welkč a
malč d,člime. K ončm počitáme čthry: Zsaicisfe, Jeree:
Utčúsfe š pčsaťem jeho BarUchem, Ezechiele a Danele:
mali pak jsoU: Qfeciš, Joel, Wnoš, Nbdiúš, Jonúš,
Micheáš, NahUm, HabakUk, SofoUiúš, HageUš, Zacha:
riúš a Malachiúš.

Kdyďhchom je roztťidťli podlč čaf U a posloUp:
Uosti, kdh a, jak po fobť wdstUpowali, mčli bhchom je
w tomro poťúdkn: Nejprwč Jonciš w9. stol. př. Kr. P.,
w 8. stoleti: Ymoš, Oseáš, Zoel a Zsačáš, od r. 756
po 47 let še soUčasUýmisobč: Micheásfem a NahUmem;
w 7. stoleti Sofoniáš š Jeremiússem, jeUž od r. 625
pťeš 42 let působil a š Uimi pisař jeho a UčeUikBa:
rUch; w 6e stoleti HabakUk, Nbdťáš š Ezechielem a exl..e)a:2

nirlem. kteťižto dwa posledUi bhli takč w zajeti babh:
loUskčm(ok. 586 r.); Jeremiúš wsfak zůstal mezi zbo:
ťeUinami města i chrámU, a kdhž krajanč jeho fe do
Eghpta odstčhowali, i ram jich Ucisledowal. Po zajeri
pak prorokowali jesstč HageUš, Zachariáš a Malachťáš.

MesiaUská proroctwi čili whroky těchtoproe
rokú o bUdoUcimSpasiteli zafthUjč šwlásstniho Uwáženi,
jelikož tito mUžowč! Určitč a jafnč z UadchUUti Božiho
známky jeho pťedpowidali, ačkoliw dloUho teprw po
Uich Ua fwčt pťissel. Mnohú takowá proroctwč jsoU
owssem takh jen wsseobchč proneserci, jiná zafe jeU
w temných obrazech o bUdoUci sskastnč Messiássowč ťissi
ua osobězahalenci; ale hlain proroctwi, jež fe
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týkaji pokoleni, kmeml, Božstwi, čan přichodU, mista Ua:
rozeni, zcizraků, Utrpeni a smrti jeho, jfoU zcela frozn:
mitelnú a podrobnú. TU pak whniká zwlússk Jsaiúš
prorok, jehož proto fw. Jeronhm ewangeliftoU starěho
zákona jmennie , jelikož tak zřetelnč Mesiásfe xpopi:
sUje, jako fwati apofftolowě a Ewangelistowč, kteři ho
slhfseli , na jeho diwh se diwali a š nim neUstále
žiwi bhlčl

Tak UdciwúJf aiciš, že bnde Mesiáš Bohem (9, 6),
dle tčla pak že bUde z kmene Dawidowa (U, l), mUdrci
pťijdoU se mU š dard klančt (60), narodi fe z pannh
(7, 14) a Mřchečxš (5, 2.) doložřl, že se narodi w Be.e
tlemč, bUde Učitelem lidU (61) , diwotworcem (35) a
Učeni jeho i mezi pohanh fe rozssiťi (60), on pak bUde
prawhm whkUpitelem hťichů lidskhch (53); za Uč mnoho
ale trpčliwč a tisfe trpěti bUde. Co pak JakUb jeU tak
wsfeobecně pťedpowčdčl o čan pťichodlxPúnč (l. Mojš.
49, 10), doložil Daniel zcela Určitč, Udáwaje i počet
let čiflem,řka: (Dan. 9, 24) „Sedmdefáte týhodnů
Ukráceno jest nad lťdem swbm a nad mčftem swathm
twhm, abh fe skonalo pťestoUpeni, a konec wzal hťich, a
shlazena bhla neprawost, a přiwedena bhla sprawedlnost
wččnú, a abh fe Uaplnilo widčni i proroctwi, a poma:
zcin bhl Swatý Swatý ch. Wiz tedh a pozorUj:Qd
whjiti ťeči, abh zase wzdčlún bhl Jen:falem až do Krista
wčwodh téhodnů 7 a 62 bUdoU, a zase wzdčlčma bUde
Ulice a zdi; a po těhodnech 62 zabit bUde KristUš, a
UebUde lid jeho, kterýž ho zapťe. Ll město i fwathni
rozmece lid š wčwodoU, kterýž pťijde, a konec jebo po:
hnbeni a po konci boje zpšxfstčni.“ u Tčchto 69 ročnich
týdnů dělá 483 let, když fedm let na 1eden ročni thden

43
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počitáme, rokU 453 př. Kr. B. w 20. roce krcile Yžeta:
č:erč:efaLongimana (ll. Esdr. 2,.1u8) dostali Zidš
o Nehemiásfcm rozkaz opět wdstawčti si pcwnš mčsto, a
30 rer byl Pán Zežčš na swčcč, Uež weřerč Učřrčpočal,
což dšlá tedy ončch 483 let, Uačež w polowici 70e týdUU
zemřel Spasitel, po tťřletšm swšm weťejnčm působenč;
Titnš pak konečUš r. 70. po Kr. mčsto Jemfalem do:
konce zboťil, tak že fe w obojtm obledU Danielowo pro:
roctwi, na nčž i Spasitel seimwe swčm proroctwi o zkáze
JerUsalema (Mt. 24, 15) ponazUje, oUplUčwyplUilo.

š. xš. šidč po zažetč babylonstačm ať do ::Uaššade.jstých.
Bd r. 536 aF do r. 167 pťrd ššristrm.

Zajeti BabyloUskč trwalo okroUhlýmpočtem
50 let anebo počitáme:li je hUed od prwniho pťichodU

NabUchodoUosorowa do Palestilth, tedh 70 let Nčkteixi
Žide owsfem sionžili w nčm, jak predpowčdčl jim Mojzrš
(7., 4 18.), modlam w celkUale pUsobilo dobře
Ua Židh w ohledUUaboženskěmi mraerm Zde po:
žanali teprw ohaonst modlaťskwia proto přilmxlitim
Upťimnčji kzúkoUU PúUě, čitajčce w Učm w pťibytcich iwých
a wážicc si ho wčce Uež jiUdy; zdc Uwažowali :eprw
Božť pěči otcowskoU o jich spaseni, a UzUáwajice zajeti

za zasloUžený trest Božť, hledčli kajtctťosti miUUlč hřtchh
Uaprawiti. Nťimo to působilo zajeti Zidů i dobře Ua
pohanh, jelikož se tito tak seramowali š jejichwiroU,
zcikonem Božim a zaslčbeltťm Mesiciltskbm.

Mezi tim wssak připadla babyloltskci zemš PerskšmU
krúli Cýrowi. C ýrUš ze zwlásstmho prý wUUkUUtřBožtho

pal powoleUi Zidům, aby se do swč zemč anrátili
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(r. 536) a opčt chrám Boži si whstawčli (l. Efdr. 1, 3).
Nawrcitil jim také zlatě a stťibrlté Uúdobh chrcimowě
w poťtU 5400 kUsů a whzýwal jich sč:m k sbirkeim wh
pomocUhmJ anrátilo sehUedpodZarobabelem
a jiUhUti wůdci asi 50 .000 Židů Uazpčt Nwsfak wětsst
čast zajatých errcitila se, aU se jim w Babhlollč a soUen
sedUich asiatských zemich zwlássk pod BerssaUh wýborUč
wedlo. Mčli Uejerm úponU woonst a fwobodUwy:a
koUciwati wirU a UábožeUskč!obťadh, ale byli i w občaUul

skem ohledU takřka úplUč neodwisli, ťizeUi jfonce jen Uej:

whšsslmi fwymi kUčžimi
Ti Žide wssak kteťi š radofti do swe zemč se Ua:

wratili, hUed postawili si Ua bywatem Utistč chrámowem
Uowý oltciť, konajice tady wsseckh w zákoUč Mojžissowč
předepsaUě oďčti, w drUhěm roce pak U welikč slawnosti
položili Uowč zakladh kU chrěUUU. Nle pozůstali w zemi
před zajetim krajaUš jejich, kteťi fe bhli zattm š Uwede:
Uými sem pobaUh we wiře fmissili a SamaritaUh
sloUli (17 krcil 17 kap ), chtčli jim pťi stawbě takh
pomabati abh tak dopomohli l fobč kspolečUemUchramU.
Než ,Žide anratiwsfl se ze zajeti a horlici pro Uepo:
rUsserU wirU fon Uechtěli jich Uikterakk tomU
pťipnstiti, obáwajice se, abh se Učkteťiod Uich kmod:
láťstwi fwésti Uedali a trest Pánč opčt sobč Uespůsobili.
Za to pomftili se jim SamaritaUé wsiemožUč, pixekáželi
jim pťi stawbč, an podezťiwali jicb i U králů Perských,
že prý opewňuji Utčfto Jerufalem, chtice fe proti Perssa:
Uům zbouťiti. TU zakázal jim podwedeUý CýrUš stawěti
dcile, a SamaritaUůUt Uad iňmř swěťem doblidta, tat že
tito Uwu:i a Uási!ešm stawa tn tc:kh skUtečUč pťekazili.

Trprwa za krále Daria powoler jim r. 520 opět
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dále stawěti, ano darowčmh jsoU jim i penčze zpokladnh
králowskč Ua stawa a Ua občtť. Powszzowčmim pro:
roků BožčchHagea a Zacharič:sse bhl chrám dokončm

we čtyrech letech a siawUč žaswčcen slUžbě Boži r 516
thž pak se UčkteťiŽide pamatUjice aUebo slychajice o
UedostižUeUádheťe chrámU ŠalomoUUowa rmoUtili, že se
mU teUto erhrowna, potčfsil jich prorok HageUď
(2, 7u10) proroctwtm Mefianskym, že pťece
teUto chram daleko Uad Šalomomlůw slawnejfsim bUde
aU do Učho Mesiaš fč:m zawita; Zachariaš pak pťed:
powčdčl jim wjezd PeiUč Ua oslici do JerUsalema (9),
prodúni PáUč za 30 střibr!lých (11), útčk Učeniků(13),
probodnUti rUkoU (13) a bokU (12) Pozdčji za perského
krale Nrtašerč:esa LongimaUa okolo 459 r pťiwedl
knčz Esdraš opčt Uoon osadU ŽidowskoUz Babhlona
do JerUsalema, zařidil tU službh Božč dle zakona Moj:
žčssowa, ustanwil soUdcea úťedUikyw zemi,a apťiwedl
,Židh ktomU, še se pohaUskych maUželek swých Uedaon
poijtych dobrowolUča kajicnč odťekli Ejdraš jsa them
Uejwhšssiho kUčze a w zčlkonč Pčmě welmi zběhlý kněz,

tak že jej Pifmo sw. rhchlým pťsaťem zúkona Božiho na:
zýwč:, wyUčowal lid horliwč we wiťe a žč:koUčPáUč,
zaťtdil zwlcisftni staw zákoUiků abd zeikonBoži pro
potťebd lidUopisowali, pťed porUsseniUt ostťchaliaalidU
wykladali Čestný Uazew jejich bhl mistr (rabbi) Proto
sám taky sebral poprwe wfsecky dosawadUť knihh staršho
žakan do jedUe knihy (1 Esdrass 7 6) Bo 13 leo
tech pťifsel koUččněNehemiaš, jsa čišUtkem krč:lowym
do JerUsalema abh š powolenim jeho wystawčl š lidem
opčt zdi JerUsalemskš, jakž předpowčdčl Daniel prorok
(9, 25). PoUčwadž pak jim nepkátelč i Uhni pťekáželte
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xUUfeliprarowati, majice meč na ďedrúch pťipáfaný. (ll.
Cfdráš. 4, 18.). Ll kdhž pťece dokonali práci tUto, fmiťili fe
š Bohem š dikůčinčnim. Knčz Esdrciš četl jim w den
smtťeni ze zákona Mojžissowa od rcina až do poledne, a
podobnč čital jim po celhch sedm dni i o slawnosti stčmků,
při čemž lid dobroťečil BohUe, wyznciwaje se z hťichů

swých, fliije wčrnoft zákonU Mojžissowu, swčceni foboth
a odťikaje se pohanských manželek. Na to rozdčlil Ne:
hemiáš lid po zemi, tak že pozůstal jen defcitb dil w Jeu
rUsalemě, oftatni wssak rozdčlen do mčst oftatnich. N tak
ťidil lid židowský po dwančxcte let, jfa wčwodoU w zemi
šidowskč; zaťidil jim úplnč slUžbyBoži dle zákona Moj:
žiffowa, doplnil sebranč od Esdrásse knihh swatč, založil
knihownU a fhromáždil z krajin do ni knihh, i prorokh i
Dawida i tisth králowskč (U. Mak. 2, 13.) Wěrnč po:
mahal mu mimo Efdrásse i Malachiciš prorok, jenž
ožiwowal wirU lidu nadčji na Mef iáss e, pťedpowidaje
čaď přichodU jeho, an do tohoto nowčho chrúmU wejde,
našnačUje i pťedchůdce Mesičxsfowa (Z, 1.) a čiftoU občt
nowěho zákona Ua wssech mistech (4, 5q6) BohU pťi::
UčxssenoU.(1, 10w11.) SpolU pak napominal knčži, ady
pilnč hledčli si zákona Božiho; jelikož rtowč! knčze maji
ostřihati Umčni, a z úft jeho hledati bUdoU žcikona, nebo
jest posel Hospodinůw zástUpům (2, 7)š Z rěchto dob
Esdrúsfowých pochúzč tedy prwni sbirka pifem j,wcl:o
tbchp čili prwni kcinon, jejž Esdráš sebral, Nehemiáš
doplnil a Učeni šákonici dowrssili. Patři pak do nčho
17 knih historických, a sice: pět knih Mojžisso:
wých: JosUe, SoUdcowč, RUt, čtyrh kUihy králowstš
(dwč Samuelowy a dwč králowskš) , dwč knihh kro::
nikh králowsič (Paralipomenon), dwč knihh Esdrásfowh
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(Esdrcissea Nehemicisse),Ester; na to pak 16kni!) pror
rockých (brz Barúcha) a pčt knih mrawnich, totiž:
kniha Jobowa, žalmh Dawidowd a tťi od ŠalomonUa
docházejici spish (Pťislowi, Kazatel, Bifeň).

Spoln pak zaťizeny jsoU w těto době po celč zemi
we wssech osadcich, zwlásstě w mčstech shnagogy čili
wenkowskě fskolh, ješ bhlh weřerá staweni Určenci k spo:
lečnč modlitbě, kU pťečitcini zcikona Božibo a thčo:

lpáni lidU zwlcissk w sobotU. Mimo to schcizťwali se
Zidč w Uich po tťikráte w týdnU, w pondčli, we čtwrtek
a w sobotn a to wždh rciUo, w poledne a wečer. Jimi
podporowala se welmi wira a mrawnost lidU Božiho.
Kde bylo 120 osob, bhla již synagoga, w mčstech jich

e bhlo mnoho, ano w Jernsalemě saměm prý se jich za
časUPáně počitalo až Ua 400. W každč sskole bhlo deset
starfsich od lidU zwolených a placených mnžů, w jejichž
čele stáli tťi pťedstaweni (knižata jako JairUš) a wedlě
Uich bhl dUchoin dozorce syUagoǧy, který ťidil pobožnosti,d
maje k rUce tťi almnžniky, š potřebh i tlUmočUťkaa posla.
Nejen knčz, ale ťaždl) mnž schopný a rnostUý mohl býti
od dozorce whbidnnt k čteni a wýkladU pisma swatčbo;
ďhl:li wffak přitomen zákonťk, (rabin) z pocth býwal

perč ktomU wyzwán. 7
Nokn 331 podlehla perikci řťsse a tedh i Zidč

Macedonskělmlkráli AlešandrU WšlikčmU, ale
w ohledlž nciboženskčm xi občanském ostali Zidč stejnč spo:
kojeni. Zcidalf jednon Zidů, abh mn ssli proti Persianč:m

na pomxoc,a Samaritáni mu w skntkn8000 mnžů poslali,
ale Ua Zidh ho popndili. J táhl po witězUčbitwě na proti
nim, aťdfsaknejwhšssi knčzJojada wyssed mU wstřic, leskem
a wážnosti son zistal mocnčho Mečandra tak, že se don
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rela Židům UakloUil a jim i kašdčho sedmčho rolU daň
promimll. Po smrti jeho pak pťipadli králůln Cghptuu
ským, Ptolomeowcúm , pod Uimiž sto letx,potrwali
(od rokU301u203). Za Uichbhlo mUoho Zidů odu
wedeno, mnoho se jich wfsak takh dobrowolUč odstčhou
walo do Eghpta, jelikož tU požiwali š domácimi ob:u
čanh docela stejných práw. W Aleč:andrii jich čafrm bhd:
lelo ke 200.000, ťpojněbhli i w Hrtiopoli, odedž se po:
teUáhla dále po Nfrice, těž do Řecka a do Wlach rozu
ssiťxili tak že okolo časů Krista Pana, jak swčdči Filo,

nebhlo země kdebh jich Uebhlo Žide Palcstinsstř ťikali xim
wůbec Židč w rozpthleUi a zUstawali š Uimi w Ua:
boženskčm spojeni; ač tito pošUeUahla i židowskoU ťeč
zapominali, oswojUjčce si ixeč tehdciž obecnč známoU, totiž
ťeckoU. N w skUtkU bhlo již w tťetťm stoleti tťeba pro
úč ťeckčho pťekladU Pisma swatčho, jenž také bhť
dle bčžnč powčsti za krále Ptolomea Filadelfa (285), do:
zajista wssak w tťctim a drUhělU stoleti whhotowen a sice
w Eghptč , w Nleč:aUdrii od UčeUýchpřekládatelů žido:d:
ských, dle jichž domnčlčho počtU (72), pťeklad teUto wů:

bec překladešn sedmdefáti, (Srptnagiscta) slowe.
Pťijat bdl od Zidů a zdomácnčl tak, že k,doi sw. Npo:
fstolč Užiwali. Spoln pak pťidciUh jsoU w Učm k onomu
periUm kanUU pisrm swatých jrsstč Učkterč jiUe ťnihh,
jež proto drUhhm kanUelU (deUterokanUickč)slUji,
ale stejne Božske wažnosti U ,ŽidU l w cirkwi wždh požiwaji.
Tdto jsoU sepsáUh bnď půwodnč již w ťeckem jazhku
anebo aspoň jfoU Uám jen w ťeckém pťekťadU zUúmy.
Jest pak to f edlnero kUčh: Proroctwi BarUcha, To:
biáš, JUdit, kniha moUdrosti, Sirach (Uebo Ekklesia:
stikUš), dwč knihh Makkabejské, tak že tedh celý starý
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žč:koU 45 knib , a počitáme:li zwlásst Plúč Jeremiá:
ssčxw, celrem 46 knčh Božských oďsahnje. Mčmo ro jsoU
w tomto řeckčmpťekladU i nčkterč dodatkh ke kni:

.hcim prwntbo kanonž: a sice: w knize Ester sedm po:
sledUich kapitol, w kUize Daniel w tťech poflednich kapi::
tolcich zpčw tťech mlcidenců w peci ohniwš, pťibčh o SU:
saUě, o Belowi a drakowi ee).

Llno ro drUhč!mstoleti za čan Btolomea Filometora

(160u) whstawčl kněz Qni.ciš w Eghptsiém mčstčLeoU:
topoli welikh chrám Zšdowský dle wzorUJerU:
salemfkčho, kdež fe weťejně pisma swatá čitala a kamž se
ipohaUč poUsstčli. TUU owssem fsiťila se zase známost o

Mesicifsi ťUezipohany, ač taky fpolu ttm dosawádnt od::
dělenost Zidů od pohanů přestáwala, a pťi tom spolU
šporowlláwúni wiry židowskěa micháni ji š pohanskými
mUdrckhmi Učenými soUstawami půwodni čistota zjeweni
Božiho se porUssowala a zakalowala.

š. 16. ščdč pod UrčxlčZyrsaýmč a Utaššabeojsaýmč.
éšd r. 203 aj do r. 167 pťrd ššristrm.

Ešhpsssti krcilowč odstoUpili králům Syrským rokU
203, židowskonzem. Za wlcidyNnti o cha lll. (Welkěho)

dje)Brotestantč jmcUUji mhlUč tdto deUterokanonickčknihh n
apokrhfh t. j. jakobh Uebhlh BožskěbopůwodU a erbsahoa
walh ermhlnč slowo Boži, ač bez přičinh a proti wssi
historii. Eirkew katolickčxpočitá mezi apokrhfd jerm 3. a
4. kUihn EsdrčxssowU, 3. a 4. knihn Makkabejskol:e Modlith
ManašsesowU a j. Dťčwe thechč:wali protestantč we whdčmi
pisma sw. wsseckhthto kUihh, nhni jenom 1. a 2. Makkabejo
skoU, a th dodawkh w Danelowi a Ester whpoUsstěji.
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shrsteho krale zmahala se welika wlažnostwe wiře,
;wlcifsk U bohatssich Židů Nejwice pak sskodili ji Uej:
whšssi knčži znichž jedeUdrUheho pransledowal U kralů
syrských podezťiwal a každý Uejwyšssi tUto důstojnost Uá:
boženskou sobč od Uich zakoUpiti se snažil. Na pť. Jason,
bratr QUicisfe Uejwhšssiho kUčze jenž si roku 175 koUpil

od Nntiocha teUto úrad a za to i občt pohanskemn polo:
bohu Herkulesowi poslal Taktež koUpili U mUozi Žide
od krcilů powoleUi abh U smčli wdstawčti ssiolu a

cwičirnU pro mladež židowskoU w JerUfaleme dle po:
banskeho spůsobu Řeků, kdeby se cwičili w sfermowani
w stťclem a tčlocwikU aby fe již Uelifsili od pohaUů
J spolehal se tudiž již AUtioch 17 (EpifaUeš 175uo)
Ua tUto UabožeUskoUlhostejnost a intřUi rozerwanost
welmožů a kUižat Židowskych, chtčje jim Ustanwowati

proti wfsemU prciwu a ťádU scilšt Uejwyšssi kUěze a za:
wěsti, možno:li, pohaUstwi mezi Zidy. Když se pak mnozi
lakowčUlUUúsilnictwi protiwili, wtrhl rokU 170 do Je:
rufalema zneUctil chrcim a wyloUpil z nčho wfsecky Uci:
doby a poklady chramowe, dal roztrhari a spaliti fw
Ptfma wyzdwaje Židů aby fe fwe otcowskeBožske wiry
raději odřekli a pohanske se pťidrželi zaUechajxcesoboty
i občti zákonich, a abh modlcim oďčti pťincisseli. Použil
k toUlU wssech možných prostťedků. (l. Makk. 1. kap.)

Pťedewssim dal wyprásziti chrám Božt w Jrones
salemč, a Uazwal jej chrámem JUpitera Qlympfkčho,
kážal mU obětowati, a UčiUil jej miftem prostopújfnosti
a hodowčmč, občti a fmilUčUi pohaUskčho. Samaritcini
wssak zapirali mU swůj žtdowský půwod a wiru w jednoho
Boba, wydúwajčce se za pohany, otewťeli mU fwůj chrám
a občtowali tU Jupiterowi. Taktéž kcizalwyftawčti wstde
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chrcimh Utodláťskč po wssech Utčstecb, š oltciťi a modlami.
Zidč pak UUceUi jsoU zwlcisstč o slaonstech k občtem po:

uhanslký!n, jako o Uarozeni krcilowč, w den Bachowi Určený
pťede dweť!nč domů fwbch zapalowati kadidlo a obětowati.
Kdo se Zdrč:hal nebo napaden bhl, že chowč: zákon Božl
a swčti soboty, bhl mUčen; matky, kterč dle zákona ob:
řezati daly ditkh, jsoU pobith a shnkowč tito za hrdlo Ua

domech powčseri. Wepťowě Paso, jehož šakazowal chiǧ
kon Boži, wstde pťikazowáUoZidům požiwati. (11. Makk.
6.) Nle Uprostťed ncisili a UU:k tčchto whskhtli se bršo
statečni !UUčeUici. Eleazar jedeU z pťednich zcikoniků,
stařec 90letý Ua pťiklad lnladssimU Pokoleni ř celčmU Uč:::
rodU dal se radčji před obličejem jejich raUami Ubiti,
Uežli bh bhl požiwal proti wzcicUčmU a swatčmn zcikoUU

BožimU zUtasc: zapowčženčho; ano žawrbl i nabidnUti

přč:tel fwých, radicich U1U pťeptwařowati se, jakobh jedl
wepřowč maso, an !UU jinč Zidům dowolené podciwali.
Podobnč oswědčilose sedm Makkabejfkbch thů
š matkoU, ač krčxlje jednobo po drUhčm biči a žilami
mrskati, jazyky ji!n whťezúwati , kůži š hlawd stahowati,
rUce a nohh Usekáwati a je Ua pánwich pak smažiti
rozkazowal.

KoUečUč rozhorlil se k hrozUčmU odporU Uejwhšssiu
kUčzMatatiúš roku 170 š shUh fwbmi: JaUem, Ši:
moUem, JUdoU, Eleazarem a JonatoU, dowolč:waje fc
slawnč Boha: „Bhfbh wssickUinčxroďowč krcile Nntiocha

Uposlechli, jci a shnowé moji a bratťi iji poslUssštibUdčme
zcikonaotců Uassich.“ J zabil Ua mistě jednoho ,Zida, jeUž
weřejnč UUcenjsa, občtowal delám, jakož t nUticiho

jej pohšma, načež Utekl do hor, skrýwaje se a sbiraje
wčmč Zidh po zemi, boťe delciťskč oltciřea porcižeje od:
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padltty (1 Matt 2) Bo nčm pak shn jehoJUda pri:
jmtm Makkabejsky (kladiwo) od rokn 167 sskastnč
a wttčznčporažcl odbojne i erčrUe Židh, a protiwna
wojska syrskci Což kdhž Uslhfsel NUtioch, tahl proti nčmU
hbitč, abh prý zbořil zcela Jernsalem, ale Ua ceftč spadna
ď wozn, obrazil se, načež maso shUilč ď čerwy padalo
z tčla jeho , až zahhmrl (163). Zatim JUda důwčťUje
w Hospodina a Uapominaje UeUstále swých k žiwč wiře,
zmocnil se JerUfalema; iwhčistili a poswčtili
chrcim, a whftawiwsfe tčž nowý oltáť, wnesli do nčho
nowé nádobh, pak poswčtiwsse oltciř ofm dnt podlč zákona
prinásseli občti Na památkU toho Ustanowena slawnost
poswčcem chramU

Tak oiwobozena po mnohych wttčzných bojich zcmčŽiu
dowska od shrskych potlačowatelů Žide wftoUpili do přau
telftwi š Řimanh a Řeky a požlwajtce oďecne wcižUosti,
žili w úplUč neodwislosti, držice se wčrnš wtrh otcůw
fwých a důwčťUjice w Hospodina.

W tčchto dobcichzřizena jest takě Uejwhšss i rada
židows kú nebo synedriUm, dle přikladU Mojžissowa
seftáwajic ze 70 mnžů, a sice ze 23 starssich, 23 knčži a
23 zákonťků, a w čele majic ncičelnčka zákoUiků co sedm:

desátčho. Mčla Uejwhšssi soUdni i spráwni moc we wč:
cech Uáboženskhch i obča:tských, tak že i knčze, prorokye

ano i trále, jako Herodesa, pťed soUd pohánčla a až do
časU řimskě wládh i ortel smrti whkonáwati dáwala.
Nejwhšssi knčz Uebyl sice jejim pťedsedoU, ale požiwal
Uejmocnčjssiho wlin a pťewahh w radč, obzwlásstč kdhž
pozdčjssi ťimssti wladaťowé wčci politickč a soUdni tčto
radč wzali a jeU Uáboženskčji ponechati. Broto ji takč pat
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někdy i Uejwhšssi kněz scim swoláwal bUď do fwčho domU,
Uebo do Uádwoři chrcimowěho.

Zatim cbýlilo se zpotenčchla krčxlowstwi JUdskš kU
koUci a tčžce Uabhtčx scmtoftatnost jeho brzh zase klcsla.

Nebo kdhž padl JUda w boji proti Shrskhm rokU 160,
na Utisto jebo zwolen jest od lidU bratr jrho Jonataš,
Ua to zase r. 143 Šimon, za Uejwhštsfho knčze i knižete.
Po jeho slUrti UastoUpilshn jeho rokU135 Jcln Hhrkan,
po nčm rokU107 LlristobUl, rokU106 Lllešandr a
rokU 79 Hhrkcm Ue TeUto wssak maje rozepře š brae:
txšemswým powolal sobč Ua pomoc proti UčmUťimfkčho

wUdce Pompeja jenž sice mU k witčžstwi dopomohl ale
tim i samostatlwn domaci wladU ,ŽidowskoU podkopal
Nebo dal lUUza porUčUťka cizince Antipatra
JdUmejfkeho, a po smrti jeho UastoUpiljiž sčmtshn
tehož, Herod eš Ua trůU Židowfko, rokU39 pťed Krist
Pcmem Chtčje se zalibiti lidU, whstawčl jim za 46 lct
(Jan 2, 20) Uowý chrčlm, a sice začal w 16. roce pťed
Kristem Pállem B 18.000 dčlllijšyd Za půl druhčho leta
obnowil swathUi, za osm let Ucidwoťi, Uačež pťeš 30 let
pracowáno a oprawowciUo Ua ostatnich bUdowčxchchrcimoé

wých, až se objewil Jržiš KristUš Ua tomto swčtě. Již
bhlo úplUč zUičeno důstojeUstwi nejwhšssiho
kUěze i we wěcech Uábožcnských; Uebo Herodeš
fám chowal sstolU jeho w hradU NUtorxtiUowU,whdáwaje
lUUji wždy fedm dUi pťed flawnosti a opčt zaš ji Uažpčt
požadee. J bhl čaš tedh, abh již pťissel jiný Uejwhšssi
kUčz Boži a erdwisiý aU dle proroctwi JakUbowa
(1 Mojž 49 10.) i berla kralowska, již od Herodesa
počanjic, ŽidowskěmU UarodU odňata ďhla
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š. 17. Uňboťensšč semy mrzč .ščdy pťrd čšr. pňnem.

Prilifsným rozssiťowanim a mťchánim ,Židů š poe:

haUskbmi narodh kazila se čista wira Boži mezi tčmito
rozptýlenbmi Židh: awssak UstawičUýmstykem a fpojenim
jejicb š domacimi Židh klefala i w Paleftine tato žiwá
wira, jakoUž zwlafstě po zajeti borliwe Žide oswčdčowali
Zakon Mojžissklw odťadh a obhčeje židowskč!zdalh se
jim býti zastaralč; zewnitřnč lisseUi se od pohaUů a pťisné
zachowáwáni Ustanoweni Mojžissowých w žiwotč bhlo jim
oďtřžnš. J počali we wiře ochabowati uu poznenáhla pťi:
whkali i pohanským nčkterým ncihledům, a pod roUsskoU
wzdčlanosti ťeckoťimskčUsazowala se newěra š pohanstwim,
a powčra š pokrhtstwim w zemi zaslibeně. Následkem
toho Utwořily se brzo sekty čili rozličná wy;náni wirh,
jež z počútku whcházejice od prawš wirh ččm dále tim
wice se od nč Uchylowalh a zjewenoU prade Boži mU:
drowánim swým žapUon.dalh. Bhli to zwlásstěFariseowč,
Saduceowě Ešsenowě a Samaritáně.

U) Fariseowe („oddeleni“)
Nejpťednčjssi a nejčetnejssi mezi Židh bhli Fari:

feowe; za Herodesa asi 6000 lidi Ponewadž totiž po
babhlonskem zajeti UeUstalým Ufazowančm se ,ŽidU mezi

pobanskymi Uarody tratila se zjewena wira Božt, obci:
wali se někteři horliwčjssi Žide, abh se š pohanstwim
docela Uesmisila J Ualehali na th ostatUi sonmerwce,
abh fe wěrně držrli zátona Božiho, a od ostatmch měn
dbalých se raději oddělowali. Mělč tedh Ua počátkU do:
cela chwalný účel, zachowáwajice úplnč wiru židowsion
a horlice wssemožltě pro Ui. Zwlúfsk horlčwč whstUpoJ
wali w llx skoleti za časů Makkabejských, kde pohaUssti
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sdrssti wladaťowč wirU židowstoU potlačowali. Hájilč
protř nim zcikon Boži a zděděně po otcich podáni š ne:

obhšejnon borliwosti, lidU pak wykládali w shnagogúch
bedliwč zákon Bánč k wsseobecně spotojenosti a wedouce
pťř tom šiwot bežúhoný a pťisný, požťwali neobyčejnč U
Učbo úctyd Nwssak při tom již začřnali dčliti fe od
obecnč wirh lidU, chlUbice se jakýmsi zwlásstnim podánřm
náboženským, jež prý hned zborh Sinaj se U nich Udrželo,
nejsoUc napsáno w knihcich fwatých, a stawilř je na roweň
š Bismem swatým, ba časent i wýsse nad nč. Nno brzy
počinali si newášiti i zákona Božibo, libowolnč jej wy:
klcidajice a omloUwajice se třm, že prý Pismo fwatč mci
fmysl dwoji, jeďeU zjewdý a jeden tajný, čimž owsfem

nUtnč powstati mnsilh nejrůznčjssi, sobe odporne a často
i Uesmhslne wyčlady. Často wykladalj zafe chybnč ale
t swenm Užitku nčltera mťsta pifma swatebo kU př o
přisaze, o slibech(Mt. 15, 5. 23, 16.), u jindy par
zase proti zťejmčmU jebo znčni pokládali jen weťejnč ze:
intťni zlč skUrky,kU pť. wraždn, za hťichh trestUbodné,
ldežto wssač zlci mysslenť a žádosti, jako bněw, zúwist ani
mezi bťichy nekladli (Mt. 5, 21.); někdh opčt dolebali
jerm na doslowni zewnitťni wyplněni zákona bez ducha
a úmyskn dobrčbo, ano i proti wlastUimU jeho fmysiu.
Wylnýsslelřsi takěwsseliké malichernč Uftanowc ni
a obhčeje, a zawazowali jimi lid š oUzkostlion a Ue:
rozUmUoU swčdomitostť. Tal nebhlo dowoleno U nich,
ba bhlo to břichem, ač to zákon Mojšissůw dowolowal
anebo aspoň Uezakašowal, w s obotU t jtdlU klasů Uxhati,
Uebo Uzdrawowati, třebaš jen poubým slowemck;ale wola
neď osia, rdyž jim do stUonč neďo jcimy spadl, sntčli
hned w sobotU whtábnoUti; zákon Mojžissůw pťikazowal

U
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des átek z obili, oUi wssakdáwalř ho ř z Utáth, zroUtp,
z koprU, zkmimr, ze wsselikč zeliUh, ano ze wssech skorem
wěci (Mt. 23, 23.); pťikázáno bylo od Uich, mýti se
po každém dotkm:ti se Učjakě wčcř, a kdo fe UeUmyl
pťed jidlem, bhk mčl tťeba febe čistssirUce, prohlassowán
již za pofskwrnčněhoUa dussi; postiwali se řdwakrát
týdUč w pondčli a we čtwrtek, chodťce w th dnh š Ue:
Umhton twáťi, ď hlawon a bradon neUčesanU. Thto a
tšm podobnč wčci bhlh welkými přestUpkh dle Ustanoweni
starssich; awssak kdhž odsoUdili Uesprawedliwč Spasitele,
podplacowali křřwýchfwědků, zabijeli proroky, bičowalř a
kamenowalř apofstolh a UčenťkhPánč, Ufmrcowali Uespra:
wedliwč Učitele lidU (Štěpána, JakUba a jinč!), kdhž
okrádali wdow, ffč:lilř lid, pohrdali kašdť,mt, kdo k nim
nepatťil, jakož i sede fprawedliwějfsim pUblikáUeUl, pro:
Uč:sledowaliSamaritáUů, uo toho si ani erssimali, aniž
to za hťich a pťestUpeť powažowali. 5Ze)

Konečnč i w hlawUťch člciUcich wirh, o swo:
bodnčwůlia o dUssi,zabťedlisami do Uáhledů pohaU:
ských mUdrčů, proti Uimž na počátkUbojowali. Tak
whprawltje o Uich Jofef FlawiUš (w židowskč!wálce 11.
8, 14.) mezi jiným takto: „Hlain Učenřjejich jest, že
od osUdU a od Boha wsseckh wčci záwisi; dobťe a

Be)Učenci šidowssti pod raďiUem JthdoU febralř w 2. stol. po
Kr. P. thto podčmča wýkladh mřstrů; a Uazwali je TalmUd.
Peri jeho dil slowe MissUa, obsahuje mUoho mrawných a
moUdrúch UaUčeni, ale i bújkh mUobě a hanh kťeskaUstwi.

DrUhý dčl slowe Gemara, a jest ssirsitm wýkladem prwxzťho
ďilrr. Tathď teUtosiowe JerUfaťemfťď. JiUý maji Ziďč
zU. stoleti od raďčxxaYsche„a Uazýwajiho BabhtoUským.

5
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zle činiti wssak Ua wětssim dile Ua člowčkUjest, wffak
we wssech wčcech spolU i osUd půfoďi. u DUsse jest
Uesmrtelmi, ale toliko dobrč wchcizeji do drUhhch
tčl,x dUsse pak lidi Uesslechetných wěčnými mUkami fe
trcipi.“

Podobnčoprtili Uakoneci půwodni son ďez:
úbonoft, již se Ua počátkUskwěli Uad jinč; konali fice
wexřejně i nhni nč!kterědobrě skUtkh před lidem,
ale nikolř k wůlř BohU a cnofti, thrž z ctižcidosti a ze
zisku. Jelikož pak tratili tak čim dále tim wice Udciž:7
Uostťw lidU, hleděli to thahražowati okázaloU pobož:
Uofti, dodročinnosti a febezapiránim iposty, a z tčtčž při:
činh zaklcidali si tna půwodU swčm od Abrahama, (Mat.
Z, 9.) Ua ssirokých ssatech, na titUlech U lidU (Mt. 23,
5u7.) a Ua lichč jeho chwále. Proto taky kciral je tak
často a pťifnč P. Ježiš; zwlásftč w ťeči Ua boťe (Mt. 5.
a 6. kp.) a posledni dúi před fmrti son (Mt. 23,) dcir
wal wýstrahu lidU pťed takoon fprawedlnosti , spolU
zawrhowal lichě wýkladh jejich zrikona, a odezowal po:
krhtfkč modlitbh, posth a almUžUh jejich. „NeďUde:li
hojnčjffi sprawedlnoft wasse, Uež:li zákoniků a farifeů,
erejdete do krcilowstwi Uebefkěhoee(Mt.š, 20.). „Když
dáwáš almUžUU, UetrUb před seďoU jako pokrhtci čini

we sskolcich a Ua Ulicich; kdhž se modlite, UebUďte jako

pokrhtci, kteťi obhčej maji we fskolcich a Ua rošich Ulic

slojice dloUze modliti fe; kdhž pak se postite, Uebýwejtež
smmni jako pokrhtci, kteťi pofsmUťUji twáťi swých; nebo
wsfeckh fwě katkh čiUi jeU, abh widini bhli od lidi.
Bčda wcim. zákonici, farifeowě a pokrhtci, zdcite fe zajistč
s:8um rummťuušs:uu: ,Ulu luuu:z: :ršu usu: luukuojajdršůu: seaaeu
llorlll lpluwrolljol, Ulr ueuulš xllr pjrlu pšurlxhšljwl, louš
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peže a neprawosti. Hadowě, plěmč jefstčrčř, kterak Utečete
pťed fondem pekelUého ohně 7“

Qwssem že bhli mezi nimi i mUžowč owúžliwčjfsi
a swčdomitějfsi, jako Nikodem, Gamaliel, awel a j.;
ale wťtfsina, ano skorem wfsicknibhli jen fprawedliwi na
oko, držjce se jen literh zákona ahowčce zika a ctižeidosti
swě, a wčržice si pťedewfsim fwých Ustanoweni.

d) S a dUce ow č. (Sprawedliwi.)
Powstali asi w třetim neb drnhčm stoleti pťed Rristem

Pčmem od Učenčhoprý knčzeSadoka a bhli jen w malěm
počtU. Z počátkU opirali se farisejsiým poblonzenim a
titčrným Ustanowenim, Učice, že se nemá tak mnobo
hleděti na obťadh a literU žúkona, ale spifse na dncha
jeho, na čistě pohmltkh k cnosti bez ohledU na prospčch
z ni a odplatU. Přijčmali sire zákon Mojžissůw, a pro:
roky, očekáwali i Mesiússe , ale i zákon whklčxdali si
dle swěho smhflU, iMesicifse dle swěho rodU wznefsenčho
čekali. Jsonce wssak zcimožni a wznesseni, a tUdiž we
whfokhch úťadech a na knižecich ďworech, Uwhkli pohodl:
UčmU a rozkossněmn žiwobhti, odstraňowali zčxkonMoj:
žifsůw a půwodni wirU židowskoU swými wýkladh po:

žnenčxhla, abh jim nikterak Urpťrkážrlh, w až konečšlč
zabťedli do oUplUě erěrh a poUhěho labUžUictwi. Ze
pak bhli bohati a od lidU neodwifli, netajili fe š wiroU
swou, aniž se pťetwaťowali smýsslenim i katkh fwými.
FlawiUš napsal o nich (ll. 8, 14. wálka žid.): „Po:
piraji wfseliký wliw osUdU a kladoU Boha mimo wsselikč
spojeni š dobrýmč a zlýmč fkmky lidsrýmč (prorč Farřfeňm)
a prawi, že zlč i dobrč docela wůli lidskě zůstaweno jest,
(bez miťosti Bošť,) a še podlš wlastnť wf:ťečlowšk ktomU
neb onomn sahá. Nrfmrtclnost dnsse, tresth a odplaty

57?
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po fmrti zapiraji.“ Broto Upirali taky zmrtwých wstáUi
(Mt. 22, 23.) i andčlh i ďáblh (Skutk. 23, 8.). Držice
fe jeU zúsadh o jidle, přti a užiwčmi tohoto swěta, ďhli
tiťo židowfsti bťichopč:sťowěpouhť,dmi erčrci, Uestarajici
se o wirU, posmiwajici se wssemU a hledici si jerm
lahůdkč:řstwi. Proto taky dároal wýstrahu pťed Uimi již
Jan Kťtitel, (Mt. Z, 7.) jakož i Pán Ježiš (Mt. 16, 6.)
začež oUi hledčli ho w ťeči lapiti otázkou o wzkřisseni

(Mt. 22,23) a po jeho fmrti pronč:sledowali i jeho apo:
sstolh (SkUt. 5, 17.).

o) Ešfenowě. (Lěkaťi.)
Kromč pokrhtských pťep“jatých Fariseů, a erčťťcich

rozkossnickýchSadUceů powstali, Uejfpiš za fhrského pro:

Uáfledowáni Ešserwé, asi 4000 lidi. Bhli pto takťka
židowsiti poustewnici; wedli tichý a přičiUliwý žiwot
w mčstech i we wsich podlě mrtwěho moťe, chodiče w bio
lčm oděwU a fpolečnosti lidskč. fe stranice. UčeUý Filo
o Uich prawi: „Nástroje do wč:lkh Uedčlaji, obchod pra:
žcidUýeredoU, otroků Uemaji, wrch:wsii Uad sebon Ue:
Uznáwaji, ale poťádkh ctť, pťedstawenč swč posloUchaji.“
N Jofef FlawiUš obssionU chroaloťečije liči, ťka: (we
wčxlccžid. ll., 8, 2u13.). „Kdežto Fariseowč mezi feboU
se milUji a wespolek k fwomostť prohledaji: jsoU SadU:
ceowé mezř seboU. erlidni a zachč:zeji fe swými jako
š jinými Uelahodltě. Ešsenowě wffak fe wroUcUčji Uež
jiUi lidě milUji; rozkossi fe whstřihaji, a ti Uejpťifnějfsi
znich z Uedůwěrh kwčonsti žen i manželftwim pohrdaji.
Cizi dčti wsfak pilUč cwiči, maji fpolečnoft majetkU i
žiwobhti, ofoměle chodi, pťisllčjfsi jeU we wsich bhdli,
awssak i w :Uěstčch Učkteťi ostčiwaji, jsoU oďzwťásstnš

Utodlitbh bedliwť (ráno, pťed jidlem i wečer), pilně w ťe:
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x.mesleprachi, kťikh a powykh UemilUji, stťťdmosti w jidle
i piti hledi, bez roškazU zprúwců Uic UcčiUť, hltčw črotč,

slowo Uad pťifahU zachowáwaji, starodáwnť spisy w sobotU
w syUagogách čitaji, tři leta tčch zkonsi, kteťi k Uim
wstoUpřti inUi, a pak š pťifahoU je pťijilnaji, aby Boha
ctili a wsfechUeprawofti se wyftťihali; Mojžifse po BohU
U welikč poctiwosti Utaji, a roUhače protiu Uč!mUk smrti

odsUzUji, welmi swědomitč soboty oftťihaji; welmi dloUho
(až do 100 let) žiji, trápeUi trpčliwč fnásseji, smrti flaw:
Uě, kU pť. w boji, welicc si wáši, dUssi Za UesmrteonU
Umji, prawťce, še je w těle jako w žaláťi zawťena, Uebe
si jako krajiUU za moťem ponU chlúde pťcdstawnji, ale
i UtUky wččUččUzllciwaji.“ ux Škoda jeU, že fe čaert
také zwrhli. Tak UechodiliUikdy do chráUm JerUsa:
lěmfkěho, aniž dle zákan BohU obětowali,e Ua obťady
a podciUi otcowská sice Uedrželi, ale sami si jťch taky dost
wymýfsleli a i powčrh Ulezi Uč wmťchali. Hťefsil:li kdo
Utezi Uimi, Uemohl dosčchnoUtiodesstšUi. thrhli jej
še fpolečltosti swé, zawazUjice jej pťifahoU, aby od Uikoho
Uičeho k jidlu nepťijilnal, ale jeU dřwokými rostlanlUi
aby se nUšUč žiwil, až by zchťadl a zahyUUl. Někdy se
pťece Uad Uěkterým fmilowali, po dloUhšm a tUhčm lrci:
peUi jej opšt pťijimajčce. Olcxj powažowali za posskwr:
ňUjici, plinoUti Ua praon straUU měli za UchostUč a
jinč wěci marUč sfextťili. FlawiUš patrUš těchto chthých
stráUek we fwč! Uadsfenosti pominnl.

Podobni jim byli TherapeUtowš či slUžebUťci
w Egyptč U Weša:tdrie Ua jednč hoťe nejhojUčji Usa:
zeUi, ačkoliw tito, Uehledice si práce, wčUowali se jen

.šiwotU nášožřtětnlř, cwičicťUtU sč w rozjimářři a Ua

Ulodlitbách trwajicimU (asketickčmU).EUsebiUš popisUje
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je w historii swé (U., 17.) dle Filona asi takto: „Swě
zboži a statkh oponstčjč, a pťibUšnbm jich poskUpUjč, na
pUstých mistech w samotě bhdli, a po celěm okrfskUzemč
fe rozssiťUji; w každčm tčmčť domč maji poswátUě misto,
w Uěmž mUži zwlássk, a ženh zwlássk, po celý den zcikon

Mojžissůw, prorokh a spisy po pťedcich čitaji a wyklá:
daji, liijice si w tajemnč!m smhslU pčfem, pťi čemž
i pisUě ncibošUš zpiwaji a sklúdaji. Zdrželiwost maji za
prwni základ ctnosti, Ua Učmž ostatni ctnosti wždčlciwaji,
a proto i ženh jejich, kterě spolu š nimi žiwot wedoU,
až do Uejwětfsiho stúťč w panenstwi Zůstáwaji, a wsfecky
tčlesUč roztosse zamitaji. PokrmU aUcipojr pťed západcm
slUUce nepožiwaji, a nčkteťi rťi i fsestdni se po sobč posti,
wčna a Utasa Uejedi, na rohoži Ušb slámč spč, a jen
wodh, chleba še soli a hysopem požiwaji.“ Pťijimali wssač
Utezi seb,e č Nežiďh uu ale wšixici w Boha.

á) Samaritčmi.
Samaritani powftali za zajeti ašshrskěho(M. král

17.) tedd po r. 719 pťed Kr. Pánem, fmisiwsse fe wr
wiťe šUwcdeUými do spUstofseUča odlidnčně zemč ašshr:

skými pohaUh, takše ctili i Boha i floUžilčmodlam uu
thž wratilť se Žide zc zajeti Babhlonskěhor 536 a
stawčli chram UepťipUstilipro toto Utodlaťstwi Sama:
!itanh žadajici š Uimi stawěti (l Ekkl. 4..) u Nejwice

pak rozhoťčili se na nč za časU Nleš:aUdra Welikelpo asi
r 351 Židowskýknez Maltašseš shn Jojadh, Uej:
whšssiho kněze pojal za manželku pohanskoU dccrU per:
skčho wladaťe w Samaťi a nechtčl fe wždáti knčžstwi,
anž ji propUstiti, ale whobcowán z Jerusalema Utckl
radčji k Samaritúnům, kterhm whmohl š tchánem swým
U Perského krále dowolenť, aďy si whstawčli swůj chrcřm
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na hoťe Garizim U měfta SichemU. Žtdč whobcowali je
za to, dadoUceje do klatbh a zakázawfse lidU wsselikě š Uimi
schňzkh i obchod, pťátelstwi i manželstwi a rozmlUwh
i poslUhowáni. Samaritaně pťijali Manaďsesa za swěho
nejwhšfsiho knčze, a on Ustanowil nowč knčžstwo, konal
w Uowěm chrámě slUžbh Boži, i mčl 1e k tomU, abh
se zcela modláťstwi odťekli. TU pťijalř ď nim aspoň wirU
w jednoho Boha, knihh Mojžissowh, obťiku, očisskowáni,
občti, swátkh židowskč, whjma poswčceni chrámU JerU:
salemskšho a oběti. Wšťili takě w anděly, nesmrtclnosl
dese, we wzkťisseni těl a w odplatU po smrti; oče:
kawali jako žide zaroweň thUpitele co Učiteleprawdh
(Jan 4, 25) a konali dobročinně skUtkybližnim, whjma
k Židům, kteri je sami tomU naUčili a donntili. Proto
Uedala an ona Samaritánka wodh pťti PáUU Ježifsi
(Jan 4 9), aniž mU jindh norlebU popřčxli(Bnk8 48)
Ač jim erssil Jan Hhrkan, kral Židowskh,r 109 chram
na hoře Garizim, přece wždh na hoťe te Bohu se kla:
nčlť, a š Židh fe o pťednost mista tohoto kmodlitbč
hadali (Jan 4,19..) Čitalo fe jťchasi na 200 ofob a
zachowali fe až do Uassi dobh, majice son wirU ťeč
i slUžbh Boži na miftč starowěkčho měfta Sichema a
w Jaffě, a modlřse až dosUdobrachice sr khoře Gariziml

Mimo thto fekth jmenti se w Pismč swatčm jefstčř
jiné, awfsak měnč důležitě a wice rcizU politickč!ho, jako

Zeloti či Galilejssti, kteři fe chtěli fprostiti ťimskč wládh,
al Herodesowa strana pod jmenem Herodiáni.
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š. 18. Mramy U ešidů Za ťasid Pčmť.

Pťi teto rozdroďenofti Uaboženske wlažnosti we wiťe,
pokrhtstwi w žiwotč, erěře a powčre U ŽidU byly i
mrawh lidU sklesle, ak neUkazUjeme ani na pťifne kazúni
Janowo Ua ponstř U Jordann (Mt.Z Lk. 3 Mr. 1.) ani
Ua častč!dotircini Spasitelowo na Fariseh a SadUceh,
ani Ua pro„daonst lidU a fspatnost mnohých šúkoniků při
foUdU Pčmč. FladiUš (Ts93 po KristU P.) doťlě:dú

w rozhorleersti swč owsfem trochU pťepjatč Zdmra:
wech lidU židowfkého za swč!dobh takto: (Wcilka Zid.si.,
10, 5.) „szwlcisstni jejichUeprawosti whprawowati Uelže;
al krátce powim, žč:dUč město Uikdh takowjpch wčci ne::
snásselo (za oblehcini JerUfalema r. 70 po Kr. P.), ale
šádnč pokoleniša paměti dlidskš w zlosti plodnějssi
takh Uebhlo. Bhla to doba plUci wfselikých Ueťesti,
tak že Uebhlo sUad již an Ueprawosti, aniž mohl snad
kdo Uějakě Uowč!Uerámč jim whmhsliti, jež ďh se bhla
již od Uich Uepč:chala. Tak zkaženi bhli wfsickUiw do:
mácim i weťejněm žiwotě, že jedeU hledčl drUhěho pťe:
wýssiti ronhawými zločiUh proti BohU a Ueu
sprawedlnosti proti bližUimU. MocUčjssitrýznili
lid, a lid zase bažil po jejich bezžiwoti; oUi st)ánčli se

po UkrUtUč wládč, a tito po násili a loUpeži.ee
MaUželstwi bhlo U lehkowcižnčjssich,Zidů, jak

widime Ua dotazich FariseU k Spasiteli: SlUssili člo::
wčkU propUstiti manželkU š kterekoli pťičilch? welmi ne!
wašelto. Nebo ačkoliw dowolil Mojžiš ŽidUm pro tnorul
dost srdce jejich mallželkl: jeU pro UčjakoU mrzkost za
jakoU smilstwi a jinč Ueťesti poklcidali, propoUsstěti: pro:
poUsstčli je tito i z jiUých přičin ménč důležitých; ano
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jak widime Ua Samaritáttce (JaU 4, 18.) bhlo i mUoh o:
žeUstwi za čafů PáUč mimo rozwádčrti w obhčeji.

Jak fe fprawedonst U soUdUprowozowala,wi:
dime na podplacených swčedcichU Kačfássr, a Ua podnč:
cowáni lidU od zákoniků a starfsich lidU U Piláta.

n“e

š. 19. Smlž“rbnč oěršňwčmč Mrsičlssr od ščdů a
plnosi ťasU.

Než i pri teto Uabožeslske a mrain zkaze ďhli
mUozi Uábožnějsfi mezi Židh, kteťi wčrnč drželi fe za:
kan Božiho, donajice w pťifstťpťisliereho Mrsiasfe a
spaseni skrze Učho.uTak fpatťUjrme sprawedliwčho a bo:
habojňěho siarce Sim ean očekáwati potčsfesli israel::
fkčho, a ftaťena prorokhnč Nnna wdowa w chrámě Jex:
rUsalemském pťi obětowásli Pánč chwálila z toho Boha
a mlUwila o Učm wssechněm w chrámš, ktcxři očekúwali

whkoupčni israelskčho, jež pťiprawil pťed obličejem wsfech

lidi, fwčtlo k zjeeri pohaUům a k slawč lidUswšho
israelskěho (LUk 2) N žbožni Žide toUžili oprade po
Učm, zpomťnajlceUa slowa HospodiUowa jež
mlUwil k otcům, k Nbrahamowi a pokolenťjeho, jak
pčje we swem chwalozpčwU PaUUa Maria, jiUi pak
zpomťUaťi, jako Zacharčaš š YlžbětoU (Lk 1, 70. ), že to
!UlUwil skrze ústa prorokU fwých fwatych, kteťi jfoU
od wčků. Ll Zachariáš dUchem wčťicim woťá UadfseUč
kmalčlml Janúwi (Lk.1, 77): „N td ditč prorokem Nej:
whšfsiho sloUti bUdeš, Uebo půjdeš pťed twáťi PáUš pťi:
prawowat cest jeho, abh dáno bhlo UmčUifpasitrlnš lidU

jeho Ua odesstčňi hťlchU jejich“ Spoul pňk čltť
B ostatnimi Židh welika Utiskowani od Řimanů toUži
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tim wice po Učm,žewhfwobodijc ierkh nepřátel,
a z rUkh wfsech, kteťi Uenáwidčji jčch, abh beze strachn
slonžilt jemU w swatosti a w sprawedlnostř pťed nim po
wffeckh,dnh swč. (Lk. 1, 71, 74.) Kdo držel jefstč nčco
Ua slowa prorocká w Pismě, tonžil po nčm slowh
Jsaiásiowými: „RofU dejte Uebesa,a oblakowčdefstčte
sprawedlčwčho, otewťi se zemi a whpnč Uám Spasitele“
(Jsa. 45, 8.) a tčssil sc na Učj whšýwcintimž pro::
rokem: „Potěfste fe lide můj; aj PáU Bůh přijdc w sile,
a rcimčjeho anowati bUde a pásli bUde stúdo swč“ (Jfa.
40, 1. 10. 11.). Proto takě pťidržnji se žčdčJaUU Kťti:
teti, jak mile jim ohlassowatč poččná, že se pťiblišřlo
králowstwi Uebeskč, a on že je pťedchůdce jeho, abh je
Ua nčj přťprawowal; proto whsilaji k UčmUz Jerufalema
kUčžia lewčth, ťkoUci: „Ty kdo jsi, jsi:lř snad KristUš t. j.
Mcsiáš? (JaU 1, 19.); proto pťicházeji k nčmU i Nia
kodem Farifej, člen radh Uejwhšssi (Jsa. Z.); proto po:
silčl k němU Jan Kťtčtel fwč Učenčky, kteťč takh Uaň če::

kali abh fc bo fami otázali: „Th lč jsi ten, který přčjčti

ma, čťlťjincho čekati mame9“ (Mt 11 3.)?
PhssnťFarifeowe a UefpokojeUi Žide čekali

sice take Mesiaffe uo thupčtele uu awssak Uikoli Spa,
sitelc dufsi stoychz hťtchU krale dUchoinho nybrž moc:
Ueho panownika swětskeho z Urošenehorodn ktery
bh jich oswobodil od Řčma:m a jarma pohanskeho a Učinčl
jc mocnýmč a sskastnymi Za takoweho ma ho i matka
shnů Zebedeowých, Jaknba a Jana, a proto prosi ho o
prwnč mčsta úřednická pro dwa thh swě, kteři š Učm
chodili: „Rcř, ak tito dwa fhnowč mojř sedi jeden na pra:
wčci twč, a drUj)ýUa jewici twč.“ (Mt. 20,20). N žc
i ostatUi aposstolč tak smýfskeli, wčdčme zase z toho, že
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po tolikerém poUčowčcUi a po wsfech zázracich, i po 1eho

UmUčeUi,zmrtwých wstáni a zjewowáni, se ho táši jesstě,
zroan pťed Uanedewftoltpenim, jdoUce š Uim Uaposled
Ua horU QliwetskoU: „PaUe, w tomto čase nawratiš (zťi:

diš opčt) kralowstwi ifraelskč!?“ to jest: počUešanowatie?
m Wůbe c Žide wsfickUi čekalithUpitele, jedUidU:

wili, ,abh Uaš ofwobodil aUeboUepřijdefUad1iž Uikdh“
Caš jeho se UaplňUje; berla kralowfkaodňata

jesk od JUdh, Uad Židh anUje Herodeš slowp JakUbowo
(l. Moj. 49, 10.) fe whplltilo; 70 ročUichthhodUkl Dcl7
Uielowhch od čan whflawčUi Utčsta JerUfalema za Nehe:
miásfe již docházelo u 4000 let pťed KriskemPúUem fe
končilo no wsseckeUlid čekú Ua whplnčni zaslibeni Božiho
a přcdpowčdčlti prorockých, že fe fmiluje Bůh a possle
Shna swého co thxxpitele Ua fwět. N lid teU se ho
w skUtkUdočekal, aU se wtčlil. Prúwě tehdúž w Betlemč:
w zemi JUdskě přissel Ua fwět Pún Ježiš! P)

M„wén

Ue)ChtiwčjfsihočteUáťeponazUjeme Ua dčjepish ďibliclě zjeu
weUi Bošiho w starčm zákonč, jež múme od Frencla 1853,
Kotrdelce 1852, Stčlrka 1861 a PoUdčlika 1859, jakož i Ua
Pismo fw. starého zrikonawňbec a biblickč dějeprawh od
Procha;kh 1868 SrdiUra 1866 a j. zwtúfst. SloUmawčmU
čtenaři radime Flawia: Die jůdischen Alterthůmer (wlastUč
ďějepiď Židn) od Martan pťelozene w Kolinč 1852 2 dilh uo
pak Dra. LageUa: daš JUdeUthUm in Palástina znr Zeit
Christi 1866 we Frehťmrk::u a Bade: Čhristologiedeš alten
Testamenteď oder die Mefsianischerl WeifsagUUgen, BerheisiUUn
gen Und poeU, 2 dild„ 2. whď., Mi!nster 1866.
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j.

Ješiš KriftUš,Spasitel Swěta.

š. 20. šnlčxdi žšňně.

Čthrh tisice let čekali Ua Spasitele , jehož Bůh
w ráji zaslibil padlělml do bťichU člowč?čeUsth. N
před 1800 lecy, když w řčmskč řčssi ďyl cčsaťem YU:

gUstUš, a w židowské zemi panowal pod ťimskoU Uad:
wlcidoUkrúl Herodeš, narodil se za Betlemem w JUd:
skUw jeskhniw noci Pán Ješiš KristUš, ShU Božt
a Mesiáš swčta, počatý z DUcha fwatěho, prworozený a
jediný shU z Marie Pannh, dcerh chUdýchrodičů, Jci:
chima a Llnnh, pochúzejicich z králowskěho rodU Dawi:
dowa a ostúwajicich w Nazaretě w Galileji (kU koUci
rokU 752 po whstaweni Řťma). še) Llrchandčl Gabriel
UF

uje)Dle wssi prawděpodobnosti prawi Uěkteťi, že prý počitčxme,
ťidice se dle letopočnl obchčho od ťimskěho mUicha Diwisse
Malěho (xř okolo 545 po Kr. P.), Uejwice o sedm a chmčnč
aspoň o tťi leta nlčUě let po Kr. B., Ueš:li bhchomwlastnč
a špráwně měli počitati, aU prý sc B. Ježiš jiš r. 747 po
we.,xestawe::jŘéma,narodš! (Su:pp); c:!š žiU.i Učcnci (Schsert)
tomU důwodUč a flatUč odporUji, zastúwajice Učxš dosawč:dUi
letopočet a pťipoxlfstějice Uejwýš, že obecný letopočet po Kristu
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zwčstowal ji pťed časem početi jeho jakožto Shlta Božiho
z DUcha swatěho, jehož Uazwatř mčla Ježťssem t. j. Wh:
kUpitelelU, kterčmU dú PúU Bůh stolici (trůU) otce jeho
Dawida, a kralowati bUde w dolnš JakUbowě Ua wčkh
ú bez koUce (Lk. 1, 31u35). Ll jak mile pťiffel Ua swět,
zwč!stowal pťichod jeho aUdčl pastýťňm jakožto radost
welikoU, kterú bUde wsse!nU liďU, aU se Uarodil Spasitel,
jeUž jest KristUš PČU, w Ulčstč Dawidowč (Lk. 2, 11.)
a lUUožstwi aUdčlči oslawowalo tU za to Boha; Uačež
osměho dUe dle rozkazU archaUdčle Uazwčm jest Ježiffem
pťi obťešáUi židowskěm. thž pak Uwč:dčli jej w chrámč
w čthrhccitý deU podlé zúkan Mojžiffowa o očiskowálti
Utatky, zjewil jej Pčm i sprawedliwčmU a bohabojnšm:l
Simeonowi starci, očekúwajicimU potčsseUi Jsraelskčho
(Spasitele) a UtajicimU Dncha swatěho, abh jej pozUal
co Spasitele, „fwčtlo k zjeweUi pohančlm a sláwč lidn
israelského ,“ pťi čemž i čthrh a ofmdesútiletú staťena
AUUU wffem, kteři očekúwali whkoUpeUi israelskěho, o Uěm

lUlUwila w chrámč. (Lk. 2, 30u38.). Zatčm pťissli lUU7

drci od wbchodU, wčťčci w Bohg a očekáwajici takč
Spasitete, UesoUce UowčmU králi ZidowskěmU zlato, ka:
didlo a UthrrhU a wedeni bhwsse podiwnoU hwčzdoU, od
Bálama již zwčstowanoU(17. Mojž. 24, 17.), abh ozltcixf
mili Herodefowi a skrze Učho knižatům kUčžskýlUa Uči:
telům lidU přichod Spasitele Ua fwčt a jemU se poklo:
Uili (Mt. 2.). Než žúrliwosti Herodesa krále, majiciho
UowčzrozeUčho Mesiásse za swčtskčho krcile, jeUžbh ho

q

začanje r. 754 jeU o rok a ssest dni později začátek bčťe,
Uež se KristUš Pčm skUtečUťUarodil. (Eirkewni historie Cnsea
bia 1855 str. 19. od Krbce.)



78 Mlúdi Pčmť.

o rrůn snad jefstč pťiprawiti mohl, wraždčni jfoU pacho:
lici w okoli Betlemskčm až do don let; uu ale Josef
UapomenUt andčlem Utekl š Uim a matkou jeho do Eghpta,
(Mt. 2, 13.), kdež na blizkn prý města Heliopole od
Židů whstaweněho (U MemsisU) bhdleli, až teprw po smrti
Herodesowč z rozkazUandčlowa do wlasti fe anrč:tili.
TU bhdlel nhni w Nazaretč Pčm Ježiš a prospiwal tU
mxoudrosti, wčkem i milosti U Boha i U lidi. Jenom
w dwancictěm roce UkazUjeo wýročni flawnosti w JerU:
falemč před zákoniky a lidem w chrcimč BožskoU son
moudrost, whkládaje jim tU pisma, tak že užasli nad roz::
Umem jeho (Lk. 2, 42.)e Nato wrátčl fe do Nazareta,
jsa rodičům fwým poddún, a snad i Jofefa pčftomm

swčho w ťemefle podporowal, an 7Um pozdčji Uepťátelě
jeho tesaťkl pťezdčli (Mt. 6, Ze). Zil pak tU po tichU aš
do tťicátěho rokU, jelikož dle šidowfkěho fpůsoďu ani
slUfon ani dowoler Uebhlo, dťiwe weťejnč lid th:
čowati.

š. 21. Meťržný Fimnt Yčmě.

Leta 15. panowúni ťimskčho cifaře Tiberia, kdhž
Pontský Pilát zprawowal JUdsko, a Herodeš (shn) wládl
w Galilei a bratr jeho Filip w krajinč na seweru za
Jordanem, za knižat knčžskýchNnnásfe a Kaifásfe (asi
w 28. roce po Kr. P.) powolán od Boha Jan Křti::
tel, shn Zachariáfse a Nlšběth, abh pťiprawowal lid dle
slow proroka Jsaiáfse a Ma,lachčáffe Ua Spasitele. J
whstoUpilweřejnč za Jordanem Ua poUssti, ohlafsUje
Židům, abh činili pokáni, aa fe pťibližilo krcilowstwi Ue:
beskč a oU že jest pťedpowčzeným od proroků pťedchůdcem
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jeho. J kázal jim kťest pokáni na odesstčni hťichů a kťtil
w Jordčmč whznčcwajici hřichh swč (Mt. 3, 6.) eee) A
kdhš Pč:n Ježiš počinal býti aš we 30 letech , pťio:
skoUpil i oU, žúdaje zdrúhajiciho se Jana, abh ho po:
kťtil. Pťi tomto kťtU oswčdčil jej Bůh Otec za SyUa
fwčho, wolaje š otewťených Uebcš: „Tentoč jest Spn
můj milý, w Uěmž jfem sobč zalibil “ a DUch swatb we
spUsobUholUbicefnassel se Uadhlaon jeho (Mt317.,)
abh doswčdčilanowi wnUanti Božiho, že je to w skUtlU
SyU Boži (Jan 1, 33.). Pán Ježiš Ua to se odrbral
Ua p oUsst, pťipraije se tU 40 dennim postem k Uc::t
stoUpeni fwč!ho Mesiúšskčho úťadU a pokoUssen tU byl
tťikráte od ďúbla,. Uačež nawrátil sc opčt kJordánU. TU
pak rozhlassUje jej Jan za Mesiásse swčta, jeUž mú wy:
koUpiti lid, a UkazUje jej UčeUikům swým slowh: „Ejhle
derám!k Boži, krerý snimá hťčchh swčta;“ i posilá jich od
febe k němU (Jan 1, 36.), abh se ho pťidrželi. N Upcm
slechli ho bned QUdťej a Jan a ssli za Uim, načež i
Šimon Filčp i Bartolomčj k nčmU fe přihlásiri Z
anratil se do Galileje Uče we sskolach a kaže jim:
„Činte pokani, nebo fe pribljžilo kralowstwi neďeske“
(Mt 4 17..) J wessel w Nazaretč we wlasti swč
w sobotU do syUagogd, abd tU četl Bťfmo swatč, a wz:

Ue)Flawinš žid Uarozenrl 37 po Kr. P. whpraije weswých
starošitnostcch 18, 5. (tčž U EUsebia 1, 11.) o JaUU Kťtiteli, o
jeho kúzani, cnostnčm žiwotč ismrti, žc bhl mUž pro spraweu
donst a pobožlwst UejslawUějssi a že proto k Učmn mnozt sc

schúzcli a radi bo posloUchali; Uačrž prý zabil Herodcš pro
HcrodiadU „toho mUže dobrého, kterh Židh Uapomťnal abd
cUostUč žtwi bhli a prokaznjice sobč wrspolek sprawedlnosi,
Bohn pak UálcžitoU Uctiwost kc kťtU pťistUpowali.“
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wiUUw prciwě 61. kapitolU Jsaiásse proroka, jež o Me:
sicissi znčla, prohlásil se zde weťejně za zaflibenšho a po:
sianšho Mesiásse swěta (pomazaněho Báně), whkládaje
jšm, že se na něm toto proroctwi oUplnč whplnilo. (Lk.
4, 16.) thž pak se Uad tim někteťi horfsili, Ustoupil do
Kafarnaum, Uče tU podlš moťe Genefaretskšho a po
wfsi Galilei we sskolách, kčlže ewangeliUm králowstwi
Božiho, Uzdraije wffelikš nemocnč, takže se i až po
wssi Shrii powčsk o Uěm rozefsla, a Umozi zástUpowč za
Uim chodili z Galilee, JUdska, z JerUsalema, z Desiti:
mčsti i ZajordáUi a wssickni ho welebili. .„

Diwilik se owffem Ua počcitkU, majice ho jen za
shna Josefowa a za pouhčbo tesaře a chUdčhoshna Marie,
nemohoUce pochopiti, oded má tU mondrost a tU moc
diwh činiti, an prý jefstě nčkdh tak člowčk nemluwil, jako
tento, aniž se kde tomU Učil, aU Uči jako moc maje a
Ue jako Zákonici aFariseowě. Přissed pak na to Ua wcšlko:r
Uocdo Jerusalčma, prohlcisilse i tU za Shna Bo:
žiho, nazýwaje chrcim, jejž whčistil, domem the swčho,

(JaU 2.) a mnohé diwh tU činč, tak že Umo;irw něho
Uwěťili , mezi nimiž i člen nejwhšssi raddh Zidowskč,
Nikodem. Na cestěpak zjewil fe taktéž Sqmaritánům
U stUdnice ža očekáwaněho Mesiásse swěta (Jcm 4.), po
dwa dni je thčUje. Pťiffed pak opčt Ua slawnost do
JerUfalema, Uzdrawil tU 38 let nemocněho a whhlassowak
se tam weťejnč i zťejmě za Syna Boha, jmemxje Boha
zťejmč swým them, od Učhož B neďe pixissel, odwolá:
waje se tU Ua pťsma swatá, ješ se na něm whplnila,
ťka: „thtthe pisma, nebo wh se domniwáte žiwot wččUý
w ntch mťti, nebot tak.swčdectwi whdúwaji o mnč, Uebo
iMojžiš psal omnč“ (JaU 5, 18. 39. 46.). Totšž opa:
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kowal jim i o slawnosti stciUků, Uzdrawiw tU flepého od
UarozeUi (JaU 7, 10.) jakož i o poswiceUi (Jan 10.),
až ho chtčli kamenowatix. J Uwčřili tU Umozi w Učho.
wafak i do zajordánských krajiU fe pťeplawil, Uzd!:a5
ije tU mUoho Uemocných (Mt. 14, 34.) zejmčUa pou
fedlé (Mr. 5.), jakož i do FeUicie do okoli jejich don
městhlainch ThrU a Shdoltu zawital (Mt. 15, 21.),
posedlou dcerU pohanky jpdně tU Uzdrawil, odedž pťeš

krajiUUzajordánskoUDesitiměst (Mr. 7, 31.) fe Uae:
špět do Galilee wrátil. N tak ohlásil se sám po celč
šemi za ShUa Božčho a za Mefiásse, na rozličUýchtčchto
cestách thčuje a diwh při tom čiUč, abh w nčho lid
Uwěřil.

š. 22. ťlčrni a Zčlťraby Bčmn tB)ckrristn.

1. Krismš chtějezařiditi králowstwi fwč Ua zemi, pře:
dewssim wzal sobč swčdky a pomocUiky, abh wffecko jeho
UčeUislhsseli a skUtkhizázraky jeho sami widěli. thffed
U wečer Ua horU k modleUi, w Učmž celoU Uoc setrwal,

whwolčl sobč pťedewfsim dwancicte apofstolů (wy::
slaUců)a sice: Šimona, kterěmu dal jmer Petr, a QU:
dřeje bratra jeho, rhbáťe z Betfaidh; Jakuba Welkčbo
a Jana Miláčka, bratra jeho, fhnh Zebedeowha (Marie)
Salome, kteři bhli taktěž rhbáťř Galilejsstč a towarhfsi
ŠimoUowi; Filipa a Bartolomčje (Nathaltael), taktěžšry:
bciře; Matouffe (Lewi), celUého (publřkcina)z Kafarnamn
a TomásseDidhma (bližence), Jakuba MeUssiho, Spra:
wedliwého a bratra jeho JUdU (Tadeáš, LebeUš), bratry a
shmp Kleofassowh (Lllfeowh) a bratraUce Pánč z Naza:
reta, Šimona KanaUejskčho (,Zeloteš, horliwec) a Jidcisse

6
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Jfskariotskčho zpokoleni JUda. (LUk.6, 12 uu ). J bhli
tedh wssickui Uximo Jidásfe Galilejsiti. Ll Ustanwřl je,
abh ď nim bhli, a aby je posilal kázat, a dal jim moc

jUzdrawmocxtia whmitati zlč duchh (Mat. 3, 14). J wh:
silal je časem po dw oU mezi Zidh ktomn cili, abh na
Učbo lid pťiprawowali, oďlafsujčce mU, že se pťibližilo,
králowstwi Uebrskč (Mesiáš), a aby tedy pokcini činili,
Uačež tito chodili po městečkcichžidowských wůkol, zwťstUjice

EwaUgeliUm (LUk. 9)e Mimo.nč pať wywolil sobč jesftě
72 Učeniků, jež taktěž pťcd febon posilal do mčst a mist,
kam chtčl wejiti, š timtčxž poselstwim a toUtčž moci jako
aposftolh (LUk. 10.), což i oui kanli. QU pak sám po
celě tři leta chodil po zemi, ohlastje se za Mesicisse
od Boha poslauékpo a od proroků předpowčzenčho, ofwčd:
čuje fe Shnem Bošim, wstde wyUčUjeo krúlowstwi
Bošim, Ua moťř (Tiberiadskč!m) i Ua hoťee, w domech
i we sfkolách, fonrolUč (Nikodema, SamaritáUkU) i we:
ťejnč, nejradčji wfsak w KafarUaUm, a Uejdůlkliwčji zaš
w Zerusalemč o slawnostech. Uči pak Ua základč zákona
Mojžissowa, jejž nepťisfel erssit ale naplnit, wirU do:
konalejss i Uež w starčm zákoně, žwlásftě wdpočitúwaje
lh rozdilh wšcikoně mrawnim w dloUhš ťeči Ua hořr,
kdež wyswětlnje články mrawů wiry swé, totiž: páté, ssestč
a osmš přčtázauť, lciskU k bližnimU, kťeskanskoU spra:
wedlnost, to jest dobrč stUtky a hlawltč dobrý pťi Uich
úmhsl bez ohledU Ua chwcilU lidskoU a bez pokrylstwč,

a Uapominá lid k Uásledowáni jeho, aďy byli „dokanli,
jako i otec Uebeskýdokonalý jesl“ (Mat. Zu“ě). N jindy
dokládú jim w podobenstwix o milofrdnčm Samaritánu
Učcni, že je každý člowčk Uassim bližnim (LUk. 10, 29),

whšýwaje jich kUpťimnš lásce kbližnčmu, abh wsfccko mu
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ťinili, co sami od jiných požadei. Pťi tom Uči je
ri Uowč!žwlásstni modlitbě Pánč (Mat. 5, 9.), na:
pominaje jich kpokornč (BUk. 18.) a stcilč modlitbč (LUk.

11) k thi we jmenU jeho (Jan 14, 13). SpolU
wssak ohlafoje jim tUto Uoon wirU za wirU Boš:
fkoU, jelikož to nrni jeho wymhsslenč lidskč UčeUi, ale
Učeni toho, tterr) ho poslal, the nrbejkčho. (JaU 7, 16.)
Uči wssak i Učeni docela Uowč, čistč kťeskan:
s ké, w nčmž wykládá wirU w nejswčtčjfsi Trojici (Mat.
28, 19), žcidciwirU w sebe, jakožto w Shna Božiho za
UrwhhnUtelnč k spaseni potťebnoU (Jan 3, 18.), polťebU
tťtUswatčho(Jan 3, 5) a wirh (Mr. 16, 16) kfpasrm;
sliije a dokazUjepťitomnost son w NejswětčjssiSwá:
tosti oltáťni (Jan 6), whfwětlUje nowozákonni pokáni
w podobenslwi o marllotratUčm shUU (LUk. (15, 11 ou),
Uačež moc rozhťrssowaci po whkonančm whžnáni z hřichů
apofstolům swčťnje (Jan 20, 22 b), a jpolU DUcha
swatčhojim poslati sliije.

Při tom předkládci frdmrro podobenstwi o cirkwi
iwč, přirownáwaje ji frmenU rošličnčmU, pssrnici a konoli,
zrnU horčičnčmU, kwasU, pokladU w poli, drahč perli, a
siti Ua moťi (Mat. 13.). Wůbec pak Uči Uejradčji w po:
dobenstwi, abh ho lid radčji posloUchal a lěpe pochopowal
a poznrllúhlU jako erčdomkh poslcini jeho mesianskč porp
kojnč! UzUal; awffak Uči i ďez obrazčx a jadrně, kde to za

doďrč Ušnáwá, jako w ťeči Ua hoťe a Ua mistě polnim,
ťde člčmkh kťeskanských mrawů pťrdklúdá. Uči wssak i

kťeskaltskč dokonalosti: dobrowolnčchUdobč,Usta:
wičnš čiftotť, úplnčmU poslUffenstwi, odťekmlti sr wsseho

k wůli Křistlř, Uči i řrpčťiwčmU sncisselti kťiwd a pak

lúsce, modlitbě a dobročislnosti,k nepťátrlťlm.
6?
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2. N abh Uwčťili spiffe w něho a Uznali ho za
Shna Božčho, za Mesiásfe a Učenčjeho za prawč Bož::
skě, čiUi fon moci dčwh a zcizrakh, chodč po zemi,

xdobťe čiUč a Uzdraije. Tak čiUi předewssim diwh Ua
bezšiwotnč přřrodč, Ua wěcech, promčňUje wodU we
wčUo Ua swatbč w Káni, ondh Uasthje jedUoU5.000 lidi
pěti chlebh a dwěma rhďičkami, a thdh 47000 lidi fedmi
chleďh a málo rhďičkami, chodi po wodč jako po fUchč
zemi (Jan 6), Utifoje slowem boUťi Ua moťi, čini zá:
zračUč loweni rhb; rhba chowá w ústechpotřeďnh groš
chrámowý a sik š jeho rozkazn Ushcďci.

Břiwáději a pťinásseji mU odewssad wsselikč! U e:
mocnč a on Uzdraije je slowem mocným z blizka i
z daleka, an i w Urpťťtomnosti, jčndh pak jcxnpoUhým do:
tkUUtimse jeho sfatů zdrawi Uaďýwaji (Mr. 6, 56.). Tak
Uzdrawil siepčkho w Betfaidč (Mr. 8), slepč šebrcikh U
mčsta Jericha (Mat. 20, LUk. 18), dwa slťpč w Kafar:
UaUm (Matu 9) a siepčho od UarožeUi w JerUfalemě
(JaU 9); hlUchončmčho(Mr. 7), wodnatelněho (LUk.14),
š Uschlon rUkoU tťidcet ofm let Uemocnč!ho (Jan 5),
Utatč UchoMalcha flUžebUika(LUk.22), jedlrolpo (Mat. 8.)
a defet malomocných (LUk. 17.), sslakem rančnčho člo:
wěka w Kafarnamn (LUk. 5.) a šemx stličenoU 18 let
(Luk. 13.), žeml krwotokon (Mr. 5.) , tchýni PetrowU
(LUk., 4.) a st,ma králowskčho úťedUika w KafarnamU
(Jan 4.) od zřmUice, a Umirajicčho slUžeďUika setUi:
kowa w KafarUaUm (LUk. 7.) a mnoho jiných wůbec
w Galilei (Mr. 1,. 32., Mat. 15, 30.), pixedUčenikh
Janowými (Lnk. 7, 21.), w zemi genesaretfkč (Mat. 14„
34.) w JerUsalemč w chrámč (Mat. 21, 14.) a jinde.
b AUo i pofedlš ďciblem Uzdraije moci Boži jako
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dcerU šeny chananejskč(Mr. 7.), dwa Gcrasenskč (Mat.
8.), posedlčbo w KafarnaUm w synagogč (LUk.4.) a nč:
mšho w KafarnaUm (Mat. 9.), slepčho a němčho (Mat.
12.), námčsičnika hlUchoUčmčho(Mr. 9.) a zase nčmčho
(BUk.11.) a wůbec i jinč posedlč jako w Kasarnanm (Mat.
8.,z16.) a jiUde. au Nno i mrtwé wzkťisi, jako práwč
zewťeloUdceru JairowU (Mr. 5.), pochowáwančho mlci:
dence w wčstč Naim (LUk. 7.) a čtyry dUi w hrobč le:eo
žiciho 1ižLazara (Jan 11.), aďy tak Ukázalprade slow
swých, že jako otec mrtwě wzkťisi, lak i Syn,j koho chce,

obžiwnje (Jan 5, 21.), an dána UU: jest wssecka lnoc na
Uebi i Ua zemi (Mat. 28, 18.) om Zcizraly tyto jsoU tak
očiwidnč, že 1e ani nejpřisnčjssi wysserřowáni zákoniků
pťi slepčm od Uarozeni (Jan 9. kap.) ani při wzkťissenčm
b.eazarowi(Jan 11.) Upirati Uemini, ale jrn ncisilim roz:
hlasfowáni jejich zameziti hledi; pťi Uzdrawených posed:
lých pak nerozllmltč je ďábelstčmU fpolčeUi š Púnem ač
tnarnč připisUje (Mat. 11, Mr. 3, Luk. 11.)

Mimo to pak bUdoUciwčci pťedpowidú, jako
čtyrykrát swě UmUčeni(Mat. 16, Mat. 17, Mat. 20,
Mat. 26), tťikrcit zradU JidáfsowU (Jan 13, Mr. 14,
!Fnk.22), tťikrcit zapťeni Petrowo (Jan 13, LUk. 22.,
Mat. 26), dwakrát ro;prchnmi aposstolůn(Mat. 26,
JaU 16), čthřikrát poslúni DUcha sw. (Jan 14, 15,
16), proncisledowčmi aposstolů (Jan 16e), smrt PetrowU
a Janown (Jan 21, 18wu) a zkčsz Jemfalema (Mat.
24.), jakož i jinš wčci wčdčl, kUpť. o grossi w hUbč rybh
(Mat. 17.), o oslici (Mat. 21.) atd.

3. Při tom pak wedl žiwot takswatý a bez:
úhonný, že do očť prawi nepťátelům swťpw: „Kdo
Z wciš mUe Bnde trestati z hixichU?“(Jan 8, 46.) „Proč
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lUUe hledite zabitie?“ (JaU 10, 32.) A oUi Uemohouce
1ej ze šádnčho mrawněho pokleskU winiti, dokládaji mU
jeU, že jsa člowčk, dčlá se Bohem; a U Kaifásse a Pie
láta mUsi miti podplacenč swčdkh, abh protř UčmUswčdu
čili, že je bUťiča roUhač, ač ani tito anedeni fe Ue:
srownáwaji„ w řeči.

A za to wsfecko dobrodini lidU prokčxzanš nehledá
ani chwálh jejich, Uýbrž jedinč chwálh toho, který ho
poslal (Jan 7, 18.), zmizi jim, kdhž ho chti Učiniti krci:
lem (JaU 6, 15.), ač nemčx,kdebh hlawh skloUil (Mat.
8, 20.), an i Ua žiwobhti darh od UábožnýchžeU pťťé
jimá (LUk.8, 1.). A proto může jim ťici do oči: „Já
jfem swčtlo fwčtla. Učte fe ode Utne, Uebo jsem tichb a
pokorný srdcem“ (Mat. 11, 29) Oje).

š. 23. ilmUťrUi a oslaweni ,jehu.

Než skrze UčeUi jerm uu poUze k wňli Uowč wiťe
Boži Ua swčtč u nemUsil práwč přijiti ShU Boži na
zem; i prorok poflaný od Boha a Dnchem sw. oswin
cenh Uwhl zalošiti Ua zemi Uoon wťrU Božskon a odé
stranti wffelikč modlářstwi, erčrll a pochhďnosti we
wiťe. Llwfsak hlawUč hťich pťiwedl člowčka do tčto bidh,
w Uiš měl zahhnoUti Ua wčkh, erhswobodi:li ho z ni
Učkdo smiťeUim ho š Bohem a oUpthm zadoftiUčiUčnim
jemU; a k tomU bhlo tťeba, abh seftoUpil SyU Boži Ua
swčt, a maje žiwot nestanlč cenh, aďh jej dle wňle the

zde)Frost wc spifU o Božstwi BciUč: Bdčtcž. NUtřkrist tU (roku
1864) poďciweiwďďormš rošďor š Bokladd o fwatě powazc
a šiwotU BúUť(str. 67n).
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Uebeskčbo za bťichh swčta doďrowolnč oďětowal na whé
koUpeni hťťssněbo člowěka (1. Timot. 1, 15).

Již tťi leta thčowal PáU Ježiš, choděpo zemi
uo a tU ďera se opět na slawnost welkonočni do
Jewsalema pťeš Jericho, ťekl kapofstolům U tobo mčsta:
„Ai wstUpUjeme do Jernfalema, a dokoná se wffecko, co
psáno jest skrze prorokh o ShUU člowčka. thán bUde
pohanům, bUde posmiwált a bičowá:x a Uplwán a kdhž
jrj UbičUjč, zabiji jej a tťetiho dne wstane z lnrtwých.“
Bhlo to již tťeti ohlassowánť smrti jebo. N hle o
tčchto fwátcich stalo se to skUtečUč. Nepťátelě jeho
Fariseowč, knižata kUčžská, zakonici a frarssi lidU ko:
mčnč whmobli fmrt jeho, dhchtice po Uť dloUho z ne:
Uenciwisti. Nebo Fariseowé těžce to Uesli, še lid
iich oponstěl a Krista Pámx se pťidržowal, že jim whex
tťdkal pťed lidem sspatně jejich wýkladh Hifma, a káwl
fspatnb jejick žiwot, a proto již dloUho nc:ň čikǧali. Proto
knanli ho U lidU, že nezacbowáwá prý zákan Božibo,
rozuměj jejich lidfkých Ustanoweni, že zachcizi š břissnikd
a tim se posfkwrňUje, že čiUč diwh spolek !Uá šďáblem a
pťecepťi tom za Shna Božťho se chcewhdáwati. Schwalně
bo pokonst, abh jej mohli zahanbiti Uebo obwiniti, tcišťce
se, Uxaji:li kamenowá:th bť:ti cizoložUicedle Zákona Mojži:
fsowa(Jan 8,1u), máli fe platit daň cisaři (Mat. 22);
Uež nemožno jim polapiti ho w ťeči. Kniža ta knězská

domniwali se nad to, že Mesiǧf:š flUžbh Boži dle smhslU jejťckd
opmwi a i Za hranicemi Zidowfkťomi rozfsiťi, oni pak
že bUdoU tim powýsseni leskem stawU swého U welikoU
!Uoc a sláwu. Zákon ici pak očekciwajice, že bUde Uti:
sřreňt U wýkťňřw žákoňň, řňhsiiťi, šexxoňi š ňiřň fpoťěčřřěsssss
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pak fe spolehali, že jim od podannofti ťimskč pomůže a
k spolleádč je pťiwezme. N kdhž tak wssickni we swčx
fwčtské a lichč Uadčji bhli sklamcini a to jak zasloUžili,
Uminili si w domnčlč opráwnčlwsti a náboženskč horli:
wosti swč, že mUsi shladiti toho člowčka, jenž jsa jeU
chUdý tefať z NazaretU , whdáwá se za Mrsicisse a tak
lid swádč, a pťitom i jim wssUde siowh i skutkh Uesmirnč
fskodi. Proto Uzawťeli zabiti ho w thto swcitkh a tim
.spisse chtčli to Učiniti, an jakoďh jim nawzdor jesstč w nr::7
dčli slawnč na oslici wjel do JerUsalema jako král, dada
si i po kralowskU Ua cestč poslUhowati a pokřikowati načež
jako Mesiaš si počinaje bez jich dowoleni chram čistil
Uemocne tam Uzdrawowal Ua Urwčrne Židh w podoben:
ftwi o winarich welmi doražel fariseh nesmirUč karal
a se za Mesiásse tU w chrcimč whdáwal (Mat. 11no23,
Mr. 11u1.2). Báliť se wssak lidU neobhčejnč četnčho
Ua slawnofti pťitomnč!ho, an jej znal z diwů jeho,
zwlásstč ze wzkťisicni mrtwčho Lazara wedlč JrrUsalč!ma
w Brtanii bhdliciho; zatim wssak UsUadnil jim to Jidciš
zrádným sliďem swým, a podplaceni swědkowčmčli wr:
ťejnč pťed soUdem doswčdčiti wiUU jeho, abh se lid proti
žcidnčmU rozsUde nemohl zpoUzeti.

We čtwrtek wečer 1ps.džiwciPán wrlikoUočUiho jesstč
Berúnka, pťi čemž swátost oltáťni a občt Uowčho zákona
Ustanoije a š aposstolh se rolečnje, načež jda se modliti
šaposstolh w Uocina horU Qliwetskon do zahradh Jetse:
manskč, tU zrcidnťym wedenim a Ukázánim Jidássowým
whdčm bhl Uajatým žoldnéťům zákonnitů, knčži a star:
ssich lidU, swázán pak bt,xl Ua soUd odweden Uejprw ke
Kaifássowi a potom k Wilútowi. Najati kťiwi swčdkowč
wřnili ho tU U Kaifásse, že prý se roUhal, dčlaje se wssuř:p
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UtohoUcim , jenž we tťech dUech whstawi nowh chrcim

ale jejich swědcctwi se an po UmlUweUi jejich Ua!frownaiees

wala (Mr. 14, 55.); Uad to pak UzUciUza roUhače již
proto, že se wydáwal za Shna Božiho; oU pak weťejně
to dwakrát zde pťed celou radou wthal, že ShUem
Božim jest. U Pilcita zase Uaň kťiwě fwčdčili, že
bráni daně dáwati cifaťi, a dčlaje se Kriftem krčclem
(Mesiássem), bonťi lid po celč zemi (LUk.23, 1u) a
dolehaji, abh co bUťičodpraweU bhl. N ač ho Pilcit čthrh:

krcite za eriUUčho prohlccfss.mdccl,7ze strachu podlebl pťece
konečně zUťiwč záwifti a mftě Zidů, a Umhw rUce Ua
znameni eriUUosti Pčmě swolil k jeho potUpUěmUod:
praweUi Ua dťewě křižejako Uejwětfsiho zločiUce(Mat. 27.).
Bl zbičowawsso a korUUowawfsebo tonon korunoU wedli
ho Za městoJerUfalem na horU Kalwarii, Golgotu, a pťť:
ďilť ho na kťiž mezi dwěma lotrh w pcitek pťed welikoU Uoci
r. 33 po jeho Uarozeni (25e bťera), kdežpro:
mlnwiw jefftč sedmkrcit, ř okolo třeti hodinh po hrozných
mUkáchf konal. strcko stwoťeni UzUáwalo, že Spa:
sitel swěta Umirá; tma rozprostťela se w prawč poledne
po Kalwarii a tťi hodinh zakrhwala slUUcei oblohU, tak
že prý we dne hwězdh bhlo widěti; opona chrcimowá se
roztrhla Ua dwč půle, Ua důkaz, že starý zcikon fe konči;
zemč se tťcisla, skcilhfe pUkalh, hrobh se otwiraly axmrtwi

wstciwali z mrtwých; isetnik pohanský Ua strciži skronsenč
whznáwal š lidem, jeUž fe w prfy tepal, že jiftč člowčk
tento ďyl sprawedliwý, že bhl Shn Boži. Podobnč zwo:r
lal prý pohcm Diwiš Nreopagitský (pozdčji fwatý bistUp
thhčncich) pťi welikěm tomto zatměnť: „BUď trpi Bůh
pťirodh u aUebo fe fwčt boťi“ (Brewičcť 9. ťijna). Na
dalekém pak 1Uoťi ozwal prý fe ta1em!ch hlaš pohanům:
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„Welikh Pán (fwčta) Umťel“ b jak fwědči i pohansstk
dčjepiscowě PlUtarch a Tacit, načež prý lkciUismissenč Bdi:
wenim ďhlo slysfeti. TiďeriUš cisař dal prý (dle PlU:
tarcha) Událost tnto whsfetťowati.

Než radost Uepťútel jeho Uetrwala jen fkorem jeden
den, w fobotU, co ležel w hrobě; neďo wzdor opatrnémU
zapečetěui a strášnémU ostťiháUi hrobU uu wstal w noci
ze xsobothna Uedělifon moci Pán Ježiš z mrtwhch,
jakž ďhl pťedpowědťl, a Ukázal se ď oslaweným tčlem
bned toho dne ráno Uejprwč Máťi Magdalenč U hrobU
(Jan 20, 14) a pak ženám od hroďUjdoUcim(Mat. 28, 9.);
na to Wetrowi, dwčma UčeUikům odpoledne na cestě do
EmaUš (LUk. 24, 34. ť. Kor. 15, 5.) a U wečer desiti
aposstolům ďez Tomásse: Po osmi pak ďnech zjewil se
opčt jedenácti aposstolům w JerUsalemě, jelikož jim To:j
máš prwni zjewenč wčťiti Uechtěl (JaU 20, 26.); Uato
zjewil se sedmi aposstolům w Galilei U moťe při loweni
rhb, kdež pťednost sw. Betra siawUč potwrdil a wsfem
jedemicti, na jedné tamějssi hoťe, kde se mU klaněli
(Mat.28, 16.). Potom widčn jeft od wice neš Mbratťi
pofpolU, z nichž množi za čan sw. apofstola Bawla, kdhž
psal list prwni fwůj do KorintU, jesstč na žiwě bhli, a
konečnč jest od Jaknďa widěn (l. Kor. 15, 7.). N tak
zjewowal se jťm po swěm UmUčeni we Umohých důwodech
po 40 dni, UtlUwč B Uimi o králowstwi Božim. N pťiká:
zaw apofstolům aďy erdcháželť z JerUsalema ale abh
očekawali tam DUcha swateho Utčfsitele a DUcha prawdh,
whwedl 1e weU Ua horn QliwetfkoU pozdwihl rUkoU
swhch, dal jim pošthani a ďera se od Uich nessen
jest do nkšex, kdež feřxina prawici Boži. (ŠkUtk. 1,)
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š. 24. ešalož“rnčrirňw r.

Prwč Uež odebral se Spasitel do Ueďeš, odedž bhl
od thc Ua swčt pťissel, abh whkoupil fwčt Z ďlUdU
a zhťichU, zaťidil na zemi za sebc záskUpce w 12 apo:
fstolťch, ktcťi mčli pťcdewssim UčeUi jeho rošhlasfowati,
abh žanklo pohanstwť, a pťestala wira židowská; mimo
to měli po smrti Páně lidem whkoUpeUiPánč pťiwlcx:
stňowati čili je od hťichU oswobozowati a jim we sw. swci:
tostech pofwčchťci milost KriftowU Udčlowati, zaťizUjice
w tčto fpolečnosti wčťicich, jež kťeskanskoU cirkwi slUje.

wfsecko, co za dobrč a potťebtlč Ušnaji k spasenť lidť.
Cirkew tUto pak zaklcidá na wččnč časy, jelikož i po
aposstolich po wsseckh čafh wždh wťťici w ni Učeni a
fpaseni hledati bUdoU, a dáwá ji DUcha swatčťpo,
ůbh B Ui na wěkh šůstčiwal, Učeni jeho aposstolům
pťipominal, swčdectwi o Učm whdáwal a wssi prawdč
je naUčil. Slibil pak takč, že sám pťi ni až do skoncini
fwčta psoto ostaUe, abh ji brcinh prkelnč Uepťe!nohlh.
N swěťiw ji úplnč UčeUi a nlilosti swě, dciwci aposstolůln
úplnon moc w cirkwi, jakoUfcimod the kspa:
feni lidstwa mčl, doklcidajc jiln to slowh: „Jako mne
Posiůť otec, i jci posilcim wciš.“ (JaU 20, 21.). „NmrU
:xrawiln wám, cožkoli swážete Ua zemi, bUdr fwcizcino
i Ua nebi, a cožkoli rožwážete Ua zelni, bUde rozwáa
žáno i Ua nebi.“ (Mt. 18, 18.). Kdo paj Uwčťi w nčbo,
maji ho kťtem pťijmollti do cirkwe, a sděliti mU
wssecko Učeni Pánč: „Jdouce, Učte wsseckh Ua,rodh, kťtice
je wo jmeUU thc i ShUa i Dncha fw., a Učte je
onckxuřu.š nřo lmssockn mu isom knji urtknžns řueun “ ťMťůquUqulUull jojlšup, Boo ij.jl .Ull fll. !Udsdbt
28 20) SpolU pak dáwá jim moc rozhťesfowacč



92 Založeni cirkwc.

Ua mistč febe doklcidaje jim: „Přijmčte DUcha fwa:
tčho; kterým odestite hřichh, odpoUsstčji fe jim, a kten:
rým je zadržite, zadržáUh jfoU“ (Jan 20, 22.). N abh
owoře whkoUpeUi, smrti jeho Ua kťiži dobytč, sobč wčřici
oswojowati mohli, Ustanoije a zaUechciwčxjim tšlo a
krew son we fpůfobách chleba a wan co občč Uo:
wčho zákan, abh ji čiUili Ua wěčUoUpamátťU smrti jeho
a UmUčeUi: (Lk. 22, 19.) a wčťicim ža pokrm k žiwotU
wččUčmUoji podáwali (Jan 6.).

Wěřicich pak, kteťi se k Uim a kcirkwi jeho pťidaji,
UapomiUákpoflUfoosti a oddaUrsti: „Kdo wáš
přijimú, mUe pťijimci, a kdo mUe pťijimá, pťijimá toho,
který UtUe poslal“ (Mt. 1(1,10.). „Kdo wciš slhfsi, UtUe
slyssi, a kdo wámi pohrdá, mUoU pohrdá, a kdo mUoU
pohrdá, pohrdá tčm, který mUe poflal“ (Lť. 10, 16.).
SpolU pak i pťifUým kciráUim odezUje UeposlUffných a
wzdorUých, jichž whlUčowati jim Ukládá, ťka: „Jestliže kdo

cirkwe UepoflechUe, bUdiž tobč jakš pohan a weťejný hťiff:
Uik“ (pUblikáUMt. 18, 17.). Zádaje pak sobš , abh
jeho wčťici, a zwlcisstč fw. aposftolě byli jednč mysii,
jedUé wirh, jednoho frdce a žiwota (Jan 17, 11.) Usta:
Uoije hned mezi apofstolhŠiman za hlawU cčr:
kwe fwč čili za periho mezi aposstoly, jejž proto skčc:
loU (Kefaš), Petrem Uazýwá (Jan 1, 42.), abh Ua
Ui cirkew fon UepřemožiteonU wzdčlal. Petrowi dáwá
jenom kliče králowstwi Uebesičho (cirkwe iwč), aby,cožkoli
fwáže (porUči, zaťidč) Ua zemi, bylo fwázúno i Ua Uebi,
a cožkoli rozwáže (zakáže) Ua zemi, bhlo rozwázáUo i Ua
nebi. (Mt. 16, 19e). Jenom Petrowi odewzdáwci U moťe
celoU cirkew fon, abh pási owce i beráUkh po jekpo
šmrtwých wstáUi (Jarl 12, 15.) a jenom za Učho také!
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prosit při posledni wečeťi , abh potwrzowal we wiťc
brarťi fwých (Lk. 22, 32.).

Ll tak založil KristUš Pčm Ua wěkh UezwratUoU
a ermhlnoU cirkew Uazemi, jejižto hlaon erřditconU
a šúkladnťm kamertem scim zůstúwci; dal ji takče ťci:
dUoU dUchoin wrchUoft w swatém PetrU a apofstolich,
abh oUplUčUeporUsseUč Učeni jeho wěťicim zachowali, mi:

losti jeho roe swúlostech Udělowalť, celoU cirkew ťidčli a

zprawowali a pak za sebe UcistUpcew papeži, biskUpich a
kUčžichUstanwowali. Cirkew tato Kristowa jest cirkew
ťimskokatolickci, kterúž po 1800 tet beze změrty
Učelti a žřizeni cirkwe i posioUonst aposstolfkol: zachowala,
jsoUc jediUci prawú cirkew Kristowa, jedaa, fwatci, wfse:
oďchá a apofstolskci, widitelná, a UeporUfseUú od počcitkU,

art DUch swatý š Ui zůstciwci po wsseckh wčkp.

š. 25. Bistorichčl swťdertwi n Yčum šlejisti.

Řimský dějepisec TacitUš pťsse o KristU PánU we
fwč historii (Wtrtaleš xxss., 44.) pťi prorláfledowcini cť:
faťe Nerorta. „Půwodce jmrna jejich (kťeskartů) Kristnš
ďhl za cisaťe Tibcťia od wladaťe Pontia Pilata Ufmrcert,ee
zrowna jar č sw. Lnkciš (Z, 1.) Udáwá. Pododnč pťsse č
o KriftU Pcim: SUetoUiUš w žiwotč cisaťe KlaUdia
(kp. 25.). Mcime wfsak i jiltá jefstš dwč swčdectwi o
Pám: Ježifsi. EUsediUš, jeaš pžil Ua počátkUčtwrtěho

stoleti (ř 338) Uám podciwci we swč historidi cčrkewni
(l., 11.) poprwě swčdectwč slowUtnčho wůdce Zidowskčho
a spisowatele Jofefa Flawča tčmito slowh z jeho
siarožitňosti řohňatýlňi: „Bhl řo ty xčcřshUějňký Jěžťš,

člowčk moUdrý, wssak flnfsi:li ho člowčkem Uazýwati.
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Nebo bhl činitelem přediwných katků, a Učitelem tčch,
kteři rádi prade přijimaji , a mčl mnoho Uúsledo:
wniků jak z šidů tak z pohanů. Tent jesk bhl KristUB.
A kďhž jej Pilút obšalowallčho od kUižat Uafseho UárodU,
Ua smrť kťiže odfoUdil, Uepťestali ho lntlowati, kteťiž
ž počútkU začali. Nebo Ukúzat fe jim tťetiho dUe zaš

šiwý, dle toho, jakš o Učm to, i jinčho welmč mnoho a
diwněho swati proroci z wnUkUUtiBožiho pťedpowčdčli.
Nno podneš Uárod kťeskaUskýod Učho jmrnowaUý Uepťe:
ftáwá.“ u Llwssakza Uassi dobh shodei fe Učenci kato:
ličtč w tom, že Uepochúzi toto misto od Jofefa, Uýbrž že
od Učjakšho kťeskana, jenš jeho fpifh opifowal, pťi:
dčmo bylo. Neďo ať mnoho Uedime ani o známšm Ue:
pťátelskšm JofefowU fmýssleni proti kťeskanklm,jimž zá:
zraky Pcmč Upirčr a smčfsnými čiUi, a mnohá mesiánskú

proroctwia Ua cisaťe Wefpasiána zlichoceni whkládal: pťi:
pomináme jen, že misto toto Uikterak se Uchodi do tš
kapitolh U Jofefa, tde fe Uacházi, a že i oďfah jeho po::
waze Jofefowč pťimo odporUje.

PUbliUš LentUlUš, pťitel Pilcitúw a mťstodr:
žitel w Syrii, posial prý do Řimskč rady (fenatU) zJe:
rUfalema obraz Krista Búna š pťipifem o jeho obličeji
a ofobč tčmito slowh: „ijewil fe zde člowčk (ač máli
wlastně člowčkem Uazwán býti) welikých cnofti, jmenem
Ješiš KristUš, jejš lidč! Uazýwajč prorokem prawdy a
Učenicijeho Synem Božim. Qbšinje Utrtwč, a Uzdra:
ije wsseckyUcmoci. Jest mUš rowUé prostťedni postawy.
Kdo Ua Učj pohledne, Umsi ho sice milowati, ale mUsi
fe ho spolU i báti. Wlasy mci kafstanwč, hladkč aš
k Ussim, odtUd pak jfoU kUdrnatě, trochU jako modrawč,

w plostťed pak hlawh má je dle zwytu Nazarejských roz:
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dčlenč; jasUč čelo, oďličej bez wrásky a wssi possiwrnh,
hUstč mnžskč onsh stejnč barwh jako wlash, ne tUze
dloUlpe, a w prostťed takh rozdčlenš Pohled jčho jest
jednodUchy, š pťiwťenyma a jasnyma očima a mirny
rUměnecjej krafsli DomloUwali, jest hrozny; napomina:li:
je pťiwčtiwý. Nikdh newidčl l,w Uěkdo se smáti, owssem
pak plakati. W rozmlUwč jest oprawdowý (wážný), mlUwi
zťťdkaale slUssUč.Jest Uejkrásnčjfsizlidi!“ Nwssak Uowowčci
bolposlowečti Učenci dčlwodnč dokazUji, še list tento w tčto
formě nebhl ani do 11stoletiznámý, kdeš seteprw we spisech
sw. anelma, arcibiskUpa Kcmterblxrskčho (xf 1109) jakož
i w jedUom starčm rUkopisU francouskčťpomčsta Dany
objelonjr, a že tudiž, ač w stťedowčkUwzoreln pro maliťe
bhl, pťece jč od Učkoho wymysslellý a podwržcný; nebo
sw. LlUgUstin w spisU o Uejfws Trojici (NU, 5) do:
kládá, že UeUi o podobč Páně pranc známo Protož
neni aniEdeďseUska twaťPanč wčrnyaprawdiwp,
nýbrž jen od nabožnčho Unxčlcewymyssleny obraz Paně,
jejž tedy owfsem Spasitel Uč:š kUižetiAbšarowi do Edeďsh
nikdy Ueposlal (Nšbach 11. 75), jakož nlU ani nikdh Ue:
psal, jak zťejmč cirkew na snčmč ťimskšm r. 494 za
.papeše Gelasia rozhodla (CUseb. le 12 U Krbce stre 43.) lle)

xe)Sroerj obfsirný žiwot Bánč ockoN eUmaUna Ze swaloa
janskěho Dědictwč (2 dilh 1880u2) jakož i barmoUický jehx

šiwotopiš Wana Ježlsse flowh čtdr sw ewaUgeliǧtU1865 w Braze
Uebodra S epp a LebeUJch (5 Bde) w Reznč 1881 jeng
wssestraUUč a podrobne o celem šiwotU Pčme jednaji Ua zúrladu
čthr swatďch CuwaUgelii. PodobUťwhdal Sllssi
w Swatoprokopskšm Dčdictwi w Braše wšdeckýwýklad fwatýá
Cwangrlii od r. 1861w87. a Prochúzka we Morawskču
Dědictwi již dťiwe spiď: Blltowčmi Krisla B. po swatč zem
(1853) w Brllč.
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jj.

Swatč Nposstolowě.

š. 26. ššrslůni Bncha Bwalěho a prwni rirbrm
w ZerUsalrmť.

Swati aposstolowě mčli po PčmU Ježissi UčrUi Pčmč
po swčtč mezř Žčdy a pohany rozssiřowarč, tčch, kceřř by jčm
wěťilť, kťtem do cirkwe pťijimati a osadh (cčrkwe) kťeskalxskč

zařizowati, též swatč fwátosti jťm Udělowati a občt Pčmč
š Uimi kanti. Jelikož pak se zrcidceJidúš oběsil, wy:
woltli sobč U pťitomUosti dwaciti wčťicichlosem sw. M at ěj e
za dwancictčho aposskola (SkUt. 1,). Než tito mUžowč
Uebhli nikterakž spůsobilť a schoplli, abd weliké toto dilo
fami whkonati mohli. Bhlit sprosti a neUčeni rh:
báťowč, kteťi sotwa co mohoU poťiditi proti UčeUčmUuu
erěťicimU a spUstlčmU swětU. Nad to pak sami Ue:
pochopowali dUchowni Mesiáffowo králowstwi a wirU x
jeho Ua zemi, a jsomxepťiliš smýssleni jesstč pozem:
ského, Uemohli pochopiti wčci Bošich, ale myslilid jen
Ua pansiwi jeho swčtfkš, na son čest a swůj prospěch.
Proto ptajť se ho, co jim dá za odměnU, že ho Uáfle:
dowali (Mat. 19, 27.); proto hcidaji se o pťednost mezi
seboU, kdo bh byl wčtssi (LUk. 22, 24); proto chti býti
JakUď a Jan w ťťssijeho prwnimi úťedniťh(Mat. 20, 22.),
proto Uechcipoll Učeni o Uejswětějssi Swátosti (Jcm 6),
a že ďh měl dobrý mistr jejich Umťiti smrti UkrUtUoU
(LUk.18, 38, Mat. 16, 21.); an kdhž již jde Ua horU
QliwrtskoU, aby wstoUpil na Uebesa, ptaji se ďo jesstč,
bržh:li zaťťdi krcilowstwi fwč Ua swětč? (SkUtk. 1. 6.)
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a erčťi w nťho, takže jich z erčrh trestati mUsi
(Mar. 16, 14.). Mimo to pak jsoU welice bázliwi
a sotwa co fnesoU pro Kriska; wždht w zahradč Jetfe:
maUskč se rozutekli wssickUi, whjma odwážliwého Petra,
jeUž ho napťed brcinil a ze zwčdawosti za nim pozdáli
sfel, ale U Kaifásfe ho hned na to ze ftrachu pťed smrtť

tťikrcit zapkel; a po fmrti Žeho Uzawiraji se wssickniw Je:
rnzalemč ze strachUprrd Zidh (Jan 29 19..)

Než desateho dUc po naneďewstonpem PaUč o wý
ročUi siawnofti židowsihch letUic kdhž bhli Žide a
w nowč na wiru w jednoho Boha obraceni pohane z ce:
lčbo témčť swčta w JerUsalemč, stali sc takťka jimei
lidmř. TU stal fe rhchle szk B Uebr, a Ukcizali se
rošdčleni jazhkowš jako oheň na každšm z aposstolů,
a naplněni jsoU wssickUi Dnchem swathm a
učiUšni fchopUými aposstolh Bánč. Počanji mluwiti ci:
zými jazhkh k UdiweUi wssexchpťitomnťpch, xx a pochopiwsse

najednoU dUchownťťissi Mesirissowu, jeho wirU a poslcini
na swčt i swůj úkol, neohroženč whznáwaji se weťejně
za jehogpťiwržence. N Petr oswiceUDuchem swatým wh:
mlanč hlcisá jim wýznam tohoto zázračUčhosefláUiDucha
fwatčho, o Učmž již Joel prorok (2, 28.) prorokowal,
ozUamUje jim BáUa Ježčsfe od nich Ukťižowančškpoza prau

wčho ShUa Božcho a zc:slibenč!hoMesicisse, whzbwaje
jřch k přijetč wirh jeho pokáUim a kťtcm swatým. J po:
kťtěUo jesk jich toho dne okolo 3.000. (SkUt. 2.) Nato
Betr a JaU jdouce po polrdni do chrcimU k modleni,
pothm siowem Uzdrawi we jmenu Bána Ježisfe čth:
ťicetiletěho žeeráka chromčho od narozeni , čimž
ziskali po Petrowč druhé řeči cirkwi opět 2.000 wčťicich.
J zawťeUi jsoU U wečer proto od knčži, oUťedniků chrámu

7
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a SadUceů do žalúťe uo a Ua zejtťi pťed radoU Ueu
ohrožeUč ohlafoji Krifta, UkřižowaUěho a wžkťifsenčho;
a kdhš jim zapowidaji dúle o nčm kázati, odwolciwajč se
k BohU, jehož slUssi wice posioUchatř Uež lidi (SkUt. 4.).,
Uačež jsoU pro strach pťed lidem propUsftčUi bez trestU.
N kdhž se Ua to skrze rUce apofftolů dúlh mnohě diwh
a zázrakh w lidU, takže i Ua Ulice whnčrsseli Uemocně,
abh aspoň, kdhžbh ffel Petr, stiU jeho Učkoho zUich za:
siiUil a Uzdrawil, a kdhš i š okolUčch mčst UemocUě tam

pťiUcifseli a wssickUiUzdkawowúUi bhli: tU rozmčxhalo
fe množftwi wěťčcich w PáUa. Nle knťžatakUěz:
fká, Fariseowč a Sadm:eowě zatkUUli je opčt do
žaláťe, z nčhož je wssak w noci aUdčl Pcinč oswoďodil.
DrUhého pak dUe, kdhž zase kázali w chrámU, poftaweUi

jsoU k soUdU pťed Uejwhšfsi radU, a tU brciUili Božskč
swč posláUi a fwčdectwi o KristU, takže již mhsiili je
zabčti. Ale k radě sprawedliwého Farisea Gamaliela
dali je za UeposlUssnostjejich jen zmrskati a zakázawfse
jim takowci kázcini, propUstili je opět. N oni nepťeftúwali
Ua každý den w chrámč i po domčch Učiti a zwčstowati
Krista Ježisse, radeice se z toho, že hodUi UčiUčUibhli
trpčti pohaněni pro JměUo P. Ježisse. (Skut. 5.).

Ws s ickUi tito wčťťcčďhli pofpolU, a na každý deU
trwajice jedUomhslUě w chreimě po domich w Učenč apo:
fstolskčm, w fdionsti lcimcinťchleďa a Ua modlitbách, chwci:
lčce Boha a majice milost (láfkn) U wsseho lidU; Uebo
wssecko množstwi wčťicich ďhlo jedno srdce a jedUa dUsfe,
a wfsecky wťci (jmčUi) mšli fpolečnš, takže Ueďhlo mezi
Uimi UUzných, aU wčťicč prodciwajice pole a domh pťi:

Uússeli penize aposstolům, abh z toho každémU dle po:
rťeop Udělowarč (Lk. e:, 32.).
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š. 27. ššmo,jr prončlslrdowčmirirbmr m Zrmsalmě
(asi r. 36 a 43).

Npofstolč whdáwali welikoU moci swčdectwi o wzkři:
sseni Pánč a hlásali slowo Pánč, čimž fe mnošstwi wčťi:
cich w Pána uu mUžů i žen rozmáhalo. Nle kdhž i
Umoho knčži w JerUsalčmš pťijalo wirU Kristown, tU

Uastaloprwni krUtčpronáslšdowáni aposftolů a
wčťicich w JerUsalemč od Zidů. Horliwý Štčpán
jčchcU pln jsa milosti a sily, a činč welikč diwh a žci:
zraky w lidU, hájil neodolatelnč Krista Pčma, křiwými
swčdkh wfsak prohlássen od rady za roUhače Božiho
i zákona jeho a Ukamenowán, wylil prwni krew son pro
Krista (SkUt. 7.), Uačež wčťici rožprchli fe po celé zemi
wJUdskU i Samaťi, ano i do Fenicie, Shrie (Nntiochie,
Damasskn) a CyprU (SkUt. 9, 2.11, 19.), ale aposstolč
požůftali w Jernsalemč. Horliwý pak a zUťiwý Šawel
we jmenU Fariseů š jiUými hUbil cirkew, wcházeje i do
domů, jimaje mUžc i ženy kťeskanfkě, a pťiwč:dčje je do
žaláťe. Než i timto rozprchm:tim křeskanů prospiwalo
rozssiťowáni kťeskanskčwirh po zemi židowsič tim wice,
an iwe jmemx Učeniků,jako w Samaťi za jahUa Filipa,
Uzdrawowali fe tU fslakem raUčUi, kUlbawi a posedli,
(SkUtk. 8.), takže silnš přibýwal zč:stUpPánč.

Zatim pak obrache Pán, asi rokU37, na wmx son
Ueszťiwčjffibo jejiho protiwnika Š awla, jenž U Ga:
maliele fe we wiťe židowskč dle UázorU farisejskčho whe:
cwičil a Pcina Ježtsse dle ofoby takh znal (l. Kor. 9, 1.,
ll. Kor. 5, 16.) Prúwč sfel š plxtomocenstwimod Uejwhšfsi
radh i mimo šidowskoUzem do Syrskšho DamasskU,
aďh tU kťeskaxchjimal; ale pťed mčstem powotal ho PČU

7:ex.
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Ježiš za swčho apofftola, abh nefl jmeno jeho pťed
pohanh, krúle i shnh Jsraelskč, a aďh trpěl takš pro
jmeno jeho. Naplnčn DUchem fwatbm a pohmlt jak
zázračUým zjewenim Kristowým , tak i swým po kťtU
ozdrawčnim ze slepoth, kázal tU hned weřrjnč Ježťsse Na:

zaretskčho, UkťižowančhoShna Božiho thUd pak odessel
do qubic , kaže tn Židům rozptylenýmwirn Boži
Uačež nawratiw se pťeš Damaffek třcti rok pťifsel opčt
do JerUs alem a, aďh se pťedstawilPetrowi co aposstol;
než i odtUd :UUsel úkladům židowským Ujiti, a jfa U
whtrženi Uthsli od Boha powolán mezi pohanh (SkUt.
22, 21.), sfel Uejprwč do rodisstč swého TarsU a pak do

AntiochieShrskč kdepo crlý rok thčowal (SkUt 11,.25)
Mezi tim mčla po wsfeckh th čash cirkero w zemi

Židowske pokoj, a wzdčlciwala a fsiťila se welmi Sw
Prtra jini apofftolč chodili po zemř kažice kťtice a
diwh činice. Tak Uzdrawil fw. Petr sslakem raUčUčho
Eneásie w Lhddš, wzkťisildobročinnoll Tabithll w Joppe,
a ďhl powolán na to zwlcisitnim wUUkUUtimBošim do
Cesareh, kdež prwniho pohcma setnika Kornelia thčil,
a kdhž na Uč festoUpil DUch sw. a darem jazhků je ob:
daťil, jej ť š crlým domčm jrho pokťtil.

TU pak asi rokU 43. whpUklodrUhč proncifledo:
wúni kťeskaUůw Židowskč zemi od Herodesa (Nǧripph l.)
krcile,w němžtozaďit jestJakUb Starssi, ďratr Jana
Miláčka; ano i Petra kázal zajmoUti, an prý se tim
hledčl zaribirř Židrxm, chrčje ho ceprw Usmrrirř po welko:
Uocich; ale Bůhawhfwýbodil jej zázračnš andčlem swým,
a Betr whssed zmšsta odeffel na jiUš misto. (SkUt. 12,
17.) thatni sw. aposstolč wsiak poznáwali UhUi fwrcho:
ldaný čao, abh whplnťli jčž rozka; Pčmč: „JdoUcč Učte
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wfseckh Ucirodh,“ a smlUwiwssese dle zbožněho podáni
mezi seboU o jednotliwě země, kdeďh každý působil (EUseb.
Z, 1.), rozessli se UajedUoU,aUebo potenáhla do
tehdejssiho známého swčta, zanechawsfew JerU:
salemč jakožto biskUpa JakUba Mladfsiho, bratrance PciUče
Ll majice dar jazhků i diwů, kázali wstde a Pán jim
pomahal Uúsiedeicimi Ua to diwh (Mr. 16, 20.) Npollo:
UiUš, cťrkein spisowatel z drUhčho stoleti whpraije o
tom starě cirkeani podáni, že prý scim KristUš Pčm
aposstolům nakťdil, abh dwaUúcte let w JerUsalemč počkali
a teprw pak do swěta se rozessli. Cirkew sw. slawi rozesicini
swatých aposstolů 15. čerweUce wýročni památkoU, owssem
že bez ohledU Ua to, zdalč se UajedUoU rozessii, anebo
tak si swět mezi sebe rozdčlili dle tohoto podámi.

Pťi tomto Utišsionáťstwi pak pomáhali jim i mnozi
Učenici a průwodcowě, rozssiťUjicea kážčcetaktěž
wirU PciUč, zwlásstč TimoteUš , TitUš , Marek , BUkúš,
Barnabáš, Shlaš, Epafraš a jiUi, jak o tom SkUtkh
Nposstolskěalistysw.Pawla whpraiji. Swati aposstolowč
pak chodice po swětě zanechúwali tam, kde kúzali Kristowo
UčeUi, wždh za sexbezástUpce, a Ustanowowali dilem bi:
skUph, jako sw. Pawel Ua ostrowě Kretč Tita, abh, čehož
se nedoftáwú, zprawil a po městě kněžč za febe Ustanowil,
jinde pak žase w každč cirkwi (osadě) zalošeUč zťišowal
starssi čili kněze, aby cčrkew Boži wzkwetala a UčeUi i
mitosti Kristowých pohotowč miti mohla. Qstatnč Uerozssi:
řowali jen úskh slowo Boži, jak jim PáU pťikázal, ale kde
tťeba bhlo, i spis h swými, ewanǧeliem a listh poUčowali
a Utwrzowali nepťitomných wěťicich w prawdě Boži.
Spish tyto čiUiPisma swatá Uowěho zúkona a
obsahUji 27 knih, a sice: čthrh ewangelia (sw. MatoUsse,
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Marka LUkaffea Jana) skUtkyApofstolskč od sw LUkafse,
14 listů fw Pawla (k Nimattům dwa ku KoriUtskym ke
Galatům, k Efešstým k Filipenfkym ku Kollošsrnskýma

dwa k Thešsalonicenskym dwa k Timotť)eowi k Titowi,
kFilemonowi a kŽidům), fedm listň katolických čili
obecných(od sw JakUba dwa od fw Petra tťř od sw.
Jana, a od fw. JUdh), pak zjeweni sw. Jcmcrd

š. 28. Miďsiončxťsbčxťinnost sw. Zpo sstolúprtra a Yawla.

Nejwtcezpráw podáwaji UamSkntkh Ap offtols ke
o swatem PawlU, jenž zwlasstč mezi pohanh a rozptý
lenými U nich Židy w Asii i w Ewropč pUsobil Chtčlt
zajiste horlčwosti son nhni Uahraditi, čimž fe ďhl dťiwe
protř PčmU prowinil. J zafwčtiw celý žiwot fwůj KriftU
Pánu a rozssiťowani wirh jeho, podnikl tťi welike
apofstolske cesth roku45 52 a 54 po Male Nsii,
Macedonii ReckUa Jtalii, an až do Španiel prý fe
odhodlal a kaže wfsUdy, hledčl pohanh i židy ziskatř
wiťe Pánč. Začinal pak obhčejnč w fobotU we fhnagogcich
židowských, od!Udž pak teprw dčrle i k pohanům cestU si
klestil Na pozdčjfsich cestach nawfstčwowal wždyckh ofady,

jež na minUle cestč bhl obratil chteje se š nimi potčfsiti
aco ďh fchazelo, jefste zaťiditi Často zdržowal fe z tě
pričinh dle dUležitosti a hojnosti prace i dele na jednom
mistě, jako kU pť. w KorintU, kde dwč leta U žida deilh,
čalomtika, jfa tčhož ťčmesla, pro wýžin fon koberce
tkal, a jen w sobotU weťejttč Učiwal (SkUt. 18.); po:
dobnč trwal idwč leta w EfesU w Male Asii (SkUt. 19.),
kde pak TimotheUš od nčho za biskupa Uftanowen bhl. Ll
wfsUdr žehnat Bůh horliwš fUaze jeho. AUoi skrze rUce
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jehú welikč dřwh činil Pán, tak že UejeU Uzdrawowal Ue:
mocUč, kUpř. chroměho od narozeni w thtťe (14, 7.), po:
fedloU dčwečkUwe Filipi (16,18.), ale wzkřisil i mrtwě,
kUpť. spadlč!hoš tťetiho okna mládence EUtčchaw Troadč,
(SkUt. 20.) ano i poUhým dotantčm fe pciskh a ssátků
Umoho Uemocných a pofedlých Uzdraweno bylo (19, 11.)
u Než pťitom meel owffemtakh mUohotrpčti pro
Krista Pcan, jakž lUUto ďhl sčlmpťcdpowčdčl, a mohl
tUdiž bez chloubh o fobč napfati, že bhl pro wirU bičowáU,
kamenowan a žalaťowáU, že býwal w Ueďezpečeltftwi mezi

židh i pohaUh, Ua cestcich i Ua wodč, Ua poUssti i
w meftech, mezi lotrh i falešnými bratťimi (Židh), fna:
sseje zimu i ďidu, ťpladi žier A tak půfobil asi tricrt let
mezi tak rozličnými pohaUh, a fe wssim práwem apossko::
lem pohanů (Uárodů) a wčdle swatébo Petra knižetem
aposstolů fe Uazýwci. Po tťeti cestč jeho mišsioUciťskš
zboUrili se asi okolo rokU 60 proti UěmU jerusalemffti
žide, načež tU dwě leta marUč wčznčU bhl w Cesarei J
odwolal se tedh radčji do Řima k foUdUcifaťowU wida
prodajnoft wladaťů židowskspch,a priploUl tam co wčzeň

po welmi ďoUťliwč cestč r. 61., kdež maje dofti wolnosti,
Krista po dwč lrta kázal, až i úplnč Ua fwobodu pro:
pUsstčU bhl. Nozssiřowal zase wirU Pcřnč horliwč, Uačež
opčt za cifaťe Nerona do wčzeni Upadl , a rokU 67.
w prwnim pronasledowani kťeskaUůod pohcmskýchťimskych
cifaťU dne 29 čeera za Řimem jakožto mčfskan ťimský
(rozenb ž TarsU) skat byl pro wirU Boži

Tentbž den a rok Ukťižowčmbhl hlaon dolň w Řimč
prwni kniže aposstolfkb, fw. Pctr, jeUž co hlawa cirkwe
a prwni ďiskUp ťimský zde wirU KriftowU založil a úťad
apositolfký zastúwal. Chtčli sice w Uowčjssi dobč Učkteřč
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pťedpojati dťjepisci Upirati pobht a smrt sw Prtra
w Řimě, abh pak tim snadnčji smrtelnoU, jak mhslili,
raUU zafadili ťimskesml paprži uu jakožto jedinělml pra:
wěnm UastUpcijeho, u awssak pokUsili fe o to š marnhm
whsledkem an Udalost tato historii, wčxoU i wsfrmi pašup
matkami Uad wssi pochhbnost Utwrzena stoji Nebo ač
Uic Uedime o tom, že po celých dwasláct set let, anebo
wlastnč až do rrformace w 16 stoleti skorem Uikonmani
nenapadlo, bh o řadnem UastUpnictwi ťťmskeho papeže a
o skUtečUembisiUpowan sw Petra w Řimč pochhbowal
dokladáme jeU Uejftarssi swčdectwi z drUheho stoleti fpi:7
sowatele Kaja, jak Uám jr dčjcpisec EUfeb (ll., 25.)
doslownč Uwádi, ťka: „Já pak swatých aposftolčl witčzllú
žnameni (hroťxh) patrně UkázatimohU. Nebo chceš:li jiti
Ua horn WatikanskoU (kdr Pctr), ančb Ua cestu, kteráž
QstieUskcislowe (kde Pawel spočiwá), Uajdeš witčzná zUa:
meni tčch, ktrťiž cirkew tUto založili, totiž sw. Petra a
Pawla.“ Totčš takč připomincii Diwiš ďiskUp Ko:
rintský (ř 180) w lřstě swěm papeži Sotrrowi. Eus eb
pak k tomU tam jen dokládá, žč lo potwrzUje i nápiš
jmen Betra a Pawla, kterýž, se Ua hixbitowechřimských
a jesstč za jeho časů poznamrnmlý spatřowal, a že prý
to jšn proto doklcidá, abh tomU, žč w katkU tak sč stalo,
kašdý snáze Uwěťiti mohl. Sw. JreUej (Tf 202) po:s
dáwá Uánt tačtčš sežnam perich dwaUácti papežů ťim:
fkých počinajr se sw. apofftolem Petrrm. Podobnč pisse
sw. AUgUstin (xf 430), ťka: „thkoliw biskuph ťimskč
počitáme, wždh od Pctra počiUáme; po Petrowi UaftoUpil
Lim:š, pak Klimeťlt, po Učlenaklet, Ua to Cwaris “ atd.
gBon i fami důmhflUi protestantssti dčjepišcowč
ftarssi i Uowčjfsi, jako HUgo Grotiuš (ř 1645), anglický
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Pearson (xťx1688), Neander (1825), Gieseler (1827)
slawnč to proti mělkym Uamitkam bránili. Jen to Ueni
zcelapojisstčno,kdh ponejprw do Řima prisfel,
zdali již hned r 42, jak pisse EUseď abh čarodčjnika

Šimona, lid tU mámiciho premohl ačkoliwďh se rok 42
frownawal docela fe starým podanim, že w Řimč po
25 let (do rokU 67) ďiskupowal Qwsfem že tam ftale
nefidlel, nejen proto, že wirU Pánč i jinde rozssiťowal,
alr i proto, že ho rokU 43. Ueďo 44. w JerUfalemč o
welkonocich od ngrippuy zatkUUtčho nalezáme a zafe již okolo
rokU 52 Ua fněmš JerUfalemskšm nacházime (SkUt 15.)
Nle i to by fe take froanti dalo š pobytem jeho
w Řimč, an cifať KlaUdiUš ten rok pťed tim wsseckh
Židh, k Uimž kťeskanh jako srktU počitali, z Řima wh:
hnati rozkázal Qskatně mohl fe rokU54 kdhž po smrti
KlaUdiowš Nero UastoUpťl, opět do Řčma ďez pťekážkh
odebrati, což že UčiUil, i to dofwč!dčUje,an odtUd peri
list kťeskanům maloafiatským pfal, Uazýwaje Utč!stouto pro
pohaUskč zmatkh jeho Baďhlonem a tčsse a posilUje oUh
w NeronkšUl pronásledowúni (od rokU 64u). Konečně
pak scim w tomto proUásledowáUi mUčenickoU swou smrti,
tterouž dne 28. čerwna rokU 67. podftoUpil, slawné fwč:
dectwi Krčftn a žřwý pťiklad wčťici!ň pozůftawil.

š. 29. ďožsstťowňsli wťry a smrt ostatnich Zpostťolů.

Sw. Jan EwaUgelista, MiláčekPánč, bhl
š Petrem a jwým brarrrm JakUďem Wčtssim swčdkem
zúzračněho wzkťiffenidcerh Jairowh, jakož iBožskě slúwh
jeho pťi proměučni a fmrtelně ouzkosti jeho Ua hoťe
Qliwetskč; po Ukťižowáni Pčmš pak bhl dle wýrokU fw.
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Bawla (Gal. 3, 9.) sloUpem cirkwe Pčmě, jako Petr a
JakUb. Pro fwč statečUě hájeni wirh a UčeUiKristowa
zwláfftč w Malč Nsii, kde w EfesU bydlil, a Ue:
jen cčrkew EfešskoU ale i okolnich fsest (Zjewerti 2. a
3. kp.) řidil, bhl od cisaťeDomiciana (81u96) Ua pUstý
ostrow Patmoš do wthaUstwi whpowčzert, kde i fwě
ZjeweUi sepfal, načež se teprw po jeho smrti opět do
Eser nawrátil. Na žádost nčkterých obcházel a nawsstč:
wowat cirkwe okolnich Učlrodů a mčst, Učkde, abh zťidil
ďiskUph, jiUde abh celě .cirkwe w poťcidek Uwedl, a Učkde,

aďh hodnč kněze wywolil (EUfeb. Ul., 23.). Nejposied:
Učjfsi Utezč ewaUgelisth fepfal swč EwangeliUm a tťi listh,
jimiž doplňUje, co wyUechali, a zwlásstč Božstwi Pánč
proti tehdejssčm kaciťům skwčle ofwčdčUje. BlUdaťi pro:
tikťeskanfstitotiž dilem Upirali, še bh ďhl P. Ježiš Sh:
Uem Božim a opčt jiUi twrdili, že nepťissel š opx:cxwdo:p
wým Uýďrž jen zdčmliwým tčlem. Proti jejich blUdům
tedh psal fw. Jan. Umřel dle pťisiibeUi Kristowa
jedim) z apofstolů pťirozerU smrti U welikém stáťi, čitaje
pťeš 90 let, okolo rokU 100 po Kr. w Efer, kdež i
pochowán bhl. Swátek jeho slawi cčrkew 27. prosince; Ua
pamcitkU jeho, že prťp jedUoU podanh mU w kalichU jed
kťižem Uesfkodný Učinil, fwčti fe mistem wiUo w teU den
a podáwá se wěťicim slowh: „QkUš lciskn sw. Jana Mi::
láčka. Šestčho kwčtUa pak pťipominá sobč cirkew zá:
zračUč jeho ochrciUěUiw kcidi waťiciho oleje pťed ďranU
ťimskoU, jak TeUUlliaU (uixokolo r. 240) pozUamenal.

Sw. JakUb Menssi, ďratranec Pcinč, bhl prwnim
ďiskupem Jerltfalemským, kdež i Ua fněmč (SkUtk. 15.)
rozhodUč mlUwil, a byl spolU dle sw. Pawla floUpem
cirkwe Kristowy. Bhlt pro swůj pťisný žiwot, zďožnost

U
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a sprawedliwostwůbec Sprawedliwhm nazýwán,
jak šid Josef FlawiUš doswčdčUje. Pro žiwon wirn swon
bhl Uáwodem Farifeů Ukamenowáll asi r. 63 po Kristu
za Uejwhšssiho knčze Nmtafse, ač stare podani prawi,
že již r 59 š chramU swržen a sochorem walcharn
skym dobit bhl Nwssak sami prý Žide obžalowali z tobo
Llnnaffe U krale Ngripph a dosahli jeho sesazeni (EUseb
ll. 23.). Cirkew zachowala po Učm jedUo psani w Pismě
swatčm kUkťeskanům ze židowstwa, kdež zwlásfť kdobrým
skUtkňm jich whzýwú. Taktéž pozůstala prý po nčm lie
tUrgie (mssc sw.) cirkwe JerUsalemskč, kterě jesstě dosawád
oddčleni od cirkwe Monofhsitě w Shrii Užčwaji. Swátek
jeho jest 1. kwčtna.

Sw Qndřej bratr Petrůw kcižalEwangelimn
w Asii (w Schthii) fewerUi za mořexnČernhm a Chwa:
linským, Uačež i do Ewroph, a jak rUskh kronikať Nestor
pisse i do Rnsla (da Kiewa) pťiffel kdež fe take za pa.e
trona wůbec ctč Pozdčji pak Uchýlil se do Řecka, kdež
prý na oliwowém stromě kťiželn powčssen bpl w mčstě
Patrasu. Pamč:tkU jeho slawi cirkcw 30. listopadU a
UpolnťnkoU dofawcidlti Ua Učho jest fsikmý kťiž.

Q ostatnich pak apofstolich, jelikožncjwice
na wýchodč :nezi pohanskč, Ři:nanům nepodrobenš jesstě
Uárodh sc Uchýlili, Ucmúlne jistých zpráw historických, ačko:
liw snadno se dolnysič:ne, še wfsickrti horliwč a UeUna:
wenč pracowali pro Krista, mezi lidlni wirU jcho hlúfajice
a za Ui i fwůj žiwot obětujice, jakž jim Pcin pťedpowčděl.
Tak prý kázalFilip w sewerni Nfii a wýchodniEwropč,
aš bhl w mčstč Hierapoli we Fchďji Maloasiafskč Ukťi:
žowcin(Swátek 1. kwčtUa);fw. Bartolomčj w Jndii a
Nrmenii, kde bhl škůže fwlečelt a Ukťižowcin,(24. sera)
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Tomáš w Partič a anii, kdežw Kalaminč (mčsto sw.
Tomáffe) kopim proďodUUt (21. prosince); MatoUš
zwláfftč w africkč Ethiopii, kdež i UmUčeU (21. zčxťi);
Matčj kázal wPalestinč a jiUde w N“ii, a w JrrUsa:e
lemč prý bhl UmUčen(24. února); šimon a JUda
bhli Učkde w Nsii taktčž UsmrceUř aMsice jak fe prawi, bhl
JUda w Nrmenii khjem UBit,a Simon w Bersii piloU
rozťezán (28. ťijna).

š. 30. Uťcni wiry, stUFbUFšoťi a Zprč:wrowč rirbwr
w době aposstolsšč.

Již w těchto apoffrolskipch časech Ualezcime cirkewni

Uasse Učeni wirh, wsseckh swcitosti a zewnitťni zťizenť

cirkwe w hlawnich a zcikladnich rhsech wywim:tě a Ustcilenč.
jNejjcidrnšjssim důkazem tehdejfsi wiry, mimo jedno:

tliwě článkh porčlznn w Pismč swatčm Uowého zákona
rozlošeně, widime we wyznciUi aposstolskčm počin
Uajicim slowh: „Wěťim w Boha,“ jež, jak zbožUčskarč
podáni prawi, od famťpchaposftolů jesstč pťed jejich ro:
zejitim se do swčta složer bhlo, abh w Učm mčli wfsickUi
wčřici krútký obsah celč swč wirh. Bak:li je wsfak apo:
sftolowě sami nefložili, pochúši pťece dozajista již z1. sto::
leti a tcdh z časů aposftolských.

J dUh PciUč a slUžbh Boži bhťh již tehdáž
zaťizenh. Misto soboth židowskč: Ustanwen prwni deU
po sobotč, čili nedčle, ža deU Pcinš Ua pameitkn, že
tčhoš dUe KristUš Pcin wstal z mrtwhch. N wčťici shro:
mažďowati se w ty dnh k slUžbám Božim , k společnč
modlitbč, zpčwU, čteni a wýkladU slowa Bo:
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žiho, jakoš ikoďěti nowozákoUUi, čili jak prawi
Skntkh Nposstolskě, k lčnnáUi chleďa.

J sedm swátosti se pťipomiUájakožto Ustan:
wených od Krista PáUa, jelikož je swati aposstolowč skU:
tečUč Udělowali. Kťtili zajistč dle UaťizeUi PáUč we
jmeUU Uejswčtčjssi Trojice UejeU sw. aposstolč (Sk. 2,
4, 10,), ale i júhUowč, lU pť. Filip (SkUt. 8.) poto:
pnjice dle UaťizeUi Kristowa do wodh. au PokťtčUš pak
jerlU aposftolowč biťmowali, wžklcidajčceUa UčrUkoU,
abh pťijali DUcha swatčho, jako w Samaťi (Sknt. 8, 14.)
a wEfesU(Sknt. 19,6.). ou J swatě pťijimáni do:
cela dle katolickčbo ťcidU w tčchto perich časech Ualezcime,
jak zťejmě sw. Pawel do KoriUtU pisfe (1. 10, 6. 11,
23.); owsfem že ťikali wšťici tolUU tajemUč pťed pohaUh
chleb lcimati, wečeťč Pčmč jisti a kalich Pánč piti. uo
Swátoft pokáUi požadowalo tehdáž již takě, jakožto Ue:
wthUtelnoU částkn, fwatoU zpowěď pťed kUčzem, jakž
Uáš poUčUjesw. JaU (l. 1, 9.) i fw. JakUb (5, 16.) a
jakž to kanli wčťici pťed Pawlem w CfesU (Sknt. 19,
18e) wthciwajice a whprawnjice hťichh swš. u Ne:
mocUi býwali zaopatťowcini modlitboU a mazčmim swa:d
tými oleji od kUěži, jak sw. Jaknď doswšdčUje (5, 14.).
Schopni pak mUžowě swčceUi ďýwali wzkládčmim rUkoU
Ua biskUpstwi, i Ua kUězftwi, jak to UčiUil fwatý Pawel
Timoteowi w Efefn a Titowi (1, 5.) Ua Kretě poručil,
aďh po městech knčži Ustanowil. QstatUě zťizowal fw. Pa:
wel w každš cirkwi, kteron Ua swých cestcich založil, knčzc

(ftarfsi) modlitďoU, postem a wškládčmim rUkoU. (SkUt.
14, 22.). Manžels twi pak platilo ža UeroleččtelUč
dje zťejměť)o rozkazn Pňně jsoUc fwařým tajemstwčm
w Kristu a cirkwř.
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Podobnčbhla izewnitřni prciwa (wlčxda)cirkwe
w hlawnich swých stupnich whwiUUta Petr prwni mezi
apositolh, biskUpowč ď knčžimi a jahnh whkonawaji úřad
Pánč w cirkwi W jednotliwých mistech jsoU zťizeUi sďo:
rowe kťeskanssti, jež cirkwemi slUji a w čele jejich stoji
biskUp, jenž mci kpomoci swč starfsi čili knčze, kUpť.
w JerUsalemč chkUb Npofstol, na Kretč TitUB, w EfesU
Timoteuď; a wedlč tčchto jsoU tu i jahnowš (diakoni),
kteťi poslUhUji chUdbm almužnh zcirkewni pokladnice, slowo
Pánč hlasaji a kťti, kUpť Štepan w Jmsalemč, Filip
w Samaťi

CeloU cirkew wssak ťidi sw. Petr co widitelnci
hlawa, zcistUpce Púnč a biskUp ťimský, zač ho i wssickni
apofstolowč Uznáwajť. WssUde jej jmenti na prwnťm
mistč, ano i zrowna prawi, že je prwnim (Mt. 10, 2.),
Bawel za tťi leta po swěm obrciceni jde do Jerusalema,
abh se pťedstawil Petrowi za aposstola (Gal. 1, 18.).
A i sw. Petr se co hlawa chowá. QU nabizi apossto:
lům wolbU Matěje (SkUt. 1, 15.), prwni mlnwi o letUie
cich k lidU, o pťisslčm DUchU swatšm (SkUt. 2, 14.), na
snčmč Jerusalemskšm rozhodnč wede slowo, že Uemaji kťe:
skaně z pohanů zachowciwatizákonMojžissůw (SkUt. 15,7.).

Ll tak Učili sw. Betr š aposstolh, biskUpowč ď knčrf
žťmi a jcihnh wirU Pcinť, rozfsiťUjice ji po celěm fwčtč,
poswčcnjice wčřicich občti a swcitostmi a zpraijice cirkew
kU spasrni lidi. Be)

ul) Kromč skUtků aposstolských a listU sw aposstolU schwalUjeme
Uc dr Seppa: Geschichted Npostel 1861 w Safhonsich
w česstiUč pak Biblickč přiběhh Uowčho zakona pro sskolh od
D a Š U Sřdbla 1866
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ljl.

Zkáza JerUfalema r. 70.

š. 31. Brornrtwi Bčmť o ťličlšrerUsalnna.

Bhlo to ten týden pťed UmUčenim Plinč , kdhž Učil
Pú:l Ježiš w chrcimč JerUfalemskčm; kdhž pak l wečerU
whffel z něbo, Ukazowali UlU UčeUici jrho staweni chrci:
mowč, ťkoUce: „Mistťe, pohleď jakč to kameUia ftaweni.“
J ťekl jim Ježiš: „Nmen prawim wám, UebUdetU zůu
stawen kameU Ua kameni, kterýžbh nebhl zboťen.“ N kdhž
Ufedl soďč na hoťe Qliwetskč proti chrámU, otázali fe ho
čthťi aposstolowč obzwlčxfsk,Petr, JalUb, JaU a Qndťej,
ťkoUce: „Powčz Uám kdh to bUde2 a kterč bUde dťťwe
znameni, než fe to počnediti.“ deowidaje jim řeklPČU:
„Mnozi přijdoU (dřiwe) we jmeUU mčm wydciwajice fe za
Mesiáfse (Krista), a fwedoU :Unohč. Ll wztč:hnoU rUce
swč na wáš a pronásledowati wáš bUdoUpro jmeno mč
a Ufmrti nčkterč z wčxš, ale nejprw mUsi we wssech Uú:
rodech kcizáno ďýti ewangeliUm.“ J Uslyfsite o weilkcich
mezi Uč:rodh a ..... zemčtťeseni welkč: budoU po mč:
ftech, a mor a hlad a hrůza š Uebe a znameni welikči.
Ll JerUfalem posslapčm bUde od pohanů (Uárodů), neďo
dUowč pomsth (trestU) jfoU to. N padati bUdoU od meče,
a zjimcini wedeni bUdoU mezi wssecky núrody, a bUde
tehdáž soUžeUi welikč, jakč neďhlo od počátkU fwčta až
dofawád, aniž kdy bUde.“

Tim pťedpowčdčl Spasitel zťejmč zck;ázU
Uřčsia JerUsňťčma i chrcimU Božiho ztrrfťU za
zpáchanč zločinh židů, dokládaje, žc fe tak Uaplnč pro:
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roctwi Daniele proroka (9, 26u): „Město a swathUř
rozmece lid (ťimský) š wéwodoU (Titem), kterýž pťijde, a
UebUde(zahhne) lid jeho, kterýž ho (Krista) zapťe, a
koUčc jeho pohUbeUi a po koUci boje Uloželtě szsstěUi ee

Qwssemše zawiUili Židč a priprawilisobč
zkcizUtUto jerm sami Narod Židowskhwhkoltal
tehdaž již son úlohU starozakolti, aďh zachowal wirU
w jedlwho Boha; wira židowskáwyplUila již sij úkoť
abh pťiprawowala Židh Ua Mesiasse; i měli tedh Židě,
kdhš Mesiaš w skUtkUpťissel UzUati jej za očekawaUého
Spasiteke swčta a wstonpiti do jeho cirkwe zanechawsse
starozakolti obradh i slUšbh Boši LlwssakŽide UejeU že
UeUznali PaUa Ježisse za prislibeneho a Ua
swět poslaUěho Wkapitele, ale Ukťižowaliho
jesstč jako Uejwětfsiho zločiUce bez winh mezi dwčma
lotrh, wydáwajčce ho za roUhače a buřiče. Nno UejeU,
že Uepťijalisami wčrUjeho, ale pťekáželi wsfemošnč
kťeskanskě wťťe ijejim hlasatelům, proUásle:
deire apofstolh i wčřici, a rozesilajice (dle JUstan) do
celčho swěta lidi, aďh kťeskaUh za bezbožniky rozhlassou
wali. QstatUě Uesstitili se pťt tom an podezťčwálti, an
lše, ani falestých swčdků an trýzUčUi, an w:aždh
Widěťi jfme dwč proUásledowam w JerUsalemě, kde
Štěpalt UkamerwaU a JakUb Wětssi skatbhť, an Šawel
až do Damassku fhrskeho ssel hledat kťeskaltů we jmeUU
fariseů a sadUceů a z wůke Uejwhšssi !adh židowske N
kddž se pak obratil kaže Krista, pťekaželi mU prawč Ueje
wice wfsUdr Žide, Uajelt w Palestyllč, aťe i w Maťe
Asii a w ŘeckU, pobUťUjice proti UšmU lid a rozkťř:
čUjice ho za rUfsitele a rocchače zákan Mojžifsowa, ja:
kož w JkoUiUm, w Lhstťcx, w Tefsalollice a w KoriUtčo
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Podobnč zabit bhl od Židů peri biskUpJerUsalemský
aposstol sw. JakUb Menssi, bratranec Púně, tak že se i
Uyni jesstč whplňowala důtka Spasitelowa JerUsalemU
whčitaná:„JerUsaleme, který zabijiš proroth
a kamenteš th, kteťi k tobč pofláni býwaji,“
Urhchlnjic whplnčnř dalssi hrozbh Púnč: „Nj, zanechá se
wúm dům (chrám) wáš pUstý.“

Mimo to hrozťla židowskúwira sama wťťe kťe:
stanske, w jedno chtťc se š ni smichatř Proto
Uechtčli kťeskaUč ze Židů pťijťmati pohanh do cirkwe,
aniž UpUstiti od zakona Mojžifsowa; a kdhž zwlasstnim
wUUantim Božtm pťijťmani bhli do cjrkwe, chtčli jim
Židč wnUtiti taky ;achowawanť šakona Mojžisfowa, če:
mUž owssem aposstole Ua snčmč Jcmsalemskčm nepri:
pUstili (SkUt. 15.); an sami swatť aposstolowč Petr
a i Pawel w jistčm ohledU požadawkům žřdowským na
okamžik mUseli whhowčti. Bhlo pak loto smisieniutim
možnčjssť, jelikož kťeskanč wůbec powažowcini bhli jenom
za zwlásstni židowskoU seklU, NazaretskoU (SkUt. 24, Ze),
ale bhlo wssak prúwč proto i tim nebezpečnčjssi, jelikož
hrozilo Uejen pokaliti dokanlé Učeni PáUč, ale ř obmezo:
wati wirU jeho zase jenom Ua židy a Uikoli Ua wfseckh
nč:rodh.

Nad to pak showiwal Bůh po smrti PúUč
pťeš 30 let, Uznaji:li ho pťece snad za Mesiásse i
po Utťižowani jeho a přijmoUoli wirU jeho; Učinili po:
kani za zpachany zločin a obrati li se k HospodinU; ale
Židč nechticeporozUmčti slowům Micheasse proroka (5, 2)
o Kriftu wewodowi aniž UebeskemUkralowstwi Panč Ua
ztmi (Jcm 18, 36e), očrkáwalť jenom fwčtskčhopanownťka
Mesiásfe, jenžbh je od podmančni ťimskěho oswobodil, a

8
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proto nedbali ani Ua rozličná napomeUuti a wýstražmi
od Boha zUameni, ani Ua whplnčnci proroctwi, aniž bciťi
se trxestů slibowaných a zasloužených (Enseb 111.:,7.), abh
pťissla Ua nč o pomstU wolajici krew eri:mci, již Ua sebe
U Pilcita wolali.

š. 32. Yťičin a pohmltby li powstňni Fidowstčnm,.

Žčdč přčprawowarč se jčž nčkoljr de,sirčleti kpowstáni
proti řimskopohansič wlcidč, u až pak teprw UmohčUe:
přizniwě okolnostř whpuknuti jeho Urhchlilh. Hlawni pťi:
čiUh bhlh jmenowitč dwč a sice:

l. PťedewssimUúboženskš jejich poblouzeni
o fwětskěm anstwi Mesiásse, jenž mšl whwolený
národ Boši od jaťma cizich pohanských Ucirodů whswobo:
diti a krozsáhlč moci, neobhčejně sláwč a ckndelik:šslmbla::
hobhtn zem i lid Židowsťý powznčfti. Z toho pak UU.tUč
sewhwinulaproti ťimskě wlcidč Ueustálá nechut,
Uespokojenost a erole, kteroužtopodwodniaspu:
stli lidě klamUými flibh podněcowali a wsfelikými ncitisky
lidu rozssiťowali. Tak pťipominci zťejmě Flawinš, že

mesiáUská proroštwi Pisma swatčho, owfsem Uthlnč a
po swčtsku od Zidů whklcidanci, jakož i wfseobchš též
Ule;i pohamž rozfsiťene očekawcini Mesiasse, „kterýž

wsseho sweta panem bude a z židowske zemč whjde,“
prawč w tehdejfsi dobč Uwcnč Židh k odporu a zkčw:du:ep
ťeni proti Řimanům whbizelh Proto takh wyda:
wali fe Utnozi fsibalssti swůdcowč U lidu za
toho Mesiásse, anebo postawowali se w čelo lidu
abh tedh protř Řimanům již powstal u a swadčli tak
Ubohý lid jen do bidh a ke wraždčni, ač jim bhl Spa:
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sitel Uciš scim wýstrahU pťed takowými falešnými Kristy
dáwal. Samh Skutkp Llposstolskčtťi tako w š podweodnikh
pťipominaji.

Tak již pťi drllhčm popfáni lidU a pťiznáwáni se k
dani od cisaťe NUgUsta naťizenčm za syrskšho mistodrži:
tele Kwirina (asi w dewč:tčm roce po narozeni Púnč, po
swrženi Llrchelaa) poboUril lid židowský nčjakh JUdaš

Galilejs ký čili Gm:lonitsky, prawě, še to wčc welmi
hanebna a potUpna Židčlm, daň dawatř pohanům a po
BohU jemUž samčmU poslUssenstwi powinni jfoU, Uznawati
panstwi pohanů. Tak prawi FlawiUš we wálce židowskča
w starožitnosiechwhpraije, že JUdaš GaUloUita, změsta
jmenem Gamala rodily, spolU š sariseem Sadochem, tte:
rčho sobč pojal za towarysfe nemesskali Židů k odstoU:
peni od Řimanů pononati Nebo tito dwa zjewnč to
lidU twrdili že takoweto cenčnť Uic jinčho š seďoU ne:
pťináfsi, Uež zjewnč jho siUžeďnosti a poddanosti, kterčž
na hrdla jejich wloženo býti mú. Z tě pťičinh taky ná:
rodU swčho kUdatnčmU obhajowáni otcowfkč swobody
statnč napominali. Než zahhmll oU i wssickni, kteťiž ďhli
š nim; bhliť rozptýleni (SkUt 5, 37) Tťi synowč jeho
taktež pobUťowali lid whdáwajice se za jeho wyswobo:
ditele (Mesiásse); Šimon a Jakob wsfak UkťišowanřjsoU
od wladaře židowskeho Lllršandra, a Menahem stal se
Uesstafmým Ucičelnťkem w osUdné wálce židowskč roku

70 po Kr
Za cifaťe KlaUdťa okolo rokU 41 powstal nejaký

Theodaš š ,Židy proti Řťmanům FlawiUš toto o Uěm
wypraije: „Podwodnťk nčjaky a chhtrh ssibal jmenem
TheUdaš wclikč množftwi lidU Ua to namlUwil, abh poa
beroUce š seboU swč statkh až k JordaUU za nim tcihli.

8?



116 Bťičinh a pohnntkh k powstúni židowslěmU.

Prawč se býti prorokem, flibowal jim, že z rozkazU jeho
ťeka sr rozstoUpi, abh ji sUchoU noboU bez UesUciže pře:

jiti wohli. N to mlUwč mUohých po sokč swodUč potáhlo
Ale FadUš, wladať židowský, UedopUstil, abh se z toho
blúznowftwi a z tč wssetečnosti mnoho zradowali, Uýbrž
poslaw proti Uim hon lidU jizdnčho, UeUadále Ua Uč
Udeťil, mUohč z Uich zabil, a Učkterč zažiwa zjimal.
Wojáci dopadsse TheUda žiwčho, hlawU mU skali a do
JerUfalema š seboU ji přiUefli.“ (EUfebll, 11.) N SkUt:
kowč Nposstolffti o Učm dokládaji, še fe ho přidržel po:
čet okolo M mUžú, kteixižto bhli rozptýleUi a inwec
obrčxceUi.

Tťeti pak takowý bUřič UčiUil powstcilti rokU 57. za
.cisaťeNeran , jakš o tom FlawiUš takto whpraije:
„NčjakťpEghptčaU falešUý prorok, swňdce a kejkliťpři:
sfed do JUdska, ziskal sobč jmeno proroka a 30.000 lidU
swbm kejkliřstwim fwedl a shromáždil. Kterčežto mUožstwi

z poUsstč až Ua horU QliwetskoU pťiwedl tim úmhslem,
abh mčsio JerUsalem whbojowal, a dobuda ho, lid ťim:
xský,jimž mčsto pro ochraUUbhlo osazelw, wthal, ano:
wáUi Uad židowským Uárodem Uchopil a tčch, kteťižby
ď Uim do mčsta wpadli, za swč drabamh Upotťebil. Nno
pťimloUwal jim, še prý fe Ua slowo jeho zboťiti mUsi zdi
jerUsalemskč, Uačež prý lehce w mčsto wpadUoUti mohoU.
Nle wladať Feliš se zbrojným lidem ťimským wstťťc mU
whtáhl a kUčmU se ijiUý lid obchý pro obhújeni mčsta
pťipojil. TU pak, jakž se bitwa peri mezi Uimi začala,
EghptčaU Uemaje kwitčzstwi Uaděje, ď malým počtem Uteň,
wčtssipak dil bUřičůz tč zbčťi, towarhsiů jek,w,pomordowáUo
a žiwýchzjimáno. Ubil prý jich 400 a zajal 200.“ SkUtky
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Nposstolskš wfsak dokládaji (21, 38.), že Ua poUsskwh:
wedl jenom 4.000 Umžů wražedUiků.

Mimo to potUlowali se po zemi lidé spUstli,
ďUřičowčodwážni, kteťi pokojný wenkowský lid k poe:
wstánť Uabizeli, a kdhž jich nechtčl poflechUoUti, jej Uá:
silim, loupenim a wraždou ktomU dohnati chtčli. Nno i
w faměm mčstěJerUs alemě strach a hrůšu UkrUtnostmi
swými px:owcidčěli.jTak whpraije FlawiUš, že toho čan
za Nerona bhl w Jernsalemč weliký počet lotrů, kteťi
w bilšdni U prostťed mčsta lidi Ua potkčmi UkrUtUč Uwr:
dowali , a krátkými tefáky aneb dýkami pod odčwem
skrhtými Uejwzcicnčjfsi a UeszaUteUitčjfsi xUUžezabijeli. A
kdhž tito od rúnh Ua zem Upadli, hUed prý fe oUi lochr
žednici fami kjiným pťitomným pťitowarhssili, a B nimi
Ua oko Ua tak úkladnč wrahh se hnčwali a dobrých lidi
zraněných litowali. A toU lftion ossemetnostť, poUč:
wadž je wssickni za Upťimně drželi, dloUho wyhledčmi
ďýci Uemohli. Nejprw byl od nich Uejwyšssi rUčzZonacan
zamordowán, a po jeho zabymxti Umozi jini Ua každý deU
timž fpůsobem odprawowčmi byli. thUd pťipadl hrozný
strach Ua wfseckh, cm Uikdo žádUč hodinh hrdlem swým
jist Uebhl, an každč chwile, jakoby w ssikUa bitwč proti

Uepťiteli stoje, Ua febe smrt ǧčekáwal.
U. Pťi tom whzýwaly Zřdh kpowstcilti i čaftč p ř eo

chmathťimfkhch cifařů, mistodržitelů fyrských
a wladaťů židowfkých w ohledU Uciboženskěm
i občankčm :ee). Po smrti Herodefa, jeUž dal Ueeet

ee) Čťsařowé ťimssti po narozeni Púnč až do zboťeUiJerUu
salema bhki tito: NUgUstUB(ňx14.); Tiberiuď (11u37.), Kaon
Kalřgnla (37naš). KlandčUo(euum.), Nero (51uš8.)
Galďa, Otho, Witelim (68u69), Wespastán(69n79). o
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mlUwňátka po narozeni Pánč wražditi , rozdčlil řťmský
cisať NUgUstUš celoU židowskoU zem mezi jeho tťi
shnh: Nrchelaowi dal JdUmejsko, JUdsko a Samaťi;
Herodesowi (Nntipowi) Galiteji a jižUiZajordcini (Perei);
a Filipowi fewerlti Perei. thž pak NrchelaUš UkrUtnč
panowal w JUdfkš:, whhncin jest po dewitiletč wlúdě od
cisaře Ua proďbn Zidů do nhnčjfsiho Franconka a Jndsko
dostalo fe pod mistodržitele (prokonsUla) ťčmfkšho w Shrii,

tehdcižškwirina,a ťimssti wladaťowě (prokUra:
toťi) Zidowskč země bhdleliw númoťltiCesarei. Do
smrti Pánč bhlo jich pčt: KoponiUš, MarkUš Nmbiwřx:š,
NnUiUšNUfUš, Waleriuš GratUš a PontiUš PilatUš, po
nšm pak MarceslUš. RokU 35. zemťel Filip a rokU Z9e
whhncin bhl i Herodeš Nntipaš, tentýž, jenž fw. Jana
Kťtitele zabil i Pcina Ježisse w JerUfalemč soUdil, Uačež
obdržel opčt wsseckh th zemč, jimiž wlcidl dčd jeho He:
rodeš 1., ronUkHerodeš Ngrippa, jeUždal stiti sw.
JakUba Wětfsiho. Nle po jeho fmrti (xř 44) nastoUpili
tU opět wladaťowš ťimssti, jichž bhlo až do zboťeni
JerUsalema (roku 70.) fedm: prwni KaspiUš FadUš,
Tiberiuš Nlečander, WentidiUš KUUlaUUš,NntoUiUš Feliš,
BorciUš (53), FestUš (60), Nlbin (62), GešsiUš Flornš
(65). We dohlidkn Ua chrám Uemčli tito swčtssti wla:
daťowš, Uýbrž tU obdržel Herodeš, král zemč Chalcidh
w Shrii, po jehož smrti byl shn Nǧrippůw, Ngrippa
Mladsii Ua čaš na jeho krcilowstwidofažen, pozdčji pak
jesi mU krcilowstwi to wzato a bhwalú zem Filipowa a
čcistGalileje mU za to odewzdálta. W JUdskU a w JerU:
salemč wffak Urmťl žcidnšho prciwa, leda že dohlťžel Ua .
chrám a jeho poklad mťfto zemťelčho Herodesa, maje i
prciwo Uejwhšssi kUšze dofazowati. .Jeft to teUtýž ngrippa,
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pťed Uimž i sw. Pawel w Cesarei stúl pťed soUdem
(Skut. 25.) a jeUž prh fesadil Uejwhšssiho kUězeAUUase,
který dal Usmrtiti fwatčho Jakuba Menssiho (EUfeb ll.

23.) okolo rokU 62. 7
Násili činšUáZidům od cisaťů i wladaťů

thkalh fe Uejwice rUsseUi Uáboženstwi židow:
fkčho a rozpalowaly takh prolo Uúrod teUto welice.
1. Tak již za cifaťe AUgUsta pťisslo kweťerč potržce.
Nebo Herodeš, král židowský pťijaw králowstwi ži:
dowskě od Řimanů darowcmč, dal na wyfokč chrámowč
bránč postawiti zlatoU orlici Ua zUameni státniho do:
zorstwi Uad chrámem. erice wssak bhla U ŘimaUů za:
fwčcena JUpiterowi (modle). J whstUpowali proti tomU
dwa zákonici ofwčdčUjice, že Židům w městč UeflUssi
obrazh miti a tim měUč žiwočichň podoďizUh Ua chrám
stawčti. J srazilo ji asi 40 mláďenců, jejich thčeUců
w poledUe fekerami dolů, začež Hcrodeš kážat Učitele
i Učeniky za žiwa spciliti a jiUč dopadmltč stinati. m
Dále whpraijo FlawiUš, kterakHerodrš UeUstanwowal
wice Uejwhšssich kUčži ze starožitUčho knčzskěhopo:
koleni, jak to zákoUMojžissiiw pťedpisowal (z domU Aro:
nowa a dožiwotUě), ale slawný teU úťad Ua ledajakéš
neslowUtnč lidi podle libosti fwě pťenássel a tčm jej
darowal. Totěž dčlal i th jeho NrchelaUša i Řimanč,
když po něm králowstwi židowfkčho dosáhli. Taktěž
zadržel prý Herodeš poprwč doma U febe pofwátnh
oděw Uejwhšssiho kUčze, schowal 1ej a wlastUim zUakem
fwým zapečetil, ač jej nejwyšssi kněži wždh w fwé Uwci
miwali a U sebe chowali (EUfebčUš lz, 6.). Torčž dčlal
i NrchelaUš a ŘimaUě. p

2. Za cisaťeTiberia snažil prý fe UčjakýSejčcu



120 Bťťččnh a pohUUtkh k powstúnč šidowskšmU.

UUB jenž U cifare welikoU láskU Utěl a Umoho zmohl wsse:
lijak o to, abh Uarod židowský docela whhladil; ale wice
popnzowal wladar jeho Pilat (od r 25m35) Žřdh
Sotwa UastoUpiw dal w Uori wnčsti do JerUsaleUla

rimskecisarfke praporce šobrazem cifarowým
z čehož se na úfwitč Žide welice horssilř powažUjice to
za porUsfeni zakona swčho a preftoUpeUi nabošenských
ťúdů, jež jim žádnčho obrazU w Utčftě postawowati Ue:
dopoUsstčlh. Na to sbčhl se lid do Cefarei k Pilátowi,
profe snažnš o odstrančni obrazU tčchto A kdhž toho
Pilat UechtčlUčiniti maje žádost takoon za zjewný od:
por proti cifaťi a za welikoU jeho UražkU, padli tU Žide
Ua twar a Uehýbajice se pčt dni a Uoct tU profebně
trwali TU powolal Ua Uč konečně Pilat wojfka sedmý
deU ale Žide, jakobh bhlř UmlUweUi do jednoho padli
Ua zeUl, a Uastawili radčji fsije swč mečUm wolajice
hlasitč, že radčji mini Untťiti než:li zúkoU swůj takto
porUssiti. J dal Pilút odnesti pťece práporh z Jerufa:
lema zase do sidla swčho w Cesarei (Eufeb. U., 6.). u
Než wszdil jesstč jiUoU a tUhoU boUťi proti fobč a to
fe wssim práwenr, kdhžwzal swatý poklad z chrcimU
(Korbonaš) a jej Ua ftawa wodotokU, kterýmš asi
Ua fedm mil zdcili do JerUfaleUtU wodU wedl, obrátil.
Sotwa še pťijel do JerUsalema, obstoUpili ho proto
wssickni Židě š welikým kťikem a Uaťikánčm, dokládajice,
že to proti zakom: jejich t proti pofwatnšlUU účelUpokladU

chramowčho; ale oU jesftč kázal pťestrojeneml: wojfku tU
Utezi lidem rozstawenemU, Židh kyjmi od soUdUi stolice
rozhcinčti pťi čemž jich Umoho zbito UtlUčer a na
oUtčkUdo fmrti UsslapáUo.u Taktěž whpraije fw.
LUkáš(13, 1.), že dal Pilát nčkrerě Galilejfké
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práwč kdhž w chrámě oďčtowali, zabiti , tak že fe krew
jejich š občtmi smisila a chrám posskwrnila. Neni známo,
čťm fe prowinili, snad že se slowh neb siUtkh ťimsič

wladč protiwili, ale tim, že Ufmrceni bhli zrowna w chrámč,
a prawč kdhž obetowali rozdraždčni jsoU owsfem Žide,
ne bez pťičinh eu Ano i Samaťskč welice Urazil
UkrUtným swhlU chowánim. Nebo, kdhž nčjaký fwůdnik
swolal lid Ua horU Garizim, chtčjč prý jim tam
Ukázati poswátnč nádobť, jež prý taUt Mojžiš Uschowal,
dal na nč Pilát š pčssim i jizdným wojskem Udeťiti, pťi
čemž jich mnoho pobito, jini zajati a rozehnčmi, ano ti
čthťi nejpťednčjssi jfoU docela na polUpU weřejnoU od:
praweni. thokú rada famaritanská obžalowala jej

z toho U syrstčho misto držitele Wilelia, pťipominajťc

wsseckh jeho útiskh, začež konečnč z wladaťflwi swržen,
do Řima kzodpowidani potažen, do Francič whpowčzen
kdešto prý se sam ze fwčta sprowodil To wssecko ob:
ssirnč FlawiUB we swč! wálce židowstč a w ftarožitnostech
pťipominčr

Z NaflUpceTiberiUw KajUš KaligUla sUžowal
wsiak Židh w ohledU Uáďoženskčm nejwice. Nebo whdčx:
waje se za Boha zanewrel welice na Židh, kteťi ho za
to Uznáwati nechtčli; iporUčil tedh, abh se wfsrckh jejich
s hnagogh po !Učstechžidowstých k jcxhopoctč obrcitilh

a sochami i obrazh jebo Uaplnilh Počatek Učinčn
w Alešandrii w Eghptč. Žide se tU owssem wssemožUč
proti tolUUwžpirali jak swědči nčjaký Npion, kterh dosfrl
š žaloboU na nč k cifaťi, w niž mimo mnoho potUpných
ťeči proti ,Židům a roUhawhch siow proti zakoUUBožilmx
takč dokladal, že prý naležite pocth cifaři nrčini; nebo
an wssickUipoddani ťilUssti jemn chrúmh a oltáře ftawěji,
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sami prý toliro Žčdč za neflUfsnč ř ro porládaži, aby
obrazh ke cti jeho stqwčli, aneď skrze jmeno jeho pťifa:
hali. uu W teUtýž čaš ťimssti wojúci w židowskč zemi
onmčsskh strojiii si z poUtUiků do JerUfalema ť slawno:

stem pUtžljicich; ano jcden wojeik nassed zákon Boži, Ua
potupU Zidům jej roztrhal a do ohnč hodil. Nno Ka:
ligUla i chrám JerUsalemský, který až pxotúdsám
jcdiný zč:stal neporUssenb a nedotantelný , promčnil
w chrcim swůj, a kU poctč jmena swč:ho jej obrátil, tak
še mčl potom, chrcimem Jupitera, w osobě jeho se Ua
swčtč zjewiwfsiho, Uazýwcin býti (EUseb. U., 6.). N kdhž

přissel wůdce ťimský B 7wojskem k prowedeni tohoto rozu
kazU, abh zdráhajici se Zidh powraždil, tito wčrni jfoUce
wiťe swš, jak pisse FlawřUš, dobře doklúdali, že ani
obražU.Božiho, neťkn:li lidskčho, w chrámč trpčti, ani we:
ťejně Ua Učkteršm mistč poftawowati Uesmť, chtice radčji
wssecko podstoUpitř, ano i hotowi jfoUce poddati k občti
Uejen ssčje fwě, ale i manželky a ditky. J radil, napo:
manl a prosil jich, abh powolili cifaři, uu ale oni zůftali
Uezwratni. Na sstčsti wssak Kalig:xla w tom čase bhl

žabit a KlaUdiUš wládU naftoUpil. x,
4. Za cifaťeKlaUdia stropili Zidš w JerUsalemč Ua

swátkh welkonočnirozbroj a pozdwiženi za wladaťstwi
KUsUana, ač pťičinU toho Uezncime. wafak jcnom tčch,
kteťi chtčli honem ze dweťi chrámowých wyjiti a pťi tom
náramnč fe tlačili a tistli, 20.000 padlo a zhyUUlo, tak
že, jak FlawiUš pisse, tato wýročni slaonft wssemUnárodU
w žalost wellkoU se obrátila a w každčm domč i čeledi
pláč a kwileni pťinesla (EUseb. ll., 19.). JeU tolik swědči
historře, že byl KUmanUš člowěk twrdý, který přifnč
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š Židh zachazel Umoho zleho jim činil a takťka sam
k zboUřeUťje pťiprawowal a nUtil

5 Za N e r o n a koUečUewhpUklo w JerUsalelUč i Utezi
Uejwhšssimi kUěžimi a ostatnťm kUězskwema pťed:
Uimř z lidU Jemfalemskěho rozbroj a zboUřeUi, ješ se již
dúwno pťiprawowalo. Nebo kdhž polUinUla posloupnost
Uejwhšssich knčži porUsse UilU Ustanowenť zcikona, kterčc po
rodech a pťedcich z jedxloho na drUhšho pťecházela, býwal
úťad tento od wladaťů jiUýlU a jiUýlU bez rozdiln dle
jejich rozmarU a osoťmiho prospěchU swčťowú:t. Kdo nej:
wice zaň podciwal cmebo se Uejwice libil, kdo lichotil
Herodesowi UeboŘimanům, kdo mčl nejwice pťátel aneb
darh a jakýmkoli spůfobem si UlUčl pťizltč ziskati, býu
wal bez ohledU Ua fchopnost a chowčmč swč dosazen. Po:
Uecháwali wssak jej takh jeU tak dloUho, doknd se jilU
libil, čimšse ftalo, že žádllý těměť pťeš jedeU rok
úťad ten Uezastáwal. Tak Ua pťčklad Nnnúš, jenž bhl
od Kwirčlta Ustanowe:t, Udržel se owfsem po osm roků
w Učm; ale pťedchůdceBilátůw we wladaťstwi, GratUš
odňal lUUjej hned po nastoUpeUifwšm, Ustanowiw Jsmaele;

.a po UedloUhšlU čafe i toho fložiw z úťadU, Eleazara
shUa NUassowa Usadil po roce wssak i toho zawrhUUw
Učjakeho Šimolta Ustanwil N když ani teU dele přeš
jedeU rok se UeUdržel wstoUpil Ua jeho misko teprw
Kaifaš.u Tim owffem Uejen že důftoonst jejich docela
klesla, ale an flUšbh Boži, jak swšdčč FlawiUš, Uáležitč
whkoUáwáUh Uebylh Nad to pak z toho pocházela
UedUwčra a eražnost U podťizeneho knčšstwa, jež tito
draze zakoUpeUi Uejwhšssi kUšši žase odirali a Utisko:
wali Tak se to aspoň stalo r 56 za wladaťc Frlišcx,
kdeš i weťejltý Uepokoj ž toho powftal; když Uejwhšfsi
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kUčži tak nefthdati a Uesslechetni ďhli, še slUžebniky swč
do stodol kUězskýchwhfýlali, abh jim descitky jejich wh:

dirali, tak že prý i nčkteťi kUčži welikon noUzi jfoUcc

soUžeUi,hladem hhnoUti mUsili(FlawiUš UEUfebiaU., 20).
Tim wssim soUzeni Žide bhli konečUě schwalnč od

UkrUtnéhowladaře Gešsia Flora r 66 rozdražděni k ofUde:
nemU powstan proti ŘimaUům, w Uěmži zahhnuli

š. ZZ. Myplnťstčlprorortwi a anilrni pťrd wčl1le.

KonečUě počalh fe whplňowati strasti a znameni,
jež bhl Spasitel na wýstrahu židům i kťeskanům pťed:
powčdčl. Za cisaře KlaUdia nastal w zemi židowskč
a okolnich krajich, jakž o tom nejeU SkUtky Nposstolskč
ale i pohaUsiti letopifcowě fwčdčť, Uúsledkem obchč Ue:
úrodh okolo r. 42 nebo 4:1 weliký hlad, jejš i nčjaký
prorok ngabUš w LlUtiochii pťedpowčdčl , tak že kťeskané
Nntiocherxssti po Pawlowi a Barnabč:ssowi kťeskanům
w JUdskU almUžUh poflali; ano sw. Pawel fcim i dúle
Ua swých cestách almUžUh pro Uč fbiral (SkUt 24,
17 l Kor 16 1..) Pozdčji rozmohla fe UoUzetato.
i dale po řimfke ťissi ano iw Řimč samem tak že cisať
whpowčděl Uikoliw pro Ustawičně ďoUťeUi jak SwetoU
predstira, ale z tě wlastnč pričinh wsseckycizince a tedp
i židh a kťeskaUhz Řima jakž to i pťedchůdcowe jeho
dčlali oďawajire se wsseoďecněho hladU Sama kUčžUa
HeleUa osrerfkú z Llšshrie, židowfká p:žoselhtka, nakoUpila
w Eghptč za welikoU sUmmU penčz obilť, a Ua ChprU fU:
chých fiků, a pťissedssi Ua slawnost do Jemsalema mezi
chUděje rozdčtila (EUfeb. ll. 12e). u PodobUč zUřil za
cisaťeNeran, jak fwědčiťřmskýdčjepisecTacit, strass:
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liwý hlad a mor w Jtalii (we Wlafsich), jeUžUeUsfetťil
an pohlawi, an stciťi, an stawU; domh i silUice byly
pth mrtwol a Umiralo welikčmUožstwi z hladU. n Wedlč
hladU a morUpťichcizelai častázemčtťeeri. Jak swčdči
letopiscowč dotčeUi, bylh za dnů KlaUdiowhch zboťeUy
w Řimč domy a mčsta ťišská, kU př. Laodicea w Syrii
bhla rozwaleUa jeU častým zemčtťeerim. Za Nerona
pak od r. 60 bhla Ua rozličUých mistech posUd UeslýchaUč
strastá zemčtťeseUi, jež se afpoň pětkrát opakowala, r.
62 w Kamanič, 63 w MacedoUii axLlchaji (w ŘeckU),
r. 64 w Kološse a Hieropoli, a UedloUho před pádem
JerUsalcma i w Slndrně, Miletě, a Ua ostrowechSamoš
a Chioš.

KoUečnčwyskytla fe i wýstražUá ;UameUi Ua
Uebi i jiUde. Sám FlawřUš podotýká, žeby se ta
znameUi i wiťe UepodobUa aUebo od Učho whmhsfleUa
zdáti mohla, kdhbh jesstč žiwi Uebhli, kteťiž je swbmi
očima widčli a jiným whprawowali; alc swůdcowč ssi:
balssti přiwcdli prú sprostý lid ktomU, že Ua tyto zťejmč
zázraky, zkč:zU a zhoUbU jejich wthameUáwajici UejeU
žádnčho pozorU Ueměli, ale co ohromenř a zdřewčUčli,
an oči an rozUmU Uenžiwajice, jesstě Božskč pohrůžty
a zUalneUi potUpowali a za Uic pokládali. Tak prý se
objewila lpwčzd a podobUá meči Uad Jerusalemem a
hrozUá kometa celý rok Ustawičnč tU switila. uu thž
se lid k welkoUocům r. 65 fessel, obkličila prý dne 8.
dUbUa okolo hodin tťeti w Uoci takowá swětlos t
chrám i oltáť Ua půl hodinh jako w prawý deU. u
N o swcitcich samých prý wýchodni wrata lnčdčUá
intťUiho chrámU, jež záworh železem pobitč a hluboce
do kameUUého prčchU zapadajici Upewňowaly, a jež tak
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těšká ďhla, že je sotwa 20 mUžů Uzawiralo, samh od sebe
w půl Uoci se otewťelh, Uačež je, po oznámcUčstrážců chrci:
mowbch, spráwce jeU š welikoU tčžkostidal Uzawťiti. b
A 21. kwětUa tčhož rokU ďhlh widiUh pťed západcm
slUUcew powčtři po wssi tč krajiUě wozh a wojsta wei:
lečmi, aU whsoko w oblacťch tcihnoU a okolo měfta fe kladon.

Tč!ž Ua bod slawnb letnčc, kdhž w Uoci kUěži do chrcimn

sili, chtčjice dle oďhčeje občti whkonáwati, sihfseli prý
Uejprw bťmot a tťeskot a potom blaš wolajici dwakrát:
„StěhUjme se odtUd.“ NUo i ťimský soUčaný po:
baUský hiftorik, TacitUš, takto o tom pčsse: „Tebdčxž
dčla se wfselikú zUameUi: Ua Uebi Bhlo widěti wojska, jedUo
proti drUhčmU k bitwť se sfikUjici, a leskUoUci se zbrcmě.

Taky chrám bhl Uáhle ohUěm z oblak ofwčtleU. Na:
jedUoU fe otewťela wrata chrúmU, a slhffárt jest Uaďlid:
ský hlaš, ozltamUjici, že fe bobowč odtUd ftčhUji. Pťi tom
pak zUaerUúno tam welikč tťeeri, oded whcházeli.“ Což
wssecko lid UeUčeUý a sproftý mčl za dobrč zUameUi w

ale w zákonč PáUč zUali mUžowě za nesskastná znameUi.
Wťcewssakpoděsil lid Uějaký JesUš, shUNUanássůw,
z wenkowa, jeUž čthrh lcta pťed wálkoU (r. 62.) pťi:
ssel Ua siaonst stčmků do JerUfalema a w chrúmč a
Ua Ulici we ďUe w Uoci whfokým hlafem wolati Uepťr:
stáwal: „HlaB od wýchodn, od západU, od čthr wčtrů,
Uad JerUsaleerm a chrámem, Uade wsiimlidem.“
Rozkázali ho zatkaUti, a tčžce raUamř zbiti uu ale oU
newhmloUwaje se, anž profe, dále tak wolal. Dowedli
bo k wladaťi NlbiUowi, kde zedrali tělo jeho Uáramným
mrskámim a UkrUtUým bčtim až do kosri, w ale oU Uee
pláče aniž size, jesstč po každě ráUě , jakž UejtoUžebnějč
mohl,wolal: „Bčd a, bčda JerUsalemU.“ Na otázky:
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!do jest a oded pťicházi a proč tak wolá, erdpowidal;
wyhlč:sili ho tedh za blázna, a nebránil se. J propUstiličho.
QU wssak neradee se z toho, dúle fsel, š nikým ne:
mlUwil, k nikomUnewchcizel, ale jen fon řeč dále wedl;
lidč ho bilř a on nezloťečil, dali mU takh jisti, on ne:
dčkowal, aniž je chwálil; zwlássrč pak o swcitcichse ktexl!o:t
wčmU woláni dostawowal. Počala wč:lka a on neUstčxle
tak wolal, až pak, po půl osměm roce woláni toho, mezi
obležeUim mč!sta JerUfalema po zdčch mčstských chodč a
wolaje: „Bčda, bčda mčstU, bčda lidU, bčda chrúmU,“
nenadúle pťidal: „bčda i mnč,“ w tom ho tresil kcimen
z prakU nčkterčlyo ťimskčho wojáka a on Upadna, fkonal.
PorozUmčli prh i tomUto hlasU knčžata a starssi lidU,
majice jej za člowčka od whšssi moci poslančho, awssak
nepoznali se pťece u NUo takřka kašdodenně, dokUd se .
jesftč Řčmane nepťřbližilř,ftawaly fe w chramč erby::
čejne pťihodh, tak že jeden rabbin, wsse to pozo:
rUje, w podiweni zwolal: „Q chrame, o chrame co tč
zarmnche,a pťedččmfe takstrafsiš?“ (Žid walka71.,5
CUfeb.Ul., 8)

š. 34. MypUanti múlůy r. 66.

RokU65 nastoUpřlGešsiUš FlorUš wladať:
ftwi w židowskč zemi Ua miskčNlbinowč uu a Bhl
fpolU hlawni pťičinoU wýďUchU židowfkěho
powftáni. Nebok FlorUš chlUbil fe zjewnč nefprawe:
dlnofti fon k národU, a Uezamesskal žádnčho spúfobU
w loupežich a trcipenčch lidU. Bhsk, jak FlawřUš di, jako

kat poslaný k odpraweni odfouzených; jfa pťeUkrUsnh a
welmi twrdťg k mřlowčmi, a pťi tom w haneďnostech Uad
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jinč lidi Uestydatčjsii, loUpil celá lnčsta a ncisili nesčťslným
lidem činil. Lakolnstwim jeho szstla wssecka tčměť kra::
jina, tak že mnozi, wlast son opUstiwsfe, do cizich krajin
fe stčhowali. Proto kdhž pťifsel mistodržitel shrfký Ce:
ftiUš k přesnicům do JerUsalema, obkličilo ho lneměně
Uež tťi millionh lidU, tedh polowice wesskerčho oďhwatel:
stwa zemč, prosice, abh fe smilowal nad nesstčstťmnárodU,
a prohlassUjice hlasitč Flora za zhoche tč krajiny, kte:
rýžto pťitomen jia, soďč z toho jen jesstč smich dčlal.
Mistodržitel flibil jim, že Flora wlidnčjssim Učini u a

odjiždčje dal fe od Učho jesstč doprowazeti no Nhni tedh
pťemyfflel wladať jakbh Židh kwalce scimpťiwedl, maje
za to, že takto jedinč jebo neprawofti Ukrhry bUdoU a

proto takp každý den UkrUtnostfon rozhojňowal W Ce:
sarei kde bydlel powstalh mezi Židh i Řekh tťenice
o prawa mčsskanska; Žide si pťednost osobowali, an prý
lUčšstoykral jejich Herodeš whstawčl Řekowě pak twrdili

zaie že jest to stare pohanskč mesto jak i chramh jeho
dokazujč,a že již driwr Uež w nčm Žide bhdleli Stra:
tonůw hrad slonlo. J Uplatili dwa wznesseniŘ ekowe
proto whchowatele cisaťe Nerona abh jim w Cesarei
pťednost pťed Židy U Učbo whmobl N když posiowe

pťinesli o tom skutečne z Řťma cisaťfkč listy, Řekowe
Urciželi napotom Židh tim wice Nčjakhpohan
cesarejskh,jmenemJan celný, Židům obstawčl w Ce:
farei kostel tak, že jim na pťikořjen úzkh a obtižnh
wchod Uechal ač mU misto to až pťeplatiti chtčli; mimo
to jiný szjnik na potUpUŽidům pťed wchodem do
chrámu bliněnoU UádobU si přřprawil a na ni pohan:
stým bohům ptakh občtowal, což Židh Uesmřrnčpo:
boUťilo, an to bylo dle jejich zakona posskwrnčnťm mista
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toho a UčinčUo jim swčwolUč jen Ua potUpU. J stčžowali
si na to wladaťi, ale FlorUš neral se jich, chtě je tim
wice rozjitťiti. Nno jesstě súm poslal do pokladnice
chrčme JerUsalemfkčho pro 70 hťiwen zlata,
an prý ctfar tčch peněz potťeije, čimž donesio fe boU:
ťeni to až do JerUfalema Žide hledčli ho owssem
Uplatiti, prosice o fhowčni a pťedkladajice mU nemožUost
whdati chrčmlowč pokladh Ua swčtskč wčci; ale wladať,
1enž š wojskčm přijel do JerUfalema, porUťil wojákům,
abh domh jejich dran cowa li a Ua potkáni je bez rozdilU
wraždili ani nrmluwnatkanrwhjimajic, takžepťi tom
Z 600 lidč padlo; nadto pak porUčil Uefčislnb počet nejc
slawnčjssich a nejpťednčjfsich Židů, ač mčsskanstwi ťčmskeho
dosahli, na potUpU pťed foUdnoU stolicč Umrskati, ano i
w famčm Jernsalemč naposlcdh Ukťižowati N pro toto
pozdwiženipowstalh značUčďoUťe w celč Shrii; nebo
pohanč mordowali a hUbili pak Židh, w mčstech swhch
bhdlčci beze wssi milofti jako fwč oUhlawni nepťatele,
takže bhlo w tťch mčstech plno tčl nepohťbenhch. TU bhlo

spatťiti mrtwč starce B dčtmi po Ulicčchď:dnč rozmetanč
žeUh zawraždšne na crftach ďez odewU, celoU lrajinoU
newhmlquými bidami a Ueťestminaplnčnolx a obhwatele
jeji núramným strachem pťed naftciwajicim szfstčnim a
whwraceniln obkličene

x Llle FlorUš wladať nebhl jefstč spokojell že Žide se

wice UeboUrili a proto znowU Usmhslil si powstallč žosnou
wati J porUčil Židům aby na důkaz fweho sr poddaui
pťichazrjicčm wojakUm (donm plllkum)wstric
whssli, flawnč jc witajice; wojákům pak zase pťikázal,
abh jťm při tom nedčkowa!i, a ťekuoU:li jim co, aďh do
nich fekali. Bl stalo se , jak si wskUtkU pťúl; mlwho

9
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jich pobili khjmi, Umoho fe jich Utlačilo, mUoho w bra:
Ucich UdUsilo w tlačenici; ale kdhž FlorUš chtčl se pak
zmocUiti chrčxmowýchpokladů, přece tnU odolali, chrám
bráUice u Jsa Ua to rozmrzen Uechal tU FlorUš čč:sk
wojska, a spolUhUedposlal lžion zprawU mi:
stodršiteli do Shričx wssčckUwiUUbouťenan Židh
strkaje CestiUš pťissel Židě fe dostawili a UkazUjicemU
š plačem zkčsz města, prosiki o pomoc uo iiš se jim
owffem zase Ucdostalo. Nno sčmlkrál Ngrippa litowal jich,
ale Uemohl leč ch je chlč:choliti, pťedkkádaje jim, jakbh
to bhla wčc pofsetilá, skrz jednoho člowčka š tak moc:
mei Řimany chtiti bojowati, kdežto celý temčť swčt
jim podroďeU sioUži a oUi wfsUde spojeUců tUc:jid J

powokil mU koUrčnč lid, soUhlasil š radoU jeho a
Upoflechl

Uroze Ui Žide a Uejwhšfsi kUčži,starfsi a powažli:
wčjfsi mUžowe Uahliželi UUtUostwhrowncmi š ŘimaUha
pokoerho k nim se chowani twoťili wfsak straUU1eUsiabfsi
w městě; ale mladfsi straUa, jež se horliwci, wlasteUci
(Zelotč), wýhradUč ač Ueprawčjmenowala Uepo:
slouchajic mirných ftarssich a kusienčjfsich, Uechtčla Uonp
stiti od boje š Řčmany, sliijic si bUďsiawUč!howitčzstwi
aUebo raději chtic dokoncč zathoUti Wida Ngrippa
třenice mčzi těmito ftraUami a chtčjezachowati ŘimanUm
Židh, a Židům mčsto i chram fUažil se pťispčti k Upo:
kojeUi straU a kwitězstwi mirnym ŽidUm w JerUsalemč.
Proto poslal sem 3000 fweho jiszeho wojska, jež se
š mirUčjssi stranU w hoťejfsim mčstč fpojilo, kdežto hor:
liwci dolejfsi mčsto a chrcim we swě moci mčli. Strážce
chrč:mU, fetnik Eleazar, smčlý mlč:denec straUh zelotskče
tehdh Uowé Uepokoje proti Řimanům začal zase tim, že
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anedl zpráwce slUžebBožich, abh oběti, jak se do::
fawád dělo, UhUiod Nežidů Uepťijimali; bhlotto
Uamiťer jeU proti ŘimaUům a cžsaťi, abh je tilU wice
podrciždili, kdhž od Uich UajedUoU Zidč obšti, za Uč a za

cisaťe pťiUcisseUš, UepřijmoU. Scim FlawiUš to mčl za
zUačUoU pohnUtkU k whpUkUUti wcilky. N w skUtkU bor:

liwci takč hUed začali. W hradU NUtoUiowU wedlš
chrcimUbhla ťimskci pofcidka, wlasteUci Udeťili Ua Uěj kradč
Eleazarowč, chtice tam opanowati ; dwa dUi jej oblehali
až dobhli, pak pofáde zawraždili a hrad zapálili. Na
to odebrali se do hoťejfsiho města khradU krcilow:
s kčlUU, w Učmž bhlo wojsko Ngrippowo a rozděliwffe
se Ua čthrh skraUy dloUho se o zboťeUi jeho zdi a dobhti
bradU pokonfeťi. J poslali powážliwějfsi o pomoc kNgrip:
powi i kFlorowi proti poďoUťencům,nu ale zatim obo:
ťili se jiUi powstalci pod Menah em,em Ua pewnost
U mrtwšho moťe Ma fad U, Uechticečekatř, až sUad cisať
teprw Uowčho wladaťe Ustanwi, a pobili tU ťťmskoUpo:
fcide. Toho poUžili powstalci Jemfalemffti a posiali
Ua dobhtoU peonst MasadU do zbrojUice Herodesowh
pro zbraň potťeonU, a ozbrojeni powstalci UhUi pťitcihli
do JerUsalema, prowolawsse Menahema za wůdce
swčho, a oUťidil hned obleženihradU králowskčho,
zkazil ohradUi zdi jeho podkopčmim a dobhl jej Ucisilim.
KrajaUům swým a krcilowským wojákům dopťcil swobo:
dnčho odchodU, a wssak ťimskci pofádka Utekla na blizkě

tťi wčže do hradeb mčststých, kdež je powstalci oblehali.
MeUahem zpyssněw, bral fe š powstalci w krcilowskěm
odčwU kobčtowčmi do chrcimU,ale žárliwá stran a El e a:
žarowa whskočila Uaň, Uechtic ho UzUciwatiza wůdce
powstalců Jerusalemských, a zab ila jej i š lidmi jeho.

93:
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Řimská posádka UhUiposlala tedhk Eleazarowi žáe:
dajic o swoďodný odchod, aU fe déle Uemohla Udržetie
Powoler jim ďylo čestUč a ďez oUhko odejčti, pakli
jen zbraUč složi; ale kdhž ŘimaUč zďraň w skUtkUodlo:
žili, spolehajice Ua slowo a pťis ahU Eleazarowh stranh,
tU whťitili se Ua Uč ,Židš w sobotU a UemilosrdUč
je žawraždili wsseckhi B králowskýmposlancem, jenž
jich k mionsti a sprawedonfti Uapomanl. Na to zmoc:
Uili sc wěži, spálili Ngrippůw králowský hrad i š domem
Uejwyšssiho kUěze, wydramowalč zďrojnčci, spálřlř weřejný
archiw š dlužnými úpisy a ťádili w mčstš. FlorUš Uemohl
jčž potlaččrř poďonřexxi, rrerč wlasmč fám spůsoďťl, a oďáe:

waje se horssich a soďš sUad i sfkodUých Ucisledkči, poslal
kfhrfkěmn mťstodršitele Cestiowi o pomoc.

š. 35. Byrsůý mistodršitrl Erstinď a ťimsůý wůdcr
Mespasicm.(67u68.)

Shrfký prokonUl CestiUš whzwán k tomU
táhl hUed š črtným wojfkem do židowskě žemě, zmocUil
fe Galileje, zapcilil mUoho Utčst a městeček,a wraždil
š wojskem fwjpm Ua potkáUi lid braUUý i bezbrarmý.

K JerlšfalemU tcihl o slaonsti stáUků, kUimž se
mnoho Zidů ze zemč! ďhlo fefslo; i spolčili se pťisslč
poUtnici B powstalci a Udeťili asi dwč hodiUh pťed mč:
stem takowon siloU Ua Cestia, že mU 500 lUUžů l,med
pobili, sami jeU asi 20 ztratiwsse. Ngrippa zjedUal opět
sice UarowUáUi, CestiUš slibowal odpnsftčUi powstalcům,
awssak tito w UadUtě witězoslciwě fwš zawrhli wsfecko a

poďčlč i rreilowské posly, aby prý lčd kpřřjerč pokoje na:
:UloUwati Uemohli. TU tedh přitcihl Cestinš š wojskem
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do JerUs a lema, dostal se okolo krcilowskčhohradU až kU
chr á UtU; jeho lidě pťřkrhwfse se sstity proti ssipkúm se fhora
padajicim, podkopcřwali zdi a chtčli již zapáliti dweťi
chrúmowých. Powstalci trUUli , pokojUčlskraUa se wfsak
radowala z brzkčho oswobozeUi, chtic se rúda poddati;
an UtUoziz pťedUich Utirných Utčsskcmů stcřliUa hradbách a
zwali Crstia fami k útoku, chtice mU bránh otewťiti a

co oswobždditele swěho od powstalců ho Uwitati, ale Ue:
pťcřtelé ,Zidů a milcřčkowč Flora , wladaťe, UamlUwili
Cestiowi, abh jim Učwčťil, a podplatili wůdce jcho, abh
UU: to Zrazowal. EestiUš tedh odklcidal u tak dloccho,
aš najedUoU kwfseobchčm podiweUidal se Ua odchod
z Utčsta do Shrie. Powftalci tim Uabhli chUti, a wh:
raziwfse za Uim, pobili UtU5300 p čss i ch a 980 jizd Uhch
a wyhUali ho ze zemč. N omcimeUi witcžstwim š jáfo:
tem tcihli Uazpčt do JerUfalema, Uechtice mlUwiti jeU o
koUečně porobč Řimanů a Uepřijimajice od UtirUčjfsich
a moudťejssich žúdm)ch rad an wipskrad. W JerUsa::
lemš a po zemi počal Uhniprawý staw wálečňý. TU
fe kUlh zďranč, dčlalo fe skřeliwo, hlawUějssi mista se
ohražowala, poroUchaUězdi se oonwowaly, sem se zcelč
země wolala Ullcřdeža rozdáwala se ji zbraň a cwičili
se we zknran.d Swůdni proroci slibowali jim witčzstwi,
ctižč:dostiwi a UerozUUmi wůdcowč sbirali lid po zemi do
boje, wolajťce: „Qtrockč dese, fwoďodnými mUsite býti;“
i whhrožowalč likaným fmrti, chUdhchpowszzUjice slibh
a peUčzi, pleUice pťi tom statkh bohatssčch a zapalUjice

wesUice a obydli rozUUmčjssicha pokojných. KťeskaUč
wssak Jerusalemfsti zpomanjice Ua slowa Spasitelowa:
pethž Uzťite JerUsalem od wojska obležeUý, tehdy wč!zte,

že se pťibližilo prsstčUi jeho. N tehdč:ž, kdož jsoU w JUd:
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skU, Uti!ejte na horh a kdo U proslťed Uěho (mčsta)
whjdčte er, a kteťi w krajich, ercházejte do Učho“
(LUk.21, 20u) whtcihli z Utčfta, odebirajicese do hor
a xdo mčsta Pcllh za Jordanem, abh zachrciUiliod za:
thUti žiwot fwůj ax ohradili fe pťed zboUťcUci.

Slhsir pak o tom cisať Nero poslal fcm zběhlěho
wůdce swšho Flawia Wespafiách rokU 67., jeUž slčer
bral w Shrii a jiUde pťrď 60.000 mUžů wojska, a spo:
jiw fe še thrm fwýmTitem, wtrhl š Uimdo Galilejc,
kdežžhl Jofef FlawiUš, kUčz,wojewůdccm a miftodržitelem
od Zidů Ustaner. J dobhli mUoho měst i hlawni
město Tiberiaš, tčž :Unoho lidU pťi tom zaftihli. Nej:e
deleodporowalajim peonst Jotapata wýborUč
od Josefa Flawia bráněUa, až 40. thdrn zradoU pťecr
do rUkoU ťimstych padla a ohněm ztraweUa bhla ,Židč
ztratili tU 10000 mUžU a sám Udatný wUdce jrjich Jofes
FlawiUš š 1200 mUži padl do zajeti ťimskeho, ač fe bhl
š 40 Židh Učkolik dUi wstUdUi Ukrywal. WefpasiaU
chtčl jej zajatrho do Řima poslati cisari NeroUowi ale
Jofef w tajUě rozmlUwč pťedpowčděl pry mU že bUde
oU i st jeho TitUš cisaťem, začež erpasich Ucdal mU
sice hned odUiti otowy, alr obdarowal ho roUchem a
klrnoty a dobťe mU čiUil, zwlásstč Ua přimlUwU shUa

swěho Tita Uačcš propUsskěUUa swobodU pťijal prijměni

Wefpasianwo „Flawiuš“ z wdččUostiaod te dobh wčrUč
držrl fe ŘimaUU, a stal fc fpolU očitym fwťdkema popiso:
watelem dalfsichUdalostiwteto wálce NhUi tedh Wefpasich
Ubiral fe přeš Samaťi do JUdska, wstde hUbša pále,
powstalce porážejr a mťfta Ua cestč!doďýwajr. KonrčUč
obsadil rokU 68l cesth do JerUfalema, položil fe tciborrm
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a Jcricha a zamezil tak JerUsalemským wsseckh thto
průchodh.

Po wsfeckeUteU čaš Utikali powstalci dze wsfech
stran do JerUsalcma Tak Uprchlzpeonsti Gi:
schalh w Galilei sem jeden wůdce bUričů jmenem Jan
(z Gischalh) še swym honem; brzh po Učm pťitahl
šnčmU do mčsta hon jiných powstalců, ktcři dřiwe po zemi
ioUpili a wraždili; k UčmU přidali se hUcd Uespokojenci

; mčsta samčho, dokaZUjice wssUde wssemožnč lidU, že se
mUsi pro oswobozeUi swč chopiti ZbraUč, šatim pak swč

sobeckčzcimčrh chhtťe pťed Uim Ukrýwajice; bhla to ta

Uejnišssi chafa mezi šeloty, whdawajčc fe lidU za ochraUce
;cikan Mojžissowa a za jedinč prawč pťatele lidU Ži:
dowskeho,wlastnč wssaksoUc jenom hlainm protinikem

čizi pohanske wladh w zemi a spUstlhmi rewolUcčonciriproti
ŘčmaUUm Stala tU proti Uim w mčstč owssem takč
četna a wažUcistrana mUšU starsiich a powažliwčj:
fsich, jež Uahližela UebezpečUč toto počinam tťesstčUcU,
a wssemi prostťedky pokoj š Řimanh Udržeti hledčla
Hlaon jejichpak byl Uejwhšssi kUčž Nnanaš Uej:
ftarssi ž biskUpů, mUž moUďrý a sprawedliwý, který pťi
wesskerč slciwč, Urozenosti, důstojnosti a cti swč, jak Fla:

wiUš prawi, i k Uerižfsim fe schhlowati sobč!oblibowal,
UžitkU obchčho Uad wlastni prospčch swůj si wážil a
nade wsfecko o pokoj se staral, Uahližeje UemožUost witčz::
ftwi a úponU štoho zčchUbUlidU swčho. Powstalci omá:
miwsse lid, wykřičeli wssak tyto mnže za Uepťcitele fwo:
šodh i Uciroda a stcili o jich bežžiwoti, hledice pťede wssim
;bawiti se Nnanase, a dosaditi Ua jeho mtsto stejnč š Uimi
smýsslcjiciho horliwce. ?lle Nnanaš rozhoťčen Uad taťowým

počťnúnim spojil se proti UkrUtUikům tčmto š Uejwzácnčje
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ssimi Židy sierěho smýssleni,a whtiskl je ze stťedn
Ulčsta, oUi pak se Utekli honem až do samčho
chrámU, kdež se jako w Učjakš twrzi ohradili. Krhš
pakxse jitťil lid pro teUctčUi mist poswátUhch, wssel sám
mezi Uča pohližeje Ua chrám B pláčem zawolal: „Q kýžbych
raději Umťel, Uežli akxhch spatťowal pťřbhtek Boži tako:
wými ohaonstmi UaplUěUý a UepťistUpná fwatá mista
Uohama Uesilechetttiků posslaančc Leč lněžjkým roUchem

odčU jsa jesstč zijř, UeUachazejedůstojUě smrti stciťi fwšmU “
TU pak dorazili k mčstU dain Uepťatele lidU Židowskčho,

blizci JdUmejssti asi 20.,000mUžů Ua pomoc powstalcům
o Uiž jich žadali, proti ostatUim ŽidUm NUaUaš zawťel
pťed Uimi owfsem městske braUh, awssak w Uoci strhla se
hrozná boUťe, wichr prUdký B pťiwalem, B UeUftcilťpm

ďleskem a hrozným hťimáUim w mčstš bUrčccel, a tU při:

kradli se Uěkteťi powsialci z chrámU kU brČUě a wpU:

stili JdUmejských.NciUoUastalo hrozUé krweprolřtť;
w perim wztekU padl mečem Uejwhšssi kUčz NUaUaš
B 8.000 wznessenými pťiwržemi swými; pošUenáhlU pak
pomordowámo 4.000 wžácUčjfsich mUžů, Ueppčitaje ktomU
UesmirUého počtU obecnébo lidU. Tak tedh zwitězili po:
wstalci Uad mirnými pťesiloU a UkrUtUosti, propUstili
UhUi zase JdUmejské, zawťeli pak wsseckh bránh, alxh tim

strafsnčji w měftč ťciditi mohli, a kdo z pokojUčjssich mh:
slil Ua odchod zabit bhl Ua mistě, kde ho dopadli

WespasiaU wssak Uepofpichal k JerUsalemU, wida
jak se Židč pťi tčchto intťUich boUťich a pUtkach sami
oslaďUji. Ll proto chtěje Ufsetťiti marUěho krweproliti
čekal š oblehčmim a útokem jesftě, donaje, že se brzh
powstalci mezi seboU sami rozščli a potirati ďUdoU.
W tom wssak pťissla mU zprciwa, že se cisať Nero
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UkrUtUiksám zaw raždil (w čeerU rokU 68 ), kdhž se
wojskow Řimč a w Špančlich a i sama rada ťimskaproti
UčmU zboUťila. J pťcstal od chhstáni se kútokU na Je:
rUsalcm a tcihl pťeš Cesarei š wojskem k Jtalii, očeká:
waje, až kdo ťdee cisaťrm a jaký rozkaž UxojskUjeho
odessle. Blle wojčxci sami prowolali si tťi nowč cisaťe
po solxčw jexdnomroce: Galka, chU a Witellia u až
konečnč! wťgchotxniwojsko w rghptskě Nlešandrii zwolilo si
saměho60lrtěho UxůdceWespasiana za cisaťe (1. čer:
wence 69), jejž i řimskčxrara pťijala, an zatim prwni
tťi UásilnoU fmrti ze fwčta sefsli.

Co fe toto dcilo, zUťilhstranh w JerUfalemč
strafsně proti sokxč.Horliwci pod JaUem z Giu
skalh psowozowali tU jeU loUpeže, wraždh a nátiskh na
potkcini. wafak mirnějssi oťxhwatelé JerUsalčmfsti sta:
rali a Uchášeli se o pomoc proti nčmU, ťxojice se, abh
jefstč snad w noci na nč newypaerli, Ucčfta Uezapálili, a
jich wsfech neUslUrtili, an se mnoši z powstalců sami od
nčho odtrhowali, chtice samiporoUčeti, a š wčrnými Ja:
nowými proto w ďitkách Utall;ch a fsmwcitkach anstcile

se potťpkali. J whwstali proti nim a whtiskli je až do
chrámlx, kdeš nesslrchetmi rota tato bhdlila. TU pak
práwč okxjeUxilse pťcd branch wenkowský hon po:
Pstalecký 20.000 lUUžů, jrjž fekral wůdce jejich
Simon Gerafenský whorach z lUpičUa UlčemUikU,
táhna B Uimi proti JerUsalrlUU, trhšně a hUbč wssecko
Uapoťcid chtčje šmocUiti se lUěsta Nejwhšfsi knťžiawšac:
Učjfsi lidU strcmh mirně widoUce nesmirne nesncize U
wnitť i zwenkU odhodlali se k ord.xážněmll z UoUzr pro:
stťede u proti Gisialowi abh je od nčho oswobodili,
afrozumčwsseseše Šimoncm wpUstili jej do lUěsta,
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Uačež ďojowali oboji powstalci krwawč a UemilofrdUč
mezi seboU okolo chramn Než UkrUtnějfsi jesstč ŠimoU
Uež Giskala wraždil UhUi i občaUh th, kteři ho sem po:
wolali, zapalUje jim domh a š rotoU fon je loUpč.
J wyfkytlse tU opčt ctižádostiwýEleašar a postawil
se w čelo odďojUikům tčm, kteťi fe od Gifkalh odtrhli,
a maje afi 2.500 lidi, z chrúmU whpUdil GiskalU za
brány chrámowš a do okoli, a scim se Uintť fwathUč
rozložil Nle brzy inkUul Giskala, oblehaje Eleazara
w chramč do siUš chramowe š 6000 muži, a Ua Učho
zasedoražel ŠimoU š 10000 Židy a 5000 Jdumejfkymi
z ostatmho mesta N lPUi žUťilhtdlo tťi powstalecke
straUh: Giskalowa, Simonowa a Eleazarowa w městč
proti fobš; ssarwátka bhla za ssarwútkoU, wýpady za
wýpady, birky za bitkami, jedni wraždili drnhých bez
rozdilU, tak že tekla krew po mčstě i po fwathUi; an
čafto zabiti jfou i kUěži pťi každodeUUich občtech we

chrúmť kameUim, ješ Ua Uě Giskalowci ze siUč házeli.

Pťi tom pak UstawičUý ryk bojujicčch we dne w Uoci,
pláč, Uáťek utiskowaUých a obchč zousalč wolúni xxozrý:

walo celč mčfto, tak že dobťe Flawiuš piffe o Uěm, že
fe podobalo tehdáž lite sselmč, jež Uemajic jinč!ho pokrmu,

we wzteklofti a ž hladU fama febetrha a sežira; do:
ťládaje Ua jiUem mistč: že UeUtrpčli Žide an horssich Ue:
fUazi a útrap a foUžeUi od ŘimaUU Uad th, kterhmi se
sami hUbili pťed obležeUčm města, tak že dobhti mčfta fe
mUohým takřka dobrodiUim jesstč býti zdálo.
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š. 36. Bblěhčmi erUsalrma od ččita a soUFrnijrho
(r. 70).

thž tedh bhl Wespasian whwoler! za ctfaťe a do
Řima se mUsel odebrati, abh na cisaťsky trUU dofedl
swčťiť fkončeni wálkh fhnU swčmu Titowi, jenž w únoru
r 70 pťitáhl k JerUfalemU a rozložil fe na wúchodč Ua
boťe Qliwetske hledaje nejpřihodnčjsiho přistUpUkc zdčm
jichžchtčldobywati Zatim hrnulo sc zjinhch stran Ues ci:
slnč mnošftwi lidU do Jernfalema. jenž asi 150.000
swých obhwatclů počital, dilem k ochraUč swého žiwo:
bhtč a jmčni pod moci ťimfkoU, dilem i k fwčcenč swátků

welikonočnich, kamž fe pťečetnč wůbec fcháziwali. Tak
FlawiUB Udáwá, že počitali jednoU kněži Ua žádost wla:
daťe Flom pro cisaťe Nerona o welikonocich jen oběti
a še jich bhlo 270.020, kU každš pak občti sr Uejmšnč
10 lidi (nčkdh až i 20) dostawilo, čimž by počet wssech
občtem přitonmých Ua půl tťetiho milliomx fc páčil; Ta:
cit, soUwčkýťimskýpohanský dčjrpifec wssak jenom 600 000
lidi Udáwá Powftalci widoUce newyhnutelUč nhni Ue:
bezpečenstwi, spojili se sice k fpolrčne obranč proti Ři:
manUm kdhž bhl Eleazar wUdcowstwi složil ale wza:
jemnč fe pťece Uenáwidčli welice. Qpewnčni mčsta
bylo ohromnč; tťi zdi obkličowalh Utčfto a w tčchto
stálo 164 wčši čili malých twrzi, 200 loket jedna od
drUhě wzdáleUých a 20 loket nad zdč whsokých, chrúm pak
fám byl pewnosti témčť nrdoďhtnoxl. Wida to TitUš, a
chtčje Usfetriti welikeho mčsta krásUšho chrámU a krwe
tak četneholidU Uabizel Židům Usietťeni pakli fe
wzdaji Awssak tito zamitali wsselike Uciwrby, pokťiklljicc
UaŘimaUh: „Pohrdame smrti, a otroctwi ji pťedkládáme,
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fečjsme bndeme sskoditi ŘimaUům, dokUdbUdeme dýchati.“
TU přikročil TitUš koblčhcini, wojskoťimfkč
Uedbajic Ua UeUstcilčssipkh šřdowskč, welkťpmiberanh bilo do

xsprUmizdi mčstskě až ji 15 den prorazilo; wojcici rmU
pťelezssr otewťeli branh, a wnikli pťed zeď druhoU,
za Uiž fe Židee nazpčt tahnoUti mUseli; patý den padla
i tato, a ,Žide odtahli do hradU Nnto!liowa do chramU
wedle stojiciho TitUš chtčje jesstč Ufsetiiti mčsta achramU
kázal lidU, abh domů nezapalowali, aniž zajatých zabi:
jeli a poslal proto Flawia k Uim, abh š nimi o pokoj
whjednciwal; ale horliwci fe smichem a kanoU, wýčitkami
a hrozďoU odbýwali Jofefa, proklinajice spo a hazejire
po Uěm, jako prý po šradcowi wlafti kameUim Jen
zmirUějsfi chlUUozi kŘimanůlU pťeďčhli, jež
Titnš ochotUčpťijal a kam chtčli roszstil; rota wssak
horliwců proncisledowala každělpo, kdo k lUirU radil, a
wraždila th, kteťi chtěli pťeběťpnomie Zwlússtč bohati
strastč zakoUsfeli,kdhž fe UoUze a hlad w mčstč roz:
mčxhalh, an powstalci pťi předesslých půrkách w mčstč zá:
soďh a skladh dilem ohnčm zničili, dilem pro nečetnč
množstwi lidU dojidali. BUťťčowč Ucisilim pťehledciwali
domh zwlússk kxohatssich anebo zdrawč!jssich a silnčjssich

mčsskanů a pakli coTUalezli, whrwali jim toho a bili jich
jesstč, že to před Uimi Uschowali; kde wssak Uičeho Ue:

Ualezli, trápili lidi UkrUtUě, abh prý Uschowaně pokrmh

whzradili; Uč!dčlali to wssak z hladU jako spisse, abh si
zúsobh Ua bUdoUcUost Uchrúnili. ChUdi owssem hladem
hUbli a whshchali, možnějfsi pak weliké penize za korec
psfenice a méUč možUi celě fwč jmčni třebaš za korec
1ečerUa rcidi potaij dali, Uačežfchowajice se do sklepů
ze strachU a hladU bUď shrowč a Uemletč obili hltali,
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aUcbo bidný z toho chlčb Ua kwap pťiprawowali; kstolU
owfsem Uikdh nezasedali, Uebo pokrmh buď shrowč, Ueďo
jen Uapolo waťeUč od ohUč brali , aU silUčjssi slabssim,

často pak i žeUy mUžům, děti rodičům an i matkh
ditkúm od úst jidlo whdirali , ač tdto takťka w rUkoU
jejich hladem hhnUly. Když pak tresili Ua Uč bUťiči,
wyrwali jim pokrmh bez !Uilosrdenstwi, š křikem„rwanm a
snžowčmim. thcháželi si tedh lUUoziw Uoci až kstrúžem
ťimským, abysi Ušco zeli a polnich byliU nasbirali; Uež
jestli to hUed Uesnč!dli, což Uemožně bylo, pobrali jim to
pťi UciwralU do mčsta obhčerě powstalci neUechajice jim
ani UejmrUssi častkU,ač za to snažUč jich prosili thž
pak čim dale tim wice ŽidU wychazelo Ua koťiUky, wojáci
ťčmssti dilem erčřice jim a jsoUce podraždčni Urpmnosti
jejich, chhtali je, Usekali jim rUce, a Uazpčt do mšsta
pro hrůzU je poUsstěli, kteři pak šbraň mčli Uebo odpo:
rowali a se brúnili, ty bičowali a na kťiže proti zděm
wčsseli. BropUstiti jich zdcilo se Titowi Uebezpečno, Uwč:
zUiti wfsecky, bylo Urmožno; i domýssleje se, že spiffe

szdáni je pohne Uezbraňowal wojaťům jich kťižowati
Tito pak zajali Uekdhza den i 500 Židů wčssice je, takže
blizky wrch jako lcš whpadal časem pak ani dťiwi Ua
kťiže ani mista se Uedostáwalo. Než powstalci tim se
erbmčkčili, ale wh wádčjice Ua zdř mčssťaUy kpokoji
se klonici, nkazowali jim ty kťiže Ua důkaz, co jich
očekáwá, pakli se wzdaji, čimž owssem Uonzi ač klamUč
w mčstč sečkali.

TitUš wida trdy, že an profboU an hrozbon Uičeho
eryťjdi, UmiUil si !Učsto Umoťiti a je tak
szdciUi přiwčsti. J kúzalwzdčlatičtyrh Ucispy
Ua sewerUi a půlnočni straUč, ale powstalcj w městč Upae
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dajice tim w onfalstwi , podwrútili prcici tUto ohnčm,
podkopali zdč a whrazčli na Řimanh, zkaziwssejim pťi tom
wsfeckh tdto pťiprawnč prcice č stroje j obleháni. TitUš
tťm podrciždčn Uminil si tedh celoU polowčcč mčsta zdi
obkličitč, abh jim wsfecken whchod z mčsta Uzawťel, a
je ďUď k poddúni se anebo k Umoťeni pťiwedl. Wesskerě
wojsko dalo se do dila a we třech dnech stála zeď i
š whsokým pewným Uáspem čili hradbon okolo chrámU,
dradn a města, 40 honů čili jedUU miťť w dčlce obná:
sfejici, takše se již naplňowalo, co předpowčdčl Pán plciče
Uad JerUsalemem: „PťijdoU Ua teďe dnowč, a oďťliči tř
Uepťátelé twoji Uáspem a obleonU tč a onši tě ze
wssech stran a na zem tč: porazi č shnh twč a erstawi
w toďě kámen Ua kameUi.“ (Lk. 19, 43.)

NhnimUselowlcidnoUtiwsfeoďecný hlad w mčstč,
an ničeho do mčsta nepťichúzelo; dáwno již pťestalh i
každodenUi občtč w chrcimč, an se jehňat Uedostáwalo a lidč

pošiwali nhUi co nasslť, Učkdh i nezážiwnč! a lansnč! wčci,
čehobh ani howada Uežrala. Kdo mčl nčco zelenčho,
to ďhlo již pamlskoU, awssak sďčralř č starč seno a smeti,
je žwýkalč a polhkali ; taktěž pash, skťeche a kůžč zpawez
či sstitů Utočilč a požčwalč; ano Uaposledh prohledáwalč
i stokh, w nichž sspan zmčsta tekla, a siarh hnůj krawskb,
hledajice w nčm zrni a trUsh za pokrm. Nad to pak sko:
rem w každčm domč a rodinč ďhlh pranice o pokrm,
jestli jen sebe Utenssi fe tU nachúzel; pťi tom pak lotťi

a loUpežnici nade wsse„cko th Uďohč týralč, i kdhž již
hladem Umčrali, Ua nč se doďýwali, je prohledáwa:
jice, a dwakrát i tťikrát do jednoho dolUUse nawrarn:

jice, takže k hladU pťidal se i ftrach před lotšh tčmito.
Brzh po hladu počal zUťiti i Utor w mčstč. Zidé Umo::
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řeUi UedostatečUoUaUebo fspatUoU straon chodili již jako

stinh po mčftč, a když Uebhlo docela Uičeho k jidlU uu
Umirali hladem doma i Ua Ulicich. Na počátkU pocho::
wúwali je pro UesUesitelUýzcipach na obchě útrath a
whwášeli jc za brčmU; tak jich napočital jeden hlidač
jeU skrše jednU brcinU od 14. dUbUa do 1d čerchce, jeliea
kož lUUfeli whpláceti z obchč pokladnicc tyto pohťbh čilř
wlasknč to whweženi, dle Flawia, 115.980; wssechpak i
š chUdýmiprý asi do 600.000 z bran whwezer bhlo,
takže fe koUečUč ani lidi k whwúženi nedostč:walo. TU

je tedh jen húšeli ze zdi dolů do pťikopů, ďez pochowúni
jich Uecháwajice, jelikož zdrawi se pobťďů sstitili, dilem
pro lUUožstwi mrtwých tčl, dilem pro nebezpečellsiwi
wlastltiho žiwota. thž pak TitUď jednoho časU spatťil
přikop mrtwolami na polo shUilými a hmhzem se hem:
žicim UaplnčUý, tčžce prý Uad tim zalkal, spinaje rUce
k Uebesům a doklcidaje, že tim oU wiUeU neUi. Konečnč

je thásseli jeU na plochy ftťechy wčtssich dolUů, jež fc
owsfem brzy ženami ř dčtmi Umrlými Uaplnilh, an Učktcři
zůstali i ležeti Ua Ulici šcela opUsstčUč, a Uemajice pťátel

na mistč tom, kdež ďyli, prciwč tU zemťelř. Nčkteťi po:
pochowáwajice jiUč, fami tU zathUli, jini dowlčkli fe
fami Ua odlehlejssi Utista, abh tU UlUťeli w pokoji. TilU

wfsinl owssem kazil se zwlčcsstč pťi letnim parUU wszch
a tak padali lidč moroon rann denUčďez počtU, a
bez Uadčjc whswobošeni.

Než anzdor tčlnto erýslowllým mUkálU,o Uichž
fám Spasitel ťekl, že neďhly od počcitkUanž kdh bUdoU,

(Mr. 13, 19.) Zdrúhali fe twrdofsijni powstalci pťi:
leoUti fmiťliwč núwrhh Titowh a zachráUiti
mšsto, chrcim i žiwot. FlawiUš obchúzejekolem mčfta,
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Uapominal Židů aby se wzdali aletitokamcnim
do hlawh jej ranili takže polomrtew od Řimanů odne:
sseU býti mUsel Zotawiw se Uapominal lid opčt kpod::
dáni, dokládajc jim, že jinak za jeho poraUčUi brzo po:
kUtUwežmoU u ale Uadarmo Nejwhšfsi knčz Mathaš
š tťemi syny a š dwčma pifaťi a patnacti szrferými
Židh zawraždčni jsoU mečcm na rozkazŠimonůw
jclikožbyli Uaranti že š Řimany o pokoj wyje:
dUč:wali. A kdo z UoUze a zr. strachU pťed smrti chtčl
se zachrániti útčkcm kŘčmanům, wyhlássert byl za zrádce,
a Ua mistč žabit jeft; Uež pťece prchali mnozi ch
co den z Utčsta. Nwssak i tU čekal na nč ftrassný konec;
Uebo Umozi jfoUce celi wyhladowčli rhchle se tU Uasy:

cowali, a nemohouce to stráwiti, ro;pUkáwali se ze sla:
bosti, jini wssak UkrUtnč od Řimartů wraždčni byli, jak
FlawiUš doklada JedeU totiž Žid než z mčfta Utekl
polkl prý Učkolikmalých penižků, abh si nčco do ťimskčho
táborU zachowal a pťijda tam hledal prý je wr wýkalU

fwem Což zpozorowaw jeden ťximfkhwojak Uamluwil
ostatnim, že Žide přeďčhli jsoU pe Učzi Uaplnčni a Ue:
sytčwojskoshrskša arabskčrozpcira lo pry za jedUU
Uoc 2000 tčch Ursskastniků, a ač jim to TitUš pak pod
ztrcitoU hrdla zapowčdčl, konali to pťece polaij.

Když konrčUč dofábl hlad w mčftš takowšho stUpUč,
že i mrtwú tčla poloshnilcipožiwali, tU i onfaloft a
UkrUtUost ťáditi počala. Domáci lotři aloUpežUici
wráželi do domů, prokopciwali je, loUpili mrtwoťh, ssla:
pali Ua Uč, pťehazowali jč!, a Uičeho Uenacházejice, zlosti
do nich fekali a bodali. Kdož pak jefstš tU žiwý zůskáwal,
Učkolikrcit tťebaš po sobč od Uich pťehledáwún a trá:

pen bhl, aby Uschowančpokrmh whdal. le Josef
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whpraije strasiUý pťibčh o Urozenč a bohatš jednč
UtatceMarii, dceťi Eleazarowě šeZajordúni,
jež se do JerUsalrma š jiUými pro zachráUčUižiwota Utekla.
thž ji tUwsfeckeUstatek i klenotyi pokrmhpobrali, skorem
každý den ji olUpUjice, popoUzela je hanou a ztoťečenim
fama Ua sebe. thž pak ji pťece Uikdo nechtčl zabiti,

e ale khledáni pokrmU ji nUtil, a ona hladem hhnoUc Ui:
čeho naleroUti Uenlohla, tU konfalčmU a Ueslýchanémll
zločiUU fe odhodlala. Bopadssi malinkčho swčho
chlapečka od prsoU, zabila ho, a Upekssiho, polowici
saUta fnědla, a drUhoU si schowala. thž wssakza chwili
přissli loUpešUici a citicexUtafo, hrozili ji wrašdoU, pakli

je erhdá, wzkťikla žeUa whtáhssi dčcko: „Ano, schowala
jsem wám tU nejlepssi polowičkU, swé dťtě jsem Upekla,
tU je múte, jezte, jako jfem já jedla, sice je jefftč sama
dojim!“ Strachem a hrůžoU jako zdťewčUčlia omúmeni
hledčli whjeweně na Ui uun a ač hladowi byli, UkrUtUosti
tě se zděsili, rhchle pryč odbšhli a po mčstč to wyprciwěli.
Tituš UstrUUl dowčdčw fe o Ueslýchcméma Uelidskšm
tomto skUtkU, a zapřisak,xal se swbmi čxohh, ťka: „Pokoj,

samospráwU a odesstčUi jsem jim podáwal u ale oUi
jen odboj a wálkU strojili. Nejsemte tedh já toUto ohaw:
Uostiwinen, a proto pťikrhjU sUtanmi mčfto
toto, a Uenechúm slUUci wžcházeti nad mistem, kdež matky
takto hodei.“ Tak fe whplňowala flowa BožskčboSpa:
sitele jdoUciho Ua smrt: „Dcery JerUsalemsič, Ueplačtež
Uade mnou, ale nad thh sndťplniz Nebo aj pťijdoU dUowčx,

kdež řeknoU: Horh padUčte Ua Uáš a pťikrejte Uáš, o
blahoslaweltč matkh Uemajiri ditek.“ (Bk. 23, 28.)

10
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š. 37. Bobyti mťstn i chrčxnnl a oUplUč šniťrni jržich.

Nhnť již Uechtěl čeknti dčle TitUš; moťeni hladem
x trwalo již tUze dloUho, srdce jeho zaerťelo Ua UkrUt:

Uosti páchanč w měftč a Ua UeUstUpnost obležeUých, kteťi

Uechtčli nikterak pťijmonti poddúUť a pokoj. J dal tedh
znowU poskawiti oblehaci ftroje na zeď U hradu Nn:
toniowa, ale beranh silnč nemohlh ji nikterak zmoci, pťi
čemš jesstě ze shora neUftcile Ua Uč ssiph kpciželi; i Uděees

lalř si Řčmanč ze sstirů přistřefsi nad seďou, a dalč se
do podkopliwčmi zdč, což za dwa dni whkonali. Zeď padla

a dobrowolnici wlezli, owssem namahawč, Ua hrad
a žmocUili se ho w Uoci; Zidč Utikali ž hradU do wed::
lejssiho chrcinm u ŘčmaUč walili se za Uimi, útokem
wrazili Ua horU chrcimowou, a tU strhla se pťed wrath
chrúmowýmiprwni strassnci bitka, od 9. hodinh we:

černi až ždo 7. ranni, mezi powskalci a wojskem, w niž
konečnč RčmaUč! UstoUpili, Uemajice dosti wolnčho mista.
J dal tedh TitUš zúkladni zdi hradU Nntonie proto roz::
metati a odklizeti, pťi čemž opčt sedm dni strúwili. Chtčje

jesstč nhUi krúsrný chrúm zachowati, nabizel Tituš po
Josefowi opět ,Zidům pokoj a nepťijmoU:li jej, žcidal jich,
aby pro UsfetřeUč a Ueposskwměnť swč swathnč bojifskě si

jinde whhlťdli; ale Giškalstý, jemUž Uabťzel takč wolnč
odejiti, pohrdUa Uáwrhem pokoje, pofmiwal se jesstč dobrč
a ssiechetnč wůli Titowť, whdáwaje ji za múlomhsinost
a strach z bližici se poráškh.

TU tedh obnowil Tituš, ač nerad, opět boj, tnaje
nhni wice mifta před chrámem; bojowali od wečera do
rána, ale žúdná strana, ač mčlh značně žtráty, UeustoUpla
z postawenť swěho; witězstwi rozhodnč se Uedocťlilo. J
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Udeťili Uhni tedh oUtokem Ua chrám, jeUž obe:
hUčm jfa čtwerými Učxsph,jako Uedoďhtný hrad před Uimi

welebUč fe wř,dpirlal0 Po Učtolikademtťm boji zboťili

teprwa sewerUi hradbU Učcdwoťichrálštowčho, a dostali se
do prostorU pťed chrcim, wešerUce Zidy zpodloUbi, cho:
deb a siUi (kobek), jež oni zapalowali, do wnitťku. Tim
rozboťčell TitUš, že sami chrčtm, jehož oU chrčmi, zapa:
lUji, odhodlal fe koUečUčtakě k dobýwcilli jeho; sfest dUi
zej stěkali ŘimaUč, podkopúwajice a roztlonajice beraUh
západni i půončUi ždi chrámowč i sincowč. Po žebťi:
cich postawili koUečUčwitč;ně zUaky Ua wrch chrámU u

ale ,Židč! hč:zeli dolů wojč:ky, zabijeli je Ua hoťe a žwrax:
celi jim žebťikh a odthali je opčte TU rozkázal TitUš
zapáliti ďrčmh chrámowč; hoťelo celý deUa celoU
Uoc; dwere, pawlače a bhth kUčžskebhlh již fpalenh, ale
Žide se pťece erzdawali TitUš Uechtčje fe mstiti pro
twrdossijnost jejich na chramč porUčil tedh opčt hasiti a
UdUsiti plameUh Žide owsiem wrhali fe Ua hasiče ale
Řimaně žahUali je Uažpčt a dostali se tak až k intť:
UimU chrč!ml:. TU pak jedeU wojúk Uečekaje Ua rozkaz

Titůw dal se whzdwihUoUti od drUhéďo do wýssky, a
hodil hoťicč hlaweň zlatými dweťmi ježwedlh
kfwčtUicim chramowým Ua straUčpUlnočnču a
we chwilce whchrlil fe oheň ,Žide š onfaldm kťikem a
ssileným plačem Uedbajice Ua meče a plameUy, pťiběhli
k hasselti; i TitUš kcizal wojákům hasiti, a sčtm požčtr
UdUsfowati hleděl ale wojcici rozwztekleni Uedbali rozkazU

jeho, an jeden druheho jesftš kzapalowan podnčcowal
aodhaUčli Židd mečem, kteťi tlačice se z chramU pťi tom
se fami Umačkawali a posslapowali WraždčUi strassUe
nastalo Ua to we wfsech Uč:dwoťich a siUcich, takže u

10ed
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zápalnčho oltáťe celč hromadh mrtwých leželh, a krew
proUdem po ftUpUichznichtekla. We intťkU chrámU
wussakpřece jesftč oheň Uerťil;iwesseltamtedh
TitUš, chlčje si jej š důslojniky prohledUoUti, a Užafmlt
eridanU krcisoU,kázal a prosil wojáků, abh zachrciUili
afpoň intťek a Uhassowali oheň; i dal whnčsti afpoú
zlatý swiceU, zlatý občtni stůl a zlatb oltciť kadidelUý.
Ale wojáci dhchtice po pomstč i po loUpeži Uepoflechli,

q kdhžTitUš proto wyjda na Uě dolehal, wetťel fe
jedeU do fwathUč a podložil oheň pop weťeje dwcťi,
čimž UajedUoU oheň wnitťkuU se wzňal. Zidč Utikali u
ale wojáci mordowali je tak, že Uebhlo ani zemč pro

mrtwolh widčti, a jesftč po mrtwých fsiapajice, hqnili
Utikajicich; Ua to wrazili do pokladUice, kde mčli Zidč
UložeUč wsfeckh kťerth chrcimU i swč zemč a whloUpili

tolik zlathch wčci, že tehdáž prý ceUa zlata uw Shrii o
polowici až spadla. Když pak takťka celý wrch chrá:

mowý hoťeti se zdcžl, wrhali se UáramUým z toho ho:
ťem mnozi wčrni Zidč fami do plamenů jeho. NUo i
do nejzadnějsfi sinč před chrcimem doftal se oheň,
kamž fe bhlo asi 6000 ofob Ukrplo, jež tam jeden lžiwý
prorok z mčsta fezwal, pťedstiraje jim, žc to HofpodiU
rozkazUje, a je tam ochrciUiti Uftanwil; a leozi Uhoťčxkč
tU beze wfsi pomoci wssickni. Na to bhl zboře n chrcim
až na zcm, tak že Uezůftal kámen Ua kameni, knřži jfoU
powraždčni a U prostťed bhl poftawen ťimský prápor
š orlem Ua znameni witčzftwi. Na to bhlo zde ihned
bohům na poděkowcini občtowáno (10. frpna r. 70).

BUťiči Učkteři proraziwsse fe wojskem ťimským, Utekli

(Ua horU Sion) do hoťejfsiho mčsta, jež most š chrá1r
mem spojowal;u wůdcowč pak jejich JaU a Šimon žcia
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dali o rozmlUwU ď Titem Swolil k tomU,a
karal jejich UemoUdrost, š kteroU walkU proti wsfemoc:
Uč!mUŘimu, jehož celý fwčt posloUcha, podUikli; whtykal
jim jejich erdččnost k powolUymŘimaUům, a jejich Ue::
UftUonst w boji „Pťed walkoU“,prawil, „Uapominal 1sem
wáš, abhste pťestali; kdhž jste již dloUho bojowali , od::
poUsskčl jsem wcim, Uad zajatými slitowal jsem se, zUťi:

wost fwých wojáků jsem zdržowal, ke zrťm wafsim jeU
Uerad jsem pťiwlekl wálcčUš Uústroje, po každčm witčzsiwi
jsem wáď whďižel kU pokoji Ue jako witčz, ale jako pťe:
možcný. thš jsem fe pťibližil k chrúmU, prosil jsem
wáš, aďyste wlastni fwš swathť Usfetťili, a chrčmt za:
chowali, dciwaje wám swoďodU k whjiti a žiwot wcim za:
rUčUje, an i to jsem wám Uaďizel, abdste, kdhš jesstč
dč!ťe bojowati chcete, jiUé k boji zwolili misto. Tim wssim
jfte pohrdli, an jesstč Uhni we zbroji stojite, a Uechcetean

Ua koUciabh fe zdcilo, že se kořite derhUete:li zbroj,
podate:lise milosti wcim dopřer u Židě wssak
mUodpowčdčliUertUč: „Milosti od Teďe pťijmoUti
Uemůžeme, ale žádáme, abh Uám dopUsstěUobhlo
z města toho whjiti.“ Když pak jich i FlawiUš prosil,
abh aspoň wzdáUim se mčsta zachowali, posmiwali se
jemU. TU tedh TirUš rothťwaw se, že mU jesstč wý:
miUky chti pťedklcidati, odpowčdčl jim, že bUde Uin dle
wcileťneho ťadU jednati a žadUemUže erdesti; a porUčil
dobýwati mčsta hoťejssiho jež pťikre opewUěUea tťemi
twrzemi ohražeUě bhlo Dělali tedh Řimalte Uowe Uaspy
a fmhkalh Uastroje walečUe ke zdčm, koťťce a podko:
pciwajice, až koUečUě8. záři zmocnili se i tč části
a tim celčho mšsta. TitUš wessedwitězUčdo mťsta
a wida peonst zdi i wčži, š podiweUim zwolal: „JeU
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pomocč ďohčl jsme zwťtčzili, Uebo žádná moc lidská dh
proti tčmto pewnhm zdčm Uřc Uedokúzala.“ Nhni po:
wolil TitUB wojskl: dle libowk:le w mčstč loUpiti a ozbro:
jeUé powftalce wražditi; wojcici wraždili Uesietťice ani
slaďých žen; kterýchž Usietťili, zajati jsoU a wedeni Ua

prostorU pťed chrámem. W domech pak bhl založeU oheň
Ua wsfech straUách mčsta, jenž zUťil po tťi dUi a wffecko

ztráwil. Zajatých bhlo 97.000, z Uichžasi polowici TitUš
darowal swobodU; pčknč rostlť mladici Uechánč jsoU na
žiwč, aďh w flawnčm průwodU witčznšm šo Titem do
Řima wtáhUoUti mohli; wýrostkowč do sedmnácte let
prodáni jsoU za otrokh, mladici wice fedmnácte let čťta:
jici posláni ďhli do Eghpta k weťeré práci a do jiných
Utčst po ťissi, kdež jeden drUhčho w ssermiťských diwadlech
skolil aneb diwokým ffelmcim předhozen zahym:l. N mezř
tim, co tňkto lid rozdčlowal, zathUlo jich 12.000 hla:
dem, bUď že jim strážni jisti Uedali, anebo že pokrmč:

požiwati Uechtčli. W celkU zahhm:lo oblžxšenim a dobhtim
JerUsalema pťeš 1 millioU a 100 tisic Zidů wfseho stáťi,
rodU a pohlawi a toUtčž doboU asi 200 tisic po oftatUi
zemi židowské. Jan z Giškalh a Šimoll byli wssak fcho:
wč:Ui w podzemnich stokúch; Giškala doUUceU ďhl hladem
k podáni se a odsoUzeU k dožiwotUimU žaláťi. ŠimoU

wssak podkopáwaje fe zmčfta a Uemajč tčž pokrmU, pro:
kopal se erčdomky Ua k)oru, kde chrám ftáwal; i Uechtčl
se jesftč wzdáti, Uačež wzat od Tita ncisilUč a UschowúU
kwitč!zUčmUprk:wodUdo Řima. Na to bylo cčlč mčsto
zbořeno a zdi jeho zcela zboUrúUh, jeU tťi jsoU
wčže UccháUh Ua památkU UdatUosti a silh ťimskč a kUB

zdi mčstskš pro ochramx wojákům Zo ležeUi. Tak bhl po:
fslapán JerUsalem od pohaUů, a Zidé padli pod mečem
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a zjimani ďhli wedeni mezi Uárodh, jakž ťekl wýstražnč
Spasitel, a dlr flow Danele proroka (9, 26) „Ueďhlwčce
lid kterh ho zapřel “ Dokonaw takto po ssestimčsičnčm
oblrban TitUš zkázUUtčfta slawil Uhni společUčš otcem
slawnh wjezd do Řima pťi nčmž mezi jiUoUkoťisti
nessrU Ua odiw pohanum zlath fwiceU a stůl z chraxUU
JrrUsaleUrsteho a w průwodU zajatých bhl w okowech
wedeU UáčelUika swUdcr jejich Šimon, jeUž na to metlami
UmrskaU dobit bhl

We don letech pak bhlh dobhth i ostatni peu
onsti a mčstaw zemi, pole thbeUa a celá Pale:
stan z rozkazUcisaťe WespasiaUa, otce Titowa, obrá:
cena w poUssť SpolU pak pobráUh jfoU wssrckh

statkh Židům a rozprodaUh, abh nemohli se tU wice
zdržowati a proti Řimanům boUťiti Z trrstU pak !UU::
feli platiti daň chramoon do ŘUUa do pokladUic po:
haUských, kdež pťed ofmi Ucčsici (19 prosince 69 r) tťi

chramy pohaUske poprlem lehlh, abh se opčt whftaweti
mohlh Židč pak kteťi Ussli smrti, rozUtikali je do wsscxch
koUčin fwěta zwlasstě do blizke Shrie oplakawajice pak
marně pád mčsta i chrámU, zkázU zemč i lidU a rozpla:
sseUi po okrsskU zemskčm. xe)

Ue)PodroonU a wčonU ǧ.prawu o teto walce zanechal očitý swčo
dek a tehdejssiwůdce Zidů jeUš od ŘťmaUů zajat bhl Joses
FlawiUš w spisU: Q walce židowskč (od SUfsila 1856
w BrUť Dťdictwť ChrisloaMetbodčjským); z Učho podáwú whu
ňatko EusebiUš we swčcirkein hislorii lU. Ul. ťp. 5u8.
w českčm whdčmi Krbcowč r. 1855 str. 98u114). S Flao
wiem soUhlasi i soUwčkýpobaUstý ťimský dčjepisec Tacituď
w 7. kUize, 13. kapd swč hislorie. NcUmaUU podč:wú w Zia
wotč Pčmč (dťlU U. 1862, str. 132u151) dle tťchto prameUů
talč dobrď pťebled celč wúlkh tčto.
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Pohansstč cčsačowč čimsstčproUáslcdnjč
kťeskany.

š. 38. Yťiťiny pronúslednmčmi břeskanů r. 64uo323.

Kťeskaustwissiťilo fe potenáhla předewssim po celč
tehdejssi ťifsi ťimskč w Ewropč i w Llsii, uo an doz
stalo fe již i do JUdie, Bersie, Armexňe a Arabie, an

w ?lskice do Eghpta a thšsiUie. Než fotwa že pťestali
je Zidč proUáfledowati, tU počali zaš již ťimfski fwěto:
wlúdni cifaťowč pohaUssti Uowý krwawh boj Ua žiwot
a na fmrt proti kťeskattům, ktrrý trwal storo 250 la!ta
Ll Uediwmefe tnze tomUto zuřiwč!mu potlačo:
wčmi, UwažUjicr tehdejssi takťkawfsemocUoU wlč:dU
ťimfkou. Welici a silUi, an storem wfsickUi teh:
dejssi Uúrodowč podlehli Uloci a sile ťimfkč a Umsili

posloUchatř Ua flowo rozkazů ťimských wladařů , jen ti
Uepatrlti a fprosti kťeskanč, jak fe mlUwilo , odwúžili fe
odporowati rozkazům jejich, zaklúdajice si Ua wiťe fwč,
kdežto pohaUč fwč wirh si owfsem skorem newážili. J
Uemohli tUdčž an pochopiti, jak mohli kťeskanč občto:e
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wati pro Ui jmčni swč, wýžin, úťad i otčinU, jak pod:
stUpowali tak statečnč i nejhroznějfsi mUkh, ano i smrt
pro Krista , nedadoUce se ani pťemlUwiti, an darh a
slibh pťilákati, ani mUkh a smrti doUUtiti k zapťeni kťe:
sianske wirh a k pťijeti werejneho a obecnebo Uabožen:
ftwi pohanskeho uu Zda se to byti owfsem podiwne, proč
Řimam jen prawě kresianskoUwiru pranslcdowali š ne:
konečnhm Ukrmenftwim kdežto sami bohh jiUťpchnarodU
mezi swě domáci bohh pťijali a ctili, ano za čan cisaře
NUgUsta jim wfsem w Řimě i společUý chrám wyftawěli.
N jefstč diwnčjssi snad se zdci, že i fslechetUčjfsi a wůbec

mirni a jinak sprawedliwi cisaťowě takě kťeskanh Uúsilnč!
trýznili a hUbili; u ale bhly tehdcižw katkU rozličnč
přičinh, jimiž se dá tato zUťiwost nelidská doďťe wh:e
ložiti, ač owssem Uikoliw a Uikdh osprawedlUiti.

Mohlhk owssem wedlě ťimskýchbohů i modlh ji:
ných národů obftúti, tim spisse, kdhž je mocnčxťowč sawi
žawúdčli; ale kťes taně hlčcsali a dotwrzowali son
wiroU zřejmč,že je jeden prawý Bůb, a wsseckh
oftatni bohowě še jfoU modlh ou whmyfsleně a Uikoliw
skUtečUě bhtosti, dilo rUkoU lidských bez žiwota a moci,

a tim owfsem bořilo se rázem celě náďoženstwi pohanskě.
Bl proto takh znřili pohaně proti kkeskanstwi, kdežto
k jinhm wirám owfsem snáfsrliwi dýti mohli bez sskodh
fwč wlastni. u Blno kťeskaně roUďali fe zřejmě
a weťerě těmto bohům, nechtice jim pťiUásseti
oběti, ani klásti kadidlo Ua oheň U oltciťů jejich, a
bht jim to i sami cisařowě wfsemožnč přikazowali,
pťisnými tresty jim hrozili, a je mUkh neb smrtik tomU
nUtili. N proto pťezdiwali i pobané kťesianům, že jsoU
nrznabohowě, neUzUáwajice a nectčce jejich bobh.
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Blwssak Uejen z nábožeUských ohledů, ale hlawnč
z politickýchpťičin u pro úzkč spojeni pohanstwi še
státem a wládoU ťčmskoU euu bhli kťeskančproUú:
sledowčmi. Wždht od ďohů mčla půwod sama ťisse,
ant se zakladatel a prwnť krcil jeji RomUlUš za poloboha
wůbec w Uť ctiwal; mnozk jiUť panownici taktčž ctčUi
jsoU za bohh, an Učkteťi cťsaťowč dáwali se jesstč za

žiwa do seznamU bohů, Uazýwali fe samř bohh a sta:
wčli si poswcitUč fochh, jako: KaligUla, Domicťan, Nnre:
liUš, Dioklecian a jiUč. Pťed každým důležitčjfsim stcitnčm
jedUcinim, zwlcisstč pak pťed wcilkoUtázali se bohů o radU,

občtowali jim a prosili je o zdar a o wťtčzstwi; bohowč
ohlassowali jim takč skrze slUžebUikh swč, wčsstce (aUgUry),

fon 7ijlli a i bUdoUcťwčci (owfsem že klamnť), an
celý Nťm hemžil fe a Uaplněn bhl bohh, chrcimh, sochami

a občtmi; a jedini kťeskanč Uráželi thto bohh Uepowol:
Uosti son, takže tito rothčwan, pak mohli se pomstiti
Ua ťissi, a proto tedh proncisledowalť cisařowč kťeskand

i co bUťiče ťifsi Uebezpečnč, bojice se„ že pádem wird
pohanskč padnc i wlcida a ťťsse jejich.

N jak mčl s prostý lid Uciwidčti kťeskanh, bUťičc
a roUhače, kteťi mU takto bořili celč jeho Ucibožchtwč

lehké a we wssem mU howicť, chtice mU za Uč dč:ti jinč

Uercimč a powrhowarlč, tčžssi a zcela oUomU protinč,
jehož ceUU, dUcha i obsah Uikdh byl UepozUalo
Bohowč dowolowali jim, an páchali famč fkorem wsse:
ckh Ueřesti, a UhUť mčlč jřch opUstiti a pťidržeti se jeU

jcdiltčho Boha, nejswťtčjssiho a Uejsprawedliwčjfsibo, a
wfsickni mčtč ke cti jeho wčsti žiwot swatý a sprawed:

liwý, Uábožm) a dUchownč. Wsseckd slaonsti núrodUi
a wýročnť swcitky, jež soUwiselh š UábožeUskýUú okxťadh,
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a ke cti bohúm se konalh, mťlh Uyni pťestati, a Ua misto
fmhslUých radowanek a nejrožmanitčjssich občti mčli pťi:
jmoUti wirU od opowržeUhch neznaďohů ktere fami takh
i nenawiděUi Žide wssudh tnpilř, a mčli hlawUč ctťti za
Boha fproftého člowčka, pochazejiciho ze židowskčho rodU
a odpraweněho jakožto bUťiče proti ťimskě wlúdě neje:

ohawnčjssč fmrti Ua kťiži. u N mimo to co tU bhlo
potUph, podezťenč, pomlUw a útržeko kťeskanech
rozssiřowáUo, tak že w skmkUfe zdč:lčnejhrnďssimi zločinci

bhti Že se schazeli potajmn kslUžbam Božim do domů
bojice fe pronásledowani obwiňowanijsoU žr spianti
proti wlcidš kUji, a že tU ohawně smilstwi pcissoU,ač
pohcmš to bež osthchu sami weťerš púchali; kdhž tito
zaslechli Uěco o požiwúni těla a krwe, rozkixičowali, že
kťeskanč zabijeji dčti a jedi maso jejich,e kdhž fe kťeskaně

fstitili weťerých a často dosk UeslUssnýchradowánck po:
hanských,rozhlafsowali je za Uepťátele lidU, kteři se
sstiti iwčtla, jak jim to i sčmt střizliwý dějepisec TacitUš
whčitčce N kdhž pťissla Učjaká oUhona a nesstčsti
Ua zem i Ua jednotliwce, jakox Ueúroda, mor, olprň,
(w Řčmš ža Neran a w Nikomrdii za Diokleciana),
boUťe, wichry, zemčtťeseUi, (w Malě Llsii za Nntonina
Přa 138u161), Uefskaftnéwč:lkh: tim bhli wfsim kťe:
sčanč jenom wiUni, poněwadž Uectice pohanskč bohh, je
ť lpUčwU poponzeli.

Nadto pak býwali lidč wsselijakjesstč drúždčni
proti křeftaxlúm, zwlčcfskw diwadlech, takže koli:
krécte whřitili sc pohanč rošpčcleni š diwadla a chopřli
se newinných kťcskanú mordeice je, anebo ncisilťm donU:
cowali miftodržitele k powolenť, abh mohlť wrašditi kťc:
skanh,jak se to stalo ža Hadrianaw Malč Nsii(117u138).
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JiUdh pak brojili proti Uim pohansftř kUčši, aU co
deU lid pťřdúwal se kU kťeskanům a občtowati u oUčch

opomanl. Dále drúždili proti Uim lid i mnozi p iřočknpZ
nici, kteťi roedlil obchod Be zwčťath k občtem a jiUými
wčcmi, jakož i ťemeslnici, jřž se žiwřlizhotowowánim
model a soch pohanských (SkUt. 19). Nejwice pak sskou
dili jim podli a zikachtiwi Udawači, kteťiwsse:
možně podežťiwálli, Ueslýchanč žločiUh a haUebUč útršky
si Ua kťeskanh whmýsskeli, čilUž se wladaťi i lid proti
Uim neUstále podnčcowal, takže i sami cifaťowě, jako
NUtoUiUPiUš konečUčUdawačstwi toto zamezowati musili.

KonečUč býwali wladaťowč často iproto rožboťčeni,
že mnozť mUčenici, dadoUce se UUěsti swatým nada
ferim a ohnion horliwosti, bezohledltč whstUpo:
wali proti pohaUstwi, aUebo fami fe U welikčm počtU
k mUkám hlásili. Hanbilit se za to soUdcowč i wlada:
ťowč, kdhž i Uedofpčli pacholici, slabč pannh, sprosti
otroci a chudi kťeskanč statečně fe jim wzpirali, hcijťce
wirU PáUč, š radosti wsseckhmukh podUikajice a š ple:
sáUim smrt podstupUjice. Tak whprawx:je TertUlliaU
zll. ftoleti, že sč jedUoU kmaloasiatskěmx: mistodršitelowi
Nrriowi pťihrnnlo Ua soUd takowč mUožstwi kťeskaUů,
toUžicich po nmčenictwť, až ho to mrzelo, dúti je wssecky
odprawiti. J dal prý jich jeU Učkolik žal)iti, a oskatni
propUstil slowy: „Máte:li zwlásstni chUt Umťiti, jdčte a
wrhnčle fe sami se skeilh.“ uu N když pak jim Učkdh,
jak čteme w žiwotech Swatých, rozličmi Utučidla, oheň,
woda a jcd UeUsikodila, ani diwokč sfelmh se jich Uetklh,
a kdhž jindh šaš zohaweni bhwsfe, Uajednou se Uzdrar
wili: pťipisowal to lid koUzlům a čarčcm, a wladaťowč
tim wčce fe proti Uim popoUzeli, jelikož toto zázračnč
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zachowcini UtUoho pohcmů k poznáni Krista a wirh jeďo
whbizelo.

š. 39. Bošliťmi mUťidla a Usnžrrowčmi bťrsianů.

NewýslowUč strastč bhlh Umkh a Uejrozmantčjssi
UtUčidla, jakých mčli pohanč Ua kťeskanh. Rozmn žasne
Uad whnalezenim, a cit trne Uad toU UkrutUosti pťi týo
ráni a Usmrcowcini erinnbch tčchto tisiců lidi we wssech
koUcich ťisse ťimskě. NUo fkorem Uelze anipopfati wsseckh

ty fpůsobh, jakbmi mUčeUia UfmrcowáUi bbwali pokojni a

poctiwi kťeskaUé od Řimanů. Nefěetťeno tU ani ftáťť,
an stawU, ani pohlawi, an citu. Zalciť, hampejz, žizeň
a hlad, oheň a woda, dťewo a železo, kčmteUi ftrom,
zwiťata i lidš, ťetčšy i prowazy , meče a pilh , kola a
skťipce, klesskěa hákh, metlh a hřebenh uo a mnoho jiu

ných ncistrojů UkrUtUých foUžilo whznawače Pámč. Nejo
prwč owssrm poUžiwáUo siibůw a lákadel, darů a úkladů,
jmenowitč U bohatssich a wznesseUčjfsich, nebo U rodičů,
jež mšli UtUoho dťtek, Uebo U fwobodUých, jež wsfelijak

k posskwměni čistoth u a tim k odpadUUti chtčli pťiu

wésti. N teprw ťdyž to Uepomábalo, pťikročilo fe k mU:
čidlům. NejmirUčjfstlU fnad trestem bhťtrestán, kdo
propUsitčn bhl ien z úťadU, aUebo pťissel o fwě jmčUi,
Uebo meel jiti do wthantwi, ano i kdhžbhl bez zoha:
weUi odfoUzen k prcici do dolů, anebo UwržeU bhl do

obhčejnčho žalúťe. u Horssi owssem bhlh drUhč žaláťe
tUžssi, kde kťeskanš pťed wýslechem držáni bhli. Sotwa
se w Uich zawťelh dweťe, a jiš newessel tam an paprsiek
swětla denniho, a tU fewťeni bhli křeskaUčkládon, anebo
Uahromaděno jich tU tolik, až dUsUem a parUem, hroz:
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ným fmradem a tifni Umirali. Llno Učkdh býwalh jcsstč
pod tčmito temnými wčzenimi zwlásstni jámh na kře:
skanh, kterč wedlh do průplawů (kanálů) a stok mčsta,

G jimiž wsfecken kal a neřád z mčsta odcházel.

A jakých mUčidel Užiwalo fe pťi wbslechU, aďh
je k zapřeni Krista Bčma anebo k wthciUi Uczpč:chančho
zločinn pťiwedli, a jakých zdloUhawých spůsobů Užiwcino
kUsmrcowáUi!

Některč pťibijeli na obhčejný kťiž obhčejným fpů:
sobcm, jinč wfsak i hlaon dolů, a jinč docela již jen
na dwč Ua kťiž pťeložemi dťewa; některč zaš powěsili
hlaon dolů a Uaboťe jen za jednU nohU, jiným pťidali
docela Ua krk kámen na prowaze, jinč přibili zaš za
rUce Ua kťiži do wýsse, ale Ua Uohh nawčsili jim ka:
menů; jinč prý powčssowali zaš jen za wlash, což prý
hrozUoUbolest a zdlouhaon smrt působilo. un N coš
teprw mUsel wsfecko oh e ň whkonáwati ; Učkterě pťipjali
řetčzem Ua rozpálený rosst anebo na ohnion stolici neb
Ua šeleznoU postel, abh se pomalU Upekli; jinč pekli
fchwalnč jen doutnajicim ohněm, anebo je wbodli Ua
rožeň a zwolna je nad ohnčm timto obraceli, Učkterč
házeli do rozpálených kamen neď do železných býků, jinč
žaš do kotlů naplUčných waťicim olejem, nebo rozpusstč:
ným woskem, smůloU a olowem, anebo strčili jim tam
jenom hlawu anebo polčwali je tim na tčle až do sko:
náni; nčkterč hcizeli do wařiciho, hasienčho wápna k opa:
ťcni, jiným zaš olili zwlúfstni kossili smůloU, a powč:
sili je na sloUph nebo na rohy ulic a wečer je zapálili
l oswčtlowčmi Ulčsta; některým kladli na hlawU žhawč
Uhli, nebo šim dali na tělo žhaon kazaij, Uebo drželt
jim rUce nad hořicim ohnčm, Uebo lili jim roszsstčnč
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olowo Ua záda, jiUč zaš wodili bosýma nohama po žha:
wčm Uhli Ueb rozpálenčm železe; Učkterým bodali tčlo
ohniwými hťrbh, jiUč zase pálili fmolUicemi pod púžemi
a na bocich; Učktcrč wčsseli za Uoby nad bořici flamoU
Uebo dťiwim dolů hlaon, aby fe zadUsili, jiUč zaš nau
ložili Ua loď a pUstili loď do Utoťe, ji zapčcliwsse.

Jinč nústroje bhly skťipec,kolo a kláda. Skťipec
bhlo Unxčidlo ze dťewa UdčlaUč, na Učž člowčk položeU,d

pak Ua rUkoU a UohoU swúzán a prowazh pťeš wč:lce

neb klapkh tak dloUho natahowárl , až kloUbh whskákalh
a Uehth Ua prstech slčzalh. m Kolo Utčlo na sobč sspi:
čatě bťeby, a Ua th pološen a pťiwcizčm člowšk, tašže,
kdhž se točiti počalo, probodčm bhl Ua zúdrch a Ua nohou

až do kosti; a pťi dalssim točrUi, když přisiel lUUčený pod
kolo, whtcihlo se tčlo z tčchto hťebů, abh sr pťi otočeni
UahorU znowa opčt zabodlo. JiUdh takh zatlonali takowč
hťebh do zemč, aby otúčrUý člowťk o Uč fe rozbodal. aou

K lá d a bhla jiný drUb skťipce; bhla welkč, tlUstč dťewo,
jež mčlo w sobě diry whwrtaUč, Ua každoU ftramx od
prostťedka w jistč wzdále:toski; býwalo jich tťebaš na
každe pňli až pčt, i posadili mUčeUika do prostredkaa

roztahowali mU Uohh do těchto dčr š hroznym praska:
Uim a lamcmim oUdU m Často přidawali k mUčidlUm
tčmto i bičowani. Dčlo pak se bUď bičiky z kUžr nebo
ze stťew, jež miwalh taky olowčnč kUličky Ueb hč:čkh na

koUcich, Uebo to byly i želerč řetčzkyaneb sspičatč a ostrč

pichlawč metlice, ano i hole, jež tčlo mučeUikowo roz:
diralh, Učkdh U slabfsich miwali taky jen pruth swč:zanč
Uebo sUkowitč. BičowaUci pak býwali pťi tom Uwč:zčmi
ksloUpU a tU mrskčmi do zad, Uebo powčsseni Ua skťipci

Ueb Ua kole, aUeb Ua žnak položeni býwali Ua prka
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hřeďh posázettč a tU mrskúUi Ua prsa, tak že seboU
húzejice, Ua hťeďh se narčcželi. un Mimo bičowúni měli
protiwnici wirh k r o z t r h á ni těla lidsiěho i jině Ucistroje

“jUkrUtUé; trhali mafo z tčla a to Uetoliko jen z ďoků,

ale i z šiwota, z lejtek, an i z obličeje železnými kle:
fstěmi, ffpičatými húky a železnými hťebeUy; pálili
jim boky smrkowými smolnicemi, pichali je želežnými
sspicemi a ssipkami, za Uehty žattonaťi jilU jehlh
i trni a hťebikh, tak že tčlo často skoremnebylo an
kpozUcini. Bl potom Uč!kdyk roleUožeUi bolesti
sppali mUčeným do žiwhch ran roztlUčerU cihlu Ueďo fůl
š pepťem smicbanoU, lili tam silný ocet, a jiUč drúždiwč
a palčiwč wěci. u Nčkdy zasejinak zohawowali člo:
wčka, whpichUUwsse lUU jedno oko aneb wypúliwsse UtUto

:Uisto ohněm, nebo zlomiwsse, či ohniwým železem ochro:
miwffe mU jedno koleno. Jindy zase whtrhali mUčeniksmt
zdrawč žUbh, Uačež je propUstiti, ale to bhlo jesstě mi:
lostiwč a lUirUčnaktádčmi. u Qpčt jindh je zdloUhawč
Us mr c ow a li, Uťezáwajice oUdpo oUdU,rUce, nohy, jazhď
pysky, Uoš, Ussi a tak zohawený trUp Uechali, ašby člowčk
zahyUUl; jiUýlU dťeli kůši z tčla po ťemenech, aUebo rozpú:
rali jim žiwot a wyhodiwsse Ua polo intřnosti, tak je
chcháwali se dotrápiti; některš zaš ždlouhawč, ssipkamiUebo
kamenh po Uich hcizejice, UkrUtUč Ufmrcowali. Mnohě
zafsiwali zafe w s itč a pťedhazowali je w diwadlech
weťejlchch(amfitheatr) rozwštekleným ďhkú m, jež schwalnč
rozličnbm sskúdlenim byli rozdráždili, abh do Uich sstochali
a je do wýfskh whhazowali, až Ubozi bidně skonali. Jini
se lUUselipotýkati š ffelmami, š hladowými tpgrh,
lwy, rhfh a medwčdh; Učkterč přiwazowali koňům Ua
ocaš, a ti ffmýkali je po Ulicich, kameuitých a trnowých



Rozličnú mUčidla a Usmrcowúlti kťcskanů. 161

cestách, až rozedran dUcha whpUstili; mnohč zaš Uatťeli
Ut e d e m a přiwázali je, swázawsse jim rUce k sloUpům na
sance, aby mrawenci, wosy, wčelh a monchh je Upichali a
jinč konečnčzakopali pod páš do zemč, nčkdh i pod
krk, alšy tU hladem se nmoťili. uu A tak múlo bhlo tčch,
kteťi bez mnk UajedUoUskoUáwali, jsoUce skati, probodeni,
Utopeni, Usskrceni Ueb spáleni. un Neš i pťř Uejwčtssich
mnkúch nebylo widťti slzi a nářkU, reptáni a zloťečeUi,
ale kťeskanskoUtrpčliwost, tiché modlitby, zbožně wzdechy,
hlasitč zpčwh k PúnU ; radostnč twáťe a pokojná mysl
prolr .eizely Ua poprawn mUčeniky tyto, tonžťci ujem po
BohU a po mUkáchpro wirU KristowU! u

š. 40. Yťchlrd. dlawnich drsiti pronč:strdomčmťrisaťsliých.

Bezmála pronásledowali skorem wssickni cisařowč
ťimssti od Nerona až do DiokleciaUa wice mčnč wirU
kťeskanskoU a jeji whznawače , takže bhli tito w lle:xstchu
lčm strachU, foUženi a Uebezpečenstwi jmčni i žiwota.
Awssak bhlo epťece takč nčkolit po tčch 250 let přestciwek,
jelikož řidila se UkrUtUost, rozsáhlost a dčlka takowčho
proUásledowánť kťeskaUů wždhckh pťece 1en dle powahh
cisaťe famčho. Mirni a lidsstč panownici jako Wcspaa
siaU r. 69, TitUš rr 79, Nntonťn PiUď r. 138, Nlečrander
Sewmlš r. 222, Filip Nrabsiý r. 224 pťáli cťrkwi
pokoje, jako jiným občaUům; mnozi wsfak UkrUtUčjssipo:
wahh, jsoUce často jesstč od jiUých k tomU nawádčUi, wha
dáwali rozkazy k proUásledowáni po celč ťifsi, ač nčkdh
takh jen w Učkterč zemi neb Učjakém kraji Ueb mčstč.
Qstatnč jak mile whssel rozkaz cisaťský, tčžko ďhlo pak
lid Ua wenkowč zaš UajednoU zadržeti od wssech UkrUt:

1 1
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Uofti, kdhš se cisaťowč stťidali; ano i wladaťi i Utisto:
dršici Uechtčli pak kolikrcite pťi nowém rozkazU UpUstitř
od dřiwčjfsich krUtosti. Dle 10 ran eghptských počitcime
pak obhčejnči deset hlawnťch pronúfledowáni
kťeskančl w tčto doďč (dle fw. NUgUstřUa) za tčchto desiti

cisaťčl, ač i pod ji:chmi risaťi kťesteanč mUčeni ďhli a
Usmrcowúsli, a sice:

l. za Nerona (54ux68) počalorokU64,
11. za DomiciaUa 81u96,
lli. za TrajaUa 98u117, e
MT.Za Marka NUrelia 161u180,
7. za Septima Srwera 192u211,

71. za Mašimi:xa 235u238,
Ull. za Decta 249u251 a Galla (u253),

FUU.za Waleriana 253u280,
l)(. za NUreliqna 270u275,
)(. ža Dioklecřana 284xm305.

š„ 41. žšrmni pronůslrdowňtti ZarisaťeNerona. 54u68.

Počátek prottcisledowáni kťeskanů Učinil UkrUtUh cisař
Nero w 10. roce panowcini fwčho (r. 64). Nelidstý
člowčk tento, jrnž dal Utratiti matkU i manželkU, bralry
ť pťátele, Učitele swčho Senekn a mnoho radnich mčsta,
dal konečUčzapúlřti Ua čthrech Ulistech Řťm, dilem,
abh prý si mohť znášorUiti, jak Učkdh (1000 let pť. Kre)
Utčfto ťeckč Troja hoťelo, dilem takč, abh prý žaložil
Uowč Utěsto B rownhmi Ulicemi, jež Ua swon pantátku
Měftem NeroUowť,UU pak Uazwati si Uminil. Hořelo
6 dňi ň 7 noci, a ťiřč neslňěťi ýasiti, an ťňpťiprý oš:
jednčmi jtxsstč nákporxčijeho, abh dále jett žapalowali;



Brthť proUásledowánč. 163

oU pak braje Ua khtarU a zpiwaje si pťř tom, diwal se
časem Ua to še zalibeUim z pawlaUU nebo wysoké wěže,
a časem pťestrojen projiždčl si pťi tom mčfto. Z 14
okresů měska obráceUh jsoU tťi w prach a popčl, ze seďmj
pak pozůftalh jeU zťicčUiUh. Bida a Uciťekďhl strccssUýn
lid se Uáramnč boUťil n a Nero wiUU požcřrUwrhl Ua
dosti již UeUciwidčUčkťeskany, že prý tim chti pohanskč
chrcimh w mčstč!wthbiti; i wydal je zonfalč zUťiwostipo:
hanů a fcim k UkrUtUčmUmUčeUierimtých tčchto zločiUců
rozkazh whdáwal. N aďh pomstU lidU a wsieťikč pode:
zťeUi od febe odwrč:til, Uaťidil dciwati weťejné hrh, pťi
Uichž taky scim o zciwod jezdil, a swč zahradh cisaťskč
Ua WatikciUU, kde UhUi obydtt papeže a chrčmt sw. Betra
ftoji, whkcizal za mista k weťejným těmto hrcim we dUe
i w Uoci, pťi Uichž kťeskaně týráUi bhli, cc wečer je dal

ofwčtlowati kťeskcmh,woskem a smoloU oblilými a zapci:
leUými. Bhlo to strc:ssUěproUč:sledowčmi, jež se pote:
Ucihla do krajů wlaských a i do jiUých podmaUěUých zemi

rozssiťowalo, tak že i po fmrti Neronowč! Uechtčl tomU
kťeskanský liď an wčťiti, žebh ďhl Umťel, a strachem
powčdal si, še pťijde aspoň jako Nntikrist zase Ua swčt
pro soUžeUi cirkwe Pčmč.

Sami tehdejssipohaUssti dčjepiscowč whpra:
iji, že i sami pohcmč Utčli pak jřž oUterosk B lUUčč!2
Uýmiwač jinak doskUenáwidčnýminkťeskanh. Tak pisfe
Tacit we fwé hiftorii, že ohromně množftwi od lidskčho
pokolcni Uenciwiděllých lidi, jež wůbčxc kťčxskaUč!slUjie od:o

prawer bhlo, an k odprawč! přidciwúlmprý i potUpa,
jelikož zwiřecimi kožemi obalowčmi a od psů rozrrhčmi
Umirali, aUebo Ua kťiže přibijeUi býwali, anebo kdhš fe
setmčlo, wečer mťsto Uoěnich lamp zapalowcini a rošswče

11ul
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cowáni býwali. N Sneton w šiwotč Neronowč pisse
o nich, že křeskanč, toto pokoleni lidskč zločinnč a bohae
prázdnč, k smrti odezowáni bhli. LibanUš pak do:
kládú, že potokh krwe tehdciš w Řimč tellh. uu Za
Nerona takh UmUčeni bhli po dloUhčm wčzenť w Řimč

w MamertiUskčm žaláťi knižata Nšofstolskci,sw. Petr a
Pawel r. 67; Petr jfa rodem Zid Ua pahrka watie
kánskčm hlaon dolú dle fwč žcidosti Ukťižowcin, Pawel
pak za mčstem Ua cestč k Qstii, jfa Utčsskan Řimský,
mcčem skat bhl. Na Utiftč smrti jejich ftoji Uhni pře:
krásnč chrámh křeskanskč: Swatopetrfký w mčstč, a Swatour
pawelfkh za Utčftem„ w Uichž w každčm fe polowice ostatků
fwatých tčl jejich nachcizi, awyjma hlawh, jež w chrámč
sw. Jana w Lateram: aw Řťmč na hlawnim oltciťi jsoU
Uloženy. (EUfeb U. 25.)

Nero fe již w skUtkUtim chlUbil, že křeskanftwi zcela

pobUbil, jak fwědči kamelmý pomnil U MagUesie w Por:
tUgalich nalezený, na nčmž whrýti dal, „že prý již tU
Uoon powčrU w Špančlich i w PortUgalich zahladil.“
Než w radoski tčto uu pozdwihlo fe proti nčmU wojsko

se stráši žiwotlti, i ťimskcžrada fc opťela a prohlcisiwfsi
ho za nepťitele wlasti, odsoUdila ho k smrti, Uačež on
dal se na útěk a o prwni wýročui den smrti fw. apo:x
sftolských kUižat se.im se zawrašdil (r. 69.).

š. 12. BrUhě pronšslrdowčmi ťa rťsaťr ššomirimm
r. 81u96.

Bo pokojných cifaťich Wefpasianowi a synU jeho Ti:
towi nasioUpil ďratr jeťgoDomician, jenž w pýsse fwč
Uazýwaje fe Bohem, w Uenúwist pojal takč kťcskasch a
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tak se stal účastUileUt UkrUtnosti Neronowh, anebo jak
soďč scim rikal: nastUpcem Neronowhm w boji proti kťe:
skanům Nepransledowal pak kťeskanhjen w Řťmča
we Wlafsich, ale po celč ťissi dal je jalo nepťatele zeme
i wirh stihati, UtUčiti a Usmrcowati. Nezačal:li již dťiwe,
stalo se teprw dozajista za posledni dwč leta wlč:dh jeho
(r. 94.). Newime wsfak, co ho wlastttč k tomU pohnUlo,
zdali zdčdčUá po Neronowi UkrUtnost, nebo chUťpo jmčni
kťeskanúw, o Učmž prý si dal Učco UamlUwiti, anebo jen
skrach pťed ztrč:toU trčmUd Mezi pronásledowanými bhl i
sw Jan, aposskola milaček Panš Jak TertUlliaU swědči
dal prh ho Uejprw do waťiciho oleje jenž mU wsfak Ue:
Usskodil pťed latiUskoU branoU w Řimš UwrhUoUti kde

za cisaťe Konstantina na toUt mistč chrám whstawčli
(,Žiw Sw 6 kwčtUa) Na to pak whpowědčl pry jej
na pUskyostrow Patmoš kdežJan w Uadssrrriawytrženi
nebeskčm swč „Zjewrni“ fepsal. Taktčž dal pťiďuznč swč,
ťimskčhototiž konsUlaFlawia Klementa odprawiti, a man::
šelkUjeho idcerU sestrh jeho, FlawiiDomitillU, š mnohými

jišxými Ua mistě Usmrceni Ua ostrow.y wzdč:lenč whhnati
(Ziw. Sw. 20. dUbna), oloUpiw je o jmčni a skatkh
jejich. Nno dal ji namlUwiti, že dlr obecnčho očekawč:ni
kťeskanů za jeho časU potomci z kmene Dawidowa zmocUi

scxťimskš wlč:dh; protož roškúzal je wssUdlš whhledúwati
amordo:oati Tal dal si dwa pťibUzněPč:nč, wnUkh
sw JUdy, aposstola a bratrance Panč, jež mU jeden wh:
sloUžilh wojak Udal až ze židowskč zemč do Řima
pťed soUd pťedwolati wyptawaje fe jich Ua půwod a
jmčni jejich Řekli mU owsfem že jfoU z Dawidowa
kmene a pťxibUzUiPanč thž wssak UtU ťrkti, že maji
poUze 39 jiter poli w cenč asi 9000 denčrrů (desetniků)
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a UkcizalimU swč hrUbč, od tčžkě práce, mozolowité ruce
doswědčUjice, že Kristowo krcilowstwi ani pozemskč, a
on že pťijde až Ua konec swěta k soUdU, pozbhl Uadále
stťachU o trůn a pohrďUa sprostými tšmito lidmi, 7bez
trestu je do wlasti jejich propnstil. Než w Uoci Ua to
Uásilnč od maUželkh fwč a wůdce jedUoho zawražděn jest
uu po donletěm tomto proUúsledowáUi uu Uačežza do::
brěho cisaře Nerwh UejeUsw. JaU se do Efesn
opčt anrátil, ale i wssickni wdbllani křeskančUazpčt po::
wolcini a UwčzUčUi Ua fwobodU propnsftčni bhli. SpolU
zakázúno zákonem, abh slUžebUici pciny swč neUdáwali,
aUťž kdo koho pro bezbožnost (t. j. pro kťeskaUstwi a fektn

žčdowskon) obžalowatč smčl (Enseb. 111. 17u20).

š. 43. Eťrti pronňslrdomňni ža risaťr Ǧrarjana
r. 98um117.

Cisař Trajan snažil se wssemožUě powznšsti opčt
staroU bohoflUžďU poha:tskon, jež UeUstále klesala, chtěje
tim poszěsti takč slcin ťčssesamě. Maje pak co Uej:
wyšfsi hlawa (pgxxcičšx) řimstč ďohoslužby rřesčany jen
za bloUzině a wzdorowitč občaUh, Uepromisledowal jich
siče žádUým zjewným rozkazem, ale Uebránil takč lidu
ani úťadům, abh dle starých Neronowých a Dc:
micianowých Uaťizenť jich Uetýrali. Ti pak čiUili
to tim spisse a smčlejč, an whssel Uejasný cifaťfký rozkaz,
jimž se tajnč spolkh zapowidalp; a kUim počitali
pohaně telpdh takč kťeskanfkč, bohoslUžebUš schůzkh, jež
owsfem Uemělh politickěho a Uebršpečněbo, ale Uábo:
ženskčbo a mrawniho, chwalitebUěho účele. u Mimo
jiUč whpowčzen prý bt,:l od Učho islo. KlemeUt, papeš



Tixeti pronúsledowúni. 167

řimstý a pomocnil sw. Pawla (Fil. 4, Z.) do Cherso:
UesU U čerUčho moťe, kdež se odsoUzeUých asi 2000 kťe:
skanů w lomech kmUeUUých Uacházelo. TU pak r. 101

š kotwici Ua krkU UwcišanoU do moťe UwrhUUt byl. Tee:

prw po 700 letech Ualezl tU fw Chrill ostatkh jeho
Uschowcmea donesl je preš MorawU do Řima r 868
(Žiw Swat 23 listop ), kdež w chramč jeho Uloženh
ďylh Jistčjssi fprciwh mcime toho časUo fw. Jgnaci,
UčeUikUsw. Petra a Pawla č Jana a biškUpUw Acltio:
chii po 40 let. thš tciht TřajaU po witčšstwi swčm
Uad Skhthh w Ewropč, Ua Armexch w Nsii, zascawil se
w NUtiochii Shrskě, šcidaje, abh i kťeskcměmodlcim za
witězstwi obětowalie Dle sw. Jerolchma, bhli tU kťeskané
hrozllč proUcisledowáUi, wssUde je chytali, hrozně mUčili
a strassnč Usmrcowali, kdyš oďětowati se zdrcčhali. Sta:
rostliwý biškUp dal fe tedy k UčmU dowěsti, chtčje mU
žcidost jeho whwrcititi. „Proč zpoUziš se rozkazům mým
a i jiUč k tomU swcidiš, ty ďcible,“ oslowil jej cisať.
„Nejsem zlý dUch, abych jiUčho fwcidčl k zlěmU,“ wece
Jgnac, „ale slUšebUikBoži, jeUž Uosi Krista w srdci
swěm.“ „Mhsliš, že to UerozUm,ctiti tyto bohh, abh
Ucim witěšstwi Udčlili,“ ťekl cisať. „Mýliš se ane,
mcissli pjačza bohh,“ ťekl JgUac, „jeU jedeU jest Bůh a
syU jeho chžiš KristUš.“ „Mhsliš toho, co byl Ukťižowcilt
pod PoUtským Pilátem ?“ ptat fe cisať. „Yčno,“ ťekl
JgUac, „Uebo teU Uáš oswobodil od bťichU a pťemohl

lež a ďciblh“ „J odsUzUjeme tč tedy, abyš w okowech
od 10 wojaků do Řima odweden, a tam w dčwadle lite
zwčťi pťedhozeUbhl. „Dikh BohU“ rekl Jgnac, a šra::
dosti wzal šelešUč: okowh Ua rUce. Na tčto cestč rozmťoU:

wal we Smymč š biškUpem a žúkem sP. Jcma Milcička,
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Polhkarpem, a prosil za společUoUUtodlith o silU kmU:
čenictwi, Uejen jeho ale i biškuph, kUčži a jáhUh wh:
skaUč sem ode wssech mčst a osad kťeskanskýchw.Malě
Nsii Proto takě Uapsal sedm listU rozličným cirkwim

Ua teto cestě, powszzUje jich; mezi Uimi winka list
kPolhkarpowi, kdemU osadUfon odewšdawaa list kŘi:
maUUlU kdežto jim mezi jiným pisse aďh erčanoU
láskoU kUčlUUUeprositi za jeho oswoďozeUť, ale abh prosili

za brzkoU mUčeUickoUsmrt jelpo, kterč se Uemůže an již
dočkati: „Rúd pro Boha Umru, jestli jen wh mnč UebU:
dete pťekčlžetť. Prosim wciš, Ueprokazthe se mnš Ue:
wčaonU pťčzni u ale whproste mUč jenom silU, abhch
kťeskanem (mUčenikem pro Krifta) fbledcin ďhl. DopUskte
lUUě pokrmem diwokých zwiťat býti, Ucďo jeU tak UtohU
fe kBohU dostati, a lichokte jilU radšji, aďh Uičeho
z mčho tšla erstawilh. Pťer si šUťiwš je Ualezti a
bUdUje drcižditi, aby mUe tim spisse pohltili, a UeďudoUli
chtiti se mne dotknouti jako jiUých, donutim jich. de:lstte
mnč pťcini Utč, Uebo wim, co mnč prospiwá. Qheň, křčž,
útok sselem, ťezáni a trháni, rošptýleni kosti, zmrzačeUi
oUdů, rozfč:pciUi tčla, wsfeckh mUkh satanwh Uechč se Ua
mne shlUkaU, jen kdhž Krista účasteU bUdu.“ Do Řima
pťifsii práwč kdhž fe hrh w amsitheatru š sfelmami do::
končowalh i wedeU tam rhchle a wftrčen kxez messkan
hUed pred Uč, an bhl deU her Uejslawnějfsi Šelmh pak
wrazilh Ua Uškdo, a roztrhawsfe ho, sežralh ho tak že
zUěho jeU wštssi hnath pozUstalh, kterš do LlUtiochiepřex

Uessrnh a w fchraUce, co pťewzacUý poklad cirkwe Ulo:
zeUhjfoU (20 pros r 107 Žiwoty Swat. 1 února)
W tomtč!ž časU UmučeU Bhl Simeon, drUhý ďiskup
JerUsalelUfký, UástUpcefw. Jakuba aposstola, shU chxoé
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fassUw a blizký přibUzný (Bratranec) Pánčw 120 roce
wčkUfwčho, jakž o tom Hegesipowa historie whpraije
Qbžalowali ho Žide, že prý z kmeUč Dawidowa po:
chazie a fhrsiý soUdce Nttikuš kazal ho nčkolik dni mUu
čiti, tak že fe wfsickUi a i on fám tě trpčliwosti ftar:

cowč diwili načež na križ powěssen slonal fmrli PaUa
fwěho r 106 po 45 letem ďiskupowani (Žiw Swat
18 února) u thž pak w male Nsii nechtělo ďýti
konce Udciwáni a mučeni kťeskanů, obrátil fe tamčjssi
wladať, prokonfUlPliniuš pifemnč k cisaťi, newčďa
sám ani, co bh š Uimi dčlati mčl, aU jiš Učkterš š úťadU
fwrhl, jiné k fmrti odsonďil, a pťece nefčislně množstwi
každčho dUe mU Udáno a pťedwedeno khlo. J pisse takto
o nich: „Broti takowým, kteťi mUč za kťeskcmh Udánč
bhli, takto jsem pokračowal. Ptal jfem fe jich, jfoUli
kťeskaUš. Jeftli se pťiznali, teižal jfem fe jich jesstč
po druhč a po tťeti, hroze jim smrti. Jeftli ř nhni
w tom trwali, dal jfem rozkaz je Ua smrt odwčsti,
neb jsem Uepochhbowal, že již pro fon twrďossijnost a
erďďomnou odpornosttrestáni býti meeťi, a kbh oftatnč
cokoliw whznáwali. uo Podána Umčbhla také ža:
loba brž podpifU Udawače, jež obsahowala jmena mno:
hých, kteťi zapirali, že jsoU aneb že bhli kťeskanh. Wzý:
wali tedh bohh, jak jfem jim pťedťikciwal a obětowali
kadidlo i wino twěmu oďrazU, kterýž jfem spolU š obrazh
bohů pťiUččstikázal. Mimo to zloťečili KriftU, k čemUž
prý fe oprawdowi kťefkaně nedaji pťinutiti. Měl jsem
tedh za to, že mohoU Býti propnsstěni. xu JiUi ofwědu
čowali, že wsiecka wina a blUdujejich, kdhž bhli
křeftanh, w tom záležel, žemčli obhčerrčitěhodne
před switánim fe fcházeti a wespolek KristU jako BohU
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chwálh wzdúwati, i pťisahoU se zawazowati, Uikoli kzlo:
činům, nýbrž, aby ani krcideže, ani loUpeže, ani cizoložstwi
se nedopoUsstčli, anř dančho slowa nerufsili, ani swčře:
Učho zboži, kdhžďh se zpčt požcidalo, Uezapťeli. Po wh:
koUčmi toho prý se odhčejltč rozchčazeli. Wyzwčdčl jsem
prade wsiech tčchto wýpowědi ze don slUžek (jež oni
jáhcnkami našýwaji) mU,kami na skťťpci. Blle UeUalezl
jsem wice Uičcho,leč pťiliš UefmhsonU powčrU, a
proto odložiw rozfndek a wyssetťowáni, o radU k todč
jsem se obrátil. Nebo mnoho lidU každčho wčkU,
stawU i oďojiho pohlawi, netolikopo mistech,ale i
po mšstech i wsich, jest anebo bUde jesjtě k soUdU pota:
howáno.“ Načeš odpowčděw cisať, schwálil jedUáUi Pli:
Uiowo a doložil, abh úťedUč křesianů newyhlrdáwal,
aniž žaloby Ua nč beze jmena Urpťijimal, ale Udaně a
pťeswšdčenč bh pťrce potrestal, th pak kteťi žapiraji býti
kťeskanh a bohům obětUjť, abh proponstěl; kťiwč pak a
Ueprawé žalobnikh aby pťisnť scim za to potrestal. (RokU
103 Uebo 105, EUfeb. 111. 33 dle TertUlliana.) Na
tento cifaťskb dopiš mťli kťeskanč aspoň pod Pliniem
pokojnějfsi chwťle, ač Udciwčmi, wyslýchcirtť, mUčeUi a od:

prawowaui sem tam pťece trwalo j
Za nasledeicichdon cisaťůHadriana (r.117

M138) a Nntonina Pia (r 138161) mělacťrkew
pončkUd oddechU w pronásledowáni, an cisařowč tito pťie
mých rozkazů k pronásledowánť sicť!nedčcwali, ale pťe:
desslých zcikonň o tom takh neerssili a kťeskan:
stwi za dowoleuoU wirU pťrce neprohlcisili. Pr oto i za
cisare Hadriana takč tekla krew mUčeUicka
W Řťmč Usmrceni jsoU papeš Sič:tUBa TelešforUB leš
biskup Nleč:ander; w ŘeckU w hlawnim lněste Mhemich
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zawrašdčlt bhl bikap PUbliUš; we wlaskčm mčstč
Tiwoli, kdež se cčfať Uejradčji zdržowal, UkrUtUš UtopeUa

jeft UedloUho po mUžowi swšm a bratrU jeho swatá
Symforosa fe sedmi fhnh, kteťi UaukoleUmUčeUibyli

jako Učkdy Makkabcjska ftatečUč odolawajic wssem mU:
kam (Žiw Sw 18 čerweUce) Když pak se rošwztekleUý
lid w Male Nsii wrhl Ua kťeskanh,wražde je bez ob::
šalobh a bez whsfetřowúni, stýskal si Ua to cisaťi pro:
konUl GranaU, UačežcčsaťUcistUpci1ehoFUUdanwi
pisemně odpowčdčl, abh Ua kťiklidU UřcUedbal, a
bež práwniho odfoUzeUi Uikoho mUčiti Uedoponstčl, křiwě
žalobUčky přisUč trestal a z obžalowarchch jeU toho pokUto:

wal, kdo se Uččeho proti zúkonům dopUstil (CUseb UA.
8u9). N když mU pak dwa kťeskaUsstispisowatclš, bi:
skUpKwadratUš a mUdrc Nthenský Nriftid fwč
obraUh kťeskaUstwi podali, zarašil docela promi:
sledowcini.Za cisaťe NUtoUan Pia (t. j. po:
božnčho) skanla slaonU fmrti se sedmi shnh fwými
drlchci statečltci matka kťeska:xská, řimskci ani a wdowa
Felicitaš (10 čerweme) thž pak kťeskaUeze wsseho
UesstěsstiUa zemi wiUčUi jfoU tak že w Řimč i w Nfrice
pťi požarU i powodUi, a w Nsii pťi žčmčtťeselti fe poš
hanč Ua Uč Uemilosrdltč wrhali, Uad to pak je zwsseli:
kých Ueťesti podezťiwali, že prý jsoU Uerabohowč, kteťi i
w pťčbllzenstwn smilstwo páchaji, an qi lidskčho masa
požiwaji: podal tehdáš pohaUský mUdrc, chž wida steilost
mUčeUiků kťeskaUsiých, sám kťeskaUem fe stal a zwlcisstUi

sskolUkřeskanskoUw Řimě wpdržowal, sw. JUstiU, peri
fon obraUU kťeskaUůcisaťi za „th, kteťiž jcdiUč ze wsseho
pokoleUčlidskčho ďez winh jfoU jiUým w Učmiwisti a wsse:

likými Uáťky i křiwdami obtčžowcirli,e w ktčrčmžto fpisU



172 Tťeti proUšsledowúnt.

lžiwč Uáťkh Ua kťeskanh whwraci, wýbornost wirh Pámě
dokazUje, slUžbh Božč a kťest whkládá a za prciwni wh:
ssctťowámi kťeskaUů prosi, an zajiftč pak za newilmč
i:známi bUdoU (EUseb MA. 8, 12.). Bhlo tohoto silofosi:
ckč!hoodůwodňowáUi tim wice tehdáž tťeba, aU práwě
pohaUssti xUUďrcowč LUciaU, CelsUš, Kresceltď wtipem a
oUsmčfskem chtčli kťeskanstoU wirU jako fprostoU UerozU:
:UUoUpowčrU w spisech swých poraziti Tim pohUUt cisať
psal jmenowitč do Řecka mčslUm listh cisařske, za:
kazUje, wsselika protťwenstwi kťeskaUUmčiniti že bh wssak
bhl do Malč Nfie na fnčm w EfesU důtkliwý list poslal,
kdež poroUči, abh Udani kťeskaUč wždh oswobozeUi a ža:
lobUici potrestáni bhli, Uezdá se býti prawdč podobnč, ač
jej zťejmč EUseb Uwcidč (MA. 13, 26.); an spifse zdá
se, že je to jeU poUhý ssirssi wýklad Uějakčho kťeskaUskčho

spifowatele o listě Hadrianwč koUsUlowiMaloasiatskčm:x
poslaný.

š. 4::. Čtmrtě pronňsledomčxniša Marba ZUrelia
r. 161u180.

NčkoliwUazýwali Marka NUrelia čili Nntoltina Wera
mUdrcem, týral pťece wzmahajici se lťeskaUh wsfemožnč,
dáwaje flčdičům po Uichpátrati, pťijimaje wsfecky Uařkmxti
a žalobh od kohokoliw, ano i od otroků, bhčbh i žádUých
důkazů Uemčli, a pťipousstěje bez wsseho odporU wsseckh
wýbUchh lidU proti nim. NUo whdal i sám pťisný
rozkaz, abh th, kteťi Uechtč odpřisahnoUti Krista, Usmrco:
wali; radil wssak,aby prý jc radčji zd!onhawými
a strastými mUkami od tOhoto bláznowstwi,
pro Uěžztwrdossijltosti a Uikoli zpťeswědčeni
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prý Umťiti chti, odwrátiti hledčli. N proto prawil
Melito, biskup zťejmč w swč obranč kťeskanůcisaťi:
„Wssickni pobožllč lidě, kteťi fe siUžbč Boši zcrla oddali,
trpi protiwenstwi a sužuji se UeUúležitť pro th rozkazh
Uowč po wssi Nsii rozhlcisseUč. Nebo Uesthdati a Ue:
prawi žalokmici , žcidostiwi ciziho jmčni wzali si z tčch
porUčeUi zámiUku, a zjewUč kradon, we dUe iw Uoci
lidi drou, a loUpi th, kteťi žádUčmU Uikdh žádnč kťiwdh
Ueučinili. Dčje:li se to tedh z rozkazU twčho, toho jeU
šúdáme, abyš Uáš sám Uejprw poznal a pak sám roz:
soudřl sprawedliwě, zdali jsme zasloužili to, co w prawdč
i proti Ukrutným a barbarským Uepťátelllm bylobh nce
sprawedliwč.“ (Euseb 17. 26.) Za tohoto cisaťe dossel
mučenickčkormw w Řimč fw. Juftin mudrc Uáwodem

pohanskeho mudraka Krešcence znameho smilnťka a la:
komce w Řčmě, kterh kťeskanh U obecnčho lidu za zlo:
čince rozhlassowal, ač jak mU JUstiU we weťerč rošo
mluwč před lidem dokázal, Uičeho prawčho o wiťe kře:
skanskčerčdčl N proto podáwaje cisari druhou s.oou
obraUU kťesraUů popisuje tUUejprw kterak Uedawno
w Řimč zafe čthťi kťeskaUe erinnč Usmrceni bhli,
(Euseb 17 17) Uačeš i o fobe mezi jiUým takto w Ui
prawi: „J já takč toho očekciwúm, že Uťkdo z tčch, kteťi
se jeU mudrci nazýwaji, a tťebaš sám Krescenc, úkladh
žiwotU mčmu strojiti bude, abych bhl do kládh UwržeU“

N stalo se skUtečnč br;h, jak pťedpowčdťl, že postaweU
š jiUými zajatými kťeskanhpred soUdce Řimskčho RUstika,
kdež slawUč wtháwal obfah wiry Panč, těsse se Ua
odmčm: Pččnou a odhodlcmč zamitaje od febe občti mo:
dlcim. J mrskárt jest a skat š oftatnimi rokU 167 , jfa
prawhm mudrcem pro Krista Bčma.
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SpolU zUťilo proUcisledowáUi zwlcisft w Pergamč a
w SmyrUč Ua wťpchodčw Asii, kde padl mezi jinými
za obět sw. Polhkarp, ďčskUp rirkwe SmhrneUfkě,

jžcik sw. aposstolů, stařec stoletý, a wůbec „otec kťe:
skanů“ asiatských jmerwaUý. thž tU :UUozi zwlcifstč
dwaUáct z Fťladelsie pťifsiých wčťicčch Udatxlč skanli
hrozUým Uďičowcinim, rozedreittčm Ua sskoťepiUcicha sfpi:

čatých kameUech Uebo rozřrheiUčm od sielem , zpomněl si
lid i Ua biskUpa jejich, wolaje diwoce: „Dej hledati
Polhkarpa, kter!) se 1eU Ua prošbU swých milých do jedUč
wsi zatim U mčsta Uchýlil.“ Než slidiči chhtnmdffe dwa
chlapce ze wsi, bitim je k whzrazerti jeho pťiUUtili; do:r
maci radili UU: k leýkčmU útčkU c:le biskUp Uechtčl

wice Uposlechnomi, ano whssel jim Uaproti, dal jim we:
čeťi a modlitboU se zatim k sntrti priprawowal. Uťednici.
weonce ho, pťemloUwali jej kU odpadUUti; u kdhž pak
Uechtčl, zhaUťli ho, strčili ho zwozU, aš siulýtko poranl,
a Uechali ho pěsskh žoldUčťi ndč:stil W sobotU pťed wel:

konocč Ua Učmtčsti pixed soUdce postawen a whzýwčm kod:

padnUti, rozhledl se k Uebi, ťka: „Běhexm 86 let jsem lUU
sloUžil a w Uičemž Uikdh mUč šádUš kťiwdh UeUčiUťl, i

jak bhch se tedh Uhni swčmU Spasiteli a Krcili roUhati
mčl.“ „Mcim litoU šwčř Ua tebe,“ hrozil prokoUsUl;
„aneďo pokoťim tč ohnšm.“ Dotčral Ua Uěj; alc Bo:
lhkarp Utčrnč odpowčdal jemU: „Dej tedh litoU zwčť
přiwšsti aUeďo zapal hranci, jež asi hodiUkUmUe peilitř
ďUde aUebo co se ti koli jinčho libi.“ u PohaUč i
Židěš radosti strojili uhranici u Polhkarp se odstrojo:
wal a kdhš ho chtčli k hkebům pťiďijeti Ua kolh, ťekl
kUilU: „Nrchte Ume takto stciti, Ueďo texU, jrnž Utnč
dal trpčliwost, abhch hoixici oheň inésti mohl, dá mi ji
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taky, abhch feďoU i bez hťebú w ohni Uepohm:l.“ N ob:
lečeU do kossile smoloU Uaprsthč a pťiwázún k sloUpUa

dobroťečeBohU, wzplamll na hranci, welebě Pána; na
to pak mečcm probodUUt, a k žádosti pohanů i Zidú, abh
prý si křeskaně ostatky jeho erzali a opUstiwsse Ukťižo:
waného jčho za Bolpa Urctili, Ua prach spáleU bhl. Ale
kťeskaUš přcce nčkterš kosti jeho pak z popele whhrabali a

sobč na pamcitkU a k Utwšženi w ftálosti křeskaUskčpo:
čestUčUschowali rokU 167 (Ziw. Sw. 26. ledUa; EUseďiUď
17. 15. še soUwčkšzpráwh, kteroU o tom SmyrUeUfká
osada osadám Pontským poslala a jež se až k Uciln dou
chowala).

MUozi prawť, že se pak najedUoU cčsať obrátil,
kdhžr. 174 we wálce š MarkomaUUh a Kwady
w Pcmonii (Ua Dmmji Učkde w RakoUskU Ueb w Mo:
rawč) obklopen od UepťátclB plUkem MeliteUfkhm,
ze famých křeskanú prý scstč:wajicim a strassUoU žizni

trúpeným, podiwnťpm spúsobem wodh i witězstwi dosáhl,
a Uwádčji Ua důkaz toho list cifaťúw k radě ťčlnskě,u
jeUž prý takto zUčl: „Pátý deU již Uaftúwal, co jsme zc!2
čali trpčti Uedostatek wody, jú sám wotal k Uassim looeep
ťpúm profebně o pomoc, ale ďhl jsem od nich oprstčn.
J kázal jsem pťiwčsti ksobš th, jež kťeskanh jmeUUjeme,
(trU plUkMrlitenský, jenž prý pak od tčto Udaloski idle:
skowým Ueb hťimawým, 1čšio kulminčdcrix, sloUl), a weleť
jsem jim, abh sc modlili. Kteťižto hnrd se Ua zemi roš:
prostťewsfe, k BohU Umš Urzncimšml: UejeU za Ume ale
i za wefsterč wojfko Uasse fe Utodlilia N hnedle spadl
z oblak Ua Uáš dčssk lgUftý Uáš okťčwajicť, Ua Uafse wfsak

Uč!ř:řátčlij pťťiiťo krUpobiři (pixiřďňl) šrrxřřřoďiřim spřořdčl:

zeUč, takže jsme pomoc Boha UejmocUčjssiho wssickni po:
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znali. Protož je wůle mci, abh fe nciboženstwi kťesianskč
wice za zločiU Uepowažowalo, a ďUdeli kdo obžalowán
poUze proto, že jc kťeskan, bUď bez odkladu propnsstčn,

x žalobnik pak jeho fúm bUď za žiwa Upálen.“ u Nwssak
ačkoliw jisto jest, že pťisfla náhlá pomoc shůrh, jak ipo:
hanssti dčjepiscowé swčdči, jč pťece taktčž jisto, že cisař
nepťipisowal půwod dčsstč tobo tolťko modlitbč plUkU
rřesraUsrčryo, nýďrž spisse č modlčrbč swč r nejwyšssim
pohanskělUUbohU JUpiterowi PťUwiowi (desstiteli). Dle
TertUlliana whdal cisať owsfem nčjaký pťizniwý list
pro kťeskanh u ale nikoliw zrowna toho obsahU,
nebo že křeskanh pťece i dále pronáfledowal, o tom
krUtč pronásledowáni we FrancoUšich (w Gallii) r. 177
fwčdči dostatečnč.

MUčeni toto zUťilo hlawnč w mčstech Lh oUU a
Wienč, jak fwčdči o tom soUčasný list od tčchto cirkwi
poslaný do Nsie a do Frygie, odkud knim bhli pastýťowč
a biskUpowčjejich zawitali. (Doslownč U Eusebia 7, 1.)
Pťedewssim zapowědčli tU kťeskanům Uetoliko domy, lcieep

zně, weťejnú mista , ale zabránili takh , abh jim žcidný
ani na oči newhchúzel; neďo diwoká a wzteklá lea obec:
nčho lťdU obshpáwala je kťikem, bitim, skťipánim zUbh,
trhánim, ffmejkánim, kamenim i žalaťowúnim, rozdrúždčna
jsoUc proti nim kťiwými Uáťkh, že lčdskč maso pťi we:
čeťich jedi, bez ohledU Ua pokrewni pťeitele smilstwo páx:
chaji, a Umoho jinčho nefslechetnšho tropi. J bhl whdán
rozkaz, aby wssickUipochhtáni bhli, což se i stalo š ta:
koon ncisilnosti, že i Utnošč pohanssti slUžebnici kťeskaU:
ských pánů do wčzeni odwedeUi bhli, a še strachU pťed
mUkami mnohč Ueřesti,z náwodU wojátů, lžiwč na nč Udei:
wali. J naplnili žaláťe tolika UwčzněUými,že tam tisnč
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i smradem Umirali a mUčili je pak tak UkrUtUč,že mnozi
ze strachU a boťesti odpadčcwali. Nejwice pak zUťili proti
diakonowi Sanktowi, proti MatUrowi a Blttalowi,
kteťi bhli mocnoU podporoU tamnčjssich kťeskanů, a proti
slaďoUnkč ale Uejtrpčťiwčjssi otrokhni BlaUd iUč, Ua
Uiž po celý den wsfeckh mUčidla wystřidali. Sanktnš
pťeUkrUtnča dloUze mUčeU erdpowidal jim, Uežli „jsem
kťeskaU,“ u takšc fe od Učho an jmeUa, ani rodisstě,
an ftawU nedowědčťi. J whstřidawfse wsseckhmUčidla,
koUečnč i rozpčilenč mčdčmč plechh Ua UejoUtlejsfi oUdy

tčla pťiklč:dali, takže ani člowčkU podoďen Uebhl, a po
Učkolika dnech zaš mUčeUi toto opačowali ur ale jábeU
zůstal stejně trpčliwý i mlčenliwý. J Uwrhli Uazpčt zx:š
do žaláťe wsfeckyčthrh. uu thž pak nčjakoUBťblidU,
jcž nejprwé zapťela ze strachU wirU, wzali opčt k wý:
slechu, abh proti kťeskcmům kťiwč fwčdčila, pozUala se
w tčchto mUkách, a slawnč whznúwajic Krista, hlasitč od:
woláwala wssecky Uciťkh Ua kťeskanh. u J bisknp LhB
oUskýPothiUUš, stařec 90letý a chUrawý, takše fotwa
dýchati mohl, jfa celb whzáblý i whchťadlý, předweden
bhl od wojciků Ua foUd U prostťed jcifajicich pohcmů. A
kdhž se ho tcizal ď onmčffkem wladať: „Kdo je ten kťeBe

skanfkýBůh?“ řekl jemU: „Jsi:li toho hodeU, poznúš
bo.“ J tlUčen a filUč za to pohcizen jeft od okolo:
stojicich, tak že po don dUech w žaláťi stonať. u Nae
to ďhli wssickni čtyťi hoťejssi mUčeUici zaš do diwadla wh:
wedeUipťed litč sselmy k potýkámi.SanktUď š Ma:
tUrem jfoU tU Fbičowámi, od zwiťat trbčmi, Ua železnč

stolici fmaženi, a kdhž jefstč šili, mečem do hrdla dobo:
dUUti. AttalUš pak pozdčji, kdhš fe konsUl cifaťe bhl optal,
poUčwadž oneU ťimským mčsskanem bhl, b!šl š lčkařem, kťe:

12
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skanem Nleč:alldrem z maloasiatske Frpgie, jeUžk stalosti
wsseckdUapominal diwym sfelmam pťedhozen načez po
wffclikerych mUkach byl krUte pečen a take zabodmřt
Jen Blaltdina, o UťžUapťedwssicknife búli pro oUtlost
tčla i otrocký staw jeji, opčt odwedena do žaláťe, aU se
jř žcidUússelma dotheoUti Ucchtčla, když ji w diwadle Ua
sloUp pťed Uč powčsili a wsfelijak mUčili. Nedowědšli se
od Ui Uičeho, leda slowa, „jci jfem kťcskanka, a my Ue:

pcichč:me Uic zlčho.“ Konečnč pak wywedena jcst jesstč
jednon Bmladým 15letým Pontikem kU koUci her we:
ťejných w diwadle sč sfelmami. J UUceUijfoU k zapťeni
Krista a kpťisaze w pohanskč bohh; kdhž wssak statečnč
jich zawrhowali, podáwáUi jsoU od katana kU kataUU,
ale wsfecko Uadarmo. PoUtikUš owsfem toU bolesti fkonal;
BlandčUa pak po wsfcm biti, tlUčeni, drani od sselem a
smaženi Ua rossti do teUat zawinma a ďýkU pťedhožena,
od nčhož trkcan a sem tam hcizena, koUečUčpak raďostUč
se modllc doďodnUta byla, tak že podanč! samise tč stálosti
slabč slUžky diwili. Tčla pak wsfech UmUčeUýchze wztekU

Uedowolowali cmi pohťbiti, ale lryhazowaťi je Ua odiw Ua
Ulice a psům k roštrhálti po celých ssest dni, načež je na
p!xach spúlili, a popel do ťeky okolo tekonci whodili, aby

prý wzkťisseni jďc:ichpťekašiliš Mimo nč UmUčer tU jesstš
43 kťeskaUň. (Ziw. Sw. 2. čerwna.) Než po tťech le:
tech fkonal takš cifať u a kťcskanš oddechli si aspoň za
nastUpre jedo Kommoda (180u193) shna jedo,
takže i w Řimč lUUozi UrošeUi a zamož:ň Krťsta přijali
ano i UčeUýradni NpollolliUš za kieskalla Udan od sthy
swčho, pťed celoU radoU pisemnč wirn tU hájil, awsiak
dle zákona Trajanwa, an již před soUdem byl a wirh
křčskanskése erdťekl, sckeron skat jest.

.u
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š. 45e žúňtě proUčlslrdowůniZa Brptima errra
r. 19Zu211.

Cisať SewčrUš Ueďhl 4zpočcitij Uepťitelem kťrskaUů,
wzalč do domU swčxhoi kťeftaUskěho lékaťe BrokUla, jeUž ho

od těžkě Uemoci whhojil, a pťijcll dčtčti swšlUU kixeskaUkU

za koonU, an Ujimal se i szesseUých„ani proti lee
Ua.křeskanh rozsáplmě. Proto mU Uwhl takč Uejstarssi
latiUský spisowatcxlTertUsliaU smčle podati r. 198
fon oďraUU ťťeskaUů (EUseb.7, 5.). wasak, Uejfa
pewUč!powahy, dal se později podrážditi proti kťeskanům
od lidU i od úťadů, kdhž zwitčziw Uad fwými Uepřcitelh
zaťidčl r. 197 slawlch witězlch průwod š občtmi bohům,
w Uichž fe owsscxm kťeskanč zúčastňowati Uemohli, a pťi
Uichž kťeskansti wojcicř cmi jim podáwaUč witč!zUčwěnce

z úzkostliwosti pťijmoUti Uechtěli; taktěž poklčldciUo jim za

erčonst (Uelojúlnost), že Uechtěli spolU flawiti pohaUskč
UchdUč flawnosti, kslciwč bůška Bacha zařizenč!.Nemohl

wssak dúti Usmrtiti wssecky kťeskalch, aú fe wstdcx jen
hemžili, a UeUstcilr se pohcmč! k Uim pťidciwali; proto
whdal jeU pťissxý rozkaz, r. 202, aďh pod ztrcitoU
jmčni a.hrdla Uikdo kU židowstwi Uebo kťe:
fťanstwi dále UepřestUpowal. Tim whpUkloUowč
hrozici proncisledowánč w Jtalii, w Nfrice a Francii,
takžr wčťici již pťichodNUtikrřstůw očekáwali (EUseb. Ul, 7.).
Tak Ulmlčen w Řimč papež Biktor, jakož se wůbec pťi
whpUanti Uějakěho proUáslrdowáni stciwalo, že papržowč
Uejradčji whslidčUi a UmUčeniďýwali. nu thž pak pťi:
jel cifať do Alešalldrie w Eghptě, dal si z celč krajinh
pťiwšsti křeskanh k wýstechům, k mUkcim a Usmrcowcini.
TU padl Leonidaš, mečem ďhw stak, otoc srdmi dia

12dje
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tek, z Uichž jej 16letý QrigeUeš takto w žalciťi Uapomi:
Ual: „Posilni se .můj lnilý otče, a statečUč mUčeUictwč
podUikUi,aniž mčň pro Uáš swůj úmhsl“ (Euseb. Ul. 1, 2.).
Mimo Učho bhlo w tčmž čase i pět Učeniků a dwě
UčeUců mladého siawUěho Qriginefa Umučeno, mezi Ui::
miž i PotamieUa, sličUá panna, jež ukrutnč po wfsem
tčle zbita, a Ua to oudem po oUdU poznenáhla od path
k hlawě do wařici fmolh sponstčUa a koUečUčse son
matkoUMarcellou fpáleUabyla. thž pak Bafilideš,
1enž co kataUůw prúwodči ji Ua poprawu doprowázel,
od Ui odhúUčl hanobici ji pohanh, oslowila ho, že Boha
zaň prositi bude, abh tčž prade poznal. NedloUho Ua
to, Uechtčjepohanským bohůln pťisahati, za křeskana Udcin
a do žalciťe odweden, tU od kťeskaUů pokťtčn a potom
sekerou skat bhl.

Podoďnč zuťilo proUásiedowciUi w africkčm městěKar:
thagu. TU UmUčer slawUých 12 mučeUiků, mezi Uimťž
i cřčani zmčstečra Scčllřre. Zwlássk wssar dojala wssech
smrt, statečně22 letě matky Perpeth, jež mčla dč:
tátko U prson a Ueďhla ani jesstč pokřtěna, ale teprw
se fw. wiťe pťiUčowala (katechmnena), a již do wčzeUi
ď jinými katechumeUy, mezi Uimiž bhla i leadci matka
Felicitaš, Uwržena ďyla. Zpráwa o mnučeni tomto, wh:
ňata szčeUických akt (spisů), jak je očitý fwědek sepsal,
čťtala se jefstě za čafu fw. NUgUstan weťerě pťi slUžbách
Božich. Qtec jeji jsa zcimožný Urozenh pohan, přissel
k Ui do wčzeni, wfsemožUč ji odluzowal od wťrh PáUě,
těžcc ji bil u ale wffe Uadarmo. Mezi tim pokťtěna
bwasi do 1čfného tlťlawčxho žalciťe mezi welikč mUožftwi
UwržeUa jest, kdež trpčla parUeln a tlačenici i po dřtěti
swčm toužila, jež u lnatkh fwč zaUechala, až je k sobč
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takh do šalciťe obdržela. nu Nejwice rozrýwal ji srdce
wlastni otec jeji, jeUž před wýsiechem zase k Ui při:
ssed wolal: „Mčj útrpňost fe siedanmi Utými uu a
Uedělej UUlěhanbU před swčtem nu nepřipraij nciš do
hroďU.“ Pťi tolU padl ji k Uohám, libal ji a š plcičem
o fmilowciltť prosil uu ale Uebhlo mošna Perpetmt k za:
pťeni Krifta pohUoUti. uu N kdhž již whwedli ji Ua foUd,
otec objewil se docela Bxmalým děckem w Uciruči, a doe:
UtlUwiw fe še foUdcem, citliwě Ua Ui dotiral, ač Utarnč.
UsoUzer jest, aby dčma bhla diwč zwěřik roztrhánť. thž
pak wedli ji w čaš weťejnhch herxna poprawU do diwňdka,
přifsel opčt onsalý otec, trhaje si onfh, zmčtaje feďoU
po zemi, proklinaje se hroznč xu ale dojatci BerpetUa přec
Uepowolila. S Ui kráčela i Felicitaš, jčž práwč deU
pťed tim Pán Bůh pomohl, taktěž še jtatečnoU Uthfli.
Bťedewfsim bhlh oďě w diwadle weťejnč mrskcinh, Ua to
pak do sitč zassity a diwokč krciwč kroztrhúni předhozeUh,
jež jimi hcizela, a je bodala a trkala. Než kdhž pťibli:
žilh se k fobč, radostUč podáwalh si rUre posilUjice se;
Ua to pak odwedenh jfoU na straUU, ťdež skath ďhlh.
S Uimi skonalt těž litoU zwěři jini dwa mUčeUici Re:
wokatUš a SatUrnřUUš, aU zatim tťeti w žalaťi zemťel
(Žiw Sw 7 ďťezna)

NejZUťiwčji wssakpočinal si tento cifař we FrancoUzich
w městč Lhonč, kdežjiž pred 30 leth tolik wčrných bhlo
padlo TU, jak whpraije sw Řehor TUrsky,tckla krew
potokem po Ulicich, Uebo mčfto obkličeno wojskem a d čwa:t
tenčxct tific kťefkanU i š biskUpemswýmJrenejem,
jeUž cirkew tU dwacet let ťidtl zawraždčno Ua potkani
Ua Ulicich tak že skorem oďhwateťů prazdnč zUstalo (,Žiw.
Sw 28 čerwna)rokU202
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š. 46. „šrstč proUůslrdowč;ni ťa risaťe Ma:imina
r. 235u 238.

Z dloUhého aspoň dwacetilčtč!ho pokoje, za Uxčkgož
jmerwitč podcisaťemYleč:aUdremSewerenr (222uu
235) si kťeskmtš weťejné w Řimč kostelh stawěti smělť,
wybUrcowal je wrah jeho, sllrowý wojúk Mač:imiU.
Boje se, abh se křeskaUčpro tUto wraždU, aU jim pťir
zniwce jejich wirh zabil, Ua Uěm nemstili, začal jich opět
proUásledowati, mUče mUohč i Usmchje, a zwlcisstč
podporh wiry kťeskaUskčx,biskUph a knězezahla:
diti chtěje. W Řimč tchdh padsi dwa mUčeUicipapežowš,
Bontiamlš a NUtheUlš; w Malč Nsii pak boťili pohaně
kťrskaUům kostelh bez wfseliké pťekážkh. Než teUto cisať
již po třech letrch zabit jest od wojciků, Uačež zase kťe:
skaUějmerwitč za cifaxkeFilipa Nraba (244u249)
úplUé wolnofti, an i přčzUčcisaťowy požiwali.

Než dloUhým pokojem timto Ueziskala teh:
dejfsi cťrkew, ale UtUchla ďrzy horliwoft, ipobožttost mno:
hých zwlásstě w Nfrice, kde i za Mačriman prox:ásledo:
weini se erhfkhtlo. Neďo iak Utile erhžadowalo wh:x
znáUi wiry šádlchch občtť, an jlněUč, an trpěliwosti, an
žiwota, pťipojowali se k cirkwi takě již Umoši bez zwlcisstni

toUhh po spaseni, ktcťižto buď zdědili wirU po rodičich, a
si ji tolik errižjli, aUrbo jsonce hťissnšho žiwota, an
mUoho o ni se Uestarali. J bhlo ero katkU tťeďa opčt,

Učjakěho očistujiciho prostťedkn, abh wira PáUě Zase oď:
žiwmlla, a žiwot kťefťanůse Uaprawil. Sw. Chprian,
biskllp w Karthagll, pisse š ťgorliwť,mlroztonženim kťiklao

wými barwami o kleslosti Pirh i Un:awů w Nsrice w tčch
časichtakto: „Pšm chtčl ansstiwiti čeleď son, a protože
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dloUhý pokoj zkazil ncim zťizenč od Boha žiwobhti, poe
zdwihla trčstajici rUka Boži poraženoU a takťka odpšči:
wajici wiru; a ačkoliw jfme za nasse hťčchh wice zaslUe
howali, ťxidil pťece Uejdobrotiwčjssč Pán wssecko tak, že

to, co náš potkalo, zdcilo fe býti spčssezkonsskou, Uežli
pronáslcdowánim. Dbajice jen o roszoženi jmčnť, Uyni
opominali, co wčťici konali za čafů aposstotskhch a co
wšdy konati maji a hnali fe neUafhtUoU žcidosti po rozu
fsiťeni kxohatstwi. Nno i U mnohých dUchowUťchUebhlo

prawč pobožUosti, U slnžebnikň UeporUsseUčwěrnosti, aniž
bylo útrpnosti a Un:ain kciznč. Mnozi oklamáwatiť chh:
trou ssalbou fproftssich, a nastrojenoU ochotUoftipodwádčli
spolUwčťčcich,wstUpowali i do Umnželftwi š pohany, po:
dciwajice fe tak newčťiciln, pťifahali i lehkomhslně, ano
docela i kťiwč, pťedstawených Uechtčli z pyssné nadUtofti
posloUchati, Utrhali sobč mezi sebon jazhkcm jedowatým
a swúťili se UeUftUpnoU Uelxčxwisti. NUo i mnoziebiskUu

powč, ktčťi mčli !:ýti ostatUim wěťicim k powszzeni a
pťtkladem, zanedbciwali Bošského swčho úťadU, a starali
fe wice o pozemfkč statky. onnsstčjice pak hlásáni slowa
Bošiho, zanedbciwali tak wčťicich, a chodice po cizich
krajich, stmxali se na szich o zisk swčtfký. A an tak
wčťici domáci noUzi tťeli, sbáUčli oUi jobč zatim Umoho
statkň, kUpowali sobě wfselijakým spůfoběm poli a roz:u
Utnožowali tak jmčUi fwč rostoncimi wýdčlkh.“ M Qsiatnč
netťcba an podotýkati, že nebhla wčtssina wšřicich tak
pokažeUa, jak tU fw. Chprian w horliwosti swš biskUpskč
a w skntečnč omrzelosti nad tehdejfsimi odpadltkh Uařiká,

nebo w listč fwčm k mllčenikňm jcifá Uadsseďč žakto:
.Q přčfskastnci nasse cirkew, qkterci jest mifosti Boži tak
oswicená a chwalnou krwi lldUčjffich mučeniků (za Decia)
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tak oslawena; dřiwe byla dobrými skUtkywčťicich bčlo:
skonci, nhUi jest krwi mUčenickoUjako sfarlat UčiněUa.ee
Podobnč oswčdčUjew tčmž časr ťimský papež Kornel
w listč swčm kbiskUpU NUtiocheUskčmUFaďiowi, še bdlo

xw Řimč k obsthowáUi wěřicich potťeba mUožstwi dU:
chownich cirkwe, a že walný počet lidi potťebUhch wsfemi
potřebami cirkew obstaráwala. Bylol prý tam zajistč 46
knčši, sedm jcihUů a sedm podjáhUů, 42 akolhthů (pťiu
sthowačů oltciťe) a 52 čteUáťů, wrč:t:chch a ešorcistů
(zažehnciwačů); uu wdow pak a jiUých nemocemi a chU:
doboU soUženbch a UUzUýchlidi 1500, kterč wsfecky sstčdrá
milost a dobrota Pčmč B dostatečUýU: pokrmem zaopa:
třowala (EUseb. Ule. 4, Z.)

š. 47. Zrdmě pwdtňslrdowčmi Za cisaťe Fšrria
r. 249n251.

DeciUš chtčje opet poszěsti bť;waton flawU ťisse

ťťmste a bohoslUžbh pohanskč, UmiUil sobč Uetrpčti jiUěbo
UabožeUstwi w Řimč Uešli pohanfkeho a proto i wfsi
siloU hledšl zcela a wstdcw risfi whhladiti kreskanh,
kteťi se ďhli šatim walUč rozmohli. TU whssel rozkaz
cisaťůw o pronásledowánť, a ten prý se dle slow tehdej:
ssiho biskUpaw eghptskčNlešandrii, DioUhsia, oprade zdál
ďýtť tak ukrUtUý, že se obciwali . sami wčťici dle slow
Pčmč (Mat. 24, 24.), abh i whwoleni Boži, kdhbh
možnč bhlo, docela w blUd Uwedenťnebhli (EUseb 71. 41.)
Bhlo to takřka prwni wsfeobecnč pronáskedowcinikťc:
skaUů, jež Uaťťzeno we wffech krajiUách B erbhčeroU
Uad wfsecka pťedesslá UkrUtUosti. Pťiprtiť to zajistč Pcin,
abh se cirkew Ua bUdoUci jesftč protiwenstwi posiluila a
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od wsieho Uezdrawčhoa zwadlčho očistila. BiskUpowč
jakožto wf!dcowč a rozhlaffowan swůdcowč lidU mčli se
hned smrti whhladiti, chrámh měly zboťenh, pisma sw.
pobrána ďýti; mošUčjfsi kťeskaně mčlh statků zbaweUi, ze
zemč wthciUi býti; ocháblejfsi pak jakéhokoliw stawU a
stciťi Ueměli se hned zabijeti, ale radčji strasiným a zdloU::
hawým trápeUirUn hladem, žižni, žalciťem, mUkh, a wsier
likerými lahodni;mi a lč:kawými cestami wsiemožnč k od:
padnUti přiwčsti, a teprw, kdhžbh thto prostťedkh Uic
Uepomcihalyefmrti potrestati. th pak po celč ťissi wsst:
ckni úťadowš bez ohledU whkoUáwati mUseli rozkazh thto,
hroženo bned Uapťčd UečiUUýtU a showiwawým přisUými
tresty. Na weřejná mista wodili a shciUčlise tedy kťe:
fkaUč, kdež mčli zloťečiti KristU PČUU, klekati pťed pou
ftawrnými modlami, aneb fhpati kadidlo do pťčprawených
již páUwi; pohotowč stála tU wstde pťiprawenú mučidla,
abh se bcizliwi a Uepowolni postrafsili a kodpadUUti doc
hUali, poprawifstč se pťiprawowalh, diwá zwčť pťedwú:
dšla, želerá mUčidla, jako postrle, pánwe, rosftč, klesstě
se rozpalowala, a jinč Ucistroje, fkťipcr, kola, pťichhstáwala.
Kťeskanč chhtčmi jfoU Ucisilim w celých honich, Udáwcini

Uebhlo koUce; schhtani wedeni jfoU do žaláťů, a že Uedo:
stačowala wězeUi, komU fe dalo co wziti, poslán radčji do
whhnaUstwi; biskupowč weťejnč pťed lidem jsoU mUčeni
a Usmrcowčmi, ostatni pak křeskaUč l hrůze ostatUim weut
ťerě szčidla Ua mUččdlopodúwáUi a koUečnčdobijeni.
Nčkteťi pťichcizeli sami dobrowolně, Uabizejicc
se, že bUdoU občtowati, a drze twrdicr, že Uikdh ani kťer

skanh Uebhli; jčni pťedwedeni přistupowati zase jen fe
strachč:n, a Učxmohomč sč rozhodUoUtš k mUkčřmpro Krčsta,

bledUoUce a tťefoUce se až k posmčchU pohanů, klekali
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pťrd modlmni a sochami cisaťů zbošňowaných, kladoUce
Ua Uč wěUce a zapalUjice jim kadidlo, požiwajice zmod:
láťských občti a odewzdáwajice pisma fwatá pohanům.
JiUi pak Uemajice šiwč wirh a láskh k PČUU, ale jen
k sobč, chtěli fe wyhUouti jank mUkcima smrti; i dali
se U úťadů buď zapfati do seramů odpadlhch,
amxbo dali si kťiwč listh od úřadů zhotowiti, jakobh bhli
skUtečUěpifma fw. whdali, modlám občtowali a oď wirh
odpadli, ač tomU tak Uebhlo, a oUi jeU úředtlikh penězi
Uplatili, tak foUd oktamati a sebe wyfwoboditi hledice.
Než wčťici powažowali je owsfem za skUtečUéa fobocké,
wirU křeskankoU hanobici odpadlikh, kteťi w čaš pokaeri
k wůli foďč a swčtU Krista oUlifUč zapirajť. Něktrři zafe
dali se zjimati a ssli až do wa;eb a do žaláťč, an i
Učkolik dUi tam whdrželť, ale pťed wýslechem pťece jčxn

odpixifáhlř se Krista Pcan,e jiUi pak i mUkh dosti dloUho
a UdatUč fnáfseli, ale konečUě dali se taky trápenim
pťemoci a žapťeli wirU. (EUseb 71. 41.)

NwssUk pťece Ualezlo fe dosti stařečUých kťeo:
sranň wsselikčho stciři, pohlawi ř stawxx, rreři jmšni,
rodiUU i wlaft opUstili pro lŘllristc:, an i wssrlikě mUkh,
ba i smrt pro Uěho podstoUpčli.Tak lesl w Řimč smrri
mUčeUickoUpapež sw Fabian, a DeciUB UechtčlUikterak
ač Utcdrnč, abh po Učm kdo jiUý UastoUpil za papčže
(Žiw Sw 19 lcha) W Siciliř jcst UkrUtUčzthxaUa
a UsmrceUasw Ngatha (Žiw Sw 5 úUora) WPa:
lestině po dwakrat mUčeU ťxUl pro wirU staixičký fsrdiwy

biskUpNleč:altder, až i ztxmťel(30. lrdUa); w thttiochii
Shrskě taktěž w okowech zahhnUl ď tixemi chlapci, jež we
wiťe cwičil, bikap Babhlaš, který prosil, abh jej i
š tčmi okowh pochowali; we Smhrllč ro teU čaš taktěž
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mnoho mUčcniků trpčlo, mezř Uimiž i kUězBioUiUš Upá:
len. (Cnfeb 17. 16e) J w Malě Nsii (PoUtU a Kappadocii)
bylh žaláťe pťrplnčnh. W Aleťandrii eghptskě zUťilo proex
Uásiedowšmi již o rok dťiwe, aU tU Uějaký pohanský há:
dač lid bhl podráždil proti kťeskanům; tU tedh .dran:
cowčmh jsoU domh a pálrni i týrčmi bhli kťčskanš;
mezi nimi bhl těž Učenh Qrigenrš zUťiwčtýrám, jfa
do želez w UejzadUšjfsim koUtč žalč:ťe na hrdlo ztUba
pťiwázčm, Ua to do kládh wložčU a rozdeťen, u na ko:x
Uec wssak z pťiznč foUdcowh pťece proprstčU. BiskUp
Dionhš, jeUž ďyl taktéž wojákh chhcrU, whprawnje, že
mUži i ženh, mlúdenci i ftarci, diwkh a staťeUh, wojcici
a mčfskanš, a lidč w„ffelikěho ftawU, wčkU a powoláni
tehdáž biči mrskáUi, oťyUšm fpcileni a mrčem pobiti ďhlť.
Whpifuje pak scim (U Enfeb. Mj. 41.) mUky i smrt
mltohých tčchto mUčeUiků, mezi Uimiž i sw. Npollonie

panUh, jež bhla Uejprw polič:kowčma, Ua to znbh ji 7soh:
tlUčrUh, až koUrčUš Bokšakxojnč w ohni fkonala,. (Ziw.
Sw. 9. úUora). Dále whnikal mezi Uimipatnáctiletý mlá:
deUecDioskorUš, jrhož pťemlonwali a týrali, ale Uikterak
k odpadUUti Uepťiwedli, tak še jej konrčně propUstili, da:
doUce mu lhčltU k rozmhsileni; ano čtdixi wojciri fto:
jice tu Ua strúži fami wfsrlikým fpňsobem kýwali něja:
kšmU člowěkU, jenš chtěl již odpadUoUti, alxh toho UrčiUil,

čimž prozradiwffe se samř, za kťrskany ohlásili sr weřrjUč
k welikému UstrUUti efondčů samých. Bstatnč jich Ua
pxoUsstčch a Ua horč:ch, kam se kxhliUteklipťed pronán
slcdowcinim, fem tctm fe toUlajicč, pťewelkě množstwi zao
thUlo, hladem, žizUi, zimoU, od UedUhčl, od lotrů a
od diwokč zwčťi. Mnoho jinišch pak Ua aralxskč hoťe od
diwokých a UkrUtUých Sararenů zjťmcino a w otroctwi
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prodčmo bhlo, tak že se jeU Učktcťi a to za welikč
peUčzc whloUpiti mohli. (EUseb Pl. 42.) Nčkteťč wfsak
z tčchto Ua ponsk Uteklých začali tU w odloUčenosti od
swčta leočstidďohUmilý žiwot, dadoUce tak počátel poU:
stewnickčmU žiwotU, mezi Uimi sw. NUtoUiU poU:
stewni! a sw. Pawel poUsteint.

PodoďUč proUásledowciUi a odpadáwcinč kťeskanů
oswčdčowalose i w ostatUi Nfrice, zwlcifftč w Kar:
thagU, jal Ucim sw. Chprian, tanmějfsi ďiskup popisUje
aU di, še Umohč matkh i swč ditky pťiwádčlh a samh je
k odpadUUti UUtilh; možni pak jesstč pixcd polapenim
podplaceUými listh se zaopatťowali, že by ďhli odpadlikh.
wafak i tU Uefcházelo statrčných whznáwačů a mUčeUiků,
jež Uičim k odpadUUti Uepťiwedli. Kteťi z Uich pro Krista
žiwot občtowali, slUli mUčeUici Boži, ostatni pak, kteťi
jeU trápeUi ďhli, ale pťi tom fmrt podstoupiti UemUseli,
slUli wthciwačř Pcinč. N kdhžse timto krútkýmsice
ale krUtým proncisledowčmim cirkew Kristowa očistřla, a
pťcd swčtem weťrjnč oswčdčila, zpomnčl Bůh zafe na
swč wěrnč,e Uebo DeciUš táhl do boje proti Gotům, kdež
w bahnč UtoUUl,anowaw jen dwč leta.

Nhni pak počilrali Učkteřč ze strachU a slabofti lidskč
odpadli kťestanč toužiti opět po pťipojeni se
k cirkwi, litUjicc swčho odpadUUti, a chtice se wffeli:
kčmU UloženěmU potáni podrobiti, aďh se tak smiťili
š Bohem a Uaprawili pohorsseni daUč. Nčkteťi pak ze
fwatbch whznciwačů PciUě, kteťi mčli jesftč zUcimkh Ua
soďč od pťestálých :UU! pro wirn , fami pťimloUwali se

za Uč U biskUpa, abh jich opčt do společUosti cirkšwni
přijal aupťiměťenč pokáni 1im Uložčl. TU pak w Rimč
postawil se tomUto jedncini papeše Komelia Ua odpor
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kUězNowgacian, který Uechtčl Uikterak, aďh sc kajicim
tčmto, bhtbh jakčkoliw pokčmi činili, milosti a odesstčni
od cirkwe dostato; w Karthagu pak zafe Uaopak wzpiral
se proti sw. Chpriánowi knčz NowatUš, twrdť, že mci
wfseckh odpadlikh, kteťť sc opčt hlási k cirkwi, bez wsfe:
lčkšho pokánř přčjmourř. (Enseď. xěl, 42, 43, 45.) We
apofstolsfti ďiskUpowš cirkwe ťidice se Učenim cirkwe a
pťikladem Páně, pťijimalř odpadlč opčt do cirkwe, pakli
konali Uložené pokánť, an odpoUsstčli často i některým
horliwým částkU tčchto UložeUbchčas Uých treftů, a pťi:
jimali je i pťed časem k pokáni Určeným do cirkwe,
prciwč skrze zcisthh sw. mUčeUiků a Ua pťi:
mlUwU whznáwačů Pcině. Tim pak položeU byl
w cčrkwizúklad k odestkům, jež bhlh tedh odesstčnim
nikoli hťťchů (Uebo th se odpoUsstěji jerm kajicťm we
swcitosti polšcini)u ale odesstčUim jednoho dilU časných
trestů, které bhli horliwi kajicnici sobť jesftč erdbhli.

A wskUtkU bUed po smrti cifaťowč Ukázala sc U
kťeskanů býwalci žiwci wira a horliwci láska k Ježissi
KristU, kdhžmor w Řčmč, KarthagU a Alešan:
drii whpUkl a po 15 let po celě ťissi txewal. Pohanč
swádčli jej Ua bezďožtlč prý kťeskanh, ač tito taky Umir:
rali, a Utwrdili se w mhlnčm Uaťkmxti tom tim wix:e,
kdhž cisať GallUš weťerč občti modtcim Uaťidil,
w Uichž se kťeskcmč owsfem UezúčastUili. J posiláni jsou
do wthaUstwi, wůdcowč pak jejich mUčeni; tak bhl Usmr:
cen papež KorUel, a po Učm LUciUďUástupce jeho;
kUčzHippolyt wlečen po Ulicich mčsta, až leečeU. Nle
kťeskaUš Uhni Uedali fe pohUoUtř k odpadm:ti; hroznč
proUúsledowúUi Deciowo a pťisUá a pťec milostiwú kázeň
cirkwe Utwrdila jc we wiťe, dodciwajic stálosti i trpčli:
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wosti. ? W Karthagu bcijil Chpriún owffem kťeskany
proti UaťkUUti Uesprawedliwčmx:, dokazUje fpifh swými
pohanům, že spiffe oUi jsoU winni ranU toUto a wolaje
k Uim: „Pro neprawosti wasse hnčwú se Bůh, a ty jsoU
jcxsitš wčtfsi, Uež trest tento. Wh se hUčwcite, jakobhste
pro Uesslechetnosti wafse coš dobrěho fizcrslUhowali. Pozo:
rujte swš hťichh a zajistě pťestaUete si stěžowati Ua Boha
a Ua Ueiš.“ Kťčskanů pak samých whbizel k lciscc kťe:
sťanfkč kUemocUým a zemťelým poďanům, abh
prý wirU a lciskn fon k nepťútelůln skUtkh oswčdčili,
čebož tito Uposlechlmwsse až podiwenim pobanh Uaplňo:
wali. Nebo aU pohanč utikali, nčchtice Uikomu ze fwých
poslUhowatť, ďa nedomťelě a mrtwš zdomů whbazowalř:
fbirali kťeskaně almužnh pro Umoťčně pohaUh, obstará:
wali jejich nčmocUč, pochoweiwali je1ich mrtwě, takže,
jak piffe sw. Čhprian, tnor tento probUdil ochciblě, na:
prawil klčslě, obrcitil pobaltd, UakloUčťnepťútele a po:
silnil wčrUč. Nčbo ač Umozi z kťeskaxxů se Uakaziti a
zrmťeli, nčUstati pťece w službč těto, lnajčce to pťeswšd:
čeni, že, fmrt podstonpenci w slUžbč bližnimu pro Krista
prokcizanč plati tolik jako fmrt mUčeUická pro Krifta
w pro!xúsledowcirtiziskmtá. chž :u GallUš zaďit jest po
roce od swých wojúků.

š. 48. Bsmě HronůslrdoxUůUi ZU rčsaťr Malrriůna.
r. 2Z3uu260.

Peri čtyrh teta wlcidh Walčricinowh těfsili se kťc:r
skaně z pťiznč cřsaťowh, takže i dům a dwůr jeho kťeskanh
naplUšU bhl. Nle tU UamlUwil UU: miláček jeho Makriu

anuš, cisaťský důchodnč, jeUž se rád eghptstýln čarodčj:
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Uickým krkliťstwim zabýwať, že prý :UU kťeskanč fon
pťitomnosti, pohledem, d.echem a hlasem swým w sskast:
Učm prowcidčni koUsků tčchto pťekážeji. Cťsať pak, jeUš

z wUUkmltť jeho i malč ditky zabijel, aby ze stťjwek je:
jich bUdoUci wčci š Uim skoUmal, Uposlechl tim spisse

rady jrho, aU tento pťičiUUčastšho UeUhodUUti a erh:
plUěUšho proroctwi jen kťeskanňm pťičital, žc prý se pro
Uě ťimsstč bohowč hnčwaji. Tim popUzeU cisať, U:Uinil
si tedh r. 257 wyhnbiti wirU křeskanskoU. Nrjprwš ža:
powčzeny jsoU wssecky schňzky nábožeUskč a boho:
slUžebUč, zwláfstč Ua mistech pohťebnich, ďh se tak Ueu
mohli kťeskaUč wzájemně powsz;owati; dcile pak měli
se biskUpowčš ť tomU pťiwéfti, abh wedkč kťu:skanskšho

Boha i pohaUskšbohy ctili, jank že bUdoUdo wthaUa
stwi posláni. TU pťedwolčmbyl sw. Chprian, bikap
w KarthagU pťrd prokoUsUla, maje občtowati bohčmt.
„Nerám jen jediučho,“ ťekl Ua to biskUp. „Udej mně
ostatUi kUčze,“ hrozil wladať. „Wassč zcikony samy za:
powidaji nčkoho whzrazowati,“ odpowčděl sw. CypriaU.
„Trdh jdi do, wyhnanstwi,“ rozhodl soUdce. Podobnč
pťedwolán pťed :Uistodržitele Eghptskšho Diolthš, biskalp
Nlešartdrillský, š jrdUťm kUčze:U a tťaxmi jcihUh. „Nezmč:

Uim wirU, aniž kťeskanem býti pťestaUU, a wedlě ujedi:
nšbo Boha wasse bohy Uikterak ctiti Uemoh::.“ „Jdčte
tedy do wyhnaUstwi a pod ztrcitoU hrdla zčistaňte w Uč?m.“
8 odefski oba bisknpowš Ua whkázaná mista, nu alcxselU fe

schciziwali k nim kťeskaně, a i pohanš se tU od nich pťiu
Učowali, wčťici:n pak do mčst odesilcillh byly důwčrnč a
potěfsUjici listh, wyzýwajřce je kstcilofti we wiře a k trpěli:
wosti w protiweUstwi.

Cisať wida, že to wfse nrwede kcilt, rozkčczglwdrU:
d
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hčm roce, abh se biskUpowč, knčži i júbnowč bez
odkladU odprawowali, Urozeni pcini aďh se dtistoj:x
noftř a jmčUi zbawilť, a erdpadUoU:li, abh pak i meur
čem stiUáni, wznesfeni pcini pak, UebUdoU:li chtčti bobh
wzbwati, abh do whbnanftwi posláni, úťednici pak bh
z úťadU swrženř a bez wsseho jmčUi po statcich cisať:

ských prozwezein bhlš. Proncisledowánč takowě začalo
owsfeln Uejprwč w Rilně. Papež ŠtčpáU krwácel mezř
perčmi mUčeUikh hned w rocc 257 ; a brzh po Učm
UústUpcejebo FhstUď ll. weden bhl k ftčti Ua popra:
wisstě. Na cestěUapominal plačiciho jáhna Wawťince,
jenš š nim takh Ulnťiti si šcidal, abh Uapťed cirkewni
jmčni chUdým rozdal, bhl chhcen od wojciků a tázán po
jmčni tomto. Whžúdaw si tičix dnč k Ufpoťúdcini jeho,
rozdčlit je rhchle mczi chUdč a chUrawč, jež rirkew žiwila,
a w UrčitoU dobU pťedwedl wsseckh tyto UUznč a bidnč

wtadaťi, UtazUje diwčcimU se prefektowi, že bh tito Ue:
mocUi a UUzni th očekáwalrč pokladh mělh býti. J pečen
jest pozwolna Ua ohniwčm rosfti (l(). srpna. rokU 258).

W Llfršce w KarthagU w tč udobč pťedwolán bhl
biskUpsw. ChpriúU z whbnanstwi. „Nozmhsli se,“ ťekl
mU soUdce. „W této wčci Uepotřeb:lji se teprw ro;mý:
ssleti,“ dt ďikap. Jprohlcisil foUdcexxoszdekslowh: „Dosti
dlouho bhl jsi žiw w bezbožnostť, dost dloUho jsi k sobč
powrhloU zbčť lidskoU přiwilwwal, a na bohh ťimskě ť
fwe zúkonh erražil, tač že tč ani zkožUi cťfaťowč swě
wiťe ziskati Učxmohli. NUže, jako půwodce wssech Ue:

sslechetnosti k wýstraze wsfen: těm, kterč jsi bezbožnč
k sobč pťipojil a abh zachowcina ďyla dobrá kázeň, bUdiž

mečem skat.“ „Bohu tǧikh,“ ťckl fw. mUž U wsseobecnčm
pláči lidU kťeskartského. (Ziw. Swatz 14. zciťč.) N brzh po
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Učm padlo tU Umoho jiných mučeUiků, mezi nčmi iMon:
ramxš š osmi jinými. au uchdale!ko odtUd pak dal mistou
držitel w Utice UajedUoU okolo 150 ofob do wápeUých
dolů UwrhUpUti.nuuW Šančlich bikap FrUkoofUšse
dwč:ma jáhUh bhl Upálcx:t.u W Cefarei pxalestiUfkě
předhozelú byli tťi muži diwým fselmám, že pťijdoncc do
Utčfta zwrsUice, sami š radofti se co kťeskaUč:kfmrti ohlei7
silč. (EUseb. 71!,12.) W Kappodociimaloasiatskš, wmčstč
Cesarei dat Ulladý chlapec Chril wsfem bcizliwým
a dospělejfsim erbhčerý pťiklad statečUostipťed sondem.
Nni slibh soUdcowy, an whhmini zdomU otcowskčho Ue:
žwiklalh toUhU jeho po Uebi, an hrošbh kata, an reiUd
četnč, an zapálemi hrance, an tUhéprowazh chzastrafsilh
jinocha, a an pláč úterých diwúků erbmčkčil ho k odš
padUUtč. „Tčffim se Ua pťcxkrásnč Uebe, kéžbhch tam jiš
jeU byl, a proto Uekxojim fe smrti, an čekal jsem od

wciš, žč Umč fpisse misto plciče chUti dodáwaži bUdete.“
SoUdce zahanený dal jej Ua to odprawiti. (Ziwot Sw.
29. bťera.)

Než pťisUč pykal w stč:ťi swčm cisať třilctěho toho
proUásledoweiUi; Uebo zajat jsa we wálce š Perfsaďh
žrádoU Makrianowoxl, mUscxlza podUož zádh swými slon:
žiti králi Perskčmu, kdhkoli teUto Ua koUč wstoUpal, a
jesstš po fmrti jeho xswlrčcUa jelUU kůžš a w chrámě
prrskčm Ua potUpU wywěssexla jcst.

Hchd po zajetť jeho UastoUpilUa trčm GallieUUš
shU jeho (260u268), jenž wida Ularlwst pronáslcxdowúnť
a UeUstcilě rozdrojo o korUUU cxsařskon, prohlúsil kťefkaxl:

skoU wirU za UúbožeUstwč dowolcnš, UaixidčxspolU, ab!;au
jc kťeskaUům k slUžbám Božim odňatci Ulista, zwlcissk
hťbitowh, anrátčly, a abh se jim žádnč protiwetlstwi wice

13
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UečiUiloeKťeskarlěpak při tťiletěm strassUěm morU w Eghptskě
Nlrč:andrii pohaUskč UemocUě obsthowali, opatrowali, a
wzdor UakažeUi a Umiráni Ua ramenúch odUáffelř a po:l
chowáwali k wsseobecnčm:: UdiweUi š oďčtownosti práwč
kťeskaUskoU. (EUseb. 711, 22e)

š. 49. Qrmůtě pronůslrdomůnč ša risaťr ZUrrliůna
r. 2705275.

NUreliaU podporowal na počátkU fám kťeskaUhw saer

mofprciwč cirkwe; ncďo kdhž biskUpowě shrssti sefadili
Nntiochellskěbo biskUpa Bawla Samosatskčho, jenž Upiral
Božstwi Púna Ježisse, a on Uechtěl postoUpčtidomU bi:
skUpfkčhoUástUpci wywolčUěmU, rozhodl cifať, ťka: „Dům
postoUpeU bUď tomU, koho we Wlassich a w mčstě Řimč
ďiskUpowš za prawčho biskUpa Uznajč.“ Teprw později
dal se swčsti lichou radoU, aďh hubil cirkew, že třm ťčfsi
poszese, a U lidU obliďh Ualczne; Ucž práwě, aU chtčl
podpisowati rozkaz, Uhodil blesk wedle Uěho, ččmž za:
strasserl to opčt odložčle J podepsal rozkaz temo pozdčjč
pťece, awssak Uež se to rozhťásilo po celě ťčssi, za:
wraždčU ďhl od fwčho pisaťe. Zatčm tekla pťece krew
křeskaUů w ďližssich krajinách, žwlússtč we Francii. uu

Tak prý skanla tehdáž sw. KolUmďa, anUa w mčstč
SeUsU smrti mUčeUickoU. (Dle LegeUdh 30. prosiUce.)
W Malč Nsii pak skonal w LhkaoUii statečný mUčeUik
sw. KoUon. „Máš ditkh,“ ptal fe ho soUdce? „Mám
jen jcho, ale Uejraději ďych, aby takh hUed se mnoU ze:
mťelo.“ Na to oběma, otci i synU Uťezali rUce, púlili je
Ua žhawčm Uhli a Uwaťili je w kotlř plnčm oleje. Po:t

Uěwadž pak fwčdomitčjssi úťednicč an rozkašů tčch Ue:
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ohlassowali, jini pak po fmrti cisaťe zafe neprowádčli,
Uebhlo prončxsledowáni toto wsseobecným, ani tak UkrUtm
me, jako ostatni, a kťeskančpowažowali je jen ;a náhlý
wbbUch a krátkou bouťie A jelikož nástupcowč jeho Uowč

zčxkonhproti kťeskanůmerydúwali, platil zafc pťizniwý
rozkaz Galliemoxw,u a kťeskaněžili tedh dlouhci leta
w žádoucim pokoji mezi pohanh. Pokoj tento působil
welmidobťena zeintťUi whwiUUtč cirkwe a na
blahobht wčťicich Tak pisse očitý již swědekEuse:
biuš (GUA, 1), biskUpw Cesarei Palestinske, jakoUslawU
kieskanskawira požiwala U wsfechtehdejfsich narodů ŘimU
podrobenhch a š jakoU swobodou se wssude rozhlassowala;
jak cisaťowě zobzwlásstni wlidnosti již č kťeskanh za wla:
daťe nad krajinami Uskanowowali, a wice již anč obh:
čerčho pťi nastoupeni úťadu oďětowálli modlcim od Uich
Uežádali; kterak kixeskanh pťi dwoťe cifaťfkčm k úťadům
třeba i nejwhšfsim brali, je Uad jinč Utilowali, a jim
úplnou wolnost w núbožrllstwi jejich popťáwali, an i
maUšclkám, ditkám a služebllikňm swťpm křeskanskoUwiru
whznáwati dopoUsftěli. Dále připominá, jak wlidnč se
wssude wladaťowě krajin k biskupům a sprciwcům cirtwc
chowali, ččmž wssim Ueustále kťeskanů a far (sborů)
w mčstech přibýwalo a Uowč rozsáhlejssi chrámh se sta:
wčti muselh. uu

Awssak Eufeb takh naťikčx, jak kťeskallěpťčlissnoU
fwobodou w rozmazanou rozkoš a rozpustiloU lenost a
lhostejllost se whdali, a mezi sebou se různicemi, zá:
wifti a UtrhúUimUa cti hhzdili; jak biskup owč zawrhsse
pobožnost, pťcitelstwi a lásku jen wlažllč cirkew ťidili,
powýsseni a swčrsrč sláwy hledčlř, nehodné swětčli, mezř
sebouserozdwojowali a sebezlehčowali,an ikwč:

133
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ťiciln twrdč a páUowčtčsi počmali; jak lid jen w zewni:
tťnť pobožnost žabihal, srm.tam se pozdwihowal, a
mnohou jiUoU i welikoU Uesslcchčt:wst páchal a Uepra:

. wostmi dowrfsowal. Klesala tedh i Uin jako pťed De:
ciem i horliwost we wiťe i cUostUHžiwot kťeskmtfký, tak

že opět pťipUstil Bůh pronč:slcdowáUi krUtč: a posledni,
aby od Umobť„ych wad wčeťici oswobodi! a cčrkcxw swou

whtťčbil. RokU 284 UastoUpilcisať Dioklccian, jenž
Uemohl owfsrm ohrolmtolx ťissi ťčmskoUUa wýchodč i zú:

padě fúm zprawowati, a proto si wzal na západě za
spolUcťsaťeMač:imiaxna w Milá:lš, sčUUpak bhdlel
Ua wýchodě w Nikomedii; kwýpomoci pak w„;al sobč
Dioklecian surowého zerě swěho, poťcťsařčGaleria;
sUrowý pak MažeimiaU wzať za cesara k sobč mirněho
Konfta:tcia, jenž :Uaje kťeskmlkUchlchU ža !Uanžčlkx.x,
aspoň fonromš pro srbe w jedrwho Boha wčřil. Dio:
kleciaU pak Uxěl wrchUč sprč:wU a Uejwhšssi dohlcxd na

wfsešckytťi sobč podťizeUé fpolUanoinkh.

š. 50. Msčxtť a poslrdnč pro:tčxslrdomčmi ža Qiol:lrrimm
r. 28::u305

thž Dioklecicm Ufpoťádal wlúdu ťťssr, přcilo Um i
sstčsti we weilce; chbo bkžy pokoťil špUpUě Perfsa:th, a
wzboUřený Cghpt, a držčxl w hrůzr i iewcxrnt obywatolr
Ewroph (Goty c: Sarmaty) ZhrdUuw tčm a Urxmajesr

co obawati bywalhch Uaprč:tel, chtč!l zwlasstrti fláwh do:
dati iissi Řťmske Čitaje w pamětrch rimskych cismU, žčx
si Uěkteťljeho pťedchUdcowebožske úcth a titUle wh
žadowali, počal se taktčž Uašhwati bohem a Pcillem
swěta (Božstwč a Swatč: Welrbnost), a spolU hUed ob:
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UowiťUa dwoťe swšm w Nikomedii eridanU nádhern
a tefk, abh UtU takš flciwh dodciwala. Ehtěje pak i bhu
waloU fláwU ťisfe poszč!sti, pomť,xsslelUa žwelebeni
pohanfkš modloslUžďh. J radil se o toln 8 pťed:
Uimi dňwčrnťkh swhmi w úťadech i we UxojskU,a wddal
brzh rozkaz (rokU 296), aš)y se Uikdo erpowažowal staroU
wřrU ďcmčti, aUebo w řčssi Uěco ďoťiti, co od předkú

pochúzelo a zcikonitč zaweder bylo. TU tedh UastoUpith
opšt staré siawně okočtia hádčmi, a rokU 302 powoláni
jsoU i knčžč pohanssti, aťxh ze stťew bUdoncč ofUdh řtsse

pťedpowčdali. Nemohonce pak owssem nic jčstého powču
dčti, whmloUwali sr tito Ua UeUciwidčUčoď Uich kťeskaUh,

kteťť prb fon pťťtolmtosti bohh hnčwaji a proroctwř
rUssi. Z též přččiUh poslal i k wěfstcům boha Npolťona
do Miletl: tázaje se o radU kněžť jcho k powšchsenč
býwaťč sláwh ťčssex, ale i tito radili Utu Uejdťiwe whu

hUbeUi křoskanů. Nno lUUoši dčlali mU ť strachh, že
Uraženi bohowě, UeUposlechUe:li radh jejich, Uowé ťxoUťe

a jinč Uehodh Ua ťissi opčt sessloU, a tak jť Ua zkázU

Uwexdon. chilo se mU owssem Uemožné powšnesti zkleslš

pobmtstwi, awssak opět domť)sslel se, želxh bez oťxnoweslč

bohoslnžbh pohallskč ťťsse jeho UiktcxrakUeškwčtla. Počřnal

se owsscxm lxáti již szmahajiciho se kťeskaxlstwč, ba Ue:

možné a i Uesprawrxdliwč Zdč:lo se mU býti, je náfilnč
potlačowali. Nož wáhawého cisaťe, jenž po dewatencict
lct kťefkasly w pokojř, an i w pťižni fwč owládal,
donntjl k prolláfledowálxi Uejwice zeč jeho GaleriUš š hor:
lion son UtatkoUpohallkoll, ktcři dráždili cřsaťežwlásskč

proto proti Uim, že prý w občtech pohaťlfkých podil;l Ueu
bráwaji a tťlU bohh nrážoji a sláwU ťlsse scslabuji. Učinaxk
popUzeUitakowého zwláfskproti kťe sk ans kým wojúkům
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bhlo widčti pťi weťejschch občtech, když podwodUi hadači
opčt Ua kťeskaUhUemožnost son, aby prorokowali, swa.e
lowali. Cifař rozdráždčn porUčil tU i Uásilim přiwčsti k tomU
dwoťaUů, abh sami občtowali a wojciky zpčchici se
hlled zwojska proponftčti rozkažowal; ale tito U welikěm
počtU zůftali wěrUi KristU , wsfeckh hodUosii wojaUskč
raději opoUsftčjice(CUfeb. Ulll, 4). KonečUčUerfl se
cifať Ua tom, že bUde zťrjmč a krUtč proncisledowati
wssrcky kťeskaUh. Počcitek mšl se Učiniti w fidelUim hlaw:
Uim mčstč cisaťskčmNikomedii zďoťeUim krúsnčho lťeu
xskanskčho kostela, jejž bhli wčťťci Uedúwno Ua:
proti paláci cčsaťfkčmUwhftawčli, bczpochhbh proto abh
se pťi tom kťeskaUě fhlUkli a poboUťili, a abh se pak
proti Uim jakožto bUřičům pťisllč zakročiti mohlo. DUe
23. února robx 303, kdhž siawili pohaně slaonst kpoctč
boba Terman (boha hranc), mělapfe whmčťiti i hra:
Uice wzmabajicilmt fe kťeskcmstwi. Casnť žrcan pťitáhla

cisaťská pofádka kchrcimU křrskaUskšmU na Uáwrssi w proš
ftřed měfta ftojicimn, koftel bhl prohledán a oloUpeU, ač
tam Utimo pisma swatci Uičeho UeUalezli; GaleriUš
chtčl jej dáti zapáliti, ale DioklrciaU pro UebezpcčeUftwi
wedlejssich domů kázal raději jej za Uřkolik hodin až do
zúkladU zbořiti. Křeskaně hledšli Ua to š bolefti, ale
nikdo erdporowal tomUto Ucisili. DrUhého dUe rúno
(24. úUorarokU303) whwčssesxhned peri dekret ci:
fařský k proUcisledowáUi křeskaUů, kterýmš se poroUčrlo,
abh kostelh křeskanskézbořeUh bhlh, a pifma fwatá se
pálila; křeskaně abh zúřadů potUpně swrženi bhli, a Ue:
powolUi kťcskaně w slUžbách U dwora ady o fwobodU
přissli. SpolU pak dowoleno Ua kťcskallh zafe pro wirU
žalowati, a erdpadUoUli, je wsfech prč:w a hodnosti oď:
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čaUskýchzďawitř, ano je i ktomU mUkaUtinUtiti; pťi tom
zapowidalh se wssecky schůzkh ťťeskanů, zabawilo se wssecko

cirkewni jměni, U soUdU se Uesmělh wice pťijimati
žčchč šaloďh a stižnosti od kťeskanů, a otroci kťeskanč
Uemčli nikdh swoďodh dosčchUoUti.(EUseb. Ulll! 2.) eu
Za UedloUho pak whssel tčhož rokU hned šaš ďrUhý
mandcit cisaťský, abh biskUpowč a wssicknisprciw:
cowč cirkwi (knčži) do žalciťů súzeni a wssemi spůsobh
koďčtem donUcowčmi byli. TU pak nčkteťi statečnč wsseckh

mUky snesli, Umozi wsfak takě i bez wssech mUk hUed od:
padli (EUseb. NU, 3). Mezi prwnimi mUčenikhďhl
nčjaký Urozený kťcxskanjmeUeUt Jan, jenž w horliwosti
swč maUdcit cifaťsiý wywčssený proti kťeskanům weťejně
w Nikomedii ftrhl a roztrhal (EUfeb. 7111, 5.) a za to
po hrozlchch lUUkáchweťejně spúleU byl (7. zúťi U: Mar:
thrologiUm čili w seznamU MUčeUiků Swatých). Na to
pťedwedeni ďyli cisařffti slUžebnici U dwora; jedeU jmenem
Petr UkrUtnč ďhl bičowčm, až do kosti rozedrán, octem
se soli pat polit, na železně stolici pomalU pečen, ale
pťeceerdpadl; nejwhšssikomorniciDoroth eUš a G or:
goniUš a mnozi jini po hrozných mU!cichosidlem zar:
donseni, na to pak ze země whkopáUi a do moťe wme:
tcini jfoU, abh prý jich snad kťeskanč jako bohů nectili.
(Žiw. Sw. 9. zeiřč).BčsrUp Nčkomedsrý Ynthčmxxš ďyl
taktéž pro Krista z rozkazU cifařowa mečem skat. Cifa:
ťoan pak i š dceroU doUUceUhjsoU fmrtelnými úzkostmi
kobčtem. thž pak w palcici cisaťskčm nčchodoU
dwakrč:t po sobč wypUkl oheň, winili zase z toho kťe:
skaUy, načež tito w honich Utečem zabijeni, na hranicich
páleUi a swúzani do moťe zčlUUků húzeni bhli.

N kdhž ncca to whpUklo zboUťeUi w Malě Nsii
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(w Melitenč) a w Shrii, obwiněni jsoU z Učho s prúwe
cowč cirkwi, načež Uesčisiné jich Ulnožstwi od biskupa
až knejnižfsim cirkeinm slUžebUikůmdo žaláťů Ukowáno.
Na to whdal na podzim rokU 303 cisať tťeti man:
dát o Uwčžněných křčskanech, abh th, kteťi bUdoU
modlčmt občtowati, propustili, nepowolnč pak abh Ue7
sčiflUými mUkami trápilř. Počet Usmrcených nel.;e owssrm
Udhčisti, an pronúsledowč:lxi po wssech krajiUách žUťilo.
Tak bdli kťeskallšwe Fenicii, w hlawnim Uxčstč TýrU
ssrlmúm pťrdhazowciUi; ale thto, jak to widčl scim EUseb,
nechtčlh se jich dotýkati, ač od poďanú železnými ostnh
k tomU picheiUh bhlh, a i lUUčrUčci samč jich Ua feťxe

drážditř meeli; za to wssak prý Učkolikpohanů pora:
nilh. (EUscx.b.711!. 7.) Nťxj;Uťiwčjiwffak počinali si po:
baUssti soUdcowé w Eghptč, tak že odtud kťeskallš do žix
dowskč?zemč a do Fenicič Utikali. Nškterý den pťeš deset,

jiUdh tťicet, i ssedesút, ano č sto mužů š ženami i dit:
kami Ua smrt odsoUšeno a rozličnými fpňsoďh mnk, trcře
peni a ohawlxč smrti Utracr:lo lxdlo; an pťiwúděli prý
ř celč honh kťcxs„teanů,tak že mcče od stiUrini fe tUpilh,

kazilh a laimcxlh, an ikaťanč! UaneUi fe stťidati Umseli.
Ensebiuš sepfal co souwěký a očitý swčd:xk Zwlásstlli

kuihu o mučenicich w Balestině,kdčxži podáwcičtwrtý
rozkaž rokU 304, alxh wfsicklti kťeskané k obštem nUceni
kchli, a whpisuje, k)ned mUččni w Cesarcxi a Antiochii.
Zwlásst statrčUč dxxželi se ťU bifkllpowš, knčži a i,jiui
lidš, wsselikú UtUka ftsltně fnássejťce, a Uedadouce se
Uikterak k obětem poť:anským pohnoutil Minw to popi:
sUje dále, kterak we Frhgii crlč mčsto, aUeb wlastUč!
kostel š kťrskmty zapálen, a kterak mnoho UlUčeUikůw Me:

sopotamii Uad dýmem powčfselto a UdUssoUo,w Nrabiř
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ftiUciUo,w Kappadocii ochrotneno,w Shrii a PoUtU
strasinbmč UlUkamť bhlo Utraceno, tak že Učkteixčkťeskmlě

ze ftrachU pťed hrozUťpmi Umkcxmi z wysokých domů na

zem se wrhali, jini pak, zwlásstě pchh c: žeUh, bojice
fe posskwmčni, do wodh skcikaly, jako w Nntiochii matka

š dwčma swýma dcerama. W toUl šase UUlUčena jest
fw. panUa Bc:rbora we Fellicii (Ziw. Sw. 4. pro:
since) a sw. panna Kateťina w Nlršandrii (25. listo:
pc:kn), kďež i mllozi Uřezcinim Ussi, Uosn, rUkoU a jilchch

údň žohaweni ťxhli. Konečnš pak Umo;i z lnilosti, jak
prc:wili, UejfoU odprawowcitti, aťe bhlo jim jedno oko
whťo:xpmlto Ueb whpálmo, a jcdno koleno ohnčm ochro:
mer, Uačož pofláni ťxhli do dolů k těškým práceln.
Zwlúfstni pamcitkhzasllchllje tťiletb Chrnš, jenž š UtatkoU
JUlitloU bičowán, po Uj UeUstále opakowal: „Jsem kťe:
skan;“ a fhrskh rolmk Barlc:m radčji dal si boz pou
hnlrti fpúliti rUkUUad ohnčm, Uežli by bhl pohUUl rUkoU,

Ua Uiž mU kadidlo pťed pohanským oltáixem Uashpali, abh
je UlUsel bolofti boditi do ohnč.

Bodobsxč lUUčilcisař Mašimialt kťcxskmlhUa zá:
padě, slidče;wlásitč po swathch pismech, jrxždáwc:l
páliti, abh tak kťeskanh, kdhž UebUdoU mťti Uic psmlého o

wiixe, snázc oď wirh swedl. MUošč pťillásseli je bez od:
kladll, a Bez trcxstU propUsstčUi jsoU, ale powažowáni jsoU

za to od ostalUich křcskanů za odparlikh a ža ;rcidre.
Jini pak, Zwlásstčďiskňpowč, erhdali je wzdor wssčm
Umkčcm a Usmrcowcini. „Mám je,“ ťekl asrický biskllp

sw. Feliš, „ale 1lqwhdcimwám jich;ee i skat jest za to
.Uečem rýkn 303. (Ziw. Swat. 21. úU.) Prciwč w tčchto

dokxžichshoťeťh Uám spish mUčeUickš, jož sedm pisnťů
w Rinlč z načei;esli pslpeže Kleme:lta fpisowalo, c: sedm
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jahnů z rozkazU papeže Faďicma po ťissi sbiralo a scho:
wcřwalo, čimž Uejen merhč prawdiwč zprčxwd o žiwotč a
zúzracich, o mUkách a fmrti fw. mUčeUiků fe ncim ztratilh,
ale i w pozdčjssich wčcech mUohč nespráwnč Udcini do

Uowýchxakt mUčeUickýchse dostalo a Udržowalo. Jmeno:
witť zUťilcisať proti k.řefkanskhm wojákům, zejn
meUa proti plUkU Thebajskémn š Eghpta, jenž sko:
rem celý bhl kťeskanfký. Táhna š Uim proti powstalcům
we FrancoUzich, chtčl pťed početim we Šwýcaťich U Uh:
nťjfsiho mšsta fw. MaUrice oďčtowati dťiwe ďohům fwhm;
než plUkownikMaUric š mUžstwemfwým zdráhal sc
w tom UposlechUoUticisaťe tim wťce, an mezi lidem fran:

coUšským již i četnč kťeskanů fe Uachcizčlo. Noz;loben kcizal

cifať Ua wťystrahU zawražditi každěho defcitčho mUže, ale
wojcici wolali jedUohlasnč: „My jfme kťeskaUě,sloUžčme
BohU a cifaťi, ale modlám občtowati Uemůžeme, aniž
erinUš brarrh kťeskanskčwražditi smime.“ ZUowa zabijen

každý defátý, mUž,sUačež Ubiti jsoU násilnč pro Krista
wssickUirokU 302 (Ziw. Swat. 22. zciťi.) thš pak zatim
dora;ilo jesstč 350 afrikanských wojčxků kťeskaUů k wojka
tomUto, zawraždčUi jsoU taktšž UkrUtnč. NUo i th wojcikh

od plUkU, kteťč rošeslciUi bhli po okolUčch mčftech, jako do
Kolina , do TrewirU, porUčil cifař Uimrtiti. PodobUč
skonali mUčenickoUsmrti w tom čafe fw. Šebasttan,
plUkoink (Žiw. Sw. 19. ledUa), a fw. NUežka, diwka
tťincictiletá w Řimč, (21. ledUa. Žiw. Sw.) fw. LUcie
w Sicilii (13. prosince) a sw. Florian, plUkoink
(4. kwětna) w Hoťenich Rakonsich, Ua jehož hrobč tU

postawch pozdčji kláfster sw. FloriaUa.
Jinak owsscxmpočinal fobč sslechetnb cifať Koner

stancinš š chotčson HelenoU we FraUcii a Nnglii.
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MUfel i on, jfa podťizeným Mašimianowým, Učkolikko:
stelů kťeskanskýchdáti zboťiti, ale na žřwot kťeskanů Uefáhl.
Nno dal foťxčpťedwolati wffeckd swč kťeskanskč dwoťeninh

a pťedložil jim rozkaz cčfaťůw, tázaje fe, co mini Učiniti.
thž pak Uěkteťihned wolni bhli zapťiti wirU, pUstil jich
ze slUžbh, dokládaje: „Kterak bhch mohl jci wám důwťťo:
wati, aU fe tak lehce famčho swčho Boha odťikátc.“

N když cisaťowč Dioklecian a MašimřaU tolik tisic
wčrných kťeskanů UkrUtnč fe fwčta fprowodili, a jiných
k hanebUčmU odpadnUti pťinUtili, dali si postawiti dwa
mramorowč slonpy w Špančlich š witčzoslawnými
nápify Ua oslawU fon „pro wyhUďrUi jmcna kťeskanůw,
kteři ťifsi strojili šáhUďU, a pro wfseobchč odstrančni
powčrh kťeskanskč“ n ač kťeskanů Uikterak neUbýwalo.
Na to pak UajednoU r. 305 z Ueznámých až dosUd pťť:
čiU odťekl fe DiokleciaU UajedUoU wládh a
přiUUtil k tomU i fpolucisaťe fwčho Mašimiana. Diokle:
cřan odebral se do SaloUh w Dalmacii, kde žil jefstě
ofm let, aš konččnč Umřel prý zúmhslnš hladem, Mašri:
Utian pak, když po pčti letech z UowU o trůU Ucisilně

se bhl Ucházel, donUcen bhl fe sám prowazem oďěsiti.

š. 51. žšronč:slednmč:ni Galera a Mn„rimirm Ua
mýchodě r. 305. o

Nhni nastoUpili Ua trůn nowi cifařowč, a sice G al ea
riUš Ua wýchodč, a mťsto br;h zemťelčho Konstancia
shU jeho KontdaUtiU na západč; za cesara pak bhl Ma:r
č:imin na wýchod whwolen, a w Řimč ofobowal si mifto
to Mašenc, fhn Mašimianůw misto whwolenčhoale
zapUšenčcho Sewera. Jako zcmřelý KonftanciUš Ua zá:
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paťxě Uezúčastňowal se w pronásledowárti kťeskmčů, aniž
jakč potUph a fskodh Ua Uě Uwalowal, a cmi cirkewltich
staweni boťiti Uedáwal: podobUšfiishn jeho KonstaUtiU
hUed prohlásil, že otcowh pobožUosti a Uáklomlosti k Uáe:
božeUstwi kťeskanském:x horliwým chce ďýti Ucifledowrtike.xm.

A proto požiwcňi kťeskanš w Šančlčch, Franconzich a
NUglickUoUplUšho.pokoje a swobodh. JeU erpráwUěUý
MašeUc w Jtaiii a w Yfrice UrfslechetUostison a
chliprwsti zUťil proti pohanům i kťeskmtům w Řimě.
JedUa szeserú ťimskú úťednice kťeskanskciprobodla fo
radčji mečem, Uež abh ďyla podlehla jedo Uásilie

Na wýchodšwssak zUťil dálč cifať GalčriUš, jeuž
jak jfme widčli již jako cesar o swš Ujmč Učxsilnčkťe::

skaUh pronásledowal, mUčil a wraždťl. Tč!ž cesar jeho
Mač:imiarl, powčrčiwý a spUstlý člowěk, tčžcea UkrutUš
kťrskanh potlačowňl. Pťedewfsim mUscxlhse Uowš chrxinlh
w každěm městš Ulodlcim ftawěti a sesslčx oprawowati,

wssnde Usazowálli jsoU pohanssti kUěži, úťadh Udčlowálch
jeU horliwým pohaxlům. Kťeskmlč pak snásseli mUkhi
tráHetli wsseho drUhcl, ohrň, erč, ďodelti ťgťebů, litě fselmh,
moťskč hlUbiUh, UtiUáUi údů , pálelli ohniwými železh
whlollpálti oči, osekáni wsseho těla, k tomU blad, poUta,
wašbh, a UásilUš prcice při dobýwcilti kowčx. Některč! pak

ženy bywsse kpor:lsfelti protxi wůli Urisilťm tažolch, radčji

žiwoth swš Ua smrt, Uežli tčla k ohawnčřmU podhcměllix
whdalh.erUa Nlečrandrinská szeserá pňni radčji
ztratila celý statek, jdoUc do wyhltanftwi, Uržbh bhla
chliptlšmU wladaťi powolila. (EUscb. fsll, 14.) N lUUdrč
Llpfián káral erhrošenč so:ldce, kdl,džžeUh a pannh
swodnikům w Utoc dáwal, začež ďhl UtopeU. Nrjwice
pak oďjewilh se UkrUtUoskijeho w PalestiUě, kdež mělř
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z rozkazU jeho wssickUi bohům obětowati a i dčti do
chrámů pohanfkých wolánh bhly. W TýrU a zwláfstč
w Cesarei i w Gaze a NskaloUU zUřili strassUě katanč,
prznice i mordeice, a kdhž kťeskaUč pťece Uechtčli obč:
towati, kropili jilU Ua trzťchwssecko maso krwi zmodláť:
skť,wchobčti; mUčeUická těla hlidali, abh je Uikdo po:

chowati Uefmčl, an i zwiřata, psi a ptáci je rožllásfeli
po mčstech. Když pak mládenec mUdrc, jnlenem Porf y:
riUš, w Ccsarei zlidU powstaw wolal, aby tčla zabitých
afpoň pochowáúa byla, dal ho soUdce až do kosti řezati
a dráti, ale oU stál pťi tom Uepohm:tý ani Ueplciče,
an erzdhchaje; Uačež pťiwášcin k sloUpU Ua hranici
jedinč promlUwil: „Ježiš Syn Božl bUde mým fpomo:
cnikcm.“ TU pak, jak wypraijčx Enseb, po čtyrh dni an
litč žwike, an ptáf, an peš swatých tčlmUčeUiků se Ue:
dotkli. Umnčili pak tU i Učjakčho JaUa, jehož bhli
dťiwe již oslcpili a který wssecky knihh pťsem swatbch
Uazpamčt Umčl, a kdhž toho byla potťeba, mista oded:
koli, pťi slUžbúch Božich, jak to isám EUseb styssel, do:
slownč ceťci odřikáwal, takže Ua počátku ifám EUseb
myslil, že je pťedčitú. Jednoho dnč skato 39 mUčeUikň,
ktcťi stáťim a ockoromeUima Uemocemi pracowati již ne:
mohli, jen se BohU delili a po kťeskauskUmU floUžili.

Když wsfak UajedUoU GaleriUš od Uestťidmosti
fwč celý se UadUl a otekl, a intťnim wředem a hližoU
jefstč trápen ďyl, takže čerwi zcxstťrw jrho padali, a
lekaťi pro smrad an samč U Učho wydržeti Uemohli, tU
strachem pťrd fmrti porUčil wsfecko proncisledowčmi
proti kťrskanůmzastawiti, spoln pak dowolil, abh fwoa
bodUč! za kťeskchy se weřejnč wydciwali, domy a kostrlh
fobč stawčli a za žiwot cifaťůw kBohU fwčmu se modlili
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(r. 311). Nrž zcelčho toho liftU jest widčti, že to bhlo
jen pokrytskš whmlcenč Uaťizeni. (EUsrb Nll, l6u17.),

Nle Mašimin ohlasfowal nerad anUdcit cisaťůw,
an porUčil jen ústUě úťedUikúm, abh kťeskanů dúle
Uepronásledowali, a abh zawřenč w žalciřich a odsoUzeUce
ť prcici z dolů propUstili. TU kťeskanč tak četUci shro:
mciždčnť po mčstech mčli, že se toho i pohaUč lekali; a
kdhš odfonzeUci š radosti anracowali se weťrjltč wele:
bice Boha, whznáwali prý sami pohaUě úctUPČUU BohU.
Než fotwa že zemťel w kwčtUU tčhož rokU GaleriUš,
rozdčlil se Mašimilt š Liciničm, jenš Utisto cisaťeGa:
leria UastoUpil,o wládn, a začal znowU pronúfle:
dowati kťeskanh, zakazUje nciboženskš schůzkhkťeskanů
na hťbitowč a zapowidaje i kťeskanům w UčkterýchUtčstech,

jako w Nntiochii, bhdleti a poroUčeje lidU iúťadům, abh
jich odtUd whhánčli. TU padli prwni mUčeUici hUrd zaB
w Eǧhptč we Fenicii a Shrii. Nno i whmhfslenč spish
Pilútowh, jež roUháUi o Spasiteli Uassemobsahowaly,
wstde weťejnč pťedčitati a mlúdež nažpamčt Učiti wrleli
UestoUdUšerčstkh w Damasskn pohrůžkami ktomn
donUtil, abh weťerě ohlasfowalh, že býwalh kťeskaUkh
a že wčdi jak pťi UábožUých fhromúžděUich fwých kťeskaUé

haUchč chlipnosti beš stUdU páchaji a jiuých zločinů se
dopoUsstěji. Nadto pak wssUde w Utěstrch Ua floUpU po:

wěssen bhl oUrU mandcit cifaťůw, jeUž kťeskaxxhze
wffeho UěkdějfsikpoUesstčsti wzemi winil, a bohh pohanské

za Uhnějssi ochráměni welmi welačbill Nastalhm fUchem
dostawil se hUed rokU drUhčho Uáranmý hlad w zeUti
š morem welmřstrastým, abhMašiman hned w patách
(r. 312) ze lži trestal a pťefwčdčiť. Nle kťeskaUč, pa:
Utčtliwi lásih k bližnimU zapomcmlli na pronč:sledowáni,
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obsthowali pohaUh, rozdáwali jim chleba, pochowáwali 1e
počestnč, takže sami pohaUč je za toe welebili. (EUsebe
1x, 1u8.) j x

š. 52. ŽonstaUtiU a MriniUď r. 312.

Než potenáhla bližilo fe pťece jeU pronáfledowáni
kU fwčmU koUci, zajistč pomoci a ťizeUťm Božim, jeUž
KoUstaUtan za oswoboditele kťeskaUUsobč whwolil Na:
dUty Ma:eUc w Řimě sam whzywal slabfsiho ale sile:
chetUčhoKottstaUtan kwalce, strojeUýmipiklhaaonladh
fwť,xmi, jimiž zawedeU chtťl w frozUměUi tajUšm š Ma:
č:imiUem do KoUstaUtiUowých zemi wtrhUoUti a jej potla:
čiti. Nle KonstantiU fpolehaje Ua kťeskaUskéhoBoha,
1ehož se w eoomč otcowském od matkh HeleUh, ač Uepo:

kťtčU jesitč UaUčil zUátř, a danaje w UdatUost oddaUčho
UtU lidU kťeskaUskčho, odhodlal fe koUečUčsám k útokn

Ua MaťeUce w Řčmč. N Bůh, jak whpráwčl fcim cisať
spifowatčlowi EUsebiowi, whslhsiel profbh jrho. u Nebo
kdhš táhl z FrancoUz asi se 100000 lidU proti silUčmU
Ua 180.000 mUžů Mašencowi do Wlach , jesstč pťed
horami alpskými widčl ř š wojskem odpoledUe swčtlý
kťiž Ua Uebi a okolo nápiš ťecký: „W tom zwitčziš,“
čemUž fe wssickUi welmt diwili. Náslchjici pak Uoci
Ukázal prý se mU we fUcichKristUš Pcin š tim zUamcUim,

jak je bhl Ua Uebi widčl, přikazUje mU, aby je dal Ua
koroUhew pro ochraUUpťed Uepťitelem whpodoblliti. DrUhý
den zawolal cifať Umčlce a dal ze zlata i drahčho ka.e
meUi hlain prápor teU whrobiti. Euseb, jeUš jej
widčl, prawi, že to bhlo bidlo dloUhč zlaťem okowanč
š Umlým pťičným dťewem na hoťe Ua spůsob kťiše. TU
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pak 1Uisto ťťmskčho orla UpewUěU bhl zlatb wčnec a

w nčm jmeno Krista Bcina š dwčma prwnimi začatečUimi
ťeckýmipifmenamť lohžrlače!tč!jw ten spůsob: xk což zna:x
xnenčx ořux t. j. ČhristUš. Na bidle pak wisel čcrwenh
zlatem a drahokamy ozdoďený praporec čthrhrcmý a pod
jmenem Púxxš dhly podobiznh KoUstaUtřUa a jeho shnů
šawčssend eee)

S tilU tedp Znamenim tahl pťeš Wlachh k Řimu
Bowčrčiwy Mašenc dada se omamiti ktam:wm wyro:
rem hadačň sibyllnxskýchrnčh, že „nepťirel Řima dneš
zahhne“, whtáhl š wojskem swhm pťeš ťekUTiberU protř
KoUstaUtiUU,un než teUto š Boži pomoci tlačil ho Ua:
zpčt po loď:lim Utostš tak silnť a Uáhle, že řoojsko jeho
a i oll scim w ťece UtoUUli r 312. Na to we witčzo:
slawe wjel KoUstantin do mčsta kwsseoďche radosti, jake
Uikdo w Řťme posUd eridčl a prowolciU jrst od ťťmske
radh za perťho cisaťe Nle i tU objewillidU:
mil:tost son; Ueďo rozpustiw žiwotltť strčxžMač:encowu,
pťewzal w milosti wffecko jeho wojsko, a Uedal trestati
ani tčch, jež rada od ně.ho žcidala. Mč!sko pak zwdččnosti
postawilo mU slaonU sochU na Ueimčsti š kťižexmw rUce,
jak wýslownč toho žcidal, a pod Ui stúl latillský Uúpiš:
„Skrze toto fpasiteluč zllamrni, jež jest 1xrcm::ť,xdůkaz sta:
teč:losti a silh, zprostil jsem mčsto wasfe UkrUtUčhojařma

ay
u

sze)Qbhčerč zUameUi pro Nejsroětějssi Swčxtost (l u 8) jsoU
začččtečni pismeny tohoto ťeckěboUúpifn, do latiUh přeložeUčbo:
ln jwc: šišuo riuooš t. j. w tom žUameetčzwitěziš, ač jini
zafe toUUl chtť, že to jesi .AGZUZdomiuum BUlwm)r : Jea
šiš lidi spasttel. m ZUameUi famo pat kreslilo fe obhčejně
w 4. ftoleti poUze oUčma pismenama: rb. r.
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a pťiwedl jsem zase radU i wffeckelt lid mčsta Řima kU
pťedesslčmU důstojenstwi a slciwč.“

Nato hned donUtil spolUcisaře a fswakra swého Lč:
ciUiakspolečUěmUwydáni periho zcikona we pro:
spěch kťesčanů toho smyslu: „KaždčmU powolUjeme
swobodnč a erbmezenš wykonáwáni jeho Uúboženstwi,
pťejeme si wfsak, aby prozatim (dle šcidosti Uejfpiš Bčci::
niowh) každý pťč swé.m UcibožeUstwi zůftal a UepťestUpo:
wal“ (r. 312).

Ma:imiU na wýchodčmčl z rozkazUteUto man:
dcit takš ohlúsiti a prowé.stř, awssak tajUě maje w nená:
wřsti kťeskany, Uařidil jiUým listem, abh jčm jen Uikdo

Uásili Ue.činiž, ale radčji po dobrčm k odpadUUti je pťe.:
mloUwal. CemUž porozUmčwsse kťesianš a Uedůwěťlljice
mU, radčji ani zjewnč! newycházeli, anč fchůzeč bohoslU:
žebných Uemčlř, an kostely znowU Uesiawčli. N teprw
kdhš Mašimin, whpinaje se.nčxdhe.rnš, proti LiciUiowi Ua
wýchodč wálkU zdwihl, a od nšho zahncin rxyr, car že
sotwa wlastUi swůj žiwot zachrčxnil,tU Uw eťe j Uil úplný
dekret, jakoby ze swč moci, o úplUš swobodš kťeskaltů,
abh totřž Uúboženstwi swš weťejltč wykonciwatř, kostely
stawčti a zabaweUč statkh Uažpšt obdržeti mohli. Nož
tčhož rokU (313) rančn horkosti, whsychal a Utrápil fe
Uešspiš Ucisledkcxmwzatěho jedU.

Tak oftali nhUi jch Konstantilt a LiciniUš,
kteťižto hUed Ua to r. 313 whdali drUhh zč:koU
w Milánč we prospčch kťcskanů, w nčmž jak kťc:
skaUům tak i jiným při swobodnš wůli zůstawili, toho
Uáboženstwi Ucisledowati, ktcršž by fe jřm libilo, zakazU:
jicc, aťxh žcidnšlUU Uebhla zastawclm swoboda, kťrsianskš
ncibožellstwi pťijimati a obyčeje jeho šachowciwati, ale

14
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abh je každý swobodUě bez tčžkosti a pťrkážkh a beze
wfsi wbmiUky prowozowati mohl, jakož i abh každý jiný,
komu bh se libilo, k UěmUpťestoupiti mohl. SpolU
Uaťidili, abh wsfecky zabaweUč chrcimy a i jinč domh a
zahradh kťeskanům bez peUťz a beze wssi Uáhradh hned
anrácenh bhlh, majetnjci jejich pak abh zcisaťskč kash
nč:hradU za Uč dostali.

KoUstantin pak mimo to asrickým chrámům a
knťžim Ua wsfeliké potťebh hned pťeš 100.000 zlatých
odeslal, Uaťizuje spolU sprciwci statků swých, abh biskUpU

Karthaginskčnm, cokoli šúdati a potťebowati bUde, i dcile
whplatil; Uadto pak i mistodržiteli rozkázal, abh wsfeckh
:h, kdož kťeskanský lid od katolickč cirkwe haUebnými
ifwodh odwrátřti UsilUji, potrestal: za to pak kUčzea Uižssi

slUžcďnikh cirkwe (kleriky) wssech weťejných slUžeb pťi mč:

siech a obcich ofwobodil, by ze slUžcb Božich whtrhowáni
Uebyli. Cirkew Uabhla takč od Uťho práwa, že smčla
uodkazh pťijimati, a otrokh při slUžbcichBožich , w při:
tomUosti pánowč, Ua swobodU propousstčti; dcile odpra:
wowáni kťižem, z úcth k PČUU Ježifsi a z wdččUosti za
witězstwi, odstrančno jest; též slaweni Ucdčle š toU wýu
minkoU pťikázciUo bylo, abh se jeU práce Ua poli a pro:
poUsstčUiotroků w th dnh diti smčlo (321).

Nle LiciUiUš, jeUž musel při Uowšm rozděleni řisse
Učkterč krajinh KoUskaUtiuowi odstoUpiti, tčžce Uesl swrcho:
wanU moc KonstaUtinowU, jakož i Uerad widčl jeho
neobhčeroU pťizeň kn kťeskaUům. J počal opčt pr o2
Uásledowati kťestaUy, wyháučjeje ode dwora swého
a sesazUje whsloUžilě wojciky. z obecnich slUšeb; spolU dal
skrzr swč wladaťe lrúpjti a Usmrcowatj i Uejpťcdnčjssi

ďiskUph, ješ pak i Ua kUsy rozsekanč do moťe UwrhUoUti
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kázal; pťi tom pakw PontU Učkterč kostely zawťiti a jině
ldoccla zboťiti poroUčel, a wsseckh schůzky zapowidal, tak
lšl! wěťici se rozUtikáwali , abh do žaláťů opčt nepťissli.
thž wssak i wálku proti Konstantinowi zdwihl, poražen
ujest od nťho r. 323 a proto cisaťstwi jeho po ďrzkč jeho
smrti, 324,spojer odKoUstaUtina w jedUU řim:
skoU ťissi, w niž pak náboženstwi kťeskanskčfe rozssiťilo
a Upewnilo. (Eufeb. x, 8, 9.)

Tak skončil fe konečně strassUý a krwawý tento boj
o wirU Boži, jenž půl tťetiho sta let (od r. 64uZ23)
trwal; i zwitčzila wira křeskanská.Stálo to owssem pťcx
Umoho oběti lidských, jak doswčdčuji podzemni hrobh
w okolč ťimskěm, katakombh zwaně, kdež dle powrchnčho
počtu napočtčno jen mUčeUikůmezi 4 a 6 millionh, jelin
kož tito maji sileničkU (8 lrwi) U febe a zwlásstč zťi:
zeUč hrobh. A kolik afi millionů padlo jich po oftatni
řimskč ťissi, nepočitaje w to i wfseckh th kťeskanh, kteťi

užfict!mučeUi jsoU, ale Usmrceni Uebhli a whznáwači sloUli.
Nle wzdor mUkám ssiťila fe a ožiwowala wira
kťestaUská po fwčtč, takže jiš TertUlliaU w 2. ftolcti
we swč obranč křeskaUů, kteron podal cifaři a radč ťimskč,
zťejmč mohl ťici: „Prawitr, že jsme od wčerejsska, a
wfsUdy wffecko jsme Uaplnili, mh se mnošime, jakmile
Uáš fekáte; Uebot krew mučeniků je femenem kťeskanů.
YUo kdybhchom fe Umluwili společUč, še fe ze zemč na:

ssich wystčhnjeme, jaká byla bh to zpoUsta!“ thatnč lehce
lže si tento neobhčerý w;růst whfwětliti; Ucťwjta Ue:
obyčejná skatečnost wsseho pohlawi, stawU a stúťi, ta ne:
widanci trpčliwoft, ono nadsfenč whšssi wcfeli pťed fmrli,
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ta erUhoUUost žiwota, ta wrliká o“bčtawostpro Krista
přitahowala Uwcnč frdce pohaUskci kU KrisiU. N pťitom
powcižime:li ty UrohrožeUč wůdce kťeskanskč, jako ďyli:
iximfsti papežowč, znjchž prwnťch tťicet jfoU wesměš UUl:
čenici, dcile wýtečni apofstolfsti otcowč a ďisknpowš, Jgnac,
Polhkarp , ChpriaU, JreUej a slawni obhájcowč wťry,
jako JUstiU mUčeUťk, snadno lze pochopiti takoon silU,
lciskU a Umožftwi kťeskanských mUčeUikň.

N tak zwitčzil i w tomto boji Bůh proti lidem,
prawda proti klamU, wira Boži proti wýmyslům lidským,
kťeskaUstwi proti pohanstwi. Marnč bhlo wssrcko osočo:
wáni, podezťiwáni, mUčeUi, žaláťowcini a Usmrcowúxxinu
pohaUskš modloslUždč whprsfela hodina a wira Kristowa
rošložila se Ua zřicrniltách jejich! n Utiskowami cťrkew
zwitčzila moci PáUšl uje)

Kťeskaně oanUjč w ťčssiťčmskčUad pohany
(3Y:u 476).

š. 53. Za risaťr ŽoUstaUtan r. Z21m337.

Jak mile cifať KoUstantiU stal se jediným wladařrm
celč ťiffe řčmskš, skaral se rciznč a wssrmožrtč o to, abh
kťessaUská wira Uabylawsfeobchč wážUofti, aby

e) Bcdliwějssiho čtenúke odkazUjemek Ens eb i owč historiicťra
kewni, welmi zajimawč od Krbce 1855; uu kZiwotům Swaa
tých od Karlika 1848u58, a k Legendčod Bilěho 1865.
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se wsfnde rozmáhala, a konečUč w ťissi jrho 1edinč
owlcidla. Nadssrn jsa timto fslechetUýmúmhflem, jejž
za úkol sobě od Boha UložeUýpowažowal, a spolehaje
na whšssi pomoc Boži, ozUámil !o poddaným swým
w tomto prow olciUč: „Bůh žádal oprawdnu prawim:li
wsfak Bůh, mhslčm Boha wssemohouciho a wťčUěho, jeUž
jediný a prawý Búh jest b tento Bůh žúdal w skUtkU
mč služby k prowedeUi swč wůle. Nebo od britcmskčho
(aUglickšho) moiee a Uejwzdcilenějssiho západn odstranil

son UrbeskoUmoci wsfecko Uesstčsti, jež tižilo zenr, abh
bhl swčt mým pťičinčnim opět kzachowč:wčmi swatčho
zákoxta pťiweden, a abd blahodatnú wira B pťispěnim
Božim se wždh wice mezi lidem rozssiťowala. Jsem
pewUť pťeswťdčeU, že Umč teUto wznesfertý úkol jakožto

Uejswětčjssi powinnost swěťeU bhl, a že mnč takh proto
i wýchodni čúst UhUějssi mč ťisfe pťipadla. Nebo mcim
za to, že tim rúznějssi pomoci an ččxsiťisse ode mUe
Uhni whžaduje, čim wčtssi soUžeUi ji dťiwe stihalo. Jsem
zcrla o tom pťeswčdčeUž žr celý swůj žiwot, ano i každý
okamžik jeho a i každon mysslěnkn dUsse fwč wčnowati
mcim Uejwhšssimu BohU. Wim owsfem, že ti, kteťi
spolěhaji na Boha, lidskč pomoci sice Uepotťebujť, awsfak
tUssim, že jsem pťrce powiUeU, abych odstranl ty hrozUš
rciUh a muth, ktrrč erilmi a bezúhomti lidč (kťeskaUč)
až posnd trpěli. Qstatnč bylo by to welmi posfetilč,
kdhbhch jakožto slnšrbnik Boži, an nhni seim tUto ťisfi
spraiji, Uezwýsfil blaho tčch (ťťrskaUů), jejichžstatečnost
a stcilost i za wlúdh prončxslrdowatelčx jrjich Uznána a
chwálena bhwccla.“uuTim Uzncino jest kťrsťaUstwi
za Uáboženstwi wrťrjně a oprčerčně w celč
ťiss i, a podporowáno bhlo wsfemožnč od cisaťe, abh
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wssUde se rozssiťilo a Upeinlo. Tim owsfem pťissia po:
lpmtsiciwira UUtUčo son dosawádUi podporU stcitU,o stooU
weřejnoU UzUanst a státUč důležitoft, awsfak trpčUa od
Uhnčjfska w ťissi jako jiUč Uáboženstwi (kU pť. židowstč),

anž dowoler bhlo, jednptliwcs:m pťekážeti
Ueb Ucisili čiUiti U whkoUáwáUč jejich pohaUskč
bohoslUžbh. Cisař mhslil Ua počátkU, že wedlč kťe:
staUstwi bUde moci pťece jašsftčui pohanstwi trwati, spo:
lehaje se Ua to, že časem kťeskanstwifon intťni Bože:
stoU siloU Uad pohaUskoU wčroU zcela zwitťzi; a proto
pťál si, aďh wira Pánč pozwoan do srdci lidskhchpťistUp
si pťiprawowala beše wsfeho zewnitťUiho nátlakU Ua po:
hanh. thž wsfak někteťi rošhlassowali, že cťfaťsi Uminil,
wssecky pohanskě chrámh i š bohoslUžboU z koťene mocč

whwrátiti, hcijil se Konstcmtin proti tomU, a obláfil to
lidu w drUhéw prowoláni (324): „Radilbhchto
wssem lidem, aby zaUechali pohanskč powčrh, kdhbh mocnh
pťedsndek blUdU erčzel tUze hlUboce w frdcich lidskl)ch.
ač owsfrm jenom kU wlastUi fstodč jejich. NiclnčUč wssak
Uemaji nikomU w úctč bohů jeho Uijakč obtiše kladenh,
anž má kdo Uásilně kUkťefkaUskč wiťe donU:
cowán býti.“ nu Bhlo pak prowolčmitoho tim wice
potťeba, an fe mnoho tisic wznesfenhch, možnk,pcha Učených
lidi dosawád pewnč pohanskč wirh drželo, a Uásilným
zewnitťnim pťewedenťnt jejich kU KristU bh se bhlo wiťe
Pánč neposloUšilo. QstatUč mhslil cisať Konstantin na
jinč prostředkh, jimižbh bhlo wirU Kristown
w řisfi powžnčstt a rozsfjťiti. Znalt owsfemdobťe
powahU sprostěho lridU, jenž bh fe bhl dal snadno ze
žewnitťnčch jen pohnUtek nawčstt k pťestoUpeni, ač takrěš
jeU k zewnitťUimU, kdhbh mU bhl totiž nabizel wýžin,
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ochram:, zaopatťeni a podobnš odměnh, m ale to zdálh
se lUU býti jen wedlejssi pomůckh pro lřd ten, jenž Ue:
poznal jesstč wnitťni ceUUa dňstojnost wich Boži, a proto
si ji takě zpoUhč láskh kUprawdě Uemohl zamilowati. Hlawnč
pčče obrácena tedh na wnitťnč polepsieni
kťeslanů, xna powznessenč slUžebBoži:h, kťeskanských
chrcimů a kťeskanských dUchownich u a na napraweUi
toho, co pťrdkowě jeho proti wčťe zawčnili. Nejdťiw
porUčil cčsať, aďh se zrnssilh wsseckh Uaťierč a zč:kazh
býwalých cčsaťůw ťimsiých, ktexými kťeskaUh proncisledo:

wali, a spolU abh se wsseckh kťřwdh kťeskaUům pro
wčrU UčiUěUěnaprawilh a nahradilh; coš zwlcifskč týkalo
se zemi whchodnich, dťiwe tak Utiskowaných. J powolúni
jsoU whbnani kťeskanč š biskUph a knčžčmt Uazpčt, sesa:

zenč úťcxdnici dostati se opčt Ua ,swci starči mčsta; possko:
zeni a oloUpeni kťeskanč dostali náhradh od cčsaře ža
odňatč statkh i jině jmčnč, za chrámh, hťbitowy a po:
zemkh kostelUi; kiřskanskbm otrokům dcina jest fwoboda, a

šidům ďhlo zapowčzeno, abh žcidných kťeskanských otroků

w domech Uemčli, aniž bUdoUcUč rodákh swč, ktriibh kU
kťeskanstwť pťcxstoUpili, za to Uekamenowali.

A abh se to tčm spťsse wssude po zemi prowč:dčlo, a

roira kťeskaUskái mrawh wážUosti U lidU Uabhly, Ustano:
wowal Konstantin, kdejeUmohl, za úťedUikh a mist o:
držitele fslechetltškťeskanh, jimž i núkloUnostson a
čest pťislUssnoUwfode weťejnč sám prolazowal. Bčs ku:
powé stálč dle rozkazU cisaťskčho, co do ctř a weťeré

wcižnosti, wťpsse Uržli mistodržitelowč ťčmských zemi; tčž

zwámi býwali od cisaře k slawUým hodům; schčlze jejich
a poradh cčrkewni wssUde od úťadU se podporowalh, ano
ďhlo důležitě prciwo jim pťiťkUUto, abh ten otrok, jenš
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w jejich pťitomnosti od pána za fwoďodněho prohláfsen
bUde, i bez fwčtského úťadU ponze bikapským stwrzenim
timto wfsUdr za fwoďodnčho občaUa powažowán byle wu
DUchoinm whkázálth jsoU dostatrčUě důchodh z po:
kladnic státUich, a fpoln sprosstčUi ďhli wssech poplatků
a dan cisaťsiých. Nno oprciwněUi json takč, abh mohli
dčditi po zemťrlých a pťijimati odkazh od jiUých, jelikož
KoUstaUtin erfsil dofawádni zúkon, proti UežeUatýmlidem
wůbec platný, aby každý swobodný, jemUž nčjakč dčdirtwi
pťipadá, se za sto dni ožeUil, aUeďo fe dčdictwi oeoťeklun

Wedlč toho pak staral se horliwč o chrámh kťe:
sčankč, aďh se jimi flUžbámBožim dodalo zeintťUiho
lcxskU,a kťeskanč fe w tom pohanům whrownali. Wfsude
pak whkcizal jim dostatečné dxůchodh, abh z Uich potťebh
kostelni, wýžin chUdýchi Uemocných a katechumenů (ke
kťtu fe pťipraijirich) obstaráwati mohli; fpolU pak
Udilel jim Ueer fám hojnč darh, ale i to práwo pťidal,
aby mohli dčditi a wsselikč odkazp pťijimati. Na fwůj
Uáklad š matkoU son HelenoU wystawčl takč mnoho
krúsUhch chrámů, jako ku pť. dwa Uclhoťe Kalwarii (Hrob
PciUě a Wzkťisseni) mramorem a zlatem sr fkonci, jrdeU
Ua hoťe Qliwetskě (Nccnebewstolxpelxi), jedeU w Betlemč
(Narozeni PciUě), jakož i w Yntiochii, w TýrU, a t. d.
ano i ssest flawUých chrámů w Řimč prý od nčho po:
cházi, totiž: ďasilika fw. Petra (we Watikcknč), fw. Pawla
(za mčstem), sw. Šebestialla, fw. Jana w Latercmč, swa:
těho kťťžeJemsalrmfkčho, sw. Wawřlnce nu jež prý wfseckh
tehdejssi papež Swr Shlwestr poswčtil.

Citč se wfsak w Řimč wstde obllopeným pohaU:
slými chrámh, modlcřťskýmisochami a pamútkami, Uminil
si založiti Ua wýchodč nowě mčsto ze starčho mčsta Bh:
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sanre, jež dle sebe KonstaUtiUopol (mčsto KoUstaU:
tinowo, U Uáš wůbec Caťihrad) Uazwati lázal a lterč
mčfto mčlo miti zcela rciz kťeskanský. JeU kťessaUskěkostelh
a kaple smělh se tU stawěti, a th byly pťeskwostně, jako:
chrám pokoje čili Shna Bošiho (Sofia :: MoUdrost),
chrám dwanácti swatých aposstolůw a jiUě. SpolU pak
obstaral do Uich hUrd padesát opisil pisma swatěkpo Ua
skwostněm pergameUč l potťebám pťi slUžbúch Božich.
Cisaťský palác skwěl se w čele swčm zlatým kťižem B dra::
bými klenoth, a cisať súm wdkonúwal w Uěm společUě
modlitby, čitaje pisma swatci a whklúdaje je, cmo i mo:
dlitby pťedťikáwaje. Kťiž wytiskUUt Ua wsfech zbranch a
práporech wojrnských š obrazem UkťižowaUěho, ano ř do
Boje UosseUa kaple pťťprawenci k slUžbám Bošim. Na
Uúměsti Ua kassncichstála bUď socha Spasitrlowa w podobč
dobrého pastýťe aUebo socha Danielowa w jámč lwowě.
Nedčle zafwčcena slUžbčBoži, tak že Uepracowali ani
úťedUici, an wojúci, aby Uezanedbali slUšebBožich; w mčstč
zapowčzena wssecka tč:žká práce w Uedčli, aby se deU Pcině
nerUssil, a jen pohanklm Ua weUkowč powoleno bylo Ua
poli pracowati.

Pťi tom zwelebowcilti kťeskanskčwirh mčl Konstcm:
tiU obezťele a pťihodně w úmyslU, abh pohaUstwi
klesalo pozneuúhla, a lčdč aby pak sami z pťeswčdčelti
a wnitťni toUhy se kťeskaUstwi pťidrželi. Proto zalcizal,
dúwati Uyni pohaUským chrúmům a lUěžim jejich podx:
pord ze státni pokladnice, aby si poýaUé wffeckosami ze
swěho meeli obstárawati, jako to až dosawád kťeskanč
dčlali; spolU zakcizalfon podobizUU wywčssowati we
chrúmech pohanských; Uepropousstěl sice pohansihch úťed:
nilů ze slUžby, jako se to dťiwe kťeskanům stč:walo, awssal
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zakázal jim , aďh pťi flaonstech , jakošto steitUi úťedUici
Uikdešwe jmeně jeho, Uebo za blaho jeďo erbčtowali;
wůbcc pak nedowoleno od UhUčjfskamimo w chrcimech Uikde
weťerč kanti pohaUstč občti, anž pťipUsitčUokde Uowč
pohaUskě s ochh postawowati. Pončwadž pak timto ode:
ijtim podporh od státU chrámh pohanskěse Uprázdňo:
walh, proměnil cisak Učkterč w meUfsich měftech u w ko:
stelh kťcskaUskč, z jiUhch pak sioUph a jině okrash kU
kťeskaUskýmchrámům Upotťebiti kázal. SpolU wfsak wrlel
zboťiti chrámh Uefthdatosti (WeUUsse) a podwodn we Fe:
Uicii a w Cilicii, kdežuke cti boha Eskulapa Uenchým se
lčky podwodně Udciwalh; jakož i dal zkáceti wěstťci sochh
Npollona w Delsich a Phthie; pťi tom kázal odhaliti
sochh thto, aďh lid sám Ua swě oči widěl bčxszchč dťewo,

kámeU Ueďo kow, a aťxh spatťčl i dUtiUh a Ueistroje, jimiž

podwodUi sllchowč bůžků tčchto lid klamali. Tak whpra:
ije sw. Jan Zlatoústý, že widčl oltúťe pohaUskč,zUichž
wedlh trUbky do jam, a z tčch fonali kUčži Ua ohrň
občtUi, ťikajčce, že je fcxmi bohowě zapalUjť. Ze střibra

a zlata tim zťskančho dal raziti peUčše, dťewo pak kcizal
spáliti, rmebo k úplnčnm pťeswčdčeUi pohanům whdati.
Tim wfsim klesalo pohaUstwi UúramUč, Uemajic w sobě
an intťUť silh, anž mezi lidem Učjcxkěwirh.

Než podino zdá fe býti, jak mohl KoUstaUtiU
tak horliwč účinkowati pro wirU Božčp aU s ám jesstě
pokťtčn Uebhl, ač již tťicet let anowal a wždhjako
pokťtěUh wfsUde se chowal. NaUčil se, ančbo aspoň wčdal
již owffem w mladosti swč hned U otce fwčho ctiti Boha
kťeskaUstěho, ač matka jeho Helena tehdáž jesstč pohaUkoU
bhja. Pozdčji pak pťissčd k cťfaišskěmU dworU Diokse:
cianwU, wťdal tu statečUč Umirati kťessaUh pro wirU,
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mw slhfsel prý i na wlastUi Ussi, jak jeden pohanskh
knčz jrdUoU whchwalowal cisaťi poctiwč kťeskanh, a kdhž
pťece proti Uim Dioklecian a spolleadaťi jeho zUťili, tU
pojala kpo útrpnoft kU kirskanům, a w sxdci jeho roznč:e
cowala se wťelá toUha, abh Ubohým erinným jednoU
pomori mohl. W tomto ssiechetněm úmhslU soUdil, že ho
očiwidně fám Bčch podporUje, aU wssickni ti mUčitelč
kťeskanů takťka proto padli, abh jen oU Uwhl panowati;
posilh čerpal we swém úmhslU i z onoho widčni fwatčho
kiiže pťed ďiton a zjeweni se mu Krifta Pána we snách,
o němž sám whprawowal. Matka jeho stala se zatim
horlion kťeskankoU, a tťi jeho fhnowč whchowáwáni
jsoU zcela a jedinč we wiťe kťesťanstč. Lid pak kťesianskh

wida ohniwčho rozfsiťowatele wirh Pánč, pťianl knčmU
z tč pťičiUh, a pomáhal UtU taky pťi tomto úkolU apo:
sstolském, šwlásskč kdhž 80letá matka jeho Helech pod:
nikla poUť do JerUfaleUm na horU Kalwarii, kdež křiž
Pánč Ualezla a U pťitomnosti bisknpa a lidU, zázračnť,!m
UšdraweUim Uexmocnčxjedné ženh co prawý kťiž Kriftůw

pozUala, i na mistč tom chrčxmBožiho hrobu fe fhnem
fwým stawčla. Pťi tom pak zdá se, že zapomenUl aneďo
pťehledl toho ilid, že jefftě cifať pokťtěn neni, an obi“ec:é
dům cirkeinm pťitomen býwal, wirU kťeskanskondobťe
znal, jinč k ni powzbllzowal a ji wssnde zastáwal a
Upewňowal.

PřičiUh a pohnUtkh tohoto odklúdúni se
kťtem zdaji se býti rozličně. Pťedewssim dal se swěsti
bllldným, ač tehdáž obhčejným U mUohýchminěnim, proti
UčmUž fw. Btcowč tak rčszč se opirali, že prý Uejlěpe
dč:ti se pokťtiti až na fmrtelnč pofteli, jelikož
se tU nejen dčdičUý a wsfeckh pťed kťtem fwatým speiu
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chanč hťichhxi š wččnými tresth, ale i čafnč i očřstcowě
tresty za hťichh odpoUsstčji, tak žebh pak člowčk po kťtU
sw. zrowna do Uebe wstoUpiti nwhl. uu Než zdržowalo
ho zajistě i swčdomi jeho, naplňnjic jej strachema
stUdem z Ueprawosti, jichž fe bhl w domácnosti dopUstil.
W prchliwém hnčwu dal jednoU totiž zawrašditi wlast:
Uiho shna fwěho po prwni swč choti, statněho již wůdce,
kdhž ho erlaftUi matka jeho z nchdněho ji stihálti
křiwč obwiňowala, uu be; wsseho wýslechU; kdhž pat se
pozdčji o tomto kečiwěm Udčmi marčželkh fwé dowčdčl,

kázal ji we waťčci konpeli za to Usmrtiti; taktčž dal za:
wražditř sswakm fwčho a fpolleadaťe Bicinia, kdhžproti
UčmU pikle strojil; ale ničim osprawedlrriti Urdci se za:
wraždčni 12letčho LiciniaUa, syUkawlastui festrh
a sfwakra swčho, jeUž zcela bez winy bhl. uu W po:
sledUim čafe pak chtčl prý se dáti pokťtřti w ťece Jor:
daně, jehožto wodU fcim Spasitel fwým fwatým kťtem
poswčtil, a tU ho owssem neUskúlč zamčstknánť zdržo:
walo od wýprawh k tak welkolepč a wzdálenč slaw:
Uosti. u Zatim zdržowali ho od toho nejspiš takě w po:
sledni dobč nčkteťi biskúpowč UchhlUjici se w
UčeUi o Božstwi Shna Bošiho dle wůdce swčho kUěze
Nria od prawěho Učeni cirkewnťho. Donajice tak U Uěho
pťizně a podporh nalčzti pro swůj blUd, zdržowali ho
owssem ode kťtu, abh cisař Uepoznal tak hUrd an blUdUš
Učeni jejich, an zpáchaný swůj na shrwwci zločirc. Než
tU donUtil ho konečrčč Bůh fám ke kťtUp

Roku 337 po welkonocichpťepadla ho tčžká zimnicr
w Konstantirwpoli, i dal se tedy odwezti do trplých lcišrri
w Helenopolř (w Bithhnii), kdež w chrámč Božim hor:
liwč se modlil; kleče whšlral se tU BohU ze wsiech hťichů
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swých nahlaš, ,Uačež biskUp wlošil Uau UčjurUce jako na
katrchUmeUa (čekaUcekťtU.) Na to dal se odwezti Ua swůj
zámekNchhron nedaleko Nikomedie, kdeštoswolaw
k sobč biskUph okolUi, takto k Uim promdlwil: „Dlouho
toUžil jsem š erýfloonU žádosti po spasrUi w BohU.
Nhni jest tedy čaš, abhch obdržel zUameni nefmrteonsti
(kťest) a stal fe účastným blahodámč pečeti (biťmowálti).
Kojil jsem se posUd tim, že se to stcme w ťrce Jordanč,
kdež ďhl i Pán pokťtčn, awsiak Bňh zařidil, aby se to
stalo zde. sttUp tedh kašdč dalssi otáleUi. Dá:lim:tč pak
Búh jesftč dčle žiti, a dostane:li se Umč toho sftčsti, že bUdU
š lidem Božim w chrámč PáUč dliti a w modlitbách
fpolečmýchúčastnost brciti, sliiji, še si takowú prawidla
žiwota Ustanowim, ježbh bhla důstojUá a BohU libeznci.“
u Na to biskUp Nikomedsiý, EUsebiUď,jej slawUč po:
křtil a fpolUjeji obiťmowal. Maje pak bilč roUcho
pokťtčm)ch Ua loži smrtelUčm, sional w Učm na Boži
hod swatodUsti o poledni r. 337, w 64 roce wčkU,a
w 30. roce panowáni swčho, Uačež w chrámč Caťxihrad:
skčm dwaUúcte swatých Nposstolů slawnš pohťben jest.
Dějepiš Uazwal ho Welikým, cirkew ťeckci cti ho co
fwatčho.

š. Z4e Eirbrw Za(ětonstnntittowýchtři synů r. 337u361.

Wssickni tři thowč KoUstaUtan cifaře: KoUstcmtin,
KonstaUciUš a Konstanš bhli whchowá:li dle wůle otcowh
po křeskanskU; otec sám napominúwal je, aďh fobč wci:
žili wirh a zbožUofti Uad wsselikč bohatstwi a wlcidU;
a kdhž je Učinil podwladaťi (cesarh), důtkliwč jim pťi:
pomiltal, abp fe pťedewssim o cirkew starali, a wstde
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se weťejnč co křesťanč oswědčowali. Štoda wssak, že jim
taky ersstčpil ono pozwolnč a obrzťetnč UakládáUi
ď poha Ustwim, jež bhlo jefstč wssUde w státUčm zťi:
Zeni widčti, a že jim nczanechal fsetmč a sprawedliwč
chowáni k pohanům, jichž welřkš množstwijefstč rchl

cházelo se i mezř w;nrsselšějfsimi, Učenějssimi a možnčj:
ssimř lidmi, zwláfstč w Rimě. Dělalřk si tito četni a
wážni občanč Uadčji, že po smrti mocnčho Konstantina,
otce, asp oň U shnů jrho zase snad t wsselikým hodnostem
pťijdoU, a takč wiťe swč opčt platnosti a wážnosti do:
bUdoU, a hlásili se zajistč o to takě U UástUpců Konstan:
tinowých; ale shUowéchtčlinásiloU whkořeniti po:
hanstwi, a ziskali tak bohUžel šewnitťni jen witčzstwi
cčrkwi.

thž Konstantin shn w boji š bratrem KorlftaUsem
pťissel již r. 340 o žiwot, zmocUil se Konstanš celčho žá:
padU,kdežtoKonstantiUš anowal Ua wýchodč.Ko nstanš
boje se o trůn rozfsčťrný a nedůwčťnje posUd jesstě lnoc:
ným pohanům, whdal hned r. 341 rozkaz proti Uim,
abh totiž pohanstá powěra pťestala, a bláznowskě občtř
odstrarlěnh bhly. Mnozi kťrsťanč:Uhslili tim býti opráw:
Učni k boťeni pohanských chrámů, jelikož i cisař některě

zawťitč q zboťiti dal, awfsak mUseti od Uásilnčýo tohoto
prtosseUi pro wnitřni boUťe zadrženč býti. thž pak
KonstanciUš stal se po smrti bratrowě (r. 350) samo:
wládcem celě ťisse, začal ;Uťiti proti pohanům. NokU
353 whdal pťifný rozkaš, abh se wssUdc, zwlásstě pak
w mčstech wýchodnich wsseckh chrámh poharlskč za:
wťelh a aby se UikomU pťistnp do nich Uedowolowal;
taktčž Uiťdo Uesměl wice občtowati modlám, a to obč
zakázalpod pokUtoU smrti nrečem (!). Tim zatwr:
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dili se poýanč jesstě wice, zwlásstč kdhš widčli jňk spustlý
žčwoc cťsař sám wede.

J Usskodil teUto cťsať wťce katolickč wiťe Uežli kterýš
koli jiUý wladať pohanský, jedUak ťečem)m Uefmyslným
proUásledowánťm pohaUů, jednak ale, že jsa obklopen bim
skUpyarianfkými, odpadlýmř od prawčho UčenčKristowa,
pronásledowal takš horliwš ďiskUpy, jako NthaUasia a
Hilaria, a napomahal k welikč roztržce w cirkwi Pánč.

Prciwš proto whpukl po jeho smrti opčt strafoý od:
por proti kťesianstwi. NástUpce jeho Julřan, třeti shU
ďratra jeho Konstantan hledčl wsfemi silami šcela wiru
pohaUskou opět poszesti a Upewniti.

š. 55. Cčirbew Za ZUliana odpadlťba r. 361eu363.

3) WhchowáUijeho až do UasioupeUi trůUU.
thž zemťel KonstaUtiU Welřký, radili wojanssti

wůdcowč syUům jeho, zwlússtč pak wladaťi wýchodnčch
krajin, KonstaUciowi, abh dal mimo dwa fwš bratry,
wladaře KoUstantina a KoUstane, celoU rodiUU cčjať.:
skou, zwlásftč pak KoUstaUcia, fwěho Urwlastniho strejce
čili bratra Ueboštita cťsaťe KoUstantřna Welkčhoi š jeho
tťemi shnh zawražditi, an prý ďh ho o trňn pťťprawiti
mohli. Swolil k tomu UkrutUýKonstaUciuď a mimo jřnč
zabit jest strýc KonstaUciuš a Uejstarssi shn jeho. Wosfak
mladssi Galluš jfa UemoceU, bhl UssetřeU a Uejmladssi
sfeftiletý Julian bhl těš pro outlost mlcidi zachowáU Ua
pťimlqu bistUpa Marka z Nrethufh. th wssakUestali
se nebezpečnými trůUu jeho, Určil je oba t dUchowUťmU
stawn, a poručil je bedliwč pťidržowati jen k modleni a
drošjimcilli Uáďožnčmu; whchowáUi jejich pak swčřil
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pťibUzUěmU ariaUskělUU biskUpowi, Nikomed:
skčmU EUsebiowi, jenž scim twářil se co katolik,
a takh JUliana tomnto pokrhtstwi Učil. 8 s1arý stha
z otcowfkš rodiUh, jmenem MardoUiUš, pohaU, ponechún
JUlianwi k opatrowciUi, a teU pilUč sdčlowal mladěnm
fwčťe:lci swčrmU powěrh swě pohaUské, obrazslosti dčtskč
owfsem lahodicie J kcizal KoUstaUciUš 14letěho JUliaUa
a ďratra jekpo pro wčtssi jistotU zawesti na swůj zcimek
MarcellUm w Kappadocii, kdež po celých ssest let w pťifUš
famotč držámi jsoUce, mčli se sthh swými dosti čan, abh
fe dopcitrali prawč pťičiUh tohoto š Uimi Uakládálti, a
taky Ulčli již k tomU rozUlUU dosti, abh Uwažowali UkrU:2
teUstwi Ua otci a bratrU jejich speichaxtš.deaccitčm roce
poslciU jest JUliaU sám, aU se zatim bratr GallUš maje
meUssichfchoonstč, cesarem Ua weUkowč ftal, do chťiu,o
hr ad U, abh tU w stdiich pokračowal; a tU fe stal Učitrlem
jeho mndrák EkeboliUš, jeUž mčnil wirU podlč wůle wlao:

darU a prospťchU sweho TU seral tedh trochU dUkla:
dUčji spish pohaUských Řeků a celoU tU smčš powčsti
UabozeUstych U zamilowal Uemaje a newida Uikde okolo
sebe praon wirU KristowU w žiwotč prciwč kťeskaUskčm.
BťiUUceU pťijal i Uižssi poswčceUi. thž wssak KoUstaU:

ciUš Uemčl žcidUť,mchditek a wšdčlaUějfsi mUžowč pohliželi

a chowali se k UadčjUělUU JUlianwi co k bUdoUcimU

UástxupcitrůUU: odstranil ťpocisať hUed do Nikomedie
pod zcimiUkoU, abh tU w stUdiich pokračowal. TU pak jsoU
lUU dciUi za Učitele dwa pohaUsstť ťečUici a mUdrci, Liba:
Uiuš a Mač:imUš, kteťi ziskali ohinělpo jiUocha wiťe w

staroťeckč báječUě bohh čteUim řeckých báfUiků a mUdrců.

Nčjaký pak pohanský wčsstec UamlUwil mU, pakcli se oddá
UpťiUUtč úctč bokpů a wzkťisi:li i bohoslUžbU jejich, že ho
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sskastná bUdoUcUost očekáwá; a podwodUi pohcmssti kUěži
Uáwodem Mač:čmowým prohlásili ho .w tajeUmýcheslaw:
Uostčch fwých za wywolemšho od bohů, abh je opět k bý:
walče slč:wč pťiwedl. To wssecko pťčwedlo ho k tomU, že
se stal w 20. swšm roce w srdci horlčwhm po:
haxlem, ačkoliw weťerě jcsstě pčfmo sw. w chrámčch
předčitciwal, kaplč mUčeUiků ansstčwowať a i wlafhaUa

špňsob mnčchčx sč střihacč dešwal. Když wsfak oratr jeho
GallUš, cesar, UajednoU bez wsseho foUdU pro podezřenč
welezrády Utracen bhl, držeU jest i sám Jnlia:t r. 354
po fedm mčsiců we wčzeni; ale koUečUěpoflal jej cisať
Ua probe choti swš Ua dalssi stUdiedo ťeckých thheU,

aby ho takowým spůfobem od sebš a od wlč:dy wzdcilil.
TU š Učm stUdowal sterě sw. Rehoť Nazčanský, joUž
pošorowal š jiUýmť kťeskmty UekťeskaUskč!poččUáni JUli:

anowo, a š úzkosttiwosti prorockoU o Učm propowčdčl:
„Ach, což to za UtellU Ua sebe wychowč:wri si w Učm

ťisse ťimská!“ NUo JUliaU hoťe Uenáwisti proti cisaťi
z úlřsnč chytrosti, aby žčwot swůj od úkladů cisařc za:
chowal, Uapfal jčmU i maUželce jeho dwa podlizawč po:
ťrhtskě lifth, plnš chwálh a lichoceni. Nle potmťssilý cťfař
erěťe mU a chtčjr ho odstranti, UčiUčljej radčji cčsan
remuwe FrancoUzich, donaje, že přčerUstálých
wpádech Nčmců Uěkde w boji ol žiwot pťčjde. Nwsiak

sstčsti sloUžilo, tU odwážkčwšmU a U wojska oblibeUěmU

mladčkU, tak že za čthrh leta we mnohhch wčtězUých bčt:
roách Nčmce časko poražčl, krcile jčm zajal, a čcifti zemč
jejich Ua Nýnč se zmocUil. be UadsseUš wojsko Ue:
prowolalo si ho jčž za cisaťe, powolal jej strhc cisať,
abh mU pťčfpčl we wcilce proti PersfaUům; ale wojcici
nechtice konati dalekš a obtižnš cefly Ua wýchod rozhoť:a

15
x
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čeni isoUcetim proti risaťť a pomxknnti prý „wůli bohů,“
prowolali sř JUliana za cisaťe, jexUžjim to scim
poradil a i nabidnUtoU čest cisaixskoU „kU wsseobecnčmU
blcchUťisse“ takč hned pťijal rokU 361.

Nhni fe teprw šťejmč poýanem objewit. Bhlte
owfsem jesstč o Zjeweni Púnč w Uoci w chrcimU kťrskan:
skšlň, ale mlUwilo se již w sďorU kťeftanů, že tčtčž Uorř

č takh pohanským bobům občtowal. Na cestč fwč proti
stripci cisaři kanl slawUé občti boýům za sskastnč dosa:
ženi trůnU, a posilal slawUčjfsim pohanfkým chrčxmům
w ŘeckU skwostnč darh. SpolU dal se weťejnč očistitč
od poskwrnšni kťeskaUského, jčššdprý si pťijimánťm sw.
swcitosti špůsobil. WstoUpčl totiž do jcimy prkny pťikrytš,
jež lchly fem tam prowrranš; Ua Uich pak šabili pobaUč
býka, a krew znčho tekoUcčdčrkami Ua JUliaUa mčla ho
očiftiti od wiry Kristowh, tak še co praw!) poť,danzjcilny
wyftoupil. Tomn tčž obťadU mUseli fe zrozkašn jebo po:
drobiti č jinč odpadlť kťoskanš. Dowčdčw se o tom Kon:

ftancťUš Ušawřel rhchle pokoj š Persfmch a tcihl protč
JUlianowi, ale nčxhle Zemťel již w listopadU Ua pochodU
tomto, rokU 361. JUlian ohlásčl Whenským, že oďnowč
dohoslUžbU pohaUskoU, Ua to slawUš wjel do CaťihradU
a přijat jest ša samowladaťe celě ťčsse.

d) Qbmezowcini křefkanfkč wirh aUcitisky
wčťčcčm činčnč.

JUlian z osobUi msty kU Koxtstmtciowi, jenž otce a
bratrh jedo zawraždřl ijeho prollúsledowal, pať z UrchUti
k Uciboše:lstwť křcxskanskčmn, jež se mU bez pťoswčdčenč jeU

powrchUč wmxrowalo, tak že dUcha jeho Uepoznal, UmčUil

si potlačiti kťestpanstwč,a obklopen jsa pohany, chtčl šnowU

powšnčsti pobanstwi, kterěš si byl zknih šamilowal a za:
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mýfslel tim Upeinti trůU fwůj, jakož i dobýti si welkč
wúžUosti a slawUěho jmeUa „okxnowitele ftč:tU i úcty
bohů.ee e

Pťedewfsim tedh měla i wira Kristowa, chrčxmowč,
kUčžia wyzUáwači jeji pťijťti o wfsecka práwa, wý:
fady, důchody, ftatky a wýhodh, kterýchšza pťedesslých
cisaťů z rodu KoUstaUtiUowa doscihli.uStaw wčci jedUim
rcizem ersseU ďhl, tak že biskupowč Uemajiccx zwlcisstUi
přcxdnosti pťcxd úťedniky, Uesmčli wčce rožepťe wsfeliké

sami roanti, aniž jakě důchody š cifaťskč kash Uebo od:
kazy a dčdictwi pťijťmati, ano cisař cbtčl těš, akxy státU
anrcitili wssecko, co dofawád od Učho dofčchli; kťeskan:
stwť nazwčmo jest UerabožftwiUt a nebešpečným Uowo:
táťstwťm, kterěž, jsoUc ftcitU UebešpečUé, mUsi zweťerčho
šiwota, z úťadU, z wojska a ze sskol UajrdUoU wyklišer
býti. SpolU pak Utělh wsfecky chrčxmh kťeskansič, jež
jindy pohanům patťiwaly, a bUď kťcsča:lům odewšdúUy
byly, Ueťxoaspoň zawťeUy stály, Uajednou bohům nawrci:
ceUh a pohanům otewťeUy ďýti, aďy w Uich wfsude
slawUč oběti kanti mohli; kťeskaUskr):Upak chrč:mům

odepťeUa wffecka peUčžitci podpora od ftátU, a wzato i
prúwo :lččcho dčditi, Učbo wůbec pťijťma,ti. Na počč:tkU
Ueměl sice cifať w úmhslu, nžiwati pixitom Ucifilných
prostťedků, jelikož ho opatrnost a strach pťed četllými
křesčallyšdržowaly, a proto psal sám mistodržitelům: že
Uechce, aby Galilejssti, jak potUpUě kťeskaUy Uazýwal,
Usmrcowč:lti Uebo proti prčxwu a sprawedlnosti poUZe pro
wirU mUčeUi byli, aUeb Uč!jakč nč:tifky zakoUsseli; Uebo

bloUdi prr) spťsfe š erčdomosti, Uež ze zkšbo úmyslu.
Lčpe prý jost, pťeswčdčowati lidi poUčowáUilU, aďy od
tohoto fproskčšho blcišUowsmi odftoUpili, Uežli je bitim,

15dékc



228 Cirkew za JUliaUa odpadlika.

Uadúwkami a tčlefslými tresth k přijeti úcth dohů do:
háněti. ZaslUhUji prý spiffe politowáUi, Uež nenáwisti.
UUtiUil si tcdy chhtťejfsim fpůsobem wirU PúUě
UdUsiti. Nejprwé powolal wssecky ša pťedefslěho cifaře
ariankčho wthaUš biskUpd katolickšUazpět do šemě,
chtčje toho dociliti, aby fe cirkew intťUimi tťeUicemi a
hádkami š ariankými biskuph tim wice feslabowala. Že
skUtečUě horliwš katolickš bikapy w zemi Uechtěl trpěti,
Ukázalo fe hUed Ua fw. Ntlpanafiowi, jeUž fe tccky
ž wyhnanstwi anrátil. Nekw teUto musel se, sotwa fe
anrátiw, žase zAlešaUdrie, fwšho Utčsta, i z celčho
Eghpta wykliditi pod žčUUiUkoUcifaťoon, že ho katolický
lid welmi UeUciwidč pro UeUstálč! jeho rošbroje o wirU.

N. když lid cifaři Ua pokxxhtfkou tuto lež žadal sUažnoU

prošbU, abh statečnťp ochrcmce Bošstwi Pčmč w měftš
Ua swč stolici bisknpskč poUechciU byl, tU wyložil cifař

bez obalU pťičiUh fwčho zúffti proti UšmU. Že prý temo
odwážlčwý člowčeka starý fwůdce lidU, Uepťttel bohů a

Ueťestm) žlofyn Učkteré wznessellš pohaUskš pani ke kťtU
bhl pohUUl, a proto že odstrančn býti mei, aďh pohanu
stwč Uemohl sikoditi.

N abh čiUilroštržky a různice w cirkwi mezi
bifknph a wčřicčmi, sčcmfslwal je proti lidU. Když
w mčjtč Bostťe pohaUč se proti kťeskaUům zboUřilř,
šdržel sice wášUh tamUčjsfl biskUp TitUš křefkanh od po:
boUieri se a fplúceUi Uátifků, pfal to wssak ciiaťi, stčžUje
si Ua eriUUé Utiskowúni pokojUšho lidn. Me JUliaU
odcpsal kťeskanům w Bostťe: „Biskup Wxiš mrzč fe Uad
štrčctoU swých býwalých prciw, a proto UtUe proti wúm
popUšUje, a Ua wěxš žaluje, že prý jste se sice chtšli po:
boUťiti, ale že jste se Uikolř z wlastUiho UerfseUi, ale
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jen ieho napomeUUtim teprw Upokojili. Px,roto whžeňte
z mčsta takowčbo lxiskUpa“ uu w čemž ho tito owffem
neposlechlč Podolwtlč Ueměli kťesfalxč!wice powýssowúni býti
na úťadh a Ua dčlstojenstwi we wojskU, aby jen
sprostý lid KristowU wirU whšnciwal a tUdiž akxy ta wira
žčednš wcižUostj Uepožiwala. Proto porUčil, že chce erb:
lomUč, abh fe wssUde pťednost dciwala Ucibožným a
swatým nlUžům (pohaUčlm), pťed nerabošslými Galilej:
skými (kťeskcmh). N kdhž kixesiaUč Umfeli odstUpowatč

z českUýchmisk tčchto, dokládal jim úfmšssUč cifať: „Ewan:
geliUm wcim zapowidci Užiwati meče, a ďažiti po zemsiš
slúwš a wezdejssich statcich.“ Podobnš mčli ščxftati wh:
loUčeni kťeffanš, Učitelowé i mlúdež ze wfsech
whšfsich fskol, abh tak kťessaUš UUtUš newzdčlanými we

whšfsich UaUká.ch(ťečnirtwi, mlUinctwi, bcisnictwi a mU:
drctwi) zůftali a jen ksprostč! tťidč obywatetftwa Ucileželi.
Wčděl, žč Učitelowč! kťeffaUsstj wýbortlš pčxsobi pch kťe:

skany, a že wšdčlaxtci jejich šbrcmč fwš proti pahcmským
powčrcim wýteč:tč obraceti Umi. J ťřkúwal jim úsmšss:tě:
„Celú moUdrost wasfe šúleši we flowč: „Wč!ť uo a proto
whklčxdejteraději ewaUgeliUm Matonse a BUkáfse.“ Llwsfak

do Uižssich sskol přece dowolit mlcidexži kťeskaUskč:choditi,

domnčwaje ie, že tU od pohaUských Učitelů a žčckčlpohanftwi

poznci, jemU pťiwhk:le a tak k UšmU pozdčji přiftoUpi. Proto
takh bhlo dowoleno popoUzeti w diwadlech proti kťe:
skaUům hanbeUilU jejich jmena a podezťiwcinim; č wsse:
likě ďohoslUžebnč! kťeffanskč oďřady býwalh šdč fmčšffnš

Ucipodobecth od herců a sice i w pťitomtlosti cčsaťowě.
PorfhriUš herec dal fe pro pofmčch Ua diwadle poo:d
kťtiti uu ale w tom proUiant fwětlem milosti DUcha fw.,
w skUtkUoswědčowal se Ua miftš prawým křeskanem sxbti
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a bhl potom fkat co mUčeUik Ua oslawU jUteUa Kristowa.
KoUečUčdal se cisař sá.m i do fpisowáni trojdilnčho
spisU proti kťeffaUskč wiťč pod Ucizwem:„Wh:
wráceni, jež ewaUgeliUm zničUje,“ a poUžil tU lži i roU:
húni proti KristU, proplitaje swůj fpiš schwatUč bibli:
ckými slowh, abh tim spisse Uezbčblých čteUciťčrwomámil.

KristUš PČU, .prawil, bhl prý poUhťUUčlowčkem, jchž za
celý šiwot swůj Ua Uejwýš wč wsich, w Betsaidš a Be:
tanii, Učkolik slepých a chromých Uzdrawil a zlč duchh
žapťisabal; bhl prý ťxUťičelUproti cisaťi, ač an swých
wlastUich pťátel pro sebc ziskati Uemohl; žádUťpaposstol
erydúwal prý bo ša Boha, lcda Ulladl)Jan, žr o UčlU
Ušco Uenrčitš a UefszmitelUě Uapowšdčl, jakobh bhl
Uebe a zem stwoťit. Ll tohoto šemťelšho člowěka Gali:
lcjskčho, k UčmUž UeUskúle jiUš šemřesč k weťejnš poctš

pťidáwaji, cti po 300 let jeU UejpolrržcUčjssi, Uejprst:
lejfsi a Uejfprostčjfsi lidš, ktcťi drži tyto pohcidkh, ač
w Uich Uic Božskěho Ueni, přece za UúlxožeUstwi, w Učmž

UčistodčckazůjeU Ušjakš zázraky se jim wypraiji. Proto
prý se taky jenom dčwečky a otroci přidali kU KriftU
fkrze Pawla u kdežto žúdný wzdělam) se k Uim owsfem
Uemůše pťidati. BftatUě UeUi prr) to wlaskně žádUš

UábožeUstwi, ježto xžádných odčti Uemú. Tak wyfmiwal
se takh křesfaUům, že prý jsoU lehkowčrUi UčeUici Ue:

wšdomých rhbúťů, kteři celš Uoci š bábami sedaji, se
modli, a od poftů celi mdli a na polo mrtwi zůstawaji.
Sw. Řehoř NaziaUs ký opťelseJUlianwi sicedwěma
swýma ťečma w Cařihradč; kdhž wssak mnozi se dali
pťece spisem tim kodpadnmi swčski, a pohaUš kťeskaUčrm
slUčle whtťykali, že Uikdo z kťeskaUů Uemůže an tento
spiš wywrátiti, Uapsalsw. Chrill?llešandri:xský
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arcidikap (413u441.) w pozdčjfsim stolcti rcizUýspiš
proti fpisU JUlianwU, ZUčhož ťečeUčUcihledhJUťianwh

pozUciwame aUto fe p:lwodUi Juťiamlw ,spiš žtratil
Abh fUišil a potUpil UcibožeUstwikťestanske, wh;ywal Žid h
k obětcm a kdhž UtU prawili že jch w JerUfalelUš oďš,
towati fmčji, UUtčUil si, že Ua potUpU proroctwi BciUč
o wščnč! zkcize chrcimU JerUfaltUtfkč!bo sám dci
opet thto chrcml wdstawčti J wdkašat bned welike
sUUUUhprUe; Ua tUto stawa, whzdwaje odewsiad Židh

k UciwratU a k tomUto UcirodUiUUx a UabožeUskemU pod:

UikUUtia poflal tam i fwšho pťitele a úťedUika Aťhpia

ž NUtiochieza dobližitele a roditele stawbh J erUli fe
ť)Ued odewffad Židš k Jernfaletm:, posmiwajice fc kčxeu

ffaUUUl Umži chtěli rUkama fwýma prifpiwati žchh sklci:7
dald a žasilalh k tomU účcxlUswé ffperky. thš pak již
wsseho stawiwa Uc:wešli a žcikladh whkopali, pťekazil
PčxU celš to dilo. W Uoci strhl se erbpčejlxťžwichr,
rozmctať hromadh stawiwa a šashpal zciklady. N kdhž
žUowa šafe stawčti chtěli, stalo fe šemčtťeeri, šboišilo
wdstaweUé šdi, wyhodilo i stc:rč žcikladh, poronchalo i
okoťUi domp, a i Umoži dčlUici pťř tom porcmčUi jfoU.

N kdhž wzdor tčmto wýftrahám ,w prcici pokračowali,
whsslehly plameUp ze šrmč, popálild ťemesiUiky„a Ueu
pťestalh hoťeti, až tito prcice Uechali. Udcřlost ta w ce:
lěm wýjewU swčxmUcdci se an Upirati, an pťirozesli,:m

spůfobem Uikterak whložiti; Ueďof pohaUský soUwčký děje:
pifec a ctitel cifařůw, Nmmiarx Marcell, fe zmiňuje takp
o těchto plamenich či obctiwých koUlich a fpáleuých dčlUi:

cich, a fw. Jerom)tn odwolciwci se Ua tebdciž jefskč žijici
ohUč!lUpofskošeUě Učkterč th dšlnikh. Nrfmime taky pťe:

hledUoUti, že se podoďUč úkažh Uikdh an dťiwe, an



232 Cirkcw ža JUliaUa odpadlika.

pozdčji w PalestiUč Uepťihodilh, že se trhdeiž jeU kolem

chramU objewilh, a še jeU tak dlolcho se opakowaly
pokUd dčlnici od prace UeUstalť Sw Řehoť NaziaUsky

x a JaU Zlatoústý dokladaji take, žcxmUozi Židč i pohaUe
proto w Krista jsoU Uwěťili JttliaU mrzel se owssem

welice pro tšto zmaťeUi zeimhsllt fwčho, i ofwobodil jako
ze redzdorUZidy od dcmť, erssowal žalobh proti Uim
zdwižeUč, whžipwal je k modlitbš za witčzstwi Uad Per:
ssany, a flibowal jiUt, že po wčtěšstwj jim whstawi Je:
rUfalem a tam i swč! sidlo wywolť.

N Uefftťtilfe JUliaU Uesprawedonsii, Ucifilť
a UttfkowáUi, aďh krestaUh k pohaUske statUť wirc
pťinutil Tak Ukladal kreskatlům welike daUě wčtfsi Uež
pohaUům a Židům, a kdhž si kťeskaUe Ua bezprae:oť stč!:
žowali odbhl je úsmčsfnč, ťka: „Tim že wam pontahám
od peUčz, UsUadňUjU wám cestU do krcilowstwi Uebeskšho,

Uebos tam Utajť dle wafsi wčry jeU chUdťpťijťti.“ un Dále
dal cťsať fúm zawřťti Učkolik kostelů, mezi Uimi
hlain kostel w Caťřhradč, jiUč olcUpil, wzaw jim wssecko
jmčUi, Uádobi, a pozemkh kostcxlUťwojákům a jiUipm po:
haUům rozdáwal. thž w NUtiochii wyhořel koftcxl
Apollůw, Učxjsptšerpatonsti pobatlfkčho kUěže,fwedl to
JUliaU Ua kťesiany, dal zawťitť htted kostel (arťaUský)
weliký w NUtiochii a pobral z Učho poswútnš Ucidoďh.

NUo z pomfth dal krew Z občti pohanských do ftUdUic a
potoků liti a wfsecko maso t potrawy na proďej whložeUč
wodoU zpohaUských okxčtipolťwatt uwčiřnž fe alč kťrsfaUč,

poUčeUi slowy sw. Pawla, od Uťch zdržowati UemUseli.
Nejwčtfsi Uátisky a UkrUtUostť wssak trpčři mUseli kťeskaUš,

kdhž žcidal cřsať, abh každý kťesfatt, jeUž fe ža pťedesslhch

cisařů w boťeUť pohank!)ch kostelů ZúčastUil,fskodU
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UčiUčUoUzasc Uahradil. Že wfsak Utnozi takoon náhradU
dúti Uemohli, jiUi pak ofwčdčowali, že pohaUskč chrcimy
dle wiry stawčti Uemohon, a UcihradU dciti powiUUi Ue:
jfoU, jclikož chrámy ty zrozkazU pťedesslhchwlád šrUfery
bhlh, tož jfoU ša to žalaťowciUi, lUUčeUiUa skťipci a jinak

trestámi. BiskUp ftaťičkýMarek z NrethUsy, w Shrii, jenž
JUlianwi zachrcinilx w Ulládi žiwot ťoťed mečem Kolln
staUciowým, lUč!l dciti UúhradU takě za jedeU ZboťeUý

chrám; když wffak toho UčiUiti Uemohl, ncisilUč tlUčeU,
Utedem Ua tčlc potťeU, a do sitč wčelcim, wofám.

UtoUchčUUa wffemU hmth whwčsieU jest, Uačež š Uim
dále o Ucihradč whjedltciwali. Marek jfa pťi tom BohU
odanč mhsli trpčliwč fUcissel wssecky mUky, tak že misto:
držitel pťimloUwal fe sám U cisaťe ša propUsskěUi jeho,
jelikož prý staťec teU trpčliwosti son jeU kťeffaUy osla:
ije k zahancni pohanů. Mčfto Cef area w Kappac
docii, jež pťed časem tťi koftely pohanskč Bhlo zboťilo,
z trestU ztratilo swč jmčuo a mčstská prciwa, tak že jen
za werici powažowč:no kxťptiUtčlo.

Jesftč hůřc wssak počanli si pohanč fami, widoUce
toto počiUáUi cisaťowo a Uemajice sc co báti Učjakěho

za to trestU. J čiUili sami že fwš wůle UtUohoUcitifků,
kťiwd a Uúsili křcfťallůlU, a bhli ktnomUjefftč od
cifaťc powšbUzowciUi i podporowúlti. J drcmé
cowali a boťili tedy kťeskallskč!kostelh, a cifať fáUt pťi:

šUal se Llntiochellským, še pohcmč Ua jebo pokymlti w okolř

wssecky „hrobh bezbožtchch“ (kostcly kťesčaUské) B erbh:
čejm)m Uadffenim rozbořili ap oftatky fwatých UtUčeUiků

rozhúšeli a spcčliltgJiUdš šaš poha.Uš ž,c:msty wra.ždili
kťčsianh; w Palestinč: a FeUirii zUřili zwlčxsftčproti dU:

choinm a anUcim křesfaUským,kťižowali je za žčwa, Ua
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kUsytrbali, a jedli syrowč jejich mafo, žwlásstč w Gaše
a Heliopolie N kdhž mistodržitel potrestal UčkolikzBUjUiků
w Gaze, že zapcilili swčwolUč chrčmt kťeskanský a tťi
kkesicmhzaďili, sesadil ho JUliaU, ťka: „Nač zawirati ty,
kteťi se prowiUili Ua Uškolika Galilejských, od Uichžbohowč

mnoho šlčkpo zakUsiti.“ N když si kťeskaUč U Učho Ua thto

UkrUtUosti fskčžowali, odbýwal je úfmčsiUč, ťka: „Jak pak
můžete si Ua to stčžowati, wždhk každý křesčcmmci trpť:
liwč fUČsieti wfsecka protiwenstwi.“ uu

o) Zwelebowálti pohaUskš wirh.
JUliaU chtčje powšUěsti pohcmstwi, wšal si za wzor

KonstaUtan Welkčho; co teUtočinil pro wirU kťe:
skaUskoU, chtšl čiUitť JUliaU pro pohankoU. Pťedewfsim
žrUssil wsseckh šákoUh a zákazh proti pohanfkšmxx Uúbo:
šeUstwi, a toto prohlcisil ša UábožeUftwistátni; kUčzstwo
pohaUskč U welikč!m PočtU k chrcimům rozličných bůžků

zUowUzawedeno, a hojUými důchodh opatťer jeska cisať
sšlm problč:sil se za Uejwhšssiho kUčze. J zaswčtil
w palcici swčxm též jistť,xchrcim modlám, a postawil fochh

wssUde po chodďúch i zahradcich a hújich. Každčho dUe

občtowal scim bohům, an fám si k tomU sstipal dřiwi,
rozdčlúwal oheň, žabijel zwťťata, a kladl je na oheň,
wrhal fč pťed Uimi Ua Zem a libal Uohh sob jejich.
Pončwadž pak se Urdostciwalo chrámů pohaUských pro
mUožstwi knčzstwa, kázal, abh se wsseckh pobanům odňatč
xchrámh jim anrcitilh, Učb abh fe Uowš stawšly, i Uadal
je bohatými důchody z cisařskč i zo swč pokladnice, žúdaje
abh fe i skwčloU stawboU wthačowalh, i skwoftUými
obětmi thUamenáwalh. th pak šjedUal fwťpmchrámům
hojnčbo lidstwa, fwáděl kťesfaUh wssemožnť k od:
padlictwi. Pťedčwfsim mčli kťesiaUsskiúředUici a
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Učitelowč! postoUpiti mťsta swci pohaUům, ledaďy se
radčji odťeklťwirh, očistili fe a ďohům občtowali. MUozi
z Učch, zwlč:sstě lehtompslltť oUi přrbčhlťci, kteťi za pťe:

defsiých cisaťů ze ziskU a Ue zpťefwčdčeni stali se kťefsaUh,
odpadli hned, čimž owssem cirkew mnoho Ueztratila; meši
tčmi bhl i býwalý cisaťůw Učitel, Ekebol, jenž Uyni
k wůli cťfaťi opčt k pohanstwi fe anrátil, ač po smrti
téhož cisaťe zase do cirkwe pťijat býti žúdal. Nwssak
Uonzi a meži tčmi i szesseni, jako pozdčjssici:
saťowš JowiaU a WalentiniaU a dwa znameUiti Učiteu

x lowš w Wheneich a w Řčmč Uepodali se modlám. Cřsař
sám Uabizel son pťišeň aemčlost Umohým,jestli
se opčt k pohaUsiwi nawrčiti; tak slibowal whplniti obh::
watelům mčsta chšsiUy w Galacii prošťm jejich, pakli
tam chrúm pobanskš ďothč wystawi; a odpůrce swčť)o
Modesta, kdhž fe ftal pohanem, Učinil cifař za to docela
pťednostou w Caťihradč!. u NUo JUliaU whzýwal
zřejmč Nlešandrinskč kodpadmlti., UkašUjejim Ua scbe,
že prý i oU až do 20. rokU kťeffanem býwal, a Uhni že
již dwaUúctý rok horliwč ďohům sloUži, což prý bh
kwelkělml jeho potčsseUi také mohli Učiniti. u Nejsproft:
ssich podwodů w tom Užťwal U wojska. Pťedewfsim
odňal práporům wojel!ským zltakh kťesfanskš„ dada misto
Uich okdrazy bohů pohankých Uastrčiti; i pťifsel š Uimi a
spolU š peUčzi, jež chtěl rošdúwati, k wojskU. Než wssak
pťijal wojúk peUiz zruky cťsařowh, meel dřiwe jda okolo
práporU hoditi nčkolik ;rUrk kadidla do pťiprawenč tU

Ucidobh š Uhlim, Uačež jej cisať za odpadlčklpokťesfaUa u
a Uowč!ho pohana prohlásil. Mnozi bášliwci Uechtšli
cisaťi weťejnč odporowati: jini Urwčdčli aui proč tam
maji kadidlo wrhati, erssimUUwsse si bohů Ua prápo:
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rech; ale jčUi statečnč odpčrali cisaťi, a mltozi z podwe:
dem)ch wčxťerě UtU ofwčdčowali, že tťm Uikterak UčjakoU

úctU ďohům pohaUským wzdáwati Uechtčli.
Než tim wssim mcilo zrčxftalo pohanstwi. J chtčxl

UU: koUečUčcčsať pomoci UapodobowciUim křeskcm:
fkýchšťizenťpři slUžbách Božťcb, kUšžsth a ústa:
wech dobročiUUých, abh fproskfsi kťestecmfkýlid toUto
podobnosti dal se spiffe fwč!fti. Tak Uaři;owal kcizciUi

w chrcimech pohcmfkých, a pro koftelni zpěwh i šwlcisststt
sfkolť: w Nlešandrii šakťdil; kci;al rmmi i wečerUi Uřod:
ťštbh a welmi četuě a slawUč! očxěti kanti, a dal kUěžiUl
wcxlmčfkwostUýodčw Uprawiti. u KUčži pohanfti,
kteťi owffem již pro známč! klamy pťissli U lidU o wáž:
Uost, prohlúffeni jsoU od Učho za poswátUš osobh, jimž
Uikdo Ublišiti nertěl; kdobh pak jilU Ubližil, Ulěl Ua čaš
zchrámU (podlč kťeskaUů) whhosstčn býti. NUo rifař scim

pťedpifowal, kdolxh knčzem býti, a jakbh se chowati mčl;
jeU mUžowš nejwáženčjfsi a čistých a bezúhoUť,dchmrawů

Utčli se kU kUčzstwť brciti; pťijatť pak měli we dUe i

w Uoci pťedepsmlč delitbh, občti a očisťonxaciUikonati,
po cexckýčaš, kdhž flUžbU pťi chrúmU žastáwali, Uexmčli fe

zchrcimu wzdalowati, Uemčli Uic UeslUssUšhomlUwiti, an
čisti, ale mčli fe bohoslUžebUými žpčwh bawiti, a filo:
fofickými fpish fe obirati. TUdižx takh nemčli Uikdh di:
wadlo anfftčwowati, an š herci w pťcitelstwiwstUpo:
wati, ale fmč!li Uejwýš jeu do domů wšUesseUýcha wzcřc:

Uých ofoď Učkdh zajiti, a tc:k pťedUoft pťede wsiemi ji:
Uhmi si doďýwati a Udržowati.

Wida pak, že křeskaUč si wcižUoft U pťiwrženců Uejé

wice son dobročismoskč zťfkali, kázal zařizowati w mč:
stechúftawh pro domáci chUdš i UemocUě a pro
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pťespolUi cestUjici „Hanba je to,“ prawil, „že
pohansti kUč:žichUdhmi pobrdaji, a lid takš se jich než:
wfsima čdežto pry UeUčwidšti Žida nikde žebrati Yno,
bezbožni Galilejsstt žiwi Uejen swe chUdč, ale i pokgaUh,
ač to třto proktatcč jen proto čini, abh posga:xh k sobě
Ualákali.“ Proto takh dal do Galarir zawčsti Umoýo tisic
:Uč!r pssenčce, a mUožstwč wťna, abh tak dal jiUým
přiklad doďročiUUosti.

ů) Marnosta konec horliwostiJUlianowh.
Než wzdor wssčmU tomU erbžiwlo a Uepowzneflo

fe zpráchinšlč a pťežilš pohanstwi. JUliaU owfsem fám
si lichotil, še Umoho pro bohh podnikl a ti!U zmšm: we
wťťe docťlil, Uež chrámh jeho skorem prášdUě zůstalh.
Nebylo se takš čemU diwiti; ziskUchtiwi a lehkomhslni
odpadlťci Urmohti w erčťe swš powžnčsti prciszoU
modloslUžbU pohanskon, aU kťesiallstwi UtiskowaUš po

taij i weřerč žilo a pUčilo. W mčftech ďhlh četUč
wzdčlančjssč a mocťlčjssi rodillh kťe.skatlsičx,arlo w Galat:

fťých rodiUcich a U Utnohr)ch pohanfkých knčži bhlh již

Umobč manžčtky a ditkh kťeskanh, a mUošč pohanssti
úťednicť pťeclpowáwali tajUě U sebe kixesčaUskčknčze, od

Uichž se wiťč křefťankčx Učili. Nejlčpe fe wssak cčfať

přeswšdčil o nlaonsti sUah swťžchw městč NUtiochři,
jež k Uejwštssim lnčstům Ua wýchodč Uúleželo. Bhl tU
totiž chrcim a hcij ďoha Npolla, jejž JUliaU dal šafe
otewťčti, a Uowými floUph okrč:ssliti, abh tU jako Uejwhšssi
kučz wišročni slawnost ke cti Npollowč whkoUáwal. Pťi:
ssed jedUoU do chrúmU u Ualrzl jej prúzdný, a Ueďhlo
tU an kadidla, an šwčřat k občtenl; Ualezl tU poUze
jednobo staršho knšze. Kddž pak cisať zcchmlben, rhchle
se ptal, co oďčtowali Nntiochetxfsti, ďdpowčdčl tcnto
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fmntnš: „Ničeho Uedali, a proto pťincifsimaspoň son
wlasiUi bUsU za občt.“ Rozmrzel se Ua AUtiocheUskč

cčsať a whtýkal jiUt w ťčči k radš mčstskč kanUě welkč
wýlohy Ua hostiUh, kdlčžtoprý Apollowi an ptáka, jako
ta Uejposledslčjssi weš Ua hraslicťch Uedaji, a kdežto jejich
žquy darh swými tolik chndých wiťe galilejskč! šifkali. Nle
Ulčsskanš si meži seboU š úfmčchrm powidali, že marnč
mhslč cťfať fwčt Ua rUb obrcititi. Na to dal zaťxitt Uš:

kolik srt wolů, a celci stcida i jiných Zwiřat k občti a

k Usmiťenč ApollowU, opakowal to po delssi čaš, tak že
wojáci celč hody až k přesycesli z tčchto občti miwali.
Než HofpodiU fhowiwal mU jeU do časU, a Urhchlil
koUecwlcidy jeho. JUliaU zapletl se do wcilkh š Per:
ssany a kanl ktomU erbhčerč! pťiprawh, chtčje wťtš:
zosláon pťewýfsiti wsseckh fwš pťedchúdce. Pťcdcxwssim
dotašowal se Ua to oraklčl (prorokUjťcťch kUčžťpohanských),

kterš mU owssem witčšstwi pro jeho lúskU k ťdohům slibo:
wali, an sám žphtowol prý wůli bobů a pťedzwťdal
wýsledky wcilky z intťUosti zwiťat, a jak Učkteťi twrdč
i zwnitťUosti zabitých lidi; bohům pak slibowal Uesčislltě
občti, kdhž šwitčzi. Na podzim odcfsel do Nntiochie,
chtěje býti pťřtomcn tamčjfsim pťiprawcim kwcilce, a
kanl tU takowš občti, až mšsstaUč! se smcili, že konečnš
an howčziho dobhtka kobětrm Uedostasle.

Perssanč Uaďťzeli mU pokoj u ale JUliaU we swš
hrdosti Uepťijal toho UabidUUtť; okolUi Ucirodowě Uabčželi

mU pomoci swě, ale oU spolehaje Ua swš bohy, šamřtal
je. Na jaťe odplUlo 1100 korúbů š potrawon a wxojcmut
skť,omipotťebami, a 100.000 xUUšů wrdl súm cisať do

boje. Poěala bitwa. Perfsaslč nebyli Ua takowý od.xa
por připraweni, a comoali, nu JUliaU inkal za Uimi
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dále do země, a dal se od lstiwč!ho Uprchlika perskč!ho

zawěsti do pUstě krajilly, kdež bhli Berssané dťiwe obili
Ua poli spúlili. TU pak zaplawili ho wodoU ze wfsech
ftraU, tak že hladem Umiralo wojsko, a doráželi Ua Uě
jedowatými fsipy, zaháUčjice je do rozplestčltých wod,
aďh w nich žcchhUUli. Eisať scim pxlstil se do nejpťed::

Učjssichťad a řo Uethžssi seče kde rančn kopim swalil
fe Ua zem Uačež do ftaUU ooUesseU bhw w Uoci ducha
whpUstil dUe 27 čerwna rokU 363 Čital 32 rok wčkU
fweho a dwacath mč!sic wlady swé Umiraje w žonal::
stwč Uad Uepodaršným witčžstwim a maonU pěči o mod:
laťstwi whhodil, jak pissi, krapet krwe fwe rUkoU do
wyšky, wolaje: Tedh prece jsi zwitčžil Galilejfkl)! (Kristc

ppppp

š. Zš. Ečrlirw ša liťrstansliých nůsiUprů ZUliaUmoých.

JUliaU bhl poslexdnč pohaUský cjsať w ťimskě ťissi;

po gUělUwhwoláwúlti bhli a to obhčejltč od wojska jenom
kťeskanéza cisare a sice anowali wždh dwa Uajedle,
jedexn Ua wychodč a drUhh Ua žapadč až Ua Theodosia
Welikeho

NastUpčeJUlianůw J owian prohlasil hUed oUplnoU
swobodU kťeskaUské wirh a porUčil ji zwlássmi odranč:

mtstodržitelů swých, fpolU pak wrátil kxlěžitn kťeskaUským
wfscxckapráwa, jichž za KonstaUtan dosáhli. Awfsak i po:
hmtům ponechcina oUplUci wolnost U wiťe, jelikož Ucisled::

kem UUceni ža předesslých wladaťů Uěkteťi lidš Uwhkli
welmi lehkothslUš wirU son mčltiti, takšr UejeU pohcmš
kU tťeskaxtčlm ale i Učkteťč pokřtčmi kU pohaUUUt zc šiskU

pťrbjhali
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NástUpce jrho Walelttřnich 1. ssel toUž fhowi:
wawon ceftoU, jeUže Uočni občti pohmtskš pro Umohč Ue:
plechh poUčkUdobmezil. Nte shn jeho Graticm r. 375
až 383 pťťkťeji opšt wyftUpowal proti pohanům; pťede:
wfsim dal odftranti z radUice iximskš sochn bohhltč wi:
tčzstwi, kteroU po odkljšelli KoUstaUtonwč Jlllicm tam

.opčt bhl postawil; ftátUj pťčspčwsky pohaltskýln kUčšjUt
k wť,xžiwč a Ua občti dč:wallš, jakož i wfseckh jejich wý:

fadh erssil a pozemkh chrcimowš pokladnici stČtUi pťi:
wlaftltil. RokU 382 hlcisili fe pohcmsstč řimsstj radnť,
w čele majťco znalneltjtého ťečUika Symmacha, a žádali
ža odwoláxtč tšchto protipohallfkých roškašů. J čotl pťed
crsaťem i radoU zwlússtnč obram: pohcmských bohň, kteťi
prý Řčmn k sláwč a moci dopomohli, dokládaje, že to
jedno jcst, jakť,un fpůsobem se bohowč ctxl a še tUdiž cjsať

pohclnskol! wirU jako jiUoU chrúUitj Uxá; ale cifať dle

wůlc d:ady ťčmske, ješ z wštssisly již kťesimtská ťxyla a

k radš,sw. Nmbrožr, erhhowčl žúdosti tč!to.
Po don letech, kdhž wtádl bratr jeho chlenti:np

UiaU ll. a zatim Symmach staroston ieimstým se ftal,
Zadal we jmeUU pohanů opčt piseUmoU žádost k cisaii o

šachowálti a zwelebcni pohalxskčho ncibožmtstwi. Nle swe
Nmbrož whšádal si spiš teUto od cisaře a odpowčdčl
Ua Učj Zwlásftni cjfaixi wčllowanU kUihoU, kdeš mezi jiným
pxrawi: „Nem:s Uikoho k whznáni wirh kťeskallskšproti
wňli jeho, ale nepostaij takh oltáťe :ohcmskšprotř pie:
swčdčelti swč?luU deobiš li darh pohanske chramh Ue:
mUže od tebe cirkew šadlthch pťřjčmati a postawlš:li mo:
dlam oltař, zawrhlle oltar PciUč oďčti twe. Wždyf to
takh Uebhlo Uikde slýchárto, abh bhl Učjaký pohanký cifaix
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kťesfankěmU BohU oltáť postawil.“ Clsať wýstrahoU
toUto poučeU, erhhowčl tedh ani Udni žádosti jejich.

Než trprw Th eodof jUš Welkb (379x395) pamtje
w celčš ťčssi, chopil fe násilUých prostťedků proti pohanůma
ač k Uemalč fskodč wirp PáUč famé. Pťedewfsim zc:po:7
wšdšl tčm, kteři od kťeskanstwi opčt odpadli, dčditi a
odka;owati; na to r. 381 šapowčdčl th oběti, kdeš pohanč
z Utroťxh čili z intťUosti ;wúťat bUdoUci wčci whžwidati
chtěli, a poněwadž se to tehdh skorem U každč oběti dčlalo,
kchlh tťm takťka wsseckh žapowšzenh; rokn pak 384m386
Určlp se wssecky chrámy pohanskč Ua n.xýchodě a w Eghptč
zawřiti. RokU 392 zapowčdčl cisať wesskeroU
bohoslUžbu pohanstoU, tatže nefmčli pohaně ani
chrámh ansstčwowati, ani modlám se klaUčti, ani doma
bohům občti pťinásseti, a to pod penčžitoU pokUtoU Uebo
zabawenim statků; hádáni pak bUdoUcichwčcř z intťUofti
zapowězeno jest pod pokUtoU fmrtř, a prokonsulům hroa
zeno jest pokUtoU 15 liber zlata, paklibh pohanské chrámh
sami ansstšwowali nebo sc náwfftčwč jejich od pohanů
erpřeťi. Rada řimská r. 393 potwrdila zč:kon
tento a prohláfila křeskanstwi zanáboženstwi
po ce!č ťifsi anUjicť.

Skoda jen, že kťest!anč,kněži ilid, a zwlásstě mnissi
dali fe swěsti bludnoU toU záfadoU, že musi dřiwe zbo:
ťiti wfseckh pohanskč kostelh, jinakže pohaUšUikdh
kťrskanskoU wirU UepřijmoU, a že páchall pťi tom na po:
hanech Uásili i bezpráwi. Kýšbh bhlj poslechli radh sw.
Řehoťe NaziaUskčho, jenž hned po smrti JUlianowč
křeskaUhUapominal, ťka: „NereUžťwejte nabhtých práw
a neoplácežte pol,:anům Ucitiskywám dřiwe od nich činěnč.“
A proto mobl je kcirati pohanský UtUdřc,a welebitelJU:

16
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lianůw, Lib aniUš, ťka: „Ncřsili UeUiprý dle wassebo
Uáboženstwi dowoleno, zawrdee prb UUceUia chwáli jen
pťeswčdčenť; ale proč tedh zUťitc proti chrámům, Uebot

.tim UepťeswčdčUjete, ale Ucisilč koncitc , pťestUpUjice sami

pťikcizáni wirh swč.“ Tak zboťeUh jsoU wffeckh chrámh
pohanskč w Nleč:andrii, kdhž fe lid pohcmskb poboUťil,
že cifať Bachúw chrcim w kťeskaUskbkosrel obrátitř dal;
a w Shrii biskup MarcellUš spálen jest od rozdráždčUčho
lťdU pťř bořcUř 1edUoho chrčmm podanskčho.

Awssak Ueitisky, jež TbcodosčUš činil pohanům, Ue:
prospěld, spisse fskodild cčrkwi kťesfallskč, Uebot
oneU LibaniUď weťejnč oswčdčowol, že Umozi jeU Ua oko
pťřjali kťeskcmskouwirU, w srdci pak že pohanh zústali;
chodili prý sice do kostela, zdúlo se, že se modlč Bohn,
ale modlili prý se bohům swúm pohanským. Ll súm
sw. AngUstiU wolá: „Co to pomúhci,stanU:li fe po:
ýanč jeU Ua oko kťeskanh, a jsoU:li jen tčťem w kostele,
kddž srdce jejich jiUde jeste?“ uu Tak welřkčcčást odhwa:
telstwa ťčmskč řisse Upadla w UeiboženskoU Uetečnost i
w erčrU.

Sdnowč Theodosiowi,Arkadiuš a HoUorřUš,
(r. 395u424) Ustanowili koUečUěwhhubiti moci pohaUa
stwi Ua weUkowě, kamž se bhlo zmčst Uteklo; proto mšlh
w r. 399 wssecky pohanskč chrúmh Ua weUlowč zbou
ťe Ud býti , w mčstech pak mčlh stúle zawťeUh zůstatř;
wsfecky olrčcťe a sochd weťerč bhlh odslrarlčnh, knčži pou
hanssti jsou z měst wdpowězeUř, a r. 416 jfoU wssickUi
pohaUě z úťadů a wojenských hodnosti whloUčeni. Nno
cisať TheodosiUš mladfsi, jenž Ua wýchodčpo Ar:
kadiowi (xř410) anowal rokU 423. olšlcisil, žc prý již
aUř pohcmú Uestciwci, což se owfsem Uřkterak š prawdou
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a skUtečUostiUeshodowalo; iteboť oU sám whdáwal jesstč
poť.ád zčxkoUhproti pohcmům , hroze jim, pakli nepťesta:
UoU ďohům občtowati, ztrátoU jmšUi, whhnanstwim a
fmrti. NUo pohanč Udrželi se Ua wýchodč 1esstč po Učm
až do polowice pútěho stoleti, a na západč jesstč w 6.
stoleci ďylo jich nalčzri.

Škoda, že křeskmtěUedďali radh tehdejssich otců cčr:
keinch,1akosw.JeroUýmaasw.JanaZlato:ústěho,
kteťi hlásalř: „NeUi kťeskanům dowoleno, aďh Uúsilim a
UUceUim pohaUstwč zapUzowali, ale raději Uecht každčho

poUčUjč, pťeswčdčnjia laskhplUým žiwotem napraijil“
Což i pozdčji sw Řehoť Welký radil ťka: „Th,
rteři UejsoU kťeskani mUsime hledčti wlidUosti, dobrotoU
Uapominčmim a pťimloUwúUim k jednotč wirh pťiwčsti,
abh Ueďyli odstrasseni hrozbami Uassimi a strachem před
Ucimi, ježto je krása swatčho ewangeliUm k wťťe pťiwcin
biti může.“

Zatim walili se Uěmečti ncirodowč UeUstále
do ťčmskč ťisse, a gotský krčxlNlarich doďhl Řčma
1iž rokU 410; rokU 452 Uffetťil totčž Utěsto hUnský král
thilla jen Ua žadost ťimskčbo papeže (ewa Welikeho,
rokU pať 455 Ussetřil krUtý wUdce wandalský GeUserich,
jeUž z Nsrřkh přitahl t ŘimU oďhwatele tohoto města
aspoň od zawraždčUi taktež Ua proďbh papežowh

Konečnč UastoUpilwládU slaďý RomUlUš NUgUn
stUlUš, kterb wssak ze strachU složil korUUUk UohoUm
Uěmeckčho kUřžčteQdoakra, krúle Hewlikčho, Uačrž
tento prowolal konec ťimskč ťisse rokU :176, Učiniw se
krcilem italským.

Tak padla řimska ťisse u a š pcidem jejťm zmizelo
poteUúhla pohaUstwi, UstoupiwssimocUěwiťeKristowě! u

16?
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BjUdUě UčenťNriowo o Bošsiwť Pána
Zežčsse(r. 317w 381.)

š. 57. še!crim!a7lmťť ššlr:andrinsbý a bisůup jrho er:u
ander. r. 317.

Sotwa, že cirkew pokoje a swobodh dosáhla a se
wolUč rozfsiťowatř a Upewňowati Uwhla, tU powstali
w krUhU jejim Uepťútelč jejth UčeUi UebezpečUiu a
brozili ji tim wice zúhUďoU, an bhli wlastUi jeji údowč.
Wůdcem tčchto Uepťátel ftal fe knčz NriUš w Eghpt:
ském hlawUčm mčstč Alešandrii, kde za časkl cifaře KoU:
stantan wdkládal Ua Učersti proslUlč sskole kťeskaUskě

BisUťo swatč, a spolU zastáwal dUchoin fprcin U jedo
Uoho z kostelú mčstských. Bhl mUž w letech již pokročilý,
UčeUý a pro swč wlidUč chowčmi kjiUým wůbec oblibeUý.
SpolU pak bhl mrawů čistých a horlitel pro pťifnoUcir:
kewni kcižeň, tak že jeho anedeUim asi sedm set anen
PáUU BohU čistotoU se zawázalo. SpoUsstčje fe wssak při
wýkladech swých mimo stanwisko cirkwe a zadťtdaje Uč:
kdh až do pťiliš hlUbokého rozUmowáni, zbloUdil koUečUč
w čláUkUwiry jednajicim o ShUU Božim, w kterěmžto
siž za časU fw. JaUa Miláčka i jistý CeriUt bhl pochhbil.
Znal owsfem UčeUi cirkwe, že jeft Kristuš drUbč:Božskči
osoba sterč ďhtnosti a pťirozenosti š Bobem them, t. 1.,
že Utá thtěž Božské wlaftUosti či dokonalostř, jako Bůý
Btec, Ua Um we idssem rowen,. a že byl od wšč:!ostč od
the zplozen, prawý Syn Boži: ale UicmčUětobo Učil
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a za ermhlUě zieweUč Učeni Božč to wydciwal , že je
Bán Ježťš wlastUč tworem Božim, ďhw od the pťed
čash z ničeho UčiUěU, že bhl owsfem pťed jiUýmř tworh
stwoťeU, Uikoli wsfak žc neUť wččUý; jest prh owssem podo:
beU BohU Otci, jako twor stwoťitelč swčmU podobeU býti
mč: a můše, Uebyl a UeUi wssak thi nikdy roweU, nýbrž
je od Učho zcela odwislý; byl sice od Boha the pťijat
za ShUa a jmem:je se tak, ale to jeU proto, že se mU
zwleisstUich!Uilosti od Boha dostalo. Na důkaz toho pak
doklúdal se owssem teč:tů z Pisma swatčho, jež o lidskš
přirozersti Pčma Ježisse a o jeho poUižeUimluwi, ja!o
k. p. U sw. JaUa (14, 28.) čteme: „Qtec wčtssi mUe
jest,ee ale pťehlidal docela, aUebo bledšl dle swčho
UčeUi whklcidati tešth , jež zťejmš o Božstwi PúUč !UlU:
wi, jako těž U sw. JaUa: (10, 30.) „Já a Qtec
jedno jsme.“ Poslúchači, ctitelč a thčeUci jeho dršeli se
mistra swčho w tomto UčeUitim spisie, aU oďratnými, ač
nejasUýmř slowy se o tom proUcissel; ostatUi lid pak, wida
čistč Utrawh Učeného knčze Uemohl cmi pochopiti že bh

coš blUdUeho Učil PozorUje toto rozdwojeni wčťicich
NlečaUdriUskUchU wiře, powolal tamčjssi biskUp Nlea
č:aUder rokU320 Nria k sobš,aadotazowal fe ho Ua
UčeUi jeho o Božstwř SyUa Božiho, jež on owsfem
pťed Uim netajřl, ale za prawč! UčeUicirkwe prohlasfowati
a to odůwodUiti hleděl. Bifkup swolal tcdy swč kUčzstwo
kU společUč o tom poradč a pozwal k těto weťerš rozu
mlUwč ř nčkolik biskUpů, kteťi tU prúwč přitomUi bhlř.

Nwssak kdhž NriUš Uedal fe pťeswčdčiti o mhonsti swčho
UčeUi, anž pak od Uěho Uechtčl pUstiti, Byl se swých úřadů
cirkeinch sesazeU a co ďlUdať z cirtwe whloUčen.

TomU Ua wzdor hledčl NriUš a ctitrlě jeho ziskati
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UowbchpeťiwržeUcú a hújitelů UčeUi toho;
hledal 1e Ue.prwč w Nleč:andrti cheU mezi kťeskany,
ale t mczť idh a pohanh, a to Uech U szeffenťjssich,

Male i U fprostých, tak še tito w diwadlc tropili si pofmčch
z UčeUicirkeinho o PČUU Ježifsi ; biskup bhl polnloUwáU
a podezťiwčm co do prawowěrlwsti jeho, a zciffkmezi wť:
ťicimi proti UčmU rozsiwcan jcst po mčstč. Než Nlešcmdr
Uepťestúwalhorliwč thčowati lid w prawěm Učcnicirkwe,
a porážel tak Uejlepfsim fpůfobem Učcni a důwodh Nriowh.
uu NemohoUce tedh Uičeho w mčftč pořiditi, obrátilt fe
Nriani Ua weUek, pťemloUwajice lid a zwlcisstč ženh
k swěmU Učeni. Nwssak i tU jim pťckcižel horliwý bikap
NlešaUdr, Ucbot pfal hncd biskUpům africkl)m i asiatskhm
o tomto proticirkeinm Učcni NriowU, a ozncimil jim
jeho odfoUzeUi w Nlezrandrii whťkUUtč. N kdhž teUto
pťece UcUstúwal rozhlasfowati UčeUi fwč, fwolal Nleč:aUdr
asi sto břkapů afrických do fwčho sidla, a tito foU:
hlasice š Uim úplUč, potwrdili UejeUwhobcowciltiNriowo,
ale whwroli i wsseckhkUězez cirkwe, kteťi ď Nrich dr:
želi. Na to biskUp Nleč:andr ohlcisil to asi w fedmdefcitř
pfanch wice wzdúleUčjfsim biskupům w jiUých zemich, dci::
waje jim wýstrahU před Nriem, u ale zatim chodilNriUš
od bistUpa k bistUpU, lpledaje ochraUh a pťizUš a ftčžUje
si wssUdeUa fwčho biskupa, že prý ho pro prade pro:
Ucisiederx. KonečUč Ualczl a ztfkal lichotným pfcmim
w Nikodemiť, hlawnim sidle cisaťfkěm,biskUpa EU:
seďta, jeUž Nria do mčfta přijal, a fcim fe UcičelUikem
tohoto Uowčho Učeni stal, tak že Nricmi fc Uin EUseďiaUč
zwúti počali. Tehdh fepfal NriUš Uowou kUihU o fwčm
UčeUi, w niž pťipomiUá lnezi jiným, že prý již Umoho pro
čestBoži a Učerstfon whtrpčl, ač prý Učcnito je zjewenč
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a prawě Učeni Boži. Mimo to sklcidal pro sprostssi lid
pisnč, abh tak Učeni jeho o nebožstwi Pánč i w lidU
sncizr se Ujalo.

J Uastaly erhhnUtelně tť enice mezi wčrným btr
skUpem Alešandrem a arianstým biskUpem CUsebiem.
Nebo kdežto CUfebiUš pťičiňowal fe, abh ziskal Nriowi a
Učeni jeho biskUph a knčze w krajinách wýchodnich, pťe:
kč:žel mU w tom wssnde Nleč:andr, a posilal biskUpům
tamějssim lifth wýstrahU dčxwajici proti blUdUěmU Učeni
NriowU, ješ jim prawdiwč odhalil a whložil; i napomču
nal, abh se nedali fwčxdčtiod Cusebia, jenž w hrdosti
jwč se domýssli, že ofUd celé cirkwe od něho zč:wisi. Tim
rozmrzen, swolal si CUseb pťiwržence swě do Nikomedie,
načež poslal občžni list ke wssem bistUpům, abh se
Nrianů Uestranili, jelikožprý tito jfoUprawowěťťci
křeskaně, a abh i Aleč:andra k tomU pťeswčdčeni pťiwésti
hledčli. Nno CUsebiUš psal fám Aleč:androwi, že snad
dobťe neporozmnčl Učeni NriowU, jelikož prý tento pra:
wěho Učeni cirkewniho se drži a tUdiž zase do cirkwe
pťijat býti má. Taktéž psal i NriUš sám B ostatnimi
whobcowanými kněšimi Nlešaudrowi, omloUwajice mhlUč
swč náhledh o ShnU Božim a zahrntice je we dwoju
smhslných slowech, cmo doklčxdali konečnč zťejmř, že jeft
jejich Učeni totěž, kterčmU se od biskUpa Nlez:andra nac
Učili a kterě takh i cirkew hlčxsá. uuu Než prawowčrný
Nleč:andr nedal se ani oblomiti, ani oklamati; ale dowo:
zowal Uc:uUowo w listech swých odpor Učeni Artowa
proti Učeni cirkwe a zťejmoU blUdnost jeho.

TU podaťilo se Euseďiowi rokU 323 ziskati Ua
son stranU cisaťe KonstaUtina, jenž Uejsajesftč
ani pokťtčn, chtčl cisaťskoUson důstojnosti rozepři tUto
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w Učeni cirkewnim rozhodnoUti. J psal tedh cisať ote:
wřený list Nleč:androwi i Nriowi w teU smhsi, že ta wčc,
o kteroU se mezi nimi jedná, Ueni welťké důležitofti, je:
likož prý fe wlastnč o šúdnč blndnč UčeUinejednci, nbbrž,
že se jednci toliko o rozličUý Uáhled w Učeni mčnč pod:
statUčm a tU prý ďh se slusfelo, abh se spolU oba
smiťili a tak powstalčroztržky w cirkwiodftranili. J po:
slal fpolU jednoho swého biskUpa ode dwora cifaťskšho,
znameUitčhoHos i a z KordUBh (Kordowa w Špančlich),
do Nleč:andriekbiflUpowi Nlečandrowi, abh tU
smiťelti oďoU stran prowedl a pokoj w cirkwi wh:
jedUal. Ale fotwa že pťissčl Hosinš kNlešandrowi do
Eghpta, poznal fnadno, že fmiťenř tU Uemožnč, aU Arřuo
zcela proti cirkwi a protř Nlešandrowi Uči, že Pán Ježčš
Ueni ShUem Božim a tim owssem celé wykoUpenť, celon
cirkew a wirU kťefteanskoll podrýwá. N nawrátiw se
ď nepoťizenou k cisaťi, wyložil mU w jančm swčtle blUd
Ariůw, whsiedkh a sskodliwost jeho. Tim pohnUt cisať
KonstaUtin, abh Ukončil tU hroznon roztržkU w cirkwi,
rozepsal kU wssem biskUpům ťisfe pozwáni, abd fe na
státni útrath fessii na wsfeobchý cirkewni snčm do Nicei
w Malč Nsii, a tU abh fpornč toto Učerli rozťessili.

š. 58. Bnťm rirůewni w Nirei r. 325.

Na teUto po aposstolich prwni wsseobchý fUčm cčr:
kewni do Nicei w Malš Nsii (nhni JsUil) fesslo se
318 biskUpů a welikč množstwi kUčži a jáhnů. Bhli to
hlawUčďisknpowé wýchodni cťrkwe,o nichž cirlewni
dčjepifec Theodoret (xř 458) Uapfal, žebh wssim práwejm
sborem mUčeniků nazwciUi býti mohli, jelikož mUozi z nich
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mčli jesstč od pofledUiho (defátčho) proUá sledowámč
zUámky Ua tčle swč wčrnosti a statečUosti kťeskaUské, jakož
jsoU jizwh a zmrzačeUš údlp. Ze západUi cirkwe bhli tam
mimo Uěkterč bťsknph ewropstě pťedewssim ťádUi zástUp:
cowě ťimskčhop apeže Silwestra š úplme pononceU:u
stwim, jelikož oU osobUč pro stáťi swě se tam whdati
Uemohl. Tito zčxstUpcowč bhli: wýsfejlnenowmtý biskUp
z KordUbh we Šanělich, HosiUď, a dwa řtmsiti kUčži
WitUBa WiUceUciUB.uu J Nrimď a EUsebiUď ď sedm:
Uácti pťiwržeUci swými se dostawili. Cisať pak sám
sitčdrosti cisařskoU wydržowal wssecky shromúždčnč po
celh čaB rokowáUi.

K whzwčmi biskUpů zahújil cřsať w paláci swěm
sám cirkein sUčm, whžýwaje otce shromážděUč, abh
rozepťi w Učeni u whrokh pisma swatého rozhodli a tat
opčt swoonst do cirkwe Uwedli. Když pak ariansjti bi:
skUpowč cisaťi podali sžižnosti a žaloby proti ostatUim
tam shromúždčUým prawowěřicim, jakobh jim byli Uepťci:
telh, žádajice o pomoc a zastánť, odbhl je tento, cčtč se
nepowolaUým soUdcem, řka: „Bůh Wčxš Ustanwil za bi:
skUph, a dal wám moc, abhste we wiťe rozsU;owali.“
Na to dálh se poradh od 19. čeera do 25. sera
w chrámu PáUě U pťitomnosti cisaře a za pťedsedUic:
twim ťimskčho papežského zástUpce, biskUpa Hosia.
Nejprwč whložil LlriUš UčeUi swč o PáUU Ježissi,
SUUU Božim, ale tak zťejmě protř cirkeinmU UčeUia
UessetrUě,še 300 otců powftanUce, zacpáwali fobš Ussi,
zawrhUjice Učeni a wýklad takowý. Mezi Uimi thiral
zwlássk Caťihradský biskUp Aleč:aUder, AlešaUdriUský biskup
Nleš:ander a jáheU jeho NthaUasiUš. JeU Nikomedský
bisknp EUsebiUš a Nicejský Theogltiš š Uěkolika mcilo
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jinými nepozwedli hlasU fwěho. Na to whzwáni jsoU
Ariani, abh Učeni swě z pisma swatěho dokázali;

Z ale osobni wýkladh jejich a libowolUč a násilnč pťekrUB
cowáni teštů, jakéž si dowolowali, nelibilo se skpx:omciždlř:l

Uým otcům, zwlússtě kdhž UčeUý a ohniwý jáheU Nthana::
stUš wedlě Caťihradskčho biskUpa Nleč:andra slawnč zpiš
sma fw. i ze sw. otců posawádni stcilě Učeni o Bož:
stwi Pánč zastáwali a hájili. J zawrhli tedh sUěmUjici
otcowě úskočnč sestawenč wtháni wirh , jež Nriani po:
dali, a whřkti Učcni cirkwe o Božftwi Pánč šřejmč we
zwlcisstnim, dle whznáni apofftolského složeněm wpznáUi,
jenž až posUd Nicejskě whznárli wirh slowe a takto zni:
„Wěťime w jednoho Boha, wssemohoUcihothe, stwo:
ťitele wsfech widitelných i eriditelných wčci. N w jede
Uoho PáUa nafseho Ježifsr Krista, Syna Božiho, jedno:
rozenčhoz the, to jest zpodstaty u bhtosti the, Boha
z Boha, swětlo ze swčtla, prawého Boha z prawěho
Boha, narošeného, ne Učinčněho,thi rownčho w pod:
statč, skrze nčhož wssecko UčiUčno jest, co je na Uebi
i na zemi. Jenž pro nciš lidi a pro Uasse spafeni šstoU:
pil (š nebe) a wtčlil fe a člowěkem UčiUčUjest, trpčl
a wstal tťetčho dUe (z mrtwých) a wstoUpil na neďesa,
přčjde soUdčt žiwých i mrtwých“ a r. d.

SpolU pak whťkli soUdni nález o Nrianech
takto: „Th pak, ktcťi prawi, že bhl jčdUoUča?, kde jesstč
ShUa Božibo Uebylo,uu a že ho nebylo, Uežse Uarodil, u
a že z ničeho Učiněn jest u Uebo, kteťť se domnčwaji, še
je jinč ďhtnosti a pťčrozenosti Uež Bůh, nebo že 1e Shn
Boži stwořen neďo promčnliwh auotdto whlU čUje katou
lickci a aposstolská cirkew ze swč fpolrčnofti.“
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Na to se Ulčla Usneseri tato ode wssech podepsatť.
RonftaUtiU o tom soUhtasil š otcř; Ariani nemčli chUti
k podpřsU, ale ďúli se o swú biskUpskúsidla, kdhbd weťejnč
pťed cisaťem odporowali celěmU snčmU, jenš bdl dofa::
wč:dni UčeUi wsfeobchč cirkwe whťkt, a proto podepsali
takh odsoUzeni blUdU tohoto a prawč Učeni cirkwe. JeU
pčt fe jich zdráhalo z počútkU; konečnč pak poUZe NriUď
š dwčma biskUph eghptskými odepťeli podpisU swčho, Ua:
čež NrřUš zejmčna co twrdossij:lh blUdať (kaciř) pro:
hlásfen bdl, spiš jebo bhl j!dohni odfoUšeU, oU pak ť
o ončma dwčma sesazemei biskUpydo Jlťirie od cisaře
jest wypowčzene Nle biskUpowč Euseb Nikomedský a
Theogniš Nicejský, kreři podepsali takřka UUceUčwhznáni
wirh, zpččowali se podepsati odsoUzeni Nriowo, wdmloU:
wajťce se , že NriUB nikdh tohoto zawrženčho Učeni fe
Uedržel a je erhznáwal, nýbrž že zcela dobťe po kťe:
skanskU o SdUU Božim smhsflel a Učil. J nenUtilř je
ostatni otcowč kpodpisU. Cisař poslčze na konci snčmU
Uapomťnal wsseckh kpokoji, poroUčel se do jejich modliteb
a wydal okrUžni list ke wssem osadcim kťeskanským,
ohlafoje jim, že UčeUicirkwejednomdslnč rozhod:
nUto a dokáščmo, tak že nhni každá roztržka a pochhdnost
pťestati mUsi. J pisfe: „Co tčch 300 biskUpů Ustanowilo,
jeft hlaš Boži neboť DUch swatý šstoUpil do mhsli tčchto
ctihodnhch a sflechetnýchmUžůa ozUamil1im wůli Boži “
Řťmskh papcž Silwestr, obdržew UsnesfenisUčmUNi:
cejskeho, potwrdil je k žadosti shromaždčnhch otců a na
shromáždčxxi biskUpskčm w Řimč, kde 272 ďistUprx pohro:
Uladč bdlo, weřejnč je ohlúsil a poslal o Učm občžni list
do celčho swčta kťeskaUskčho.

Nle NlešaUdriUssti pťiwržeUcť Ariowi, Ueminili fe
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Uikterakž pťidržeti ani rozhodUUti snčmU we wiře , ani
důtkliwčho UapomeUUti cisaťowa, kterč jim Konstantin
zwlčxsstč ďhl zaslal, Uýbrž poboUťili mčsko i celý Eghpt

x proti Cirkwi i cisaři, chtřce tak wyUUtiti Ua wlčxdč a na

biskupich, abh NriUš Uazpčt powoláU bhl. Cisař dal tedy
hlawni wúdce poboUťeni toho odwšftř k soUdU do Niko:
mčdie; awsfak tU zaftčxwali se jich biskup EUs eb Ni:
komedský a bikap Theogniš Nicejský tak pťiliš,
še cifať, rošbnčwaw fe Ua oba, je z biskUpslwi fefadil a
do wyhUaUstwi odeflal a Ua jich misto od lidU Uowč
dwa biskupy zwoliti dal, i spolú mrzi lid spiš fwúj proti
AriowU ďlUdU rozfsiřiti kč:zal. Než w tom oďrátilh se
wčcipťi dwoťe cisaťskčm we profpčch Nriúw.
Ariani totiž pťed leth wnUtili festťe cifaťowč KoUstancii
za dnchowniho rádce ariaUskěho knčze, a když Uhni ze:
lnťela, cisať fčUn tčhož kUčze sobš pťipojil. Tento pak
chytťe dowedl namlUwiti cifaťi, že prý fe Llriowi bez:
prciwi od fUčlUU ftalo, jelikož on tak o wiťe Uefmýfsli,
jal o nčm fněm twrdil. Cisař pťi prUdkč powaze a
horliwosti swč, neporadiw fe ď Uikým, wlastnorUčUim
liftem z dne 27. liftopadUr. 327 Nria nazpšt pťi:
wolal, a ten fe w cifařskčmwoze do Nikomedie zwh:
hnanstwi nawrátil. J podal bned cisaťi pifemUčwtháni
wirh, w nčm doklčxdaie se Bohem, wěčným soUdcem, že
whznáni jeho ď wiroU celč cirkwe oUplnč foUhlasi , a
zapřifcihal prošďoU cifaťe, aby jej i ftoUpeUcejeho š cir:
kwi smiťil. Ll cisať w skUtkU, nejsa jesstč ani pokřtčU,
whwýfsil se Uad práwomocnoft a roszdek fnčmU u a
prohláfil Nria za prawowčťicibo oUda
cirkwe.

Než po Nriowi žádali Ariani těž anráceni oboU
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whpowězených ďiskUpů a dosazeni jich Ua jejich biskUpskč
ftolice. J doscibli toho skUtečně, ač podwodným fpúsou
ďem, jejš soďč oUi dwa whpowězeUci whmhslili. Srpfali
totiž ďiskUpům pťed tťemi leth w Nicei shromciždčUým
list, jeUž mčl býti jako odpowčdi Ua iejich Uedúwno jim
poslaný dopiš, w nčmž prý jim psali, že je chti nhUi
slhsseti, a že tedh tťeďa, aďh se domů anrcitili. SpolU
pak žč:dali tito dwa ďiskUpowč w řečenčm listU, abh to
otcowč cirkein i cisaťi ohlcisili, bh je sám nazpčt po:d
wolal. ú Wčc celú bpla poUhý klam, jelikož domnělý
list ďiskUpůw k oUčm donm ďyl whmhssleltň leš, abh
cisať oklamán bhl a oni se sncize do wlasti Uazpčt wrč::
titi mohli. deowčď tato doUesseUajest od NriaUů ci:
saťi uo a teUto Ueptaje se dcile Uikobo, Uařidil nazpčt
powolatř a Ua pťedesslci mista Usaditi ďiskUph
Nicejskčholla Nikomedskčho r. 328.

š. 59. Zw. .J?sethmlmčř1arrřbislmp Zle:aUdrin stý r. 328.

TU zemťel w Nleč:aUdrii horliwý bikap Nleč:aUder,
ftatečUý obhcijceBožstwi Púna Ježifse, a anrhowal pťed
fmrti swon lidU tťicitiletěho júhna Mhanasia za Ucistupce
swěbo, ač se bhl teUto, whhýbaje se důstoonsti tak wznesseUč,
zmčsta pryč odeďral. Bo nčkolikadelmim modleUi w kostelťch
a po mUohčm prosseni, woláni a dolčháUi lidU zroolili fhroo
máždčni biskUpowč w skutkUNthaUasia Ua stolici Uprázd:
UčnoU a poswčtili ho Uejprwč Ua knčžstwi a pak Ua bia
skUpstwi. LlriaUům bhla tim zasazena welkci rčma, jelikoť
zUali NthaUasia ze snčmU Nicejskeho, a powažowali ho za
wždd Uepťemoži:e!nnčho odp.:rčeč m fwešho. Horliwof
MhaUasiowa ďrzh se objewila. Chtčlt se AriUš Uhnť
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po fmrti pťedesslěbo biskupa do Nleč:andrie nawrcititi; ale
sw. Nthanaš nepřijal ho do cirkwc ani tehdúž (r. 332)
kdhž se za Učj biskUp Nikomedský EUseďiUď pťimlouwal.
J stčžowal si Ua to Enseb cisaťi Konstantinowi u prose
ho , aďh fe Llria Ujal, načež cisať Athanasiowi pisemnč
rozkazowal, abd bez odkladU pťijal do cirkwe Uejen Aria,
ale i wsseckhth, kteťi si toho pťeji, jank že by ho š bi:
skUpskč stolice k wůli pokoji w cirkwi sesaditř mUsil.

Nle sw. Nthemaš srdnatč odepsal cisaři, še cirkew se Uikdh
8 kaciťi nespojowala a nespojť, a že nemůže tedy ani on
pťijmonti tčch, kteťi Božstwi PáUť popiraji.

Nyni tedh strojili Nriáni zr msth záhUbUčúklad h
sw. Ntýanasiowi, a EUseď biskUpNikomedský ziskal
tťi arianskč biskUph, kteťi z rozličných zločinů sw. Ntha:
Uasia U cisaťe obžalowali. Cčsať pťemluwetl od Uichswolal
k tomUto whssetřeni snčm ssedesáti ariánských ďi:
skUpů do ThrU we Fenicii rokU 335., na nčmž prý
cirkein dčjepisec EUsebiUš, biskUp Cesarejský, jsa U Kon:
stantřna welmi obliben, pťedsedal. Sw. Nthanaď nechtčl .
ani pťed kaciťfkýa erpráwnčný tento snčm jitř, ale na
whhrůžky cisaťowy odebral se tam konečnč ď čthťidceti
dewiti egyptskými biskUph.

Bťedewfsimobwiňowali ho Nriani z násili, kterč
prý jisté zachowalč annč kťestanskč Učinil.
Podplatili totiž jednn nestpdatoU erčstkU, jež pťed snč:
mem timto twrdila , že prb jedUoU pťijala pohostinn bio:
skUpa Llleč:andrinskěho Whanasia, který prý ji wssat za
to nejen Uásilně porUssil , ale i potom darh Uchlácholiti
hleděl. TU whstoupil pťed ni se sw. Whanasem doron
žUmčUý knčz, jmenem TimotheUš, jenž dělal, jakobh bdl
břskUpNthanaš, a prawil k ni: „MlUwil jfem kd:,ďď teboU,
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bhlp jsem kdh w domě twém, zUáš mUe a Učinil jsem
tobč Uúsiliř“ uw Ale an dala se do zUťiwéhokťikU: „Ano,
zUám tě, thš biskUp NthaUaš z Nleč:aUdrie, tyš mne
zprznil ncisilčm ue thš Ume pak podplacowal“ uu a whe
práwčla kdh a kde fe to stalo a jak sc Ua nčj dobťe
pamatUje. TU Užasio celé shromážděni; zwláfstě pak
biskUpowč eghptssti, lteťi se sw. Athallasiem pťissli, když
tento wstaUa oswčdčil se pťed Ui, že oU jest Athanaš a
Ualehal Ua pťisnč potrestáni Uajatč ýanelmice. uu TU
kťičeli biskUpowč aričmssti, še jesstč jiUhch a wčtssich zloa
činů dopustil se NthaUaš. Ukazowali totiš Us ekUUto U
rUkU, twrdice, že se jim pťed tťemi leth biskup jejich
Ars eniuo ztratil, a že prh ho NthaUaů dal Ua kUsh
rozselati , aďh jedUě rUkh jeho k čarodčjUictwi Upotťebiti
mohl. J tU ptal se QlthaUaš Učlterých arťáUskýchbiskUpů:
zdali Arsenia zUajt? N kdhž mU pťiswčdčowali, dal slU:e
žebnikem swým zawolati ďiskUpa NrseUia, který bhl od
Arianů schwalnč zawežen a stťežeU; ale kdhž se bhl o
Uefprawedliwých Uátiscich, kterš se Athaltasiowi pod tonto
zúmiUkoU čiUili, dozwčdčl, Utekl tajnč a pofpissil k thhan
Uasiowi do TýrU, kdežto, bhw pofUd tčž stoUpeUcem Aria
owhm, se odťekl blUdU a w zákrytu trwal až k soUdU
tomUto se dostawil. thž pak wstonpil NrseUiUš, ptal fe
sw. Athanaš AriaUů: „Je teUto biskUp wáš NrseniUš,
jelžož jsem zabil 2“ Zamrzeli fe a zUťiwčwolali: „Ale
rUkU afpoň jemU si Usekl!“„ Nikolilee odpowčdčl Athaš
Uáš, a odhalil jim pláfsk jeho, abh se pťefwčdčili, že
lžiwá žaloba jejichl uo Dále obwiňowali jej ze zločiUU
swatokrádežnčho, jrlikož prý kcizal kUěziMakariowi, abh
aricmskčmneghpt„skšmukn.čzš Jschh:owi poswút:th
kalich zlomil a oltář pod Uim zwrútil. Ale.
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sw. thhaUasiUš oswčdčowal š eghptskými bisknpy, že
Jschhraš an kUčzemUebhl, an swčceUčhokalicha UeUžiwal.

xjSltčm wssak přece Ustaltowil poslati do Eghpta Učkolik
NriaUů k whssetřelti tč wčci, ale tito Makaria an Ue:
pťedwolali, an k sobč Ueprtili. uu Zatim Uersli se za:
haneUi Nriani potajmu, že přece Blthaltasia odfoUdi a
fefadi. Nle kdhž se o tom eghptssti wčrni bif.kUpowčdo:
wčdčli, doUUtilisw. Nthanasia, abh w Uoci se Uchh:
stal k útčkU po lodi a sfel pťimo k cifaři do KoU:e
staUtiUopole.TU odfoUdilitedh Nriani asefadili
sw. Nthaltafia, ač Uepťitomnčhoa erimtčho, a do:
zwčděwsfe se o jebo stižUoski U cifaťe, poslali tam sfest
mUžů ze sUč:UU, abh ho U cisaře oť:winili z welezrádh,
jelikož prý whhrožowal, že pťelazi dowoz obili
leeč:aUdrie do KonstaUtiUopole. CisařUakloUšU
Llrianům a obklopeU jimi bez dalfsiho whffetťelti whpo:
wčdčl koUečUč!Nthaltafia do whhnaltstwi do
TrewirU.

Nhni tedh mohli pťijUtxoUti ariaUsfti biskU:
powč Nria opčt do cirkwe, aU bhl fw. Nthaltaš
odstraUčU. J Učinili to w skUtkUw JerUsalčmč rokU 335;
kdhž taln fwčtili Uowý od Kontantan whstawený kostel
Božiho hrobn, whhlásili ho za prawowčrltčho a ozUámili
to zwlcisstnim listem NlešaUdriUskýlU, abh jej tedh mezi
seďe Uhni přijalř, aU ho i cisať za prawowčrttého Uznal.
Nle Nleč:andrinssti wěťici UeUZUáwalibiskuph thto,
an Nria za prawowčrnč, wzpominajice Ua Utilčho bi:
sknpa swčho, wyhnaltšho NlhaUasia; a kdhž přece LlriUo
opowážjfse tam přijiti, zboUřili fe proti UčmU, tar
že jej rhchle cisať k fobě do KoUstaUtiUopole po:
wolal. Nle tU NriUš opčt ofwčdčowal přisahoU a podn
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pisem cisaťť, že prý drži š Učenim celč cťrkwe, načež cisať
w swč Uesnázi a nejiftotč mU odpowčdčl: „Mluwiš:li
prawdxx, dobře; wčťiš:li wssar jinar, Bůh tč snď podlč
twč pťisahh.“ Již chtěli jej Nrteini w Konstanti:
Uopoli slawUě Uwčsti do chrúmn; awssaktamčjssi
biskUpNlešaUdr statečUě tomU odporowal. Nriáni whhroš
žowali mn: „Jako jzfme to prosadili toďě Ua wzdor, že
nám ho cisať nazpět powolal, taktéž Uwedeme jušjdproti
twč wůli zitra do chreimU, abh š númi pťijimal tělo
Báně.“ u Tož odessel Nlršandr w úzlofti tčto do chrámU,
a wrhna se na koleUa úpčl ď pláčrm kBobU
ťka: „Bude:li Pane Bože NriUš sem zitra UwedeU,po:
wolej radčji dťiwe mne, slUžebnila fwčho, odtud a Ue:
zahanij mUe před lidrm swým timto bezbožným roU:
hačem proti Shnu TwěmU. SmilUješeli se wfsal nad
wěonu cirkwi son uw a j„čcwim, že se fmilszrš u Uen
whdciwej tedh dčdictwi swě w potUpU a záhubu a odo
skraň odtUd Aria, abh sem š pťichodemjrho do to:
hoto chrámU blud a kaciťstwisterč erstoupilh, a abh pak
neplatila bezbožlwst za pobožnost.“ uu J tčfsili se Wiani
i eriUš na zejtťrjfsi slaonst uu ale Bůh, jehož cesth
jsoU nrwthhtatelnč, zmaťil feim úmhsi jejich. Nebo kdhž
Nrinš, jcifajicimi Nriúnh doprowázen, zcťsaťskčhozámkU
jesstě w fobotu w flúwť a pýsie mčstem kráčel a lid
kťeskanskýbolrstně na to pohližrl, zbledl Uajzednon Ua Uá:
mčsti a bolesti skličrn meel odstoupiti na stranU pro
potťebU pťirozenoU. N kdhž dlouho Uepťicházel, ssli za Uim
se podiwat, jakbh fe mU wcdlo, a k oďecněmU Ustrnuti

nalezli jejd mrtn.)čdýo.u an w fwč krwi lrži; mčl ldtsesk
wťenou žilU a wnitťnosti jebo txhlh whkhdnuth. TU Uastal
čmatek; Nriáni bhli nenadálon změnou toUto oť,dromeUi,

17
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ale wčťici pťičitali to sprawedliwč rUce PáUč, jež Uedci
wčrných swých zahaniti (rokU 336.) Konstantilt ohromeU
tšž neUadáloU toUto zmčnoU, poznal se a whznal, že
Nthanasiowi kťiwdu bhl Učinil. Na smrtelUčm loži fwčm
kázal symx swčmu Konstan:řnowi, který nad západem wč:
wodil, abh Nthcmasia k nciwratU do Nteč:mtdrie whzwal.
Na to cisať skonal r. 337.

Po fmrti cisaťe KonstaUtina nastoUpil wlcidU Ua
wýchodč shn jeho KonstanciUš, jsa takč pofUd jesstč Ue:
pokťtčn a od Nrianů zcela oďklopelt, jako ďhl otec jeho
Ua konci žiwota swčho. Tim lehčeji tcdh ziskali si Nriani
takč cifaťowU wdowu, stráš jrji a sloužici, i rožssiťowali
se UejeU w hlawnim mčstč Nikomedii, ale i wssUde po
krajťch. Než co jim bhla wssecka pťťzeň cifaťskci platnci,
kdhž Uejwčtssi jejich odpůrcr Nthaltáš ťxhlzafe w Nleep
č:aUdrii. J obnowili opčt kťiwč žaloďh Ua Učho U
Uowčho cisaťe, Uačež cifať dowolťl jim Ua mťftč jeho
whwoliti sobě jinčho bikapa. Shromciždili se tehdh
kfwčcrni nowčho wclkčho koftčla w Nntčochii (341. rokU)
a sesadili tn zase sw. Nthanasia, jelikožprý swr:
žen bhl již jedňon od bisrUpstého snčmu, rož se wssak
wlastnč od Uich w Týru r. 335 stalo, a jelikoš Uhni brz
jejich fwoleltť opčt Ua fwč biskUpstwi dofrdl. 8 whwolili
Ua jeho mifto UějakčhoŘehoťr, UertUěho Nriana,
a wojanskoU moci Uwedli ho Ua Boži hod welkoUočUi do
chrámU w Nlešandrii. thlanec cifaťůw sám popUzowal
lid proti sw. Athaltasiowi, chtěje abh tak zahyUUl;
Uež oU Usfel w tyž den z chramU a skrhl se před oU:

kladh Uepťátel fwbch Trš poručrno jest Ua radU
Řehorowl: pťewadčti lid Uasilim k strane téhož Řehore;
i tlonli, mlcčili a wraždili lčd i knčžstwo a mrskali
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anUh kťeskaUskč,a šmocňowali se koftelů pouze pomoci
wojciků

thž pakopowcižiliseNrian žalowati sw thh aa
Uafe i w Řimě U papeže chtice osprawedlniti sesazeni
jeho a žadajice za potwrzeUi Řehořowa: tU poslalo 100
eghptskychbiskUpůslaonU oďraUUfw Nthanasia do Řima,

prosice o pomoc w útiscich a piklech těchto Papež JU:
liUššpowolal obč stranh, NthaUasia i AriaUh, do Rima,
načež se sw. AtďaUaď poslUfoč a ochotnčdostawil r. 342.
Me Aricmi ďojice se, že fe Uesprawedliwč ncisili jejich
prozradi, odepsali papeži, že prý UejsoUpowilmi ho poa
slechnoUti, an prý mU do wýchodni cirkwe Uičebo UeUi.
Sw AtýaUaB se teýdh slawUč w Řimč i ď ostatUimi
prawowčťicimi wthaUými bisiUph ofprawedlUil Uačež
swatý Qtec NriaUh důtkliwým listem pro klamUě jejich
Ucitiskypokáral. Zatim šemřel w KoUstaUtiUopolitakč
wůdce jejich EUseďiUš, ďiskUpNikomedský r. 342, jenž
fe bhl Uedč:on Ua bistUpskš sidlo KoUstaUtiUopolfkč we:
třel, a oďč stranh, katolická i aricmfká, whwolilh foďč
každú o sobč nowčho bifknpa; cisař pak pťidal se k Llria
aUům, Uačež mUselo wojsko moci Uwčsti Uowčho arian:
skěho biskUpa MacedoUia do chrámU, což se dčlo ď tak
tUhým bojem, že padlo k 3000 lidi pod mečem. Zatim
wsiak Ujimal fe horliwč KoUstaUš, jfa wladařem Ua celčm
zcipadč, fw. WhaUasia, a pohUUl proto bratra fwěho KoUu
staUcia, aďh fwolčm bhl do Sardiky rirkein fUčm k U:
rowUčmi tšchto rozepři r. 343. Sesslo fe tam asi 70
bisiUpů z krajin wýchodUich a asi 100 ďiskUpů ze straUh
zúpadlti, majice w čele swšm staťičkěhoHosia. J Nrian
se tam dostawili, ale widoUce pťewahU katoliaňpchďiskUpů,
.žorchli odtUd w Uoci a sessli fe sami do Filipopoli.

17“m
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Sardičti prawowěřici biskUpowč UzUali sw. Nthanasia a
whh naUč jiUč biskUph za eriUUč, pťiťkli jim pťedesslcř
jejich Utista a whobcowali Učkterčwůdce AriaUskč zrjmeUa
š cirkwe. Ale Nricmssti biskUpowč zFilipopoli Ua oplátkn
toho whodcowali řimskčho papeže, pak flawUčho Hosia a
horliwčho Nthaltasia a jiUč wčrnč bistnph z cťrkwe. TU
tedh obrátilř se katolici kU Konstattsowi ď proďboU o
ochraUU a teUto pohrozil bratrowi Konstanciowi wálkoU,
UeUsadi:li w skUtkU,jak shnoda Uzawřela, whhnarrč biskUph
Ua pťedesslci mista. Tťm donUceU, whšwať cčsať KoU:
ftanciUš whpowčzenč ďisknph k Uč:wratU a tťikráte pfal
sw. thhanasiowi, aďh fe do Wešasldrie anrátil, aU prý
bez toho břkap Řehoř Ua jeho mistč tam zemťel. „J Ua:
wrč:til se sw. Athanaš podrUhč do Nlešandrie awho
kázal se pochwalným listem od cisaťe iskwčlým whswčd:
čenim o prawowčonfti swč od papeže kwsfeobchč radosti
lidU r. 346. Než ffkoda pťeweliká, že náhle zawraždčtt
bhl KoUstaUš (r. 350) mocný ochrámceWhaUasiůw u a
že UhUťarřaUs ký cisať KoUstaUciUš celoU ťissi oano:
wal, pťidáwaje si titUl „wččUý PúU swčta,“ w čemž mn
Nrianč přiswčdčowali, ač Božstwi Shna Božiho Upirali,
an sami ho jmeUUjice „biskUpem Uad biskUph“ ač Uebhlx
jesstč ani pokťtčn. Arřan dolehali UhUi opčt Ua cisaťe,
abh se jichUjal proti Utlačowateli jejich Ntbaa
Uaf iowi. Cisař owsfem nemčl chUti weřerč proti UčmU
whstoUpiti, wčda dobťe, žc 400 BiskUpů nejen z wýchodU,
ale zwlásstč ze zcipadU a Eghpta se Athanasia a Učeni
cirkwc přidržowalo. Než spolehaje w nesUázi Ua hmot:
UoUsilUwojska swšho, fwolal biskUph do ArlesU
(r. 334) a pťedložil jim od NriaUů whfflč odsoUzeUiNtha:
Uasiowo. Kdo z biskUpů nechtšl odfoUzeUi to podepsati, tomU
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hrošer ďhlo fefazenim a wthaUstwim, kdopak Uechtčlse
fpojiti ď LlriaUh, hrožer mU i UfmrceUim. WlfsickUi kors
UečUč podepfali z bázUč,i papežskýwhslanec !tomU
donUceU jest, u jeU Trewirský biskUpPaUliUUš odepťel
podpifU a ssel radčji do asiatskčho wthaUstwi, kde hladem
žemťel. e

Uflhssew o tom papež, š rozhorlenim žč:dal ústh whu
siaUce fwčho Hilarča od cifaťe fprawedonst a swobodU
cirkwea fwolal UaUowobikaph do MiláUa r. 355,
kamž fe 300 zč:padnich a i Učkolik wýchodUich biskUpň

fesslo. Cisať pťedložil jim k podpisU odfoUzeUi Nthae
nasiowo„ jank hrozil jim whbnaUstwim. N kdhš Uěkteťi
bikapowč fe rifaťi opťeli, pťipomiltajice mU wščUčho
a fprawedliwčho foUdce, a poUčUjice ho o zákoUech cir:
kewUčchoa erdwislosti cirkwe od ftátU, odbhl je, ťka:
„Co já chci, to je cirkein zákon, jakjá rozkazUji,
tak posloUchajč mUe bistUpowč Ua wýchodč; bUď podpisste,
aUek: jdčte do wthaUstroi.“ TU opťel se statUě zcistnpce
papežůw, jáheU HilariUš, a ďičowáU za to; tťi jiUi bislU:
powč, kteťi Uepodepsali, whpowčzeni jfoU do whhnaUstwi
w a ostatni, kdhž na Uč cifať whtasil meč, hrůon do:
UUceUipodepfali. Než jesstě dolehali Nrian, abh er:
hrošeUčhobikapa Hosřa, 100letčho starce, jeUž za
fsedefátiletěho ďisknpowáni swého NriaUům pťekážel, cčfať
dal odstranti. Pťedwolá:t, statnč hújil UčeUčcirkwe, a
kdhž ho cisať pisemně napomanl, abh fe proti NthaUa:
siowi k NriaUům pťipojil, odesial mU HosiUš důtkliwý
ltst, whchwalltje eriUného NthaUasia, odsUzUjeNrianh
a warUje cisaťe pťed micháUim fe do cirkwe, načež bhl
posláU do wthaUstwi.

Schcizel tedh cifaťi jesstč jeU statečUý papež Liďeu
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riUB uu i teU mčl odsoUditi Nthanasia a ďpojiti se
ď Nrianh. Broto poslal takč k nčmU ďo Řima š darh

xiwhhrůžkamiu ale papež dal thčsti darh th zchrámU,
jelikož cirkew od kaciťů občti Uežcidá; na to powolún
k cifaťstčmU dworU do Milána ke Konstanciowi: ale i
tU stcil neoblomUý jako skála, nedada sr lúkati slibh, an
pohUoUtihrozbami. J whhnán bhl konečUč do
Berei w Tracii nu a dáU pod dohlide ariaUskěmU
biskUpU; na mifto jeho pak w Řimč dal risať we swém
palúci whfwčtiti od třech ariaUských bifknpů za papeže
arianského jáhna Feliša, jejž lid wssakdo kostelaerpUstil;
a Ua mčftč wthaUěho statcčUčho ďiskUpa Milciltstého
Dionhsia, Ustanowen ďhl za arcibiskUpa NUčenciUš, a
Nrialtstwi UhUiprohlásser bhlo za stútni Uá:
božeUstwi r. 355.

Nhni tedh whstonpil zťejmč cifať sám proti
Athanasiowi, an ho jiUým spůsobem odstranti Ue:
mohl, a oUeU scim dobrowolUč odstoUpiti Uechtěl. Do
wssech mčft rožeflciUi jsoU rifařfsti UáhoUči a porUčeno i
úťedUikům abh lid proti Nthanasiowi wssUde pobUťowali,

a bistUph wfsude k podpisU proti UemU pťim:cowali, Ue:
chtťli do wthanftwi jiti Uťednici pak sami mUseli fe
pťidati pod ztratoU úradU k NriaUstwi W zimč Ua to
t. 356, poslal risať do Nlešcmdrie cifaťskč Uotáťe pro
NthaUasia, aďh se š nimi hned k cisaťi odebral; lid
se práwč dne 9. úUora w Uoci pťiprawowal na drUhý
den k fwatémU pťijimáni; cifaťský wůďce fwým wojskem
asi 5000 mUžú čitajčcim obsadil tedh kostel, chtčje
se tU najisto. zmocniti biskupa a wražil na to stťedem
lidU do kostela, až se do popťedi protlačil, ale sw.
Nthanaš Ua proďďU lidU pomocťkněži whss el z kosteka,
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a prchl Ua poUssk do Libie, Utikaje již po tťeti ze
sidla swěhoe NhUi stťilrli rozsáani wojáci ssipkami
po lidU, zabijeli júhUh a anUh , loUpili koftel, u ale
Nthanasia pťece neUalezli. 8 wysadil cisař ceUU Ua
žiwot jeho, a dalrpo Učm wssUde ač marUč sliditi. TU
tedy odessli mčfskaUč sami k cisaťi, stěžUjice si Ua Ueslý:

chaUěUcisiliwojska a Uefprawedliwě proUúfledowáni swčho

ďikapa, žcidajice za Učho, a oswčdčUjčceweťquč, že chti
pro něho i žiwot oďčtowati. Nle na wzdor tomU poslal
tam cisať Uowěho arianskšho biskUpa, jeUž měl opčt jměno
Řehoť a byl taktěž sUrowý a UkrUtUý, jako ďhl předefslý
jmenowec jeho.

Nato dal cisař rozka„ aby se obili, dosawcid od stcitn
cirkwi dciwaně, Uin arianstým biskUpůmUdčlowalo, a
zaporUčil trestati wsselikě pohaněni cirkwi ččUčUé,e an
cisať scim wyzýwal pisemnč ipohany i úťady, ďa imlá:
dež a leU, aby NthaUasia pronúsledowala a katolických
kostelů se zmocňowala. TU wrhl se lid Ua chrámy, loUpil
je, pálil poswátně Uciťadř, wraždil při tom Uemilosrdnč
lid cirkwi wčrnťť, a miUil tim ariaUskoU wirU rozssiřiti.

Tak odňath jsoU wsseckh skorem kostely
cirkwi a dáUy Llrianům, a dewadesáte bistUpů á kUčži
afxrickýchw železich odwedeno jest do whhnanstwi; mista
jejich obsadili pak Nrianssti. Než jesstč stálo ke čthrem
ftům biskUpů prawowěrUých Ua západě, kteťi
odpirali ariaUskčlUU UčeUi a překciželi KoUstaUciowi, jehož
jeU 80 biskUpů na západč Uposlechlo. Mčlo tedy těš
těchto 400 oftatnich k Nrianstw i, dyl i ncisilim, přiweu
der bbti. TUdiš pozwciUi jsoU wssickni od cisaťe k cire
ťein fhnodědo Wlach, do Utčsta Rimini r. 359, kdež
pak jim wyzUčmiarianfkč wirh o SyUU Božim kpodpisU
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pťedloženo jest. Me jednomhsině opťeli se biskupowě
ťkoUce: „Nasse wira Ueni ode dnesska aUeb od wčerejfsia,

Ma mh jsme sem nepřissii, abhchom se snad teprw od Uč:
koho Učili, čemU mcime wčťitř, ale abhchom zachowáwa:

1ice UstanoweUi pťedků swých, postawili se Ua odpor kažsi:
děmU Uowotciťstwiwe wiťee“ J potwrdili na to siawnč
Nicejskč wyznčmi wirh, whloUčili opčt Arianh z cirkwe
a poslali o tom zprúwU Konstanciowi B dološenim, že
od Učeni cirkwe nikterak odstoUpitř nemohoU. Nle cifať

nepťedpl:stiwposlh k sobš, minil pťinUtiti biskUph
k podpisU. Pťedewssim kúšal, abh snčmownici nebhli
roszsskěni, dokUdbh scim nedal o wšci těto rozhodmlti.
A to jim nedáwal zúmhslUě, chtěje že tam celoU zimU
jako U zajeti podržeti, proti čemUš owffem biskUpowě fe
tčž opťeli a cisaťi w ta slowa odpowčdčli: „thnú:
wúme a timto listem potwrzUjeme, že nikterak od swčho
úmhslU a wťprokUo Shnn Božim neUpUstime.“ thž
cisať počal jim whhrožowati a dal je mUčiti, odwolá:
wali whoďcowánč Nrianů a podepisowaliarianskč
whzncini wirh, proti nčmUž se Ua počátkU tak mUžUč a
odhodlanč bhli opirali. Načež jsoU domů bez dalssich tšža
kosti propUsskčni bhli. Tak zbhlo na zúpadě jcn asi dwa:
cet biskUpů wěrných wiťe katolickč a na wýchodč bhl dle
slow sw. Hilaria w desiti krajich jen jeden biskup prawo:
wčrnb. Jak pisfe sw. Jeroným, wzdhchali wčťčci, že
celý swčt stal se arianským uo a sw.Hilar biskUp
francoUzský, whhmin bhw do Asie, Uaťikal fobč Ua pastýťe
cirkwe, doklcidaje: „Nadčji byl bhchžiw za cisaťe Nerona,
pronásledowatele cirkwe, nežli teď, kdhž mUsim widčti,
že biskUpowč nosi zlatč okowh cčsaťe Konstancia,“ to jeste
še k wůli ziskU cirkew opUstili.
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KoUečUč slitowal se Pcin Uad tčžce zkoUsseUhmi wčťi:
cimi; powolalt cifaťe Konstcmcia Ua wččUost, jeUž pčta::
dwacetiletým podporowánim NriaUstwi Usskodilzajiftč cirkwi
wice,Uežli kterýkoli dťiwčjssi cifať pohaUský swými Uátifky.

š. 60. tkilrsimi a Zmiženč Zricmů ža risaťr čťchrndosia
(r. 381).

Cisať JUliaU odpadlik(361n363) Uedrželš Nri:
anh, ale chtčl celč kťeskaltstwčdo koťan wthďiti. Mhslil
pak toho Ua počátkU jen pozwoonU cestoU dociliti a sice
tim, kdhž wsseckh whhnaUě cčrkein ďiskUph Uazpčt po:
wolú, abh fe UeUftúlými tťeUicemi š LlriaUh fami wh:
silili a zathUli. TU tedh anrcitil fe opčt po 6 letech
sw. Nthanaš do Alešandrie z tťetťho swčho wthaU:
stwi k wsfeobchčmn jáfotU lidU; fsest dUi trwalo ofwčte
leUi w Nleč:aUdriř; dúwúUh jsoU oďchč hostřmp a ohUč

Ua Ulicich, do Uichž woňawe wčci hazelh, ohlassowalh ra:
dostne Uwitani biskUpa Jelikož Řehoť, ariaUsky biskup,
bhl dťiwe již zabit od lidU UastoUpil fw thballaš ďez
pťekážky Ua son stolici biskUpskoU. ZápadUi biskUpowě
anrcitili se takč hUed do cirkwe, litUjice fwčho podpisU
whnUceUého w Nimini; th pak, kteťi se zwýchodtlčch hláu
sili U fw. NthaUasia, Ufadil na swolaUč shnodč opčt Ua
předefslá mčfta, kdhš odwolali a Nicejskě wthčmi wirh
podepfali. Tim owssem popUdil Ua febe zase JUliaUa,
jemUžse zámčr jeho UijakžUepowedln a meel oon
stiti po čtwrtč Nleč:andrii; iplUl po ťeceNilU
dcile do poUsstč thž ho pak wojáci pronásledowali,
chtire ho z rožkažU čisaieowa Usmrriři, kazať bisinp ťoď

obratiti a protinikxžm swým naproti jeti TU se potkalh
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lodi a wkldce se táže: „Widčl jsi Athanasia ?“ „Widčl,“
prawi sw. NthaUaš. „Dqleko:li pak jest?“ „Neni da:
leko“ nu ťekl biskup a plUl dále nepozUáU a zachrciněn. uu
Bršh wssak zemťel JUliaU a sw. NthanaB wrčxtil fe lopčt
nazpátek.

NástUpce na trúmx cťsařskčm,JowiáU, obrátil se
ť)Ued za přičinoU rozepťč U wčře k fw. Nthanasiowi, abh
mU poslal Nicejfkč whznáni wirh, což tento ochotnč
Učinil, pťiložiw fpoťU we jmeUU wsfech biskUpů Llfrických

list wčroUčný, anbrž nawsitiwil i cisaťe w Nntiochii a
žádal ho Za ochraUU prawowčrnčho Učenč cirkerončho. N
aj u. Za dwě leta fkleslo hned tak Nrianftwi, že
shnoda Alečandrčnská weťerč se whjádťila: „že Nicejskčho
wthánč wirh drži se zase Špcmčlowé, Nngličanč, Fran:
coUži,Wlafsi, Řckowč, Nsrika, Malá Nfie u an celý
wýchod, whžimaje málo Uěkolik arianskťgchchrámů.“ Tak
wrč:tilo se Ua tčto fhnodč 27 ariaUských biskUpú do cčro

kwe, ohlcisiwfse to i pisemnč cifaři, jeUž wfsak po osmi:
měsičnč wkádč jiš zemťel.

NástUpce jeho WaleUtinian bxšltakč wťreU cir::
kwi u ale wzal si Ua Uefstěsti ža spolleadaře řifse Ua
wýchodčbratra swčhoWalense, (364u378) nerert:
Učjfsiho Llriana. Walenš whhánčl ďiskUpy cirkewni a
dáwal statečnč wčřici Utápčti we wodč, an r. 367 wh:
dal obecnb rozkaz, abh wsfickni biskUpowě, kteťi se za JU:
liana nawrátili, opět do wthantwi odesili. Tim owsiem
miřil předewfsim na hlawU jejich, fw. Nth aU a f ia. Mčfto
Nlešandrie Užaslo Uad nenadáloU boUřiUad hlawon swčho
miláčka Biskupa opčt wzefsloU, ale ftatcčný Nthanaš ra:
dčji UstoUpil fám, Uež abh wznikla zpoUra, a tajnč
odesiel po pátě zmčfta. W nocř po jeho nepozon
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rowaUčm odchodU obkličen jest wojskem chrcim napl:
Učný lidem, abh Nthanasia jali a zabili, on ale teUto žil,
Ukrht jfa w hrobce pťátelů swých. Kddš se wsfak lid
nicmčmč toho proti wládč boUťil, powolali jej po čthrech
mčsicčchUazpčt a nechali jej již w pokoji až do jcho fmrti
(2. kwčtna 373). Bylť 46 let biskUpem w Nlečrandrii
a 20 let ztráwil we wphUanstwi pro wirn w Shna
Božiho. d

Ale Ua whchodč zUťil cisať dále proti cirkwi, jež tU
Uxčlatčž statečnčho oďhájce Učeni Bcinč sw. Ba:
silia, bikapa w Cefarei Kapadockč (š. 66, 2.)
thž cťsařwelel wladaři, abh jej !sobč pťedwolal a jej
doUUtil kspolečnofti š Nrianh, brciUil fe tento š Ucočeká:
wanU erhroženoski. b „Nrpowoliš: li, welikč sskody
Utrpiš,“ ťekl ModestUš u „Jaké ?“ tázal fe ďiskUp.
„ZtrátU jnlčni, wthaUstwi, !UUkh,fmrt,“ odwčtil wla:
dať. xu „Hroz jinbmi wčcmi u tčmito bhch ničeho Ue:
Ztratil. Ničeho nemčcm, leda thto starě ssath a Učkolik
kUih; kamrolč Ume wppowiš, bUdU wsjUde jako doma;
xUUčit :UUe nemůžeš, aU tělo mč celč whchťadlč je a
zabiješ:li lnne, pomůžeš Umč tim dťlwe do nebe.“ u
„Llle tak neohroženč nemlUwil še UmoU jesstč žádUý člo:
wčk“ o podiwenim ťekl Modest. u „Bezpochhbh,“ odpo::
wčděl Basil, „UenllUwil jsi jesstč nikdh ďe žúdným kato:
lickým biskUpem, nebo jinak bh nemlUwit Uež já.“ J
propUsstčn jest uo a ponechan w pokoji (xř379) Wčmě
B nim hajil swatoU wirU proti Llrianům i ďratr jeho
sw Řehoť Nhďsenstý jenž proto poslanbhl do wh:
hUaUstwi, ďhll po smrti fw Basilia prawhm jeho Ue:llr

stUpcem w boji proti Nrianstwi (xťxxp39:1). JemU pak po:
mcihal pťitel a jmenowecjeho sw. Rehoť Nazianfký,



268 Klesč:lti a zmizeUi AriaUů za cčsaťeTbeodosia.

arcibiskUp Caťihradský, šastciwaje se wirh w ShUa Bo:
žiho spish i žiwým slowem (ř 39()).

Na šúpadč wlcidla w teUtýž čaš (š. 67, 1.) aricm:
skci cisaťoan JUstan še shUem swým WaleUtiUia:
Uem ll. (Z75u392), majic hlain sidlo w MilciUč, c:
tU biskUpowal erdloUmý fw. N m b r o ž, jeUžwšdor wsfemu
UamcihúUi ariaUskšho cisaťského dwora Uechtčl Uikterak

mimo cifaťskoUkapli an jednoho kostela MiláUskšho Nri:
aUům postoupiti (xř 397). Bylt tU po smrti statečttč!ho
biskUpaPiktawskšho we Frcmcouzich,fw. Hilaria (xř366),
Uejmocnčjssi oďranU wirh Pcmš, maje we Wlassich i
UdatUehofpolUbojoinka tehdejssihopapeše fw Damafa
qb 381) w Řčmč (š 68 Z a 4)

GratiaU cisať doscihUUwpo smrti WaleUfowě
wlúdU Uad celoU ťissi, powolal hUcd wsfeckh lrhhncmé

bikaph Uazpět. QU wzal si za spolleadaťe wýchodllčho
odhodlcmčhoTheodofia, ša UčhožNriaUstwi w ťimskč
ťissi koUečUč uš.cmilklo.

Cčfať TheodosiUš whdal pťedewssim prowolciUč
k lidU r 380 aďh wssickUikťeskaUepřidrželi fe te wiry,
kteroU fw Petr, knižc aposstolskh ŘlmaUUm kcišal a kte:
roU ťčmsky bčskUpDamanš a Nlezartdrinský biskUp Petr
zachowúwci; jeU takowi kťeskaně fe maji Uazýwati kato:
lčkh, ostatUťm pak se mci řčkati kaciťi, abh se lid Uemútl

š Nrianh, kteťi fe tšž katolikh Uazhwatř chtčji. Na to
wjel do hlawUčho mšsta KonstaUtiUopole, kdežpo
40 let wsfeckh chrcim h w rUkoU NriaUU bhlh, katolici
pak jeU w dosti male kapli se fchaziwali J Uaťidil cix:
fať, abh se wsfeckychramy whdalh arcibiskupowi fw Řc
hoťi NaziaUskčmU Uačež se Nrian odebrali do pťedměsti
(r. 381). Na to whdal cifať wsfeobecllý šúkoU pro celoU
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řissi platný, abh wsfecky chrámh kalolickým biskUpůlU na:
zpčt dciny dhlh, což se i prowedlo, tak že Arianftwi w ťissi
ťťmanskč a ťeckč oUplnč zanklo.

U podmaUčUých UeťimskýchUcirodů, Gotů, Wandalů
a Longobardů, kam fc za cisaťc Walensř dostalo, nachá:
zime wsfak ftoph jeho až ďo 6. ftoleti, ač nescházelo tU
takč hrožUých proUásledowciUi wčrných katoliků jako w 5.
ftoleti w Yfrice od WaUdalů za krále jejich Gense:
richa a syUa jeho HUUerčcha, a w 6. ftolčti od Gotů
w Špančlich, takže i krcilůw shU, sw. Hermenegild
pro wčrnost k cirkwi z rozkazU wlastniho otce zawraž:
dčll ďhl.

usi.

Swatč Otcowě cčrkewni w ftnrěm wěkU.

š. 61. Zwatť žštromě ň Uťitelowčrirbrnmč.

Welmi důležitč jsoU w tomto perim a Uejftarssim
wčkU cirkewni thowč, tito wěrohodni swčdkowč a hor::
liwi ochrúncowč wirh Páně. Neďoč pončwadž pčfmo sw.
oUplnč a celč Učeni BciUě w sobě Uezawirá, UazUamenali
ncim tťto Učeni a nábožUi anžowč hned od prwnich
počcitkk: cirkwc Učeni Boži, jak je zúst sw. aposstolů
a jejich UástUpck:slýchali, a jak je tehdejfsi prawowčrlli
kťeskanč w celčm kťrskanskěmswčtš whznáwali, čili slo:
žili w fwť,dchkcliháchUčeni Kristowo a podciUi apoe
sftolskč. Hlawnč pak ďyli bedliwi o to, aďy feďrali
swčdomitč wssecko Kristowo a aposstolskč Učeni, kterč
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w pismč fw. Uestcilo, a abh je UeporUsseUšzachowali,
jakož i aby podali fwťtU prawč a dobrč whkladp pi:
fma swatčho, jak je sami od pťedchůdrů fwhch zdčdili a
w celě cirkwi Ualezli. Pťi toUt popisUji Uám tehdejfsi
slaonsti a slUžbh Boži, obťadh i obyčeje ciro
kewni, mrrawh a zwykh kiťcxsťanskč.thlcidali pak Učenč
toto nejeU křesiaUům we fwých kášanich a spisech, ale
hújili a šastáwali je takč proti blUdařůsU a pohaUůUx,
ofwčdčUjice tak tehdejssi wirU cirkwe. N práwč tito
sw. thowč fwčdči Uejlčpe, še Učeni UyUťjssi cirkwe
fe š UčenimUejstarffi cirkroedocela srochiwci,
a že fe tedy cirkew PáUš oUplUě a beze zmšnh po ce:
lých 1800 lct šachowala a až do konce neporUsfenč za:
chowá.

Nažýwajise swatými cirkeinmi thř jeU
takowč UtUžowš cirkewni, kteťi 1) pochcizeji Ze starssi
doby cčrkwč a wedoUce swatý žiwot, zanechali Učmt
wčrohodUč Uábožellskš spifh o tehdčjssim UčeUi cirkew:
Uim, a 2) kterč rirkew zťejlně ;a fw. the cir::
kein whhlásřla. Kteťi pak š Uich flkwřli fe zwlcifstUi
Učersti a horliwě wirU Boži we spisčch swých whklci:
dali a zastáwali, ty poctila cirkcxw zwláfstlxčm wyzna:
menánim, Uazýwajicje učiteli cirkwe (doktor), jakž
to i Uafse litane ke wsfem Swatým doswč!rčUji; tak se
jmeUUji fw. Nmbrož, NUǧUstiU, Jerolchm, Řehoť Ua
zapádě; fw. thmaš, Basil, Řehoť Nazřauskýa fw.
Jan Zlatoústý Ua wýchodě. n Než kdo bh lxyl i zUaa
Uerité fpisy fepsal, při tom wssak we spisech swých Učbo
w mrawUěm žiwotč! fwšm se od cirkewntho Učeni Uebo

od kťeskansiých zúsad, třeba jen post Utúlo, Uchýliť, UrUi

Uznčmza swatčho the cirkewxliho a slUje jeU cirkew:
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Uim fpisowatelem, k. p. TertUllian, Qrigeneď, dč!je:
pisec EUfeb.

Podlš jejich půwodU a ťeči, w kterč! psalť, dělime
fw. the Ua wi;chodni čili ťeckč!, a na západUi
Uebo latinfkč!. Th pak, kteťi bhli žákh fwatých Npoop
sstolů a žili w 1. a ll. stoletť, jmeUUjeme whhradnš
fwatými thi apofstolskými. Tari jsoUsw. Kle:
meUt, Jgnac, Polhkarp a jini.

Kteťi pak zwlásstč z Uich hcijili Učeni cirkwe proti
pohanům w spisechswých,flUji obráncowč čili apoo
logetowč! wirh, a fpish jejich apologie (obrany) k. p.
sw. JUstiU uu UčeUý TertUllian.

My podáwajicejen znamenitčjssi a proslU:r
lejffi, dokládáme wždh Učco ze spisů jejich Ua důkaz o
staroďylosti a stejnosti UyUčjssiho Učeni cčrkwe ď tehdej:
fsim, a k Utwrzeni wčřicich we wiťe katolickč.

š. 62. ansstoljsti sw. Mcnwě.xe)

1. Swd KlemeUrt l., Řimský papež a UtUčenik
r. 101 (Zčw. Sw. 23. lčsropadU).

Klement jest Uejstarssi ze sw. thů aposstolskhch, jenž
dhl pomocUikem sw. Pawla pťi ť,dtásániwirh Boži
w mšftš Filipi, kde ho Pawel zpohaUstwi kUKristU přč.„.
wedl. Pošdčji stal fe bifknpem ťimským, tťetim UástUp:
cem sw. Petra, Uejfpiffeod r. 92u101. Wypraiji o
nšm, že co papexž Ustanowil sedm pčfaťů (Uotáťů), abh

whfsetřowali arUaznaerUáwali skUtkh mUčrUickš w teh:
drjfsi dobč! w Nimě. Dlr zšxožrlčhopodáni bdl ša cifaťe

e) SrowUšj: SUfsila Spish sw. thů aposstolských1849. 2. wdde
w BrUe.
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TrajaUa do Chersoncst U černěho moťe whpowčzen, kde
bhl w moťi Utopen š kotwici Ua krkU pro wirU, pročež
ho cti cirkew fwatá i co mUčrUika. Qstatkh jeho Ua:
lezli r 858 sw Nposstolowě sťowansfti, Cyrill a Metho:

děj, Ua ostrowě pod zboťeným chrámem mezi Kozarh a
doUesli je do Morawh, kdežto jakoš i w Čechách Umohe
kosielh ke cti jejich zalozili, a Ulozili je konečnč w Řimč
r. 868 w chrámč swatoklemetttskčm.

Důležitý pro náš jest zwlássklift leho ke Korint:
ským nejen pro fwůj obfah o aposstolskč wiťe, takže se
weťejnč pťi slUžbách Božich čital, ale zwlásstč proto, že
swčdči již o tehdejssi pťednosti (primátč) ťimskčhopa:
peže pťed ostatnimi biskUph cčrkewnťmi. Korintsfti totiž
sesadili nťkterč hodnč dUchoin z cirkeinch úťadů bez
přičinh,š čťmž ostatUi wěťčci fpokojeUi Uebhli. J obrá:
tili se do Řima k fw KlemeUtowi papeži, abh rozrpťi
tUto Uroanl coz oU takč liftčm fwým Učinil Pamčti:
hodnč jest, že Uesfli do Efer, ač tam ibliže mčli, kfw.
Janowi Miláčkowi, který kxhl jesftč k tolUU i aposstolem,
ale že obrcitili fe do Řima, coš swčdči o UzUáwaněm
tehdáž primátč papešfkěm.

2 Sw JgUac NUtiochenfký bikap amUčex:
Uikxťx107(ŽiwSwat 1 Unora)

Pochazel z Nntiochie, hlawniho mčsia w Shrii, jsa
UčeUikrmsw. Jana, a drUhým nástnpccm sw. Petra
na ťxisknpskčstolici Nntiochrnské kdež ke 40 letům cirkaw
Panč sprawowal Za cifaťe Trajxana jenž táhl městem
Antiochii do walkh, byl pro wirU odsoUzen abh w Řimč
bhl diwým sselmám k ďoztrhani pťedhozen, a pod stráži
desiti wojáků odwedelt, r. 107. Důležito jrst frdmero
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listU ješ pfal Ua tčto restě okolUjm cirkwim a mezi
Uimiž zwlafftčwhnika list kŘimanům, w UčmžwřrloU
toUhU son po mUčeUictwi whjeijc i biskUpowaUť
swateho Betra w Řimč doswčdčUjo(4 kp) W listě
pak do Smhrnh, ke sw. Polhkarpowj oswčdčUjewirU
nassi o Nejswčtčjffi Swátosti, an pisfe: „Kaciři,
Dokrti, zdržUji fe od wcčrťe Pcinč a modlitbh weřejnč,
poněwadš erhžUciwaji wečrťi Pcinč býti tšlem Spasitcle
Uasseho Jržisse Krista, kterš za Uasse hťjchh trpělo a ktcrč
Qtec dle swě dobroth wzkťisil (kp. 7.). N w 8: kapjtole
Udáwá rozličUě stUpnš dUchoweUstwa cirkewniho,
doklcidaje wčťicim: „PosloUchejte wssickni bťkapa, jako
Ježiš KristUš Qrce, a knčži jako Nposstolů, a jcihnh
ctčte jako z rozkazu Bošiho. uu

3 Sw. Polhkarp, břfkllp wc Snlyrnčx a mUče:
Uikxf107 (,Žiw Swat 26 ledna)

Bhl Učenikem sw. Jana Milcičťa, jemUž nejfpisie
patři an chwála biskupaSmhrUenskčho, jřžproUáfsiw swčm
Zjeweni (2, 8); nebok po smrti sw. Jana bhl k 70 le:
tťxm biskUpem w SmhrUš a Učitrlrm cirkwe celč Malš
Nsie, i bhl proto od pohaUúotc em křestallů jmerwún.
Za cisaťe Marka NUrelia odsoUžeUbhl kUpáleni na hrau
Uici, maje okoťo 100 lrt wčkU swčho. wu Lift jeho kFi:

lichským zachowal se Uám a čitcin Býwal za čafů
fw. Jerkoma jesstč pťi slUžbcichBožich. Dobře již teh:
dúž rozrzttč:wcxliwčťici úctU Swatých od úcth Boži,
a Udáwaji rozdil trU w listu swěm do Filadrlsie o fmrti
sw. Polhkarpa takto: „Nrdali Uám mrtwoln jeho, abh:
chom prl) od Ukťišowaušbo Urodpadli a tohoto ctiti nrpo:
čalř. Newčdčliť, že nei;e Učmt Krista opUstitj, jenž pro

18
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spcisUwfsech na celěm swčtš trpčl, auže jiněho ctiti ne:
můžeme. Před timto, jenž jest Shn Boži, klanice se
padáme; mUčenikh, Učenikh a následownikh PáUě prci:
wem milUjeme pro jejich láskU ke swěmU králi a mistrU.“

š. 63. Zmati šštrowě aposstolssti w U. a ljl. stolrtč,

kteťi od aposjtolstých Učeniků (otců) thčowčmi bhli a
jejich nástUpci se stali.

1. Sw. JpUstin, mUdrc a mUěenit xř167.
(Ziw. Swat. 13. dUbna).

Pocházeje uz pohanských rodičů w Samaťi z lněsta
SichemU, oddal se záhd mUdrctwi, načež UpozorUčUnčja:
kým starcem obrátil se na wirU křeskanskoU Nato wzdč:
law se mUohymi cestami, založil zwlasftUi fskolU mUdrc:
koU w Řimě, w niž, jak mnozi swčdči, wsseckh žUame:
nite mUže drUhěho stoleti rozUmem swym zastinil Nč
nebhl Uejspiš an knězem, zastciwal pťere srdnatč wirU
Kristowu we don obranách k cisaťům pohanskýme
a sice k Nntoninowi Piowi a Markowi NUreliowi (139
a 162), u ale osočen od mUdráka (sosisth) Krešcence,
bhl za Marka NUrelia k smrti odfoU;eU. uo Wýbornč
podáwá w apologii těto wýklad a Učeni rirkwe o Nej:
swčtčjssi Swátosti (kp. 66): „Pokrm ten nazýwá se
U nciš eUcharistia, a mh nepťijimáme pokrlUU ani nápoje
toho jako obhčejněho, nýbrš thčeni jsme, že pokrm onen
modlitboU čili flowh od Krista pocházejicimi poswčcený
jest tělenl a krwi wtčleněho PáUa Ježisse.“ uu
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2. Sw. JreUej„biskUp a mUčeUťk w LhoUč
Ts202 (Ziw. Sw. 28. čerwna).

Narodil fe w Malč Nsii, kde od fw. Polykarpa we
wiťe wyUčeU bdl; powolčm jsa od Fotina, biskUpa LhoU:
ského we FraUcoUzťch, jeUž takě z Malč Nsie pochč:zeť,

dal se za kněze whswčtiti, a Uč!sledowal Ho po jeho mU:

čeUickčsmrti Ua ďisiUpskč ftolici w Lhchčr Náležel kUej:
slawUčjfsim spisowatelům perich stoleti, jsa w tě dobč
swčtlem západUi cirkwe, jak prawi Theororet, cirkewni
dějepisec, a brúUil statečnč wirn Boši proti tehdejfsim
wssčlikýmbludům, jak i spiš jeho pčtidťlný proti
kacťťům oswčdčuje. KonečUč po 25letém biskUpowánť
skat jest za Septima Sewera B mnohýmč jinými lUU:
čeUikh, a ostatkh jeho rožmetali teprw r. 1562 zUťiwi
HUgenoti francoUzssti (odpadlici od wirh), tak že mimo
leka jčho Uičeho fe Uezachowalo. Sw. Jrenej jest hlaw:
Uim swčdkema obrancem cirkewnť tradice čili úst:
Uiho podúUi, kterěhož mltně wedlč pisma swatčho ssetťitř
siUssi, an di: „Každý, kdo se chce dowědčti prawdh, může
ústni podčmi aposstolů Ualešti w každš cťrkwi, a jú mohU
wypočitati tp, kteťi od aposstolů za bikapřp w cirkwi Usta:
UoweUi byli, jakož i Učlftupce jčjich až do Uassich časů.

Tik mnfeli dozajista wčdčti, co aposstolowč Učili. Nďhch
se wfsak Uestal obssirnhm UwedU jen bisluph z Uejstar:

ssich a Uejznamčjssich cirkwi w Smyrně a Efesn zwlasstč
pak w Řimč kdež cirkew od oboU don nejslawUějssich
aposstolU Petra a Pawla založena a zťišelta bhla.“
Nato Uwádi 12 ďiskUpů ťimskťpchod sw. Petra až do

Cienřť)eria a pak dokťč:dčx: „Tťmto poťcidkeřň a řoU epúo:

sloUpnosti dostalo se podčxni aposstolů w cirkwi a zwčsto:
18OZ
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wciUi prawdh až k nám. thž tedy wznikne rozepťe o
UějakoU seďe Utenssi wěc, mUsime se oďrátiti knejstarssim
cirkwim, abhchom o tom jistoth nabhli. Neboč aposstolě
Uložili w ko cirkwe wesskeroUprade w úplnosti. N
jak pak u kdhbh aposstolé Ueďhli ani pisem sw. zanechali,
nemuseli bhchom se ťiditi podlč wýpowšdi ústUiho podáni,
kterč těm swěťili, jimž cirkew odewzdali? N podlš toho
wčťi Umozi Ucirodowč w Krista bez papirU a bez inkoUstU,
lnajice UapsanU wirU DUcheUt swatým w srdcich a bed:
liwč zachowáwajice starobhlě podáni.“

3. Sw. Chprian, biskUp w Karthagxl a mUče:
Učk qb258 (Žčw. Swac. 14. zčxřř.)

ChpriaU ro pohan bhl Učitelemťečnictwi, ale r. 246
oerácen jsa kUčšem Ceciliem na wiru kťeskanskoU, po
don letech bhl k žádosti lidU ZwoleU za biskUpa Nfrickšho
asi w 34. roce wčkU swčho, w kterémžto úťadč za cisaťe
WaleriaUa i žiwot občtowal a postoUpil smrt mečem pro
Krista r. 258. Bhlt wžorem bisinpa křeskanskčhoi
w horliwosti paftýťfkšho účxadU,i w dobročilmosti a peč:
liwosti o lid, takže požiwal wsseobchč! úcth U kťeskaUů,
a že ho i pohané obdiwowali. Již pťed ofmi leth za Decia
wolali pohanč k wladaťi: „Dej ChpriaUa lwům“ u ale
sw. Čyprian w morU Ua to wypUklšm oswčdčil láskU
son kbližni:tm bez wsseho rozdťlU. Spish jeho, zwláfft
o jedllotč cirkwe a listh jeho (81) swčdči o mistrowstwi
jeho w ťeči a flohU latiUskšm, takže w tom ohledU ho
Uikdo ze swatých otců skorem an nepredčil QU swčdči

wýbornč o sw ďirmowani, jakožto o drUhč od křtU
rošličm! fwatosti, an pčssepapeži Štěpanowi: „JeU tehdaž
teprwa kťeskaneúplnč poswšceui býti a synh Božimi stati
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se mohoU, kdhž se oběma swcitostma Uarodi. Neboť ti,
kteťi w Samaťi Uwčťili (Skutk. 8, 14.), UemUseli po:
drUhš jefstě kťtěni bhti, jelikož ťcidUěho. a cirkewnťho kťtU
již dossli, Uýďrž Petr a JaU UčiUčlijen to, co fe nedo:
stciwalo, xabh Ua Uě whlit byl DUch fwath kanUoU Uad
nimi modlitboU a wzkláděmťm Ua Uě rUkoU. N to fe

konci Uhni U Uáš, že pokťtěnci w cirkwi wedoU fe k bi:
kapčUU cťrkwe, abh modlitďoU a wzkládčmim rUkoU DUcha
sw. pťijali a pečeti Pčmě (sw. biřmowcinim) dokanlhmť
křeskanyfe stali.“ u Q samofpafitelnosti cirkwe
pak mlUwi takto: „Může mťti teU wirU, kdo Uedrži se
jednoth cťrkweeč Patťi ten k cirkwi, kdo se od jrdnotd
jeji odtrhUje? Cirkew jest jedna uu a bez této jednoth
Ueni ani cnosti, ani zcisthy, a i mUčeUictwťmimo cir:
kew Uedciwci prciwa Ua zcislUlgh, poněwadž odloUčeUi se

od cirkwe katolickč Zúklad wssi kťeskanskč cnosti podko:
pciwci. Ten Uemůže Uliti Uikdh Boha“za olce, kdo Uemá
cirkew za matkU. NowariUB (jenž Učinil roztržklx w cir:
kwi pro pťijimáni oďpadliků), UeUi Uikoho UcistUpcem,
oUč fcim čiUi začátek, a dělč: Uoon cirkew; oU UeUi tedh
w katolickč cirkwi, ale mimo Ui. My jsme fe od Učho
erdloUčili, ale on fe odloUčil oď nciš, a jejich cirkew
jest půwodU lidfkého, a UeUi to tedh již katolickci cir:
kew.“ uu

š. 64. Eirňerč spisowatrlě poaposstolssti.

1. TertUllian, kněz w KarthagU xř240.
Jfa půwodnč pohaU, zadhwal fe ftUdiemiprúwa a

řeč::ictwi a zabloUdil “přčtom izcesty mrawnosti. Wida
pak pozdčji statečnost mUčeUiků kťeskaUských, stal fe asi
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okolo r 190 kťeskanem, Uačež i ža knčze poswčceU bhk
TU pak zdržowal se Učjaký čaš w Řimč, a wedl žiwot
pťifUčmrath S erbhčeroU statečnostipodal tU ci:
saťi Septimiowi Sewerowi (tnezi leth 197un19ž)) srooU
slawnou obraUU kťeskaUů proti pohanům, Zidům a
kaciťňm, kterč fe důmhslUoski a důwodnosti žúdná w fta:
rčm wěkU newhrowUč:, jakoš pak fpish jeho wesmčš ne:
oť:hčejnoUUčenosti thikaji. Tim wice litowati skUssi,
žc tento důmhslUý a horliwý knčš prúwč UesmionU son
toUhoU po pťisnosti a dokanlosti mrawů okolo r. 202
zbloUdil od cirkwe a pixesselk odpadlikům Monta:
Uistčim, kteťi se tehdáž sice co do čláltků wirh od Učeni
cirkwe mnobo erdchhlowali, ale spisfe pťepjatš sroč
mrawy wssUdeUa odiw stawěti hťedčli. Tak zawrhowali
drUhě maUšelstwi, šabraňowali kťeskanům w proncisledo:
wúni Utikati, odpadťhch Uechtčli wice Uikdh mezi srďe pťi:
jčmati, dhťbh jakčkoliw pokáni činili. TertUlliaU dada se
toUto pťilifooU pťisnosti swčsti, pťehúltšl pak we spifech
swých i Umohč jiUč wčci, a whhlaffowal ša pťifnč při:
kúšáUi, co wlastUč jen poUhoU radon, tak zwanU ewaUe
gelickoU bhlo. Zdá se owssem dle skow sw. NUgUskan,
še w stúťi fwéxn opčt do cirkwe se anrcitil,
wida fe okťammchm w očekáwáltich fwých od MoUtanstč:,
čemuž i to UasročdčUje, že jeho fpisů fouwčký biskUp fw.
Cdprian a i pozdějufsisw. otcowš welice si wcižili, whlni:
siwsse z Uich owfsem to, co jjako MoUtanst fepfal. On
jest wýborrtým swčdkem staroťxhloskřmUoba zťišeni, obhčejů
a obťadů cirkewnich, jakož fwčdči i o prastarčm půwodU
zúdxlsfni m sse, aU prawi: „Co tU múme šťizeni w cir:
kwi, o nichž Uemůžeme žčcdnč!ho wýrokU pksma sw. Uwčxsti,

kterč jsmo wssak podánim a žwhkem obdrželi a lpcijilnc!.
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Tak odťikáme fe, Uež fe do kťeftUi wodh potcipimr, fata:
Ucisse, jeho průwodU a siUžbh, občtUjeme za mrtwě, Ue:
postime fe a Ueklečime w Uedčli, zUameUcime čelo .zUa:

meUim kťiže. Ptcite:li fe mUe pak po důkažech z pisma
pro thto Uasse obhčeje, UemohU wcim jich Udati; Uebot
Ua Uejwťpš ťekUU wčmt, že je tradice pofwčtila, zwhk
Utwrdřl, wira zachowala. J widčti lže š toho, že mů:
žeme i w pifmč fwatčm UeUapsaUš obhčeje dobťe zastcir
wati.“ u O sw. biťmowciUi pak prawi: „thž wh:
ftoUpime z koUpele kťestUi, maže Uciš (biskUp) fwč!cšUým

olejem, Uačež wloži Ua Uúš rUkU, a žthaje Uciš, DUcha
sw. Ua Uč:š fwolciwci a whzýwá.“ N jiUde piffe: „Bi:
skUp omočiw palec w kťižmč, šUameUcičelo biťmowaUce
zUameUim kťiše, a podobUč wffech tuto swcitost pieřjimajiu
cich.“ PodobUčfwčdčijiž tebdcižo zpowčdi f onrolUč:
„Můžeč fe Učmtto za fftčfti poklúdati, jestliže erhšUci:
wčxmc weťerč Ueprawosti a UefslechetUosti swhch. Spa:
tťUji wssak, že wčtssi čcist fe tomUto čiUU, t. j. projeweUi

fwčdomi fwěho bUď whhhbá, bUď jim deU ke dni odklcidci,

pamčtliwa jfoUc wice fwč fthdliwofti Uež:li swčbo spa:
seni. chst to owffem fUadUč, pťibližiti fe lstiwč! k
pťedftaweUčmU tšto žciležitosti a fwým Ujifskowčmim ho
fklamati.“

2. QrigeUeš kUčž alešaUdriUský ef 254.

Narodil fe rokU 185 w Eghptě, pochčxzrje z otce

LeoUida, jeUž r. 202 jakožto mUčeUikkťeskaUskýslawUč pro

wiru UmUčen bhl. Od Učbo Učil fe w mlč:di swč!m Učkterč

průpowčdi z pisma swatšho odťikúwaki a časem tak daleko
dospčl, že Umčl pifon fw. Uazpamčt. Učřtelrm jeho Uej:
hlawnčjssim bhl Klemem NlešaUdriUský, pťedftawenh Učenč
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whšfsi sskolh kťeskanskč(katechrtickč!)w AlešaUdrii, kde
se čláUkh kťeskanskč wťrh wyklúdalh, odňwodňowaťh a
hájilh a pisma swatá důkladnč wysxrnčtlowalar W 18tčm
roce UastoUpil teUtoo Učitelský úťad (r.x203), kte:
rýž bčhem 28 let š erbhčejným profpčchem zastáwal.
PoslUchačstwo bhlo welmi četnč!, ze wfsech stawů, an
žeUskýcheryjimaje, Učerst jeho UčdostižUá, pionsi od
rcina do wečera UeUnaerá, chowcini wrlmi pťiwčtiwč a
mirUč, potťrbh jeho welmi skrowUč, platU od žcikú Uežá:
dal, nlčl jrdeU ffat, spal Ua zemi, chodil boš čthrh obolh,
w Uafsich penčzťch20 kr., potťebowal denne; wůbec wčdl
žiwot na Uejwyš mrawa a co UejpťisUejsii Tim take
obrcitil Umoho kaciřů a pohanů ke KristU, a mUoho
jeho UčeUiků a UčeUic oďčtowalo w proUúsledowáUi žiwot

za wirU. KoUečUč, jak whpraije starý dčjepisec EUsen
ďiUš, ze záffti a žcirliwofti, an prý mnoši tčžce Uesli jeho
skwčloU Učerst, zbaweU jest Učitelskč ftolice a whloUu
čeU z nlěsta, pod zámiUkoU, že prý se dal w PalestiUč
whswčtiti Ua kněšstwi ďez powoleUi swč!ho biskUpa a že
prý Učktere mhlnč Učeniwwjistem swem spifU zastciwal.
TU tedh Usadilsr w Cefarei Palestinske kdežto
z jeho sskolh whfsel kromč jinch i sw Řehoť Dťwo:
tworce jenž ho welice milowal Za cisare Decia pak
ojwčdčil statečnoU trpčliwosti wirU son a
lciskU kU KristU, sUáffeje těžkč žaláťowáUi a UkrUtUš mUkh

až w r. 69. w ThrU po tčchto wčlikých boleskech fskastUč
stanl (EUfrb, kUiha 71.).

Spisowatelskč práce jeho jfoUtakowčhoob:
jemU, že až skorem to wiťe Uepodobno; i sám sw. Jeroc
Udm o Učm dokládá, že sepfal wice, Uež jiným možUo
w šiwotč pťrčisti (2000 fefsitů). Zaměstllčxwal 7 rhchu
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lých pisaťú a 7 opisowatelů a Učkolik krásopisců, pťi tom
pak UeUstále skUdowal, takše ho sw. Jeronhm „mistrem
po apofstolich w cirkwi“ Uazýwá, a foUwčci jej diamcmto:
wým jmerwali. Nejdůkladltějssidilo jeho jest whdáUi
pisma swatěho w hebrejskčm jazhkUliteroU hebrejskoU
a ťeckoU a w řeckč:m čtwerěm rozličUém pťekladU wedle

febe (hešapla), kde rožličnš thto pťekladh důkladUč roz:
birá a půwodni fmhfl wssUde whhledciwá. Pracowal o
tom 27 let, a whdal je w 50 swazcťch a swědči tčm
spolU o bibli, že tdtč!ž kUihh za jcho časU obfahowala.
DrUhý Učj.žnamenitějfsispiš jeho je proti pohaUskšmU
(r. 150) mUdrci Celfowi sepfáU,jeUžKrista PáUa a
apofstolh z podwodň a klamU wiUil a wirU za sproftč
bešdůwodUčwčťeni rozhlassowal. QrigeUeš whzwáU k tomU
od pťitele fwěho, Uapsal důkladUoU obraUU celčho kře:
skanstwi, a šastáwá tU wčrohodUost apofskolů tčmito asi
slowh: „WssemU wčři lidč taci jako CelsUš, je:l tomU
erčťi, co Uejwice je wirh bodno, protože se jim dobrč
wňle Uedostáwci. Yposstolš a Učenici whpraiji o KristU,
co wlastUian očima widčli, zjcho úst slhsseli; bezpečUčji,
Uežli z wlastUiho widčni Uemůže žádný dč:jepisec čerpati,
a še UpťimUč chtčli powčdčti, co widčli a slhsseli, o tom
Uelze Už proto pochhbowati, že mUohš wčci whpraiji,
kterčkxh w žiwotopifU whmhssleUšm zajistč Uebhlh mista

Ualezlh jako o chUdobč a Uiškosti Pčmč, o jeho útčkU,
smrtelUé úzkosti, potUpUč smrti, haUliwém útčkU apofstolň,
o trojim zapťeni Petrowě, o čemžbh potomstwo šádUé
zprúwh Uemčlo, kdhbh toho UčeUici PáUč Ua důkaz swé
prawdomlanosti Uebhli ZazUameUali. Mimo to fUciu
sfeli UtUžowč tito radosknč pro prade swč:hoswčdectwi
UesčislUč lstd:c:sti a Uapofledh i mUčeUickoU smrt podstoU:
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pili, wdzUáwajice zťejmč, žr wččná jejich fpáfa od wh:
zUáUi tčto wirh záwisi. Kdepak Uajde fe dč!jepifec, jenž
ťxh son prawdomlUonst a swě pťeswědčesli takowť;mi
obětmi: bidoU, opowrženim a krwawon smrti bhl doká:
zal?“ u Třeti spiš jehojest o základnich prawdách
křeskanfkých, w Uč!mžchtčl poprwé podati celč Učeni
kťeskanskě wč!deckh festaweně, pťi čemž jen litowati slUssi,

že w Uadssenosti swé pro ťeckěhomUdrce pohaUskěho Pla:
tona Umoho michal z jeho silososie do wiry kťeskanskč a
tim i Učkolik pokleskčl proti Učeni cirkwe fe dopUstil. Ta:

kowč Uejanč Ueihledd jewi se w UčeUi jeho o stwoťeni
swč!ta, o fw. Trojici, o SduU Bošim, o whkoupeni ďá:
blů a odsoUZeUýchž pekla, o z mrtwých wstáni, u ač
w pozdčjssich spisečch Určitčji fe whjadťnje a Uikterak Ue:

chce fe Uchdlowati od Učeni cirkwe. Pozdějč zawdalh fpisy

jeho pťččiUUk welikým sporům, ježto fexmnoši w blUd:
Uěm Učeni swěm Ua nčho odwoláwali, jini zase twrdili,

že k tomU účelU i spifh jeho zfalssowánh jfoU. TU cčr:
kew Ua drnhěm obchém Konstantinopolskěm snčmUr. 553
odsoUdila Učkterč thto fpisy, jak se whdanč we fwčtě Ua:
lezald, co kaciťskě, a wsiak Uikterak UerozfoUdila o wiťe
a smýsslenč Učeného, mrawnčho a žbožněho Qrigenefa;
awssak práwě takd proto neprohlčxsilaho ža Swatčbo anž
wložila jej mezi fwaté the.

Důležité jest swčdrctwi, kterěž whdáwá Qrigeneš o
poslednim pomazálli, an prawi: „Poněwadžmoc
pofthowali posledUim pomazánim zawirá w sobě takč
mocnost odesstěni hřichů, pokládci se za Kristowo Usta:
Uoweni.“ uu Bl o pťimlUwč! fwatých pifse: „Swatč
dUsse těch lidi, kteťi již žemťeli, pťimloUwaji fe za wčřici
U Boba mocUým orodowáuim.“
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3. CUsebřUš,bikap Cesarejfký w PalestiUčkaZéŽ.

Jest prwnim dčjcxpiscem cirkwe w prwnich tťech sto:
letich. Že požřwal pťizně cřsaťe KonstaUtan, měl pťie:
stUp ke wffem pramcxnům w ftcitUich knihownúch, a se:

fbiral B welikoU pionsti wffecky špráwh, jakých kde na:
lezl až do rokU 324 po Kr. Wůbcxc pročetl tšmčť wsie:
cko, cokoliw potUd o cirkwi a cirkewnich wěcech psáno
bylo a bhl mimo OrigeUa, jehož fpish těž bedliwč čital
a Uwažowal, zajistš Uerčenčjssim mUžem tehdejfsi dobh,
ač uemčl owssem důlnhslrtosti a důsledUosti jiných cirkew:
Uich mnžů. Jest pak swědomitý a hiftorie jeho jest důležita
chjeU pro dčjcxpiš cirkwe, ale pro wirU křcxskaUskoUwůber,

nebo na základč pramenů, jež wssUdeUwčcdi,a i ze zwlásstni
kussenosti podciwá Uám wčrUý obraz tehdejssi wirh i
mrawů, žřwota i Ud.cilosti, seramh ťťmskýchpapežů a
nejznamenitčjssich w cirkwi biskUpů a UčeUců, rožepťi a
blUdů i proUásledowáUi cirkwe. Pťi torn podáwá nám
tU doslowstč wýtabh ze wssech skorem telpdh šuamcxnitých
spisů, ješ se Uám z wčtssi čcisti ztratilh a pťipominá,
kterčx spish a za kterč!ho časU za swatš pismo od cirkwe

pokládállh jfoU. We wiře swé chýlil se wice k Ari:
anstwi, ač owssem w Nicei Ua sněmč wirU cirkewni o
Božstwi Shna Božibo podepsal, uu proto takě nekxhl
wřadčn mezi Swatě the (š. 58 :ee).

W fpisU swčm o pťiprawě k ewallgeliim swčdči o
,

3) Nassi pťedkowč ččtali ho rúdi, jak swčdčl pťeklad Kocinetůw

re 1594. U Wšlř:slawč!!h U.x!šdm!!šzščnš !:. 1d:55 Opšt od Krbce

oprawený bhl whdčtn a každěmll katolikU kpoUčeUi o prn
wotni clrkwi a wťdclúni we wiťe sloUšiti může. ouo
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tehdejfsich poUtčch k úctč Swatým kanUbch,aU
di: „U Uáš pamlje obyčej pUtowati kUhrobčšm reků tčchto
(sw. Apofstolů a mUčeUčků), abhchom se tam delili,
siibh čiUili a ctili blahoslaweltě dUchh oslaweUců Božich.
J jsmek pťefwčdčeUi, že takowci slUžba je rozUmUci.“

š. 65. Zw. Btrnwč a spolU Uťitclomč protiuarianlstť.

Ua mýchodť:

1. Sw. thťǧaUarsiuUš, biskUp Lllešandrinsth
xř373. (Ziw. Sw. 2. kwčtna).

Pocházeje Uejspčš z Nleč:aUdrče, občrať se w mládi
fwěm již spish Qrigenowýmř, čťmž welikš důkladnosti we
wiře i w pismč swatčm Uabhl, Uačež odebral fe k sw.
AUtoUiUU, zakladatelč Umichň Ua ponfsk, abh se tU w přč:

sném žiwotě a w kťeskankě dokanlosti wycwččil, což fám
w žiwotopise jeho doswčdčl:je. Jakožto diakoU dostal se
še fwhm biskUpemNlešandrem Ua fnčm Nicejjký r. 325,
zastáwaje tU flawUě Božstwi Pčmč proti Nriowř, a hcijil
pak aš do fmrti statečUč wirU tUto. Mezi jinhm pisse o
ermhlnosti sněmU cčrkeinho w listč swěm k bi:
skUpům Nfrickým takto: „Co Bůh sUčmemNicejfkým wya
ťkUUl, potrwá Ua wčkhe“ NokU 328 stas scxUástUpcem

NlešaUdrowhm Ua arcibiskUpskč stolici NlešaUdriUské, kdeš
po 45 let byl přednim a Uejftatečnčjfsimoďrancem Bož:
skwi PciUč. J bhl pčtkráte whhnán od cifařů pro tUto
wčrU z UáwodU a křiwěho obwiňowáni NriaUů, takže 20
let we whhnaňstwi stráwřl. Nazwčm jest proto wfsim
práwem sloUpem a Učitelem cirkwe, otcem prawowčonsti,
bičem Nrianú, Nthanasiem Weťkým a bhl welice wcřžen
od samých tehdejsfčchpapežň (š. 59u61). Před smrti
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son widčl již sám, jak NriaUstwi the a cirkein UčeUi
witčzi. u Mezi spisy jeho zwláfstč pozorUhodně jsoU
jeho čtyry ťeči proti NriaUům, pak obraUajrho a
htstorie Nrianů, jichž i ostatni oďrancowč wirh Pcinč,
jaťo sw. Řehoťowš a sw. Basil š prospčchem nžiwalč.
Liči tn wčrUš UčeUi cirkwe, přehmath a blndh ariaUskč a
wesskeroUčiUUostson proti nim. Háji erdwiflost
cirkwe w čleiUcich wirh proti lnoci cisaťskč, zwlcisstč
co se týče wčrh, an di: „th we swčtš bhlo co takowčho
slýchcino? th dostáwalo UsUesseUicirkwe :latnost son
od cisaťů? Mnoho cirkewnich snčmů již ďylo, ale Uikdh
nežádali otcowč cisaťů o hlaš jejich, a Uikdy se takč ci::
fařowš do čleiUků wiry na shUodách Uenlichali.“ uu Po
Učm dostalo jmeno i jedno wtheini wirh, (NthaUasi:
ansičx), ačkolťw UejmčUě o sto let pozdčji powstalo a půu
woďUš latiUskh sepsčmo bylo. Wyjádťxxje podrobUš a
Určitč celč UčeUi cirkwe o Nejswčtčjssi Trojici a o ShUU
Božťm uu a proto se také sw. Athmlasiowi z úcth a
wdččUosti za jeho obraUU wirh Boži pťipisowalo. Mh
zde druhoU čcist tohoto whznciUio Shnu Božim po:
dúwcime, jelikož jest to jčcdro wssech tehdejssich snčmowru
Uich UstanoweUi. „Ta jest prawá wira, abhchom wčťili a
whznčxwali,že Pčm Uáš Ježiš Kristuš jest Shn Boši, Bůh
a spolU člowěk; Bůh jest z podstath thowh, člowčk pak
z podstath lnatkh, w čase šrozen; Bůb dokanlh a člou
wčk dokanlý, z ducha rozUtnuého a tčla lidskčho zcileže:
jici; roweň thi dle Božstwi, menfsi Dtce podle člowč:
čenftwt, který jsa Bůh i člowčk, UeUi dwoji Uýbrž jediný
Kristuš. JediUý je!st, nikoli promčnon Božftwi w čloe
wčka, alebrž přčjetim člowččenstwi w Boha; jedeU Uau
prosto, Ue fnlissenim podstalh, ale BjedltoceUim osoďy,
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Ueboť jakož dUch rožmnný a tčlo jest jeden člowčk tak
Bůh a člowěk jeden jest KristUš který pro Uasse spaseUi
trpčl“

2. Sw. Basil, x„biskmow Cesarei Kappadockč
xř379. (Ziw. Swat. 14. kwčtUa.)

Pochúzel z Cesarei z pobožUč rodiny, tteráš cirkwi
ssest fwatých poskytla, a sice jsou to: bciďa jeho sw. Ma:
krina, otec fw Basil starssi, matka sw EUUUelia sestra
jeho sw Makran, a dwa bratri jeho sw Petr biskUp
Sebastensky a sw Řehoť NhšseUfký thornč whchowala
ho zbožná bciba jeho sw Makrilm, o Uiš dokláda š Uad:
ffenosti, že Uikdy UezapomeUe, jak ťeči a přiklady ctihodUe

teto šeUh Ua oUtloU jeho dUssi wýbornč půfobilh W stU:
diich pak se šeznámil w Nthenách še sw Řeho.e
ťem Nazianfkhm pozdčjssimarcibiskupemKoUstaU:
tinopolfkým, a wssel š Uim w Uábožně pťútelstwi, o
Ušmž oba wypraiji tčmito slowy: „Zdálo se, jakoby
w Uáď bddlela jenom jedUa dese. Jedim,p cťl jsme mčli,
abhchom se w cUosti zdokonalowali, po žiwotč wččUém
toUšili a swčta se odťikali. Neznali jsme takh w Utěstš
jen dwč cesth, jedUU do kostela a druhou do fskolh.“ TU
whcwičil se také tak w ťečnictwi, že roanti se může
Uejwč:ssim ťečnikům staroťeckým; Uad listy jeho pak zwlá:
fftč pro jinochd Uemcime lepssich a Usflechtilejfsich. uo
Chtčje pak seznati poustewnický a mUišstb žiwot,
odebral se Ua cesth do Eghpta, do Shrie a Palestinh k Umia
chům, Uačež šil po UáwratU swěm o samotč w PoUtU, chtěje
se sám cwičiti w podobUčm žiwotč, an ho k tomu i sw.
Řehoť Nazianfký whzýwal. J pťicháziwastakě k němu Ua
čaš k společnč!mU cwičeni se w pobožnosti. Bydliwali
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pofpolU, obětujice BohU tento pofwátný čaš a blažeUi
jfouce w milofti jeho. Jesstě po;dčji wzpominá tolpo fw.
Řehoř, an pisfe: „Kdo mUč wráti šase onh blaženč dUh,
kdežto šamšftncin š teboU we společnš prúci fwě sstšfti jfem
Uachá;el? Kdo mUš anrciti ono zpiwúUi žalmů, UočUi
bdšni a modlitbh, ktrrč Uciš wzdalowalh od země a poc
wznásselh k Ueďefům do onoho žiwota, jenš š timto
fwčtem nemá Uic speolečUč!ho.“m TU zřidil takě klússtrr,

chtějč poUsteinkh k fpolečUčmU žiwotU přiwčfti a se:
pfal pro Uě zwlúfstni prawidla Uebo ťeholi, kteťú až
dofawúd w cirkwi wýchodlli, kde jsoU wsseckh klássterh

podlčx.Ui zťizeny (Basilicmi), w úplUč platUostj fe Udršela.
Sám pak bhl mUichům we wssem wzorem nedostižným;
chleb fůl a zeleni:m bhlh jeho pokrm zem floUžila mU
za postel jedinb ssat za wsseckeUodčw J ztrhznil prh
se tak dle wyprawowani fw Řehoťe, zc whhližel slaďssi
Uež Umozi UelnocUi, takže fkorem dechU jčho pozorowati

Uebhlo; w prcici pak býwal UeUnaweUým bez oddechU.uu
TU ftal fe r. 364 kUčzem, a r. 370 spolU tath bika:
pem w Cesarči Kappadockč!. J bhl UhUi po smrti
fw. NthaUasia hlawni zdč proti Nrianům Ua wýchodč
zwlčesstčza cifaťe Walenfe Uedada se anflibh an hroz:

bami k odpadlictwi pohnoUti, a dobhl si takowč wažnosti
že pťi jčho smrti cely okreš an i ,Žide i pohaUč opla:
kawali citelnoU ztratU tohoto Učitčxleprawdh a miloinka
pokoje S Uim pak bratr jeho fw Řčhoř jsa biskUpem
w Nhšfč w Kappadocii (od r. 371 dor 394), UpťimUč
a ftatečUč proti LlriaUům bojowal. D úctě obrazů
fwč!dčj fw. Basil takto: „Udcilosti na obražčch sw. apou
sstolů, proroků, mučeniků weřerč ctime, Uebo to jest Ucim
od fw. aposftolů podcino a nikoli zakášcino. Proto we



288 Sw. thowě a spolUUčitelowčproti:arianfsti.

wffech chrámech whstaijeme whobrazeni činů jejich. Čest
prokázaUá obrazU fwčdči tomU, či obraz jes .“ uu Q
swčcenč fw. hostie prawi: „Kde w pčsmčsw. Uale:
záme slowa proncissená, když fwčtime hostii a kalich?
Nebok mh UespokojUjeme se š tim, co Uám ewaUgelčUm
Uebo fw. Pawel podáchi, Uýbrž pťipojUjeme pťed pofwč:
cenim i po Učm Umobč modlitbh, ješ jfmez ústniho po:
dáni obdrželi.“ A dcile lnlUwi o obťadech křestnich
takto; „Taktéž swčtime wodU ke kťtU, olej k poslrdnimU x
pomazáni a jiný cke kťtU. Dle jakčho pifma, zdaliž ne
dle postoUpUčhoUčeni? nebo kde fe thčUje w pifmč po:
Utazciwatť olejem? kde, še tťikrcite se mčx člowěk pťi kťtU

potápčti? QstatUi tčž co fe děje při kťtu, jakož i odťikcini
fe fatanč:fse i andčlů jeho, zkterěho máme pifma? zdaliž
Ue z tichěho posloUpUěhoUčenču“au Q flibU ťeholUim
pak prawi: „Pťed pťiznánim se k žiwotU ťeholnimU jest
každěmU wolno, maUžrlkU si wziti; ale kdhž Uěkdo z do::
brš wčlle sčim slib ťistoty Učillil, mUsi pak sám febe BohU
zachowati neposfkwrnčnčho.“

Mn žůpadě.

3. Sw. Hilar, bifklǧp frnncoszký w Pikta:
wiUm xix366. (Ziw. Sw. 14. lednae)

Čťm bhl fw. Athanaš na wýchodč proti Arianům,
tim bhl proti Uim sw. Hilar Ua západč. Pocházeje
z mčsta Piktawimn, jež nhUi Poitierš flowe, z pohaU:
ských rodičů, stal se čtenťm pisma sw. kťeskanem a brzh
pak bhl whwolen za bikapa w rodisfti swčm, kdežto od
r. 355 prott AriaUňm rcizně hcijil wirU Božť.
B tom fwědčči rášný list jeho, jejž arianskčmU cisaťi
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Konstanciowi zaslal, žcidaje od Učho fprawcdlnost
pro wěťici cirkew. Pisset tU mczi jiným: „Proto ťidiš
ťissi, abp občanč twoji pokoje pošťwali a swobodh. A
proto lnčlbhš takš slhffeti hlash jejich k tobě wolajici:
Jsem katolik, Učchci ldýti kaciťem, kťeskan jsem, Uikoli

Nrian, radčji chci Umťiti, Učž prade wirh Pč:nč porU::
sfiti. Podobnš bhš mčl o to dbáti, abh se wěťicť, ktcťč
se ďoji Pcina Boba a Božiho soUdU,neposkwrnili straš:
Uým timto roUhúUim (Nrianstwim); nebo Ueni možnč! a

ani rozUm toho UepťipoUssti, abh sc odpormš wčci srpw:
Ualh, Uestejnš spojilh a prawda še lži fmisila.“ u Po:
slČU bhl wssak od cisaťc do wthaUstwi w Malš Nsii,
kdrž po Z leta t:šwal, dopisUje sobč š diecčsúmp swými
a horliwč! zastciwaje mčzi jollfedh swými wirU Páně k wm2
likě eroli Arianů. Proto radčji zafe bhl poslán do
wlasti nazpčt; i žádaksi Ua tčto ccstčw Čaťihradč mlU:
witi š cisaťem, a prositi ho o weťejnš húdkh š Arianh.
thž,mU to wssakUepowoleno,doložil o Nrianech: „U
NriaUů nčmůže prawč wirh již proto býti, po!lčwadž
UeUstúle swá wyzUcini mčUi, a tak UeUčenb lid klamoU a

zawcidčji, jakobh sami Ucwčdčli, čemU maji wčťiti. Qwsfem
že Ueďhlo Uikdh kaciťe, ktcrýby Uebhl swčho UčeUi mhl:
Uěho pifmh swatými dotwrzowal. Nriani takš odwolci:
waji se Ua pifma, ale Ucznaji jich fmhsiU; Užiwaji sice
prawowčťicich slow, ale pťece Uemaji sami prawě wirh.“
Jesstš za žiwobhti Konftancia sepsal ostrý fpiš proti
nčmU, jejž wssak až po smrti jeho Uweťejnil, whzýwaje
tU š prowckoU pťisnosti wčťici k stálosti we wiťe a ká:

raje š aposstolskoUhorliwosti pťechmath cisaťowh: „NhUi
jfem již to KristU powiUcU„ abhch mlnwil. BojUjme
proti klamnčmU sskůdci a úlisnšnm Uepťitexli, proti odul

19
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půrci KristowU (NUtikristU, Kontanciowi), jeUš Krista
proto whznáwá, abh ho zapiral, proto pokoj podpornje,
aďh ho rUfsil, proto chrcimh stawi, abh wirn zk:oťil, proto
kaciťe podpor:lje, aďh kťeskanh zahudsl. Prawim tobč
totčš, co bhch ďhl Neronowi mlUwil, co bh odč mUe
slhsseli DeciUš a Mc:č:ilnian: proti BohU bojUjčš, proti
cirkwi znťiš, fwatč proUásledecš, kazatele Kristowh Ue:
náwčdčš, wirU rUfsiš, jsa násčlnikem Učkoliw již protč
lidem, ale proti BohU; jsi pťedchůdcemNntikristowým a
tajnč jeho klamy koUáš.“ uu Nejznamenitčjfsi spiš jeho
jest dwanáctero tnčh o sw. Trojčcč, ččli, jar
dťiwe bhl zwáU: „o wčťe proti NriaUům.“ Sw. NUgUstiU
a sw. Jeroným tento sptš wysoce ceni ř jej podlč sptsň
sw. ChpriaUa stawi. Mezi jiným prawi w Učm o pro:
Uásledowčmč cčrkwe Božť: „Jest to nčco zwlásstltčho w cir:
kwi, že kwčte, kdhž protiwenstwi trpi; witčšť, kdhž ji
UtlačUji; prospiwá, kdhž ji pohrdaji, pewUč stoji, kdhž
se zdá pťemožena býti.“

4. Sw. Nmďrož, bčskUp Mčlánský qbZN. (Žčnol
Sw. 7. prosince.)

Pocházeje ze wznessenč rodiUh od otce wladaťe ťčm:

skčho we Franconzich, whsstlldowal w Řimč práwa a
UčiUčUbhl wlašským mčstodržitelem, majč sidlo fwč w Mi:
lánč. thž pak r. 374 zemťel NUžeeUciUš,ariaUský bi:
skUp w Milánč, jeUš po 20 let bezpráwllč tUto stolici
držel, ač ho hledčl již před 10 lety sw. Hřlar k welirč
eroli cisaťowč odstraniti: bhl mistodržitel Nmbrož, jsa
teprw sám cwičertec we wiťtx, pťitomen wolbč jakožto
cčsaťský úťedllik k wůli poťádku. Než Ua wýznamlré wp:
kťtkUUtčdčtěte w chráurč „Nmbrož bUď bisknpem!“ pro:
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ewolal ho lid jedUohlasnč za swšho pastýťe wzdor wssemU
jeho zdrcihcini. J přijal to koUečUčk dolčhcini samčho
cisaťe WaleUtiUiaUa, an i samých Nrřanů, kteťť !Uhslili,
že ho, an UeUi sčmt jesftč dosti Učený wc wiťr, tim spisse
Ua son straUU dostanoU. Nwssak již to, že nepozwal
Uikoho lerřaUů kswšmU kťtU, počalo je mýliti. Co pak
fe týče wčdomostť Uáboženských, tU Uahradil bršh pionstť
son, co mU schcizelo dosawad ZaUasseje se pismčm
swatým a UčeUýmřspish sw Basilia, QrigeUa, Řehoťe
Nazianskeho a t d ziskal si tak hojUych wčdomosti, že
každoU Uedčli a swátrk lidU kcizal a ťečmi swými i sw.
NUgUstan cirkwi zistal. W ohledU pak mrawnim switil
lidU pťikladem zapircini sebr samčho, zwlásstni lciskoU
k bližnimU, postil se celč! týdUh mimo w sobotU i w Ue:

dčli, a jmčni rozdciwal chUdýU:Ueb chrcimům kťeskanským.
W pastýťskč horliwosti pak whslýchal každčho dUe wssech,
kteťi Utčli š Uim co jednati, a to w takowěm mUožstwi,
že Učkdh anř sw. NUgUstin Uemohl k UěmU se dostatč,

abh se š Uim poradil a w swatěm howorU polčssil.
Předewssim pak bhl mocUhmfstitem wirh proti Nri:
anům, proti Uřlnž sepsal spiš o wiře w Nejfwčtčjssi
Trojici w pčti dilech a Uedal se Uičim od cisaťownh po:
hUoUti, abh Uejprwš Uejwětssi kostel Milánjký a pak zase
dwa jiUš Llrianům postoUpil. Statnč fe tU hcijil ťeka:
„RoškúzciUoUmč, abych whdal chrcim, to wssak mnč
UeUi dowoleno, aniž to cisaťi prospčje. Ak Uikdh cisať
Uemysli, že mci cisaťskš prčlwo k tomU, co Učlleži BohU;
co je Božjho, parťi BohU, co cisařowo, patři cisaťi.
Cisaťi palťi paláce a biskUpowi chrámh. Nabot Uechtěl
wydati krcili Nchabowi dčdictwi swč otcowskč (winici), a
„jci bhch lnčl dčdictwť Kristowo wydati.“ N kdhž cisať po:

193:
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slal k UčlUU po drUhš úťedUikh swě, ťekl swe Nmďroš:
„thďy cisať žcidal ode Ume Uěco měho wlastUiho, pole,
střibro, aneďo cokoliw jiUčho, Uezdrcihalďhch se, ačkoliw
bh wsfe, coďh UtUč patťilo, wlastUč chudhm Uúleželo; ale
to, co Božiho jest, Uepodlěhčl cisaťskš moci. uu Jestliže
wffak cisať pťikroči k Ucisili, podstoUpim raději smrt, Uež:li
bhch Uepťátelům Pčmě chrčlm Bošť whdal.“ Qstatnč Ue:
bhlo ani kostela ariankěho w Miláně tťeďa, jelikož mimo
cifaťownU a Učkolik úťedniků , kteťi Utěli cifaťskoU kapli

dostatečUoU,Ueďhlo w Milcině Nrianů. Ll kdhž cisařoan
pronč:sledowala proto irokU Ua to núsledujiciho katolikh,
an i sw. Ambrože wypowčdšla, wzal si kpolid do chrcimU
kochraUč, modle se tU UeUstcilea posloUchaje kcizan jeho.
Nejsa jist žiwotem w domš swěm, trwal od kwětnč ne:
dčle B lidem we dUe w Uoci w chrámč, a ťdyž we stťedU

mezi mssi sw. posial tam cifať wojč:kh, zahrozil jim sw.
Nmbroš whoďcowcinim z cirkwe, pak:li sč koho Ua Utistč
poswčč:xtččmdotknoU. Z toho čan pochcišeji takč! mUohč

krcisUěcirkewni pisUč, kterě sw. Nmbrož sklcidal a kterč
se pofud w cirkwi zpiwaji.še) Scim sw. NUgUstin zpo:t
minčx pťekrčesnhch tšchto zpčwů sw. leďrože w chrúmč
Milcinskšm, ťka: „szomťUčlm fwých slzť, jež jsem
proléwal pťi zpčwich cirkwe Twčx ý PaUe, aUť jsem
prciwč pťissel kpozUčmi wčrh swě.“ Takč se chwalozpčw:
UPG j)šUm lšUůčmešee (Teďe Bože chwálime) Amďro:
siaUským chwalozpčwem nazýwčr, ač mnozi twrdi, že teprw
asi o 100 let pozdčji Uastal. u

Taktčež w dUchowni .sprúwě byl Amďrož horliwým
oďrancem cirkewnich zaťizeni, což se ofwčdčilo zwlúsftč

xee)Wřz kancioxmr swarojansrý. Ččslo 662, 681, a j.
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w sporU š cisaťem Theodofiem Welikým. Cifař
TheodosiUš bhl statný hcijitel cirkwe a k radč a šúdosti
sw. lebrože kúplněmU šanikUUtiArianů Uejwice pťifpčl.
Tehdh se lid r. 390 w SolUni zbouťil, a pťi tom i
tamějssiho cisaťskčho wladaťe zabil. J slibil jťm žbožný
ale prchlý cifať Ua pťimlUwUsw. lebrože milost; awssak
pozdčji dal Ua radU kaUcléťe fwěho RUsiUa fezwati mčsto
do diwadla k slawUým jizdúm Ua wožich, což bhlo jen
žcimiUkoU; Ueb wlastUč je tU potreftati chtč!lza zBoUťeUi je:

jich. J pobito jest za 3 hodinh asi 7000 lidi bez rozdilU
wěkU a pohlawť. Dowčdčw fe o tom sw. Nmbrož, psal
cifaťi pťifný list, whhrožUje lUU, pakli neUčini dostateč:
Učho pokúni, že ho an do chrcimU nowpUsti. „Nedomni:
wej se, dokládal, že bhš měl w tolU, co Bošiho jest, nč:
jakého prciwa. Newhwhfs:xj se, chceš:li dloUho anowatť,
pokoť se pťed Bohem, Uebo pfúno jest: Dciwejte, co jest
Božiho, BohU.“ Ll když cisař katečUč pťichcizelkU chrúUtU,
whfsel mU wstřic ďisknp, pixedstiraje mU strassný žločin

jeho, a pťi tom jesstč UciralUUoUtU fmšlost, že chce š tim
hťichem pťedstoUpiti pťed oltciť, takže se koUečUěTheodoš

podrobťl tehdciž oďhčejnému w cirkwi weťejnč!UtU pokciUi
a zůstal wyloUčeU od slUžeb Božich. thž pak o wčmo:
cich cisať toUžčl po sw. pťijilUúUi, a kanclšť chtčl pťi:

UUl, do chrúmU wpUstťl, chtěl sw. Nmbroš radčji smrt
podstoUpiti, nežliby porUssil zcikon cirkwe k wčlli cifaťi.
Nwssak wida erbhčeroU horliwoft kajiciho cifaťe, sw.
ďiskUp koUečUčwhhowěl prošbč jeho i přilUlUwč lidU u
a pťijal cifaťe do chrciUm pod tim zúwazkch, že každý
Uáleš cisaťsth Ua odprawU Ueb Zaďaweni statkU teprwa
tťicúth drU po drUhčm potwrzeUi prúwni moci dojiti Uxei.
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N Theodoš pťece milowal jej tak, že ťekl scim pťed arci:
bisknpem Caťihradskbm: „ZUcim jen jednoho biskupa, kterky
toho jmena a stawU hoden jest, ten mne naUčřl rozdiln
znáti mezi moci cirkein a swčtskoUuu a teU jest Am:
brož.“ u Spifh Nmbrožowh fwědči o klančni se PčmU
Ježifsi w Urjfwčtčjssi Swčltosti oltáťni; on di: „TomU
saměmU tčlU se klanme w tajemstwich, kterčmUž sc Npo:
sftolowě w osobčKristowč klaněli.“ Q postU pak prawi:
„Ne lehkťptedh, an wssedUi jest to bťich, erssiti Uaťi:
šel,týpůst.“ Q podeťowáUi oltčlťe pťi Ulssisw. di:
„Q, kdhbh takh pťi Učlš NUdčl Pánč bdl, kdhž kadidlcm
oltáťepodeťUjeme.“Q flibU anenskč čiftotd prau
wť: „Ta anUa, která se KristU zafnonbila, a sw. ronskU
wzala, zajistčbh rizoložila, kdhbh sr chtčla pak prowdati.“

š. 66. Čtyřč slmxmi ?eelťř:clowčrčrrmxr na Uonrč č:wr.
tčho stolrti.

Ma mýchndě.

1 Sw Řehoř NažiaUskU arciďřskUpKonstan:
ti::opolskh fCařihradsky) ř 390 (,Žiw Swa!

9 kwčtna)

Sw. Řehoť Uarodil se w Kappadocii w mistč Nri::
aUzU bliže Naziaan, kdež jeho otec biskUpem býwal

deržel tU wýborne wdchowan od kťeskaUskčwzorlte swe
matkh Nonnh (Žiw Sw 6 srpna) W dalssim Učcxni
swčm sezncimil se w Cesarei, hlainm mčstč Kappado:
ckšm, še fw. Basiliem, a na to w Nlešmxdrii še fw. Ntba:
Uasiem, w Nthčncich pak poš:ml i spolUžáka swčho, po:
zdějssiho cifaře JUliana odpadlikq. Nawrátiw fe pak
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domň, trwal Ua modlitbách, rozjťmal pismo swatč, a Ua
žádost otce swčho wedl domčlci hospodciťstwť. Později

bhwsse od Basilia whzwcini, odebrali se otec a shU po:
fpolU Ua jčden statek w PontU do famoth k společným
dUchownim cwičenim a k stUdiilU Qrigrncsowhch fpisil.
Qd otce poswčcčn r. 361 na kUčžstwť takťka proti wůli
swč, odessčl tajUč opčt kBasiliowi na poUssk, nechtšje
wzťti na se bťcmeno powiUnosti knčžských, a tU sepsal
swš hťčmawčdwč ťeči proti ctsaťč JUlianowi od:p
padltkU w Uichž jako starozakonnč prorok proti kralňm
Židowským whtýťá mU Uesprawedlnosti Ua kťeskančchzpa:
chanxš, a hrozi mU foUdh Božtmi pro bezbožnosk a po:
krhtstwi jeho Když wffak fč zatim sw Basil stal bistU:
pem w Cčsarei, donUtil i Řehoťe, že fe dal od nčho
na nowč kdiskUpstwi w Sasimě wyswětiti Ale
Řehoř ani UenastoUpil toto sidlo, poUčwadž wedlejssi
biskUp scim k nčmU prawo miti sč domniwal, Uýďrš
odeďral se opčt do Naziaan do swč samoth, a pozdčji
whpomcihal otci w ďikapfkčm úřadowcirxi jcho. Po
smrti jčho stal fe pak hlawnim zčxstUpcčm a obhčxjcčm
Božstwi Pánč protč Llrianům, an mezi tim i sro.
Nthanaš i sw. Basil na oUcn swčt se odebrali. Proto
takš wolali ho KoUstantiUopolsstč katolťci, kteťi jedinoU
kapličkU w mčstč mčlť, kdežto Nriani zatim wsseckh kosteth
opanowali křichi cirkwe swe, alč Řehoť dal se jčtt
pťcitelh fwhmč pťemlUwiti žezzláskh k cirkwi uu ač bez
biskUpskčho titUle uu pťewzal sprciwu biskUpstwi Konstmtu

tiUopolskčho r. 379, chtšjč tU wčrU Pánč opčt powznšsti
k býwalě siáwč. Sestcirlý, shrďčný, holohlawý a wh.žáblý
mUž Božč, w chatrnčm odčwU bral se do mšsta, a poe
hledem fwým Učlčbil se niktčrak Ko:lstantiUopolským; ale
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ohniwá whmlUonst jeho wzkřisilaďrzh wčrUKristowU
w Utčsič a zťfkala mU frdce wssech katolťků, takže i sw.

JeroUým sem Ua kázan jeho pospichal. Z tč dobh pocházi
slawlchchpčt řeči jeho o Božstwi ShUa a DUcha fwa:
tšho, ješ lUUziskalh jmer slawslčhobohoslowce, aU
w Uich Uejen dčlkladUč a statečUč UčeUi cčrkwe Tgcijil, ale

i co ťečUik welmi prosiUl. Nriani pak Ua dolšháUi cisaťe
Theodosia whdali wffecky kostely w mčstč katoliknm a
Usteli choditč sami Ua pťedmeski Kot:ečUš Ua žadost cisaťe,
lidU i KoUstaUtčUopolskehosUelUUr 381 pťijal Řehoť
ďčskUdstwi toto; ale kdhž Učkteri čghptssti biskUpowe
těžce to Uefli, žc to Ucni wo zwhkU w cirkwi z jednoho
biskUpstwi(Sasimh) Ua drUhč (KonstaUtiUopcl) pťecházeti,
siožil je dUed šase a rozloUčiw fe B biskUph i B lidrm,

Uchýlilse opět do NaziaUšU, a žiltU až do swč smrti;
zemťel Ua otcowskem statkU tUtež, kdrx se bhl Uarodil
,Žil welmi skromUe a UeUstaťecwičiť se w zapiran feďe
sameho, jakožsam pisse: „thě tU Uikdheridim, obUwi
UersilU, slcima jest mým ložem, pytel UtoU pťčkrýwkoU,
a sprostý plcisskUlbm odčwem.“ u

thorxrč pisse o Užitcich msse sw. ťkc:: „Bldčto:
wáUilU Urkrwawč oďěti Ulsse swatš skáwajť se dUsse kie:

skanskč účastlchmi Božstwi a UUUtčeUiKristowa.“

2 Sw JaU Zlatoústý (Cbrhsostom), taťtež
arcibikap KoUstaUtiUopolský xř407 (Žiw

Sw 27 ledUa)
Jan fe Uarodil w Nntiochii Shrskč, jexdnom z hlaw:

Uťchmčst Ua wýchodč, kdež Ulezi 200.00() obywatrli bhla

asi polowicc kťeslšckmjidQtec jeho bhl we wojeUskš slnžbě

cisaťskč a Umťcl brzh po Uarozelxi Janwš; wýborná
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xnatkajeho NUttha, ftawssi se wdoon již w 20tčm roce
wčkU swčho, wčUowola wsseckU pčči son kťeskaUskčmU

wzdčláUi a UábožUosti tháčka fwšho, a daťa ho pak w ťeč:
Uictwi U slawnšťpo pohauskč:ho mUdrce Libania (Ts 395)

whcwuičiti. thž Ua to po Uějaký čaš ďhl šaftúwal úťad
adwokatfký, zanechal toho stawU kradč fw. Basilia, š Uimš
se hchd we sskolúchserámil, a dal se thčowati Ua to
důkladUě po tťi leta wc wčťc kťcskaUskš od swčho biskUpa.
Mčl owssem welikoU toUhU oddati fe zcela šiwotU samot:
UčmU mezi poUsteinky a Umichh, k čcUxUžho zwlásstltč

swl Basil whbizel u alc UpUstil od toho, kdhž ho milo:
waná matka jeho wrochlě žapťifáhaťa, aby ji owdowšloU
erpoUsstčl. Než pťece Uchýlil se do jedUš jesihUč, Ua
bliku rodisstč jeho a domU matky jeho ležici, kde po
celých ffeft lcxt sc pismem fwatým zaUásfel, takže se tU
Uowý zákon zcela Uazpamčt UaUčil; pťi tom pak wedl
žiwot welmi pťifUý, mUoho fe postil, a w Uoci bdčl,
jakobh o pokrm, o sani a odpočiUekan Uedbal, a pťi:
rožerU prchliwoft fon žcela tU pťemok,xl.TU takč! sepfal
Učkolikspifů o šiwotč ponsteinckčUx, kterýžtoži:
wot práwč aposstolským dUchexUpopiije a fchwalUje.
Nawrátiw se pak do rodisstč fwčho, abh tU seflúblš swč
zdrawi a silU opčt žotawil, bhl tU whswčceltUa knčžftwi
a fpolU Uskanowclt za kazatele biskUpskéhochrálml PáUč
mčfto sestárlčho bjskUpa NUtiocheUského. Knčžem kxhl doko:

Ualým dle oUoho wžorU jaký sč:m whliťil we spisU „o kUčž:

stwi“xe)kašatele m pakbhltak slawnhm, zeUejeUwčťici
swe a odpadliky, ale i Židh a pohanh k sobč prilakal
„Mam za to pifse sam, že se Ua sto tisic počitati může

5je)thsel r. 1851 od Defoldh w Braze.
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těch, kteťi se na ká„;ani mú sbromášďlxji.“ Kázúwal pak
Uejerm w Uedčli, ale i Učkolikrát w týdUU dle časU,
jedUoU ráno, jiUdh pťed polednem, Učkdy i odpoleďm,
an Učkdh i Učkolikrút za dčxn, a Uedal se w tollt an
jiUoU praci an snesiteonU chUrawostčzdržowati. Zastá:
wal tU horliwě Bošstwi PáUč proti NriaUům, hlawnš
wsfak thikal swýnti kášanmi, káraje wadh a hťichh kaš:
dčho stawU š pťťsnosti a důrazUosti sw. JaUa Kťtitele,
a dolehaje zwlássk na odstraUč!Ui ssermiťských her, ťxojů

š diwokoU zwčťi a UeslUfoťpch diwadel. Z tč dobh po:
chúži 21 jeho ťeči, Uazwaných o sochách, kdhž se totiž
lid za pťičino:: Uowš daUč proti cifaťi zboUťil a sochh
jeho zkcicel a rozkotal,oee) jakoš i wčtssi část wýborUých

jeho wýkladů pisma swatšho, jež we fpůsobU promlUw
k lidU sexpsánh jsoUce, w dewiti dilech wyfflh. KoUečUč

po dwanáctiletěm wýďorltčm kazatrlstwi Učinčnbez wčdomi
a proti wůli swé pťičťnčnťmcisaťe Nrkadia, shUa Theodosia
Welkčho,arcčďiskUpem w KonstantiUopoli r.
397. Me pťisný JaU, anhklý skromnč!mUžiwobhti po
fpůsobU mUichů, Urzmčnil Uičeho w domč fwčm; misto
zďhtečUých wydcini zaťizowal domh pro chUdč, nemocné a

přťichozi, podporowal misie U pohansiých Gothů bliše
Cornčho moťe, a U FeUičaUů; sáltt pak kázáwal Uejrn
horliwč w hlawnim městš, ale konal bedlťwš t apofftolské
cesty po UesmirUč rozlehlč diécesi swč. u Bršh wsfak
zmizela pťišeň dwora cisaťskěho k UěmU. Začú:
tek erůle Uči:lčn tťm, že Uechtčl cxrcibiskUp postoUpitť
w KonstaUtiUopoli Nrianůnt šcidného kostrla, drže se šá:

ue) thelh pťeložeUč rokU 1850 od Stč:rka. Sebrcmč fpifh fw.
JaUa Zlaloústšbo w Hradci Krúlowě.
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kan risaťskěhood Theodosia whdaUčho, ač Ua Učho dwúr
cisaťský a zwlcisstě komornik a milciček risaťowny welice
dolěhal. Brzh pak rozpcilila fe proti UěmU phfsUá cifao
ťoan EUdoč:ie, a popUdila protť UěmU cisaťe, jelikož ji
arcibiskUp pisemně domloUwal, pončwadž si Uesprawed:
liwým spůsobem wřUici jedUč wdowh pťiwlastňowala.
KoUečUšanedli proti UěmU Nleč:andrirtskéhoarcibikapa
Tbeosila, jeUž ho měl w nenciwisti hUed od nastonpeni
arribikapstwi, an si pťál jiněho mUže miti Ua tomto
mistč. Proti Theofilowi zadčnlo bhlo scdmdefáte žalob
U dworU ui mčl se tedh w KoUstaUtinopoli U sw. JaUa
Zlatoústčbo osprawedllliti. Mezi jinbm stťhali wfselikčpm
spůsobem mnichh eghptské, že prý fe pťťdržUjť blUďněho
UčeUi Qrigemsowa, a tito UemohoUce srlčsti již Uútiskh
jcxho, Utekli z Eǧhpta a Ualezli pťťstťesskU a ochranh tU
U sw. Jmta. A prciwě toho použil Tlšeofil proti sw.
JaUU, takže se Uejen fcim ani k soUdU nedostawil, ale
jesstč Uěkterč! eghptfkč biskupp swolal, mezi nimiž i Nriani
byli, a tito na jednom statkUBližemčsta Chalcedoxm leži:
rčho prohlásili sw. JaUa ža šesazenčho z břkap:
stwi; i whloUčili ho z cirkwe, obwiúUjťce jej hanebUč
ze fmilstwi, welešrádh a jiných zločinů r. 403. Slabý
rťsať Nrkadittď Ua whzýwčmi jejich dal šo sice podwečer
odwěfti, ale lid boUťil se proti cisaťi tak Uáramnš, že
ho ansil Uazpčt powolati. Zambfslelř tedh Uepťátelč
jeho na jinš úťladh. uu Ctsaťowna dala si postawiti
U:ezi palácem cťsaťským a hlawnťm chrámem biskUpskťpm

stťtbrnoll sochU; odhaleUi jeji dělo se w Uedšli mezt
slUžbami Božjmi, takže tanečUici a herci tim welčkoU wýa
tržttoft a pohorsseni w chrámč UčiUili. J stčžowal si JaU
Ua to U dwora, čimž owssem opčt cisařoan bhla Ura:f
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šena. Nno UamlUwili ji takš, že prý swe Jan w kcizani
swčm o sw. Jaml Kťtiteli dotiral welice na HerodiadU,
a že prý tim patrnč na cisaťowUU miťil. TU tedh nan
mlUwil Teosil cisařownč, že prh Zlatoústý bhl od BiskUp:
skčho sUčlUU sesach a že Uemčl leč zase pťiwoleUiUt
tčhož fUěmU UastoUpiti Ua stolici son práwš tak, jako
to Učkdh (r. 341) proti fw. AthaUasiowi w NUtiochii
bhlo Uastrojer. Nozlič:chmi úskokh to koUečUčcisaťoan
U cisaťewhmohla, že ho odfoUdil do wyhnanstwi
r. 404. Sw. JaU, 7letý staťec, mUsel pšsskya w parUU
kanti po 70 dUi dalekoU cestU, Uedostáwaje ani dosta:
tečné stmwy, až dossel do Ř)UkaU w Llrmensill. TU pak
w stUdeUěm tomto kraji a w nedoskatkU strciwil celá tři
leta. PoUčwadž Hak se tU opět horliwč Ujimal oďráceni
Gotů Ua wirU KriskowU, whmohli Uepťátelě jeho Uowý

rozkaz Ua cisaeťi, že meel se whdati Ua dalssi lUisto až
k CernčmU moťi, awssak UtrcipexUa whsilen cestoU
tonto, skanl dťiwe, Uež tam dossel, dUe 14. záťi w 60.
roce wěkU fwčho, r. 407. Jako Uikdh w šiwotč Uebyl
Uetrpčliwým, an an w liskech swhch sobč Ua trápeUť
Uenaťikal: tak skonal i pokojUč slowh: „BUď PČU Bůh
za wssecko pochwálelt.“ xu Bhlť w žiwotč i w kázan
fwěmjakoby drUhým Janem Kťtitelem, ačkoliw
prý ťikáwal pokornč fám o sobč: „JČ Uejsem JaU,
Umč jenom tak ťikaji.“ un Batťi k chjslawnčjssim kaša:
telňm w cirkwi wňbec, a Uazýwá se. proto práwč Zla:
toústým; máme takč po Učm skorem tisic whkladů sta:
rěho i Uowčho zcikan, z NUtiochie a z KollstaUtiUopole,
Uejwice we spňsobč homilii, Z Uichš owssem Ueszameni:
tčjssi jsoU jeho wl)kladh o listech sw. Pawla.

QU fwčdči takš o pťitomllosti Páučx w Nejswč:
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tšjfsi Swátoski, aU prawi: „Nehleďme Ua to, co
pťed Ucimi leži (chteb), ale ďršme se pewUš slow Kristo:
wých. NeklaUcUč jest flowo jeho, ale Uciš flnhsl může fe
mýliti. Ježto PČU ťekť: „Totoť jest tčlo mč, poddejme
se a pošorUjme to U wiťe š dUchoinma očima.“ A
dúle pisse: „Spisse bhch dať son desi, Uež abhch tělo
BciUčUehodUčanpodal.“ un Q pofledUim poma:
šáUi di: „Qlej pofwčcertý jest .swútost Boži; mazčmi
olejem UemocUýchsilť flaboU wirU jejich.“ u Q tťi:
králowě wodč pifse: „Wssickni, jilUž w tč!to swcitosti
dciwci fe woda, UefoU ji domů, a ochraňUji ji Ua celý
rok UeporusierU, jakožto wodU, kteráš jest poswěceUa.“
N o modlitďč za Utrtwč prawi: „Ne Uadarmo obču
tUje fe za šemťelč!, Ue Uadarmo dciwci fe za Uč alUlUžUa.

MarUč UeťčkcijciheU pťř lnfsi fwatě Ucchlaš: Modlemc se

za th, kteťč w PánU Ježifsi šerUťť. Beš pťičiUh Uepo:
rUčřli Npofstolč! pamatowati Ua mrtwé, kdhž se tajemstwi
Boži siawi.“

Ua Zůpadť:

Z. Sw. JeroUým, kUčz7420. (Žiw. Sw. 30. zúťi.)
Pochúšel š bohatš rodixch w StridoUU w Dalmacii,

odedž poslali ho rodičowč do Řim a Ua stUdie, kde
sobě opčsowal Umohč! kUčhh, chtěje si tak lewUš šaopatťiti

celoU kUihowUU. Mladistwú mhsl jeho zaďloUdila tU sice
Ua krcitký čaš do pohcmskš proftopcissnosti nu ale ohiný
jřUoch pozUal se brzo, a wčUowal fe od toho časU jeU

BohU a stUdřilU. Ceťč Uedšle trciwil w hrobech mUče:

Učků, chtčje Uaprawitř, co prowťUil nn a k UpokojeUč

žwčdawosti fwč dal fe Ua cesth po swčtě, do TrewčrU
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w Němcich, kdež opisowal dwa spisy fw. Hilaria (wýklad
k žalmům a o cirkewnčch sUšmech) pro fwčho pťitele
Rufina, jemuž je i pak donesl do Akwilaeje w BeUát:
skU, pomáhaje tU tamnimU horlčwěmu biskupowi wésti
tUhh boj proti Yrianům. Na to r. 372 nastoupil cestn
fon po Malš Nsii, kde ansstěwowal poUstewUčkha
zdržel se w NUtiochii Shrskš, posloUchaje tU wýklad pč:
sem swatých UčeUšho Npollanrisa, pozdčjfsiho biskUpa
w Laodicei a půwodce kacčťského UčeUi, že Uemčl Pčm

Ježiš skUtečUšhotšla; Uačcxžodebral se r. 371 Ua poUssk
Chalciš na pomezi Syrskěm, obirajč se tU jen čteUilU
a rozjimánčm pčsma swateho, modlitbami a kajicčmi skUtly

a bojUje tU š hroznym tčlčsnym pokUssenťlU jež Um zpo:
minkh Ua býwaly jeho žiwot w Řime byly spUjobilh TU
takh pťinčil sc od jednoho pokřtěnšho žida úplnč he:
Brejské řeči, abh Uwhl plsmo fwatě starčho zákona
w půwodltim židowskšm jazhkU ččsti, Uačež odebral se po
pčtiletem tomto žiwobhti do Amřochče a byl tU pofwěceU
Ua kněžstwi r. Zč9 Co kUčz odebral se do Konstaltticw:t
pole k sw Řehoťi NaziaUskemU abh jesstě jeho whkladh

pifem posloUchala odtUd odessel za pozwáctťm papežč
Damasa do Ř lm a kdež Um tento sweťil oprawU sta:
rého latinskeho pťekladUpisma swateho, Jtala Uazwalxeho
Nwssak tU hrmllo se wssecko k ctnostnému a UčeněmU
Jeronýmowi, chtic poUčiti se z wýkladů jeho. Nčž hned
po smrti papežowč UastoUpilson drUhoU cestU Ua
wýchod a prosiel tU celoU swatoU zemi, aby wsse:
cka mista, o Uichž pismo swatč mlUwi, fám wlastnčma
očima seral, Uačež odebral se jesstě do Egypta k uče:
Uě:mu slepěmU Didhmowt, abh jeho wýkladh pisem swa:
tých slhsiel, a poUsteinky tamnčjfsi ansstiwil. Nawrá:
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tiw sc pa.k opčt do swatč země, Usadil fe anždh w Be:
tlemč w skrýssi podlě jeskynč, kde se P. Ježiš narodil,
a tU trciwil celých34 let w pťifnšm žiwotč, w rozjimcini,
Ua modlitbcich a w pťeklcidcini piiem swatých. J powstalh
tU brzy dwa Uowš klásstery, jedenpro mužskxš,drUhý
pro šenskš, š Uimiž mčl sw JeroUým mnoho práce a

starosti; zdedokončiltU oprawU starolatinfkeho pťe:
kladU noweho zakona kteroU byl již w Řimč započal
Uačežie dal ido latinskeho pťckladu stareho zá:
kan dlc pťekladU„Sethaǧinta“ čili fedmdefáti, dle
Qrigenesa a dle půwodniho teč.tu samého, a dokonal prúci
tUto po 20 letech š takowým prospčchem, že ho cirkew
Uazýwú „Uejwětssim wykladačem“ pisem swathch, a že
pťijala tešt pťekladU jeho co Uejfpolehliwčjssi pťeklad
půwodniho pisma. Sám sw. NUgUstiU pfal mU takto:
„Blčkoliw podlč Uúsz důstojnosti, kterč jsoU w cčrkwi
zawedeny, ťcid bikapský postawest jest Uad knčžski;m, pťece
stoji we mnohých wčcech NUgUstiUUiše Jeronýma.“ Umkel
pak w PČUU dne 30. záťi r. 420 asi w 80. roce wčkU
fwěhoe

Pťčhodnci jsoUflowa jeho o čteUi pisma swatčho
w listU kU knčši PaUlinowi: „Nemůšeš Učinitč šádnčho
profpčchu w pismě fw. bez pomoci Učitele, který ti cestU

do Učho otewťe. Každý hledi si swčho ťčmesla, a Ueza:
mčstknáwá se jinými, jeU k čteUi pisma fwatšho pťisUzUje
si každý dost rozUmU. Nepřipomillám an Umčlců an
UčeUců . . . jeU o ťemrslech se zmiúUji ; zednici, kowáťi,

tesaťi, sonenUčci a jini, an irolnici ťďezUčitele (mistra)
býti UemohoU; jen pismo swatč! samo jest ono UlUčUi,
jrž fobč wůbrc wssickni osob:lji. Každý chce dřjwe Učil:i,

nežli fe fcim UaUčil, a jim)m wypraije, čemUfám Ueroz:
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Umi. Co se Utne týče, UemohU sč afpoň fám tťm chlu:

ďiti a Ujisskowati, že bhch weskrze pťsmU swatčmU roš:
Umčl.“ xxu JiUde swčdči o Matce Boži, aU pisse:
„Wčťime, že se Bůh Uarodil z bsahoslaweUš Pamty
Marie, jež bhla tak čiftci, že zafloUžila býtč matkoU Pčmč.
Bhla anUoU, prwč Ucž bhla zaonUbeUa, a zůftala pan:
UoU po porodU.“ um N o bezžellstwi kUč!žiprawi:
BisiUpowč, knčši, jáhnowě jfoU bUď panicowč neb U!do7
wcř, anebo po pťijatčm poswčceUi anždh zdržeUliwi. N
ro čiUi cirkwe wúchodUi, co cirkwe Eghptskč a cirkrw
w sidle stolice aposstolské (ťimskci)? Th pťijimaji klerikh
bUď zdrženliwé, aUeb jestli mčli žeU, teprw kdhž maUželh
býti pťeskáwaji.“ u WýborUš taktčž UllUUoio swčtle,
ťka: „Rozswčcheme swčtla Uikoli pro bilý den, ale abh:
chom ďdčli pťi swčtle. Jestli Uěkteťi totěž ke cti mUčeUiků

čiUi, coš to koUlU sstodi? Nepotťeblljiť mUčeUici swětla
wofkowých fwici, ale kdo je páli, maji ZásiUhU. N po
wffech wýchodUichcirkwich, kdhž čter mú býti ewaUgeliUm,
roszčchi swice, ačkoliw slUUce swjti, a to Ua důkaz
radosti.“ uu

4. Sw. NUǧUstiU,j,biskUp Hippoltský w Nfrice
xťx430. (Ziw. Sw. 28. sera).

Narodil se w Nsrickčm mčstečkU Tagaste, pocházeje
od otce pohanskčho Batricia, jčUž UedloUho pťed smrti
fon stal se kťeskaUem, a z kťeskaUskčpobožllš matkh
MoUikh. WzorUč: a borliwú matta whcwičila dlpo sice
we wiťe kťeskaUskě, ale odložila dle tehdejssiho obhčeje
mUohbch rodičů kťeskaUských kťest jeho až do dofpčlčho
wčkU jeho, z bázně, abh ijUh mladik po kťtU swatčm
lUilost Boži hned zafe Ueztratil. Qtec chtčje z Učho miti
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slawnčho mUže, poslal jej Ua stUd i e do bližssich UtčftMae:
daUrh a Karthaga; ale NUgUstin oddal se tUeUonhým Ueck
prawostem, zwláfstč čital rád w UemrawUých kltihcich, Ua:
wsstčwowal pohaUská diwadla a wedl žiwot Uečistý.
Qtec jeho mU we wssem showiwal, ale matka důrazUými
prcfbami a UtodťitboU ho od toho odwrátiti hledčla.
Zwlásftč horliwč obižeal se pak stUdiemi ťečUictwi,
chtčje co Učitel UntčUi ťečUickěho brzh žaopatťiti fobč po:
kojnč žiwobhti, abh pak bezstarostUč wčllowati Utohl wfsc:
ckUsilU fon bádáni o hlUbokčUt mUdrctwi. JedeUúcte
let zaUásfel fe pťemhsslowáttim o wččUýchprawdách u
owssem be; kťeskaUskčwirh a beš pifma swatého, jež se
UčeUěUUla hrdčlm: mladťkU sprosté a UefmhslUč býti zdáu

lh. TU ziskali ho sobč kaciťi Manichejssti, kteťi še
swobodným erďmezeným bádánim o BohU, o wiře a
wssech tajemstwich whchloUďali, a pťisUým okážalým ži:
wotem Uad wfsecky lidi thikati chtčli. Pťijimali od
wččUosti takťka dwa bohh, jedUoho dobrčho, jeUž dal člo:7
wčkU dobroU dUssi, a pak zlčho dUcha, který UtU dal

zloU dUssi, kterú w člowčkU jeU zlě skUtkh pcisse. Nčž ač

od swšho 19. až do 28. rokU Utezi Uimi zůstal, Uelibila se lUU

pťece UadUtá mšlkost Učeni jejich, ani pozdčjssi UemrawUý
jejich žiwot, jejž weťerč ďez osthchállč wedli. Mezi tiUt
Učil w skUtkU již od dwaccitého rokU swčho wčkU ťeču

Uictwi w rodisskř fwčm, pak w KarthagU, ale w 29. roce
swčm r. 383 odebral se do Řima, chtčje tak wthoUti
fe důtkliwým wýčitkám matkh swč, jrž Uepřestáwala š ďo:
lesti kárati Učeněho shUa fwěho pro UemrawUý a zbloUe
dilý žiwot, kterýž wedl. Po půlletě wssak již powo:
lán bhl do MiláUa, abh tU ťečUictwipťedUássel, a
starostliwá Utatka Monika pťissla sem takh za synem,
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modlic se dnem i Uoci za obrciceni jeho. Mnohě doji:
mawě pťikladh ze žiwota tebdejssich mUdrců, kteťi se pťi
swč jplUbokě Učersti kťeskaUh stali, 1akož i pťikladowč
Swatých, kteťi horliwč Uásledowati Krifta w febezapčrcilti,
ač Uelponosili se tak hlUbokoU Učenosti fwčtskoU jako onino,
zwlcisstčpťiklad fw NUtonan ponteinka, zuepokojowali

srdce NUgUstiUowo,Uabizejicehok obraceUi se Slowa
sw Pawla k Řimanům: „Jako we dUe poctiwč choďme,
ne w hodowani a opilstwi, Ue w fmilstwU a Uestydato:
ftech, ale oblecte se w Pána Ježčsse Krifta,“ jež zwlcisftlti
Uábodon anebo wlastltč ťizenim Božim w tomto boji jed:
UoU w ;ahradč chodč a otewťew pifmo swaté, nalezl uu
tUocUč poýčmšly ho ke křtU fwatšmU. WlčdUost a wciž:

Uost sw. Nmbrože, kterýž bhl tamtéž w Mřleirtě biskUpem,
a prostš a jadrnš keizani a rozmlUwh jčxho,milost Boži,
a fedeáctiletč delitbh zbožně matlh pťiwedlh ho ko:
Uečnč r. 387 pťed welkonoremi kťtem fwatým od sw.
Nmbrože Udčleným do cirkwe Pánč. QpUstiw Ua to
MiláU, odebral se celý blažený š přútelh swými pťeš
Řim do rodifstč fwěho, a rošdčliw tU část jmčni swčho
chUdým, žil tU š dUchoinmi přcitelh swými w společUč
pobožUosti. Po tťech letech wssak Ua žcidost lidU, wzdor
wssemu jeho se zdrcihálti, whfwčtil ho biskUp w mčstš
Hippo Ua knčžftwi a UčiUil jej pro stčrřifwč swým
zástnpcem w keizáUi r. 391. Po čthrech letech pak Ua:
wržeU bhl od Umirajčciho bifkupa za nástUpce jeho, a
jedUohlasUč takš Ua jeho stolici zwolen jest. BiskUpský
přibhtek fwůj promčUil w fpolečnš obhdli dUchoweUstwa,
š nimž Ua spůfob klcissterrtiků pospolU žiw bhl; i praco:
wal š UedostižUoU čiUUosti a whtrwalosti w dUchoin
zprciwč, a sepfal Umobo spisů, jež fwčdči o hlUbokč
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Učenosti a erbyčejnšm důwtipU jebo. Nejprwč sepsal
r. 400 dosawádrti fwůj žiwot pod UcizwemWyzrtcini,
w Učmš š erbyčejnoU pokoroU i nejmenfsi chybh swě od
prwnť mladosti odkrhwá, o dobrých wlastnostech a skUtcťch
fwých fe wfsak ani UešmiňUje a jen wssUde na půfobelti
milosti Boži ponazUje. Na to obrátil wefskeroUčimwst
son proti tehdejfsim blUdůUt;brzdzwťtčzilwmčstě
Uad Donatisty (tak zwanmi od biskUpaDonata w Kar:
1:hagU), kteťi nechtěli trpěti w cirkwi hťissniků, doklcidajice,
že i knčz w hťichU smrtelnčm žádnč Uerozdáwá milosti a
an fwcitofti platnč UeUdělUje. Pak obrátil se w spi:
sech swých proti Manicheům, k Uimž Učkdy on fám byl
nciležel, ýlawnč wfsak dotiral Ua Pelagiany, kteťi Upirali
dědičný hťťch a wfselikoU milost Božť, jakož ina fesláblč
již Yriany, proti Uimš fepfal flawný fpiš o Nejswčtějssi
Trojici. Nejwice porážel tyto wsseckyweťejnými swými
rozmlUwaUti a hcidkami o wťťe, takže fe stať postrachem
jejich a wždy Uepťekonaným witězexm. Z tč! pťičiny fepfal
takč tolik spifů proti Uim B hlUbokoU Učenosti a důklad:

Uofti; jelikož wffak mnozi čteltáťowč Učkterě wčci w Uich
mylnč pochopili a wykládali, fepsal pťed fmrti fon tak
zwaUč!Qprawy wsfechfwhch fpisů r 427, kderošbirá a

bráni wfseckh swč! spify, Učco wdfwčtluje Uěco doplňUje,
jinč opraije nebo odwolciwa Že pak tcýdejfsi pohanfstť
dčjepifci úpadek rimske ťisfe prj UeUstalem ftčhowcmi Ua:
rodů kťeskaUskčwiře přičitali, fepfal Ua obranU jeji nrj:
wčtfsi a UejýlUbfsi fwůj fpiš o mčstč Božim, kdežto
w prwnich desiti knihcich celš poýanskě Uáboženstwi wyxe

wracť, Uačež ro 12 ostatnťch knihcich o zjeweUi Božim
od počcitkUfwčta, a pak o wiťe a cirkwi Kriftowč obfsirnč
jedmi. Konečnč zemťel r. 430 w 76. roce wěkUfwčho
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po 35letčm biskUpowáni. Spish jeho whsflh w Paťiži
r. 1842 w 43 dilech oUplUč a žiwot jeho důkladnč wh:
dal českhDr. Hofsek r. 1883 w BrUč Uákladem Dčdictwč
Chrilla a Methodčje.

Se wssim práwem prohláfsen jest fw. NUgUstinza Uej:
zUameUitčjsfiho Učenčho bohoslowce w latiU:
skč cirkwi, jenž celč Učeni cirkwe wffestrannč promhslil,
jasUč a Určitč whjcidťil, wčdeckh fesiawil a důkladUč odů:
wodnil. Proto takš pťijala fw. cirkew w mUohých člciUcich
wirh UejeU mhssičUkya důwodh, ale zrowna i siowa jeho.
Tim jest spolu i zakladatelem kťesfaUskčwčdh, kterouž
Ua Urjwhšfsi a skorem ukoUčeUý stUpeň pťiwedl a B pra:
on silososiifroanl. Proto odwoláwaji se knčmU wfsickni
cirkewnč Učenci stťedowčci, a jako ho w siarč dobč (wh:

jma fw. Jeroxchma a to jrn we wýkladn pifma) Uikdo
Uepředčil, tak mn Uemůže w stixedUim wčkU mimo sw.

Tomáfse NqUiUskčho, jenž na zcikladech jeho pokračowal,
anebo jej wlastnč jeU učeUč whkládal, nikdo po ďoku
postawen býti. Pťi tom pak thikal tak wýmlquým
jazhkem a rhchloU foudUosti, že mohl je dáti Ua mistč o
kterškoli wčci do Učenč hádkh, při Uiž Uikdh si wásfniwč

UepočťUal, a powždh witězftwi dosúhl. Tčm fe stal takě
wlastUim zakladatelem ťečllictwi w cirkwi západUi. N pťi
tom fám w hlubokč pokočxeUapsal o swých spifech: „Co
w Uich prawdiwého Ualereš, podrž a pčxičitejcirkwi; co
bh tam wfsak chhbnčho bhlo, zawrhni, a mUč to, jenž
jfem člowčk, odpusk.

Na důkaz wfsestďannčho inkUUti jeho do učeni cťr:
kewniho ftůjtež zde slowa jeho o prwotném hťčchu
proti Pelagiowi: „Th fe opowažnješ ťici, že hťich Nda:
můw Uikomu Uež jeU jemu samčmU Ufskodil. Hťich prw:
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Uiho člowťka dčdime wssickni početim; Uikdo fe tedh ne:
domniwej, že lehkč a malš bhto pťečiUčUijeho. Zahh:
UUti bylo Utožer wefskerčmUlidfkčmu pokoleni, ješto ten,
kterýž prwnim bhl pťesiUpnikem, pokUtowcin bht š celým
kmenem. Hťich ten erhhnUtelnč Ua wsfeckypřessel. J
nemlUwňcitka jsoU winna, Ue wůli stdoUale zrozeUi:U.
thž je wsfak o tom hťichu ťeč, whjimcim Uejblahosiawe:
UčjssiPanUU Marii.“ mPodoonU důkladUostimlUwi
o zpowčdi Ua rozličUých mistech: „Nedej se powěroU
oUčch lháťů zawčsti, že spasi tč zpowidáni se z hťichů
BohU samčmU bez powolcčni knčše. Med knčzem každý
hřissUik na febe šalUj. Whšnciwej jmenowitč Ueprawofti,

jež teďe hryon; co zeerbUč wiš, zeerbxšč powidej,
wssedni pak hťichh afpoň wsfeobchč whlož. Clowčk fcim
o fobč hťichh fwč oznamUje kUčzi. Nestyď se pťed jednim
whznati, eo jsi se nesthdčl sUad pťed mnohými kanti.
Nemaji knčži bez zpowčdi rozť,xřessiti. Nechť se kněz moUdťe

a jakobh lstiwš hťissUika whptciwci. Ukaž se tedy kUězi,
a dej si spůsob pokčxniod Učho pťedepsatie“ u Q man:
želstwi di: „QpUsti:li člowčkotce č matku, a pťidrži
se ženh swč a BUdoU dwa w jedUom tčle, to jest, co sw.

Aposstot Uazýwci welikon fwcitosti w KristU a w cirkwi.
Co tedh w KriftU a w cirkwi jest welikci fwcitoft, to jeft,
co se týkci fpojeni, swcitost Uerolečitelnci. Toťiko
za pťičinoU smilftwi dowolcUo cizoložUoU manželkU pro:
pustiti, awsfak dokUdž an šije, Ueni dowoťeno š jiUoU fe
spojiti.u Q ermhlnosti pifma sw. di: „Jsem
toho pewnčho pťeswčdčelli, že žádný fkladatel pifma fw.
w Uičem nechhďil. Nowý istarý zcikon pak přijimcim dle

onoho počtU kUih, kterýž podáwci wcižnost cirkwe swatč.

Ll o očistci prawi: „Pťi wzkřisseUiz mrtwých . . neU:
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padnou tř, kteťčpo swč fmrti odbýwali čanš tresty, do
wčěUých oUčch mUk, kterč po foUdu tomto pak UastanoU.

Nte xtimlšoohUčm (l. Kor. 3, 2.) erčisskuji fe tčžkč, Uýbrž
jeU :Uatš hťťchy.“ uu

š. 67. ššn:a slawnť papršowč a Učitrlowě rirbrmni w těto
starě době rčrůwr.

1. Lew Weliký, us461 (Žřw Sw U dUan)
Lew Weliký w tčžkých dobach ridil cirkew Boži uuu

od rokU 440 po 21 tet kdhž Uepťatele Uatehali Ua Řim
Branit proti kacťťUm ssawnč wiru Božť w PaUa
Ježťsfe a Uznčm Bhl š wděčlwsti od cetšho fUčmu za hlaš
praweho Učeni cirkewniho (š 69, 2..) Mimo to statUe

a siťastnčpoččUalsi proti wýbojným Uepťatelům
Roku 452 bližil se k RimU diwoký Ntilla, kral
hUUský zUhrr jeUž mnoho zkazy jiš we swčtč byl zpa:
chal. J ssrl mU sw. Lew we fwčm omátš papežskčm
Uaproti, a mUžUčprawit k Uěmu: „Thš podmanl sobč
wesskerý okreš zemskb wčtčzi Uc:dmnohymi Uarody! a Uhnč
chcešsipodrobitiiŘimaUh NUžežadamtebe abhš UhUi
takš fám febe premohl, kdyžwsseckopřemahaš aby
lide, když pocitili biče tweho take okusili dobroty twe “

Načež UzasUUthAtilla mu odwčtit: „Bud si kdo buď, ělowčk
Uebo aUděl Řim a Jtalie Budtež tobč powdččUy za fwe
zachowčmi. Thš dokúšal w okamžeUi Učkolikaslowy, čeho Uc:
dowedli ani cisaťowe š wefskerhm wojskem swhm Dčkuj
Bohu, jemUžtofloUžiš Uebo1a jemu l tobš witšzstwi pťizUa:
wam “ b A kdhžo tři leta pozdejiwrazit do Řima G eUsc:
rich, kral WaUdals ky, zAfriky, pobnult1eho Lew wažsi,n
Uofti fwou, že Uedal aspoň Uikoho šabťtř an Uic zťxoťiti a
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páliti, ač dowolil wojskU fwěmU město po 14 dni toupiti,
whjma těš kžádosti papešowč tťi chrúmh, lnezi Uimiž
chrám sw. Petra a Pawla.

We sprciwč cirkein whnikal zwlússtUi wýťečnosti a
horliwosti w hlásčmi slowa Božčho, takže mcime po Učm
96 krásných ťečť, mezi Uimiž zwlcisstč dojimawh jsoU o
postU. W jednč z Uiuchprawi: „Podskata postU Uasseho
Uezcileži jen w zdržowáUi se od jidla, anž se Upirci těln
pokrm B prospěchem, jestliže se dusse takh od Uesslechet:
Uostč UezdržUje. n K občrrstweni (k obdarowáni) chUdčho

tedh Uechkprospiwá zdrželiwost toho, který fe posti.“ un
Na jiněm Utistč hlcisú: „UwažUjice, čeho swčt strz kťiš
Pčmč zifkal, pošUcime, še fe k slaweUi dne welkonočniho
práwem čthřicetid eUUi m postem pťiprawxxjeme,abhchom
pak mohli Božská tajemstwť hodUč slawiti. ru Zachowá:
wciUi ;drželiwosti jest proto Ua čtwero časů (fnchých
dUů) Ustanwer, abhchom, jelikož fe takto wesskerý rok
ďčhem swým wraci, poznali, že UeUstúleočisskowáni po:
tťeijeme, abh posth a allUUžUoUsmazán bhl hťiche“ xxx
Mimo to pak swčdomitč pťihližel k tolUU, abh jen erU:
hoUUi mUžowčxUa knčžstwi pofwčceni bhli, doklcidaje:
„NeoUhoUUý žiwot pťedstawených jest žiwotem podťizeUých.“
Wedlč swbcb ťeči zaUechal Uúm tčž 143 listů (psani)
podobUč wzdčláwajiciho obsahU. QU bhl peri Ua sto:
lici swatěho Petra, jeUž tak obssirUč a dčlkladně spisy
Uám zaUechal. u

2. Sw. Řehoř Weriký ér 604. (Žčw. Sw.
12. bťera).

Sw. Řehoť pochcizelze szesseUč rodinh ŘimaUskč,
kdež bhl otec jeho radnim. NcibožUá matka jeho, jež
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brzh owdowčla, wedla jej sama k BohU a Učila sw.
wiťe; kdhž dospťl, dala jcj whcwičiti w práinctwi, tak
že brzh stal se starostoU (pretor) mčsta Řima. Nle Ue:
dloUho Ua to opUstil zbožUý Řehoť skwčlý teUto úťad,
a otcowskč jmčUi fwš wčUowal k zalošeni sedmi klcifsterů
podlš ťádU sw. Benedikta. J wstoUpil takč scim do jed:
noho z Uich, jeUž bhl w otcowskčm jeho domč, a stal
se po Uěkolika letech w Uěm opatem. RokU 590 bhl
whwolelt jednohlasltě, ač welice se zdrcihal, za papeže.

Awssak tim Uezmčnil an pťižltč swč žiwobyti, anž son
pokorUa dobročimšqst. Ziwotopisec jeho, jahen JaU,
pisse o něm takto: „Cthrhkrát za rok dáwal papež dU:
chownim, pak swým domárim, klássterům, kostelům, chUe:

dým a UemocUicim ťimskťpmUrčitě darh. W prwnich dnech
pak každčho mčsice Udčlowal chUdým podlč rošličnčho
časU rozličUč dary. Každý deU též posilal na wozich
pokrmh UemocUým a churawým. Zaťišowal takě ústawh
pro chUdč, pro wdowh a sirotkh, a w čaš noUZe a morU
pomáhal, kde a jak Utohl. Pťi toUt Uešanedťdciwalhlá:
súUi flowa Božiho; an kázalřpťi mnohčmzamšst:
Uáni, a ani churawosti se nedal ;držčti. Wzdťlalč se
z kcizani a wýkladů pisma sw. sepsalchchod sw. lebrože,
AUgUstan a Jeronýma,. jež UUlčl wýborně a lčdU UžitečUč
Upotťebiti, a tak se stal Uejslawnťjfsim tehdáž kazate:
lem w cirkwi. Cirkew jej skUtečnč wedlč těchto tťech

welikých mUžů a wžorů co čtwrtěho cirkeinho otce w záx:
padni cirkwi postawila. Máme po Učm jesstě 62 ťeči cir.xa
keinch. QU též staral se wssemožně o rozssiťelti
wiry zwlcisstě w NUglickU, kamž odeslal opata NU:
gUstan š 40 BeUediktiUh; mimo to kUpowal zajatč otrokh
aUglickč, a dada je whcwičiti we wiťe, odeslal jc do do::
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mowa jejich, abh tam blcifali wirU kťefteanskoll. SlUje
proto takh Nposstolem NUglicka. Konečnč po 14letč
fprciwč celšho fwčta kťeskanskčho, a pčtiletčm fklťčenť
dUoU Ua lůžkU skonal weliký teUto papeš r. 604. Bhl
prwnim spisowatelem cirkewnťm„fwčho wčkU,
a pťedchůdce swč“ho, sw. Bwa, co do fpifowatelstwi daleko

pťedčil. Umčlč zajiftě ze wssech dosawckdttich cirkeinch
otců Uejlépe psciti w tom smčrU, aďh kťeskanfkča cťrkein
zcisadh i meši lid fe dostaly, a do srdcr i mhfli lidskč
hluboce wniklh. W tom úmyslU sepfal takč wýborUý
Uciwod pro knčze, jakďh w dUchowUřsprciwč š lidem
zachcizeti a wůbec si počinati měli, a spiš ten rhchle se
rožssiťil po celšm křeskanjkčm fwčtč. Wýklad jeho
kUihh Joď sloUžil za wzor mrainho wýktadu pťsma
swatšho a jest prwni kniboU o mrawech kťesianských. Je“ho
spiš o žiwotě fw. NntoUan poklúdciUza wzor wssechžiwotů
Swatých. Wčťďec jest, jak o Učm sama cirkew w kslčž:
ských hodiUkcichswťdči, podin ýodno, co wssecko napsal,
mlUwil, Ustanwil a činil, ač byl skoro UeUstcilechuraw;
i zanechal fwým UcistUprům wznčsfený pťiklad Učenosti a
swatosti.

Pamcitkh po Uěm w cirkwijsoU:1)procešsi
Ua fw. Marka od r. 692, w kterémžlo roce konal je
poprwč pťř zUřici Ulorowč rúUč w Řimč k Ukojeni hnčwU

Božiho, 2) kwůli jedUotč w cirkwi, an mllozi wice Uedčl,
jiUi :UčUčse postili, a Učkteťiw fobotU půst opomijeli,
Ustanowil, aby půst wůbec š popelečni stťedoU zaa
činal; Z) od Učbo pochúzi takč Uciš zwlcifftni cirkewni
čili chorcilni zpěw, po Učm i greǧorianským Uazwanh,
pro Učjš zařidij zwlcifstni w Řimč ffkolU w ťtere i fám
zpčwU thčowal 4) QU take prwni začal se podpisowati
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slUba sthů Božich naproti Konftantinopolfkčmltarci:
biskUpU, když tento wsfeobchým patriarcholt nazýwaci fe
chtěl, ďokládaje jemU: „Může:ti pak kdo o tom pochh:
bowati, že Konstantinopolská cirkew Npofstolskě Stolici
(w Řimě) wždh podťizena bhla?“

Wýbornč!fwědčio úctě ob razů, kdhžprawi: „Nčco
jiněho jest xšbrazům fe klaněti, a Učco jinšho w obraze
poznati (Pcina), jemUž se mcime klančti. Co je čteUci:
řům pifmo, to jest obraz těm, kteři čisti neUmi. Z tč
přičiny bhlh obrazh wždhckh ťitaUkoU pohanstým Uáro:
dům. Proto zajistč UeUi chdbeno, kdyš obrazem k Ne:
widitelUčmU se pozdwihlljeme.eex)

7.

Wsseobchě cirkewni sněmy proti blUdům
w těto době.

š 68. žZrmni dwa snčmy rirbrmni m ťtwrtěm stolctč.

1. Snčmowě cťrkein wůbec a A. Nicejský
proti Ariowi r. 325 o Božstwč Pč:nč.

Kromč swatých thů zafthUji w této dobč pozor:
Uosti Uassi takč wsfeobernč snčmh cčrkein, jež se welmi

ee)Patristčcrá eUcyrlopaedče Řehčxrowa, 1851, podčxwú
w dodatkU fwčm odf r. 1860 obfsirnčjfsi žiwotopifh sw. Qrců
cirkewUťch,jakoš i Ziwotd Swatých od Karlika, a LegeUda od
lešbo. A)r. leo g pakwhdal důkladUýspiš r. 1886 „Grlmda
rifš der Patrologie,“ kamš wědcckébo čteUúťe odkašUjeme.
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potťebnými cirkwi Ukázalh. Neďo jako hUed za ťasix sw.
Llpofstolčl dle swčdectwi faměho pťsma sw., mUozi kťe:
ťfanč blUdUč swč UčeUi ža wirU KristowU whdciwati chtěli,

stáwalo fe to tčž po fmrti fwatých Nposstolů, an jesstč
ťm:ftčjizPráwč w tel)dejfsi dobč whskytlo se tolik blUd:j
UýchUčitelů a Uowotářú w cirkwi, že se cir:
kew UUtUč U wsseobchě fUčmh schcizeti lUUsila, abh se

weťejnč a slawUč ohradila proti mdlnčrml UčeUia abh
Určitč a jasUč whtkmlla dosawádUi Učeni PáUč w cirkwi,
hájic je proti wsselikčmUžkrUcowáUieNejwice zahlochiwali
se Učktcxři do UčeUi o pčtwodU swčta, o počútkll hťichU a
žlšbo (jako Gnostikowš a Mancheowč), jiUi zase odwášili
se rozwiklati UčrUio NejswčtčjssiTrojici (Prašeaš a Sa:
belliUš); Učkteťi bloUdili w UčeUio Božstwi PáUě (NriUš,
NestoriUš, EUtycheš, Npollinariš), jiUi zase mýlili se
w UčeUi o Božstwi DUcha swatého (MacedoUiUš, MoU:
taUUš); Učkteťi. mhlUč pochopowali UčeUi o dčdičUčm

hťichU, o milosti Boži a o swátostech, (chlaginš, Dona:
tUB), jiUi zaš pťikťč a pťisUč chtťli si počanti w cirkwi,
zapowidajice rozličnš dowoleně wčci, (dUché maUželftwi,
požiwúUi wina) aUeďo Uechtice kajťcich pťjjimati do cirkwe
anž hťissnikůw in trpěti (Nowaciani). Statnče opirali
se jim owsschl sw a ti o tc o w ě nejeU slowh ale i spisy

fwými sUassejice pri tom i mUoha protiweUstwi pro
wirU KristowU,jako fw NthaUaš Basil Řehoťowč Ntn:
ďrož, Jeronym Chrill biskUpMešandrinskh (xř444), NU:
gnstin a jinť, jak jsme to dilexmjiž slhffrli. Bhlo tndiš
k úplnšmU Ujisstčni wčřicich třeba, abh se tčUlito blUdy
swčsti Uedali, aďh celá cirkew, shromáždčltú Ua wssrobecnčm
fUčmU, neomleč a Určitě whložila UčeniPálrč, a slawně
iweťejnč zamitla mplUě UčcUiblUdaťů těchto, opirajic se
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pťi tom o zasičbenon od P,ána ztolcisstni pomoc DUcha
swatěho, o Učeni pisma swatčho, a o jednohlafnč Učeni
fwatých thů čili o ústnč podáni (tradice), jež se w teh:
dejfsi cirkwi až do tč! dobh wssUde Udrželo, a aš do čafů
apofskolských nazpět dosáhalo.

JsoUpak wsfeobchi snčmowč cčrkein taZ
kowč sborh biskupů katolických z celč cirkwe w DUchU

swatčm shromáždčných, kteťi fpolU š papežem ťimským o
člčmcich wirh Kriftowh a mrawů křeskanskýchjednajč, a
neomylnč z wnUanti DUcha swatčho rozhodei dle přč:
kladU sw. Llpofstolů, kteťč takč tak na prwnťm JerUfa:
lemskčm snčmě sr. 50 Uebo 52 (SkUtk. 15.) rozhodowali.
Qbhčejnč wfseobecnč fnčmh swolciwá ďUď papež fcim,
anebo š jeho dťťwčjfsim dowolenčm Uebo pozdčjssim fchwá:
lenim i tťebaš nčjaký mocnáť, awsfak pťedfedoU w tako:
whch snčmich jest wždhcky ďuď sám papež nebo od Učho
splnomocnčni dUchoin whslanci, anebo neni:li on, aniž:li
UejsoU zástUpci jeho přitomni, mnsi newhhnUtelnč Uza:
wťein takowěho fnčmU fám pak potwrditi, mú:li platiti
sněm tento za obchý, a majč:li Uftanoweni jeho býti
UezmčUnú. Proto takč! lichú a chhbná byla otáška, o niš

se Umozi zwlúfsk w stťednim wčkU w cirkwi hádali: sto:
jč:li(biskUpský)snčm Uad papežem, aneb papež Uad
fnčmem? Nni jedno, ani drUhč!neni famo o sobč praw::
diwě, nebo jako nemůže ďýti wsseobecný sUčm bez bisknpů,
tak nemůže i ďýti fnčm takowý wůďec bez papeže, nýbrž
obč stranh, i biskUpowě i papež mUsi souhlasiti, jčnak bh
neďhlo Uzanšřeni takowčho kUsčho, jednostrannčho fnčmU
ani wfseobecnč, an neomhlnč.

Počitá pak fe takowých cirkewnich fnťmů okolo dnoa:d

ceti, z nichš frdeácte ode wfsechza wfseobecnčeru
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mhlnč jsoU w cčrkwi Uzncinh. Šest prwnich těchto sUčmů
patťido starčho wčkU cirkwe. Mh o Uichza pťičinoU
důležithch rozhodUUUd jejich w sporUých tehdáž čláUcich

wčrh tUto krcitce promlUwime, pomiUoUce owssem Uej:
prwnčjfsi sUčm Niccjskh le r. 325 proti Nriowi o
Božstwi Pčma Ješisse, ježto jsme o Učm dťčwe již jrd:
nali. (š. 58.)

2. KoUstaUtinopolský prwni r. 381 proti Ma:
cedoniaUům o Božftwi DUcha swatč!ho.

Půwodcc Macedoniattů a ďlUdU jejich bhl Macedo:
ninš, arcibikap w Nlešandrii. jeUž Upiral Božstwi DUcha
swatč!ho, whdáwaje jej jen za twor Boži, za aUděla a
flUžeťinka Božťho. TU tedh swolán bdl za cčsaťe Theo:
dosia Welikšho snčm teUto, k UčmUž dostawili se pouze
wýchodUi biskUpowš, a sicc 150 katolických a MacedoUi:
aUských. Sw. Řehoř Nazčameřý ďhl Učjaký čaš pťedsedoxx
toho fnčmU. TU pak UčeUi Macedoniowo zawrhmtto,
Nicejskč!wtháUi wčrh zUowUpotwrzer jest, a k Učmn
bhl tento dodatek o DUchU fwatém co ermhlttč Učeni
Kriskowo a cčrkwewložeU: „Wčťime i w Dncha fwax
těho, PáUa (Boha), jeUž obžinjc (milofti son) a od
the pocházi, jemUš se stejdnájaťo thř a ShltU poklona
čiUi, a jeUž fkrze prorokh UtlUwil.“ A takto rošssiťeltč
wyználti aposstolskč nazwaUč Nicejdsko:KoUstaUtiUopolstč,ťiká

se až dosawč:d nezmčnčltč piximssi swatč w Kredo. u SpolU
odsoUzer tU bhlo i kacťťskwibiskUpa Laodicejskěho, Apoť:
linaťe, erž Učil, že PČU Ježiš bhl jeonm Bohem, a
že Ueďhl taky prawhm člowčkrm, Uejfa lidskč, thrž jeU
Božskč pixirozenoski (Uatmch). u

Jelikož pak pozdčji papež i bisknpowč žápadni (latiU:
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ssti) Usneffklti snčmU tohoto o DUchU swatčm a člowťš:a
čenstwi Pč:ně za Učeni Kristowo i cirkewni Ušnali: pťijat
bhl i teUto fnčm za drUhý wsseobchý od celč cirkwe.

š. 69. BrUhě dwa sněmy rirbrwni m pňtěm stolrtť.

1. Snčm Efešfký r. 431 proti Nestoriowi o
Matcc Boži, a jeU o jedně (Božskč)osobč Pč:nč.

NrstoriUš, arcibistUp Caťihradský, brojil proti tomU;
že se Panna Maria jmeUUjematkoU Boži, doklá:
daje, že prý ona, jakožto osoba lidská, jeU člowčka (Krista
Pčma) mohla poroditi, a nikoli Boba samčbo (ShUa
Božiho uu Bč:na Ježisse), aU prť,ose Bůh Uaroditi Ue:
můžee Proto má prý fe takč Uazýwati jrn matkoU Kri:
stoon, a Uikoli matkoU Boži, čimž zawrhowal kťeskan:
sioU úctu PanUě Marii wzdciwcmlml Zamital tim takč
spolU i Učeni cirkwc, že je Pán Jržiš jeU jedna
osoba, a sire Božskč:, a Uechtčlpochopiti, že prb se
tato drUhá Božská osoba u jediný ShU Boži z Marie
PaUUh Uarodil. Pochhdil totiž w tom, že erssil ono
úzkš a tajčmnč spojeni Božskě a lidskč pťirozenosti (Uá:
tUrh) w PČUU Ježissi, dle Učhož KristUš Pcin, jsa fpolu
Bůh i člowčk, je pťcce jen jedna osoba, a to Božskčx.
NestoriUš tedh pťijimal dwč osobh, BožskoUi lid:a
fkoU w Kristn, a th chtčl dčlitř tak přisUč od sebe, že
prý se ncmá ani ťikati, Shn Boži trpčl, Uýbrž jen Kri:
stUš člowčk trpčl. Tťm owssem, Uetrpčl:li Shn Boži,
mUselo bh wykoUchi nasse skrze Krista w pochhbnost
wzaro býti, anto náš poUhý člowčk n a tťebaď to byl
i PČU Ježiš uu nikdh whkoUpiti Uemohl. Ronhawč do:
kládal, še prý Uemůže ďonu Ueb třimčsičnč ditě (Pána
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Ježisse) Uazýwati Bohem, a že raději, UeUstoUpi:li od
toho ostatni biskUpowč, š Uimi ani mlUwiti UebUde. u
Statnč opťel se mU swe Chrill, bisknp Nlešall:
driUský, a moUdťe mU dokazowal, že se Pcin Ježiš
Uapřed UeUarodil jako poUhý člowčk z Pmmh Marie, a
že w Učho sUad teprw poždčji Syn Boži UrwstoUpil,
Uýbrž že Bošstwi hUed spojilo se š člowěčeUstwim w ma:
teřskčm lůnč Pmmy Marie, a tak že se Uarodil Ua swět
wtčleUý ShU Boži, Božskú osoba Ješisiowa. Na sUčmč.
w EfesU, kdež whslanci papeže Celestan jesstě Uebyli,
prohlcisil nejprw swe Chrill, jeUž zatim pťedsedal, swých
dwanúct člciUků proti Nestoriowi, š Uimž tU soUhla:
silo jčn fsrstncict biskUpů, kdežto k cirkwi a k sw. ChrillU

200 bisknpů stcilo. TU pťečteU byl po pťichodU papež:
stých whslanců list papeže Celestich o dosawcidUi
wiře cirkwe w jedm: a to BožskoU osobU PáUč. Nesto:
riUš bhl sesazeU a z cirkwe whobcowčm, a slawUč byl
prohlcisseU peri člciUeksněmU takto: „Pčm
Ježiš spojil člowěčeUstwi š Božstwim w jedUU osobU
(Božskon) a Maria Pmlna tedy prciwem se RodičkoU
Boši Uazýwú.“ SpolU pak přidčma prosba cirkwe: „Qro:
de za Uč:š Swatci Boži Rodičko,“ čili jak řikcime wr
ZdráwasU: „Swatci Maria, Matko Boši, proš za Uč:š.“
Lid wčťici čekal š toUhoU od rúUa až do wečera pťed
kostelem Matky Boži, kde sUčm rokowal, žúdostiw slhfseti
rozsUdek shromcižděllých thů. N když fe wečer otewťelh
dweťe kostela, a sw. Chrisl ohlcisil, že Nestoriowo UčeUi
bhlo zawršelto, a Marřa PaUUa NodičkoU Boži i dcile
zwcan a ctčna bhti mci, tU Uebylo koUce júsotU: „Wele:
beUa bUdiž slawUč: a wždy witčznč: Matko Boži, Maria
PaUUo!“ wolal radostnč lid, házel kwětinh biskUpům Ua
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cestU, prowázrl je š boťčcimi swicemi do jejich pťčbhtků,
oswčtlil w Uoci mčsto, a pcilil kadidlo Ua Ulicich. Nesto:
riani Uechtčli poddati se cirkwč, a teprw po don letech
poddali se jedini Nntiochrnfftč, a aďh bhli do cčrkwe opčt
pťijatř, Ucisledečci wtháUi UčiUili: „Whšnáwcime, še jest
Pcin Ježiš prawb Bůh a prawý člowčk,a še se obč dwě
pťirozersti, Božská i lidská, w jedm: ofobU spojilh, a
proto whzneiwcimejedUoho Krista Púna, jednohouShna

.. Božčho a jednoho Pcan. Dle tohoto spojeni, jež se stalo
ďrz wsfelikčho smčsseUč,jmenteme blahoslawenox: Pcmm:
Marii MatkoU Boži, pončwadš Bůh, Slowo, wzalo Ua
febe tčlo a člowčkem UčiUčno jest, a od swěbo početi se
spojilo š tčlem wzatýmz Marie PanUh“ Ti pak
Nestorianř kteťi Uechtčli UpUstiti od blUdU swčho ode:
ďrali se do Persic Shrie Jndie a Činh, kdežtopod
jmenem shrskhch Ueb chaldejskych kreskanň, w počtu
asi půl milliom:, až dosUdtrwaji, ač wr wiťe iw mrawech
křeskanskýchwelmi sklesli. K Uim patťi i Tomássow:
ssti kťesčaně w JUdiia Swým časem pňsobili jejich
mišsionári chaldejssti w Persii dobťe protč Mohamedan:
skčmU Učeni jelikož TUrci proti Uim jakožto Uepťatrllrm
Řeků a wčřlcčchŘimaUů tak UertUč Uebrojilč au

2. SUěm ChalcedoUský r. 451 proti EUthchowi
(Monofhsčtům) o lidskč pťirozenosti Pánč.

Z Nčstoriowa blUdU powstal brzh blUd Uowý, který
lxhl již ďčskUpApollinariš takč zastciwal. Emhchčš, opat
w klássteťe KonstaUtiUopolskčm, opčral se totiž siawnč
proti NestoriowU mhlUčmU UčeUčo dwon osobách w KristU,
erpatrnosti a hloUbawosti son pak zmcitl si opět UčeUi
cčrkwe o don pťirozerftech (Božskč a lidskč) w KristU.
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Uznáwal sice, že pťed wtčleUťm Pčmě ďhto prý wedlč
prawého Božstwi i prawč člowččenftwi w KristU, ale
spojenčmobouw jednu osobUbyla prý bčdná lidská
pťirozenost od welebnč Božfkč pťirozenofti
jako krůpčj wodh od moťe pohlcena a znččena, takže
tedh Pán Ježiš mčl jen Božfkou pťťroze::
Uost. Tčm bh owssem zafe whkoupenč nasfe bdlo w po:
chhťmostmordeno, Uebot UemčloliKristš těla, cčtu a duffe
lčdskč, Uemohl pro Uč:š trpčti, aUebo trpěl jeU Ua oko
a zdánliwč, cožťxy Uám Uebhlo Uťc ptatno. StoUpenci
:Uhlného UčeniEuthchowa, kteťi zastciwali jen jednU a to
Božfkou pťirozerwst w KristU, sloUli proto po ťeckUtakč
MoUofhfjtč (whzttáwačřjedUčpťirošenosti). uu Proti
tomU opťel se siawně hUed ftatečný papež Řčmský, Lew
Weliký, jeUž ařcibifknpu Konstantinopolskému,Flawia:
Uowi, Učenť cťrkwe o wtělerti Shna Božiho mezi jiným
takto w listč fwčm whkládal: „Jednorozený Shn Boha
the, od wččnostč z DUcha swatč!ho počat, Uarodil se
ž Marie PaUUh, takže jeden a tentýž jest SdU Boži a
takh spolu i fhn člowčka. K smazáni winh Uafsi spojil
se Bůh š člowěkem, jak toho žč:dalo spasenč Uasfe, abh
jediný UcišprostťedUčkmezi Bohem a lidmi, člowčkJežiš
KristUš, mohl za Uáš trpčti.“ uu TU se sessel snčm
w Chalredoně r. 451, jenž za pťčdfednictwiťčmských
whslanců Učkolikset bčkapň zahrnowal. J Entycheš
přčsf el a whznal neobaleně bludnč Učenčswč, ťka: „Wh:
zUáwám, že Pcin Ježiš pťed spojenřm swým w jednU
osobU z dwou přirozrrwsti sestáwal, po fpojeUč swčm
wsfak jeU jedm: pťirozenost měl; božskč jeho tčlo nebhlo
Uassemu w podstatě rowUč, thrš zdčrlo se jeU podlč ze:
wltitťnč podoby a pohledU podobslč bhti.“ ux Tčž pťe:

21



322 DrUbč dwa snčmh cťrkchi.

ťteU ďhl list papeže Bwa o tomto UčeUicirkwe, Uačež
otcowč jedUohlasUě wolali: „To jeft wira olců a apoli
sstolů i Uáš famých. Sw. Pe:r mlmořl ústh Lwowými,

uUčxťwžxtč:a prawdiwě Učil Lew, tak Učil i Cdrill (Nleč:mt:

drinfký), kdo erěťi, whobcowáU bUď!“ uu Na to bhl
EUthchešzcirkwe whloučen a whznáxti wirh o tomto
čláUkUtakto bhlo whslower: „Ncislednjice swatých otců,
jedUomyslUěUčime, a jedUohlanč wtháwáme jedUoho a
tč!hož SyUa Božiho BáUa Uassebo Ježisse Krista, jenž
je!studokonalý w Božstwi a člowěčeUstwi, prawý Bůh a
spolU prawý člowěk, zrozUmUč dnsse a ztčla feftciwajici,
stejnč podstath š them podlč Bošftwi, a spolu sterč
podftath š Ucimi podlč člowťčeUstwi, a we wfsem Uám
1est rowUý, whjma hřich; od wččnosti splozen dle Bož:
stwi fwčho, w posledUich pak dUech pro Uáš a Uasie spa:
eri z Marie Paxmh, matkh Boži, dle člowěčeUftwiUa:
roZeU, jedeU a teUtýž KristUš, ShU Boži, Pčm, jedno:
rozeUý, jeUž zdon přirozersti (božfkča lidskč!)bez smi:
sseni, bez promčllh, bez dčleni, bez rozlončeni fc pozUáwú,
takže fpojeUim timto rozdil těchto don přirozerfti Uio
kteral fe Uezrnssil, ale fpifse zwlússtUost každččupťirozerfti
w jednU osobU a jedmx bhtoft fpojcnh bhlh.“ uu Papež
Bew kžádosii sUčmU potwrdil UsUesseUitoto, ač tim pťece
Uepřeftalh mrzntč hádkh, jelikož se zwláfstč ťečti cisařowč
Zeno (471uu491) a JUftiUiaU (527uu565) do wirh mč:
chali, a moci a cifařskými rozkazh o člúncich wirh roz:
hodowati chtčli. Teprw pátý uwsseobec!týfnťm t. j. KoU:
ftaUtiUopolskh drth r. 553, kdebhlo 165 bikapů
zwláfstě z wýchodU, Upokojil rozmiffkh tyto w cirkwi, odo

woláwaje se Ua UčeUifw. thů takto: „Wyznciwáme, že
držime a kážeme wiru, kteroU Uám Ua počátkU Udčlil
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Pán a Spasitel Uciš Ježiš KriftUš, kteroU fw. Npofsto:
lowě po celčmfwčtč kcizali, a swati thowě wh:
žUciwali a whklčcdali.“ Mimo to zawrhl fnčmtťi ka:
pitolh čili tťi fpish don biskUpů a jednoho kUčzeNefto:
rianskěho a nčkterě mhlné Uáhledh Učeného Qrigenefa
(š. 64, 2.) thtkh těchto blUdaťů Udrželh fe wffa! až
do dUefska, jsoU to: Koptowč w Eghptč a Nbdšfinii w
Nfrice, a Jakoďitč w Syrii a NrmeUiiw Nsii. JfoUt
pak jmenowani rozkolnici w Uábožexnstwiwelmi mcilo wzdč:
lcmi, a w mrawech welicc sklesli lidč.

š. 70. :šestý a poslrdUi sněm w starčm wěum. čšonstan:i.
nopolsůý 111.1 r. 680 proti tMonothrlčxtům o dwoji wůli

Zšůnť.

Řeckťpcisať HerakliUš zwitězilw Shrii a Nr:
meUii, kde bhli MoUofhsitč, kteťi jednU pťirozenost (Bož.e
skoU) w KristU UzUáwali. J chtčl je scim Ufmťťiti š cir::

kwi, a dal si UamlUwitč, že prý Utčl Pán Ježiš sice dwč
pťiroženosti, ale že Utťl jen jedUU wůli, čimžUthsiil,
že Monofhsith do cirkwe pťiwede. StoUpenci toho Učeni
UazwciUijsoU proto po ťeckUmonotheleti (whznčcwači
jedUč wůle). wafak prawowčrni biskUpowé opirali se
skatnč mhlnémU tomUto wýkladU cisařowU, dokládajice, že
KristUš Pčm jako člowčk mčl lidfkoU wůli, a jako Bčlb
zase BožskoU, tedh dwč wůle, ač owsfem lidfkčr jeho wůle
Uikdh erdporowala Božfkě jeho wůli. Než cifať po:
rUčil zwláfstnim listem zachowciwati jeho wýkladU o jedně

NástUpce jeho Konftallc 11. (642u668) whdal
podobný drUhý rozlaz cifaťjký o jedllč wůli r. 648. Nle

21em
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papež MartiU zawrbl oba rozkazhthto, začežz roz::
kazU KoUstanciowa Uásilnč odwlečeU ďhl do KoUstaUti::
Uopole, kdež bhl týrált, a pod záminkoU, že je welezrádce,
do whhnanftwi Ua Chersoneš poslán, kde UsoUžeU,zemťel
jessič těhož xrokU (655). uu Bodobnť dal cčsať UčjUčeUčj:
ssiho tehdáž bohossowce,o pata Mačci ma, jeUžmU taktčž
odporowal, trýzUiti, bičowati, jazhk mu whťizUoUti, rUkU
UseknoUtia do whhnanstwi odwlěci, kde w 80. roce swěho
wěkU (r. 622) zemťel. uu x

Nástupce cisařůw, KoUstaUtiU (668ur685), swolal
tedh r. 680 B pťiwoleUim papežowým ffestý wffeoďecltý
fnčm do KonstaUtiUopole do cisaťskšho,tak zwao
Učho trUlaUskěbo paláce, od Uěhož takč trulaUským fe
Uazýwá.xe) thlanci papežfsti pťedsedali, 160 biskupú
se shromáždilo, list papeže Ngatha o tom ďhl pťeu
čtčU a oUplUč schwálerc, ačkoliw strana cisařská i tešth
swatých thú zúmhflslč pťekertila. Lon jeden Umichtčto
straUy chtčl fhromcižděrcě otce o prawosti whkladUMoUothe:
letů tim pťeswědčiti, že wzkťisi pťed jejich očima mrtwěho,
což sč mU owfsem Uepowedlo. J pixijato jest konečUě
dofawádni UčeUi cirkwe, a whslower takto.:„Jako
mčl PáU Ježiš dwoji pťirozerst (BožskoUi lidskoU), tak
měl i dwoji wůli (BožskoU i lidfkoU), a obě jejich činUosti

Uedčlendč, UezměněUé, Ueroztržmě a Uešmichaně, obč wůle
wssak sobě Uikdy erdporowalh, nýbrž lidská wždh BožskoU
pofloUchala.“

ln) TrUlaUský palúc , Ueb TrUllUš , bhl takto Uazwún, že jedna
Z hlawUťch jeho sini ďdla pťekienula Ua způsob wejce, a
talowé kleUUti siUlo ťeckh trUlloš , odkudž jmčno pal Ua celď
palúc pťeUesser bhlo.
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Pťece wssak Udrželi se zbhtkowč tčchto ublUdaťů
w Shrii, kdež prý žili zwlč:sskUa Libam: okolo klásstera
swatčho Maran. Qd Učho, aUebo jak jiUi prawi, od
periho swčho arcibiskupaMaran slUli MaroUitč,
a s!Uiišilřuse teprw w 12. ftoleti š cirkwi.

QbssirUč a dobrč zpráwh o tčchto wssech blUdech,
posslých z mUdráckčho hlochini we wiťe, jakož i o prawčm
Učeni cirkwe katolčckč.sepsal Uejprwč s w. Epifan, arci:
BiskUpw SalamiUě Ua ChprU, od r. 367u403; pošdčji
pak dodal k Uim popiš pozdčjsfichblUdů sw. JaU Dau
mašcenstý, mnich a knčzw klcissteťeJerUsalemskčm, Uej:
znamenitčjssi tehdáž cirkewlti UčeUec, slowútUý eťččUika
spčsowatel Ua wýchodě, jenž zemťel po r. 754.

S Uim takťka Ukončila wýchodni čili ťecká cirkew
weťeroU son činnost, zwlásstš w oborU spifowatelskčm.e)

7j.

Půwod Umichů a klássterů w siarčnl wěkU.

š. 71. Pohnmlecy a Zňsady pťisnť(jssido Fiwotčl liťrstanu
sle:ěho. (Zsůrtowě).

Mnissi čili klássterltici powstali z poUsteinkň, poUc
steinci pak whwiUUli se ž pťifnčjssiho žiwota jedUotu

M) Krňtcc jednú o tčchto fnčmich Dodatek k Ř ebú k owť Bar
tristickč enchklopaedii 1860; důkladnč pak dxx. H e s e l e we
swčm fpisU Eoncřliengefchichte w dilU 1., 2. a Z. rokU 1855
we FrýďUrkU whdaUčm.
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liwých kťeskaUú, a tento pťisUějssčžiwot zaklcidci se w pťi:
rozeUč powaze a potťebč tčch lidi, kteťi po dokanlosti
toUšč. Wždhcky, kdhž chce člowčk Učco rozjimati a Uwa:
žowatui,pťeje si, abh mčl pokoj, abh bhl samoteU; a
chce:li fe tedy obzwlássk a wýhradttč obirati š PáUčm
Bohem a spaerim fwč dese, Uapomáhú mn samota
welice, jelikož Ux UeUi whtrhowáU z pťemýsslenč swčho,

aniž pohorfsowáU od zlých liřdip Qwssem samoty Ueni
l tomn erthUtelUč tťeba, jelikož ř mezi lřdmi lze wčx
Uowati se BohU a zbožUosři,ale jest to š mUohými spojeno
obtišemi a pťekážkami. Proto již i pohansti ťečti
mUdrcowš rádi dleli o samotč, abh Uebhli whtrbowáni
od lidi, a zkoUmalitU prade a moUdrost; proto i U
Židů za čafů proroků bhl oblich pťifUčjssižiwot; an
pťed pťichodem Krista Pána Ualczamelafknk osa:
motUčleUUx žiwotU i U ,Židowskych Ešerů i U Egyptskych
TherapeUtU (š 17 o) Sw Jan Kťtitel kázal na
poUsstis weda tU pťčsltý o famotč žiwot, a sám Kristx:š
Pán pťiprawowal se k swšlnn szcsseUčmU úťadU dřiwe
Uež weťerč whstoUpil, tčchým rozjimúUim a poftem Ua
ponssti; jakož i často probdčl o famotč Ua modlitbách
celč noci. Neni to tedh Uic dinčho ani erbhčejnšho,
še ř jedUotliwi křeskaUé hUed w prwnich dobách cirkwe
odlibowali sobč takowý šiwot, citice k UšmUw fobč žwlússtni
powoláUi a toUžice po dokanlofti kťeskaUské, milUjice
chUdobU a čistotUý žiwot. Wždhč fám Pcin Uemčl, kdebh
hlawh stloUil (Mt. 8, 20.) a pťijimal dary od zďožUých
žeU Piipomitxali fobe zajifte takhř slowa PaUč: „Kdo
se erdťekUe wssech wčci, kterymi wládne, UemUše
suf. mfo m “ Uerkue i Uňřxnm nnn SstafsfofořuňUhll UU,QU Učruupruu, ǧuduz r uufux aeluu u wa:wf
daUe bohatemU mládeUci: „Chceš:li dokanlym býtč
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1di, prodej co máš a rozdej chUdým, a bUdeš miti
poklad w Uebi.“ uu N jiUdy zaš radil a schwalowal
PáU čistotUsrdce, tdyž prawil: „JsoUť zajistč pchicowč,
kteři se sami aničtwi oddali pro krcilowstwťUebeskč,ale
Ue wssickUi chápc!ajiutoho flowa, ale kterým dčmo jest;
protoš kdo můžeš pochopiti, pochop.“ Mimo to Pán
switil jim sám pťikladem fwým, an z PaUUh počat,
aneUskčho pěstoUUa mčl, anicem zůstal, a panickčho
aposstola JaUa Uade wsseckhmilowal.

PowžbUzeUitedy slowh i přikladem Pánče, od:
ťťkalř se Učkteťi wčťici statků fwých, jak to widťme jiš Ua
prwnich kťeskcmechJerusalemských (SkUtk. 2, 45.), a trá:
wili žiwot swůj w UábožUčm rozjimáUi, w práci, w chU:
dobč a anickČ čistotě, jeU še Uaupočcitkn jesstč UeUchhlowali
fe do samot za mčsta a Ua ponsstč, ale zňstáwajice
Blidmi, zdržowali se jeU přilišnčho zacházeUiš jiUhmi, dleli
často Ua modlitbúch, cwičili se w sebezapiráUi, w chUdobč
a patrickě šdrželtliwosti. MUoži pak také prodáwali fwč
.jlnčnť, podporlřjťce z Učho chUdč a whkUpUjice zajatč.

Netwoťili tedy jesstč šwláfstUiho stawU, anž mčli šiwot ten
za zwlásstUi powolcini, ale toUžice po wyšssi dokonalosti
kťeskanskč, žili w skutkU pro febe, ač mezi lidmi po:e
hromadč.

š. 72. žšmmi poUstchiri bťeskansstčw Egyptě; sw. Bau
wrl (ř 341) a sm. BUloUiU Z Echrby (ř 356).

Teprw w tťetim stoleti whwim:l se prawý,
ofmUotUčlý ux poUsteincký šiwot meši kťeskaUh Ua wý:

chodč. thš totiž počinal mižeti wžorUýa dokanlý žiwot
čim dcile tim wťce mezi křeskaUy w obcich a osadcich,
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odcházeli nčkteři , nechtice se w společUostř tčto pokaziti,

a toUžice po pťisněm bohUmilěm žiwobhti o samotč,
za yďce a měska, a whhlidli si tU Učjakč ofamotnčlč
obhdli pro seďe, abh tU BohU tim horliwěji sloUžiti
mohli. Qbhčejnč bhťa to Učjakci jeskhnč aUeďo chatrUč
szdowaná chýžka. Nwssak w čaš krUtých pronásledowánť,
zwlásstč za cisaixe Dccia a Diokleciana Utikali mUozi
do poUssti, abh“se tU pťed proUásledowatr.li Uchrcinili.
N kdhž pťestalo pronásledowáni, zčlstali tU přece nčkleťi
Uábožnčjfsi lidě, aUt si bhli zatim tcx.ntotichý žiwot oďli:
bili. uu Jakožto prwni známý poUsteink Uaskytcife Uám
sw. Pawel ponstewnťk, je:lž se rokU228 w lporUim
Eghptč (Thebaiš) narodil. pW čaš pronásledowáni cisaťe
Deciowa Utekl se co 22letý jiUoch ze ftrachU, abh jej
sswakr jeho co kťeskana Urwhzradil, Ua ponsk, kde ďhdle
w jefkin, po 90 let o salnotč modlitdoU a poskemBohU
sloUžil DeUnč modliwal prý se 300 modliteb maje
300 lamiU.kUw klinč, a poťaždč jeden na stranU odložil
Žiwot jeho popsal nam Utčfsenč sw Qtec Jeronym, a
cirkew slawi swateť jeho 15 ledna. Qwoce palem po:
skytowalo mU pokrm, lifti jejich odčw, a pramcn po:
dáwal mU wodh. Umťel tU teprw w 113. roce wčkU
fwčho re 341 po KristU Páml. u Brzh odessli i mnozi
jini na thto ponstč Eghptskč,Arabskč, do hor a na ostrowh,
zwlásstč pak za cisaťe Diokleciana, kdežto žiwice se praci
a občerstwnjice se modlitboU, jedeU wedlě drUhčho nedaleko
Bhdleli, majice tU swč chbškh a žijice pro sebe a jeden
drnhěho powzbuzňjice.

Nsi rok pťed smrti sw. Pawla poUsteinka dossel sem
tčš sw. thonin Weliký, který se wlastnčteprw stal
prawým zakladatelem tohoto žiwota, a proto obhčejnč
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i otcem poUsteinlů se Uazýwú. Bochcizejez mož:
ných rodičů, Uarodil se w Eghptskč zemi rokU 251, awffak
od zbožUýchrodičů, kteťi jej t BohU pilUč wedli, raději
Ueposilčm an do sskolh ze strachu, abd se jim Uepotazil,
za to wssak brciwúU B 1edřUoUsestroU fon bedliwč k slUžo

b.im Božim, kdež fchopUěho mladčka zwlčxsstč čteUi Uo:
wěho zč:kona zajčmalo. ToUže Uerstcile po dokonalejssim,
intťUim, od swčta odloUčeUčmžiwotč, UmiUil si, kdhž
asi w 20. roce osiťel, zcela oddati se BohU. TU pak
pťijda jedUoU do chrcimU, flhfsi prriwě pťedčitati slowa,

jež bhl Pčm Ješiš oUomUďohatčmU mlúdeUciťekl: „Chceš:li
dokanlým Býti, jdi, prodej, co máš, a rozdej chUdým.“
J zdálo se mU, jakobh tato slowq zrowna k UčmU dyl
Pčm wolal, a pťissed domů, roždčlil otcowskč pozemkh,
asi 140 jiter mezi soUsedh, a prodaw wsse ostatUť jmčni,
rozdal peUize chUdým. Y kdhž jiUdh opčt slhssel
flowa Spasitelowa: „Nepečthe o zejtťejssi deUee(Mat.
6, 34), Uminil fobč, še zcela swčt oplxsti,a odebral se
hUed Ua poUssk, prache tU, poftč se a oďiraje se B Bo:
hem, spolU pak docházel k wedlejfsim poUstewUřkům, chtčje
sc od Uich šbožUčmU žiwotU pťiUčiti a setrwal tak 20 let.
Zwolil si za obhdli skroonU jeskyňkU, kůži mčl za odčw,
jidal oďhčerč jeU jedUoU za den, a to až po západU
flUUce, Učkdh taky až za dwa dni, požiwaje chleba, soli,
a wodh; Uefpciwal skorem celč Uoci, a kdhž Ulehl, flan
žila mU holá zem w jeskyni za lk:žko. TU pak ansstču
wowali ho mUozi jiUi zwůkoli, tcišajřce se ho o radn, a
NntoUiU kázúwal jim o BohU, o pomijiteonsti swčta, o
fpaeri dese a zapřeUi feďe saměho a powzbuzowal je
Uejwice wzorným swým žiwotem. KoUečUč ho přcitelč a
šUcimi jčho prosbami swými ktomU pohUUli, že fe wráo
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til ze samoty tčto, a že založil UedalekoThebaidh
peri fpolečUost poUsteinkkx, kteťimčliUadon
kopcich bliže čerweUčho lnoťe rozlezlč budkh k swčlUU

oďhdli. Sw. NUtoUiU obcházel je, whučUje je we wiře a
mrawech kťeskaUských,i Uapolnanl je t zapirálň sebe,
k láfce k bližnilnu uu kmodlitbě a k bedliwč práci. Tak
potenáhla rostlh osadh poUsteinků, kteři se čiln dúle
tim wice blčže sebe Useač;owcxli,da tim peri zúklad k společ.e

UčmU bydleUi w jrdUolU dolnč (klássteře) položili. Než sw.
NUtoUiU odessel opčt z periho společUého sidlae tohoto,
chtčje o saontě w pokoře jako dřiwe sloUžitiBohU, a Usadil
se Ua jednom wrchu, jeUž UhUi horoU sw. AntoUan slowe.
Žáci a poustewUčcčjeho wsjak hledalč ho, až ijej nalezli,
a prosili ho, abh se k Uim opčt anrútil. QU wssak UeučiUil
to wice, ale založil Uoon osadU poUsteinkčl, jichž počet
časem až Ua 5000 mUžů wzrostl. Sám pak wpUčowal,
Uapolnichl a ansstčwowal je, idťiwčjssi swě osady, Utwr:
zUje wssecth w kxoť,xUmilčmžiwbtč. J požiwal sw. YUto:

UiU erbyčeré wcižUostia úcty P cirkwi, a powažowáU
bhl za welikčho lUUše a UčeUcr. Ucth tš dosieť i proto, že
dwakrúte do hlainho Ulěfta Cghptského, do Mešasldrie
se odebral, abh tam láskU fon k PáUU Ježissi a k wh:
zanačům jeho oswědčiť. Poprwč tak Učinil w r. 311,
kdhž krutě pronásledowáUi za Mčxšimiana šuťilo, abh tU
:nUčeUčk stúlosti powszzowal, žaláčowaUš potčssowal, a
Ua smrt odsoUzeUé doprowázel. Rokn pak 355 pťissel
sem podrUhě k whzwáUi biskUpťxprawowčmých, aby po:
haUh Ua wiru obracel, a proti NriaUňm wirn a Božstwi
PáUť hcijil. Qbě kanl B weťikýmprospčchew. Sw. Ytha:
UasiUď, 1enž jeho žiwot sepsal, a dčxťladUš ťeči 1eho UazUa:

erUal, whprowázel jej pak odtUd až kbráUč lnčfta. Citě
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pak blizký konec žiwota swěho, obessel zbožUý staťec jesstč
jedUoU wsircky osadh UčrUikůj fwbch, Uapominaje je
k pewUč wiře a pťisně kázUi. Na těto cestě fessrl se i

Be sestroU son, kteerci7ťidila podobtloU osadU UábožUých
žeUsstiU Ua ponsiti. eeteastUš a spokojeUč skanl r. 356

w 105. roce MUUškUswčho. Cirkew cti ho co swatého.
(17. ledUa. Ziw. Sw.)

š. 73. žšnchominď, mnich Egyptsbý, prmni ťaůladatrl
ťrdnli wr ťtwrtěm stolrti.

Nž ,dosawáde Ueměli tito roztroUsseUi po poUsstich
poUsteinci ani společUěhoobhdli, ani Určithchprawidel
(regUle Ueb ťehole), an wlastnč swěho pťedstaweného,
jehožbh po swě powinUosti we wssrm poslnssUi býti mčli.
Tento Uowý pořcidek zawedl trprw PachomiUB, žcit
sw. AUtoUina, jeUž i UcibožeUskýi společensiý žiwot, mod:

lith i prcici jcjich rozdčlil a Uspoťádal. Bochúzeje zpo:
hanských rodičů w Eghptč, bhl odwedeU Ua wojUU. Kdesi
Ua swčm wojeUskčm pochodU bhl welmi wlidUě pkijat od
jedUš kťeskaUskč!rodiUh. J whptáwal se Ua wirn jejich
a stal sc Ua to kťeskancm. Jistý poUstewUtkpak thčil
ho žiwotU swčmU, a PachomiUB Usadil se mezi rokem
325 a 340 Ua jedUom ostrowě ťekh Niln w Cghtfkč
wesUiciTabeUUe,kdež prwni klássterzaložil. Brzo
shromáždilo se okolo nčho asi 1300 zbožUťpchmUžů, kteťi
starali se tU o spaseni swě, a o chUdš ďližni modlitboU a
praci. Pracowalo se w zahradách i Ua polich, hledčlo
se i wčel, pletlh se kofsikd, an Učkteťi spisowali takě
knihh. Pozdčji zaťidil jesstč jiUbch osm klássterů, w nichž
9000 mUichů bhdlelo, a th wsseckh spolU spojil, a pťedeu
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psal jim Určitč:prawidla; taktč!špťedepfal prawidla pro
takowěto fpolky šeUfkých osob. Poftiwali se pčt dUi w tý::
dUU,dwaťrát dennUšfcháziwali fe k modlitbč, awssaki wečer

lla w půlnoci fcháziwali fe takš č fpolečnč poďožnosti, zpi:
wajice dwanč:ct žalmů, čtoUce dwakrcit z pisma swatčbo
a modlice se. n Po Pachomiowi zdokanlil pak prwni
prawidla klássterů ?lmoUiUš, taktč!žznamenitý mUš a
wčhlasUý mUich, jakož i MakariUš mladssi.

Nhni pak rosziřowaly se kláffterh z Eghptado
jiUých zemi, Uřawýchodč i Ua zcipadč. Nejprwé dostaly se
zEghpta do Zidowskč zemť a doďShrie, kde je Uwedl fw.
Hilarion, jsa již od patUácti let žákem sw. NUtoUan.

Sw. EpifanUš těž horliwč klč:ssterůpodporoš
wal. n Sw. BasiTiUš, biskUpw Cefarei Kappadockě
(xř379) wystawěl :UUobokláffterů w Malč Nsii (w PoUtU
a Kappadocii), a pťedepsal jim dwoje prawidťa, řeholi
wčtssi a menssi, jež pak celý wýchod pťijal, takže se tam
až pofUd jenom klásfterllici, dle ťehole těto Basiličmi nao
zwan, Ualežaji. Lidě hrUUli se do ťehole jčxho,p takže i
fami cčsaťowč koUečUš tomU se opirati chtčli. Cčfať ari:e
aUský,Waleltš (364n378), Ueslowssem těžce toto silnč
sftřeUi se Umichů, an prý UU:tim mlroho kwojskU schop:

Uých lidi fe odUimá, dal je proto zmrzačowati, an č
zabijeti u ale přece nezwjtčzil Uad horliwosti tehdejssi,
ano w Umobč!m klássteťe tťeba pčt an i deseť tisic jich

žilo a pracowalo. Sw. Basil šaložil takččťpUedUa po:
čcitkUzwláfftni jeden klússter, w jehož ťeholi mUichům
Uaťidil, abh fe stUdio:Ui liternťmi a zwlásstč rošjimúrlim
pťfma swatého obirali, chtěje jich poftawiti a poUžiti
proti YriaUům, bh wirU Boži hájili. uu W Nfrice pak za:
wedl UtUichy fw. NUgUstiU.
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Na západ dostali se swatým Athanasiem,
jeUž fwť,mtwýbomým žiwotopisem sw NUtonan rozjaril
wčťici k Uasledowani tohoto ziwota; pronasledowall bhw
od Blrianů, pťiwedl š seboUr 341 do Řima dwa egpptskč
mUichh, kteťi swýUt wzorným žiwote.m laskU kUklafskerltimll
žiwotnUa západěszdili. Prwlti kláffter powstal
U MiláUa, přičiUčnimfw. Nmbrože, asi hodiml ccskh
od mšsta, jak to tehdáž w obdčeji bhlo, že mUifsi wůbec
za Utšstem swč kláffterh mčli.

Do fraUcoUzskézemš Uwedlje sw. MartiU, bisknp
TUrský š takowým prospčchem, že pťi jrho pohťbll r
400 bhlo UmichU jen zklafsterů od Učho založeltých pťeš
2000 pritoUmo.Žakjeho, SewerUš Snlpicinš whpraije
Uam takto (xf420): „Sw MartiU měl komůrkUdťewšnoll
jakož i Umoši jini bratťi; Učkteťi wffak bhdleli i w skal:
Uich jeskhnich; wsse bhlo fpolečUč. Qdiwali se w hrUbý
oděw, Učkteťi i w srst welblolldi; wina tU UrzUali; po
odďhtčm postU jedlo se společUě; jinam se erhcházelo,
leč l fpolečUčUtodlitbč.“ Kašs iaU, jenž se wzdčlal sedmie
letým fwým bhdleltim Ua ponfsti Eghptské, založil r. 415
U francollzskčho mčfta Massilie (Marseille), dwa klciffterh,
jedeU pro mllžfkč a drth pro žeUskš,a fepsal tU r. 417
obssirný spiš, w Učmž jim wzorný klússterni žiwot wyličUje,
a pťed wffelikými wadami a hťichh jich warUje. u

š. 74. Bťiblad:tě Fiwobyti Umichň n blahodňrně půsne
beUi jilůssterů.

Wr čtwrtšm stoleti rozfsiťilh se tedh klásiterh w ceu
lčm swčtč kixrsfanskčm š welikoll rychlosti, a kwětlh
w blahč čiUUofti swč Ua wýchodš až do polowice pcitšho
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ftoleti, Ua zcipadč pak teprw zwlásstš w pátčm a ssrstčm
wčku. Zachowciwaliť owffem již obhčejnč tři flibh klá:
ssterni: dobrowoonU chndobU, UftawičnoU čistotU a úplnon
poslUssnoft k předstawenčmu, ačkoťiw Uepowažowath fe
slibh thto za dožiwotnč a neerssitetně, ale kdo fe nazpčt
do swšta anrátil, držán bhl za člowškalehkčwirh anebo
aspoň slabč wůle; anUh pak, kterč whstoUpiwsfe fe pro:
wdalh, powažowáklh zrowna za cizoložnice. Mnichowč
bhli obhčerš nekUšži, whjma pťedstawenčho, jenž skrz
:ohkonáwáni slUžeb Božich a potťrb UábožeUskýchbhl kUč:
zem, ostatni pak byli Uejwice ťemeslnici, ač Ualezali se tU
často welci Učenci. Nábožnosk a práce byla jejich
zamčstnánim, a to wsse w Určitčm poťáde. Sw. Jan
Zlatoústb popisUje den w klcissteťe takto: „Na úfwitč
fejdonse knábožným chwalozpčwům a k společnčraUni mod:
litbč, po Uiž sr obiraji čtenim a rozjimúUim pisma swar
tčho. Taktčž fe modli o 3., 6. a 9. hodinč.xe) W po:
ledUe zafednon ť ftolU, ač tU Uemaji mnobo Utiš š jid:
lem. Nčkteťi maji jen chleb a sůl, jini beroU si k tomU

i olej, slabssi a chUrawi pošiwaji takč zeleUiUU.thatUi čaš
ročmlji práci, nocleh pak maji Ua slámč.“ xu Ziwot pak
jejich bhl tak mrawný, že je sám sw. YUgUstiU Uad
mirU whchwalUje, an swatými Uazbwú: „Widčl jsem
w Milánč, prawi, pťibhtkh tčchto fwatbch a to mnohých
mUžů i žeU, jichž předstawelch bhl knčš, !UUž wýborUý a

Učenb. A kdhbhch jejich !Urawh, žiroot, ťád a staw wd:
chroalowati chtčl, ani dost hodnč to čiUiti w stawU Ueu
jfem, Uebo mUichowč tito jsoU tak swati, čisiotni, po:

Ue)Dle Uassebo obhčcjc mluweni, pťi wýchodu siunce, o 9. bodiUč
ranUi, o poledni, a odpoledrle o 3. bodiUč.
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kxožUia ftťizliwi, že ani protinťci Uičehož UeUalezaji,
žčehož bh je wiUili, jedinč pťilifonU jejich fwatoft.“ u

N proto takh UedostižUú byla jejich činUost a pro:
fpčssnoft w cirkwi. Mimo delitbu hledčli si i pilllč
xofseliké práce a wýtčžkUz Ui poUžili jeU k Uejskro:
wUčx“fsimpotťebám fwým, ostatni wfse obracelo se kUblahU
jiUých. Jedni mďtili lesd, wzdčláwali pUstin, a hledčli
si zahrad, jiUi prowozowali řemes la, stawčli domy i
lodč, jini pracowali Ua polich. Tak wypraije Kašsian,
jak posilali eghptsfti mnissi do welkých Utčst a do zchUdc
lých krajin (Libie) welikš sUmh peUčz a mnohč po:
trawhe N sw. NUgUftiU swčdči, že celč lodi, plnč obili
a jiných wčci chUdým posilajť. Nškteři opisowali knihh,
jini pak, zwlússtčw Shrii a PoUtUpilnč thčowali
mládež, zwláfsk chUdsil, pro Uiž sami sskoly si whsta:
wčli; awfsak i Z mčst posilcini byli do klússterů jinossi,
aby se wyšssim wčdomostem Uaučili. A jak pilUč wyU:
čowúno tU pismU swatčmU a wiťePáUč wůbec!
Nebo práwč zde wzdčlali se Uejflowútltčjfsi mUžowč tčto
dobh w cirkwi, kteťi pak jako bikapowč a otcowč
cirkein tak blahodúrnčpůsobili. Kdo tu erzpominú
Ua sw. Athanasia, Basilia, Jana Zlatoústčho a Ua sw.
Nmbrože, NUgUstan a JeroUýma. NUo fwrchu ťečený
SUlpic Seweruš dokládú, že prý mšsta pokládala fe za
sskastná, když mohla doftati jerm biskupa fxočho zUčja:
kč!ho tlússtera.

N jak horliwč hújili wirU proti blUdaťůln, a to
šwlcifsrč proti takowým, kteťi z powrchniho wzdčlúlli do
ďlUdů zabťedli, zejtnella proti Nrianům a Nestorianům.
Pohcmský Umdrc Liban Uařikú sobč w čtwrtčm ftoleti, že

pký tyto klússterh jmenowitč pohanfkě wiťe fskodi.
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Shrie, Fenicie Ua wirU obrácčUa ďhla jeU od Umichů,
jcž tam fw. JaU Zlatoústý a fw. Nlešander poflal, abh
w horúch skrhtě thto pohaUh whhledciwali a poUčowali.
ŠimoU Seylřreš a sw. Hilarčon wyUččla polřtil mnoho
Saracenů, kteťi k UčmU pťichcizeli. .ouuN pťi tom wc:
donce žiwot pťifUý, plnh seďezapirárli a obětawosti
kbližnimU, a switice wssUdeswatbm žiwocem do:
kanlým, meeli nUtUčpožiwati úcth wsfeobchč, takže
žiwot teUto Uazýwárl ďhl UejhlUbssi moUdrosti, a bhlo
Ukazowčmo Ua Uč jato Ua wzorh člowččenstwa.

š. 75. Žlrslů ůčxťrřřmUichů, a sw. ?šmrdibt, oonwitrl
k žgjich Ua Zč:padť ř 543.

We čtwrtěm stoleti se w padesáli letech klásskerd
welmi po swčtč rozssiťilh, zwlcisstč Ua wýchodč, kde
působilh blaze, a kwčtlh takťka po celhch sto let aš do po:
lowice pátěho stoleti. Pťitom množil se i počet klci:
ssterUiků, takže se jich k. p. r. 372 w famém Egyptč
jerm ke sto tisicům Uacházelo. Nle pťi takowém hojném
Umožstwi klússterů a ssiřeUi se mUichů UeUi ani také diwn,

že Učkteťi hrnuli se do klássterů, mxmajice ani dUcha ani
wloh k tolUUto žiwotU, a že jiUi w klásfteťe samém
w půwodUi hopliwosti ochabowali. Mnozi wstupowali
tam jeU z ctižádosti, pro lrhťč zaopatťeUi, a chtice tU
bez wfsi starosti w pťedesslčm swťtskčm fwčm žiwobhti
pokračowati, jiUi pak wkročiwsse š dobrým úmhslem, ale
bez kussersti do klásftera, Uemčli an dosti silh w febe:
zapiránč, an dosti whtrwaUliwosti w pťisnšm tomto žiwo:
bhti. Mnozi zase zapomanli erh, že powstali Z ponxr
steinkň, a chcčli bydleti radčji w mčftech a po domech,
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Uežli o famotč w kláfsteťe; jini pak odessii docela z klá:
sstera a chodčli po krajč, wedoche žčwot nekláfsterni.
MUozč kanli sice w klásfteťe zeintťni skUtkh, jež jim
ťehole Ukládala, uo ale dUch a ctnosti klássternč, poslUsf:
Uoft a pokora, pracowčtost a chUdoba, weselá, bohUmčlci
mysl, nábožná a panická čistota ztrcicely fe w Uich. MUozi
mUčssi sem cam pletlř fe do dUchoinch tswčtskhch zále:
žitoftť, whjimali se z poslUsfnosti k biskUpům, a pťidr:
žowalč se i blUdů. Ano w mUohých klcissteťichwzmáhala

se j dUchowni pýcha, tak že mnissi majice se za dokonalš,
Uechtčlibráti účafteltstwi ani w slnžbách Božťch a w swáto:
ftech, jinde pak n.eobirali se zase UčeUťma kUihami, a hledicc
si jen modtčtďy, přčwykalč zahalce. Než proto pťece Uer
měli pťestati Uýbrž měli fe jeU oprawiti Y tUdťž takč
Ujťmal se jčchpapež Řehor Weliký proti cťsaťčMaU:
ririowi, když tento zakazal abh Uikdo, kdo kona wojen:
skoU flUžbU, žčwotU klcissterUimU se erddáwal. J psal
mU mezi jiným o tom takto: „Kdybh KrčstUš pťijda,
k tobč ťekl: .,Jci jfem tč z pťfaťe Učinil cisaťem, swčťit
jsem ti celč fwč dUchowenftwo, a ty brciniš iwbm woxt
jákům, aby mně sloUžili :, co pat mU Ua to odpowťš ?“

Na zcip adč owssem Uemnožilh se tak četně klásstery,
dilem pro stUdeUčjfsipodttčbi, dřlem pro anstálě nepokoje
a wálky fxlrowých Uárodů z mista na misto sc stťhUjicich.
Broto Ueklesla tU ani kázrň jejich w tč mťťe, aUč tak

brzh, Uýbrž rozkwčtla tU Uejwťce teprw w pcitčm a ssestčm
stoletř a to hlawUč působenčm sw. Benedčkta, jeUž fe
stal řakťka prawbm zakladatelexn klcisstrrů na západč a
arciotccxm wssčxchUmřchů, jelikož tu jeho ťehole tak wlá:
dla, jako fw. Basilia Ua wýchodě.

Sw. BeUedikl Uarodil se w NUrsii we Wlassich
22
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r. 480 a oddal se záhy již pťisnčmn žiwotU, odejda Ua
ponssi SUbjako U mčsta Tčworč w okoli Řimsrčm, rdež
po tťi leta w jeskyni famoten bhdlil, Učč se od jednoho
Umicha zbožnčmu žiwotU. Prozradiw fe pastýťům, th:
čowal tU mnohč we wiťč a mrawech, až pat bhl došcidcixx

od okolUiho jeodnoho klásftčra za pťedstaweného; ale kdhž
se mnichům nelibila jeho pťifnost, odessel zase na fon
poUssi, a sloUžil tU po tťicet let Boť,m č lidčm, maje
okolo fčbe mnoho žáků a Učeniků. J spojil se konečUč
š Učkterými, a zalošil za krátký čaš w okoli dwaUáct
klássterů pro mUžskě, jež čaš po čafe obchcizele Než i tU
nepotkal se mezi mnichh še wdčkem, jčžto oni pťisnosti
jeho fnússeti Ucchtčli. N proto odftčhowal fe odtUd na
horu KašfťUo U Neapole, kde ď. 529 sám k nowčmU
klássterU si Uakreslil tak wbborný núkreš, že po celá sto:
lčti se pak dle Učho budowh klcissterni stawčlhe Nčdaleko
pak odtUd založil i jeden klásster pro ženskč, kde seftra
jeho sw. Šrolastčra wrchni spráwu wedsa. Zsa dosawád
jen jáhUem w cirkwi a nejfa tedy whswěcčnna kUčxž:
ftwi, kázal tU ř wc wůkoli horlťwč slowo Boži a ťčdil
zde čtrneict let lázeň klúffterni až do fmrti swč!, jež ho

zastihlšx r. 543 w 63. roce wčkU jeho.
Rebole jeho naprawila a zdokonalila klásstery

wrlice. BU zajistš nčjen Uftanowil jako BachomiUš, ale
hledčl takh na to pťifnč, aby fe jeU schopnč lidč napťed
na zkoUsskU(do nowiciatu) do. klásftčra brali, a abh fe tU
cwičili a pozorowáni bhli, a tčprw pak, krhžbh fč jim
žiwot tento zalibil, a oni od pťedftawenčho za fchopUš
UzuánijfoU, abh se Zawázali slibem, že klásftčr
Uikdh až do flUrti swč erpufti, čimžchtčloUomU
pťecházelli a toUlúni mllichů koUčxcUčťlliti. uo Dále roz:
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dčlil jedUotliwhmurčitč práce dle jejich schop:
nosti, abh, majice pťimčťeneizamčstnčmi a whmčťeUé úkolh,
w spokojenosti arkU prospčchu klásstera ilidU okolsliho čaš
trč:wili. Jedni prowozowali ťemesla, drUzi pak pracowali
w zahradách i na polich, abh moht ztoho klúsfter obstan
rciwati potťekmý Uúklad Ua oděw a prostoU strawu mnichů;
přebytkU pak Udělowali chudým; Uěktěťiwhučowali a cwi:
čili tU takě mládež, jčž w klássteťe pwto bhdlela, jiUi
zase opisowali Učchěknihh. JeU k modlitbě a k jidlU
fcháziwali se wssickni společně; kromč Uočnich hodiUrk
(jitťUi) modliwali se, owssem jen krátce, delmč sedmkráte,
jať to Dawid w šalmn (118, 164.) o sobč prawi; prau
cujicťm mnichům pak dowolil sw. BeUedikt, abh se pťi
práci swč misto žalmů otčeUáš a zdrciwaš w jiftém po:
ťcidkua počtu dle zrnťček Ua fsiiůrce anlečených modlili,
z čehož se Uáš růžexlec později whwřnul. Dále sw. ch:
Uedikt zmirUil pťisnost z ohledu Ua strawn, jež Ua wý,
chodč anowala, aU toho studenčjssi poUebi Ua západč a
;působ žiwota wůbec whžadowalh, ale masithch pokrmů
Uedowolil požiwati jeU Ue!UocUým. Qbhčchč pak lchwali
obhwatelé klássterů sami UekUčši, maiice mezi selxoU
ieU jednoho Ueb UčkolikkUěši pro slllžbhBoši a dn:
choin potťebh, ježto obhčerě U wzdálelloski od Utěst
bhdliwali. Pťedstawenšho čili opata pak woliwali sobč
;e swého stťedU, kterťs staral se o dům, wssexmro;kazowal,

x.poťcidcxkudržowal a chthjici káras, řidč se při tom oe:
wssem dle pťedpisů ťeholnich.

Timto whťxorným ;ťť;euim zapUdila po;nenáhla bo:
tnrxdiktiuská ťehole wssexckhstarssi ťrhole, jakožto měUč pťi:

měťeně a rozssiťowala fe rhchle Ua západě. Tak Založil
již r. 543 žák fw. Benedikta, sw. MaUrUš, odcxssedše

223
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čtyrmi bratrh kláfsternimi do Francouz, klásskerdle řehole
sw. Benedikta, kdež se k němu za krátký čaš 140 mUžů
pťihlásilo, kteťi sloUžice BohU dle ťádu fwe Benedikta,
mládež thčowali a pod jmenem Maurinů we Frana
conzich až do reformace (roztržkh w cirkwi w 16. stoleti)
se Udrželi a Učenofti fwou zwleisstč proslUlč bhli.

š. 76. Žcwsiodor Zdobonalil ťrhnlš sm.FZUtrdibtn. xťx560.

Čim wice se množil počet mnichů, a čťmwice pťiďýwato
mezi nimi kněži a wzdělaných lidi wůbec, tim wice iewita
fe potřeďa, abh ťcid fw. Benedikta, měl:li potrwati a

w cirkwi blahodárnč půfoďiti, do ťebol,e fwč i whšsfč
wzdčlatloft a Učenosk zawedl. Udowčjeho měli
se takh zanásfeti ftUdowcinim a spifowánim knih, mšnč
fchopnějssi pak ntěli knihh k potťeďč klásstera a jiných
lidi opisowati. Tuto změmx UžitečUoU prowedl fkutečnč
Kašsiodor. Muž tento býwal miftodržitelemw jižnť
Jtalii, pozdčji prwnim ministrem a konsUlem gotstých
krč:lů w Nawrnně, pak stáťim donucen jfa, opustil stč:tni
siUžbU a w 70. roce wčkU swébo zalošil na statcich swých
Uowý klásster Zwlásslniho drUhU Ua základč řehole
benedittinfkě. Založil tU totiž fskolU Učenosti a wčdh
kťesianfkě, bh se dospělejfsi mládež Uáboženstwi i jiUým
wědomostem whučowala, a z těto mládeže mšli se pak
mnifsi a ťUčžiklássterni whďirati. Na počátku pťewzal
prozatim sám opatstwi w ktcissteťetomtoa J založil tU
ďobatou knihownu, a dciwal opisowati stúle Učeně
knihy; jsa stařec ofmdesátiletý, nejeU fám thčowal we
sskotc, ale fpisowal takh knihh, z Uichž Učitelowč žcikům
čitali, ano w swčUl 93. roce sepfal jesstč latinský prawo:
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piď pro mnichh swě. Kteťč pak Učmčli schopnosti Urbo
chUtikstUdiim, nrdo pilnosti, měli se občrati zahradnictwťm
a k,:ospodáťstwim, jini zasr mčli fe oddati poUzr žiwotU
rošjimawčmll, totiž UáďožUostiea dUchownilU cwičenčm,
aneďo lnčli odsluhowati Uemocně, aneb měli se odirati
thčowáUčm mládeže. Kašsiodor skoual asi rokU 560,
maje okolo sto lrt wčkU swěho, dofsed fwěho cile, totiž že
Benediktini jeho oprawy a zdokonaleni ťehole skUtečnč
přijali a prowedli. Welikých záfth w tč wčci whdobyl
soďčtčž sw Řehoř Welirý (ř 604), papež, jenž pochá
zeje taktež z řadU sw BcUedikta pixičinil se o to aďh se
oprawh Kašsiodorowh, zwlasstč co se týče pestowanč wědh
čili whšssi Učenosti,dokonale do žiwota ťebolnickrho zawedlh
Sw Řeť,dočxpťispěl take k rozssiťenč trto ťehole po Ewropč;
Ucbo oU poslal črhricet mnichU B opatem LlUgUstiUrm do

Nnglicka, abh lid tamějssi Ua wčru oblaceli, odtUd dostali

sr pak pťeš moťe do Nčmrc, kdš je fw. Bollifac, aposstol
Nčmců, ochotnč Uwital Do Cech priwedl Belxediktind
Uaš sw Wojtčch, Pražskh ďiskUp, a sice priwedl je pťčlno
zŘima do BťewnowaUPrahh r 994 J stal je ixadsw
Benediktaoprade prawým doďrodinčm kťesťane
fkčmU swčtU; nedof chtěje rozssiťowati wčrU Páně Utezi
fllrowými Uúrodh, jUnxsil takč prčowati o fwč tčlefltč po:
tťebh. J Uchtil lesh, whfnssowal babniska, zúrodňowal
ponstč, zakládal zahradh a winice. Tak Uččl swým
wlastUčUt přikladem hospodáťstwť polUilUU i ťemrsiům,

aUed kde jr nalezl, pťifpiwal k rozwoji a zwelebowúut
průmhslxx wůbec. Pťi tom tentýž řeid zaklúdal sskolh pro
mládež, wzdčláwal lid, zakládal knihownh a whchowáwal
Učeně Umše. Množstwi ftarhch knčh, kterěž jank bh bhly
zasslh, zachowal Uúm tim, že je Umissi jrho opisowali.
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Každý wčtssi kláffter byl jako whsoká fskola, w Uiž wťra,
zbožUost a Učerst starčho i Uowčho wčku w překrcisttšm
soUszkU rozkwitaly. J hUdba, maliťstwi a stawebUi
UmčUi w tťchto klásfteťich lUile se rozwijelh. Proto z tčchto
tichých zdi whsslo tak UUwho wýborttťpch ťeditelůw cirkwe

a Umoho oslaweUých UtUžů., Llž do 18. stoleti whfsko
zUich 35 papežů, 212 kardiUálů, 1184 arcibiskUpů, 3592
biskupů, 55.460 Swatých aUeb w powčsti Swatbch zr:
mřelých ofob, a Uepťehlednb počet UčeUců a fpisowatelůe„

š. 77. ešeestě mňsstrry a šamadacelšy .jrzeřchUa wýchodě
i Ua žčlpadť.

Jižna počátkU cirkwe UachúzilnrjedUotlřwč
BohU zaswčcettě anUh, jež owsschlžilh mezi„fwými
domúcimi, ale weťrjllč w chrúmě do rUkoU biskUpowých
fkladalh slib UstawičUečistoth, a pťijimalh od UčhozwlásstUi
ssat še Zciwojčm a zlatym wiUkem Ua hlawU Slib ten
powažowall bhl za nezrussitcxltty ,ŽrUskč poUsteince a
pozdčjssi klasfterh powstalh wssak foučasUč š mUž
skými. Sestra sw. NUtoUan poUsteinka, a ř
sestra Pachomia založilh tčnto žřwot w Eghptč a pťij
wcxdlh k osamotUčlěmU a společenskšml žiwotU mUoho
aneU. SlUžbh Boši stťidalh se U Uich š praci Užiteč:
UoU, a koncem čtwrtčho stoleti bhlo již w Eghptč tak
hojnč klcifsterů anenfkých, jako skorem mUžskipch.no
Na zcipadť pak Ualezáme, že Marcellan, fcxstra fw. Nm:
brožr, w MiláUU bhla Bohu zaswčceUa, a sw. NUgUstiU
zaťožilženskyklasfter, jež jeho festra PerpetUa ťidila
NUo sw LlUǧUstiUa sw Jerolchm bhli w Milanč a
w Řimč hlain pťičiUoU, že i wznesferte a wzdelaUe
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pcmnh si teUto žiwot zwolilh. KoUečUězawedla sw. Ško:
lastika sestra sw BeUedikta ťeholiďratra swěho,
Uačež ji wůbec ženske klassterh Ua zapadč pťijalh Za
papcže Řehoťe Welikeho ďhlo již jeU w Řimě ke 3000
jeptissek a počet jejich Umožil se Ua wssech skranúch, aU

UcibožUosti, čistoton, chUdoďoU, febezapirč:nim a praci
celý swčt dojat ďhl a po podoďnčm žiwotě toUžil.

š. 78. Zwlňsstnť pťťsswst U Ztylitů. (Bmalý Žimnn
ř 4Z9H

W pátčm a sfestčem stoleti whwiUUl fe Ua wýchodč
sám od sebe erďhčejný drUh poUskeinků mezi mnichh
řeckými, ješ Sthlith (Ua sloUpU stojťci) Uažýwali. Pů:
wodce jejich byl fw ŠimoU Sthliteš (Žiw Sw 5 le:
dUa) Pochcišel z Male Blsie z chUdýchrodičU kteťi fe ži:
wili chowúnim dobhtka, jež ŠimoU pasti mufel PoUčeU
wssak od jistčho zďožUeho starce o bohUmilem žiwotč kťe:x
sčaUskčm, odessel w tťiUáctčm roce do blizkč!bo klásstera

Ua hrancich Shrskipch, kdežto pramalonnčo deUUč poži:
waje poftil se UeUstale a mrtwil a týral tčlo fwe tak,.
že jej opat radčjiz klafsteraproprtil Na to žil Šimon
o famotč U jedne horh, sloUže jerm Bohu modlitboU a
poftem a mrtwenim sebe, maje tU za dUchoinho wůdce
a fwého zpowčdnika pobošUěho wcdlejfsiho biskUpa. Do::
wčdčw fe o Učm lid, hrUUl fe k UčmU odewfsad, žcidaje

od nčho wsielikč radh a poUčeUi w dUchoinch wčcech.
TU tedh chtčje fe Ubrániti welikčmm Uciwalu lidu, UmiUil

si oddčleU od lidU ř od zemč sloUžřtiBohu i zďožnhm
lidem. Tehdáž začali Uěkteťi pťifni mnisfi Ua wýchodč
Ueuftcile we dUe w Uoci pťi wfselčkšm počasi dhdleti
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pod fsirým Uebem a Ua modlitbcich a w postech tráwiti ži,
wot swůj, thčUjice pťi tom lid a switťce mU pohrdčmim
wfsim wezdejfsim pohodlim. Za kazatelUU flopUžiljim
zwlásstni slonp, asč dwa Ueb třč lokce ssirorý, oďyčejnč
zkameUe wystawelxý, beze wfseho pťistřefsi ale še zci:
bradlim kolem Ua hoťe opatťený, abh se kazatel o Uě
opťirš mohl, jsa Unawen aUeb Uemoha již státi, an i
w Uoci pťi spanie Dole pod sloUpem bylo staweUi pro
UčeUikh takowýchto mUžů a pro pťichozi poUtUiky, od:
kUdž wedl žebřik Ua horU na sloUp. Tento slonp Ua
počátk:l býwal erhsoký, ale časem jej poťúd do wýssiy
pťčscaworpali. Ll carowý sloUp zhotowčs si č fw. Šinxon
U NUtiochie, aďh UeporUssil swon pokorn, aU se lid
k Uč!mUhrUUl, chtčje se ho š lúskh a wážUosti dotýkatč.

Začal š wýssioll čtyr loket, Uačež powhssowal jej Ua ssest,
12, 20, až sloUp konečUězrostl na 36 loket, a w tčto
wýfsi žil Šimon wice 36 ler w Ueslýchaxxč pťčsnostř, sxma:ep

tosti a pobožnoski. Syrský biskUp Theodoret (xťx458),
který ho osobUš znal a od zbožněho UčeUika jeho NU:
toUan, i od lidU si skUtkhjeho wyprawowati dal, rpopsal
Ucim jeho žiwot. Počinci těmito flowh: „S třesoUci
toliko rUkoU se opowašUji žiwot tak welikčho swatčho
popisowati, Uebo je tak Uepochopitelný, že Uejblišfsi po:
koleUi, kterč ho owssem jako Uch Uenwidi, bUde to, co

pissU, powašowati za pohádkrl.“ auuMaje ze zwiťecich koži
ffat Ua tč!le a čepici z owči kůže Ua hlawě, stál tu UeU:
stále jako proskředltik Utezi Uebenl a zemi, jako Učitel li:
dem š Uebe poflaný a za Uě U Boha orodeici. Wzdor
parUU a zimě trwal tU w letč i w č;imč,umodle se BohU

tak horliwč, že kolikráte stál tU Uěkolik hodiU UepohUUtý

š roztaženýma rUkaan a očima káUebi obrcicenýma jato
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sioUp, an se Uehýbaje, a za dloUhý čaš jen pofkytowal
tčln swěmU trochU UwaťeUč čočky z potťebh, abh neza:o

hhmxlo. Honem hrUUli se fem lidě ze wssech stran,
nejeU wčťici ale i okolni pohanč faraceUssti, ď nimiž še
floUpU rozmlonwal, je poUčowal, a jichž mnoho tisic ke
Kristn obrátil. Tisicowč přichčxzelikUčmU o radU, útčchU
a pomoc, UejeU sprofti, ale i szesseUi jako cisať Theo:
doš mladfsia Lew cisař; a ŠimoU thčowal je we wiťe,
powzbuzowal kajicich k pokúni, kč:ral žatňdrzelč, rownal Ue:
fworUč, potčsfowal zarmoUceUěa ztifUšUč. Slowo jeho bhlo
oncUě, wlúdl srdcem i wůli fwých poslUchačů,awesskeren
lid lUUlkUčmUUepochopiteonUoddansti. Lid jmerwal jej
fwitici hwčzdoU celě země a diwem celěbo swčta. NemocUi
prosili ho o pťimlUwU jeho U Boha, NUtiocheUsstčmorem
stiženi o whžcidáni pomoci U Boha; a wsseliká milofl
Udčlemi od Boha lidem k UčmU se Utikajicim jest pťřpi:

fowána jen jebo pťimlUwč. Ll pťitom z pokorh Uefe:

sžoUpil še sloUpU ktomUto lidU, žádajiciho miti jej bliže.
Casto dal si posiUhowati Nejfwčtčjssi Swútosti od okol:
Uiho kllčžstwa, a rozkazh pťedstawených fwiťchplUil ochotnč,

oddaUč a poslUstč. Když z UáwodU Uěkterých mnichů
domniwajicich fe, že prý, co čiUi, z pýchy čini, porUčili
mU pťedstaweni jebo, abh šestoUpil še floUpU a š oftat:
nimi mnichh w fpolečnosti žil, Uposlechl hmxd, podroije
fe š radosti rozkazU jejich, ale profil ihned, abh fe fmčl
Ua swč miflo wrátiti a wstoUpil tam, jak mU to opět
dowolili. Konečnč jedUoU w pč:tek stč:l opčt UepohUUtč

o xnodlitbč, Uikdo erpowážil se ho whtrhowati; Ua to
sebUUl se na zč:bradli, wssickUi miUili, že odpočiwč:. J
wstoUpil žúk jeho NntoUiU w Ueděli, tedh tťetiho dne Ua
to Ua sloUp au ale Šimon bhl mrtew. Skonal w Púml
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dne 5. ledna r. 459 w 69e roce wčkU fwěho, maje Ue:
smirnh wťrd po celý rok Ua Uoze, takže jeU na jedně
pixed smrti stáwal.

Cčlý swět ctil Šimona za oslawence Božiho, a
cirťew Báně takč prohlásila ho za Swatého. Nepťed:
ťládá neim cirkew teUto spůsoď neoďwhklě kázUč k Uúsle:
dowáni, nýďrž k oďdiweUi. J blahoslawi pokorněho sthU
Pállč, jenž zponhč lč:fkh k BohU š Uedostižnon siloU
dUcha a wsielikým sebezapťrnim pracowal nejen kU fpa:
seni swčmU ale tčž a hlawnč k prospťchU swčta tehdrj:
ssiho. Mohl:li on tak Utnoho podstoUpiti dobrowolnč,
proč ďh se ostatnk lidstwo mťlo báti mnoťpem meUfsich
oběti, kterč časem Bůh od nčho žádá?

Měl po sobč jesstě dwa šlčxstUpcea sice sw. Daničle
opata w jedUom kláfstrťe U Eerného moťr (po 68 let)
až do rokn 490 a po něm fw. Šimona mladsfiho (po
68 let) až do rokU 592 n mťfta Nntťochie.

fll.

SlUšby Bošč a poswátně obřadh w ftarč
době rťrkwe.

Poblrd Ua slnžbh Boži, jak se w tomto nrčkUpo:
znenáhla whwinowalh w dUchU a z naťizeni cirkwe,
jest UejeU welmi zajimawý, ale i welmi důležitý. Nebo
tn Uejlčpe lze pozUati wirU a dUchowni žiwot prw:
Uich kťeskaUů, jeUž sr jrwil w rozličUých slaonstech
jejiche Zwlásftš pcxkddúležitb pro Uassi doťxUjest oďraz
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slnžeb Božich starčho wěku, abhchom pozUati starobhlb
půwod jejich i obřadů cčrkchich, kterč tehdciž w cir:
kwi powstawfse, až Ua nafsi dobU se Udrželh. Swědčř
pak toto pozorowciUi takě, že cťrkčw katolickcizůstala wčrUa
apofftolskč dobč, a že Uikdh se erdchýlila od dUcha Kri:t
stowa, zUcizorňUjic a Ustčxlujic wirU son w poswcitxchch
obřadech a slUžbách Božčch.

š. 79. FZohosluFrbnú mčsta (bostrly a baplr).

Na počatkU shromažďowali fe wčrici owssem jen

w fonromhch domech, jako w Jernsalěmě w domč sw
Marka, w Řimč w domech možUějfsichhorliwých kťeskaUů
a w čaš pransledowaUč hlawUč w podzemUich skrýssich
čili w hrobkách, (katakomťxách), kdež mUčeUici pochowáUi

ťxyli. NUo i w žaláťčch, když bhwali fami jerm kťe:
sfaUč š kUčzelUuwťzUčni, konalh fe flnšby Boži, zwláfftš

oběť Uowčho zcikoch. Teprw po 200 letech, w polywici
tťetiho stoletč stawěli kťeskaUě chrcimh weixejně, zwlčxssk

w pokojUých dobcich za Uěkterých sslechetUčjisich aUeb kře:

skaUům přišinčjssich cisaťů řimskhcha to Uejprwé w mč:
stech, izaswěcowali je slawUým spůfobem. RokU 222
připomimi fe prwlli křeskanský kofe.elw Řimč za cifaťe
Yltč.andra Sewera Y kdhž cisať Dioklecian okolo rokU
303 rozkázal boťčti kťeskaUskčkostelh, zničer jich jest
w Řtmč kcx čthťiceti Taktěž bhl zboťeU kranH chram
kťeftanfky w Nčkomedči, hlawllim mčstč Male Ysie Za
risaťe KolsstaUtan a matky jeho HeleUh powstciwalh opčt
a zwlafstě slawne chramy kťeskaUskězrjméUa w JerU:
falenlě w KoUskaUtiUopoli w Řčme, w Betlemč a
w Thrn
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Bhly pak chrámy thto jako lodč dlonhč a we tťech
oddťleUich; w prwnim oddčleni (w swathni či w preš:
bhtáťi) postawenčm k wýchodU flUnce, bhly ďiskUpská

w ftolice a fedadla pro dnchowni a pťed tčmi stcil sňll
k oděti čili oltáť, nejprwč ze dťewa, od čtwrtčho ftoseti
pak z kamene, takže knčz stcil Ueb fedčl za oltáťem či
oltciťnim stolem, hledč ftále k lidU; m w stťcdni části
kostela (w lodi) bylo powýfsenč lUisto pro čtenáťe (taza:
telna) a zpčwcika; byla pal loď oddělena na dwč strany,
pro každč pohlawi zwlč:ssk,i še zwlcifstnim wchodem; w
w zadnim oddčleni (koďka, siň) bhli konečUč kajici, a ti,
kteťč chtčli pťijati býti do cirkwc (katechUmeni). Jáhnowč
a jáhenkh stražili dweťe a ďděli nad pořádkem; U hlaw:
niho wchodU bhla ncidoba š wodoU, w Uiž si wcházejici
rUce Umýwali (kropeUka).

Na počátkU bylh chrámy owssem jednodUchč a bez
okrash, jfo::ce jen zaopatťeny newyhnUtelUč potťebnbmi
wěcmi, jako jsoUoltáť, kťiž a fwicnh na oltáři, lampy, se:
dadla a stolice. Nle brzh objewowaly fe na zdčch chrá:
mowých i wýkrefy a malby, pťedftawnjicc kťťžanebo
Učeni a tajemstwi sw. wirh w podobenstwť, k. p. bhl tU
berčmekBožť, doďrý pastýť, rhbáť, loď (: cirkew), kotwa
(: Uadčje), holUbice(: DUch swatý), palmh atd. Než
obrazh Swatých Uebhly w prwnich ftoletich w cirkwi
w oďhčeji, aniž dowoleny; obawaliť fe zajistš pokUd kre:

skane mezi Židh a pohcdnyržili, abh se fnad mnozi nedo:roszčni!U nedali fwčstit Uekťeskanskeúctč obrazů dle
spůsobU pohanskčho; proto takě zakcizány jjoU bbrazy Ua
cirkewnich fnčmich (w Elwiťe r. 306), a odstraňowcinh
jsoU č od horliwých biskUpů z kostelů, k. p. od sw. Epi:

fania w 4. ftoleti. Jaknlile wffak křefkansiwi úplUč
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owládlo mhfl lidskoU,tak še nebezpečenstwi modloslnžbh mi:

UUlo, tU pťipUstila cirkew hUed oďrazh do chrámů, ,abh
tim wčťici měnč wzdčlani k pobošnosti powszzowáni

bhli Sw PaUlinUš biskUp w Nole (xťx431) a sw
Řehoř Welikh, papež, (xťx604) schwalUji a zastawaji obrazh
Krista Palta Npofstolů a MUčenitů, jelikož jak dť, json
pro th, kteťi nemnčji čisti, takťka pismem UčczorUým. Qd
čafů cisaťe Konftantilta hledčno bhlo takč již i Ua skwost:
nosti i nádheru w chrámechPcinč, abh wffeckobhlo
welebným slUžbám Božim přimčťelw a jich důstoon. J
oplbwalh kostely od KoUstantina a matkh jeho Helenh
wystawčnč stťibrem, drabými kameUd, mranwrem, skwost:
nými poswátllými nádobami a wzárnými Záclanmi, jež
dčlily dle rehrejssiho zwykn swatynč od lodč. N cijař
Justinian (w 6. ftol.) zwolal prý, kdhž zxaseobnowil Uád:
herltý a weslolepýx Konstantiltůw chrám PáUč, (chrám
Sofie čili MoUdrosti neb Pána Ježisse) w Konstalttinopoli,
Unefsertjsa radosti Uad eridanoU krasoU jrho: :,Šalo:
moUUe, ja jsem i tebe pťewyssil. “

Pozneltahla stawšlh se wedle kostelů i welkč kaple,
jichž se Ua počátkU kU kťtU dospšlých (kixtitelnice) Uži:
walo, a pozdčji pťisslh do wčži kostelnich zonh, Ueju
prwé we Wlafsich a FraUcoUzich, a sice až w sedmčm
stoleti, ač mnozi mylnč whnalezelli jejich již sw. Panli:
Uowi pťipisowati chtčli. (xťx431).

š. 80. Zlawnosti žř!čxnča Zwčxtby Zwatých.

Pťedewssim slawila fe wfseobchč Uedčle jakožto
den Pállč na dwojř pamútkn. „W den Uedčlui,“ pisse
fw. JUstin, mUčenik z 2. stoleti we swě obraUč: „Schá:
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ziwáme se společně, poněwadž to prwni den jest, w nčmž

Bůh swčt stwoťil, a pončwadž Ježiš KristUš Spasitel
náš w thž den z mrtwých wftal.“ Slawila fe Uedčle
společnými slUžbami Božimi, totiž čtenim a whkladem
pisem swatých, modlitbami, Uejswětějssi oběti nowěho Zá::
kona obecuým pťijimánim tčla Pčmč, dobrowolnými al:
mUžnami, jak to thž sw. JUstin popislljee N pro radostný
wýznam nedčlni flawnosti ani fe Uedowolowalo, abh
se wčťiri w nedčli klečice modlili, Uebo aby se postili,
pončwadž půst swčdči o ZármUlkU, jenž fe k rázU točxe

hoto radostnébo dne owssem Uehodi. SpolU pak zdržo:
wali se křesiaslč w ten den wsselikč! tššké práce nejprwč

dobrowolnč, pozdčji za cisaře Konstantina i dle fwčtskšho
Uaťčzeni, a proto newhtonáwalh se ani obhčejnč polni a
řemeslnickě dilax, anž fe odbhwalh soUdh; iwojáci slawili
ten den, a wodini býwali ť flUžbám Božim. Lťno cisař
Tbeodoš Zapowědčl w ten den i weťejně whrašeni a di:

wadla.“ Bončwadž pat kťeffaUš žwláfstě Ua wýchodč lpo:r
ťád jesstě slawiwali wedlč nedčle takh fobotU dle flarěho
zákan Mojžissowa, počali wčťici zejmena w Řimč w so:
botU fe pojtiti, Ua památkU, že Pán w ten den w hrobš
ležel, a abh se Ua neděli pťiprawowali, wlastnč wssak.
abh tim swěceni soďoth co zastaralčbo obhčeje židowského
žamezili. Bozději pťissel tento obhčej sobotniho postU
i do Špančl a do Panonie (UhuějfsiPodunajsto), takže
sobota pošnenáhla židowskčbo ráZU swšho pozbhlae

Mimo Ueděli. slawilh lscr dle aposstolskélpo obhčcxje
pťedewssima nejflawnšji i swátkh welkonočni na pa:
mcitkU w;kťisseni Páně. Na wýchodč počinali slawiti je
již w sobotU wečer oswětleUiUt kostelů i domů w mčsteck.

a pozdrawowali se w ten čaš U potkcinčna důkaz swě ra:
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dosti UtčsserU toUzprcion: „Kristuš wstal zmrtwbch.“ n
Padefátý pak deU slawili swatodUssUi swcitky taktěž
z aposstolskčho podúni, jimž w tťetim ftoleti a dozajista
we čtwrtčm pťedcházelaslaonsk NanebewstoUpeUi
PciUč. KU koUci pakd tťetiho stoleti slawila se skorem
již wsseobchčslaonst ZjeweUi PáUč Ua památkU
wtčleUi Krista Pcan jakožto ShUa Božiho a pťifsti jeho
co Spasitele swčta (6. ledUa). Powstala tato slaonst
Uejprwč Ua wýchodč a sice již hUed w drUhčm stoleti,
odkudž pak teprw we čtwrtěm stoleti Ua uzcipad se do:
stala, kdežto kťesianč pťipomilmli fi zjeweUi Spasitele
pohaUům čili tťem mUdrcům od uwýchodU.
Zatim pak slawiwali Ua zcipadč,w Jtalii a we Šanělich,
takč již slaonst NarozeUi PáUě, kteroUzawedliproti
pohaUským fwcitkům w prcsiUci ke cti boha SatUrna,
(dárce zlatého či blažcnčho wčkU Ua zemi) hlUčUč od po:
haUů odbýwcmým, a teprw pozdčji UstanoweUh jsoU Ua
25. prosince dle skarčho podcinč. Na wýchodč pak zawedl
je zwlcisst“w NUtiochii Syrskč š wclikoU praci teprw sw.
JaU Zlatoústý (okolo r. 386), Uačež dcin bhl tU s law:
Uosti Zjeweni BáUě wýzUam pamcitkhkťtUPáUč
w JordáUč, w kteri,ožtočaš pak swčceUa býwala tU kťestni
woda a dospěli katechUmeUi slawUč jsoU křtěUi. thUd
dostalo fe i k Ucim Slowcmům fwěceUi tak UazwaUé
wody tťikrálowé. un Wffeckhslaonsti thth počinalh
se wždh hned U wečer po slUUce západu fpolečnou po:
BožUostiw kostele(fwatwečer či digilie).

Mjmo fwátkh Pállš slaijali kťeskaňšjiš w drU:
hšm a tťčtim stoleti wýročlli dUi sw. Nposscolů a den
úmrti fw. NťUčeUiků k. p. sw. Polhkarpa we Smhrllě,
fw. Štěpcina arcimUčeUika od konce čtwrtšho stoleti, a
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Uarozeni sw. Jana Kťtitele, jak swčdči fw. AUgUstiU.
Lon iodeU Mlaďútek pťipominá se již w cirkwi před
čafem cifaře KoUstaUtan. Poždčji pak zaweden bhl

Uejšrwč we wýchodlti cirkwi a Ua to okolo r. 606 ř
w Rimč fwútek wssech Swatých, kdežtopapež Bonifac
lfi. whfwčtil ďýwalý pohaUský chrcim wssech bohů (pan:
theoU) ke cti wsfem swatým mUčeUitům, jichž sw. ostatky
z podzemnich hrobů Řimskhch slawnč Ua osmnácti wozich
do Uěho pťewčzti dal.

MeziMarianfkými swátkh nejstarfsijestZwč:
stowáni Pamlh Marie, kterýž fwcitekna konci čtwrtčho
stoleti we wýchodlti, a Ua počátkU pátčho stoleti w zcipadni
cřrkwi zaweden bhl. thž pak Nestoriůw blUd, že by se
Panna Maria MatloU Božř nazýwati Uemčla, Ua wsfee
obecnčm fnčmU w EfesU r. 431 zawržell byl, wzmáhala
fe tim wice úcta jeji, zwlássk pťičinčnim sw. Čhrilla, bi:
skUpa Alešandrinskšho (xix444). TU powsral fwčrtek Na:
Uebewzeti Panny Marie, jenž bhl již za papeže Ge:
lasia (xjx496) jednťm z hlawnich swcitků. Za tčhož pa:
peže takč powstal swátek Qčis trowciUi Panny Marie,
jeUž z JerUsalema do Řima UwcxdeUďhl. Pohanč toriž
mčli w úUorU zlopowčstný swcitek, Luperkalie Uazwaný,
čili očiskowcini mčfta, kde fe pťinč:sfelh oďčti a rozswčco::

walh fmolnice pohaUskčmU podzemskčmll bohU. KťcxskaUč

mčli podlč Uich swčtiti w tčmž mčsici takč swútek, a mčli
choditi tčž Be swťcemi w průwodU, zpomillajťce si na
slowa starce Simeona pťi oďětowáni Pčmč w chrámč, totiž
že PČU Ježiš je swčtlo k zjeweuč pohanům, a Urnlohli tUdiž
breiti podilU w skawenč pohallské.ho swátťu.
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š. 81. Zlaweni mssr swatě.

Sw. JUstin, MUčeUčkZ drUhěho stoleti, popiije
w prwni swě obraUč kťeskanskě wirh flUžďy Boži tcxk:d

to: „W Uedč:li ftciwá fe fchůzka wssech lidi zmčsta a
wesUic Ua jčdUolU mistč, a čtou fe spish aposstolůw Ucbo
pifma prorockú, pokUd to čaš pťřpoUsstť(Episftola a E:
waUgeliUm). N kdhš čtoUci ďhl přestal, tU bifknp k Uci:
sledowciUi wčci tčch Uapominci a wszzUje. (Wýklad po
EwangeliUm). Potom wssickUi pohromadč oftúwúme a
fpolečUš koUáUte modťitbd za febe, za Uowokťtčnce a za
wsseckh lidi (Uasse Uynějfsi modlitbh pťed epifstoloU); Ua
to polibenim fe wespolek pozdraijeme (liďčmi pacisikálU
pťed sw. pťijimčmim). Potom doUcissi fe biskUpowi chlčb
a čisse š wodoU a š wťUem (občtowúUi), jež oU pťijaw,
chwcilUa sláwU čiUiBohU thi we jmeUUShna iDUcha
fwatčho, a konci obssirnč diky za UdčleUciod Boha do:
brodiňi (Brefaci a Kanon). A kdhž dokoUá prosďd a diky,
wolci wesskerý pťitomný lid: Nmen. Načež podúwaji jčch:
Uowč každčmU z pťitomxchch poswčcellčho chleba, wan a
wodh (sw. přijimáni) a k Uepťitomlchm dary th doUciffeji.

Pošnenúlpla wssak rozssiťowalh se tyto čtyry hlawni
čč!ftkymsfe fwatč, jež jsoU dlr fwčdectwi sw. thů pňwodtl
aposstolskčho, přimčťenými obřady a litodlitďami, jakž
Uúm je kUiha aposstolských zřizenř z 3. a 4.
stoleti popiije Th již rozdělUjimssi fwatoU Ua dwa
hlain dily, Ua prwni dil (mfse katechUUreUU),kde fe
pifmo sw čtlo, a wykladalo, a pri Učmž iti ,Žide a po:
haUe pťitomUi ďytl fmčli, jižto se ke kr,tU fwatšmU pri:
prawowali. Na to počaly fpolečnš modlitby za wfseckh
stawh a sice Za čekance kťtU.swatčho, za posedlš a za ka:

23
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jici, Uačeš tito odefsli. Potom modlili se za cčrkew, bi:
skUph, kněze, jáhnh, cirkein čteUáře, zpčwáky,annh,
wdowh, sirotky, doďrodince, nowokřtčnce, nemocUě, Uepťá:
tese a pronáfledowatele, za sebe wefpolek a za wsseckh
kťeskaUh. Na to pozdrawil bisknp lid: „Pokoj Boži bUď
š wámi.“ (dominuš xsodjšoum) a tU fe Ua zUmUeni
lásth a xwefpolnč jednoty wčťici polibenim kťeskanfkým
libali, biskUp š knčšimi, mUžfsti ď mUžskými a ženskč še
žeUskými. W Řimfkč cirkwi wssak stáwalo se toto poli:
ďeUi až po pofwčceni pofwcitnš občtč, totiž pťed fw. piei:
jimcinim, jako to pofnd U Uáď. ou Na to mnyl si biskup
rUce, a jáheq UapomenUl wčťťcich, abh jedeU drnhšmcx
winy odeftil, a abh pak wfsickUiš Upťimným frdcem
BohU občtowali, Uačež jáhUowč pťinesli chlčb a wčno
šwodou. (Wčťici občtowali taktčž i olej do lamph a ka:
didlo k nakúťowáUč oltáťe). Bisknp pak whkonal tichoU
modlith a pkiodil fc dle spůfoďU ftarošákonnich Uejwdš:
ssich knčžť skwoftUým odšwem, často drahými kameny a
žlatem whkládaným. Bhla to kormla neb mitra Ua hlawč,
sstola a bilý wlUčUý ssat Ua raUterU, z Učhož pak bj:
sknpskč pallimn powstalo na znamelri dobršho pastýře,
jenž nese owci okolo krkU. Nato wstoUpil k oltáťi, znal
menaje fe fwatýln kťižem, pozdřawuje lid a mod.le fe
k BohU m.odlitbll slaonU (prefaci) i konče ji chwalo:
zpčwem Swatý (SaUktUš). N modle fe dále, pťistoUpil
k fwatčmUfwěceUi či kprolnčněni chleba a wl:
Ua w tčlo a krew PáUa naffeho Ježčsse Krista tčmitéž
slowh, jak Pán to pťi pofledni wečeťi UčiUil, načež je
BohU obštowal, modle se opčt za celon cčrkew a profe

o pťimlUwU wffeckh fwatě patroUh, Apofstoly a Mnčeniky,
(Pozdwihowánť a modlitbh po Učm). Na wýchodč za:
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tažena bhla od čtwrtčho stol:oti wždh opona pťed olsáťem,
a kdhžbikap pak pozdwihowal fw. fpůsobhtčla a krwe
Páně, klančli se jim wčřici Ua kolenou. Prolo bhlo
tťeba dciti wčťicim pťed oponoU znameUi (nasse zwončni),
aU fe teprw po Qtčenássi stáhla Uazpčt tato opona.
Následowalo sw. pťijimáni, nejprw kněši a jáhnů,
pak podáwal ďisknp lidU a dčtem swatoxl hostii, a jáhen
zase podúwal poswálmš kaliche Po skončexxčxmsw. přiji:
máni zbhtky jsoU Uschowálly a BohU diky jfoU wzdeitlh a

ď žrhnúUřm bislUpowým se Ukončilo. Taktěž popisUje sw.
Chrill JerUfalrmský (ef 386) we swýchKatechesich
podrobUč mfsi swaloU, jež ď ťčmskou docela fe shoďUje.
Sw. Jan Zlatoúskip (ř 407) poznaxllenalUám wý:
slownč, které čcistky, modlitbh a obťadh při xnssi fwatč
jfoU apositolskěho půwodU, a sice: pozdraweltibi:
skUpowo: „PciU š wámi,“ swatě čteni, obchě delilbh
za wfsrckh dilky, čekance křtU fw., Za kaj:ci a posedlčx, li:

báni w Kristu, ok!ětowám, chwalozpěw„Swatý,“ modlitbh
za cifaťe, bťkapa, za žiwě a ertwč, slowa Púně o Usta:
Uoweni Nejswětějssi Swátosii, otčeráš, swatč pťijimcini
lačUých, poděkowčmť, žehncim lidu a propnsstěnť slowh:
„Jdčte w pokojj.“ Nwssak těmto slowům sw. Jana Uemci
se tak rozUměti, jakoťxh bdli fwati aposstolč modlitbh
thto doslowUč sepfali, nýbrž oUi Udast dle Uařizeni
Pcinč jen Uejhlawnčjssi čcistkp msse fw. i 1ejich poťádrk, a
teprw jejich UcistUprowě wzdčlali th částkh,
takže již Ua koUci periho ftoleti máme mnohě Ustáleně
modlitbh. Prolo takh máme tolikčrčx msse fwatč
čili lituršie zš sta:črfsidoBh, ktčrš w hlawnšch wčxcčchoš

wsfrm foUhlasi, awssak we wedlejssich podrobnostech se

od febe lissi. Mxipomináme jen Ua wýchodě l,itUrgii fw.
232e



356 SlaweUi msse swatě.

Jakuba, jižto w JerUfaleUtč Užiwali, sw. Marka w NlešaU:
drič Egypcstč, sw. Basilča, sw. Řehoře Naziemstčho a sw.
JaUa Zlatoúftčbo, pojmenowanč proto dle jmeU tčchto
fw. thů, poUčwadž jich do chrcimů swých zawedli. Zdali
je samř takě šřťdili, Uelze dokášati. Na západč pak jme:
Uowali je dle zemi, Uxšft a Uúrodů, U Uichž w obyčeji
bhlh, k. p. ťimskčx,miláUfká, sspanělská, srancoUzská, africká,
gotstá litUrgie. Došajista pak bhlh litUrgie do koUce
tťetiho stoleti již sepsánh, nebo jižza Dioklecřcma
(303) patralo fe w pronaskedowani kťeskanů po poswat:
Uých obťadUich knihach Na koucť 6 ftoleti oprawil pa:
pež Řrhoť Welřký stáwajicť tchdaž modlitbh a obťadh
pťi mfsi fwate, a sice podle liturgie řimste, Uačež tUto
liturgii poteUč:hla i jiUě rčrkwe přijalř. Hlawni pak
ťástka msfe sw. čili kanU, to jest oUeUdťl od SanktUš
(Swatý) až k Pater Uoster (Qtče Uáš), jak jej ťimská
litUrgie Učmt zachowala, powftala dozajista w druhém
ne:li jižodocela w perim stoletť a Udržela fe w cirkwi
w toUt způsobu UežměUčUú až dofawčcd.

Qbčtowala pak se msir fwatá owsfem jeU PČUU
BohU za žiwč a za wssčlřkš jejich potřeby, jak prawi
sw. Chrill JerUsalčmský: „Modlime se tu (po promčUěUč)
za pokoj cirkwe a swčta, ža krále a wojiUh, spoluwčťici,
UeUtocUč, za!:moUcenč a Za wfseckh wůbec, kdo pomoci po:

tťčbuji.“ (Nasse Utemento za žiwč pťed pozdwihowá:
Uim). u Než pťiUássiwala fe již občt tato, jak swšdči
fw. Nxtgustin,i ke cti Swati;m, jmenowitěfw. muče:
Uťkům, jakož i za zemřelé wůbec a sice hned od časů
aposstolsri;ch.

W 2. stoleti sloUžila fe dle sw. JUstan msfe fwatá
obhčejnč jeU w Uedčli, w 3. stoletť wssak občtowala
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se w Nfrice jak fwčdči fw Chprian, již takč každčho
dUe; ale jesstč za časil fw NUgUftina we 4. ftoleti fe
Ua wenkowč často jrnom w Uedčli občtowala kdešto w Ři:
Utča jinch mčftechdle flow fw JUUoceUcepapeže (1.417)
fe každý deU sioUžila. Mefslti ťč:d papeže Řchoťe Welkčbo
(xlx604) klade takč již na každý deU zwlcifstlli mfsi swaa
toU, důkaš to, že fe tebdáž již wůbec každodelmě floUžila.

Wčťici pak pťicházeli,z horliwosti a dle možnosti kU
každbm kažbcim Božim. Teprw r,okU 506 UstanwčUo
bhlo Ua fUčxmčleeskčm we FraUcoUzich, abh wčťici
afpoň w Uedčli Ua mssi fw. pťichcizeli. Nle sro. ot:
cowě, jako fw. Nmbrož a j.inť, whzýwali horliwč wčťicich
kU každodeUUi občti do chrámn, Zwlásst“w dnh zwlásstniho

wýšncmm jako json w postč.
Při flnžbách Božich Uacházime takč již zpčw žalmů

a jinhch nábošnhch pisUč, ačkoliw fr thto Uezpiwalh mrzi
mssť fwaton leč mezi čteUim episstoly a ewangelia, pak
pťi průwodech Zwlasstě rozkwetl zpčw borliwýlU pťi:
čiUčUiUtsw Nmbrože we 4 stoleti w MilaUe a sw Ře:
hore papežew 6 stoletiw Řimč J rozešanalh fe dwa
drnby zpčwU cirkewsciho dle tčchtofwatychpčsti:
te lů jeho a sice ambrosialtský a gregorianfký.

Zpčw se půwodUč prowozowal ďeze wsfeho průwodU
hndeďUčch Ueistrojů; až po smrri Řehoře Welčkčho jakýsi
drUb welmř jedUodUchých warhan whmhsslelt jest, kterč
warhanh wfsak Uazllačowalh poUze jeU jednotliwč tonh
zpčwn. xe)

xe) Sw. Cccilie, kterúž fc š warhňnkd malUje, Uestoji Ux žč:dUčlU
spochi š tťmto Uúsrrojem, Uýbrš přidúu ji bhl co ozUak či
obraz inlřUiho chzwnkU jejich ctnosti kťeskanských.

Q
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K oslawenč slUšeb Boščch Užiwalo se záhh w cirkwť
taky swčtla. Na počátkU ďhlo ho owssem potťeďť, do:
kUd se potajmu, U wečer aUebo w pod.;emUich skrýssčch

slUžhh Božiekonaly, pošdčji pak podršeno k zwelebelti
jejich, jak swčdčizťejmč sw. Jeroným we 4. stoleti:
„Roszčcnjeme swětla i w ďilý deU pťi slUžďáchBošťch,
a Učkteťi ť ke cti mUčeUčků woskowých swicč rozžehl:jč.

AUo we wssech wýchodlxich cťrkwťch i pťi ostatcťch MU:

čeniků rozžthjč se swčce, ačkoliw slunce switť, když čter
mú býti EwaUgeliUm.“ Ll swe PaUliU (xťx431) pťffe, že
se to stúwalo i Ua poctU Swatým: „KrásUi oltč::
ťowč zdobč se hUstýmř swicemi, jež we dUe i w Uoci se
lesknoU ke cti fw. Felič:a.“ Sw. Nthattaš pťipomiUá, že
Nriani wzali wos kowš swťce ž kostelů, jež náďožuč
wčťici tam oďčtowalř ke slnžbcim Božťm. N sw. Epifan
jakoš iPaUliU dokládajť, že již we 4. stoletč ďhlo w oťxhe
čeji sem tam wččnč! swčtlo pťed Nejswětějfsi Swá:x
tosti páliti, coš nejlčpe whwraci mylnš twrzeUč tčch,
kteťi půwod jeho teprw do 13. stoleti klústi chtčli, ch
prý cčrkew jim zawčsti a Udržeti chtčla swš UčeUi o pťč:
tomnoski Báně w Nejswč!tč!jssiSwátofti!

Mimo fwětlo Užiwali k oslaweni flUžeb Božich i
kadidla jak swčdččjiž TertUllian w 2. stoleti, ačkoliw
p:ý to kťesčaUš jiuým fpůsoďem a z jinč!ho ohledu Uež
pohanč! konajť. We 4. stoleti pak se dle swčdectwi fw.
Nmbrože již i oltáťe podeťowalh ; tčš se dle slow fw. BaU:
lina kUťadlem, to jest papirem, jeUž ďyl wotmoU wosko:
wou U!asti chpusstču, ostatkh swcxtých oknťowaly.
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š. 82. Bwňtosiř.

Již w Uejftarssim wěkU bhlo owssem w cirkwi sedm
swátosti z Ustanoweni Božského a z Užiwálti apdsstol:
skčho, Uežpotencih!a wywinowaly se wýšnamnč a slawUě
obťady pťi iejich Udčlowcirti, jež až dosawad w cirkwi
trwaji.

1. Swatý kťeska biřmowáni.

Na počcitkU pižijimali se do cirkwe pťedewssinl a Uej:
wiceedospěli lidč, Zidč Uebo pohanš, kteťi majice žion
wirU w Páma Ježisfe, Shna Božiho, do cirkwe pťijati
býti chtčli. Kťest Udč:lowať se jim hned po ohlásfeni sč
potopenim we wodč, jak to widime U komornika moU:
řeninskč králownh Kandaceš, jehoš Filip 1áhen pokťtil.

Než časem zawedla se pťčprawa k sw. kťtUpro
ty, kteťi do cirkwr Pčmč wstoUpiti chtčli (katechumeUi,
Učenici Uebo cwičenci), abh dťiwe, Uež pokťtčni bUdoU,
byli i we wiťe wycwičerri. Kdo se ohlásil U biskUpa neď

knčzex,pošnamenárt jesk od Učho, Ua žnamerti, že k Ukťin

žorraUčmU se pťihťassUje, Ua čele sw. kťižem, což se aš

dosUd w cirkwi Ua počátkU kťestUich obřadů Udrželo. Na

toxthčowán bhl we wjťe, pozdčji pak lnohl ansstčwo:
wati i bohoslUžebUš schůzkh wčťicich, při Uichž posloUchal

čteUi pifma swatěho a wýklad jeho, po wýkladč pisma
sw. wssak mUsil z chrámU Pčmč ,odejiti; Ueboť Uitdo
Uesmčl přitomen býti občti msse swatč, aUř thčowáni
o Uejswčtčjssi Swátosti, a o jiných tajemdtých čláUcťch
wiry, leč pokťtěni. Pozdčji,zdrželi fe katechumeUi w chrci:
mU Pčmč i pťi Učkterých modlitbcich, jež za ně biskUp

whko!táwal, Uačež teprwa UedloUho pťed kťtem úplnč
Q
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whkládáno jim bhlo wyznáni aposskolskéa modlitba Pánč,
z Uichž pťi kťtU whflýcháni jfoU. Taktěž skládal Ua nč

biskUp rUce, abh Uemčl Uad Uimi onci zlý dUch, jebož fe
UlUfeli flawnč odťikati a podáwal jilU sklldle slow Pánč:
„Wh jste sůl zemč.“ Po kťtU swatčm bhli mazáUi ole:
jem Ua znametli dosaženšho zdrawi w KristU, a obdrželi
bilý s.sat na znameni nhnčjssi čistoth swš (oded názew
bťlé fobolh a nedčle). Z toho nejlěpe lze poznati ftaroZ
ďhlost nafsich oďťadů pťi kťtU fwatěm. Na to Uwedli d
katechUmenh do kostela kdež se bisiUp za nč modlil a
Uejfwčtejfsi fwátost pri Ulssi swate jilU podal Krtiwalo
pak se w Řťmč nejwťcew sobotU pťed welikono:
ri a swatodUsfnimi swatfh, oded i U Uáš w ty
dnh kťestUi woda fwčceUa.býwá; na wl)chodč pak kťtilo
se pťed zjewrnťm Pánč, poněwaďždlr staršho poZ
dáni PciUJežčš w th den bhl od JaUa w Jordánč po:
kťtčlt, odedž se i U Uaš až dosawad Udrželo swšreni

wodh tťikrálowe, ač fe ji jiš ke kťtu sw neUžiwá ale
jen k obhčejxxemUwykropowani domčs Sw Řehoť Na:
zianský (ř 390) takč dokládci, že tehdciž wčrťci Ua wychodč
we wýročxxi den flawněho kťtU swěho, totiž o zjeweni
Páně, obnowowali whznáni wirh a kťcftnťslib swůj.

Kťtiwal sice obhčejnč biskUp sám, awfsak B jeho po:
wolenim křtili i knčži a jáchUowč, ano každý kťest ťádnč
od kohokolťw Udčlowaný powažowán bhl za platUý. Kťtčnci
potopowali we zwláfstnich k toUlU kaplich čili kťtitel:
nicich hlawUudoewodh, a jeU nemocni bhli poliwáni neb
pokropowáni wodoU kťestni, jež dle swčdectwi sw. Basilia
(dř 379) již tehdáž swčcena býwala po třťkrúte ke
cti Nejfwčtčjssi Trojřce. Nrž již od aposstolských časů
kťtilh fe dle Qrigena (ř 254) a fw. Chpriana (ř 258)
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takč malš ditkh hUed po Uarozeni swčm, kdežto zafe
mUozi ďospěli jako k. p. Konstantin ač mleč odklcidali
š kťtem až Ua koUec žiwota, domniwajice fe, že timto
spůfoďem doscihUoU pak oUplUčho odpusftčni wsfech hťichů
celč!ho žiwota, jakož i čaflchch trrftň, talše tim jiftčji do

. Uebe wstoupiti mohoU.
Taktč!ž pťipomiUč: již w 2. stoleti Tertúllian kmo:

trh, ač půwodniho jich úřadu Uelze Ua jisto Uďati. Nej:
fpisse bhli Ua počútku jen U dofpčlých kťtčnckl pťitomni,
aby jakožto swčdkowě jejich dofawádniho žiwota takčř o
čistč!mjich.úmyslu swčdčili, aneďo Užiwčmojich bhlo Uej:
prw jen U malbch ďitck, jež ťe kťtU pťinesli a potopili.
S počcitkem 4. stoleti nastal obhčej, dciwati pťi kťtu
UelnlUwňatům jmeUa Swatých, U dofpčlých pak zůsiala
půwodni jmena aneb pťijali tšž jmena kťeskanskýchfwa:
tých mučeniků. NUo fw. JaU Zlatoústý pťipomiUú we
4. stoleti již takš úwody matek po porodu, při čemš
se pťiUesfenýxUditkcim dúwalo do rukh fw. EwanǧčliUm,
Ua zUameni, že fe z Učho a dle Učho budoU Učiti wťťe

Kristowč.
Sw. biťmowúni Udčlowalobyčejllčbiskupdofpě:

lým hned po fw. kťtu, a to Učjen sklcidúUimrUkoU,
jako to aposftolowč činili (Skut. 8, 17.), ale w 2. stou
leti již takš mazčmim fwa:ým kťižmem, zwlássk k tomU
žehncmbm. Když wssak ffiťilh fe ofadh kťeskaUskč, a bi:
skUp wffude pťi kťtU pťitomen býti Uemohl, odklúdalo fe
ď biťmowcinim Ua pošdčjffi čaš, až Biskup je scim
wykanti mohl; U malých ditet pak se wůbecUeudčlo:
walo sw. biťmowúni hned po kťtu fwatšm. JeU w!)min:
kou biťmowalč Uěkdy Ua wýchodě takš tnčži, awffak swatš

kťižmo mufčlo bbti wžďycky pšswčcenč od ďiskupa.
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2. Nejfwčtějssi Swritost oltáťni.
Sw. JUstiU MUčeUik z drUhěho stoletč whpisUje

wš fwť obraně wťrh kťeskaUskš tehdejssi wčrU cirkwe,
že je Pcin Ježiš w Uejswětějffi swátosti pťi:
tomeU, takto: , „Whnčeni jsme, že pokrm oUer, jenž
fe fwěti modlitbon od Uěho samčho pocházejici, jest tělem
a krwť wtčleUěho PáUa Ježřsse.“ Awssak o tom, kolikrát
mci za rok křeffaU přijťmati, Uebhlo Uic jčsstš Určitěho
Uftanweno. MUozi chodili každěho dUe k fw. pťiji:
Uráni, jini Učkolikrát za týden, a opčt jini jenom w Ue:
dělř. Sw. NllgUstiU whzýwá sice kU každodennimU
fw. pťijimánť, dokládaje: „každodemtš bťefsiš, každodeUUč
přijimej,ee a jčnde: „rakxbnď šřw, abhš pťčjimarč mohl
každodenně,“ alc Uepředpisnje to co powinnost kťesfanskoU,
llýbrž radi, abh fe pťi tollt každý ťidil dle fwč!ho fwě:
d omč a tčž napominá, abh jeU Uikdo nehodllč nepťijťUmlr
Neni to tedh zcela prawdiwč!, jak fe obhčexjnčmlUwř, že
Ua počátkU cirkwe mnfeli wsfickni pťi mfsi swatě pťiu
tomni wčřici pťistUpowati k stolU Páně. To je prawda,
že mnčenik a papež fw. AUatlet Uaťčdil, abh kostelni
flUžebUčci, jfonce pťi mfsi swatě, wždh pťijimali, a
to proto, poněwadž wěťiri počali šalredbáwati swatě
pťijimcini. Za toU pťičilloU whzť:wal kUčz po swém pťř:
jčlncini i pťitomUých, jsou:ťi pťipraweni, abh pťistou:
pili wolaje: „Pojďte bratťi k fw. pťijimáni.“ Teprw
r. ,506 Ustanowrno, abh každý wěťici o trojich hlaw:
nčch swátcčch (wánocich, welikollocicha swatodnš:
nich)pťijimal Nejfwčtčjssť swcitost, chce:li
za kťeskana dršáU býti a Uechce:li powažowán býti za
whobcowaněho ž cirkwe. Wčieiri pak pťijimali na lačUý
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šiwot z úcth k PáUU Ježifsi jiš od 3. stoletť, coš fnčm
Nfrický r. 397 zťejmč ;a zákon cirkewUč Ustanwil a i
celý wýchod wstde zachowáwal. Nčkoliw pak fe wždh
zťejmš Učilo, že je Pált Ježiš pod každou spůsoboU celý,
a tedh pod jedUoU jako pod oběma pťitomest, podáwala
cirkew w perich stoletťchpod obpji spůfobon, swatoU
hostii a pofwátUý kalich, wěťicim, ale i tehdáž pťijimalo
se již takh časem pod jedUoU jerm spůsoboUa sice
podáwána bhla buď jen swatá hoftie Učbo jeU poswátUb
kalčch, dčlem dle žádosti jednotliwců, ďilem i dke potťeb
a okoknosti. Tak brali si wčťici w čaš pronásledowáni,
jakož i UtUisfi i pontewnici Eghplssti jerm poswátnon
hostii do fwých pťibhtků, kdešto dčtem zase Ua nčkterých
miftech podáwalo se w 3. stoleti jerm z poswátněho
kalicha. BrawidelUč podáwala se ncmocmhm jerm sw.
hostie, a zasc biskUpům a kUčžim, anebo těUt, kteťi blizko
U kostelň bpdlelč, donússéna wečeťe Pánč pod oboji fpů:
foboU. Mnžssti pak dostáwali swaton hostii Ua dlaň,

z kterčžto pťččiUh UtUseli si Umjžwati U dweťi chrámowých
rUre, wchážejice do kostela. Zenskč wssak meelh miti
žaobaleUč rUce w bilých ručnikách. Z kalicha pak pťiji:
lnali Ua počátkU bez wsfelikč wýpomornč! Uádobkh a teprw

později omáčela se sw. hostie w kalichU aUebo Užiwalo se
žwlússtnich trUbiček Ueb ciwek. Za papešů Lwa a Gela:
sia, pak w 5. stoleti stanwer bhlo wýslowUč, aďh pťi:
jimali pod oboji, a to jeU z tč pťičinh, že pťichúzeli ke
siUžbám Božim i blndaři Manichejfsti, kteťi pťi swých
sonromUých slUžďách Božich k občti swatč misto wina
jeU wodU do kalicha liwali, a wydáwajire se pťece za
prawowěrltč, Uitdh z kalicha w chrámech prawowčťicich
pťijimati Uechlčli. Llťxhse tedh wyšradili a požUali, Ua:

U.
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ťidil papež Gelaš, že Utnsi wfsickni pťijimajici z kalicha
Páně požiwati, načež Manichejssti wčce Ua slUžbh Boži
nepťicházeli

WUbec pak ďrawal fe k fwčceUi oďhčerý kwassený

chleb, ač Učkdh i Uekwasereho Užiwan a teprw pťi
odtrhmxti fe ŘekU od cirkwe (w 9 stoleti) rozhodla fe
cirkew katolickájedinč pro pťefllý čili Uekwassenhchleď
thtky fw. lgostie fchowúwalh fe do zwlásstnich stáUkú
w kostele, z črhož powstalh Uejprw wýklenkh we zdi a
potom pozdč w ftťedowčkU Utalě kapťičťy na oltáťi fa:
Utěm (tabernaknle).

Z. PokáUť a weťejrlá kcizeň kajiciech.
Swútost pokáUi Ualezcime w starč cirkwi úplUč wh:

wiUUtoU.Nepostačowalo Uikterak jeU Bohn fnad potaij
wthati hťichh swaš,ualč šádala cirkew, abh ústUi zpo:
wčď biskUpUneb knčzi Ua mistč Božim whkoUcan ďyla,
a zťejmě Učer, že je z UaťizeUi Kristowa k poUčeUi a
UapomeUUtihřistika. TertnlliaU, Qrigeneš a fw. Cy:
prian z prwni polowice tťetiho stoleti zřejmč Uciš o tom
poUčUji, w pozdčjfsi dobč Ua počcitkU 5. stoleti pak dů:

kladUč a oUplnč to dokládci sw. Nnǧnstin. Rozhťesselli pak
Udčlowalo se dle swčdečtwi sw. ChpriaUa wzkládáUiUt
rUkoU, pťi čemž UklcidáUo ďhlo takh pokáUi za lgřichy,

některým půst, jiUým almnžna, pťi těžkhch lgťissichtakč
odloUčeni od ostatnich wčťicťch. Llno často bhlo radčno
.anebo Uloženokajicim,abh po whkanUč tajně zpo:
wčdi thto kajici katkh weťejllě kanli; stáwalo
se to wssak jen při drč:chUejrěžfsich hťissich, kdhž bhlh
wůbec známč. Nčkdh whkoUáwcina bhla Ua pokčmi
takč weťerá zpowčď, bUďjen pťed knčžftwem,anebo
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pťed wfsim wčťčcťm lidaxm, kdhť totiž se stalo welikč

weťejnč pohorsselxi, k. p. po odpadUUti od wirh k weťrjUš
modloflUžeonfti, po zúmhslUč weťerš wraždč a t. d. jež
wčťejlchm skUtkemkajicim opčt Uaprawiti tťeba bhlo, aUeď
kdhš hťissUik z hortřwofti scim si UmiUil po pťedchozi fro.
žpowčdi š powoleUim bikapowým jesstě jčdUoU
weřejnč wthati se Z toho hťichu, aUebo kdhž mU to Ua
ofwšdčeni zwlásstni pokorh a kajicUosti radčUo bhlo a
kajťci to sám rúd Ua seďc pťijal. Nedowolilo fe to
owssem, kde se bhlo obáwati spisse pohorseri misto ode:
strasseUi, k. p. pťi cizoložftwi, Ucisilnčm Uebo weťerčm
smilftwi a t. d.; za to wfsak Uklúdčmo weřerč pokáUi
weťerým hťiffltikůmbez ohledu Ua ofobu a staw;
an cifařowč (Theodosinš), an úťedUici (mistodržitel NU:
droUikUď), ani ďikapowč a kUčži Uebhli z tšto kášnš wh:
jmnti. Uklúdali se rozličUi kajici skUtkowčdle rozličUofti
hřichů, jak co jedxwtlčwč sw. Orcowč k. p. sw. Řehoř
Diwotworce, sw. Basit a sw. Ambrož, aUeb jak to cir:
kew Ua sUčmčch Ustanwila. Na počátkn ťidili kázeň
tUto fami bisknpowč, později, po DeciowU proUúsledowúUi
(r. 251),. při UáwalU kajicich a pro mUohé jiUč zamčst:
Učmi biskUpů UstanweUi json zwláfstlti kUčži, jež
wčixčcichzpowidali, pokáUi jim dle cťrkewnichprawidel Uklá:
dali, Uad Uimi po čaš whkoUáwáUi pokáUi bdčli, pak je.
rozhťessowali, a čafu k sw. přijimálli jim Určowali.

Weťerú tato kázeň zciležela w tom, šc
kajicUici whlUčowáUi bhwali Ua čaš pokčmi z cirlwe, tak
še Uefmčli an ansftčwomati fpolečnč flUžby Boži, anř
Uefmčli pťiftllpowati k stolU BáUč, při tom pak mUsili
wčfti žiwot famotciixský, totiž wzdálenb swčta a radowámok
jeho, UtUsili fe podwotiti tUb!)m postčlm, mnfili kanti
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Určitč modlřtbh, dciwati chUdbm almUžUU a konečnč mu:

fili obsluhowati nemocnč a Uwčzrlčnč; a to nikoliw jen

Ua krátký čaš, Uýbrž Učkdh po mnohú leta, ašw Uěkdh
až i do smrti. Mlst kajicťch býwal tehdciž jeU o chlebě

a wodč a o famotč, kdhž totiž Uložen bhl jeU na Učkolik
ďni; mčl:li wssak kajicnčk půst Uložený Ua Uěkolik let,
zachowúwal jen po tři dni w týdUU (w poUdčli, eru
stťedU a w pč:tek) pťifm) půst pťi chlešxča wodč, oftatUi

tťi dni požčwal i jinš strawh, Uikdhwffak mafa nebo wina.
N kajicUici koUúwali rcidi a ochotnč z lúfkh kBohU

toto pokúUi, jen aďh dosti UčiUiťiBohU, abh smčťeni
bhli š cirkwi a aďh Uaprawili pohorfsellie Mnozi pak
přidciwali si z wlastUi wůle jefstč tUžssi tresty, odchcizejice
na ponstč do famoty, beroUce na fe žilrčný oděw a ďičUjice
tělo fwě. NUo nčktrťi konali fami doťxrowolnč weřejně

pokánť, ač jim an od cirkwe Uloženo Uebhlo. Qbhčejnč
shromažďowali fe kajicnicina p opelečUi stťedU w chrú:
mU Pcinč pťed biskupem, kdež ohlcifsena jim bhla lhůta
weťejnčho pokcini za lcrčicý hťich jejčch. Bikap pofypal
hlawU kašdčho popelem, ťka: „PomUi, že prach jsi a
w prach fe obrcitiš;“ pak Uapominal hťiffnika kU kaji:
cnosti flowh: „Kottej pokčmi, abhš dofčchlžiwota wččnčho,“
načež ohlcisil mU fprawedliwolx pokutlx hřichčl, whlončil

ho Ua čaš pokčmi zcirkwe a konečUč proponfstěl ho, wh:
zýwaje ho k horliwč modlitbě a k pewnč dňwčťe w Ulč:
losrdenftwi Boži.

Na doklad, jak tčžče wč:žila a trestala cirkrw mnohč
hťichh,podciwcimetnto pťehlcd Ulošeného poftU ža
pokcini a sice: za UefwčceUi jednč Uedčle tťř dUi poftn,
za lehkon pomlUwU od tťi do fedmi dnť, za pťestonperlč
jednoho postUiho dUe a ša wzeťi jmena Božiho Ua darmo
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fedm dei; za jedno mlnweni w kostele defet dni; za zloj
ťrčeUi rodičňm čtyřicet dni, za podwod w miťe a we
wcize lUimo náhradU padefát dUi; za porančUi Učkoho
jeden rok, za knpliřstwť dwč leta, za kťiwč fwčdectwi,
jakož t za smilftwi a ša pomahcini si od jeho ncisledků
od jedUoho do tťť lrt; za cizoložftwi od pčti do desiti
let; za obhčeroU welkou krádež od jednoho do pčti let,
za krádež w koftele fedlU let; za kťiwou pťisah:l, žbiti
rodičů, zawraždčUi Uěkoho fedm let; matce, kteráž zabila
swč ditě, od srdmi do dwaneictt let, za odpadnmi od
wiry, kdhž se odpadlik zafe chtčl do cirkwe anrátiti,
deset let; kdož bh wsfak byl zabil otce Ueb matkU, celý
žiwot. ue BiskUp wsfak Utohl dle okoonfti whmčťenš
thto tresth zkrátiti.

We čtwrtčm stoletť bhli kajicUťci rozdčleUi Ua
Učkolťk tťid dle rozličUosti jejřch již odbhtěho pokáUi.
Poťitalh se pak čthrh stUpUč kajicich, jež kajicnici
projiti UlUseli, zdržnjťce fe wťce Uebo Ulčně Ua každšm
stUpUi. Nejnižssi čili peri tťida bhla lkajicich, kteťi
pťed kostelem Ueďo w pťedsini stciwali, prosice wchúzeji:
cčch, aťxh za Uě U Boha orodowali. DrUhei tťida s lh:
ssicťch, st.ila již w kostele a sice w pozadi, ale jen
pťi čteni a pťi wýkladlt pifma fwatšho, Uačež z chrá:

mU odessli. Tťeti tťida klečťcich bhla taktčž lUfsi sw.
pťitomna ch až k občtowciUi; ale stcila U pťedn. Než
tito kajicUici z chrámu odefslt, klekali pťed biskuprm,
prosice o požehnáni, ješ jilU takš wždh Udčlowal; kdož se
w tš tťidč zwlússk horliwými ofwčdčili, obdršeti již Uěkdh
i rozhřeseri. KajicUici Ua čtwrtšm stUpUifloUli stojirč;
tito bhťi po celč flUžbh Boži w kostele, wsfak Uefmčli jcfstč!

občtowati ani společtlč š ostatnimi kťesfalchpťijimati.
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thž pak kajicUici whkanli wfsecko jim Uloženč poo
káUi, a odbhli si thto čthrh stUpUč!cirkewUť kázUč, Uznala

je cirkewxza hode, abh opčt wftoUpili do společnosti
jeji; i obdrželi rošbťesfeni a pťijati jsoU před welkoa
Uoci Uejspissena zeleUýučtwrtek do cirkwe a při:
pUsstčUi k ftolU Pánč jakožui k společUč občti.

Awssak stáwalo se takě dofti často, že kdhž bhlx ka:
jkoik erbhčejltč borliw, Uebo kdhž ziskal Uěkterčho po:
haUa Ua wirU KristowU, Urbo kdhž bhl těla slaběbo,
Ueďo kdhž bhl w tčžkš Uemoci postaweU, zwlússtč ale tdhž
za Uěl,wwčřicia whšanači, kteťi.totiž w promisle:
dowáUi mUoho pro Krista Utrpěli, fe pťimloUwali, še
jemU byla čúst tčchto UložeUých trestů odesstčUa a že
kajicUik bhl tUdťž dťiwe do cirkwe pťijat, než půwodnč
Určer bhlo. Hťichowě fe mU odpoUsstčli, kdhž projewil
skronserU litost, pewUě předsewzeti či úmysi, že se
polepfsi a kdhž byl dle rozsUde ciřkwe za swě hťichy dostž
Učinil; i odpoUsstčli se mU w fwátostni zpowčdi a to
sloUlo cťrkeinm rožhťesseUim. N oUo UlčxweUia zkrá:

ceni kcizUčči odesstěni jisthch cčrkeinch trexstů, kterčho se
mU bylo dostalo, UažwúUo jeft „cirkewni odestkh.“ Nč!kdy
takš kajicUťci prosili, abh jim UrčeUš trcxsth w jiUš pro:
mčUěUy bylh, k. p. w koUcřUijistých modliteb a od:r
ťiláwúni žalmů, poždčji i w almnžml Uexbow Určený od
cirkwe plat, za Učjš fe zajati a otroci wkapowali, chUdč
křeskaltskě rodinh a chudč chrúmh podporowalh a jinč
dobroěillné skUtkh whkoUúwalh. u

KU konci čtwrtého stoleti UpoUsstělo sč wssak od
tčto pťifnosti w kázUi cirkewni. thž r. 390 ša arci:
biskupa KonstaUtiUopolského, Nektaria wrťeroU kcišUijisté
ani, kteráž sc bhla k)ťichemUečiftothposkerila, obchě
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pohorsseni nastalo, ersfena jest tU dokonce weťejná
zpowčď i pťestalo weřejnč pokcini wúdec; po:
zůstala poUze zpowčď sonromci čili tajnei. Ukládal
sice zpowčdnik i potom kajicčm hťřffnikům pokeini, ale

whkonáwúlti jeho poUechciwal poUze jejich swčdomi; roz:
h.ťessil je sice hned, ale poUechaljim na wůli, chti:li
hned anebo až pozdčji k sw. pťjjimeini pťistoUpiti. Z Kon:7
stantinopole rozssiťil se tento spňsob w polowicj peitčbo
stoleti po celém wýchodč. uu Na zeipadě pak zawedl jej
prúwš w tomtčž čase papež Beo l. (440u461), jenž
w listě k wlaskhm biskUpům takto roškázal: „Qdstraňte
weřeroU žpowčď, jež neUi bez Uebešpečeltstwi a nepři:
prawnjte o pokeini th, kteťi se weťejnčlml whzncini
a pokcini z bázUě whhýbaji. .Nebo dostačUje zajistč soU:

kromá špowěď pťed Bohen: a spolU pťed knčzem, jenž
se ža hxťissUikamodli.“ Tak zaweden bdl poteUčxhla
w cirkwi Uáš spůfob sw. špowědi ; a časem Uchhlowali se
;powčdnici ř od cirkewslich prawidel U whměřoweini a
Uklcideinjkajjcich skUtků, tak že půwodUi kcišeútak ťka
úplUč zmizela.xe)

4. Swčceni knšžstwa a bezženstwi (oošlia
dm:) jeho.

Mimo BiskUph, kUčze a jcihUh mčla cirkew i podo

jcihUh,jež tčž whšssim swčcenim whswťcowala. N za
časů sw. Ehprjana, w polowici tťetiho stoleti, pťipomi:
naji fe již i nižsfi řeidh knčžskčk. up. ešorcistč, t. j.
šažehnáwači, kteťj pofedlč žehnali; ano Brewjáť dokládci
(22. dUbUa), že kU konci tťetiho stolrti za papeže Kaja

Ue)Sroerj: NeUmaUn,Q Zpowčdi.thúno SwatojaUskýmdčn
dictwim 1851.

24
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(283u296) wsseckh čtyry Uižfsi ťády Ustcmowelchbylh:
čteUciťi (Udc:r()re:š), kteťi pťi mfsi fwatč z pčfma fw.
lidU čiťali, klčč Ui ci (wrútUi, oštimxii), kteři kostelh
zawťralř, a Ua wchcišejici pošor dáwali, koUečUč posiUx:
h ow a či (Ul:ohxrlxi) , kteťi se Uassim kostelUikčmt a mi:
Uistrcmtům podobali

Dčlo pak fe swčceUi Ua knčžstwi dle fwč!dectwi fw Kle:
erUta Ua koUciperiho stoleti od Bikapa modlitboUa
wzkladcmim rUkoU, a powažowcmo bylo za swatoft. Za
čafů sw NUgUstan (ř 430) Uosili již dUchoin pleš Ua
hlawach (korUUkU tonsUrU) a prř swčceUi Ua kUčžftwř
kladlč již tehdciž wfsickUi pťitomUi knčži Ua UowofwčceUce
rUce fwě, jak swčdči čtwrtý fUěmKarthagirtfký r. 404. r

HUed od aposstolfkých čafů bhlo to zwykem ro cirkwi,
a pošději i zťejmým, ač UepsaUým tehdciš jesstč pra:
widlem, že dle pťikladů PáUš a fwatých aposstolů Ua
kUčžstwi fwčceUi býwali mUšowč fwobodUi xa jeU wý:
miUkoU, z UcdostatkU fwoďodUých, šeUati, a sice jeU
takowi, kteťi bhli jedUč! maUželky mUžowě t. j. jeU
jedUoUžeUati, aUeb wdowci. kteťipo smrti peri maU:
želky fe wice UežeUili. Tak wypraiji již „Nposskolskci
UaťizeUi,“ jež obsahUji kcizeň cirkein žr čtwrtšho a tke:
tiho, an i z drUhčšbostoleti, še Uebhlo po poswšceUť
kUčžťlU,UeUtčlic(i jiš mcmšelek, dowoler do skawU maU:
želskčho wstoUpiti, a kdhž mčli manželky a owdowčli,
že Uefměli wice w Uowý fňatek wsirmpitiu w Tak pifse
TertUsliaU (Tf 240), že fe pamatUje, jak Učkteťi po
drUhč žeUati knčži z úťadU fwčbo fwržeUi bhli. N poe
dobUš Uaťizch krajiUský fUčlU (shUoda) w Nowč Ce:
sarei ra 314, abh kUčžt, kteťi bh pojali maUželkU,
z úťadu swržeUi ďyli. uu Proto Určil již peri wsfe:
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.obecný sUčm cirlein w Nicei r. 325, abhšúdnh
knčz nemčl U sebe w domč osoď šeUsihch, leč Uejbližssi
pťibUzUč.N sw. Epifan (xix403) jiš twrdi wsfeobecnč:
„Kdekoli se zcikonh cirlein zachowúwaji, Ueni žeUatých
kUčži.“Ll starowčkh cirkein dčjepisec Sokrateď (z r.
446) zřestš doklúdá, že jest to starobhlč podeini
cirkwe, abh, kdo swobodnh do poswcitnčho úťadU por
whfseU bhl, wice se Ueženil.“ Eťrkew trestala již tehdáž
knčze proti tomU oďhčeji jedUajťci sesazeňim, ano i bi:

sžUpy, kteřť jich trpčli, zastaweUim prúwomocnosti jejich.
Zcidalo se již zcihh takč od ženatých dUchownich, pokUd
mčli jesstš manželkh swč Ua žiwč, abh fe jich zdržowalř,
anebo se docela od Uich odloUčili. Y krč:jirlskh fUšm
w Elwiťe we Špančlich (r. 305) Ustanwil: Uaby
biskUpowč, knčži i jáhnowě zdršowali se obcowčmi

š manželkami swhmi, jinak ďy š hodnosti dUchownžswr:
žeUi byli.“ Totčž“ i o júhnech pozdčjfsi sUčm Rimský
(386) za papeže Siricia prohlcisil. KartťpagiUfký sučm
r. 390 zťejmč odwoláwú se Ua aposstolskh půwod
naťizerli toho, řka: „UsUesii jsme fe Ua tom, abh biskU:
powč, kUčžia jcihUowč, a rossickUř, kteři fe swútosti
dotýkaji, čistotU zachowali, a lože maUželskšho.Uepoži:
wali, abh tak, jak sw. Nposstolě Učili a Uzawťeli
a co starobhlost zachowčxroala, od Uúš takč Zacho:
wčmo bylo.“ NUo šdč! se, že již tehdáž i od podjúhnčl
čistotU a zdržrliwost žcidali, ačkoliw zřejwh o tom rožkaz
whssel teprw od papeže Lwa Welkčho (461), jenž dč:
„Llni podjáhUům sc tčlesnš maUželstwiUepowolUje,ale
UaťizUje se, abh i ti, ktcxťiženh maji, ďhli jakobh jich
nemčli, a k!eři jich Uemaji, aťxy Zčlstaji swoďoďlli.“ uu

Sokrateš a SozomeUUš, spisowatelé zpč:těho stoleti wha
24aujc
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prawnji, že chtěl wsseobchý fnčw w Nicei (r. 325) prol
k,dlásitiza wsseobchý zákoU cťrkewnč, abh wssickni do
poswátnbch úťadů pťijati, podjáhnowč, jáhUowč, kUčži a
biskUpowč zdržowali fe fwých manželek, anrbo abh se
radčji od Uich zcela odloUčili. Nle Uábožný a ftatrčnť;
biskUp ž Tbebaidh eghptskč, PafnUc, jemUž w pronáfle:
dowáUi za LiciUia prawč oko whtrhm:to bhlo, zrazowal
z toho otce a radil jim, abh tak pťiliš tčžkčho bťemeUa
ženatým dUchoroUim UeUkládali, an prý Uelze každčmU
žeUatčmU, a rim mčUč Umohč maUželce jrho, tak pťisUč
zdrželiwoft tUto zachowati; dosti prý bUde Ua tom, kdhš
se dnchowlti jiš pťijati dle ftarčho cirkeinho podčmi
wice ženiti Uefmčji. u Sesslo tedh z ťádUčhoUstanweUi
pro wesskeroU cirkew a zůstalo to pťi starčm obhčeji.
Qďhčej oUeUliči Uám sw. Jeroným (xř420), aU pisse:
„Za biskUph, kUšze a jáhlch woli se w cirkwi bUď anio
cowč, anebo i wdowci, ano i mUžowč ženati, ale po
whfwčcelti Ua knčžftwč Ua wždycky zdrželiwi.“ N jinde
doklúdú toho pťičiUU slowh: „Nezapirám, že se woli sice
Uěkdh i UtUži ženati Ua knčžftwi, poUčwadž Uelrč
tolik aniců, kolikkUěžipotťeba jest. Pťijimaji tedh
cirkwe wýchodUi, eghptskš, a ťimskč, apofstolskč! ftolici
podrobeUč (t. j. celci cirkew) bUď anice za dUchowni
Uebo zdrželiroč mUže, kteři maji:li žeUy, pťestciwaji po
whswčceUi býti maUželh.“ J múme zajistč w tom wěkU
th UejwýtečUčjsfi kUěze w cirkwi bUď aniceZ, bUď
zdrželiwe mUže kteťi siawnč slowh i pťikladem swým
hajili bežžeUstwidUchoinch, jako fw Nthanaš Basil
Řehoť Naziansky a Nišsensky, sw EpifaU Jan Zla:
toústý, Ambrož, NUgUstiU Jrroným a jiUi fwati.

Cifať JUstiUiaU dal pak okolo r. 530 do swčho
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Uowčho občaUskčho zcikonika zťejmý již zákoU o
celibatU kUčžfkčm, a whřkl w dorozUměUiš, cirkwi
i tresth Ua pťestUpUikh. Slowa jeho zUťji: „Cirkein
zcikorch Uedowolxtji an kUěžim ani jáhUč:m an pode:

jábUům po obdrženč!m swčceUi wstUpowati w siiatek maUe:
želfký. Pakli bh Učkdo z dUchoinch pťecc tak UčiUil,
mci dle UstanweUi cirkwe š úřadU a flUžbh kněžfkě i

fwětfkoU moci swršeU a z cirkwe whloUčeU býti; dčti pak
ž takowč!ho manšelftwi Učmaji ani před prciwem za maU:
želskě powažowciny ani za prciwlú dědicč po otci pťed
soUdem UzUáUh býti; žeUa pak jeho nepowašUj se pťed
zxikonh občaUskými cmi ža ťxcidttoUmanželkU.“ Prawda

sice, že za rozličnými ZcimiUkami a pťičanmi tento zcikoU
žde a onde Uebhl úplnš zachowciwá:t, ale tim owssem
nepožbhl cirkewnť a šákonitč platUoski fwč.

the wýchodUi čili ťeckci cirkew ssla fon
šwlcisstUi cestoU. Již r. 314 rozbodla Ua krajiUskčm fnš:
mě w Nnchťe proti tehdejfsimU obhčeji, žr mohoU
jcihUowč pťi swčceUi fwšm fe ohlcisiti, chtějť:li později
w staw maUželsiť,: wftoUpiti a že jim to múže biskup
dowoliti, a na fUčlUčšKoUskaUtiUopolskěm (Trnlla
skčm,)r. 692 dokoUceUrčila: „Jen Ui žssi m dUchoinm do:
woler, pakli bh chtčli, se oželtiti; uu whšssim pak,
totiž podjcibnům, jcihnům a knčžint, nenč sice po whfwč:
ceni powoler pod trcftem fwržeUč š úťadU w staw maU:
želskh wstoUpiti, ale žeUatý Uižssi dUchoin Utůše whšssi
poswčceUi obdržčti a mč:že i š maUželkoU fon,
kteroU před wdfwťceUim pojal, pťebýwati a maUželskh
žin býti, whjma th dnh, kdhž slUžbh Božť prúwť koUci.
Mčl:lč bh wffak lUčz žeUath Ua biskUpstwi pofwčceU
býti, tUUsřod Učho manželka pťed whswčcerlim do klcifftera
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wstoUpiti a oU toliko powinen o jeji žiwobhti a za:

opatretti se starati. “ u A teU obhčej podržela ťecka
cirkew až po dneš proto take U ŘekU čekcmcidUchoinďo
stawU hledi se pťed whswčceUim oženiti, jelikož po wh
fwčceUi w staw maUšelský wice wstoUpiti Uesmčji; biskUph
fwš pak bšťe ťecká cirkew tťejradšji z klásfterů, jelikož
Umifsi jsoU owsfem UežeUati a tUdiž žádUbch těškosti U

powhsfeni jejich Ua biskupskoU stolici Uestciwá. u Tim se
ťeckú cirkew odloUčita poprwš znameUitč od šápadUi či
ťimskč cirkwe, kteráž wssak UeUchť:lila fe w ničem od
starodain kazUš, ale Ualehala tim pťisUšji šwlasstč
w stredowškUza papezeŘehore UU (1073u85) Ua to,
abh wssickUidUchowni bezžeUstwi swědomitč ;achowawali
Z toho takš whswitú Uejlčpe, jak Ueprawdiwč jest twrx
zeUi, že bhli jiUdh kUěži wefmšš žeUati, a že teprw
Řehor M bezšenstwidUchownichzawedl

5. PosledUi pomazarti a swcitost maUželstwt.
PomašáUi nemocUých fw. olejem bylo dle

swšdectwi Qrigertowa (xix254) powažowáno za Ustan:
weni Kriftowo a spolU takš Za prostťedek k dosažčni od:
pUsftčUi hťichů a sice co dopluěk swátoski pokámi. HUed
w perich dobách cirkwe whkonáwali teUto sw. obřad
knčži a to pro mnohš jinš zaUlčstUčmibisknpů, a wssak
olej, jehož Upotťeďili, mUsil ďýtř od biskupa swčceU, jak
již papež JUoceUc (xř 417) wýslowUš Uaťidil. Sw. AU:
gUstiU tčž o tě swátosti mlUwi, whbčzeje k zaopatťowálli

UemocUých.
Q maUželstwi pisse sw. Jchic (xix107) w listu

swěm k Polhkarpowi, žo fe zawirá před biikUpem, z če:
hož whswitci, še již tehdy cirkewniťpo obřadU pro UtaU:
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želstwi stúwalo. Snčm Karthaginský w r. 397 mlUwi
o požthúUi, jež pťi Uzawirúni fňatkU biskUp Ueď kUčz
onUbčUcům UdčlUje. Sw. NUgUftiU swčdči, že wůber
maxtželftwi powažowáUo bhlo za fwcitost a fňatek žč bhl
UerolečitelUý. Za čafů TertUllianwť:ch, w tťrtim sto:
leti, dáwal již žeUich erčstč zlatý prften, a za čafů
sw. Jana Zlatoústšho, we čtwrtč!mstoleti, !inali onU:7
ďeUci na hlawš wčnce Ua zUameUi eriUUofti. uo

š. 83. Zině poswčitné obyť:žjr a.obťady rirkirmUi.

1. Kťiš a zbožnč obhččje pťi modleUi.
JUstin, mUčeUikz drUhčho stoletč whpraije,

že wčixicipťed modleUim zUameUali fe praon rUkoU
zUameUim sw. křiže we jmenU Ježisfe Krista, a Ter:
tUllich (ř 240) fwědči, še wsselikoU práci š kťižem
začanli, Takto znčji slowa jeho: „Pťi každčm krokn a

g hmxti, kdhž do domU wcházime Uebo wychcižime, kdhž fe

oblčkcime Uebo oboUwáme, kdhž se Uchjčme Ueb jitne

aUebo rozswčcheme, wždycky fwč čelo zUameUim fw.
kťiže žUameUáme.“ uu Sw. NUgUstiU (Tf 430) fwčdči,

že wsfickUi kťeskanč so kťťžem žnameUaji, jakož i če:
kanci kťtU swatšbo, a doklúdá o kťiži, že Ušiwcin bhl
k wssrxlikěmllposwěcowúUi a žtháUi: „Křťžem
bbwaji zafwěcowcini chrámowé a oltáťowč, i žehnú se
woda a olšj, jimiž bhwaji katechUmeUi zUowU zrozeUi a
mazáUi, kťižem pťipraije fe, aUto fe slowa Božiho
fpolU Užiwá, Swútost oltáťni, kťlžem UdčlUje fe pofwč
ceni knčšim, júhnům a ostatnim ťcidům cirkwe, moci
jeho se wsfecky swátosti cirkwe konaji. N wssecko, cokoltw
se timto zUameUtm kťiže PáUš poswčche, bť,wá wzý:
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wánim jmrsla Kristowa požehnáno.“ A sw. Efrem Ua:
f!očdčUje, še kťeffaUš již tehdh tatčž siowa pťi dčlúUi
kťižeUžiwali, kterých mh posUd Ušiwúme; Uebofdi: „Tilnto
zUčxmeUimžthejte wffechUhkrajinh, jimiž pUtUjete, šthejte
je wejmemxthe i Shna i DUchaswatčho; an
i feďe znameslej timto zUameUim, a Uic zlšho Uepťibliži
se k tobč.“

thž we čtwrtčm stoleti přičiUěUiUlcifaťe KoUstaUtan
a Uxatkyjeho Heleny katečUý kťiž PáUč pťiffel kUzwlúsftlti
oflawť, tU wefsko w obhčej rozličná mista oďrašrm kťiše
ozdoťxowati a jakoby zafwčcowati. Q tom fwčdči fw.
JaU Zlatoúftý, aU pisfe: „Křčž je wssUde postaweU a
wstde se chowú w Uctiwosti, w domech i na wrťejných
mistčch, w famotách a Ua silnicich, Ua kopcich i w údo:
lich, na lodich, Ua odčwU a Ua Zbran, Ua Uádobách a
Ua obrazech, Ua stčUcich i Ua okrtech, taktčž i Ua hrobich

býwá poftawowán Učbo znamenált. WssUde se Ualezč:,
U kUižat a poddaných, U žeU a mUžů, U anen a wda:
Uých, U otrotů a fwobodných.“ Napominá pak Ulatkh,
ťka: „Učte ditkh fwč znamenati čelo kťižem; dťiwe wsfak,
Uež to dowčdoU, samy jich křižem zUaUleUšjte.“

Bři modlitbč chowali se kťeskanš již w drUhěm fto:
leti dle fwčdectwi TertUllianowa takto: Osoraccli fe k wh:
chodU slUUce, jelikož swatá zemč, kteroUžPún Ježiš
fwhmi ftopami poswštil, leši od Uúš k stranš wýchodni;
proto inasse koftelh a hlawni oltáře Ua wčtfsim dile
k wipchodUhledi Ueb stoji; očima pohliželi k Uebi,
mčli NodkrytoU hlawU a rUce sepjatč; wůbec pak
modliwali se klečices. žčn w Uedčli pro radostslý rciz
dne tohoto a od welikonoc do SwatodUssUich swč:tkň Ua
pamč:tkU z Ulrtwých wstcitli Spasitele pokládali to za Uee
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xobodUč kleče se modliti. Sedč se modliti tehdh za Ue:
slUssnčš pokládúno bhlo. Za časU sw. NUgUstan bhlo
wssak w obhčrji již také pozdwiženýma a rozpja:
thma rUkama se modliti, jako to knčš pťi mssi swatš
čiUč, což zawedrno bhlo, abh měli Ua paměti, še tčž
rozpjaty bylh za nciš rUce Báně Ua kťiži; nčkdh pak Ua
Zem pťi Utodlitbč se wrbali, což Ua wýchodč wůbec bhlo
a jčst posUd we zwhkU; pťi „koUsiteor“ čili, kdhž řikali
obecnou zpo.wšď bili sč w prsa a sice jak bčskUpU
oltaře stojťci, tak i wssickni ostatnč lide na důkaz skrou:
sfenosti

2. Modlitbh a cirkein bodilčkh(brewiciť).

Dle swčdchoi „apofstolských zťťzerti“ koUciwalh se
již w třetim ftoleti každodenni modlitbh rčmoa
wečer, an dle TertUlliaUa a fw. Jerorthma i před
jidlrm a po jidle. Taktšž odbř,dwalh se w tom čase již
i cirkein modlitbh čili hodinkh, ješ šáleželhwe čxteUie
pisma swatč!ho, we zpiwčmi žalmů a w společnýchdelit:
bcich, majčce půwod aposstolský (SkUt. 2, 46. Efeš.
5, 19); w tťetčm stoleti (r. 252 Ua sUěmčw Karthagx:)
připominci se již i čteUi žřwotU Swatých mUčcxnikUa U

EUsebia we čtwrtem stolčti zpiwaltč i jřných nabožnhch
cirkewnich pisni Bodle spůfobU ,Židů, kteťižto se třikrate
za dčU modliwali totiž o třeti, ssčste a dčwate což dle
Uasseho počtU srochiwú se š raUUi hodiUoU dewcitoU,
š hodinoU poledui či dwaUcictoU a B hodiUoU odpolčdni
tťeti, chodiwali i prwni kťeskcmč za časů aposstolských
w th hodinh do chrcimU; ale již w třetim stoleti chodi:
wali kťesťcclxč!takčř jesstč z rčma a š wečera, an i pixed
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switcinim čili pťi kUropčniňe) knočni pobožnosti do chrámU.
Thto rozličnč pobožnosti dle časU čili hodiU zaťizenš, Ua:
zwánh jsoU pak hodinty. Již za časix sw. Basilia a sw.
Jeronýma Ualezcime wsseckh části ťpodinek, jak za Uassich

dob w dsorewiciři jsoU oďsaženh, whwitmtč, totiž jitťUi a
chwúlhe čtwero hor, Uefspory a doplUčk čťli kompletář.

Tyto hodiUkh wesměš w klássteťťchzawedenh jsoU a
tU welice profpiwaly, aU se tU dle rozdčleUěho čan spo:
lečnč pracowalo i fpolečnč BohU floužilo, awsfak wčťiri
takč, pokUd to UwžUo bhlo, konáwali je společnč srx
swětskčmxi dUchoinmť. Q tom swědčč sw. NUgUstiU,
jenž wěťťcťch k nawsstčwowártč hodiUek whbizi a je na:
pomitlá, abh se Uikdo skUtkUtak fwatčho erzdalowal,
leč ť:h ho nedUh, Ueb wčťejný prospčch aUeb jinč: welikú

potťeba w práci poUtala. Nle později Ubýwalo tčto hor:
lřwoscč lidxx, a papež GelasiUš (r. 496) jarož č krajinskh
fUělUw ngdč r. 506 žahájený Uložili knčžťm, aby smni
hodinkh sedmkrcit za den konali, bhč i beš lidU. TertUlliaU
a „tUiha zťizeUi aposstoiských,ee sw. NthaUaš a sw. Basit
Udáwaji Uám i žwlásstni Upo:ninkh pťi jedUotliwýck:
hodirekeich: pťi prwni, že fe máme ráUo pťcde wssim
PČUU BohU zaswčtiti, pťť tťeti, že Pilcit PáUa Ježisse
odfolxdilu a že o tUto hodiUU DUch sw. Ua Yposstold

wstoUpil; pťi fsestč, že PciU Ježiš Ukťižowált bhw, pnčl
na kťtži; tšž že se Petr w ten čaš takě Uxodlil (SkUr.
10, 9.) při dewátš, že Pcin Ježiš Ua kťiži skonal, a
že w teUtýž čaš Mtr a Jan se w chrámč delili (SkUt.
3, 1.); wečer pťi západU slUUce !Uaji se konati dikh za

x:) Zpčwěmi kohoUta časUč zrúUa. Kmx sloUl kohoUt, oded po
chúzi slowo kuťe.
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wsselikci dobrodiUi z.a dUe od Boba Uabhtč ř prosbh za
odesstčUi spáchanýchebťichů; pťcd sanim pak, při
kompletáťi mci se kanti modlitďa, abh Bňh sskastnčho
odpočiUUtidopřúti rcičil. Dcile w pňonci se modliti
slUssi dle slow žalmisth PciUč: „Q půl Uoci wftciwúm,
abhch chwálU wzdáwal toďě,“ a dle pťikladU Pawla a
Shlh w žaláťi,. o Uichžčteme: „Tehdh o půl UociPawel
a Shlaš modlčce se, chwálili Boba, i slhsjeli je ti, kteťiž
ďhlč w šalciťi;“ (Skme 16.) chwálh koUečUčtťeba wšdá:
wati PciUUrěmo pťed switánim, dle žalUrU148: „Chwalte
Hospodřna.“

Ježto bodiUkh Ua x:ošličňých mistech rozličUě. sesta:

wend bhlh, UpraweUi a UsporadaUč jejich prowedl koUečUe
papež sw Řehoť Welký l (xf 604), ččmž poltččkl:du
jedUoth w te pobožUosti dociler bhlo Pozdčji obsah
hodinek oprawen a sircicen bhl, odedš i latinskč 1mer
jcjich brcwiciť t. j. skrácemi pobožUost, pochodi. Tato
oprawa stala se zwlcisst pťičinčnim řcidUsw. Frantisska
w tťiUcictčm stoleti Posléze z rozkazU sUčmU TrideUt:
skcho za papeže Pia 7 dosfel brewiar opetUčho pťe:
blidUUti

3. Pontř a průwody čili procesi.
thž sw. HeleUa we čtwrtčm stoleti kťižPčmč w Jc:

rUsalčmč bhla Ualezla a o jeho oslaweni whstawčrtim welebu
Uč!ho chreimU sstědťe se postarala, Uastalo takče hojUš pUa
towáUi wěřicich do JerUsalema zwlcisstč k dobč weliko:
Uočnť. Nle brzy wmisilh se takč Ua tak wzdcikellč ceftč
rozlřčUé Uepoťádkh, tak že tehdejssi otcowč cirkein famč

proti tčmto poUtčtU horliti počali Tak stežujč si sw
Řebor NhšseUský že prý wčrici w otčine jeho pobožUčji



380 Jinč poswútnč obhčcje a obťadd cirkewUť.

žili, Uežli poUtnici w JerUfalemě a zrazUje zwlásstč ofo:
bcim ženským thto poUti; a sw. Jeroltým di, že je chwa:
limtebUý,kdo w JerUfalemš pobožně žiw bdl, ale Uikoliw
již ten, kdo tam bhl Ua pouti.

We čtwrtčm a w pcitčm stoleti bhly již takč w cirkwi
w obhčejiUrčitčpobožnč průwodh wčťicich.Sw. Jan
Zlatoúfth šawedl w KonstaUtinopoli procesi, chtčje lid
odwrátiti, abh Uebral podilU w podobněm průwodU po:
hcmskšm k úctč přčrodh konaném; a teprw r. 468 Uspo:
řádal francoUzský bťskUpMamert w mšstč Wiennč po
tixi dUi pťrd Ua Uebe wstoUpeUťm Pcinč kajicč procesi Ua
teU úmdsl, abd Bún Bůh anUjiri tehráš UeúrodU,blad,
Uemoc, mor, ohnč a rožďroje pťekazitř ráčil. W letech
Uásledeicich konala fc tato pobož:lost nejen we WieUUč,
ale i w jiných mčstech fraUcoUzskhch, až pak od celč

cčrkwe pťijata jčst. Tato pobošnost slUje U Uáš po:
božUost kťižowbch dUů, poUčwadž končxmeprůwod ke kťčži
aneb k wice křišům, kteťišto jako wčťejnč oltcřře stoji

wedle cest aneb w polich.
Papež sw. Řehoť Welikh žawedl též kajicnhprů:

wod w celč cirkwi Ua deU sw. Marka. J kanl jej
sám poprwé w tentť„yždeU r. 898, abh Pán Bůh mi:

lostčwě odwrátčti rúčil šUoroon rciml, kteráž tehdáž we
Wlasftch a zwlcisstč w Nťmě strassnč zuřila. PofUd koná
se tento průwod Ua teU úlštysl, aďy Bůh wssecko zlš Ua
těle i Ua dUssi od Uciš odwrátitř ráčil.

4. Swčcellá woda a žthaný popel.

Již papeš Mešander 1. (xř 132) mlUwi o tom, že
fe woda smissená se soli fwšti, aby, kdo fe ji pokropi,
očisstěn a poswěcen býti hledčl od wssclikčho hieichU.
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Dle fw. Basilia swčtila se wzýwčcnim Boha čili mod:
litboU, a sw. Ambrož dokládci, že se woda w chrámč
chowč: a poswčchr zUamenim sw. kťiše. Ano za sw.
Jana Zlatoúftčho swčtila se již i tťikrč:lowá woda,
kteroUž si wčřici domů brali a ji celh rok w pťibhtcťch
swých pťechowciwali.

Na počútkU postU biskUppožehnáwal poprl a po:
shpciwal jim hlawU weťerých kajicniků pťi tom ťikaje:
„Pomni člowěče, že prach jsi a w prach se obrátiš; čiň
pokánť, abhš dosáhl žiwota wččněho.“ uu Později pak bhl
tento popel na počútkU postn Udčlowein wssem, abh dUch
kajici dojimawým timto obřadem w Uich bhl szzen.

5. Půst cirkewni.

Půst hned Ua počátkU platil za skUtek kajicť a za
wýraz smUtkU. Proto nelxhlo to obyčejem, abd se kdo
postil w nedčli jakožto w den radoftný nrďo w Učkterý
den po welkonocich až do SwatodUssnich swátků, aniž
w jiUč zafwčcenč swútky.

Půwod postU sahá až do časů aposstolsiých. Pťio
pominá se pak půst Uejdťiw w týdnn passijowčm,
kdežto se wčťicč po jeden neb wice dni dle swědectwi
sw. Jrenea postili. Půst teU bhl pťisný; trwalt až do
flUnce zúpadU, tak že po celý den Uičeťgonebhlo poži:
wáUo. Zaweden byl hned w dobč aposstolskč na paa
mútkU UmUčeni a smrti Pánč, a horliwost kťeskanůw
rozsfiřowala pak sama teUto pťisný půst Ua wice dni
w čase pťed welkonoci, tak že, jak fwšdťi sw. Jgnčtc,
mUčeUikw druhčm stoletť, mnozi dle pťittadU a na pa:
mátkU postU Peinč již po celých 40 dni fe postiwali až
do slUUce zúpadn. Jelikož wssak neďhlo jefftč Uic Urči:
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tčho pťikázúnim cirkewnim Ustanwer, proto bhl jesstč
w pátčm ftoteti půst tak zwaný čthťiretideUni dle
wůle jednotliwců rozliťně zachowúwčm. Nčkteťi poftili se
jčU po tři týdnh, kdežto jini po wicc až i po dewčt Uedšl
Ua flaonst roelikonočUise postem pťiprawowali, odedž
jmeno „dewitltťk“ possio. Nno Umozi snažřce se w hor:
liwosti a w zapirčmi sebe dofčxhnoUtierbhčejnšbo stUpUč,
postili se wice dUi po sobě a Uepožiwali an U wečer
Uičeho, tak že TertUlliaU a později swe NUgUstiU doswčd:
čUji, že bhli Umozi postem celi whschli a thbli.

Již Za časii sw. JgUáce w drUhčm stolett“ whwiUUl
fe takč půst w kašdčm týdUU, jenž bhl mirnčjssi Uežli
oUeU pťed welkonoci, xc! trwal wždh jeU do tťeti ho:
diUh odpoledUč. Konal pak se každh pátek, Ua to pak

zde a oUde i we ftťedU Ua pamčxtkU, že w teUto deU
Zide š Jidasfem o zabiti PaUa Ježisse se doroznmčli
Teprw we čtwrtšm stoleti začali křesianč w Řťmč postiti
fe i w sobotU za toU pUčiUoU abh w cirkwi pťestal
koUečUč obhčej Učkterých, již slawili posUd i sobotU ži:.s

dowskoU. Pozdšji pak spojen bhl š timto postem wb:
znam, že Pčm Jčžiš w sobotn w hrobč ležrl.

Wůbec Uebhlo zwlásstč Ua západč až do čtwrtšho a
pátčho ftoletř Uičehož zčlkonem od cirkwe šťejmč UrčcUo,
ale ponechciwcilw to dosawad horliwosti kťeskanůw. Proto
takčpanowala weliká Uesterost a rozličUost w postU
Tak piffe sam sw Nmbroš, že za jeho časU se w Mi:
lcmč w sobotU Uepostili, aUto w Řimč pňst w tenthž den
prisne zachowáwali aradi fw MoUice, abh se ťidila
w každčm mčstč obhčejem, jeUž tam anUje. e

Taktčž Uestáwalo w perich stoletťch žcidUčbo
roxdilU meši dokrs.čd dostnimi a masitbmi: kddš
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hodina postUwyprssela, 1edli, co bhlo; teprw we čtwrtčm
ftolcti počanli kťcskaUčw tčmdUi zdržowati fe od mafa
i wan a požiwali hlawnč jen snchě strawh (chleba).

PUft kwatemďer čilť čtwex o sUchhch dUU whfkhtUje

se teš již w peri teto dobč cirkwe Nejspxtssebhl zaweden
za wzorem čtwero wýročUich postčl U ,ŽidU, abh Uam
BUh hrichh w minUlčmwšdh čtwrtleti spachaUe od:
prtiti ráčil. Brewiúť připiije zawedeni tčďož postU
papežowi Kalištowi (r. 219,) a fw. Leo pčxwodjeho klade
hned do čafů apofstolsdkýchd Teprw pozdčji pťipojen bhl
k pčlwodUimUúmhflU i jiný, totiž abh se fpolU kanlh
modlitbh, bh Bčch dal cirkwihodně kněze, jižto w th
dUh fwěceni býwali.

6. úcta Swathch a jejich ostatkň.

HUed w prwnich ftoletich Uassi rirkwe Ualčzáme zá:
kladhxoněchzpčlsobů,1akýmiž úctU Swatým jewime. Prwni
kťeskanč jtž pťipominali si pki mfsi swatč jmeUa Učkterých
swatých mUčeUiků, tčz Uěkďh Ulezi flUšbami Bošimi čitalť
popish jich mUk a UfmrceUi. Dnh jejich Usmrceni bedliwč
zapisowali a při wýročnčm UúwratU takowhchto dUů fe
k fpolečným slUžbám Božim fcháziwali. Pťátelč fw.
JgUáce Usmrcenčho r. 107 pifsi jiným kťeskanům: „Udali
jsme wcim i deU i čaš, abhchom dUe toho se fessii a
š timto Udatnhm bojownikem Kristowým společUostfon
oswčdčowali.“ Podobnč pifsoU SmhrUeUssti o sw. Po:
lhkarpowi, še Uschowali kosti jčho, abh lnohli wýročUi
drU fmrti jeho U Uich fhromáždšni slawiti, Ua pamútkU
jeho mUk. Za časů sw. Chpriana (es 258, bylh již
takč siawenh wýročni dUi ončch swatých whznawačú,
kteťi w žalč:ťi bez wsselikých mUk zemřeli, a oU fcim we
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wthaUstwi slawil wýročni deU úmrtč jejich občtowáUim
msse swaté. J průwodh k hrobům mUčeUčkůwkonali
kťeffané we wýročUi deU smrti jejich a bisknp tU občto:
wal mfsi swatoU. Dčjepisec EUfebťUB (xjx338) wypra:
ije, že bhlo za jeho wěkU starobhlým již obhčejem pU:
towati k hrobům swatých mrlčenčků J powstalh Ua

hrobich jejich we čtwrtěm stoletč kaple a chramh a w nich
obrazh predstaijici čiUh a osUdh jejich. Že pak bhlo
tež w obhčeji wzywati swate čili prositi je za pri:
mlUwU U Boha, o tom swčdči UejeU rozličUě Ucipish

w ťťmfkých podzemnich hrobčch, ale i zjewUč přikladh a
wýrokh z toho časU; tak whpraiji, že se modlila sw.
MoUika po celoU Uoc U hrobU sw. Ehpricma, Uež se
se shmm swým NUgUstiUcm do Wlach pťestčhowala.

Hlain pak úcta Swatým pronazowcan bhla ffetr:
Uosti k ostatkům jejich; tak kťeskaUčpo smrti sw

JgUace (ř 107) sebrali wětssi kostťjeho a po smrti sw
Polhkarpa chtěli whtahowati jeho kostťz ohUč, ale Žide
dolehali Ua wladaře abh wsseckospciliti kazal Wo smrti
sw. Chpricma (ř 258) sbirali wčťčcčkrew do sfútků co
drahoU památkU. Wůbec pak shčmčli se wčťicť mUohoe
po ostatcich Swatých, jež se již takč rošdčlowalh
mezi wěťici abh tito tak dalekš poUti k jejich hrobům
kanti UemUselř; k pr ostatkh čtdťiceti UtUčeUikUSe:
bastenských bhlh do Řima KonstaUtiUopole a jiUýchmčft
rožesianh Podobltě pťe!lasselth jsoU B witězoslaon
Ua Určitci mčsta; tak dal cisař KoUstaUtiU pťenésti tělo

sw. aposstola QUdťeje, sw. LUkússe a sw. Timothea do
KoUstamiUopole, a za čafů fw. Nmbroše se w Milúllč
slawUč pťeUcisselhostatky fw. Gerwasia a Bratasia a sw.

tčpčma prwomUčeUika, při čemž, jak swčdčč fw. NU:

gUstiU, Umoho UemocUých Uzdraweno bhlo.
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Awssak dobťe Umčli wčťčcčrožeznáwati úctU
Boži od pocty Swatých, jr:k swědčinejlšpe kťcsfanč
Smhmenssti po smrti fw. Polhkarpa okolo r. 170, jišto
pčssoU, že prý jim nepťátekč wirh ncdali ďrciti jeho kosti,
„abh sUad od Ukťčžowanšho neodpadli a tohoto (Poly:
karpa) ctiti nepočali.“ J dokládaji č tomU ťkoUce:„Ne:
wčdělif, že nelze Uám Krista opUstiti, a že jinčho ctiti
nemňžrme. Nebo pťed nim, jenž šest Shn Boži, klanice
se padč:me, mučenikh wssak a ncisledownikh jeho práwem
milUjeme.“ Proto takč bráni sw. NUgUstin, leďrož,
EpifanUš a Jeroným slawnč kťeskcmyproti takowýmto
mylným naťkUUtim, dokládajice, že se neklan Swatým
aniž jim občtUji. xAfw. Chril JerUfalelUský w popisU
swčm tehdejssiho spčlfoďU Utsse sw. Uwcilr:aedoslownč jedUU

:Uodlith z kanoUU po pozdwřhowáni o tomto wzýwáni
swatých. Zni pak takto: „Prosime tč, o Bože, wssickni
společnč a pťincissime ti tUto oďčf a wžpomináme i na
fwatč patriarchh, prorokh, aposstolh a lUUčeUikh,abhš
skrz jejich modlitby a pťiml!lwh takč Uasse prošďh mi:
lostiwč: pťijmouti ráčil.“

7. úcta a pamútka zemťelých.

Na konci zmiUiri se slUssi i o pochowáwáni zemťe:
lých a o modlitďcich za nč.

Již Qriǧeneš we tťetim stoleti dokládá, aby wčřici
dle starod:iwnšho oďhčeje Uctiwč pochowáwali tčla ze:
!Uťelých, jčžto dUsse nrsmrtelnč w nich ďydlilh; a sw.
NUgUstin U;:oošorňUje zwlássč Ua tčla swatých lidi, jež si
Duch fwatý za swňj pťibhtek bhl whwolil. Proto takčč
Umýwali je čistč wodoU a Uěkdh je i mastmi mažáwali,
Uačež šaoďalenč do plč:tna wynásseli k pochowcini zpi:

25
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wajice žalmy a UesoUre w rUce hoťici swice. TU kUčez
modlil se a žehnal mrtwoln a okUťowal ji kadidlem. Po
modlitďč pak blahoslawil dle swčdectwi fw. Diwifse Nreo:
pagith zemťelěm::, Uačež i trochU oleje whlil Ua Učho,
Uež ho Uložili.

Hťbitowh býwalh obhčerč! za mčstem,: we welikých
mčstech pak, jako w Řimč a w Neapoli měli podzemm
z kameUe tesačxč hrobh, jež katakombh chzýwúme.
Nej;tlameltitějssi z Uich jfoU ťimskč, jež ze drUHěho a
tťetiho stoleti pochá;eji. TáhUoU se kolem Řima jako
podzemUi chodďh whtesačxč w skachch pčskowých a w:ipe:
Uitých. Založilh je 1U Uejprwč sslechtickškťeffařlskčrodinh

pro sebe, Uačež ponžiwali jich kťeskaně šwlássk w čaš
pronásiedowáni k pochowúwáčxi mUčeUiků. Twoťi asi čth:
ťicet podzem:lich Ulic, jež fe prawidelltč UespojUji, ale
kťiž Ua kťiž se proplitaji; Ulice či chodbh thto jsoU sedm
i takě aš pcltUáct stťcxwiců whsokě a obhčerč Uad feboU

whtesciřxy, tak že Učkďh až i w pčti patrách Ueb poschodich

Uad seboU běži; w každš pak Uliri w prawo ť w lewo
jsoU w stčUách whtesaUčx wýklenkh Ueb schrcičxkypro rakwe

a tčla mrtwých. Thto wýklečxky leži Uad seboU až kU

klečxbč chodbh, 1ak že Učkde i čtrUcict takowých loži Uad

seboU je whtescino. Ulice w katakombúch jsou na wčtfsim

dile welmi úškč, ale dlonhé., tal že, kdobh je chtčl wssecky
proitti, mUsil bh asi 150 mil cesth Uraziti. Hrobů pak
wssech Ualešci se tam aspoň čthrh až do ssesti mi:
lioUůw. Hrobh thto whtrfáwali zwlússtrxihrobaři Ua:
zýwajice se „dobrodičxci.“ Cirkew je pťijimala, zwlásstčňm
obťadem jim žehnala a šwlússtni odčw i plat za hrobh
chUdýchjim poskhtowalae Každr) hrob Uzawťen bhl zwláss:ni
deskoU ž bilčho Utramor:: Ueb žlUtě cihlh, Ua Učmž bhl
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Ucipiš zčmťelěho a lUUohdh i pozUámkh zbošllčho hrobnika,

jenž jej ďhl whtesa(.
MUčeUici miwali w hrobč pťi sobč Ucidoka š krwi,

Ua zewUčjssi stranč hrobn whrhta bhla palma Ua zUa:
meni witčzstwi a Učkdh ř jefstč jiný obraž pťipomanjici
bUdoUci slawUš wzkťisseUi. ZUameUitčjssi mUčeUici mi:
wali i obzwlásstUi hrobh, nikoli w stčslč jako oftatni,
Uýbrž U prostťed jcskhUč schwalUč k tomU whtesaUč čili

w podzcmni kapli, a Ua hrobč jich stcil oťtciťUi kámen,

abh Ua Učm ďiskup mohl sloUšisi mssi sw. Proto takč
Uastal obhčej U !!úš, že se dciwaji do Uassich oltciťů

ostatky Swatých a že oltáťe až posUd podobU hrobů čťli
rakwi miwaji.

W čaš proUcisled.owáUi sloUžťwalh katakombh UejeU
za přibhtkh papežům, biskupům, kUěžima tčm křeska:
Uům, jež, jako wůdce a Ucičelnikh we fborU kťcxskaUů,

pohaUč Uejwice skťhali, ale i za bohosťUšebUci mista
čili chrcimh, w Uichž se konáwalh siUžby Boši, Udčlowámp
býwalh swcitosti a hlcisáno jeft flowo Boži. WrátUi
otwirali Ua UdáUi šUcilUěhohefla wchodh, jež bplh z weUkU

welmi nepatrUč, aďh si jich Uikdoan erssimmll. Nčxkdh
owssem i zde prošrazeUi a ftihcin byli lťeskaně., jakož
wčme, že prciwč tU w katakombcich UmUčeU bhl r. 257
papež fw. Štčxpásl š Umolyými wčťicimi.dš)

Za šemťelč kťesfanh koUáwalh fe pak jiš takč we:
ťšjUč modlitbh i občk msse swu a to Uejch w den pohťbU,
ale iw deU tťeti, dewátý a čthťiccitý po úmrti,
zwláfstč pak dle starého (aposstolskčho) podcinč, o Učmž

?e) NU: T)rň. W olta „Die rďmischeU KatakomďeU.eer. 1866.
we Fra!lkf!lrtč.

25W
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již Ternxllčan (xx240) mlUwi, w den wýročxxi. Že
to ťxhlo we zwhkU, swšdči rozličUš Udúlosti tehdejfsi. Tak
zakázal sw. Chprimt w tťetim stoleti zpomanti w mod:
litbcich a oďčtowati za jistčho Wiktora, jenž cirkwe Ue:
poslechl; o sw. BerpetUi whpraije se, že se Utodlila za
swěho mladssiho zemťčlšho ďratra, a sw. Monika prosila
shna swčho AUgUstan, abh Ua Ui pťi oltáťi anlc:tonoald
lew kniha aposstolských šřizeni mú již mezi mssi fwatoU
celoUmodlith ša !Urtwč. Sw. Chril JerUsalemský prawi,
že se křesranč modliwali při mssi swacč zwlásst ša ze:
Utťelč ďiskUpy, knšze, dobrodince a jiUč šemřelč, chtice jim
tak Uejwice pťispěti, kdhž za Uč oběk tU swatoU oťdč!tUjir

Sw. JaU Zlatoústý prawi, že fe tak dčlo dle oďhčeje
aposstolskšho, an již od apofftolůUstaltocho bhlo,
abh fe při pofwcitných tajemstwich zmiUka fta!a i o tčch,
kteťi zemťeli; a fw. NUgUftiUdoklcidá, že fe wýslow:tč
a zejmeUa čtly jmeUa tčchto zemťelých pťi slUžbách
Božich, což zťejmč Ua Ua.sse„MemeUto“ za mrtwč po
pozdwihowúni Upominá. Teprw pozdčji zawedeno ďhlo
jen tichš pťedčťtáni zemixelých, až toto čteUi w dewátšm
stoleti docela pťestato. N tak Uachúzime již w této starš
dobč cirkwe oUplUč wdwiUUtoU UyUčjfsi pobožnost cir:
kein za zemťelč. zje)

xd)Sroerj: Š r ú r r a Limrgčča,1855 od Swaroj.:nsršho Dě.
dictwi wddanú.
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pju.

Prťmát ťi pčednoftellftwi Řimskěho papeše
w cčrkloi.

Sw Petr jenž bhl od PaUa Ježifie UskanweU za
hlawU aposstolU a tedd za Uejwhšfsiho ťeditele cirkwe
byl perim biskUpem !o Řimš a pťeUesťtUto Uejwhšfsi
prawomocUost w cirkwi i Ua swe ťadne UástUpce, totiž
biskuph R imssč: Tito pak počali se od sfesteho stoleti
waec Uazť,dwatipapeži od slowa „papa“ t. j. otec,
ačkoliw w dťiwšjfsich doďcich i každb jiUý ďiskUp toho

jmena „papa“ Užiwati mohl tak jako i oďhčejlxá tehdaž
jmeUa biskUpU: „Uámč!stek Kristmo, Uamčsek aposstolfký
držitel stolice Aposskolskš“ konečnč whhradne jeU Řimskeex
mn biskUpowi čili papeži připadla.

Hned od počcitkUwykonawali Řimssti biskUpowe Uejen
Uejwhšsii prawomocUost w taždém ohledU a bisknpowe
i iid wňbec Užnáwali tUto swrchowanost jejich Neda se
sice Upťxiti že w prwnich don stole:ich za časU krUtých
pransledowan jesste erhnikala tato pťedUoskŘinlského
papeže tak podrobUč a jasUš jako teprw w po„;dčjssich
stoťetich, awssak to mělo swš pťirošeUš přičinh. Nebok
Uebhlo tehdáž Řimským biskUpům možUo jodUati U we:

ťerosti a š okcizalosti, jelikož cirkew Uesmirnč stisUčUa
a potlačowšUa byla; nicmšnč, kdež se jim přilešitost po:
skhtla, že k. p. mohli rozepťe w cirkwi powstalš rozhoo
dowati, UčiUili to a sporUš stranh Uajich rozfndku co Ua
ro.šiudk:x Uržwhšsii insstance pťestalh. Teprw ša časix
čxisaťe KoUstaUtan, když Uabyla cirkew úplUš swobodd
(r. 324) a walnč se bhla rozssiťila, pozorowati lze toto
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pťcdnostertstwi papežů Řimfkých, jakž to jmenowitč oswčd:
čili statečUi papežowe: JUoceUc l (r 402) feewWelikh
(r 440) a Řehoť Welikh (r 590) kteťi rozkažha čin
swými celoU cirkwi hýbali J Uebhla to jeU poUha
čestUci a zeintťni pťednost, ktšroU papežům tehdejssi
cirkew pťiznciwala, Uťpbržpapežowč whkonciwali stUtečUoU
swrchowanU práwomocxtost w celš cirkwi jak na
fUčmich tak i kromč sUšUtů U wčcech wirh i mrawů a
w rozeprich lidU, kUěžftwa ďikapU i kUťžat N fnčUlowe
wsieobchi i krajiUsiti, jednotliwi biskUpowč a osadh
(cirkwe) kťesčaltfkč!,an i kaciťi a cifaťowč: UzUciwali Uej:
whšssi hodlrost tUto cirkein, jakž z pťiloženýchzdč dokladů
a důkašů sUadUo o tom se můžeme pťefwčdčiti.

še 84. ťiimslaý bisňtlp platil trhdůž wňbrr ťa pnpežr.

Tak dofwčdčUji pťedewfsim:

U) Swati otcowčš a wsseobchi cťxekewni
fUťUlowč.

Mezi Uejstmxssi fwšdkh o prcxďnofti Řimsieho pa
peže Uáleži fw Jgnác, diskUp Nlltiochel:skn a mUče
Učk PáUč (xř 107), jeUš we swšm listš k Řtmanům
pisse: „Pošdrawllti cirkew ŘimfkoU, ťtšražto ma předUoft
a jest predftawerU wsfech kťeftauň“ N jiUde prawi:
„Koo pozUal Učeni Řimskč! cirkwe, zUci Učem wssech cir:
kwi“ Nsw Jrenej, ďifkup Lhonftý we FmUcoUzicba
mUčcUikPaUe (xř 202) Uapfal: „S ŘlmfkoU rirkwi maji
pro jeji welikoU pxedUoft folchlasiti wssickni wčťiri Ucbo
w Ui žachowaťa se wsfařcka posstolfkčšpodcč.ei“ u Sw
Chpriall biskUp africkd w KarthagU (ř 258), doklada
w tom ohledU o kaciťich: „BdwažUji se i do Řima cko:
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diti k stolici Petrowč a k prwni cťrkwi, oded jedUota
wsiech kUšži Ulá púwod.“ Ll pnpcxži Korneliowi pťsfe, že
fe o to staral, aby wfsickUi jeho fpolUďiskUpowš dokazo,
wali společUost š Řimským papežem; Uebot Ua Petrowi
šaložena jest jedUota cčrkwr, a oU fon pťedUost přeUesl
na ŘčmsroU eirkew Podoďxxč swčdčč č pwač wsseobecný
snčm rirkčwniw Nicei (325) w 39 Usneferi: „Bikap,
ienž sidli w Rimč, jcst hlawa a kniže wssechpatriarchů,
Ueďo jest peri i.ako Petr jemužto co UamšftkUKristowU
dána jest moc Uad celoU cčrkwi “

Sw JeroUŽtU (xř 420) psal NimskšmU papeži:
„Ja stojťm se Swatostč Ton (t j é ŘtmskoU apor
sstolfkoU stolici) we spojeUi Uebo wllU, žr Ua ftolici
Petrowč žalošeUa jesk cťrkew, a kdo jč bercinka Božčho
mimo cirkew Uepatťi wice k Ui “ A ťdhš proti kacčťi
Pelagiowi rozhodl papež JUoceUc, pak i pcxpežZosimnš
Učil sw NngUstiU: „Řimfky roszdek jest rozhodUUtt
celě cirkme, Uemúže fe tedy dale whssetřowati ale mcř
se přijmoUti a prowésti w pokoji Kdo je od Řima od:
soUZeU,jeft tim od celšbo swč!ta již take odsouzeU Řim
pwalUwil, rošepře jest tedh fkoUččUa.“

Ko:lečUč když přečtelt bhl Ua wffeobchšm sUěmč
w Chalcedoltč (451) lisk papeže Lwa kUKoUstaUtřUo:
polskěmll ďiskUpU Flawimtowi protť Enthchowi, že bhl
Páll Jx!žťš takě skUtečUč člowěkem, wolalč jedxtohlafltč

shromáždčnč otcowě: „Tak wčřčme wfsickni, tak wčřili
Uasfi otcowčxa fwati aposstolowč; ústh Bwowhmi mlUwil
sw. Petr.“

TUtšž pťedUost Řimskčťšo papeže dokazUji dále:
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d) BiskUpowč a osadh kťeska!tfkč.
thž wznikla hUed w prwnťm st.oleti a jefstč za ži:

wobhti sw. JaUa Milčlčkarozepře w cirkwi Korintskč,
kdežto Učkteťiwčťici powstawsse proti swým pťedstawenbm,
UeisilUč je whhcinčli a mista jejich sobč oswojowali: Ucu

utekli se KoriUtssti o pomoc do Efesu k sw. JaUU, ačko:u

liw Bhl aposskolem a Ua bliku bhdlil, Uýbrš obrátili ie
do wždáleUšho Řima k biskupowř fw. Klementowi, žci:
dajice o radu a rozsUdek. J poslal jim temo zwlúsitni
list, w Učmž zaftáwal řádnč zwoleltč a bezúhoUUčcťrkewni
pťedUosth w Kori:ttč a Uapomanl Uepokojných k podda:
Uosti. Uposlechli bo a Usadili zafe wyhnarté pťedstawertč
cřrkwe. .m Neďyl:li Řčmsrý bčsrUp prwnřm mezř ďiskuph,
jak jim Utohl poroučrti, a Uebhl:li papežem a Ucisiupcem
Petrowhm, proč Uessli radčji k sw. Jann?

W druhč!m stolrti wzniklh rozepťe w cirkwi o časU,
kdy má slawnost welkonoělti siawena býti; Uebof
kťeskaUčxUa wýchodč slawili welkoUoc w fteroU dobU fr
Židh, totiž wždy čtrnacteho dUe Ho Uowem mčsťciw bťeznu
bhť i w drn wsiedni to bylo, a hUed Ua to tťetiho dUe
wzkťisseni Bciltč; Ua proti tomU wč!ťťclUa šápadč slawiti
welkonoc wždh w pcitek a wzkťisseni w Uedčli po Uowšm

mčsici z jara. Za tou pťťčiUoUwydal se Ua cestu do Řťma
bijtup SmhrUeUskť!, fw. Polhkarp, aby se se sw. them
o tčto záležitosti poradil a abh doba tč!slawnosti Určilým
žcikollem UftanweUa bhla. thž pak wýchodrcř BiskUpowč!
od spůsobu swčho Uechtčli Upuskiti obmhsslel již papež
Wiktor (192) z cirkwe je whloučiti; ale sw JreUej, jenž
prawč w Řimč Uxesskal pťimlouwal papeži abh pro
pouhý tento rozdil w času sicčwnostnťm tak pťťfUčje ne:
treftal. thbh bhl Řťlltfký bisknp jeU pouhým biskupem
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bhwal, zdaž by bhl lnok)l roškazowati jiným biskUprU a
trestati odpor jejichř

N kdhž w tťetim stoleti powstalh rozrpře lnezi No:
watem a fw. CypriaUem, jeUž jsa biskUpemw Karr
thagU, odpadlikh, když jsou tUhč pokánřbhli wykanlř,
do cirkwe zase Uazpčt přijimal, kdešto NowatiaU w Řimč
Učil, že se taci hťissUťci wůbec Uikdh Uesmi do cirkwe
Uazpčt pťijmoUti: swolat sw. Cyprian krajinski; snčm r.
251 , a otcowč shromciždč:ú fe tU Ua tom UsUesli, že
kajici odpadlici mohoU a smčji po whkanUčm pokciUt
opčt do tčma cčrkwe pťťjati bť,dti. Nwssak fw. Chprian
se ibUed do Řima k papeši Kor:leliowi obrátil, šádaje,
aďh sw. Qtec UsUesseUito potwrdil a celý teU spor
rožhodl. Bapež KorUeliUš potwrdil UsUefseUčsUčmU a
rak rozepťi koUečUč rošhodl. J bhlo whťčeUi stolice
Řimskč pak po celč cirkwi co wsseobccUť,dzčxkoUrozhlci:

sser. u thž se wzdor tomU francoUzskť,ďBiskUperešskť?,
MarciaUUš, k Nowatiowi pťidal, žádali fw. Čhpriach
fraUcoUšssti biskxxpowč, abd fe za odstraUčUč toť,wto po:
lporseri w cirkwi postara!. J psal opět sw. Chprian
papeži, tehdúž Štčpcilwwi, žcidaje, abh toho rUssitele po:
koje, NowatiaUa, z stolčce biskUpskčšsadil a leč!ho Ua
,řehomisto Ustanwil. Tážeme fe, quli bh bhl Ule tak
UčiUčciŘčmský ďťsrxxp, rdyby byl wpšfsi mocč nad bčsrUpy
Uemiwal? ,

RokU 343 Ua walUčm crrkewmm sUč!mUw Sara

di ce UzUalř biskUpowč za prawidlo ciskšin: kdhž bh
Uškterý biskllp bhl od thodh sefazeU, abh fe rozsUdek
t.akowýposial k potwrzeUi aUebo přehlčdUU:ibiskUpU
Řims kčmU, ježto oU jeft hlaon cirkwe a UcistUpcesw.
Petra, a dťiwe že Uemci fe toto Utifto obsadili, dokud bh
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oUeU roszdek potwrzeU Ueďyl, aďd se odsoUzeUý biskUp
proti Uáler shnodhk papeži odwolati Utohla pak
že lUú papeš práwo, zwlcifftUi soUdce k rozťefseni tč pťe
Uftanowiti. uu Zdaž neUi tiUt UzUáUanejwhšssi soUdUřmoc
Řčmskčho papeše w cťrkwi, anč přčjčmčxodwolčmi (apee

lace, rekursh) a potwrznje Ueď Utčrli soUdUiUáleth i celých
sjezdň ďčskupskýchřu

J dowolawali fe biskUpowčtakč w stUtkUčafto
pomoci a zastani swdch praw U Řimske stolice Když
ďhl sw Nthanafilxš biskUpNleťasldrinsiy, od biskUpskě
synody w Nntiochii r. 341 Urfprawedliwč sesazen, oďrátil
fe k papeši JUliowi, a kdhl zase r. 347 Ua ťúďnč!m bi
skUpskčm sjezdě w Sardice na pťedesslč misto fwč Uwe:
den. uu Podoďnč odwolal se k papeži Biďeriowi sw.
Chril, ďikap JerUsalčmský, kdhž bhl od Nrianů r. 358
sefazeU, a r. 400 odwolcll fe sw. JaU Zlatoústh, arci:e
bikap Caťťhradskh, kdhž ho powčstmi fhnoda U DUbU
(U Eťqrxlcedoml) š biskUpskč stolice ďhla fwrhUUla, k pa:

peži JUoceUcowi. u N kdhž rokn 449 arcibifknp Yle:
č:andrinský UúsilUč sefadil Theodoreta, biikUpa z nyxčU,
prosil tento papeže Lwa o pomoc, ťka: „Jako fe oďrátil
sw. Pawel k fw. Mtrowi, kddž rozepťe whpnkly w NU:
tiochii: tak oďracim fř. i já ktobč:, aďdš fe Utifstčnč
cťrkwetčto Ujal.“ u

Rownčž i w fporU o wčcech wťrh miwal Řim:
ský papež wždh rozhodtch hlaš a nejwyšfsi soUd. Když
PelagiUš fe odchýlil od UčeUicirkwe o dčdičUčmhřichU
a o miťoftř Boši, sesslť,xse dwč shllody w Nfrice
w mčstech KarthagU a Milewč; Usnesseni swá pak šaslalť
biskUpowš papřži k fchwálenť, a teprw kdpž je papež
JnoceUc ďyl schwúlťl, prohlásil sw. NUgUstiU, jak jime
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již dťiwe powčdčli, že tim je wčc rozhodUUta a spor
UkoUčeU. ou

Podobtxč swčdči o prřmátč iedUČUi Učkterých cifaťň

Řimskhch Uetoliko kťeskmxskýchUýbrž i pohaUských. thž
Nntiochel!skýbikap Pawel Samosatfkh w blUdho
osobč Pálta Ježisse zaďředl a proto od shnodh sesazčn
bhl, Ujala sč ho, cisaťoan a chrčmita ho po tťi lšta,
aby UemUsil opUstiti dofawádUi sidlo swč. Tehdh obrci:
tčli sr wčťici kpohaUskčmUcčsaři NUrelianwi (r.
372), žádajice o pomoc proti takowčmUtowždorU, a cisař

rož,hodl uxrozepťislowh: „Koho Řťmský biskUp š ostatnimi
biskuph italskýllai Uznáwá za prawšho ďiskUpa, trn a
Uikdo jinh je prawým biskUpelU w NUtiochii a jeU toUtU

pťiUáleži an stolice bisiUpská.“ uw

š. 85. ťšimssti bislnlpomě chowali sr sKUtrťně .jnlio
pťrdnostowč messl:rrě rirlřwr.

PozorUjeme:li, jak si tehdejssi Řťmsfti bťsknpowě
w zútežitostech čirkewnich poččUali, sUadUo se pťeswčdčime,

žc we wssčch pťčpadech sč skUtečnš oswčdčowali co Uej,

whšfsi ťeditčlče celš cirkwe. Nejjas:tčji se to objeijr,
hledime:li Uejprw

U) k wffeoť:chým fUčUtůtUcilkeinm.
Jen papčžowš Určli práwo sUčm celě: cirkwe swo:

láwati. HUed peri takowý sněm w Nicei r. 325
Zťejmč papeši ŘimskčmU tohoto prúwa wýhradnč pťifU:
ZUje, UU di: „Bez wýrokU Řimskčho papeže nemá žádný
wsseokxchý snčm swolcin býti “ N Ua člwrtčm wsse:
obecllšm sUčmě r 451 w Chalcedonč prawi whslancowe
Řimskeho papeže: „Papež UtčstaŘťma, Lew jsa blaon
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wefskerých cirkwi rozkazUje aby Nlečrandrinský patriarcha

DioskorUš Ua sUčmě tomto Uezasedal jelikož chtšl fwo:
lati wsseoďečUý snčm ďez powoleni Řimskeho papeže (do
EfesU r 449) což Uebylo Uikdy dowolrno, aniž se kdy
stalo “ Bl Dioskor bhl tU skUtečnč z wUle papeže Lwa
wyobcowan z cirkwe u Řimssti papežowš predsedali
take na těchto sltčmčch bUďto sami ofobnč Uebo wysýlali
tam fwčx zplnomocněnč zástUpco. Tak poslal staťičkťš
papeš Shťwester dwa kUšZeťčmsič, Wita a Wincencia,
Ua sněm do Nicei r. 325, a ďiskUp KordUbský, HosiUš
tU ž jeho wůle pťedseďal. u W EfesU r. 431 prawi
whslancowě papeže Coelestina: „Nikdo Uepochhbl:je, ale
wsseřn wčkům je zncimo, že dostal sw. Petr od Bcina
kliče krcilowstwi Uešeskšho. Nno sw. Petr žije až Ua nasse
čash a na wždy we fwých Uústnpcich, a pončwadž nhUi
Coeleftin jeho misto zastciwá, posýlá náš fem Ua tento
snčm, a mh prohlassUjeme Nestoria za sesazeUčho.“ Pťed:
sedoU pak tU bdl š wčdomim papežskť,dmfw. Cyril, biskup
AlešandriUský. u W Chalcedonč mčl papež Lew Ua s:lče
!Uš r. 451 čthrh šástUpce. u N k tomU jefstč musiia
Ustanowčni každěho snčmU, i w tom peidU, že whslaxtrowš
papežfstť jemu předsedali, swatělmx thi k potwrzent
pťedlošena býti, jinak bh byl zůstal sUčUlBež prúwlt.i plato
Uosti w cirkwi. Na sUčmč w Konskantinopoli r. 381
bhli poUze wýchodtli biskupowe shromaždčni a pťece
Uznan jest ža drUhý wsseokchy snčm, jčlikož jekpo Usne:
iseni Řťmský papež DamasUš prřjal a potwrdil uo A
Uaopak Efčsky biskUpsky sjezd r 449 neUt obecným cřr:
kewnem snčmem, ješto jčj papeš Lew UejeU Uepotwrdil,
ale jeho Usnesseni za nčplatnč prohlásil. uo W Chalce:
doUč bhlo r. 451 k 600 bjskUpčlw shromúždčno, i papež
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taUt mčl čthrh swě zcistUpce, Uicmčně šcidcin bhl papež,

abh UsUeffeni fnčmU potwrdil; a pak teprw kdhž bhl pa:
pež auLew tak Učinil, platil fnčm za čřwrtý obecný. u
NokU 692 nrpotwrdil papež SergiUš Ufnčxsfeni fnčmU
Konstantinopolskeho (nazwaneho TrUllanfkeho) a Usnesseni
jeho Uedofahlo nikdh platnosti w zapadni cťrkwi u

B primatč Řimskdch papežů fwčdčt

b) jedncčni jejich š bikapy wůbec.

Papežowč nejen že potwrzowali bikaph a jim rozkazd
dáwali, nýbrž oni je tčž soUdili a treftali. Jnocenc l.
(r. 402) dáwal biskUpům rozkazh, o tom jednajici, abh
knčžstwobhlo neženatč. u Lew Welký (r. 440) rozkázal
sspc!nšlfkým bikapům, abh swolali fnčm proti blUdU,
powftáwajicimU Učenim Priscilianowým u Papež JU:
liUš r 342 pisse zrejmč, že je to cirkewnxčzakon, abh
žadnh biskUp Utimo Řimskčho wsseobecných zakonU cirkwi
nedawal u Sw Jrroným nechtčl w NntťochixřUznati
jinšho bikapa než koho Řimský papež Uznci. u Ano
papežowč potwrzowali i patriarchh čili arcibiskuph na
wýchodč, jak wime zejmena ze žiwotů sw. Mhanasia
w Nleč:andrii we 4. stoleti a Nektaria w Konstantinopoli
kU koUci 5. stoleti. u Podobnč pohčmšli papežowě bikaph
pťed fwč:j soUd, zwlásstš kde fe jednalo o wirU. thž
rokU 260 flawný Nlešcmdrinfký arcibiskUp Dhoniš Welký
pozdwihl se proti blUdUčmUUčeni SabelliowU, a we fpifU
swčm o Učkterých člúncich wiry UeUrčitč fe whjádťil, byl
podezřiwcin w Řimš. J bhl tamtšž powolán, abh fe
z obwinčllšho podezťeni ofprawedlnil; owfsem že Učinil
to tak důkladnč, že Uznán bhl za zcela newinnšho.

Nno papežowč nejen fefažowali nepowolnč aUebo we
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wiťe od cirkwe fe různici Biskuph š bifkupstwi, ano!drž
whlnčowali je idokonce zcirkwe, jak se stalo
Dioskorowi, Pawlowi Samosatskému, Nestoriowi, Mar:
cicmowi a jiným. uu Taktčž whstoUpil JUocčUcl. r. 414
š ponU mocť nejwhšssiho foUdce w cirkewnich wěcerch
proti wšdorUhm bifkupňm Macčdonským doklúdaje, že
š jeho wýrokU Ušni šcidUčho odwolúni Uoťcču

S toutčž swrchowanosti chowali fe papešowě

o) kU kaciťům a we sporech o wirU wůbec.

Papežowš stťehli Učeni cirkwe, rozhodowali sporh
we wiťe, odsnzowali blUdy, wlečowali kaciťe z cťrkwčx
na zcipadč č na wýchodč, jak jsl„Uezwidčli U Nria, Ma:
e:edonia, Nčskoria, EUtycha, Donccta a Pčlagia, tak že
wssim prciwem mohl Uapfati cisař JUstiUiaU w zčckoUikU

občcmskč!m: „Kdykoli na wýchodč powstali blUdaťi, bhli

wždh fwrchowaným a prawým rošsUdkčm Řimskč stolice
pťemoženi“ Y w skutkU take sprawedlřmy dčjepisec ne:
lUUže anř jedineho pťikladU Uwesti, že by fe byla Řťmska
stolice Uějakym blUdem poffkerila, jakž k tomn i swati
thowč! ponašUji.

N tak Uejjasnčji se ofwč!dčil Božfkh půwod primatU
a apofstolska pofloUonst Řťmske stolice hUed od perčch
doď až do Uafsich časů

š. 86. Pnpršsůý stčctťili Qťdirtmi sw. žšrtrn od r.
756 a 774

Po zkaze Řimskšho cťsařstwi w 5 stolrti (r 476)
Uestarali fe wychodni čili Řečti cifaťowč!mnoho o Jtalii,
ačkoliw Ua Ui pťi tehdejfsim wffeobčcclčm stčhowani Ua:

rodů nepřcitelč neUftcile dorúšeli. Wydržowali sicč jefftš
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aspoň w Nawelmě, ač jen takťka pro jmeno, swčebowla:
dare, teUto wssak Uedbal o wladU w zemi, ani o blaho
lidU Proto kloUil fe lid tim spisse k papežům Řimskym
an jej tito již čthťikrate son odhodla:wstiaawážnosti od
šúhuby žachráltili. Lew Welčký žajistč swým přimloU:
wciUim odwrcitil r. 452 UkrUtUčkpothilU, wůdce Hmlů, a
r 455 zafe Gensericha wůdce Waltdalčl od Řima a
Zabranil dalssimu krwe prolewani a pUstossčUitehož mčsta;
Nehoť Welikd pak šachranl Řim i lid jeho takteš po
dwakrate od whdoďyti a wddralrcowalti sUrowými Lon:
gobardy (r. 592 a r. 595), tak še z tč! přičičly sám
protestantský dšjepisec JaU Můller Uapfal: „Může li
rozhodowati prirozelta sprawedlnost tuk jest papež oprawdu
wssim prciwem paltem Řťma, nebo beš Uěho Uestal ďh
Řlm wice“

Když xeoUgoďardowč rokU 753 opčt do Wlach
wrazili a Ueustale papeže Utisiowali, žadal Štčpcin U
Řeckebo cisaťe Koltstantina U. (Kopronhma) ža po:
Uroc. Ll wffak tento si úpšUliwé prost jeho skoro Ue:
wssimal; i obrátil fe papež konečUš kU krcili franckčllm
a bdl whsiyssúll; přisielkr. 775 Pipin do Wlach, odňal
J.olx.gobardům dobhté již krajilly š 20. lnčsth a darowal
je Stolici ap osstolfkč pološiwdarowacio tom listiUU
Ua hroď sw. Petra. Než r. 772 wraziť pozUowU Loná
ǧobardský krúl Desideriuš do tohoto „Dčdictwi fw.
Betra,“ ale tU pťčsselopčt shll Pipiuůw, Karel We:
liký, papeži kU pomoci a dobhw zemš již ztracellč, Uce:s

wrátil je papežskč stolici, Ua Uiž wčwodil tcxhdy Ha:
drian 1. r. 774.

Tčm způsoťďem powsiaio „Dšdicřwi sw. Plleřra“ čiťi

stcit papežský, jehož majitelem UčiUč!Ua jest Stolice
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apofstosskci, Uačež papežowč z wdččltosti prohlúsili fraUckč
kxeč:leša ochrance cirkwe wůbec a majetkU tohoto zwlásstě.

uuunu

lx.

Nozhled w mrawech kčeskanů w těto době.

š. 87. Zxkjsseobermjobraš mrawů bťeskansliých.

Čhceme:li Ues!ra:mč a prawdiwč soUditi o kkeskan:
skěm žiwoďhti wěťťcčch, o jejich horliwosti pro wťrU, o
Uáďožnosti, čiftotč a sprawedlnosti: Uesmšme se dáti za:
wčsti an pťilifonU chwciloU jedUěch ani zase pťtkroU
hanU drUhých spisowatelů z tčto dobh. Jank zajiskč
mlUwili kekeskaUsstispisowatelš we spisech swých o mra:
wech kťeskanských, kdhž hájili wirU KristowU proti po:
haUům, jinač mlUwi zase fwati thowč kU kťeskarlům
samým, když w kášanich kúraji chhďp, wcifoě a Uepra:
wosti jich. Nwsiak Uejneftramlčjssi swčdectwi dáwaji o
žiwotč kťeskanůw pohcmč a odpadlici sami, aUto žiwot
kťeskaUůw Uěkdh mimo wůli fon whsoce wychwalUji.

Taktčž tťeďa Uwcižiti, že w dloUhč dobč celých sfesti
stoleti mrawy kťeskanskš wůďec se mčUilh dle pťizniwěho
postaweni aUebo Uepťťzsliwých okoonsti, w Uichž žili.
!.eěpe chowali fe kťeskaUě owssem w dobč perich tťi

stolrti pťed KoUstaUtiUem, kde ďyli proUč:sledowáUi;
ochabli pak, kdhž cirkew dofcihla weťerčbo pokoje a
práwrtiho UzUáUiw ftútU, i klesli dofti bl:lďoce, kth Ua:
stalo wsseoďchč ftčhowč:lli sUrowých Ucirodů ze zemč
do zemč.



Wsseobchý obraz mrawů křeskanských. 401

Qkťeje owssem srdce wčťiciho čteUáře, tdhž widi
ro čaš pronásiedowáni oUU nepťehlednoxx ťadu a Uesčislltý
počet tolika tisic swatých mUčeUiků wcxwssechtehdejfsich
zemich, ze wsicch stawů, Ui wojciky a otwkyltč erhji:
majř, wsselikčho stáťi, i dčti, obojiho pohlawi, kteťi wfsecko
občtowali pro Krista a wsseckymUkh, an i smrt pod:
Uikli pro wirU jeho. Taktčž potčfsi se Uábožný kťeskan,
kdhž UwažUje teU Uesmirný počet papežů, bisknpů, sw.
thů a Učitelů cirkewnich, kteťčslowemi žiwotem
oswčcowali, řidili a hájili cirkew Boži; a kdhž wedlč
Uich fpatťUje tU Ua wýchodťtisice swatých poUsteinků,
mltichů a anen, tU na šápadč horliwč čleUhťčrdnsw.
Beltedikta, kteťi z lcřskyku Kristn odťekli se wsseho po:
hodli a wssech pťijemltosti žiwota, jeU abh dokonalejssi
žiwot kťeskaltsiý wčsti mohli. Nezapomeňme tčž Ua do:
browolltý pťisný pňst a kázeň kajicich, kterčse wčřici
ochotnč podrobowali, jeU abh B Bohrxm smiťeni bhli a
jemu se opět zalibili; pohleďme an onU čistotU srdce,
kterč si kťeskaUssti lidč wfsech stawů hledčli, a kteron po:

haUě ani pochopiti Uemohlř. Taktčš popatťme i Ua oUU
sprawrdlltost a dobročinltost w žiwotč, jež Uejelt
chrčcnila jmčni bližniho ale i š eridanoU sstčdroxstiroz:
dciwala potťebltým, tak že Uebhlo UUzUýcherzi kťestasly
takťka an wldati; pťi tom pak Uwažme i oUU hrdiUskoU
občtawost, š kteroU obslnhowali nemocltč a zwlčlsftč!
moroon ranU Uakaželtč:pohanh. N když si konččnč
wssimUemč, jat kťeskaaltčwšdor wfscme UkrutněmU a neo

lidskčmU týrčmť še strany wrchUosti swčtskč občankč.
wčrltosti si hledčli, i kdhž pozorUjemč jak předesslčmra:
wd swč zmčňowali ti, tteři z pohanstwa kU KriftU přrx:

chčrzrli: tUt owfsem pochopime slowa sw. Hilaria (xř368),
26
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jež Uapfal o uciřkwiPčmč: „thkoli cirkew pronásledo:
wčma bhla, wždh žkwitala, witčzila a :rosloiwala,“ jakož
si wdložime i toUhUsw. Bernarda (xř1153), an Uadsfenč
wolá: „Kěž bhch doffel tč milosti, abhch prwč Uež umrU,
spatťil cťrkew KristowU takowou, jakčx w perich do:
bách byla.ee .

Qwsseltž i tehdáž již Uacházeliefe Uškteťt, jeUž ze
strachUanebo zúplatkU zapirali Krista, zwláfstč w do:
bcich krUtěho proncisledowcinč za cisaťe Decia a Diokle:
cicma. Taktčž se č Učkteři zo ziskU a chlebaťstwi dáwali

Ua wirU kťeskanskou, a wedoUce Uapotom žiwot pohalxskh
jako dťťwex, jen Ua oko a dle jmeUa bhli kťeskaUč.
Nrdá se takč upřčli, že Umohci kacťťstwi, blUdh a
roztržkh we wiťe práwč po dobcichKonstantilwwbch
bčhem tťi set let znepokojowalh cirkew, zakládalh lhoo
sterost U wiťe a kazilh mrawh kťesianské;jakož řto
se whskytowalo, že Uěkteři biskUpowč a kněži Ue:
chwalmei způsobh dotirali se w úťady cťrkewUt,jež jim
čest, zaopntťeUi i jmčUi přiUěsti mělh. Swati otcowč
a horliwi kazatelowč oUěchdob šehrajt z lě pťičilw čafto
na spoustU mrawů w cirkwi, zwlússtěw 5. a 6.
stoletťš w čaš stěhowáni ncirodů, lak jako ťedilelowč ccr:
ťwe, Rtmfsti papežowě a sUčmh clrkewnč horlť proti kleslč
kázUi klásiterltiků; awsink kdoš Uestralmě a sprawedliwč
o tčchto wčcech soUdi, pťiznnti mUsi, že wssecky stčžUosti
mrawnich karatelů a Učitelů platilh wlastlxč jeU o we:
ltlč menfsiUč kťeskanů, o lidech, jakýchž roždh a wssUdr
Ualezáme, kteťč Uemaji pražcidně horliwosti, žcřdněl;ofsle:
chetnčho citU a jsoU wlastnč netečnici aUeb lehkowcižnčct,
w celkU wssak objewuje se Ucim celci lato doba co

wzorná pro wssecka stoletč, jelikož skutečUčožiwenn ďhla
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UadsfenoU wiroU w Krista i horlion láskoU k BohU, o
čemž náš mnohú swčdectwi zončch stoleti pochcizejicipře:
xswčdčnji.

š. 88. Zwťdertwi o mrmurch liťrskansliých pťrd

ššionstantimm.

, KajUš PliniUš, mlstodržitel malo:asiatský(w By:
thhnii), pohan, pisfe r. 103 cisaři Trajanwi o křeska:
Urch: „stčdčowali takč, že wssecka1e1ichwan w tom
zálržt, že mčli obhčej Určitčho dne (w Uedčli) před fwi:
túnim se schúzeti, a wefpolek Kriftu jako Bohu chwcilh
wzdáwati, i přisahoU se zawazowati Uikoli k zločin:
stwl , Uýbrž abh ani treideže ani cizoložstwi fe nedo:
poUsftčli, ani flowa danšho nerUfsili, ani swčťrnčho
zboži, kdhžby se zpčt požúdalo, Uezapřeli.e u Dčxle pak
prawl: „Mnozi . . . zapirali, že json aneb že bhli kťr:
skany. Wzýwali takč bohh, jak jsem jim pťedřikáwal, a
občtowali i kadidlo iwino twčmU obrazu a obrazům bohů.
Mimo to zloťečili KristU, kčemuž se xq:drť,xoprawdowi
kťestanč ncdaji pťiUUtilia Jini prawili, že bhli
kťesiany, ale že jimi býti již přestali, nčkteťi přrd tťemi,
jtni před wicr, jeden pťed 20 leth.“

W listU k Diogenetowi, sepsančm od spiso:
watele nczUámčho zdobh cisaťe Trajana (qe 117) čteme:
„Kťeskaně wůbrc Uestaraji se o pozemskč wčci jako mnozi
1ini lidč, zwlcisstč ale podiwlchodny a chwalrlč znáúty
1soU sslechetnč mrawh jejich. Žiwot jejich je w nebesich,

wssecky lidi milujť, ač ode wssech býwaji pxǧonáslcřxowáni;
ale přičinn tč nenúwiski jejich protiwnici (Zidč a pohanč)

er
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Udati Uemohou, leda že jejich žádostem UepowolUji. Ano
oni milUji i nenáwistniky swč.“

Sw. JUstiU, mUčeUik(ř 186), pisfe wc swč obranč
kťeskanstwicisaťi NUtoUiUowiPiowi: „Mnozi křeskaněoboe
jiho pohlawi, kteťi jsoU již 60 a 70 let staťi a od mladosti
w kťeskanskč wiťe cwičeni bhli, zůstali až dofUd Uepoa
sfkwrnčni, a já se tim chlUbim, že w každč tťidč křee
ffanů takowč! Uacházime. N co máln teprw ťici o tom
nefčiflněm mUožstwi tčch, kteťi fe od Uečistoth odwrátili
a UhUi takč čistý žiwot wedoU.“

LUciaU, erčrecký mUdrc pohanský ze Samofath
(xixokolo rokU 200) piffe o kťeskanech: l„Tito nefskastUici

pťijali tU wirU, že jsoU UesmrtelUi a že wččnč žiwř bU:
doU. N proto Uehrozice fe smrti, wolUč ji podstUpUji.
Jejich zákonodárce jim Uamlmoil. že wespolekxjf oU brauep
tť i, jak mile zapťewffe bohy ťeckč, UkřižowanémU se kla:
něji a dle rozkazU jeho se spraiji; protož i wsseckyswč
wčci společnč maji, a powažUji je jako jmčni obecnč,
i fwčťUji jčjich spráwU jime lidem, aniš od mch Uále:
žitčho zarUčeUi požaduji.“

TertUllian we swč obranč: kťeskanstwapisse okolo
rokU 202 takto: „My kťesianě dokládáme se wafsich
soUdců, ježto každodennč zločince pťcxd soUdnoU ftolici
woditi kážete; který medle podwodnik, ktrrý fwůdce, který
zlodčj Udánbhl ze křeftanů? u Mh jedimjfmene:
wiUUi, a takě to an jinak býti Uemůže, an tomU od
Boha wyUčeni jsme.“ N dále prawi o ftťidmosti: „Mh
jime, pokUd lačni jsme, pijeme toliko, co na mrawUé
lidi slUsfi.“ A o čistotč di: „BosskeršUi čistothpokládci
fe U Ueiš za wčc hroznčjssi než:li jakákoliw pokUta a fmrt.“

A jiUde prawi o Učkterých ,sfpatnhch kťeskanech:
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„Takowě UeUzUáwáme za kťeft,anh, ač pohorssliwh žiwot
Ueshledáwá se leda U welmi skrowUěýo počtU.

UčeUý Driǧeneš (xř254) pifse o kťeskanech: „Kde
se žaložilh křeskansič ofady, tU odwrátili fe lidě od tisice
Ueťefti, a i jefstrč nyUč zplozUje wira Pánč U těch, kteťi
ji Upťimnč a Ue zé ziskU pťijali, neoďyčejné cnosti. Sro:
wnáme:li se š pohany, jsme jako swětlo sroč!ta. Kťeskan
dčxradčji žiwot za wirU fon, kdežto by pohan za wssecky
bohy swč ani kUš pláfstě nedal.ee

š. 89. šprčnny n mrawech bťrslansůých w 4. a
5. stolrti.

Čisať JUliciU odpadlik (ř 363) pisfe w psani fwěm
k pohanům: „Proč radčji nehledime Ua to, čim bezďožně
kťeskansiě Uábožrnstwi se rozsiiřilo, totiž na dobrotiwost
jejich k ci;im, Ua pěči jejich o mrtwě, na čistotU mrawů,
jež owssem jeU pťetwaťujč, wsseckoto měli bychom
nUtnč dčlati.“

Sw. Ath anaš, patriarcha Nleč:andrinstý(es 373)
pisse o cirkwi: „Nechť whstollpi kdokoli ,a podiwá fe Ua
Uasse pamly a mládencr kťrskansiě, jež roe swatě čistotě
žiji a o swatosti fwčdči, jakož i Ua welký sbos nassich
mUčeniků, kteťi wěťi w Ursmrtelnost.“ A o Nleč:an:
drinstých pisse: „Kdyš jsem se k nim nnwrátil, powzťmǧr
;owal se lid wespolek we sborech k poswátněmU smýssleni.
Mnozi swobodnt, kteťi do stawU manželskčho chtěli již
wstoUpiti, nyni zústali swobodni pro Krista, a Umozi se

odho,dlali k žiwotU samotUémU. Mnohš ditky prosilh
rodiče, aby jim UebráUili, státi fe Uásledownikh Kristo:
wými. MUohč! paničky žádalh Umže swč, a mnozi mcm:
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želč UmUželky fwě, abh fe wefpolek zdršowali a mobli
fe oddati modlitbč. MUohč wdowh a sirotci, kťeťi dťiwe
trpčli hlad a bidU, z wroUci lúskh lidU dostč:wali Uhni
pokrmh i sfatstwo. Bhla takowci xhorliwost w Ucibož2
Uosti, že každci rodan a každý dům wlastUč se podobal
chrámU.“ ,



Btťrdni měkr.

j.

MUhamed a leho wira.

kž 90. uMUhamrdk mydňwčx sr Za proroůa Bošiho
oůolo r. .610.

W ftarč době rozssiťila se cirkem PČUě po celěm
wýchodn zwlcifstěw Malě Nsii Shrii a Palestinč; ano
dosti četnč wnikla i do Nrabťe, Persie NrmeUie JUdie
a ČťUh Mimo Llsii pak rozmahala se takč w ťifsi Ha:
bešske a Eghptskč a Ua pobťeži fewernť Nfriky wůťxec.
Nwssak neUstálč blUdh a sporh o wirU rozrbwalh
četně a mladistwč thto osadd, tak že wůčihledč zafe Ubý:
walo Ua mnohbch stranách wčťicich. Nebo mimo blUdUč
Učeni Llriowo wznitlo tam i mh!ttě Učein Macedoniaslů,
Nestorianů, Monofhsitů a Monothelettl (wiz š. 68w70),
po Uicbž šústalo tU hojnšho potomstwa, jako Shrochal:
dejssti a Tomúfsowfsti kťeskanč po Nestoriowi, Kop:7
towč a Jakobttě po Monofhsitech a Maronitč po Mox
notholetech, š Uichž časem owsfem Učkteťč do cirkwe šase

se Ugwrgsilť Worso tochto UzniřťUschUopťgtej whskhtsj se
izeintťUi Nekdoťsotwa že w Řčmskč ťissi za cisaťo:
wani Konstantinowa pťexstaloproncisledowcini kťeskaUů wha
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pUklokrUtčjichstihciniw Persii za krále Sapora (340w380
r.) Dle swčdectwi soUwškébo biskUpa Mefopotamskšho,
MarUta, zawraždčUo bdlo w tčchto krajich wice 100 dU:
choinch ofob a k 16.000 wčťicich. Ll kdhž poUčkUdfe UtiZ
ssilh sporh o čláUcich wirh, whstoUpil Uowý zUťiwý ne:e

pťitel proti křefkanstwi wůbec, jeUš wdmhfliw Uowou
wirU, ohUčm a mečem rozssiťowal ji po swčtč. Bhl to
Muhamed, od nčbož i nowci wira mUýamedánstoU Uau
zwáUa jest.

Muhamed Uarodil se w Mekce, hlawnim mčskčNx:abil!z

rokn 569 Uebo 570, z otce pohaUa a matkh židowkh.
Pocházel z rodiny welmi wášené; bylk jeho dšd hlawon
celčho kmeUe korejfsilskčho, jehož údowč kUčšskoU flUšbU

w hlainm pobanskčm chrámu tčhož kmeUe Zaftciwali.
Qtec jeho wssak schudl Pelice obchodem kupeckým a zers
xnťel UedloUho jesstč pťed Uarozenim Muhamedowým.
Matka wdowa dala hned po Uarozeni mladčho MUha:
meda pro slaďost son kojUč Ua wenek Ua whckdowcilti,
ale tato přiUesla ditč po donletčlU hlidáni nazpčt, stč:
žUjic si, že je trápi kťečea že často krew fe lUU do hlawh
silUč wali. W ffestčm roce wčkn fwého pozbdl MUýa:
med smrti i swčxtělerč schřadlš matky, a tU fe bo Uej:
prw Ujal dčd jeho, a krcitce Ua to, kddž mU bhlo ofm
let, Ujal fe ho strýc jeho, kterbš bhl kUpcem.thž MU:
hamed powhrostl, bráwal ho strýc š feďoU Ua ceskh, jež
konáwal za fwým kupeckým obchodem w Nrabii a w Sd:
rii. TU pak fe Muhamed fešllámil š jistňm mnichem
kťefkanským,jmčnem Sergiem, jenž wffak sledee Učeni
Nestoriowo, od Krifta odpadl, a od toho mUicha přiučil
se nčkterým záfadám uwirh kťesiaUskš az části i pismU
fwatčmn; na tčchtýž cestách fpolu obcowal š Učkterými
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židowskbmi Učiteli, a poznal Uč:božeUskčobhčeje a obťady
jejich. WyUčiw se U swého skrbce kUpectwi, dostal se
konečnč za kUpeckěbo mlcideUce k wclmi xbohatč wdowč

jmenem Kadisse, kterúž si ho pak w 25. roce wěkU jeho
za maUšela wzala.

Ač čisti a psciti UeUmčl. Uic měUč bhl bhstrčho

rozUmU, wimxlUwUý w slowech a . přičinliwý w prcici.

Jsa pťi tom žiwčho a hlUbokč!ho citU, liďowal si w ča:
stčnt zčldUmčiwšm pťemýssient, k čemUž i tčlesnci jeho
powaha pťispťwala; obiral fe také welmi rcid ro;mloU:
wánim a rozjimčmim Ucibošenskidm. Za toUto powahoU
son Uchdlowal fe kašdým rokem Ua měsic za měfto
do jakési osamotnčlč jeskhnč, hledaje tU w tichčm roz:
jimáni jakoUsi dUchowm útčchU. Na dalssťch cestcich

fwých pak pozuciwal wždy lépe Uárody arabfké, slýchal
Ucibxožensičřjejich Uáhledy, widal jejich obhčeje, kterč! wesmč!š

o nejhrUbfsim modléiťstwi swčdčild. W Mekce bt,ol sice
chrcim whstawen ku poctč! jedťuého Boha, káďa na;wanb,
w nčmž chowala fe starobhlčč pamcitka, černý kcimexU,Ua

nčmž prý se již modlťwal Nbraham, otec meaele, od
Učhož Llrabowě pochášejt. Nle kolem tohoto chrcimU stcilo

takč 360 rozličUých model pohaltských dle rů;ltých Uábo:
ženskbch wyznčmř jexdl:otliwýcb kmenů araťxstých, ktercišto

whznčmj wssecka zaklcidala fe na úctč flUUce, měsice a k)wčžd,

co pramenů žiwota zemskčho a tUdiž co bohů tčto zemč.
MUhamed tedy wida we wlasti fwč hrnboU modloue

slUžbU fe wssemi fstodljwiymi powčramj a obhčeji jejimi,
a pošan owssem ch powrchnč šcikladh wirh šidowskč a
wýjewh jeji, jakož imnohé pojmh a mrawni zcisadh wirh
kťefsanskš, úminil si oďrati z každč! této wiry, co bh měl

za wbodnč! a důležčtč, a z toho Utwořitř pro fwůj Ucirod
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zwlásstni noon wčrU, kteráškxdpožadawkům a potťebám
wfsech arabských kmeUú onk,n.xwčlal Bťemýssleje neUstcile,

jak bd úlohU tUto wykanl, odebral se w čthťicátěm roce
wčkU swěho (r. 609) opčt do oně jeskhnč ;a Mekkou
ležici a setrwal zde w Uúboženskčm tomto rozjčmáni po
celý mčsic. Neustálč Uaanti dUcha a žiwot samotáťskťd
bhly Uejspifse hlawni toho pťičinou, že doftawild se opět
Uciwaly krwe proti hlawč a oU Upadl w Uoci ze dne
23. Ua 24. mčfice Ramadanu w úplnč ďežwědonu
o swčtč, jakokxdw magnetický spánek, w Učmž se owsfem
takě prorockým úťadem swbm obiral. TU wťdčl prťd we
fUU lidskoU ozáťenoU osobU, jež k UěmU prawila: „Já
jsem archanděl Gabriel a tdš, Mnhamede! proro:
kem Božim. Wypleň modláťftwi, opraw wirU židowskou
i kťeskanskoU a oonw opčt půwodni wirU w jedUobo
Boha, wirU to NbrahamowU a ostatnich od Boha po,
slcmých proroků, jak již dáwno toho si pťeješ.“ Na to
Ukázal mU andčl wesikerč pismo swatč těto Uowč wčrd,

Uazwanč koraU, a roškázal fpolU, abd w Učm četl.
Jelikož wssak MUhamed pismen Ueznal, dotekl se

U ho aUdčl uu a Muhamed ihlšed četl toto pismo, jež
pak ťděhem23 let kuš za knsem lidU oznamowal. Qd
tč dobd powažowal se za proroka Bohem powolaněbo,
ale newhprawowal to lidem aniš whstoUpil bned do řdeo
ťerosti. Jen manžrlka jeho a strýc jexbo, mladý Ali
ď Učkterými pťátelh a zncimými zMekkh wčdčlt o tomto
;jeweni a powoláni jeť,w. Teprw po tťech letech pro:
nesl se při pťcitelskémstole U Qlli:ho B tťmto tajem:
stwim a Ua to ohlásil se lidU za proroťa Božiho; ale
málo kdo jemu Uwčťil; mčlčt ho Učkteťč za blonznťwce,

1tUi Za lháťe a podwodnika, jinť žase žádali od Učho diwd
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a zázrakh, abh se postcmcem Božim aspoň jako jiUi prour
roci ofwčdčil. TU o.wssem Uemohl si pomoci, 1essto lidč!
Uechtěli nočnimU zjeweni aťchandčlom: ani koram: wť:
ťiti. J whmloUwal se tedh, še Uepťissel diwů ččUit, ale
jen kcizat, nebo prý o tom dle korann prawi Gaďriel:
„Koran jest jafný důkaz srdcim lidským, kterě maji roz:
mn. Řikaji sice lidš: NebUde:li činiti zúzraků, Uerčťime
mU; Urž řekni jim: Zázrakh činiti, že jeft moc Boži, a
th že jsi jen weťejným kazatelem.“ J hrozi proto ořu
pčnxcům swým mstoU archaUdčloon, iak teUto k Učmn
mlUwi, řka: „Bčda tomU, kdo jest Uepťitelem Gabriele,
jenž toďě, MUhamede! z wůle Božč zjeweni Učinilu“ Jindh
zafe fe omlonwá, že prý bh an zcizrakherčrce a za:
Uorzelce neobrátčlh, jako prý to widime U jinhch mčst a
lidi, a jak prmoi Bůh w koraml: „thďychom i aUdělh
k Uim bhli poslali a kdyďh i mrtwř bhli ď nimi mlUwili,

a wsseckn flciwn Uassi jim whprawili, Uenwčťili bh w Uciď
přece.“ Qstatlsě prý ,Židé whhsassowali wzdor wssem
zúzrakům mnohč prorokh pťece jen za lk,xciťea podwod:
Uikh. uu Ale ftrýc jrho Yli, jemUž dal dcerU swon Fa:
třmU ža UtaUželkn,whhrožowal erčťicťlll w MUhameda,
že jim škah whtlUče, oči whloUpci, tčlo rozťeže a Urhy
Useká. Než obhwatelč Mekkh odpťrali wrlice jak MU:
halnedn tak i skrowUčmU počtU jeho stonpeslců, tak že
tťi a osntdesáte mUžů a osmUácte osob ženfkbch radč!ji
z Mekkh do Habesse utekli, Urž abh bhli w Mubameda
Uwčeťili. J wlastni jeho klUserrocip Uechtčli ho za Uo:
wého prorota UzUati a. dokonce Ua tom sr Uersii, že jej
co nepťitele bohů fwých násilnč zawraždi. Q toln MU:
hamed w prawý čaš zwčdčw, Utekl š Uejbliž“ssimikrew:
Uimi pťátelh š Mekkh na jistý hrad směho strýce; Uačež
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náčelnčci mčsta Mekkh ho do klatbh dali a pčsemnč
z chrúmU..swěho wyobcowali. Tak fe dálo w dewátěm

roce proroctwč jeho. Křhš pak po tťech letech prohliželi
oúU liftiUU whobcowaci a nalez!i ji w chrámě dle přede
powčdčni MUhamedowa od čerwa fežranoU, powažowali
to za znamenč Božč a pťijali Mnhameda zase do města,
zwlásstč, an fe za Učho jistý arabský Uáčelnik wřele bdl
pťimlonwal.

Později whmhslili si stoUpeUci jeho jesftč jiný dzei:
zračný důwod o jeho božfkém powoláni. Whprawowali
totiž na základě počátečnich slow 54. sUrh neb kapitolh
koramr, kdež jest ťeč o foUdněm dm: a pťedcháščjicich jej
znamenčch, „pťibližUje se hodina, Utčsic fe rozftUpUje,“
že prh MUhamed kdhsi na jedUoUt wrchU za Mekkon pťed
mnohl;mř lidmi, wěřicčmi i erčťčcimi, mčsic š Ueďedolů
swolal a ponhým pokymltim rUky na dwa dilh rozpůťil.
Na tomto domnčlčm zázrakU zakládá fe obyčej, že wssickni
národowč, kteťi w MUhameda wěři, Utaji půlmčsic za
swůj znak. J whpraije fe dále, že po tomto zázrakU
hned 470 Mekkanů fe kněmU pťihlcisilo, ač ostatnč jiUč
celon tU powčdkn co lež a podwod zawrhowali. Nwsfak
i tčchto mcilo wťťčcichfonrodúků Uesetrwalo dloUho w přizni
swě kMUhamrdowi, tak že již po roce totiž r0 620, bdl
dom:cen hlčdati si jiUde pťiwržence a ochrance. J hledal
je w Medině, drUhěm to hlawnim městč kmenň arabskhch.

Než tU UajednoU powznesi prh ho archanděl Ga
briel w Božsiěm posláni jeho až do nrbe, kde jako
nčkdhMojžiš š Bohem Utlnwil. J whprawowal
r. 621 Uejprwé swr)m přátelům, pak i U dweťi chrčxe

mowých fwým sonmenowcům, že jistčho časn w Uocč,
probUdil jej archandčl Gabriel a posadil na Uebeskčbo
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konč, a že kůň za okamžik š UrwhsloonU rhchlosti do:
Uesl ho w powčtťi až kU brállč chrámU, jeUž stoji Uad
Božim hrobem w Jerufalemč, což obUássi jistě 100 mil,
odkudž wnefsen bhl až do sedmčho Uebe k trůUU Bo:
žimU, kdež mu bhlo wssecky bhtosti a tajemstwi Uebeská
zťiti, a kdež prorokh a swatč pozdrawil an i š Ndamem,
Norm, Nbrahamem, Mojžifsem, Dawidem, ŠalamoUUelU
a Bcinem Ježissem rozmlonwal. TU. pozUal takč wssecka
tajemstwi Boži a četl jasnč na trčmč Božskěm slowa:
„Neni Boha mimo Boha, a MUhamrd jčst jeho
prorok.ee Utwrzen a posilučn w posláni fwčm wrútil se
zase tak rhchle Uazpčt do Mekkh, tak šr prý bo an
nikdo Uepožorowal. Tuto pamčtihodnoU Uoc slawi posUd
stoupenci jeho dkaždoročnčco weliký fwátek a an flowa
dáwaji každoU bodinou z wěži swých chrcimů do swčta
prowoláwati.

Tehdh wssak kdhž tUto bciij MUhamed ohlafsowal,
jčsstč neerbč mnoho wčřicich Usst we fwč wlasti Uale:
zal; wčtssi dil posluchačň š smjchem neb š opowrženim
se od Učho odwracel.

Mčl tedy důležitoU pťičimx pomoci swých dňwčr:
Učků hledati ftoUpeUce w Medixlč. Tam je skUtečUč
Ualezl. J pťisslo k UčmU z Mediny dwancicte poUt::
Utků, kteři se k wiťe jebo přidali a wčmost mU pťi:
sahali. thž pak se domčl anracowali, připojil jim
jedUobo z swých dňwčrnikň, který š takowým profpčchem
w MediUč kúzal, že fkoro w každčm domč mistrU fwčmu
aspoň jednoho wčřtciho ziskal.

PoUžil tento apofstol MUhamedůw starč žčxrliwosti
obou blawnich mčft arabských a wyzýwal Medinskč obh:
watelstwo, abh se proroka Božtho proti nepťátelským
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rodcikům jexho statnč Ujalo. To fpomohlo; sedmdefcite
pčt mUžů whdalo se š kazatelem timto hned do Mekky,
a sessli se tajnč w Uoci za :Učftem Ua jakčmsi Uciwrssi
š MUhamedem a pťifahali mU wčrnost, ochranU a po:x
moc, jakož i opčt do Medinh ho zwali. Muhamed do:o
wolil jim z rozkazUprh Božiho, aby Užiwali i meče
proti jeho Uepťcitclům, ač dosawad byl přiwršencům
fwl)m wždh radiwal, abh odpůrcům fwým odpoUsstěli a
wsseho Uásili, až do Určitého rozkazu Božiho se fdržowali;
an flibowal jim takč Uejen pomoc Boži, alc, kdhby
w boji ša Učho padli, jistý ráj Uebeský. J wywolili
z stťedU fwčho k UastciwajirimU boji dwancictc mužů za
pťtkladem dwanáctc sw. aposstolů, jejtchžto wčižnost U
wssech wčřicich taktěž i tito bojownici miti mčli. Chtčlt
pak fe Mlchamed nejprw zmocniri Uejwhšfsi dohlldky Uad
chrcimem, abh tam Uapotom wirU son rožssiťowati mohl.
Nle fonmenowci jeho, jimž práwč tato dohlidka fwčřena
byla, Uzawřeli proroka zawražditi, ,a již bhl i den určeU,
kdy žc z každšho rodU jeden mUž zabodUoUti mci meč do
srdce jeho. J obstoUpili w dobu určcnoll obhdli MUl
hamedowo; než tento pťeftrojiw fe w fsath fwšho zetč,
fskastnč z domU wykloUzl a dal fe na útčk. J ansil se
ceftoU Ukrýwati, až pak po ssestUáctidennim útčkU dorazil
do Mcdiny, kamž bhl přiwržence swč přcdeslal a tdeš
ho š radofti a flčion přijali Z wdččnosti na;wáno
lnčfto toto od toho časU McdinoU, t j mčftcm proroe
kowým, Ucbo dťiwe Fatreb sloUlo Utčk tcxnto Udál se
dne 15 čerweUce r 622 w 54 roce wčkuMuhame:
dowa a w 14. roce prorockčho půfobeni jeho. StoUl
penci jeho zwan moslcmini čili mUhamedcini, počali od
toho dne čitati Uowb lrtopočet.
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Prorok whstawčl w Medinč ihned nowý chrám
r společnč modlirbč, Uařčdřl z.iroUčtč očissrowáUč a al:

Umžnh a zaǧoedl pťifný půft w mčsici Ramadanu; abh
se zawdččil Zidům a kťrskanům, rozkázal, abh se wfsickni
pťi modlitbč obraceli obličejem wždh k Jrrusalémxc, což
po půl drUhčm roce owsiem w teU způfob zmčUil, abh
xxadčji wsfickni hlrd!ce kU chráxnu w Mekce, kde poiwcitUú
kába bhla, se obraceli. Tim bhla wtra jeho w hlawnich
zúkladech založena, a Muhamrd bhl za cirtewniho i ob:
řanskčho knižete Uzuán.

š. 91. Mťrni n swatě pismo Wuhamrdowo (islam
a borml.)

Muhamed Uenapfal fč:m ničeho, neumčje wůbec an
ťxsti ani pfáti. NUdčl Gabriel zjewowal jemu ďčhem
dwaclti let rozličnčx poUčeUi a prawidla žiwota, jež on
lidU ústUč whklcidal; ctitelowč a stoupechi jeho zapifo:
wali pak tyto pťednássky a sice již za žiwobytl jeho Ua
různč listy aUeb rozličnč deskh, a teprw po jeho fmrti
sebrali wfseckh thto růzUč zčxpisth w jedml knihU, Uazý:

wajice ji koran. Učeni famo pak Uazwčmojest „iflam,“
jakobd řekl úplně odewzdálli se BohU, a Učenici jeho
zoon fe moslemtni. Kora n obfahUje114 sUr čili kapilol,
z Uichž každci tčmito slowy počiná: „we jmeml Boha
milďfrdnčho;“ fnrh pak rozdělUji se Ua wersse; werfsix
tčchto je wesmčš 6000. :eitij Umozl, že thlo sUrh slo:
ženy jsoU w celek beze wsicho intťniho fpojeUi, jakož i
beze wsseho poťáde, z ktrrčžto pťtčiny se w koranu wel:
mi častci a UanUjici opakowáni Ualezajt. Sepfána jest
kniha ta w arabstčm jazka a sice w nciťeči korejfsit:
skčho kmene.
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Učenoi MUhamedowo Uese Ua sobš zcela rúz pů:
wodce swčho, i powahn i nárUžiwosti i wčdomosti a
úmyslh jeho. Jest to prawá smčsice, setkanú že starých
pohaltských powčsti arabských a perských a z pťčdawků

wiry židowskš i kťeskanskč, k čemUž Muhamed i Umohč
wčci ze swčho domysln pťidal. Tak podržel občri jak
U pohanských Nrabů w obhčeji bhly, totiž občti jen do:
máci a Uikoli w chrámč od knčše Ua oltúťi kanUš.
HlawUč lahodi teUto prorok ohinš a fmyslnč powazr
wťychodmch obywatelů a wybirú ze starčho a no:
wčho žúkona jen to, co se mU k účelu tolUU pťihodUč
býti ždú, často wssak i to, co od jiUUd wzal, ďle swčbo
smyslu a churi zmčňnje. Tak whprawuje dčjiny prwnich
rodičů, potopU swčta, žkcizu Sodomy, žiwot Nbrahamůw,
Jsúkůw q JakUbůw, pťibčhh Josefa Čgyptskčho, žiwot
Mojžissi:w a ijtkh krúlůw židowských, zwlásftč Dawida,
Ua jehož žalmy se takč odwolúwá, i žiwot Šalamomta
krúle.S obšwlússtllibedliwostiwhpraije žiwot Js Utaele,
shna Ybrahamowa q praotre lidU arabskčho. Taktčž po:
držel obťtžkn jak Zidům dhla pťedepsúlta a zapowidá
wsselikš obrazh a iochy w chrámč.

J š nowčho zčckonapodúwú nškterč wyúalky a pťi:
bčhh o sw. JUUU Kťtiteli, o BanUč Marii a o PáUU
Ježissi. Yle ze wsseho je widčti, že wlastnč Uečerpal
jám z ptsma swatčho, nýdrž jeU z úskUich powčsti ži:r

dowských a kťesteanských,jež owssem welmi od prawdh sš
uchylowaly. Proto takč wyprawnje o Púnu Ježtsji, jehoš
lUion Mojžisie poklcidú za Uejwčtssiho proroka, mnohč
čoymdsslertčzúzraky, a nemá an zdálň o božskč pťiroze:
1osti Púnč. Nwssak Užmiwci ho za dobršho a prawdo:
r:lluwnčho proroka, jenž bhl beze wssrho hřčchU, jenž jako
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Mojžiš bhl pťed MUbamedem na fwěl posláU od Boha,
abh bhl jeho pťedchůdcem. Také erěťť, žc bhl skUtečUč
Ukťižowálx, ale mdsli, že misto něho byl Učkdo jiUý pod:

wržen, a oU zatim wzat jest do Uebe, odedž zafe pťijde
na koUci swěta. PodobUč pokažeUé zpráwh podáwá tčž
o žiwotč Pamch Marie, ktčroUž ostatUč dosti wdchwalUje,
ijeji Ua nebe wzeti whznáwci, Uež za matkU Boši ji
UeUzUciwá.

Mezi jiUým si MUthed Ua to welice stčžUje, že
se w kUihúch Mojžissowých i w Uowčm zákoUč o Ušm

samčxm UečiUi zminkh, whjma dwě mista, kde prh se o
jakčmsi UeUčeUčm pxeorokll mluwi. Ll wssak i oU mUoho

ze ftaršho i Uowého zúkan, co se týče Pcan Ježčsse a
Mojžifse, whpUstil; a abh nadessel tč pťedházce, že co
posledUi a Uejwětssl z proroků Uepotwrdil wsse, čemU
pťedchůdcowč jrho jsoU skUtkem a slowem Učili, twrdil,
že prý dle zjeweni cmdčla Gabriela bpla pisma swatá
rozličUými přidawkh od židowských zcikoniků a kťeskaUských
Učitelů porUssšna, a oU že pťisfel, abd je od blUdů zase

whčistil, a jen to, čo w Uich prawěho, potwrdil, což prh
i skUtečUč UčiUil.

Hlawni člá Ukh w i rd MUhamedowh jsoUnásledeici.
Bťednč: „JedeU jest Bůh“ (Llllah) a mimo nčho
neni jinčho Boha. Tim Uamiťil žťejmč proti pohanům.
Chtčje teUto člciUekswé wirh w žiwot Uwčfti, ztroskotal
fám wssecky modlh w hlawnim chrámš w Mekce, zwaněm
Káťxa, a Uikoež an odrazů Uetrpěl. Rownč smčťowal
timto člčmkem i proti kťeskankxm, kteixi dlcx jeho domnčni

tři Bohy whznáwaji, Boha otce, chokjeho Marii a Sdna
jejich Ježisfe.

S timto pxwaim člčmkem jest Uerozll:čitelnť spojen
27
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čláUekdrUhý, jeUžzUi: „a MUhamed jeft jeho pro:
rol.“ Tim chtčlzakladatel wirh wthbiti UčenikťesiaUskč
o PČUU Ježissi, jakožto o hlainm a posledUim z pro::
roků, po Ušmž již Uikdo jiUý Uemťl wice očekáwčm býti.
Bl aby MUhaerd dokcizal, že prciwč jeho Ua swčtč tťeďa
bhlo, Učil, že lidč po Mojžissowi i po PáUU Ješifsi U
wiťe zbloUdili, což že oU má Uaprawčti. Tak U. p. PáU
Ježiš prý Uebhl Spasitelem swčta w tom smhslU, že
son fmrti za hťichh lidsiě sprawedonsti Boži zadost
UčiUil; Uebot swčt prý UepobloUdil w mrawech, Uýbrž
jeU w Učeni.

Tťeti hlawni čleiUekwirh jedmi o žiwotč Ua
oUoUl swčtč. Hláfá, že wftanU sice wssickUilidč z mrt:
wých, ale Uikoliw š oslaweným tčlem, ale š timtčž tčsex:
fným a zemským, jakč dťiwe mčli. Pťi wsseobchčm foUdU,
kdež bUde Mubamed hlawnim pťimlUwčim a proftťedUi:
kem U Boha, rozdčleUi bUdoU lidč Ua dwč ftraUh, abh
fsli bUď do ráje Urbo do zcidýUby.b

Nebe čili ráj wssak liči teUto prorok dle wýchod:
Uiho rcišU, zcela smhslUč. BUdoU w Učm lřdč ďhdliti
w roškossUých zahradúch w chláde krásnhch stromů a
podle žiwčho pramem! anebo w kráfných přibhtcich, od:
počiwajice Ua peťinách, zlatem a drahokamy whkládaných.
KwčtoUci mlcidenci bUdoU kolem oďcházeti, podciwajice jim
w kalichu a Ua misce Uropojnč wino, wžácnč owoce,
sladkci jidla a chUtUč masitč pokrmy. Wedle Uich pak
bUdoU tam ččrnookč děwh wždh kwčtonci kráfh, která se

Uemci wčkU co bciti, i bUde jich tam w 1ak hojUčm počtU,
že se jich každčmU z rajských obhwatelů dle libosti dosta:
Ue. Nejlčpe fe tam bUdon Uliti bojoinci padli pro wim,
a ti hned po smrti fe tam dostanU.
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W tě pak mťťe, jako jest Uebe wábně a rozkosfně,
jest peklo hrůznč a strassně. PůjdoU tam odsoUzenct
po mostč, jako po ostťi Uože, bUde je trápiti horkb wťtr,
waťici woda, hroznč paon, neUhasitelnú žizeň, a w hoc
ťicčm ohni púleUi bUdoU wččnš, jelikož jak mile kůže se
spcili, ihUed zafe jinú Uaroste. Awssak moslemin tam
pobUde jen Ua čaš, kdežto se Židé a eršťťci, totiž kťe:
skanč, wččně tam trcipiti bUdoU.

2. PodobnoUsmčsicitwoťimrawni prawidla a
powiUUosti, jež prorok stoUpencům swhm pťedpifllje.
Hlawnč mrawnť prawidlo zUi: Wšť jeU w jednoho
Boha a w proroka jeho MUhameda a dostaneš se do
rchee wččUěho; nebok peklo neni stwoťexnopro mosleminh,

Ubbrž jen pro newčťťcť. Newěťici lidi nazýwci MUhamed
wůbec pfh, a zapowidci jim pod ztrútoU hrdla wkročiti
w messitU čili chrúm mUhamedúnskh, poUčwadž by byl
tento chrúm sslepčji jejich posskwrnčn.

Mimo wirU pťedpisnje MUhame.d swým wčťťcim

každodelmč Určřtě modlitbh. Každý moslemin Ulusi
se pčtkrát dennč modliti a sice rciUo pťed wýchodem
slUUce, w poledne, odpoledne pťed zúpadem slUnce, we:
čer hned po zcipadU a konččnč pozdě wečer na Uoc. Pťi
tom obrácen bUď každý k hlainmU chrúmll w Mekce,
kde je kúba, zachowej pťi,tom Určith poťádek w pťede:
pfallých modlitbách, slowech a pchhbech. Pťed modlitboll
každh Umyj sobč rUce inohy a obličej. Dnem swcitečnim
jest p citek.

Mezi wsiemi skUtkh jrst BohU nejmilejssi a Uejwtce
zásth přincifsi poUt do Mekky ku kcibč,kteroUžwssak
slUssi wykonati jen w jiftých pofwútných mčsicich, jichž
se čtwero w roce ťřtá, a mnsi se ta pon wykonati se

27djt
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wssemi podrobUč Určenbmi obťadh. Kdo tUto poUť afpoň
tťikscit whkomal, bUde, ano je již fwatým; jednoU w žiwotč
wsfak UlUsi ji každý whkanti.

Mion poUť koraUrm pťedepfaxlol: Uc:stala po fmrti
MUhaUledowč jesstč jiná, a plati U Ulosieminů těž za
skutek welmi žúslUšný, totiž poUt k hrobU jeho do
Ulěsta Medi:th; Uad to pUtUji Ulosleminč takč do Je:
rUfalema k UlečitčQmarowč, wystawenš r. 636 Ua Utiftč,
kde ŠalamoUnůw chrúm stánxal. Nno pUtUji i k hrobn
MojžissowU, jenž se dle jejich domnťni ďllže Jericha
Uachciži. Kdobh wssak Uemohl swatě poUti fe podrobiti,
občtnj nějakoU alUtUšnu w UáhradU ža to, Uebo fc w jirp

stěm čafe postiž.
Wedte modlitďy a poUti pťikazUjeprorok i přisně po sth

zwlásstč po celý mčsic Ramadan, Ua pamútkU, že
Bflh w tom Utčsici koran š Uebe feslal. MosleUtiUě zdle:
žUji fe od ráUa až do slUUce žapadU jidla i Uápoje,
a teprw w noci pťřjimaji pokrnm. Nwssak wepřowčho
lnasa a wina požiwati, fe jim naskržežapowidci, tčš
hUdba a wsselikč hry jfou prorokU ohaonsti, ač
Uhni owsfeln whznúwaťi jeho o takowýchto whražeUich
zcela jinúče smýssleji, Uržli aUděl Gabriel prorokem
mlUwici.

wasak nejzúslUžUčjfsiskutek jeft wssemožUč roz:
sfiťowáni wirh MUhamedowh aUeb účastensiwi
w poswátnč wálce, tottž we wálce k rozssiťeni wirh ko:
nanč. Na počútkU, dokUd bhlo jeU málo wčťicich, owssem
radil prorok, abh fe jen brúUili, kdhž bh na Uč Uěkdo
dorášel. thž wsfak Uloc jebo žrostla, dowolowal wsfe:

likě Uásili proti tčm, kdož bh islaUZ přileoUti Uechtěli.
Modláři maji mečem zathoUti. Zidé a kťcskančUtaji
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aspoň kU zwtásstni dan donUceni býti. stickUi lnosleur
minč musi se zúčastniti w swatém boji, jenž jeft nej:
prwnčjssi powinnosti každčho; nebo lépe jest wčsti tUto
swatoU wč:lkU, Uežli ?0 let fe modliti, lčpe jeďnoU tú:
hnoUti do boje, nežli padesútkrčlt pUtowoti do Mekkh.

Proto bojownik, padne:li w takowčm boji co anr
čemk pro wirU, ihned do rcije wejde. Takč Uelze se
zpirati BohU, kterb chce, aďh wssickni erčťici zahUbeUi
kchli; i osUdU nelze se zpččowati. Neboť každétnU člo:
wčkU jest jiftý osUd předUrčen; lnúli padUoUti w boji,
Uičehož mU to neprospiwčx, chce:li doma zůstati; smrt ho
stihUe w domč. Tomuto Učeniansime připsati, že prwni
moslethč nafazowali š UrobhčejnoUodwážliwosti žiwoth
swé pro wirU MUhamedowU, že Užiwali pťi tom hroznčho
Uúsili a že wirU tU w krátkč dobč rozssiťili po celé Nrabii

i w okolnich zemich MUhamed stoUpeUce swe pixedchach
hroznpmi pťikladh UkrUtnoski, tak n p kdhž Židowka
Nsma zďoUťila Zidh proti jeťpo Učeni a když i se jeho
osoby pichlawyllli wtřph dotýkala: dal ji w noci i š Uexx
mlančtem jejťm na loži zabiti a na zem hieebhUpewniti.

Awssak rodřnný žiwot a mrawnost mosleminů pod:
kopal prorok súm swým Učenim o Utnohoženstwi, i
fwým wlastnim šiwotem. „Bojte se Boha,“ pťedepsal
w koranU, a dle wůle a jmčni swčho pojmčte k sobč
dwě, tťi, Uejwýš čthrh ženh, ale ate UejsoUroszftilč a
sspatnč; pakliďh se wám zllelčďilh, můžete je propnstiti;
nemč:te:li wssak tolik jměni, pojměte si jen salnč otro:
khnč, kolik jich miti chcete, cmeb kolik jich Užiwiti lnůžete.

Bůh to tak pťedpisUje a chce wám Ulehčitt, Ueďo jest
milosrdný a zUá slabost lidskoU.“ Pro sebe wsfak mčl
MUhamed zwlússtni wýfadU neobmezrnoU w koranU, kdež
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mU prawi aUdčl: „Tobě prorokU dowolUjeme wziti sobč
žeUh i otrokyUč i dcerh od pťútel a každoU wčťici ženn,
kteroU bhď sobč žádal; Uebo tntoa swobodU máš před
ostatnimi mxiti, aU Bůh milosrdUý jcst k tobě. Můžeš
cakč zapUdirč, kteroU chceš a rdykoli, cmo č rh, kterč jsč
dťiwe zapUdil, můžeš opět, chceš:li pojmouti, Uebo to
wsfecko zapowidá fe jeU jiUým wčťicim, tobč wsfak se
dowolUje.“ Proto takč pojal 50:letý Muhamed po smrti
swč peri maUželkhKadisfe, wedle mUoha otrokyň jesstč
dwaUúct žeU, z Uichž bhlo dewčt pťi jeho smrti Ua
žiwč. NUo jedUa z Uich bhla již ženon otroka jeho,
kterěbo proto Ua swoďodu propustil a za shUa pťijal, jeU
abh jeho žeUh fe romohl. JiUoU pak žeUUjmenem Hafo
k wůli jchš otrokin od feďe propUstil, a koraU ho
w obojim ohledU ústh Božimi osprawedlnil.

K zwlásftUimU rázU mrawoukh mUhamedciUskč Uá:

leži i to, že prorok cheU dowolil stonpeUcům swým pou
krein pomftU t. j. aby smšli žádati žiwot za žiwot,
anbrš dokoUcctUto pomstn za swatoU powiUUost
prohlcisil, jak zťejmč dokládá koráU, kdeš čteme: „Wěťici!
wčmx jest předepscina odplara smrri za wraždU, Uebo co
Udržuje wciš žiwot.“

š. 92. MUhamrd rošssiťuje wirn smoU(r. 622u632).

Řekli jfme již, že se Ua počátku wira MUhamedowa
Uechtěla Uikterak Ujimati, aUto lidě wstde jeU zúzraků
od proroka požadowali, a MUhamed cmi diwů Uekonal
an kanti Uemoht. Ttčkoliw siibowal rcij erbhčejnč
tčlerý a přijemUý, ačkoliw požadowal k fpachi jeU mcilo
dobrých skutků: nepťidúwali se pťece k Učmu, leč koho Uúu
silim čili mečem doUntil. ToUto cescoU redh kráčel prorok
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po celč žiwobhti fwč. Nejprwč whpowťděl boj f wbm
wlastnim sonmerwcům, Korejssitům w mčstč
Mekce a okoli jeho. Pčt let zUťil proti Uim, loUpč jim
jejich stáda, odiraje a wraždě Ua ceftčlchpoUtUikh a kUpce,

kteťi se častokráte U welikých karawaUč:ch čilř zcistUpech,

jak to Ua wýchodč pro ďezpečUost žiwota i zboši w oďhčeji
býwalo a posud jest, k mčstn Ubťrali. Poprwč zwi:
tčzil Uad Uimi r. 624 U BedrU, kdežtři fta bo:
joinků jeho proti dewiti stům mUžů bojowalo; tehdh
již úzkosti Umdlěwal a jak prawil za witčzstwi se modlil,
až scxstoUpilo š Uebe mUožstwi aUdčlů, kteťi mU k wi:

tčzstwi dopomohli. Na šapraweni útrat wálečlchchžádal
prorok „z rozkazU Božihoee pcitý dil ze wssi kořisti pro
sebe, mimo to whbiral obchč přispěwkh od poddaUých
swých, kterčžto pťispčwky či danč „almužnou pro wčc
Boži“ Uazýwal.

Než Korejssčcč drzy se zmohlč a splarili krwaon
porcižkU swou w jinč bitwů a sice Ua wrchU ťečeUěm

Bchod, kdež 70 pťřwršrnců prorokowhch padlo a fám
MUhamed lšhl tčžce poraUěU. MUbamed wssak prohlcisil
padlč za mUččinkhBoži, kteťi již w rčlji sc radei, a
lidU fwémU namlUwil, že prý jej Bťxh toUto porážkoU

trestci, pončwadž pixed tim srxdmdefcite U BedrU zajatbch
erčťicich Ussetťili. PodrUhč fr Korejssti sebrawsfe Ude::
ťili Ua proroka r. 627, i oblehali ho w MediUč, u ale
Uedobyli mčsta toho, aniž se mohli MUhameda žmocniti.
Soptč krwaon ponstoU Uzawťel MUhamed zmocUiti se
fwčho otcowskčho mčsta Mekkh, kde Korejssitč hlawni
chrcim š kciboU stťehli. Wezma š seboU 70 welbloUdů
k občtem Určených táhl š wčrnými swbmi w počtU asi
1400 Ua MekkU. Nle Korejssitč zabrčmili mU wjezd
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do mčsta a do chrcimU a mUsil se š Uepoťčzenou domů
anrátiti. Brzy Ua to opakowal jesitč jedUoUfon
zbroonU poUč do Mekkh, a tehdh zUchil fe Uáfilnč
mčsta i chrúmU, kanl tU po čthry dUi oďchoU slaonst
a koUečUč občtowal oUčch 70 welbloUdú.

Llle přemoženč Korejfsitš, již UlUfeli odewzdati chrám
i kcibu w jeho sprcin a pcmstwi, čekali jeU Ua whodUoU
pťčležitost, abh jčho lid opčt z Mekky wytlačili. Dowč:
dčw fc o tom prorok, Udeřil opět r. 630 Ua mčsto maje
š sech 10.000 fwých wěrUých, i ztekl město, wjel do
chrcimU a objel fčdmkrč:t poswcitnoU kč:bU, pak dotekl fe

čerUčho poswálnčho kameUe a polčbil jej; Ua to dal
sicicett 360 Ulodel, mezi Uřmi t sochUNbrahamowu a
JsmaelowU. Korejffitč lUUfeli se mU poddati, i jemU
wčmost pťifahati, Uačež je lichocellim a darh sobč ži:
skati fe snažil. Po padefátidennim pobhtUw mčstč wrátil
fe Uašpčt do Medin, kdež UwitáU bhl B erbyčeroU
fláon, jelikož se MediUsstč již bcili, ,že obydli fwč z Me:
diUh do Mekky přeloži.

Mimo to po th cclý čaš rozfsiťowal strachem a
Uásilim Učeni swč po wesskerč zemi arabskč, tak že fe
mU mnohč kmeUh samy jakobh dobrowolnč poddúwalh,
Uačešdal pozůstalým jesstě pohaUs kým Arabům lhůtU
čthr mčsiců, po UpthUti kterčž mčli se wsfickni,kdož
ďh jesstě modláťi zústali, zajmomi aUeb zabiti.

Tim spůsobem podaťilo se Muhamedowi podmanti
sobč wesskeré kraje rošlehlč Arabie. Stoje Ua wrchu
sstčstč a moci Uminil si jiUýlU Ucirodům wUUtiti wirU od
Gabriele mU zjewerU, a dle možnosti wytlačiti aUeb
zcela thbiti wirU židowskoU a křeskanskoU.

J počal MUhamed whzýwati okolUiwladaťe, abh
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jej za proroťa Bošiho Uznali a wirU jeho pťijali, a
Utwoťil si zwlásstUi pečet pro thto apofftolskě listy,
w Učmž wyrhta ďhla slowa: MUhamed, aposstol Boži.
Nejdťiwe psal perskémU králi, ale tcn roztrhl list
jeho. Mimčji pťijal whzwáUi to cčsať ťecký čili by:
zaUtiUfký, HerakliUš, ač jim tčž pohrdl. Jen
egyptský mistodržitel slibil whhowěti pťúUi MU:
hamedowU a poflal mU wzácUš darh Ua důkaz fwčho
pťútelstwče

RokU 629 odwážil se MUhamed UásilUč whstoUpiti
proti cifaťi řeckěmU a pťirazil š wojskem swým až Ua
hranice shrskš, pťedstiraje, že se chce pomftiti pro za:

,wražděUi jistčho wyslaUce fwěbo; Uež maje proti Řekům
maloU jeU silU, bhl w krwawš bitwč poražen, wojsko
jeho zmcilomhslUčlo a reptalo, a prorok mUsil se š haU:
boU wrátiti domů. Na to za Učjaký čaš opčt odwážil
se kfmčlčmUboji proti ŘimaUům; ipťitúhl Uahra:
Uicr arablkě a fhrskč š 30.000 mUži, ale ŘimaUč UftoU:
pili opatrUč do intťkU syrskš zemč, kdež Mubamed Ue:
tronfal si je ftťhati tak že Urpťisslo tehdh k žádUš bitwě.
To ale přece whziskal, že okolUi kťesiaUská kUižata hro:
zice fe welikosti jeho moci, fe jemU poddali, ročUi popla::
tek odwádčti slibiwfse.

Mezi :člUito poslednimi wýprawami počal MUhae:
med chřadUoUti a chřadl po čtyrh léta, ač při tom
žúdllých bolesti Uecitil. Chťadm:ti to bylo Uáslcdkem
jistčho jedU. thž totiš MUhamed r. 628 dobhl jakousi
pcwnost Židů Kacďarských, odwážila se jedna tamčjssi
,Židowka, jmenem Zeanb, zwlúfstnim způsobcm zkonfeti
prorocký úřad jeho. Byl totiž bratr jcji od pťitele Mur
hamedowa, Nlicho, w fouboji zabit, a an z pomsty
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Uamichalapťi hostinč jedU do fkopowč kýth. thž
pak se to na nt whzradilo a ona pťedMnhameda předn
wedena bhla, wyznala, že fe domýsslela, je:li MUhamed
prorokem, že to co prorok pozná, a neni:lř prorokem, že
aspoň dojde smrtř zafloUženč. u Ač tento jed jen zne:
Uáhla působil, nicmčUě MUhamed blizký konec žčwota
swčho tUssil. Proto UastoUpil jako Ua rozloUčenoU po:
sledUi poUč fon do Mekkh r. 632, jsa doprowázen
celým domem fwým i 90.000 poUtUiků z celč Nrabie.
Na tčto pouti Urownal mnohč fporh a rňznice tamťjssich
obhwatelů; tčž weřerč při UčxbožeUsičslawnosti prohlásil,
še toUto poUti hláfáni swě wirh dowrssnje.

Wrátiw fe pakdo Mediny, Ulehl a po třechmčsi:
cich a patnáct dni citil welikč bolestie Nwsfak jesstč Ua
smrtelUčm lůžku chystal wýprawU wálečUoU do Slprieč;d
tU noc pťed swbm skonánim kázal úkladnč zawražditi
Clafweda, jenž fe takč za proroka Božiho wydáwal, a
drnhčmn takowčmn prorokowi, jmenrm Moseilam, poslal
list, w Učmž whhlastje jej za lhčxťe a podwodUika. Ko:
Uečnč dal se doněfti do chrámn, ldež přcd shromáždčným
lidem wsfeckh odprosil, jimž bhl nčjak Ublřžil; tčž proug
hlasil otrokh fwč za swobodUč TU jesftč jedUoU kladl

wčrnbm swým Ua srdce wdhlazeni ereťicich, šloťečil
Židům a rozkazal abh zwlasstč dwč wirh, totiž Židů a
kresianů w zemi Uctrpčlř Na to ornessen bhl domů
Wida, že se kfmrti bliži, prawil: „Peklo hoři, wzpoUra
se wali podobUa pofledUi časti tmawč noci, ale Bůh
wi že :Unč Uesmite žadne wiUh přičisti, že jsem připoUsstčl
toliko, co koran dowolnje a zapowidal, co koran zakan
zUje. Konečnč skonal dne 8. čerwna r. 632 w 63.
roce wčkU swčho, w rUkoU swč ma:xželkd Ajesse, jež
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1edinri U Učho whtrwala. Pochowňn jest w chrúmč
w Medinč, kdrž se posud hrob jeho nacházi a jest cilem
pťemnoha pontnikú.

Co se tbče osobUi a mrain powahh MUlpcl:c
medowp, bhl žiw zcela sprostč a jednodUsie. eškč)o:r
jiwal si scim swě kožh, sprawowal si fcim ssath i obuw,
rozdčláwal si súm oheň a Uklizel si takč sčrm w pťibytkU
swěm, požiwal jen sprostých pokrmů a časio a přisnč se
postiwal. Každého dne pak modliwal se společně
ď lidem w chrcimč, w prwnich osmi letech stoje, w po:
flednich don sedč. K chUdým bhl welmi dobročin:
Uým, cm sám ftrc:wowc:l oďhčejnč čtyťicct osob a nikomn
prosicimu ničeho erdepťela Tim nňpadnčjssi to, že kdhž
Umčl se tak zapirati, bhl w ohledn na pohlawni pUd
náružiwcem neobmezeným, a to Uejwicewdospču
lejssim swčm wčkU, totiž po smrti prwni fwě manželky,
kdhž fe bhl za proroka prohtásit. Podobnč nepochopi:
telnú takmčť iest ukrUtUost jeho, kteroU protiwnikh
wirh swč prončcsledowal, nesietťe c:ni jmčni ani žiwota
jejich. uu

Prost jsa na počátkUwfsi zřfstnosti a ctižá:
dosti, hledčl odpomoci Uáboženskč bidě lidU swčho, chtčje
ho z modlcřřstwi wymaUčrř; při swých neobyčejných schop.

nostech a pťi swě zčxdumčiwosti dominal se k tomU sknu
tečnč powolcin ďýti; ano zdá fe, žr žiwá obrc:šnost jeho
tak welice ho podjala, že wčťil Ua počátkn sám w skU:
tečnč andčlskč zjeweni a Božskě poslcini fwě. Nle w pou
zdčjssi dobč patrnč widěti, že Učkdhwědomč chtčl
siáliti lid čili wlastnč že chtčl sebehájiti a omloUwati,
zejmeUa kdhž wsseckh slakxosti, chhbh a neťesti fwč záwojem

nebeskčho zjewčni ;astiral a zdobit. Domniwal se tčž,
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še mU wsseliký i sebe sspatnčjssť prostťedek jest
dowolen, jen kdhž jim whtkUUtěho fobč cile doscihne.

š. u93. Božssiťmi islamU po smrti MUhamrdowť (ř 632).

Za nástUpce prorokowa whwolelt bhl tchán jeho jme:
Uem AbU : Bekr (632w634), jenž se Uazýwal kalifem
čili zcistUpcem MUhamedowhm U wčcech cirkewnťch i ob:
čanských. DMU: Bekr pťedenxfsim Ufpoťádal a whklcidal
koraU, kúzal a pťedťikciwal modlitbh w chrámč a zařizo:
wal w UúbožeUfkých wěcech, co za dobrč Uznciwal. Mo:
sieminč owssem odpadciwali bez počtU, Uechtičeplatiti oď:
tťžUoUfwaton daň, ale bhlo jedencict wůdcú whslálw proli
odpadlťkům š meči, jimž tito po hrozných porážkcichdon:
letěho krweprolšwánč konečnčpodlehli; tak padl již ťečenťd
proti:prorok Mofeilama w ďitwě š 10.000 pťiwrženci,
Uepočitaje ani tčch, jež dciwali wůďcowč jesstč po bitwách
zabťjeti. uu Ncimčstek prorokůw pokoťiw cxopčt fjednotiw
Nrabh, whzýwalje nhni k boji proti ostatnim náro:
dům. „Za každý krok pro wirU w boji pťipočte se wcim
čeft a Zč:stha, jako kdh bhfte bhli 700 robrých skUlků
whkonali a spolU 700 hťichů fe wcim odestť,“ txakwolal
kalif ue) k mosleminúm, kterč lákala jesstč wice hojmi
koťisk khUoUci z oloUpeni bohatých krajů Uežli Uadčje
ziskU rajfkčbo. J Uabizel kalisůw wůdce mUhamedánskoU

wirU Perssanům o těmito flowh: „Pťijmčte wirU nassť,
a bUdete platiti jen obhčeroU daň Ua swatoU wcilkU,
jinak UtUsite platiti whsokoU daň erěťčcčch (totiž 35
procent ze wsseho majetkU) a Uedcitč:li po dobrém, do:

M) Kalis zUamenč: tolik co Uúměstek Ueb UústUpce MUhamedůw.
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nutime wáš mečem.“ uo N jako hrozil odbojUčmU nci:
rodU, tak zase slibowal swčmU wojskll nejrozkošUčjssi nebe
hncd po smrti hrdinskč; i rozpalowal je k nejzodwášněj:
fsim činům timto hrslem: „Rcij u rúj otwirci fe pťed
wámi, bojthe a zkoťte erčťici.“ Takowhm zpňsobem
w krátkč dobš podlehla wesskerei Persie moci moslemittů
a pťijala i wirU jejich.

Nwsfak k sláwč a moci jesskš wčtssi pťiwedl mUha:
medánh drUhý nástUpceprorokúw, jmeUem Qmar (634ud
644), jenž prU sprawedlnostč, chUdoboUa pokoroU stal
se mezi Nrabh powčftUým. J chtčl wsfeckh Nrabh pťi
jrjich starč proftotč Udržeti a zapowčdat jim nositi lepssčho
odčwu, těž od Umčni plaweckěho a od Učeni se cizim
jazhkúm je zdržowal, nepochhbně proto, abh si nezwhkli
pohodlUčmU a rozkofsněmn žiwotU, Uýbrž abh poUze U

wcilce si libowali a abh se lid obchodem Uerozlizal po
swčtč, nýbrš wždh zůstciwaje pohromadě, strassnoU wo:
jcnskoU moc púfobil. Pod Uim šmocnili se Nrabowč nej:
prwč r. 633 DamasskU a na to r. 365 porazili w bitwč
U ťekh JarmUkU (w Palestinč za Jordanem) ťeckčwojfko
na hlawU. Mosiemině se chlUbili, že zabili w těto bitwč
lš().()()() newčťčcčcha nad to že jich 40.000 zajali. ToUto
jednoU ranoU zmocnili se celč Shrře. Na to hnUli fe
witčzowš k JerUsalemU, ale patriarcha SofroniUš zpč:
čowal se whdati jim mčfta a žádal whjednciwati š kalio
fem sambm. J pťijel katečnč kalif aš z Medinh, jsa
podle swčho spf!fobU odčn fprostťžm ssatcm arabskěho

kroje a sedě na welblondU, Ua němž spin dwa phtle
fwš strawh chowal. UwitciU bhw od arcibiskUpa pťed
branami mčsta, wjel š nim spolU do mčsta, a wstonpil do
chrámU hrobu Božiho čili wzkťisselti Pánč (r. 637).
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Kťesfanům sice slibena bhla jakási swoboda, ale ď tčmito
wýminkami: abh an lostelich kťižů nemč:li, abh Uowých
kostelů Uestawťli; abh obhčcjným zpňsobem Uezwonili,
nýbrž jenom srdcem o zwon tlonli; aďh weťejnč na Uli:
cich slUžbh Boši neslawili, abh nikoho kU kťefčanskě wřťe
Uepťemlomoali, anřž kťesfanh od islamU erdwracowali.
Na důkaz poddanosti swč mčli kťeskanč nositi jiný odčw
a kroj, Uežli mosleminé, zbrani a osedlaných koni pak
Užiwati Uemčli. Na proti tomU zarUčeno jim bhlo, že po:
necháni bUdoU pki wssem swčm majetkU i žo drženi posa:
wádnich swých kostelů, palli jen UrčitoU daň platiti a wssUde
pťednost mosleminům dáwatč bUdoU. and na to zká:
cenh jsoU kťiže w městč i w okoli a mosleminč wh:
stawčli wedle chrámU JerUfalemskěho a tčž w Betlěmč
swč tUreckč mečith.

Sotwa že podmančUa byla Paleftina, oďrcitil kalif
Qmar krokh swč k Eghth; i poslal tam swčho wůdce
NmrU š UčjakoU částkoU fwčho wojska. W Eghptč žili
odpadli od cirkwe Koptowč čitajici asi 6 milionů hlaw.
Tito w spojeni B jakýmsi cisařským úřčdnitem ncipomáhali
diwokým mosleminům k wttčzstwi, Uebot neUáwidčli wládU
ťeckoU. Wssak hlawnč mčsto Lllešandrie statnč se bránilo,
aš po 14 mčsicich obleženi swčho r. 640 tčž padlo a
š nim podlehl celý Eghpt wládč mosleminů. TU pak
žničeUa bhla od Uepťátel bohatá knihowna; wzácnými
rUkopish jejimi whtápčli witčzowč mčstskélciznč. Whpra:
ije se, že Qmar rozhodl takto: „Je:li w tčchto wsfech
rnthách, co je tčž w koranU, jsou zbhtečnč, a nač je por
tťeijeme? jerli wsfak w Uich, co čeli proti koranU, jsoU
Uebezpečnč a záhUbh hodně, pročež Uejlčpe, kdhž je ohnčm
zničimelee
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Než pod UásiUpcimearowými, za kalifa thaUa
(644b656) a za kalifa Mi:bo (eř 661),uzetč MUbame:
dowa, wzmábala se již weťejnč Uedůwčra kislamU. Bo:
batstwim, Uabhtým koťisti a loUpeži, fchoulostiwťl lid, a
již Uerad se dáwal w bitwách k wůli ráji zabijeti, ježto
se mU zdejssi pohodli a hoonst wsfebo lěpe libilh, Uešli
slibowmtč rozkosfe fwčta eriditelltšhoe Mimo to ;má:
daly se w lidU wfselijakč! tťeUice za pťičiUoU Učkterých

UábožrUskýchpťedpifů, anto jedUotliwci chtčlťza pťikladem
MUhameda saměho to a oUo we wiře zmčUiti a zákko
jeji dle potťeb tebdejssich oprawitř, črmuž wfsak Nli od:
porowal. KoUečUč powstáwala Uefpokojerst w zemi
Nrabfkč šxdofawádlli wládoU, proti Uiž jakýsiewůdceMoa:
wia š přiwržeUci swhmi wystoupil; i whwiUUla se do:
Utáci wálka, kteráž w 90 meUfsich bitwách 70.000 mo:
slemiUů žiwota zbawila. NásilUá smrt potkala Mi:bo,
jako i bbwalšbo pťedchůdcejebo thaUa, a Moawia
stal se (r. 66lu650) kalifrm. TčU pak pťestčhowal se
z MediUh do DamasskU w Syrii a prohlásil swůj trůU
za dčdičUý w rodiUč swš, a brzh po tom zmocUil se
storem cerč přednč Ysie, wyrlačUje wfsude Řery, an č
o blain mčsto jejich KonstaUtiUopol po 70 let fc po:
koUssčl, ač marUč.

NástUpce jebo kalif Walid (684u714) mečrm
podmanl celoUPersii a JUdii, a mimo to i sewerUi
Nfrikh fe zmocUil (r. 709). MouřeUiUů padlo w tčchto
dloUbo trwajicich wálkách ke 300e000, oftatUi pak pťie
jawfse wirU, wládu i ťeč arabskoU, spojili a smifsťli fe
úplUč š moflemin arabskými, a twoťi š Uimi od tě dobh
jedeU jediUý Uárod.

NhUi již jfoUcc Ua wrch wojeUskč sláwh powbseri,
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oďrátili kalifowč swč ýledh k Ewropč. Nejprwč padla
do jich rukou Sicilie, Ua to bhwssr od domácich Ue:
fpokojeUcůdo Šančlska Ua pomoc Wisigotům powoexp
lčmi, witčzili tu w osmideUni bitwč U „Aereš de la Fron:
tera“ r. 711 a zmocUili fe tak skorem celých Špcmčl.
J FraUcie ďhli bh fe již ďez mcila zmocUili, ale tu
porazil wojsko jejich, 400.000 Ulužů silnč, stanch wojrc
wůdce francký Karel Martell U mčsta Turu r. 732.
MoslemiUů padlo w tčto bitwč 100.000. n Pododně
marUč oblěhali po 13 mčsiců hlain mčsto ťisfe bhžaU:
tinskě KonstaUtiUopol (Caťčhrad), ale hlad, zima a mor
doUutil:: je k odtáhnuti, konečnč i ta Uehoda je potkala,
že lodč 1ejich Umčlým ohnčm z mčsta w Uč metaUým
spálenh jsoU. u Wr Špcmčlich wffak Udrželi se mofle:
miUi přeš 700 let, majice sidlo kalifowo w Kordowě,
až teprw r. 1492 sfančlský krcil Ferdannd posledUiho
jejich králowftwi Granadh fe zmocnil a je odtud whtlačil.

Na whchodě pal sidlili kalifowč w Uowě whftawč:
Uěm mčstč Bagdadě, jež Uedaleko Uěkdejfsiho BabhloUU
w ofměm stoleti založili, až rokU 1055 Seldžukowč,
Uárod tUrecký, podmcmili fobě Baǧdadu, zmocUili se
Malč Nsie, a zwolili Jkonium za hlawni sidlo fwč.
Scdlžukowč čili TUrci pťijali těž wiru Muhamedowl:.
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jj.

BoUče proti obrazům Ua wýchodě r.

š. 94. Bbrašoborni risaťomě ťrťti m 8. stolrti (726).

Židům bhlo zákoltem Mojžissowým pťisUě zakcizáUo,
Utworiti soďč obraz Boži a to hlawně z tě pťičiUh, že

Uelzedokanlosti Boži dostatečnč zUašorUiti podobenstwim
ztohoto swěta wzatým a pak že Žide jfoUce obkličeni
modlaťi a často se š Uimi stýkajice, pťi swe newzdělansti
a smhslUosti U welikěm ďhli Uebezpečč, UpadUoUti w mod:

laťstwi jež pťi úctč model spolU howělo tčlere roze
kossi Proto rekl Bčch: „NeUčiUiš sobč rhtilth an žad:
Uěho podobeUstwi, kteréž jeft Ua Uebi swrchU, a kterež Ua

zemi dole, an tčch wčci, kterě jsoU U wodcich pod ze:
mi.“ (Ešod. 20, 4): Bčhem roěků wrhl se skutečUěteUto
zákolt w powak,m Zidů tak, že odpor protř fochcim a
obrazklm Uciležel k rcizU Uárodnosti jejich

thž pak z kmeUe židowstwi whrostl strom cirkwe
Kristowh, owsfem Uebhlo již U Židů a tndiž take Ue U
tčch, kdož z židowstwa w cirkew wessli, žadUeho Uebezpeči,

šebh mohli fochami a oďrazh k modláťstwi swedeUi ďýti,
awsiak intťUi odpor proti Uim w frdci jejich zklskal.Dťu
lem tedh abh Uowá cirkew UeUrážela Ucirodniho citU po:
křtěUýchŽidů, hlawnč ale, že kťeskaUčimz pohanstwi a
z modlčxťstwi Ua wirn KristowU obrúcetlým fochh a obrazh
posUd jefstč UebezpečUhbhlh, erdwážila se cirkew w prwa
Uim stoleti, Božiho Shlta a wčrnč pťcitele jeho w sochách
aUeb w obrazech ctčtelům jeho znázorniti. Wfsak pou

28
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znenáhla mizel mezi kťesfaUh půwodni rúz židowstwi a
prawa oswčta wzdčlala z pohanstwa do cirkwe pťijatč
lidi, tak še již w drUhem stoleti mohla cirkew beze wssi
osthchawofti rytými aneď malowanými znamkami Boha
a skUtkh laskh jeho wčťicim pťipominati Že tak činila,
o tom swčdči hroďh mnčeniků a křeskanú w katakomďach
starč, obrazh zdoďeUč křtitelUice a jinč núdoďh k siUžďcim
Božim potťelmče Qbhčejnč brala tehdh cirkew obraz
z nčkterčho podoďenstwi Ueb t zjeweUi fe Shna Božiho;
tak Ualezáme obrazh Shna Božiho w drUýšm stoletč
w .způsoďč doďrčho pasthťe, an nefe na rameneich owci
ztracelwn. J podoďenstwi fw. DUcha pod způsoboU ho:
lUbice z tehdejfsi dobh fe nalězú.

stdhž pak za časkl KoUstantina Welčkčho kťeskanům
dowoler bhlo stawčti weťejnč a skwostnč chrúmh, tU
takč cirlew powolala malbU i fochaťstwi w slUžďUson,
a sice že tťm k ozdoďě chrámů swých welice pťispčti i

kpoUčeUi a powzbuzeni wčťicich Uúpomúhati chtčlae Pakli
koo ž nepťádel cirkwe chtčl ji whčitati, že tim opčt starč
modláťstwi kťisi, proti tomu se wždh rúzně ozýwala, takc
tčž chtčlclt kdo z ďiskUpů kťeskanských z pťilissnč úzkostli:

wosti aneb zpťepjatč úcth kstarozúkomtimn obhčeji sochh
a obrazh Shna Božiho a Swatých zamčtatř, wždh roz:
hodně to kárala a tomU zamezowala. To bhchom mohlř
doličitť pťemnohými wýrokh fw. thů a cirkewnichfnčmů.
Na miscč wfsech srňj zde úrywer z lřstU sw. Řehoře l.
k SechU biskupu Marseilskčmn, jeUž nalešel k tčmto
prcřwč rečeným horliwcům a jehož sw papež takto po:
UaUe:

.eTh jsi nemčl ztroftotati, co w chruamechdhlo ne
abh se tomn lidč klančli, ale abh se z toho neUčeni Učili
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To jeft wčci zcela jinoU, kdhž se kdo obražU klani a kdhž
seekdo z wčci obrazem whličeně Uči, čemU se wlaftně má
klaněli. Nebot co jest pismo tšm, tdož čťsti Umi, uto
obraz tťm, kdož se w čteni Ueznaji.“

MUhamed, jenž, jak jsme již fwrchU ssiře powčdčli,
fon wirU slátal z tťech žiwlů, totiž z wirh židowskě,
kťeskanskěa z Ucipadů swých wlastnich, pťijal onu zápo:
wčď MojžissowU o obrazech Utezi hlawni swě zcikonh a
tiln způsobil, še stoUpenci jeho, kamžkoli pťissli, w chrú:
mech kťesfanskýchbrůznč proti obrazům BáUě a Swatých
ťádili. thž pak se tito Utoslemini walili w ofměm
stoleti k mezim Ewroph a zkázou hrozili cisaťské ťissi ťeckč,
zamýsskeli cisaťowč řečtč, jak Bh š Uimi w dobrěm soU:
sedstwi žili a tU mezi politickč zcisadh fwě pťijali i tU,
abh, ač fami ďhli kťeskaně, bořili sochh a russili obrazd
Swatbch, donajťce, že tim mosleminčlm se zawdčči.

1. Prwni z těchto cifaťů obrazoborckl bhl Lew lsl.
našwcin JfaUrický. Qn panowal již od r. 717 w bh:
zantiUskč ťissi. Bhl wlastnč jen sUrowý wojin a mčl
pťičinh obáwati se welmi útoků a nčrtiskůmubamedánských

foUsedčl swých. Proto jak již napowčdčno, chtčl zUťiwostč
son proti obrazům kťeskanskbmobjewiti, že takč jednoho
z hlawllich Uábošellskhch zcikončl swých foUsedů bedlřwč

ssetťi. K tomu přispčlo dcile, že, jak o něm Učkteťi wh:
prawuji, ďhl powčrčliwý a jakýmsi lichle proroctwťm
k blUdU swedený Nebot bhw dťiwe obchodUikem, sesfel
se kdesi na cestach se ,Židy, kteťi prý mU prorokowali,
že bUde cisaťeln ale že wssecko modlaťstwi w ťissi swe
wyhUbitř mUsi N kdhž fe mU wskUtkn podaťilo, že do:
sedl na trčm cifarský Uwčťil onomU hadcini a chtčl po:
wiUnosti tehdh fpolU mU Uložene dosti Učiniti

28:8
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J zaftiral pťed očima lidU kťeskaUskčboson zUťi:
wost tim, že se zde a oUde obrazů zneUžiwalo, což owssem
stčxtise mohlo, jelikož UeUi wěci Ua swčtč, již ďh se Ue:

rriohlo UadUžiwati a již bh fe bhlo Uenadužiwalo. thž
pak mezi tim Ua jednom ostrowč ťisfe jeho zUřilo zemč:
rřeseni, UamlUwili Um mnozi, že již sondh Boži na Uěho
pťichcižeji, aU prý jesstč poťcide modláťstwi w ťifsi fwč
rrpi. TUdiž bhl we swě slepč wássni jeU jesstč wice
potwrzen. Marnč opiral se jemU patriarcha KoUstaUti:
Uopolsth, Germam:š, odwolúwaje se Ua pofawádnixUčeUi
i obhčeje cirkwe swatč.

J whdanďhl r 726 prwni cifaťský zákaz, abh
se obrazh Uectilh, UejeU proto že fe tato úcta podoba
modlařstwi, ale i wzhledem na Židh a mUhamedaUh
kteři prý prawe proto k cirtwi pťistoUpiti Uechtčji Tož
owssem bhl wčťici lid tepokojeU a poboUťrU. Cisať obá:
waje se, abh fe Uestalo jemU UebezpečUč pozdwiženi lidU,
whdal Ua to jakýsi zmirňujici wýklad, že prý si přeje,
abh se w chrámech poUze obrazh wbsse Ua stčUúch
whwěssowaly, jelikoš prý se tim afpoň teUctčUi jejich
dothkčmim lidU zabrčmi.

QUeU rozkaž bhl i w zcipadUi čcisti cifařskč ťisse,

totiž w Řimč, problassen awsiak tam wrazil Ua wčtfsi
jesstč odpor Bapež Řehoř ll zřejmč whtykal cisaťi, že
do btUdů zabťedl a lid wčťici swadč, a doložil: „QstatUč
slUssi biškUpům a Ue cisaťi rozhodowati o člčmcich wirh.“

Rothčwán cifať odporem biskUpůa zwlcisstčŘimskč:
ho papeže, UmiUil si whftoUpiti ráznč a beze wssech ohledů.
Nejdřiwe zamiřil Ua klássterh, ježto mnichowč w klássteřich
Uejwice hledčli UmčUi a whrčxbčli obrazh, an kúzal i za:
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wřirč wssecky wyšssi sskoly, w nichž se dospělá mládež
k dUchoinan stawU whchowciwala.

Na to whdal cisaťre 728 drUhh rozkaz, abh
wsseckhsochd a obražh Swatých š kostelů whkli:
zeUh bylh, erhjimaje an obrazyPčmča matkyBoži,
jichž w perim rozkazUbhl Ussetťil. Jen holý prč:szý
tťiš měl zůstati w chrcilnichUa památkn smrti Spasiteu
lowh, a wssecky sochy Ukťižowaltčho mčlh z kťižů sňaty
a rozbith býti. TU lcimali kalichy a jinč poswátUč Uá:
dobh, Ua Uichž obrazy swatě se Uachúzelh, zabělowali
malbh Ua stčUcich, tťisstili a pcilili dťewčnš sochy a rožu
tlonali kameUUě a kowowč!podobiznh. Wčrni kťcskanč,
Uechtice k tomUto rozkazU cisaťowU od úcth obrazů UpU:
siiti bhli žaláťowcini, zm:xzačowáni, UtUčeni i wraždčltia
A kdhž fe tomU čthťi a ofmdesátileth arcibiskUp Caťihrad:
stý, GermaU, opťel cisať moci jej zahnal a dosadil Ua

jeho xnisto Nnastasia xUUžewe wssem powolneho
Čťm dale tim wice rozhořčeUi lidU rostlo thš

podkoUia miláčekcisaťůw kťiž Ua palaci cisarskěm,
od cisaťe KoUskaUtan tam před tťemi ftoletimi postao
wený dolů fraziti chtěl, sďčhlo se množsiwi rozjitřeUčho
lřdU. Žexxy zwlásstč prosilp obrazoborce š Usedawým
pláčem, abh tohoto již wčkem ctihodného klertU Ua ci:
faťskčm hradě Ufsetťil; Uež Utarnš bylo prosseUi jejich.
PodkoUi po žebřice wylezl Ua horU a počal sekyroU srci:
šeti obraz UkťižowaUěho. TU lid whstoUpil zmezi wsseho
pořáde, ženh podtrhly žebřik, podkoni spadl a bhl od
lidU do smrti Ubit. Na to bčžel lid k bhtU Uowěho
arcibiskUpa, whthkaje Um jeho newčrnoft k cirkwi a pťi
čitaje UUl wffeckUwiUU tohoto wýstUpU jelikož son při,

lissUoUpowoonfti takoweho pohančUi Panč a pohorsseUi
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w cirkwi doponsti. Cisať zponroU toU rozhnčwún kúzal
smťlě ženh a osm Utnžů účastniků toho wýjewct odprawiti.
Nq to dal Ua mifto, kdež oUeU kťiž 8 obrazem Ukťižo:
wančho stúwal, pťibitč deskU, Ua niž jakoUsi omlUwU
jedUciUi swčho dal Uapfatř w teU fmhsl: „Cifak Uemůže
trpěti, abh Učmč a beszchč tčleso mčlo whobrazowati
Spasitrle swčta.“
u Jelikož bhlo mčsskanúm rozkcizčmo, abh fami fnú:

sseli obrazh a sochh Ua Ucimčfti, kterěž tU wUa hranici
weťerč spč:leUh bbti Utčlh, zpťičili se i tomUto rozkažU
proti jejich swčdomi čelicimU an Uejwhš roUhawémU, a
tim Uběhli U welikč pronč:sledowálti, ze stranh wlcidh.
Nčkteťi z Uich bhli bičowáni, jiným UfekUUta jeft rUka
a Učkteťi dokoUce jsoU skati. Cisař takč whbizel Učence,

abh hlcifali a spish swýmt hcijili i rozssiťowali bťUdUč
ncihledh jeho o obrazech Božich a Swathch. A kdhž tomU
odporowali, dal tajnč w noci žapáliti kUihownU, ktec
rciž abh Uemohla zachránčna býti a abh čim nejrhchleji
šplápolala, obložena jest slamon a dřiwim; i wýchodh
šdomU, kdež kUihoan bhla, strážemi jfoU obsazeUh, abh
Uikdo Uemohl přistoUpiti, ž čehoš posslo, še 14 Učenců
w domč tom Uhoťelo, jelikož bywsse ohněm pťekwapeni
zůftaťi bez pomoci lidfkč.

Mezi Učenci, kteři proti fwěmU pťeswčdčeni psátř
Uechtčlř, thikal zwlcisstč bohoslowec swěho čafn Uejnče:
nčjfsi, knčz sw. Jan Damafcenfký, jeUž žil co Umich
bliže JerUsalema aa spolU bhl wáženbm rádcem jistčho
saracenského knižete. Jsa takto erdwislý od UertUého
cisaťe Lwa, opiral fe tťm erhrožrnčji proti blndům,
jimž cisať howěl. Z tč pťičinh sepsať r. 728 a 730
dwa spish o obrazech, jež se hojxlč opisowalh a čitalh,
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tak že po ťifsi ťeckč prawš Učeni cirkwe o úctč obrazů se
Udrželo

Zwlasstč raznč whstoUpil proti blUdU obrazoborců
papež Řehor UT Ua shnodč w Řimč r. 732 kdež
bhlo sbromáždčno 93 biskUpů SlaonU wýpowčdi za:
wrhl sUčm Uthlnč Učeni a UkrUtnč počináni cisaťowo a
whobcowal z cirkwe wůbec wsseckhprotinikh cirkewni úcth
obrazů. Cifať Lew chtě fe za to pomstiti, túhl B wojstem
swým proti papeži; i plawil fe Ua Umoha lodichdo Wlach;
awffak boUře Utoťskci rozkotala loďftwo, a co se dostalo
na bťeh, od statečných Wlachů zaťgnáno jeft. Nhni i zde
zrůftala zprmrcxj NozjitťeUý lid počal kciceti sochh cisao

ťowh, jež U wčtfsich Utčstech Ua weťejných mistech postan

wenh ďhlh, a UescházeloUtnoho, bhlbh lid i k wolbč jiUěho
cisaťe pťiftoUpil; Uež papež konejssil boUťi, až ji i UkoUejfsil.

2. KoUstaUtřU Kopronhmxxš, syU a UcistUpce
pťedesslčho cisaťe, taktěž zUťil proti obrazům a ctitelům
jejich. JemU se pofstěftilo ziskati Učktčrš ďiskUph Ua son
straUU, kteťi se totiž Ucisili jeho báli. Mezi tim zemťel
patriarcha KontaUtiUopolský;ipowolal cřfař sám libo:
woer do KoUstantinopole r 754 Ua snčm biskUpd
patriarchatl: KontaUtiUopolfkeho z Male Nsie, z Mace:
donie a Řecta abh rozhodli dtoUho trwajici fpor o úctě
obrašU Yč powolcmi bčskUpowethsili, kam cisař timto
sněmem smčťUje, totiž k whhnbeni úcth obrazů, a ač
předswčdčeUi bhli, že w tom bloUdi, nicmčUč z wčtssiho

dilU dostawili fe k pošwani cisarowU, jelikož stihalň jeho

se bali Toliko patriarchowe Nntiochensky,NlečandriUskýa
JerUsalemskh,aajim podťizeUi biskUpoweUepťissli Umhfl
cisaixnw byl fklltečnč prowedch Whrok tohoto snemU
zUi zajistč Ua potUpU ďázliwých otcň, kteťi dokoUce zUťia
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wěmU cisaťi jesskči lichotili. Neďo tU whťkli: „Jako nčkdh
Bůh whslal aposskolh, tak w tčto Uerowčjfsi doďč po:
wzďUdil Uábožnč ťeckčcisaře, aďh wthďili modláť:
stwdi, jcž sc lsti ďábelskoU do cťrlwe dostalo; Ueďoč ha:
neďným a roUhawým Umčnim maliťským Uiči se docela
záslUhh a fpasitelskč dilo Púna Ježisse. Potwrzujeme
sice úctU a wzýwútli Swatých , ale zawrhUjeer a zclpour
widáme timto wsselikč zhotowowárti, wyskawowáni a Ucti:
wáni soch a oďrašů pod pťisnými trcsth. SpolU proru
hlassUjeer timto žemťelšho patriarchU GermaUa jakož

xi knčze Jana DamasceUskčho za whloUčeUč z cirkwe a
pťťsahoU to stwrzUjeme , že powašUjeme wsselikč obrazh
za modlh, ctitele jejich za modláťe a že mUichh naUej:
wýš nemiwidime pro rozssiťowúni oďrazů a úcth jejich.“

Papež o tomto wýflede wýchodniho sUčmu Uflhssew,
ihned š tťemi wýchodnimi patriarchh toto proticťrkcwni a
ďlUďaťskǧšUsnesseni zawrhl. Nle cisať, jakoďh fe ho Ue:
týčilo, odstraňowal dále wsselikčfochy a oďrazh zchrámů
i ze stčn chrcimowých a Uessetťil Ui pofwútrlých Učldoď a

odčwů, Ua Uichž obrazh bhlh. ste to kč:zal metati do
ohUč aUeb do wodh; kde tťeďa ďhlo, pomúhalo i wojsko
jeho. Wčťťci pak měli fe tčto úcth odťťci, a kdhž nechtčli,
týrciUi, zmrzačowúni i Ukrutnč odprawowcini jfoU. TU
opčt Umozi oslepeniž :Učftem ssmejkáni, do phtlů kamenh
obtčžkaných zassiti a do Uwťe hozeni jfoU. Nejwice za:
kUsili mnichowč; Uěkterč klcifsterh jejich spálenh jfoU i
š kUiboanmi, jinč nrčtl cifať wojskU swčmU za oďhdli.
Tehdh nmozť z nmichů Utekli do Jtalie:, do Malč Nsie a

Ua ostrow Chpr, kdež see osadili. uoo p
Jak fe tenkráte dálo, dofwčdčUježiwot fw. Štěpána,

opata jistěho klásstera ďližr Nikomedie ležťciho. Cťsať
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jej dal k sobč powolati, abh ho od úcrh obrazů odwrátil;
i dokazowal mU, že tim, kdhďh po kťiži sslapal, Krifta
famčho Uemůže Uraziti. Llle zďožUý mUich whwrcitit tento
důkaz Uúzornhm způsobem. Wzal totiž peUiz Uesouci
Ua sobč obraz cisaťůw a hodiw jej Ua zemž sskapat po
Učm, ťka: „NepowažUješ to, cisaťi! za znéUctčUi swč
osody?ex Než cisař nččim nedal se poUččci a kázal Štč:
pána Uwrci do wčZeUi. TU se opat potkal w žatúťi
š 342 mUichh, kteťi bhli již dřiwe mUčeni, zmrzačeni a
Ulrčznčni. TeUtýž opat bhl Uapotom Usmrccn a o jeho
smrti s.tal se spor Utezi úťednikh cifaťskými, z Uichž de:
watenácte Ua tom stcilo, že jedUciUi opatowo Uebhlo smrti
ale chwcilh hodUo; Uež mUseli tito whťčeUi swě tčžce

phkati, ďhwsse tčž k mUkám a dwa z Uich k smrň odn
foUzeni.

Tehdh takě cifať Konstaminopolskčho arcibiskUpa, ač
jej dťiwe scim ďhl Ustanowil, a ač on swčmU pánU bhl
we wssem powolný, w Uemilost pojal a z stolice jeho
šsadil. u Tšž otoUpil teUtýž wlúdce cirkew o wsseckh
skatkh jeji a pťipojil jc k pokladUici swč.

š. 95. ššrUhý snťm Uirečjstý r. 787. Za risaťomny
šxčsrrnry.

PončkUd mirnějsft bhl UcistUpceKoUstaUtinůw, Lew M.
(775u780); Urpťekúžetaspoň, aďh se Učkteťiwthan
Umissi opět do swých klč:ssterů wracest, awsiak zcikonů
proti úctč obrazů od pťedesslých don cisaťů whdaUých
Ueerssil, an i sám žcidal od kněši, kteťi mčli Ua biskUpue
stwi whswčceni býtť, aďh se přisahoU odťekli úcth oďrazů.
Whpraije se o Učm, že son chot, cisaťowUUJreUeU
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pro tUto úctU skUtečUč pronáfledowal. Dozwčdčw se
totiž w posiedUim roccu wládh swě, že cisaťowna chowala
w posteli pod blaon Učkterčobrazh k sonromč úctě fwě,
zapi:dil ji, i dal U whssetřowáni tč wěci Učkolik dwornich
úťedUikú zatknoUti a pak jedUoho dokoUce odprawiti.
Štčftim to tudiž Uazbwali wčťťci, že jelstč tčhož rokU
zemťel. Zklstawil po fobč Uezletilého shUa KoUskaUtan U.,
jeUž mčl UcistUpcem Ua trůUU bhti. Za Uezletilosti 1eho

powolčma jest k wlč:dč od wětfsiUh občmlů, kteťč fe cir:
keinho UčeUio úctč obrazčlpťidržowali, cis aťoan
wdowa JreUea. Ta Ua počátkUasi po čtyrh lera
Uetronala si rciznč whstoUpiti pro UčeUťcirkwe a ch
tajUč je podporowala, až Uáhle KoUstaUtiUopolský
patriarcha, Pawel arcibiskUpskwiswčho fe zťekla
klč:sskerUi šiwot si zwolil. x

Cifaťoan Uemohla si whswčtliti UeUadálh teUto
krok patriarchůw a dolehala Ua Učho, abh aspoň pťi:
čňeUUfwčho odftoupeUi oznčmtil. J wthal patriarcha,
žc Uemůže děle ťčditi diecesi, lteráž jest oddčlelta od
cčrkwe Řimfkč, a proti jejimu UčeUiúctU oďrazů zamitá.
thltal dúle, še ho to hněte, že pťed UastoUpeUimUa
ftolici biskupskon odkekl fe úcth oBražů, že pak tak dlouho
žil w odloučeUi od wsseobché cirkwe a protož že UhUi
posledUi lčta chce tráwiti w pokálli.

TU erfsila cisaťoan od pťedesslhchanoinků wh:
daUě zákoUh proti obrazům a ctitelům jich a widoUc, že
pťemUozi biskupowě ťisfe jeji tontčž žádosti po smiřeUi
ď wsseobchoU cirkwi Ueferi jfoU, whmohla U Řimskčho
papeže Hadricma, že fwolal wsfeobchb fněm, jeUžbh thto
bisinph opčt do cirkwe přijal a ftarodciwni UčeUi cirkwe
o úctč obrazů flawUě oonwil. Krátce Ua to zrmťel
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Pawel, arcibiskUp KoUstaUtinopolský, a Ua Uprciszčnon x
stolici jeho wdwoleU bhl TarasiUď, býwalb tajemnik cisa:
ťoinn, Umž UčeUý, w :Urawech swých pťisný a prawo:7
wčrUý, jeUž Uechtčl jank k,wdnost tUto pťijmoUti, leč
UrowUá:li sUčm cirkewni dáw:w trwajici sporh a Uepo:
ťcidky. Tim horliwčji pečowala cisařoan o fUčm cir:
kein, zwláfstč o to, aďy :Uohl od wfsech biskUpň jak zá:
padUich tak i wýchodUichanfstier bť;tř.

J byt wsieobchý sedmý fUčm cirkein do KoU:
staUtiUopole Ua r0 786 fwoláU. Nle MUhamedáUi
pťekáželi Ua mUoha mistech ďiskUpům, že se tam dosta:
witi Uemohli. Broto Uemohl pťijiti ani patriarcha AU:
tiocheUský an Alešandrinský, a jeU ď tiži mohli za seďe
whprawiti dwa šcistUpce z kUěžstwa kláfstemiho wzatč.

Mimo to powstalh w KonstantiUopoli bonťe; lid i
wojfko fftwáUi jsoU od lidi ťimskč cirkwi Uepťižiných
proti snčmU k jedUotč cirkein smčťlljicimn, tak že fhro:
máždčrti otcowě k rozchodU UUceUh se býti widčli.

Pťeloželt bhl tedh fUčm do Nicei r. 787, kde již
jedUoU wfsrobchý snčm cirkein bhl odbýwčm. Sesslo
fe zde 245 bikapů a opatů a 132 UčeUýchknčši mUichů.
J záftUpcowč papežsiti se dostawitť; rolowáni pak ťidil
arcibiskUp KontaUtiUopolstý. Nrjprwé pťijati bhli do
cirkwe mnozi bisknpowč, lteťi stáli dosawad mezi odpúrci
obrazů, na to zawržena jfon UsnesseUi oUoho, w roce
754 od KoUstaUtina KoproUhma w KoUstaUtiUopoli zaa
hájettčho fnčmU, o Učmž jsme se již ďhli zminili. Bi:
skUpowč, kteři oUosUU fnčmU bhli pťitomUi, wthali
UhUi, že bdli tehdáž okťamáni falesinýmř wýrokh, ješ whu

dáwáUh jsoU za UčeUi fwatých otců. KoUečUčthefser
jest UčeUi cirkwe o obrazechwtellto fmhsl: „Trwa:
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jice Ua UčeUi fw. otců U ústUim podáUi cirkwe katolickč,

w Uiž DUch swath pťebťžwú, rozsUzUjeme fe wssi pilnostť
toto :d Qbrazh a sochh Pána Ježisfe , Banm;x Marie a
Swatých jakož i kťiž Pcinč UwhoU a maji UejeU w chrá:
mich, Ua pofwátUčm odčwU a Uádobi, Ua zdčch a deskcich,

ale i w stawenich a Ua weťejnbch mistech chowúny a wh:
skawčnh býti, abh ti, kdož Ua Uč hledi, snadnčji Ua
ofobh si zpomUčli, jež obrazh thto předstaiji. Taktěž
mci fe obražům dle staroďhlčho obhčeje úcta wzdáwati
liďáUim a okuťowánim jich, i roszčcenými fwčtlh a
úťlonoU pťed nimi, jak se i kťiži, ewaUgeliU a jiným
swatým wěcem pocta dčje; ale owssem Uikterak se jim
nesiUssi klančti tak, jak se PčmU BohU chom ťlanime.
Nebo, úcta ta. kteroU wždciwáme tčmto obrazúm, wzta.e
ť,mje fe na Swatč, jež obrazy pťedftawnji. Neni to wssak
modloflUšba nižádnci; nebo křeskaUčUeprawi, še bd ďhlh
oďrazy jako Bůh, UesloUžijim jako BohU, neočekáwaji
od Uich fpaseni, aniž mhsii, že je bUdoU foUditi, nýďrž
cti je a pozdraiji w úmhslU, že tato úcta tomU Swa:
těmU patťi, který jest jimi whobrazčU; ale Ueklani fe
jtm nikdh jako Bohn.“

Následkem toho ďhlh oďrazh zase wstde jako jindh
whwčssowánh a zdálo se, že blUd i nepokoje o obrazrch
jsoU tim skoUčenh.

š. 96. eňomer spnm o obraťrch ťa risaťomUy Ghrndory
r. 842.

StraUa obrazům Uepťizniwei,pofledUim wsseobchbm
snčmeút jsoUc poražeUa, čekala jen na jřněho panownika,
abh swč zássti protř ťimskě Uadwládě a zejmena proti
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UčeUi jejimU o úctč obrazů mohla opčt Usz pUsňti.
J dočkala se brzh anoinka dle pťčmiswčho.

Noku 813 dosedl Ua trťm Leo Nrmenskb, mUž
obhčejně woerskě powahy a pťi tom powčrčliwý. Dalč
si UamlUwřti, že je úcta obrašů pťičan wsseho nesitčsti
w zemi, jelikož Bůh lidi pro „modlúťstwi“ tresth wssex
tikými ansskčije. Sliďowali mU důwčrnici jrho, že
bUde:ti Uásledowati pťikladU swjpch pťedkú w horliwosti
proti modláixstwi či wlastnč proti poctč obrazů, že ďUďe
dloUho a fskastUč anowati; wšdht prý sám může se
z osUdů pťedesilbch anowniků o tom pťeswčdčiti, jelikoš
wsiickni cisaťowč, kteťi proti obrazům brojili, slawně
wládli, witčzUč wúlkh wedli a celoU ťissi až do smrti
w poťáde Uchowali, kdežto ctsaťům, kteťi oďrazů si hle:
dčli, wždh Uefskastnč fe wedlo. Cisař swolal tedh biskUph

a kUčžstwo w poradU, w Uiž mčlh obrazh opčt zawrženh
a celý spor šase obnoweU býti.

Než arcibiskUp Konstaminopolský, Nicefor, a statečUý
opat Theodor, tčž z KonstaUtiUopole, nechtčli se dáti we
whjedUáwáni š cisaťem, odwoláwajice se na rozhodUUti
wsieobecnčho sUčmU Nicejfkčho (r. 787). J ďhl arcin
biskUp zatčeU a do jakčhosi klcisstera k UečiUUofti odsoUzeU,

Ua jeho misto pak powolal cisať mUže, jehož si bhl co
wojeUskčho setUtka zamilowal a jeUž welikoU zúsiti proti
obrazům wťel.

DrUhý odporUik, opat Theodor, bhl dán do wězenč;
awssak tam žiwot swůj UečinUč Uetrúwil, nť:brš spisowal
dúkladltč knihh o úctč obrazů a rozesilal psani o nich
Ua wsfecky straUh, kťeskalth poUčUje, tčsie ak stálosti na:
pomanje. QstatUi cirkwi wčrUi biskupowč k rozkazU no:
wěho arcibisknpa swčho bhlť Ucisilnčtýrčmi i zajati. Arct:
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biskup odwážil se rozhodnUti snčmU Nicejskčho zawrhnoUti,
a Usnesieni odpadlých biskUpú od x:. 764 za prawowčmč
Učeni prohlásiti. TU jsoU opčt obrazy Swatbch pčcleUh,
poswátllč! ncidobh B wyobrazeUčln Swatých roztťisitčtly,
a wčřici, šwlcissk kněži a mnissi bičowáni, mučeni a do
whhnanstwi posilálli.

Roku 820 zawraždčn bhl cifať Beo NrmeUský, awsfat
nástUpcejeho Micha el lll. (820m829), podobnčsUrowý
a newčdomý Utuž , zdržel se sice zpoččitkU takowěhoto

jednčmi, jakowýmž pťedkowč jeho wzdorowali cirkwi ťimskč
a mUhamedánům zalibiti se snažilř; pošdčji wsiak i oU
zatáčel do těchto kolčjů, aspoň trbznil ďiskUph, UčeUi
cirkeinmU wčrnč; tak U. p. horliwčho biskUpaSardeš:
skčho dal bičowati, až wypUstil ducha. Takč zaslal list
cisaťi UčmeckčmU Lwaikowi, w Uěmž kťeskany z hrUn
bčho modláťstwi wini, jelikož prý se obrazům jako Bohu
klaněji, jich o pomoc prosi, a takč od Uich pomoci skUtečUč!
očekciwaji. uu

ShU jeho Theofil (829u842) ihned zUřiwěwho
stoUpil proti obrazům a týral zwťásftč Umichh, š Uichž
Umozi hladem a bidon zahynuli. Dwčma Učeným bra:
trům, lterýmž w rozmluwč o těchto wčcech Uemohl od:t
dolati, dal Ua čele několik průpowčdi roypciliti.

Po smrti jeho (r. 842) Uwcizala se choť jeho cisae
ťowna Theodora we wlcidu na mistč nezletilčho Uá:
stUpce trůnu Michaela U!. a ta fe opčt Učenicirkewltiho
o úctč obrazů Ujala. Nrcibisiup bhl fefazen, a biskUpowč
obrazům pťizniwi jsoU kxporadč do Cařihradn r. 842
pozwáni; i bhlo UsUesieUi snčmU Nicejskěho opět
slawnč ohlcisser, a wssickniprotiwnici obrazů
zcirkwe bhli whloučeni. Takč bhloUstanwer,
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aby každoročUč konala fe památka toho, še byl
opčt pokoj do cirkwe zawedeU. Tak skoUčil
se krUtý boj proti obrazům, kterýžsto a dwacet
let trwal a mUoho bidh a soUžeUi Ua kťeskanh Uwalil.
Qd .tčch dob má ťecká cirkčw UesjedUocená obrazh maloo
wanč! U welikč úctč , awssak sochh zawrhUje, bUďtež jakč:

koli. Cirkew katolická zůskala wždh při stejnčm oďhčeji a
obnowila w 16. stoleti Ua fUčmč w TrideUtč wýrokh
dáwUých snčmň w cen smpsl, jarož ř Uáš kacechišnmš
dobťe Uwádi slowh: Qbrazh mitř a ctiti w katolickčcťrkwt
UeUi prott perimU pťikázciUi, Uebot toto jeU zapowidá
obrašh dčlati, exbhose jim ldo klančl.

ljj.

Qbráceni Němců na wirU Krisionm.

š. 97. š.šťrskanstmi w ščlpadUi Ewropě wůbcr.

(W JrskU, Anglii a FraUcii).

Jiš w perich tťech stoletich, doknd křesianč jefstč
w řimskč ťissi proUcifledowáni, mUčeUi a Ufmrcowáni
jsoU, rozssiťila se wira ťčeskanská Ua západč, a sice w e

ančlich, w Galii či we FraUcii, w NnglickUa
w JrskU. Zwlcissk we FraUcii zkwčtala wira PáUč, ač
ji krUtč pronásledowálú za ťimskčhocifaře Marka Nnrelia
kU konci 2. ftoleti násilnč UdUsiti hledčlo. Než i w Nč:
meckU a w RakoUskU bhlh již takč w 3. stoleti Učkterč
dostř zUameUitč ofadh kťesianfkč.
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Ale kdhš Ua koUci čtwrtěho stoletč nastalo UeUstálč
stčhowciUi Uúrodů, kteťť skoro Uaskrze jen jčUým
zpťťsoďcmfUrowosti se od sebe lčssili a Uapoťúd wsse plenili,

kalnžkoli pťissit, ýhUUla i kťeskanskú wira U lidU, kterýž pťi:

stčhowalci podlnanli, až i Zwčtfsi čciftirdocela whhhm:la.
Mimo to rozmúhalh se blUdh ariaUskč a hUbilh wirU
Bčmč tam, kde dřiwe již obchč bhla rozkwetla, jako we
Špančtich a we Francouzich. Po tčch wsseobecných po:
hromách mUsila tUdťž katolická wira w zcipadni Ewropč

takťka znowa sitčpolš!úna bbti, oočeš se i cirkew horliwč
ftarala. Papežowč Rimssti a tehdejssi tlússterltici, šwlásstč
w JrskU a Nnglickll, ziskali si w těch wěcech pťehojnbch
;áslUh.

1. Jrsko.

W pútčm ftoletř za panowcini papeže Celestina
bhl nč:rod Zerťl, jenž znamenitý ostrow bliže Anglickč
;emč ležicč obýwci, ziskún cirkwi Božť a to pťičinčnčm
fw. Patricťa. PatriciUš narodil se w sewcrni Francii
a mčl we swčm 16 roce tU Uehodn, še jistý JrčaU jej
Uchwútil a do swč zemč odwlekl, aby ho jako otroka
u.potťebil. Pa!riciUš pč:sl stcida pčma swčho; a wssak
podaťilo se mU, že tomnto núsilnčkn sskastnč Utekl a se
do srancoUzskč zemč přeplawil. J nalezl tU útočisstč
ro jistčm klássteře, a pončwadž mnichowš w tomto jřnochU
welikč darh dncha poznali, whcwičili ho bčhem čthr let
w počútcich literniho Umčni, až pak ho k whšssim sstUdiim
do jřněho klcifskera poslali. thž ďhl PatriciUš řádnč
ozdčlán, wzpomťnal častčji Uebtahbch powčr, kterčž we
šwčm mlúdi w JrskU bhl poznal a zahoťel toUhoU, státi
de aposstolem tč zemč, do Uiž bhl Uěkdh krUtým osUdem
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zaUeser. J zasfel do Řima, abh son žádost papeži
projewil a potťebUč ktomU moci oďdržel. Papeť Celestin
již rokU 431 jiněho horliwěho misiosláťe tamtčž whprae
wil, totiž Palladia, kterčhoš i prwnim biskUpemtU bhl
Ustanwil. Welmi laskawě tedh papež toholo Uowčho
misioUáťe pťijal a jej wssemi potťebami Ua tUto cestu
opatťil. Než wsiak BatriciUš do Jrsia pťibhl, totiž Ua
cestč w zemi FraUcoUzstčdossla ho zpráwa o fmrti periho
biskUpa tamčjsflho, práwč řečenčho Palladia. J bhl Uhni
Patricinš na biskUpskoUftolici jeho powolúU, a ihUed we
FraUcoUzčch na biskUpstwi whfwčcen. Pťissel š Uěkolika pou
mocniky r. 432 do Jrské země a Ualezl tam, aě rd hrn:
běm modlciřftwi UtopeUa byla, w krátkč dobč dosti ochot:
Uých posluchačů. Kázal i pťed králem a welmoži irskými,
a bratr králůw byl mezi perilUi, kteťiž pokitčUi jfoU;
mUozi sflechtičti fyUowč pomahati mU pozdčji w kázčxui
slowa Božiho; an podaťilo fe mU, že i jednoho wčwodU
fe fedmi jeho thh a 12000 lidU UajednoU w kece pou
křtilr Zťidil tU potom mUoho klássterů a sskol, jakož li
Učkolik biskUpftwi a když tn po 34 let bhl aposstolowal,

zerUl blaze r. 465. r
W Uásledeicim stoleti pťijala celá Jrská zemč wirU

Báuč a mčla tolik wýbombch sskol a klássterů, že sem i
mnozi z ostatni Ew!eoph Ua stUdiexpťicházeli. Taktěž skwčti

fr UejeU bisknpowč, knčžť a mUissi, ale i ostatUi kieskanč
erbyčeroU dokanlosti mrain, tak še početofob, jcž co
fwati proslUly a ctčUy jsoU, byl welmi weliký a we tťech
stoletich 750 ofob obUássel; pročež takč Jrsko „ostrowem
Swatých“ zwáUo býwalo. J rozesilala tato wlask později
Umožstroi wýborných mifionářů či hlasatelů wiry pťeš

n 29
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moťe do rožličných zemi a konců Uassedo dilu swčtae zwlcisitč
pak do Nčmec a do Francie.

2. Anglicko.

Bkolo r. 450 wrazili pohanssti Nčmci do Bnglicka,
a dobhwali tč zemč, až fe ji celč za púl drUhčho ftoleti
zmocnili. J založili tU několik samostatných králowstwi
8 nadwlcidoU jednoho z tčchto kreitů. eLidze fmifseni dwon

nčnodů posslý nazwcin jeft Anglofafi. Nčmečti tito wi!č:
zowč, jfouce jcfstč pohanč , Utlačowali kťeskanskon wirn,
kt:roUš U starých obhwatelú Anglicka Ualezlť; což se tčm
snadnčji ftáti mohlo, telitož tato wira posUd hlUbokých
loťenů do žiwota celeho naroda prtiti nemohla a lid
tedh jefstč mnohým pohanskym obhčejklma mrawům howel

To wexlicermoUtilo papeže Řehoťe Welikčho Znalk
tUto nrhodU Nnglicka a želet jeho strasti jiš dťčwe, nezti
se papešem stal Widěl totiž jedUoU w Řimě, kdež co
mnich žil, že tU na namčsti prodawaji anglofaskě sličnč
jinochh do otroctwi Pohm:t tčmto boleftnbm pohtedem,

uminil si tehdh do Llnglicka co blahozwčst čili misionak
jiti, ale lid ťimsky, Řehoře si welice waže tomu odpiral
thž pak fe stal papežem, kUpowal takoweto anglofaskě
jinochh a dáwal je ťeidně wzdčlčiwati, aby 1e jrdnou do
jich wlasti co lazatele nazpět poslati mol;l. Již r. 595.
wyprawil mnicha Auguftina se čthťicetifpolcčnikd
z ťádu sw. Brnedilta do Nnglicka. Na sstěfti mčl wrchni
král Etelbert za manželtu BertU, dceru franckčho krále,
jenž bhla kťeskankoň, tal že i král afpoň z čeisti křeskanskou
wirU již požnal. J mohl tu NugUftin š průwodčimi fwými
ihned flawnč whstoupiti, což i Učinil. Za stťdbrným kťižem,
na nčmš se obraz Ukřčžowaněho skwčl, zpiwajice swatě
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ptsUč, bližili se zbožUi mnissi w welebUčm prčnoodU ku
lráli, a ohlásili mU pťičinu pťichodU swčho. Král Uejsa
dle swých powčr jist, nejsoU:li tito pťichozi hostč nebezpeč:
Uými koUzelnikh, pťijal je Uedůwčrčlčwč pod ssirým Uebcm,

awsiak hned po prwnť rozmlUwč Udčlil 1im oUplnoU swo:
dodU w hl:isáni nowě wird a zarUčil fe jim i za obh:
čejnou ochrann. Nčlteťi z jeho poddaných dali se brzd
potťtiti, a kdhž na to i on dal sebe kťestniwodou obmýti,
Uásledowalo pťtkladu 1eho welikč množstwi NngličaUů, tak
še o wcinocich nejdťiwe přisitich 1iž 10000 Nnglosaskl po:
kťtčno jest. Na to bhl Augustin prwnim bistUpem anglic:
tbm nčinčn, a obdržel ponmocenstwi, abd dle potťebd a
tponloci swč whswčtil poznenáhla nowých dwanácte jeho
siolici podřizených biskUpů. Z takowýchto pokroků wťrh
lťcskanskč se papež owsfem welice tťfsil a pečowal o

to, abh dlc potťeb nowých osad i počet jprawců dUchownlch
se množil J posilal tam nowe pomocUilh z Řima, tčz
poswátne knihh, nádobť chrámowč, odčwh messni a okrash
kostelni. J wčnowal ktžál nowč cirkwi mčsto Kanterburh
ď crlbm okolim; zřidil tn w mťstč welký chrám Pcinč a
za mčstem wdstawčl llássteř, načež i ostatni pohanskč
chrámh w kťeskanskč obrácenh a zaswčcenh bhlh. To wsse
se stalo w jižnim AnglčckUdo roku 605 kdeš kral zemťel

Podobnč dostala se wira Panč do sewerniho NUglicka
a do jišniho Štotska čili do kralowstwi w sewerni
Umbrii, tde bhla dcera Etelbertowa choti kralowou, ač
král Edwin jesstčw pohanstwi trwal. Bi stUp králownin,
PaUlinuď, přrdncissiwalw pťitomnosti krále i welmožů
zeme hlawni članky wirh kťeskanske atU se stalo, že
Umčjfsi Uejwyšfsi knčz pohansky pťiblasil se kn kťiži a
Bdl nexhorliwějssim Učenikem biskUpowým Po nejwhšssim

29Jju
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lnězi hlúsil se !e kťtU krcil se shUh swýmxia skoro wefmčš

i wesskereitamčjfsi sslechta, (r. 627.), i lid hrnnl fe tak
dhchtiwč do cirkwe, že ďiskup Uc:mobluani Ustati U thl
čowáni lidU w zúkladUich prawdúch a w Udčlowčmi sw.
kťtU. Whpraije fe, že jedUoU po pět nedšl bcz Ustúni
Učil a křtil od rana do wečera Horliwý a UeUaneUh
PaUliU byl Ua to Učinčn od papeže arcibiskUpcm Yorským

Taktež horliwč staral st o Upewnčni wirh Kriftowh
Uabožnýa swaty kral Qšwald (Žiw. sw 5. sera),
ď bikapem NidaUem jenž bhl wzorcm horliweho a dobro:
činUčho biskUpa kťesianskšho, a po sedmnúct let w tčchto
sewcerťch krajčchLlnglicka UeUaneně apofstolowale (xř651).

Tim ďčhem se stalo, že do konce 7. stoleti wssrcka
králowstwi zemč angsickč na wirU obrúcerta jsoU, a že
již rokU 700 Nnglicko čitalo sedmncict ďiskUpstwi. J Ua:
lezala se tam takowci Uadssenoft pro wirU, jak w lidUž
tak i mrzi králi aUglickými, že w 7. a 8. stoleti třidckt
krúlů a krúlowen z pouhč láflh kU Kristn a z poUhč pčče
o swon dUssi odťcklo sc trčmU a žilo bUď w klásitcťe
nebo o famotč w Upťimnč UcibožUosti a pťisnčm se,beza,

pirúni a že od 7. do 11. stoleti čitú fe 23 anglických
krcilů a 60 ofob š nimi fpťizrtěných aneb z krwe jejich

posslých, kterčž cirkew co Swatě cti, aneb kteťiž w po:
wčsti swatých lidi zemťeli.

3. Francoszko.
Klodwik kral nčmeckčhoUarodU,Frankh Uazwa:

nčho, zmocnil se poznencihla celčho FrancoUzska, tehdaž
Rimanům poddancho Mčl sicekatolickoUchot Klo tildn
(Žiw Sw 3. čcrwna), ale fam zůstal w pohanstwi, ač
syUowčjeho dlr wůte marčiny kťtěni bhli. Teprw ďitwa
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U TolpiakUm proti Nslemanům, r. 496. pťimčla jej
k pťiijti kťtUfwatčho. thž mU totiž porážka hrozila
a. oU marUč o pomoc k fwým bohům bhl wolal, tU to:
nečUč obrátil se k BohU kťeskaUskěmU,KrisiU PáUU, jehož

š ťeči manželkh swě aspoň pončkUd znal, profe ho o po::
moc a slřďnje, že fe dci pokťtiti a wěčnč U wiťe w nčhq
fetrwú, pakli jej dneš od nepkcitele ofwobodi. Na tq

Klodwik w čele fwhch Zranků sskastnč zwitězil, a těhož
xjokUo wánocich pokťtčn jest š 3000 welmožů ťisse swč.
Kťestten whkonalRemešskýďikap, fw. Relniginš,
a než jefstč Uplhmxl drUhý rok, pťijalo těž 11.000 Frankň
dle pťťkladU krále swčho wirU kťosfanskoU. Domáci pak

obhwatexlč katoličti ochotně se nhni poddali Klodwťkowi,
očekáwajice od něho, že je proti arianským sonexdům jich
chrániti ďude. Klodwik zemťel r. 511. w 46. roce
wčku swčxho.

NástUpce jeho Chlodomer oboťil fe na fonedni ťissi,
kdež sw. SigmUnd kralowal a wexlmiblaze půfqbil, těž
i rosziťowcini arianstwi bršnil (r. 517.) J pťálo Chlor
domerowi wálečnč sstčsti a on přemoh sw. Sigmunda,
dal ho we fwč pýsse a Urpntnofti i š manželkoU a shmž
jejimi krmč odprawiti; dal je totiž do stUdnč hoditi
(r. 524. cke)

ul) Sw. Sigmnnd jest tentýž, jebož tťlo neibožný cčsaťa krúl náš
Karel UA.do Brahh dal r. 1360 pťewčfti a w kostelesw. Wita
w ťapli naproti broďU sw. Wáclawa Uložiti.
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š. 98. eňťeskansttč apolstolowč w Uťmrám.

(Baworh, RakoUsh,Šwýcarh).

KťeskaUská wira dostala se sice do německých zcmi
hned ža cisaťů ťimskbch, xxx ale stčhowánim Uárodú a
UeUstálými wcil!ami na Rýnč t Ua DUUajt skorem úplnč
tU zafe zmizela, tak že nastala potťeba, si tU znowa hlú:
sati. J pťichcizeltsem kazatelowč zťisse Franckě, erska
a z Anglicka. Bhli to obyčerč mnichowč, ktcťi Učersli,
wýmluwnosti, horliwosti a fwatosti žiwota sc skwčli a
takč o wezdejssi blahobht na wirU obrácených národů,
totiž o w;dčláwáni půdh jrjich a zakládčmťsskolpro lite:
rárnť wzdělánť mládcže se starali.

thčdnčme se Ua země zwanč

1. Baworh.
RokU 580. zawital slawný ďiskup Wormský, sw.

Rnpert, rozenýFrank, do Řezna, hlainho mčstaba:
worských wčwodů. Bozwal jej tam Thexodo, wéwoda
zemč, abh jej a lid jeho wiťe Bá.nč whučil a proto wč:
woda whssel wstťjc welebnčmu hostU w slawněm průwodU
a pťijal ho U welikč poctč. Na to pokťtčn bhl wčwoda
ď welkoU části sslechth a lřdn, a whstawen jest w nhněj:
ssim mčstč Soonhradč kostel a klčxfsterpro mnichh, jiUý
pro jeptisskh. W Solnohradč těž zťizena jest biskupskú
stoltce. Dwanácte pomocniků pracowalo š biskupem swým
pilnč na thici Bánč, až bčhem 40 rokůw Upewnilt
wirU Pánč w zemř této, ta! že zdárnč rozkwitala. Sw.
Rupert ž,emřelr. 618, dle žiUýchr. 623,. anrč:tiw se
pťed smrti son do sidla swčho biskupskčhoWorme.
SlUje obdčejnč adosstolem Baworů.
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RoťU 652 pťisiel sem taktěž z Franckč zemč Uowý

misionar, sw Emm eran, a prošbami zbožnebowčwodh
pohUUt setrwal t:l w dile aposstolskčmpo tři leta. 8
může drUhým aposstolem baworskym Uazroan býti lŽiw.
Sw. 22. zciři.)

NokU 686 kazal tU w okoli Wircbnrka sw. biskup

K l li a n pochazejeerska, až z nawodUchotiwewodowh
zawraždčn bhl (xř690. Žiw. Sw 8 čerweUce)

Třeti aposstol jest sw KorbiUian, jenž dťiwe
w okoli mčfta Baťiže o samotč třchý žiwot bdl wedl a
Ua swč cestč z Řlma, w BaworskU asi r 718 z roztazn
wčwodowa zadržen jest K profbě tebož wewodh horliwč
tU po delssi čaď pobhl a aposstolowal Tenthž bistUpstwť
srýstnskezaložil (Žiw Sw 8 zaři)

2. Throld a RakoUsh.

Qkolo rokU 440 pixissel do Basowa w BaworskU
sw. Walentin, opat a biskUpz Belgie, kde kázal po:
banům i Nrianům. Kddž bo wssat tito zthrali a z mčsta
whwrhli, namťťil lrokh swč do Throl a tam semeno
wirh Kristowh borliwě i B welikým prcspčchem rozsiwal.

NedloUho po Učm objewil se w okoli Pasowskěm a
pozdčji w kraji Wideňskčm sw. Sewerin. Tento dor:C
liwý kazatel bpdlil w malč chbffce, chodil ř w zimč boš,
za son strawU na wčtssim dile wolil jen zeleninh, a
nejidal po celh den, až U wečer. Nikoo erčděl, kdože
jeft, odkud a jak sem pťissel, nebok Sewerin ntkdh o tom
UemlUwil; nastalo tehdh w lidU domnčni, že pťtskel
z Afrikh, a že pocházi ze wznessenčbo rodU. Bhl pat
teUto neobhčerb mUž prawým otcem lamějssiďo lidn, bdl

, Učitelem i dobrodtncem, rádcem i pomocnskem každělmle.
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kdož se k nčmU Utekl; bhl tčž U knižat a krúlů U welikě
xpoctiwostž, tak že fe k němU fe zwlásstni úctoU pťibližoš

wali, w Umohhch záležitostech ho o radU prosiwali, jeho
wýstrah sferťili, jeho domlxxwy fe ďálř a jej za modlirťm
a požehnáni prosiwali. Tak král lidU RUckčhoš maU:
želkou son, herUlský kral Qdoakr a allcxmanskýkrcil Gt:
bold býwali pilUi poslUchačt jexho

Pťř těto wsfeobche poctě a wažrlosti žůstal wssak Se:
werin wždh jako bhl na počát!U zbožný a pokorny a ač
mčl mnohč pťiležitoski Uabhti welikých darů, fetrwal
w chUďobč, Ueboť byl:li mU dar Uějakh Uabižen, rozhodnč
jej zamitl. Působil zde blahodámč po 30 let a bhl tamčjo
ssim obywatelům w dobách, kdpežHUUowě thto kraje wi:
cekráte pťexplawili, prawým jich aUdělem strášUým. Za:
ložil zde takě nčkolik kláfsterů, aby Upeanil sw. wirU
w srdrich lidU, až rokU 482 činUý žiwot swůj dokanl.

3. Šwýcary.

Na počatkU ssesteho stoleti hlc.sal wirU KriskowU

Nlrmawům na Rýmx zbožUýmnich sw Fridolitt, jenz
pochazeje ze šemě irskě, dťiwe we fraUckezcmi i we Šwyu
carsku dloUhý čaš bhl aposstolowal

Po nčm piissel r 590 taktčžerska sw KolUm:
ban š dwanácti mnichh do Šwýcar Tento mUž Usadiw
se zde š pomocniky swými počal wzdeláwati krajiny ne:
úrodné, založil ťádUč hospodáťstwi polUi i zahrady a pop
čal poskytowati lidem Uejprwě chleba tčlesněho. Qbha
watelstwo Uejwice jesstě pohaslskě, widoUc, jak že se Ko:
lumbán o Uč stará, zamilowalo si ho a š úponU dů:
wěroU otewťelo mU pak i půdU srdcť swých, abh tam
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rozsiwal jžně semeno, whdáwaiici owoce žiwota wččnčho.
(ř 613. Ziw. Sw. 20. listopadUz)

Mezi žáky jeho bhl takě jw. Hawel, jenž po od:
chodU mistra swého KolUmbana do Wlach zůstal we Šwb:
caťich a U jezera Bodamskčho flawnb tlčrfster založil,
w nčmž co opat blahočinnč po celěm wůkoli působil.

r chčfster teU slnl kláfster sw. Hawla a ťxhl začátkem
wčlikčho města: Sankt Gallen.

Než pťi wssem namaháni tak mnoha a tak horliwých
hlasatelůx wirh Ueralo se posUd dosti pewnč kťeskanstwi
mezi Nčmci. Bhlok pofUd jen útlon bhliUkoU, kteráž
fnadUo každoU boUťi mohla zlomena a zničena bbtř. Te:
prw sw. Bonifác a Karel Weliký wirU KristowU w Nč:
meckU dotonale Upewnili.

š. 99. Zm. ?Zončsčxr,aposstol Uěmrš. (xf 755.)

Sw. Bonifác Uarozen jest w zemi Nnglosaskčr. 680.
Pochúšel z rodinh Zámožně a wáženč, a Uazýwal se pů:
wodnč Winsrid. ZbožUi rodičowč jeho dali ditč k fskolám
dospčxlě do kláfstera Bemxdiktinskčho w LlnglickU k dalssi:

mU whchowánť. J prospiwal Winfrid znamenitě w za:
čátcich liternibo Umčni a w nábožnosti, tak že pozdčjt
w jinčm klcifsteťe otcú BeUediktinů mohl k whšfsinm
wzděláni weden býti, až pak r. 713 na knčžstwi poswě:
cen bhl.

Citč w soťxčswatč pUzeni, kázati ewangelimn po:
hanům, a jsa wýmlnwnosti i Učrnosti oďdařen, whdal se
r. 716 š dwěma jinými mnichh na aposstolskou cestU kn
Fris ům (w Nizozemskn), kdež nedciwno krajan jcho swo
Wilibrord ď dwancicti pomocnikh wirn Bčmč zwčskowal a
bisknpem Utrechtským se stal. (r. 696.) Bončwadž wssak
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w tčchto krajich zuťila wálka, anrátil se domů, abh se
pťeplawil doxWlach k papeži Řehoťowi U. a prosil, abd
mU bhlo jinč role k rozs:wáni slowa Božiho whlcizáno.
Tudiž bhl whslán do wýchodnich krajiU Učmeckěťtsse. J
začal Winfrid kázati wirU Krlstown DUriUkům. Ncž
jak mile zwťdčl o smrti friskčho kmžete a o koUci boje,
anrátil se opťt k Frisům a působil tU horliwě po tťi
letae thš pak chtčl stařičký biskUpWilibrord Učiniti ho
Ucistupcem swým w biskUpstwi, nepřijal toho Winfrid a
odesfel zase ď nčkterými pomocniky k Durinkům, abh
tam swč, pťed časem započatč dilo dokonal. Bťi tom
poUčowal i wedlčjssi Hcsd, ktrři sice 1iž křestanskou wirU

pozUali, awssak od mnohých pohanských powčr UpUstiti
nechtčli. J whziskal tU mnoho tislc ofob prawěmu Učeni
a založil klásster, abh bhl stťedem a strážcem i pramenem
kťesfanskčho žiwota w tamčjssi krajinč. Na to r. 723.
whprawil posly k papeži, chlčje dč:li zpráwu o swčm do::
sawádnim dile, alr pa:ež žcidal sám widčti horliwčho
misionáťe, a chtěl se osobui rozmlnwou o jeho smýsslenč
pťeswčdčiti; neboť tehdáž nmozi nepowolani a praon
wirn přewracujici Učitelowč zde a onde w krajincich ně:
meckýchwhstupowali. Papež Řehoř U. sbledaw we Win:
fridowi prawčho aposslola Pánč, powasil a poswčtil jej
za biskupa, awssak žcřdnč jistč diecese mu nrwhkázal.
Na důkaz swč welikč radofli nad působenčm nasfeýo Win:
srida dal mU papež pťi rčto př:ležitosti drUhč jmeno jeho,
Bonisaciuď, což znamená tolik co dobrodčj a pod knšo
rhmžto jmenem nhni nejwice znám a ctčn jest, a za:
wázal 1el přisahou, abh prawč wi:žh se dršel, ď ŘimskoU
stolici w spojelti zůstal a ď odpornými ji biskUphžádněho
společenstwi Uemčl. SpolU pak dal mU sám knihu cir:
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kewnich zákonů, ostatkh swalých do oltciťů a lislh poroU:
čejčci lej do pťizně a podporh franckěbo dnchowenstwa a
ssiechth, 1akož i k Dnrinkům a Sasům. J anrátil se
tedh Uazpčt do Nčmrc; ale mnozi bhli zatim opčt k po:r
daUstwi se wrátili, zwlásitč mezi Hesh. TU porazkl
B Učkterbmi obrácenými poswátUý pohanský dUb w Geiša
marU a whstaw.čl z jeho dťťwi kapli ke cti fw. Petra.
Pohanč mhslili Ua počútku, že ho rozhnčwaný bůh jejich
Ua mlstč za to se swčta shladi, u kdhž se mn wsfa!
Uičeho Uestalo, pťijali kázúni 1rho a dali se pokťtiti. Na
to odebral se k Dnrinkům, dornčil wladhkůmi lidn
dwa listh od papeže, a za krcitký čaď w tčmž roce jesstč
zwčstowal obráceni jejich papeži, ktrrý erpomrnnl jich Ua
Uowo whzýwati k stawčni chrámů (r. 724.) Na to wh:
stawčl tU hned drUhčho rokn Uowb klásiter, a do Uěho
powolal Umoho pomocntků z Anglicka, kteři chodice i do
Uejwzdálenčjfsich krajů, wsfnde kťestanslwi Upewňowali.

Qn pak sám kášal takě nenstále, zakládal wssnde
klásiterh, pořádal cirkewni záležitosti, odstraňowal záwadnč
kazatele a stawčl potťedně kostely. Nejwice podporowal
ho w tolU Karel Martrll, 1emnž welmožowč dnrinsfti
poddáni byli.

Na to se Bonifacinš obrátil takš do Bawor,
chtčje tam jednak sám aposstolowati, jedUak tamčjssi ka:
zatrle w jich horliwosti posilniti. ?lle shledal tU k sw,ěmU
welikčmu z.irmUtkU mnoho Uepoťádků; Uebot Učkteťiz poUe

bého ziskn konali lnčžskč ibřsknpskč slUžby, aniž měli ja:
kčďo k tomu opráwnčni, an Ualezl, že Učkteťizkazatelú
:lemčli ani žádnčho knčžskěhoposwěceUi. J sesadil thto
Uehodnč dčlmkh a Ua jejich misto Ustanwil kcidUčpowoe
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laUč a na kněžstwi poswčceně mnše, pťi čemž ho baworsiý
.wčwoda podporowal

Roku 738 whdal se sw. Bonifac po třeti do Řima
k papežiŘehoťi lsl., jenž jej powýfsilza arcibifkupa
w NčmeckU aby si mohl jině biskUph k pomoci pixibirati
a cčrkewni zcilešitofti w okrer jemU swěťeněm ťádUč spra:š
wowatiu. SpolU psal papež baworským biskUpům, abh
Bonifcice zň papešskěho splnomocnčnčho zcistUpcea wh:
slance (legata) w NěmeckUpowažowali a radh i roz:
tazů jeho w cirkewnich wčcech ssetťili. Na zpátečni cestě
zastawil fe Bonifúc opčt w zemi Baworfké, kdež pťč:
jat ďyl od wčwodh Qdila š welikoU radosti. Qpět tU
horliwč kčxšalpo mnoho dUi a fpolU řádnou kázrů w dU:
chowenstwUzawúdčl Rozdčlil pak Baworh Ua čtwero

biskupstwť, kteraž mčla swe stolice w Solnohradč,
w Pasowě, w Řerč a we Frťsinkcich, a kterež ďisknph
obfadil u N pončwadž mimo Baworh i w DuriUkcich
a w Hesich, welmi mnoho, ano dle jeho wlaftniho
swědectwi ke stU tisiců kreskanů se Uachcizelo, Udčlil mU
papež moc, aby i zde dle potřeďh Uowei bisknpftwi
zťizowal. Bonifúc tUdiž zalošťl i Zde čtwexro stolic bi:
skupských, totiž w Eichstatě, Wircbmxku, ErfUrtU a w BU:
rabUrkU (nyni Paderborn.)

A aďh se nowi biskUpowč o společUých potťebcich a

zaležťtostechcirkeinch Umluwili a we swe sprawč stejneho

ťadUzachowawali, zahajil r 742 prwni biskUpský
snčm w Nčmcich, k Učmnž ibiskuph ze ŠpýrU WormsU
a Basileje pozwal DrUhý takowýto snem swolal opět
Uásledeiciho rokU, kdeš zwlússtě o wdkoťeněni posawcidnich
pohanských oďyčejů a powčr pečowal, jako U. p. aďy
kťeskanssti otroci pohanům prodúwúni Uebhlř, aby kdhž
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zemťel mUž, owdowčloU manželkU jeho, a pozůstalč otroky,
dobhteť a Uciťadi Urxzatopáwali, nebo nenpalowali, abh
pohaUských občti a hodů pohřebných nekanli, w lesťch
k bohoslUžbč se Uescházeli a po domech pohanskč swě bůšky

Uectili, pak abh čar a wsseho B čarami spojenčho zaťli:
Uánix a zaťikáni se zanechali.

Konečnč na tomto sUčmU Ustanowemp byld pťisně

tresty pro th knčze, kteři sšdse cirkeinm ťádem we swčm
žiwotč ťiditi nechtčli.

Při tčchto oprawčxch podporowal sw. arcibiskUpa
welmi horliwč fraUckýwladať Pipin, kterbž U papeže
whžcidal, abh Bonifácowi whkázáUobhlo Určitč arciur
biskupskš sidlo; izwolelw bdlo k tomUmčstoMon
hUč, jemUž pak dwanáct biskUpstwi bdlo podťizerw. Tim
stal sc sw Bonifac prwnim arcibiskUpcmčili prim af em
celčho Nčmecka r 748 a timtcž UtwrzeUa bhla jedUota
cirkwe po wssech Uěmeckych zemich.

W tcto dobč založeU bhl také wčhlasUh klasster beu
Uediktinskywe FUldč Založil jej Ua radU sw BoUifacia
žak jeho sw. ŠtUrm w krajinč tehdd welmi pUstč Přio
ťiUliwosti mUichů zmčUčUa jest pUsta krajan zahh w Urj:
úrodUčjssi pole a lUťiUd, a kláfsker maje hojUých pro:
stťedkú k whžieri mUichů, iožiweU jsa prawhm dUchem
kťeskanským,stal fe potencihla útočifstčln, ba whfokoUssko:
loU Učersti i wfselikého Užitečnčho Umčni w Nčmcich. Sw.
BoUtfác, dobťe poznáwaje welikoUdůležitost tohoto klásstera,
zwlásstč si 1ej zamilowat a čaftčji k swč útčsfc tam za:
wital. TU wdchowáwčmi 1soU kněži pro rozlehlč wůkolrli
kraje. J wdcházeli odsUd kazatelowč wird zwlásstč k poř
haUským Frisklm a Sasilm, Uebot tito opčt a opčt kpo:
haUským obhčejům se anraceli, a kťeskaUskčkoftely, jčž
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w jejich krajich whftawenh jfon, bonrali. Sám sw. Boo
nifacinš Uapsal w roce 755 we swčm listu k papeži, že
jeft mn stawčti 30 kostelů, ktrrčž Fxrisondořuthbilt.

thž horliwý arcibiskUp takto bhl již po 30 let
w Nčmcich půfobil, tn w 75. roce wčkU swěbo pocitil
w sobť pnzeni, abh sc opčt odebral k Frisům, kterýmž
dhl pťed 40 leth wirU KristowU ;wřstowati počal. J Ufta:
nowil nástUpce na stolicieMohUčstč, pakli bh se již wice
newrčxtil, a rozlončiw se ď dUchowenstwem i š lidem,
whdal fe U průwodU Umoha knčži a mnichů na swon
Uowon aposstolskoU cestne Na bťczich Nýmt počal kázati
a š počátkU welmi dobťe se dilo Bošl daťilo, tak še
mnoho tisic pobanů pokťtčno jest, a wssak jini zatwrzeli
pohanč fpikli se proti nčmU a zabili bo dne 5. čerwna
r. 755, an práwč swátoft biťmowáni chtčl ndčlowati , i
zabili fpolů 5 z průwodči a pomocniků jeho. Na to tčlo
fw. mučenika přewezeno jeft do kláfstcra FUldskěho, tdež
si za žiwa brob fwůj zwolil, a tam bhlo flawltč pobťbeno.

š. 100. Řarrl Melibý re 768u814. a pobťtťniZasů
772u803.

1. Práwč w tčchto dobách, kdež sc wira křrskanskci
rozfsiťowala w krajinách německých, powolal Bůh na
swčtský trůn tčchto zemi mnže, jak welikými darh dUcha,
tak i welikými cnostmi kťcskanskými znamenitčho. Bhl
to Karel přijmim Weliký. Bez 1eho pomoci bdlobh fnad
ani horliwč pťičinčni sw. Bonifáce w Nčmeckn trwalěho
účinkU nemiwalo, ač již kťeskanská wira n wsfech nčmecu
lých Uárodů, whjma Sash, rozssiťena bhla. Ale horliwh

mocnáť, jeUž panowal w Nčmcich, we Francii, wǧ!Špac
nčlich a we Wlassich, a pozdčji od r. 800 i co Rimskoc
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nčmecký cisať whftoUpčl, Ujal se ď celoU dUssi mladistwč

cirkwr a použil wssech prostředků, jimiž wlcidl, abh swalú
wira w šiwot občanský i Uárodni inkla; a skUtečnědilo
jeho bhlo požebnáno. J zakládal Karel pťedewssim po:
tťchá biskUpská sidla, jichž se dewčt čitá, a whbizel
dUchoweUstwo k společnčmU ů biskUpem žiwobhti a pů:
fobeni. Taktěž zaťizowal, kde toho potťcbs. žcidala, nowč
farh, a stawěl Uowč kostelh. Mezi tčmito zwlássi
whnikal Ucidhérný chrám Matkh Boži w Cáchcich, jejž
welmi bohatč ozdobil zlatem a stťčbrem. K whstawěni
jeho powolať mistrh ze wssech končin wzdělaněho fwěta,
a dowážel mramor z Wlach. Dějepifci Uwciději co Ue:
obhčeroU tehdh zwlásstnost, že cisať trUto chrám dal
ozdobiti i zwonh i warhanami, což obč tenkráte owssem
bhlo wěci Uanejwýsse wzcicnoU. Taktěš zakládal Karel
Uowč klásstePh, 1ichž čtyrh a dwacet se Uwcidi a kterčž
mčlh tenkráte důležitost welmi welikoU, nebot bhly wlastUč
co za Uassich dob jsoU whfokě sskolh; bhlh whchowatelnh
wssech Učených mnžů a zwlásstě dUchowenstwa. Tčž pťi
bisknpstwich i klássteťich a wůbec při kostclich wssndr za:
řizowal sskolh i pro lid, w nichž se mlcidež Učila jak
náboženftwi, tak i zpěwU, čteni, psani, počitciUi a mluwu
nici čili prawidlům ťeči. Ctsař fám docházel do těchto
sskol, napomanje a odmčňUje pilnč Učitcle i žcikh. Taktěž
zaklcidal i whšss č sskolh, swoláwaje do nich UčenčmUžc
z Nnglicka i z Wlach, jako byl mnich a jahen AlkUčn,
nejwčtssi Učenec swč dobh. J dal cisař pod doblidkoU
tčhož i:čence opifowati pisma fwatči do wsscch kostelů,

abh tam čitána dyla, těž dal opatťiti sbirkU fpisk: otrů
,cirkewnich, i wzdělawatelných kčxzanč.

Dále zakládal sskolh zpěwáckč, w Uichž se mládenci
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a mUžowč Učili cirkewnimU zpčwU bohoflužebněm:l, a
ďylh tehdy to, co Uhni jsoU fskoly wyšfsiho hUdebUiho
Umčni. W siejnč miťe whnikal cisař i pťikladem žiwota
kťesianskěho; ansstčwoidal horliwč chrámh Pcinč a chodil
š knčžstwem k delitbcim rannim i wečernim. Zwláfstnk
potčsseni půfobilo UlU čteUi fpisti sw. NUgUstina a sw.
JeroUýan, i ťikciwal prý, že kdysi pťcil, aby měl er
dwaUácte takowých UlUžů, jako bhli Uto, w ťisfi fwč. Ka:
rel tčž pečowal o prowčdeni zákonů cirkewnich w ťissi
fwč, a požcidalscimpapežeo kUihU cirkchiho práwa,
jež fstUdowati a zachowáwati kUšžim porUčil. NownoU
mčroU záleželo mU Ua tom, abh biskUpowš ťtfse jeho stčxli
wefpol U přcitelskšm fpojeni a stejnhm ťádem fprawowali
Ucirody jim swčťeně, protož pťimčl arcibiskUpy k tomU,
že aspoň dwakrcit ročUč š biskuph a dUchowenstwem swým
k fpolečnhm poradám či synodám se schcišildali.

2a Jakkoli cisaťi KarlU bohmnilč dilo w rozlehlč
ťifsi jeho se daťilo, w jednom cipU tčže ťiffe mčl welikě
Ueráze. Safowč totiž, soUsedUia pofUdpohanský Uárod,
pťekciželi mU welice w zámyslU jeho. Mělk totiž mocUúť
we fwč žúdosti, spojiti wssecky Učmeckě kmenh
w jedUU ťifsi, w Uiš bh pak kťeskanfkáwláda oblažo:
wala wefskrreU lid. Dorazili sice i k Saskmt již pťed
Karlem horliwi blahozwčstowč kťeskanfski,ale Safowč je
slyfseti Uechtčlř, a je ďUď wyhnali, bUď zawraždili, jako
U. p. oba bratry Ewaldy. Nic Ueprofpělo, že Sasowč
již otci KarlowU, PipiUowi, siikxili, že UebUdoU pťekážeti
kcizan wiry kťeskanskč we swč zemi; onit daUčmU flowU
Uedostáli.

Bhl Uárod tento Uad mirn sUrowý; občtowal jrsstě
lidskš oďčti bohňm swl;m, a zwláfstč we wálkách, kdčž
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zzajatých wojinů každčbo desátěho mUže bohům fwým
wčnowal. Wedle sUrowosti wynikal tatč lonpežiwosti,
tak že nenftále padal do zemč franckč, a krntč tam loU:
pil lid, plenil zemi i kťeskanskčchrámy rUssil. TU mntUil
si Karel, tento národ, š nimž po dobrčm jednati Uelše,
stůj co ftůj sobč zcela a úplnč podrobiti. J wrazil
r. 772. š walnhm wojskem do zemč jeho, a fkácel
tam hlawni poswátnoU fochU jejich, a kdhž bhl Sash
přemohl, naťidil jim, abh fe dali pokťtiti. Postaral scx
owssem taky o jejich poučeni a protož ponechal tam kněze,
abh Učili wiře sw. a wqdli lid k mrawům kťeskanským.
Než pťi wffeoďecném wnitťllim odporu pťemoženěho lidU
proti cifaři a pťi jeho mstiwosti nenalezalo owfsem.slowo
Boži w srdcich jejich úrodně půdh, a fotwa že Karel
š wojskem fwhm domů se wrátil, whhnali wsfeckoknčžftwo
a zkáceli a polcimali wsseckh křčže. J pťitúhl Karel po
drUhč (r. 779) š wojskem swým, a krwawým bojem pod:
manil Safh po druhč, a borliwčji Uežli dťiwe pečowal
o jejich pokřeskčni. J ftawčl kostelh a kleifsterh, založil
tn biskUpstwi, a abh wssecky tyto ústawy wydržowálth
byly, zawedl defátkh, jichž owsiem Sasowě dťčwe neznali.
Ale toUto dan jen jefstč wčce Safh Ua sebe a proti
cirkwipopndil. Zrazowal sice moudrý leUin
takowčto jednáUč Karlowi, Uež cifař nedal fe poUčiti,
dokládaje, že tam, kde oU fám žádných pozemků nemá,
lid si sám kltčze q chrámh whdržowati lUUsi. Tož po
tťech letech Uastalo Uowč zbouťeni, kaciťi opčt kostelh poe

boUrali a kněži wyhnali, neb pobili. Qpčt pťitáhl Karčl
w čele walnčho wojska, a po nčkolikaletč wálce dali fe
“opet Učkteťi pťemoženi fslechticowě r. 785 pokřtiti, a :nč:

sionáťi jfon opčt do zemč pťiprstčUi. Nle r. 793 zkxou:
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ťili se Safowč znowa, Uačež Karel k posledUčmUpro:
stťedkn sáhl a kázal je odwáděti do jiných Zemi. TU Umozi
Uadčji pťijali UaďišeUč jim kťestanstwi nu a dali se ť
š ditkami pokťiti.

th wfsak Uemohli cifaťe již zafe zklamati, a abh
se wice kpohanstwi Uenawracowali, whdal Karrl we sroš:
uUmčUiš pokťtčllýmiwelmoži zwlásstni šcikonh pro
Safh, kterčž erbhčeroU UkrUtUostiwojeUskoUse wh

žUačUji Kdrdh se Uechtčl dati pokrtiti, a Uebo kdobh
palil dle pohaUskeho oďdčeje těla mrtwbch, Ulčl byti zabit
leda bh fe polepfsilz toho fe UpťimUewhznal a pokam
UlU Uloženč pťijal. zPodobUč Ua jiUš pohaUskč zwhky

uložeUh bhlh pokUth peUč!žitča pťifné. J oonwil Karel
biskUpstwi a whstawčl zUowa kláfsterh, abh fe zUich kťe:
skanskciwzdčlanost a oswěta po zemi rozliwala. Tak pro:
weder jest konečnčpokťeskaUčUiSasů po tťicitiletč
wálce (r. 803). Nemůžeme owssem teUto způsoď roz:
ssiťowčmi prawč! wirh chwáliti; Ualezci omluwh jakéfi jeU
w ončch dobcich sUrowosti a w tom že Safowč pťi
swe loUpežiwosti dhli welmi Uebežpečlti sonedUim wiru
KristowU již wthawajiciUl Uarodům ,Že takoweto roz:
ssiťowčmi wirh UeUi prawe, i z toho wyswita, še pokřtčUi
Sasowč jen z bciZUč k cirkwi se hlcisili, awssak w srdci

zůftali pohanč, i w domácnosti a skrytč powčrcim fwým
howčli, a to až do 11. stoleti, kdež koUečUčpozůstatkh
pohantwa úplUč zmizelh.

Škoda zajistč, še pťi fwé UedostižUčhorlťwosti o wirU
Kristown Ueťidil se Karel mondrou kťeskanskoUradon
Učenčho mnicha leUan, jeUžwhdizelho k tomu,
abh hledčl wfstčpowati kťeskaltstwi do srdce lidskčho wice

pončowciUim a pťeswčdčowánim, Uežli mečem a Učxsilim.
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Pfal mU w nčtolika listech, doklcidaje, že tťest U dospčlých
bez pťedcházejiciho potcini a wyUčeUi wc wiťe je marný;
prawý kťeft že Umsi wnitťni znowUžrozeni (dUsse) spkl:
sobiti, kdežto wUUceUý kťrst UeUi kťtem cirkchim; u
ale Karel Uedbal tčto dobrš radh pťitele fwčho a hledčl
Sash pokoťiti tim úsilněji, an se obciwal, aby lUUčafem,
kdyžby snad B Učkterhm jinbm foUsedem se Uepohodl a
do wč:lkhpťisiel, Safowč pak do zelnč erpadli, a wirU
lťestaUsioU, již crlý swúj žiwot wěnowal, zase erhhllbili.
J Uthslil cisať, že tohoto Uebezpeči jant se Uežbawi, leč
bh Safowě přijali kťeskanstwi, a proto snažil se je kwapem
ťečelchmi ncisilnýlx:i prostťedkh pokťeskaniti. J Uemůžrme
se z drUhš stranh Sasilm diwiti, že nežUajice leč jen po:
wrchnč wiry kťeskanskě a tUdiž nemajice žádného pře:
s.wčdčeni o božskčm púwodU a důležitofti jeji, proti Ui
erťeli, Uebol podciwána jim bhla wira witězem, kterýž
wlast 1ejich thbil a dofawcidUi erdwiflosti je zbawil i
nowci posUd jilU zcela nepowčdontci břemena, jakož bylh
desč:tkh, jim Ukládal.

Dci se tedy snadUo z powahh i z osUdU Saskl po:

chopi:i, proč se opčt a opčt boUťili, jak mile cifať ze
zemč whtáhl, a proč že fplciceli Uč:sili lsilim. Nniž
jim Uentčlžeme za welikoU winU klcisti, že erssili přkfahU,

tteroU Karlowi, kdhž Uad Uimi zwitčzil, na snčU!Usložili,
totiž že chti propadUoUti hrdlem i jměUim, pakli bh se
znowa proti jeho wlcidč zboUťili a kťeskanskoUwirn za:
wťhli; uu Uebot tito pokťtčenťpohané přisahali, donUceUi
bhwfse a an UepochopUjicerozsáhloft slibn swého. Proto
1akč Uelze ofprawedlniti Karla, tohoto jinc:k ofwiceného,
zbožnč!ho a welitčho Umže, kdhž on we fwč! prchliwosti
donmiwal se miti práwa, Uaklcidati š tintto wč!rolomným

30dlc
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lidem dle swč libowůle, ba i UkrUtnč, a kdhž 1ej trestal

xpxro opětUč zboUťeUi tim, že dal jedUim dUem půl páta
tisice mUžů U WerdeUU pofekati, a kdhž jiUč hladem moťil,
zUičiw jejich obhdli a obili, kdhž konečnč dal deset tisic
rodin odwěsti do Francie, aUeb do Uěmeckěťisse, a wssecko
jmčUi i statky jejich Zabawil. Stťizliwčmn pozorowateli
Události tčchto zdá se afpoň, že bh bhlo býwalo lepssim,
zajistč dUchU Uassi wirh pťiměťeUým prostťedkem, k odo:

láni Uepokojným soUsedům faským, kdhbh bhl cisať dal
ťádUč Upewltiti brance swbch zemi, a kdhbh se bhl Sa:
sům, pakliďh do ťisse jebo wpadUoUti se odwážili, poUze
jeU a wssak siatnč opťel. PozwolUč pťimčťenč apossto:
lowáni bez obledů politických uu bhlo bh Sash
cirkwi zajistš čafem takě ziskalo. Qwsiem že w UúrUžiwč
dorliwosti UejedUčxwú člowčk wždh dle prawidel klidUč
powahy,x jakěž mh po Uabhtých tčchto kusserstech Uhni
máme; ale prúwě proto nemůže takowčto počiUáUi Kar:
lowo an wiťe BáUč, an cirkwi Ua Uij pťičitáUobýti.
Karel zajistě jedUal proti dUchU kťeskaUskčmUi zásadám
starobhlč cirkwe, an jedUal wlastnč z politických ohledň
a poUžčwal wirh kťeskaUskě za prostťedek k rozfsiťeUi a

UpewUčUi ime swě. MicháUi politických zámčrů do wěci
wirh bhlo wždh Ua Uij cirkwi a wiťe samč, a jen
tam, kde wladaťowč beze wssech jiUých ohledů poUze
z láfkh k wiťe BáUč o obráceUi Uárodů pečowali a
pťi toln od prúwč aposstolfkbch hlasatelů slowa Božiho
podporowáUi bhli, podařila fe prúce a pěče jejich.

3. thž bhl Karel po 42 let slawUčanowal, sko:
Ual dUe 28. kedUa r. 8147 w 72. roce wěkU swčbo.

W poskedUi wůli swč Uftanowil jesftě kostelh a chUdč za

dčdice oUoho swčho jmčnč, kterčž w palúci cisaťskčm bdlo,
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Uačež Ufedl Ua swůj trkm, opč:sán jsa mečem a drže
w rUce ewangeliUm, š kťeskanskoUodewzdanosti do wůle
Boži skonal w PáUU. Dčjepiš Uazwal ho wssim práwem
Welikým; awssak cirkew pťi stsi jeho horliwofti pro
wtrU, při wssč jeho dobročinnosti k účelům UábožeUským,
i při wfsi jeho Upťinmč poďožnosti a práwč kťexskanskč
fmrti, Uepťijala ho Uikdh do počtU Swatých,
ač jinak oswčdčila, že si wáži weliče zásth a činnofti
jeho. NicmčUč občcňý kalendář klade ho dle domnčni
lidU do počtU Swatých a sice Ua den 28. ledUa, ač se

ani w cirkeinm marthrolšginm, (seramU Swatých)
ani w brewič:ťi nenachckzi. Ze nebhl od cirkwe za wzor
žřwota swatčho poftaweU, tomU wadilo UejeU dUchUwiry
Uassi odporUé wúlčeUi pro wirU, ale i ta Utrawni skera,
že mčl tři Uemanželskě shUh.

jU.

Obrácenč Slowanů Ua wirU kčefkanskoU.

š. 101. Učldoťenstwi pohnnstcých Zlownme:.

Půwodně wčťili SlowaUč jenom w 1edUohoBoha,
alr pozdčjt powažowali ijedUotliwč jeho wlaftnosti, jakož
i wsscxlikésilh a úkazh přirodh za zwlásftllč bohh a Upadli
tak w mnohobožstwi. N tU podobá se bájeslowi jejich
mnoho indickčmxx a perskčmU. Jako Jndowě mčli
i oni jedUoho Pra:boha, jmenem Tťihlawa, jeUž se pou
zdčji Ua tťi jiUč rozdčlil: PerUna, Radhosstč a Žin.
Ll podobUč jako PersfaUč mčli i Slowanč dwa bohh:
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dobrěho (Bčlboha) a zlšho (Černoboha). uu Třihlaw
měl nádherný chrám w ŠtětiUč w Udnčjssim sewernim
Nčmecku; obraz jeho bhl ze zlata, maje Ua hlawť zlatoU
dčahipmi kameUh zdobenoU komml; twáť pak mčl z části
zakrhtou, na zUameni, že prý zmilosti lidem hřichh pro:
minuje, nehledč na ně. Pozdč!ji pak na misto jeho wstoú:
pil SwaUtowit, jenž je půwodce swčta a Uárodproti
wffem Uepťátelům witťzUě bráuil, a proto každě noci Ua
wětrUčm koni proti Uim do boje whjižděl. Z tě pťičinh
brúwali kopi jeho do bitwh a dáwali mU po každčewi:
tězné bitwč jedml třetiUU wálečnč koťisti. Měl nádher:
Uý chrám w Llrkoltč Uprostťed města, jejš dwč stš jezdců
co čestUč jeho wojsko Ua koUich stťehlo. Weliká socha

jeho dhla z twrděho dťiwi a Utčla čthrh obličeje Ua
wsfeckh čthrh stranh swčta, Ua zUamenť, žo wsfecko widi
a chráUi; po bokU mčl weliký meč, w lewé rUce lUk a
w prawš roh B medowiUou, Ua šnamem„ že je sflčdripm
dárcem úrodh. Jemu ke cti odbýwala se Uejwčtfsislaonst
w roce, o Uiž mU Ualili Uowě nledowiUh do rohu a
občtowali kolúč B wýsse mnže, i owocr. KUěz jeho, jenž
se málo kdh lidU Ukazowal, požiwal takč nejwčtssi wážltosti
a dohližel na ostatUi knčze a wěsftce, kteťi občti bohům
pťiUásseli, jako obill, owoce, mafo zwiťeci, a bUdoUci
wěci pťedpowidali. xu

PerUU bhl wládce hromu a blrskU, kjehož úctť
šapalowali oheň, což Uejradčji Ua wxxssichkoUáwali. uu
Radhossk bhl ochraUce lidi a prolo ř bůb wálkh, ob:

chodU i pohostiUstwi a měl chrám swůj w Retťe; uu
Ziwa pak bhla bothč žiwota i úrodh a proto držela
w jedUč rUce klash, w druhč kwiti. uu Wedle tčchto
hlainch bohů mčli LadU, bothi krásha láskd, WesUU,
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bothi jařa a žiwota, MorskaUU, bohhni zimh a smrti,
JasoUč, bohň slnnce a jiUč. u Domácč bůžkowčsluli
fkřťtkowé a fsotkowč, jimž na whprosseniochranh
dáwali pod wečer w obět pokrm i nápoj; RUfálkh
bhlh bohhně wodni, Wilh zafe bohhnč lesni, a por
lUdnice bohyUě sskodně. Q dUssi wčťili, že žije i po
smrti člowčka; nebol jak whjde z člowčka, litá po skro:
mech w hcijčch, dokUd Urxni člowěk pohťben w zemi, anebo

fpúlčn na hranici. J w odplatU po smrti wčťili; dUsse
dobrě litaji tU jako holUďice Uebo krahnjci, dUsfe zlč jako
sowh. J múmč posUd jrsstě nčkterš památkh býwalhch
pohaltfkých siawltostč w obhčejčch a hixičkách nasseho lidU.

Tak n. p. na jaře slawili pťedkowěnassi slawnost Wefnh,
a házeli obraz Moranh (stmxti, zimh) do wodh; z toho
pozňstal obhčej, že mládež wesUickčx o smrtelnš nedčli

whncissi ze wsi smrt a wrhú jč do wodh; o letnicich čili
májowých swátcčch, zaráželi mlcideUci a panny U wod
máje do zčxmč a pak na počest Jasonč, dcirce tepla a
swčtla, rozžehali ohUč, kolem Uichž radostnč poskakowali

za rUce se držice. Kdož Ušznč: pozůstatkh tšto slawuosti
w swatojmlských ohnichř cke)

š. 102. .šlasatelowč liťeskanssti meši Zlomany můbrr.

Slowanfsti ncirodowě, k nimž počitáme Čechh, Mo:
rawamp, Slezúkh a Slowúkh, pak Polákd, RUfh, Chor:

qr) Srownej Jirečka: StUdic w oborUmdtbologie čcskčw „MUn
sejniere 1863. ou chd Ula: BújeslowčslowaUstča germanskč
(Uěmeckě)1864. u H a Unss e: Bájeslowný kaťendč:ť1860, b
Kro lmns a: Staročeskč powčski, obhčeje„ slaonsti a t. d.
1845. u. 1Z swazrň.
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wařh, Slowinre (w ŠtyrskU, KorUtanech, Krajinč a Přiu
moťi), Srby (w NakoUskU i TUreckU) m a poslowančnč
BUlhary (w Tmeecku,) bhli w ofměm stolcxtiskorem we:
smčš jčsstč pohaně. Jen k Jihoslowanům w Uhnčjssim
TUreckUa w RakoUsich, totiž k BUlharůxU, Srbům, Chor:
watům a Slowincům a z části do Uder a do Morawy
doskala fe již dťiwe xkťeskanská wira dilem pťičinčnim
wbchodUich čili ťeckých kUěži a dilem fnahoU západnich,

čili latinských knčžč z Wlach a z Nčmecka.
Tak přicházelik Siowincům již w 7. stoleti bla:

hozwčstowě zwlásstč z Bawor a ze SolnohradU, jako fw.
RUpert, prwni bikap Solnohradský (xťx618); jcsftě wice
wffak Ujal fe jich w pozdčjfsi dobč Ucistnpce jeho Wirgil
(745u785), kterť,dna žádost korUtaUskčho knižete
poflal jim blahozwěsta Modesta š nčkolika Slowinci, jež
bhl Ua kněžstwi poswčtil. J obrátili tito ďrzo 17.000
Slowincú na kťeskanstoU wirU, a Modeft Učinčn bhl
prwnim biskupem korUtanfkým, ač jesitč bez Určitčho a
ftálěbo sidla. Teprw Llon, arcibtskUp Solnohradský,
(xs 821) dal jčm wlastniho slowinského dřskUpa Dčrřčcha,
jenž owssem Sollwhradskěmll arcibiskUpstwi podři;en byl;
ale r. 870 pťipojeno bhlo KorUtaUskozase Solnohrad:
skčmU arcibiskUpowi.

W tomtčž čafe, zwlúfstč za Karla Welikčho, roz:
fsiťila fe sw. wira kťesianskái mezi Slowany w Uhťich,
kteráž zemč tehdáž Panonie sloUla. Slowansstč obhwax
telč tamčjssi whstawili si weliký chrám w Nitťe, a pod1r
řizeni byli Solnohradfkčxmx arcibiskUpowi.

Podobnč starali fe již w 8. stoleti baworssti knčži,
Zwlásstč z Pafowa a SolnohradU o pokřeskančni Mo:
rawh; zejmena Urolf, biskUpPafowslý, rozsiwal tU fe:
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meno wirh za knišeteMojmira (r. 817u829.) J ďhl
skUtečnčMojmir š mUohým lidem pokťtčn a whstawčnh
jsoU chrúmh w QlomoUci a w Brnč; an r. 824 dal
již papež swoleUi k dwčma biskUpstwilU Ua Morawč.

Chorwati a Srbowč pťijali takě w srdmčm
stoleti kťest pťičiUčnim ťeckčhocisaťe Heraklia (r. 610p
641), krerý si wyžádal pro nč knčži z Řima. Rokx: 670
pokťtěn ďyl již od řimských kněži kniže chorwatský B mno:
hým lidem, načež pťijal je dapež pod wlastUi sprcin a
ochranU. Qkolo r. 868 pťijali Srbowč litm:gii slowan:
skoU, kteráž fe potom š hladolským pismem wedle litUrgie
latinskč skUtečUč Udršela. RokU 879 mčli Srbowč již
swě wlastni biskUph, pťijawsse za papeže JaUa 7111.
opčt z wčtfsi části latinskoU litUrgii.

Než wzdor namahawěmU aposstolowáUi rozličných
knčžiostciwali nčxrodowě slowanssti pťecejen zwětssi
čeisti pohaUh, a kdož wirU pťijali, Uemčli z Ui weli::
kěho prospěchU; nebor ač bhli pokťtčni a ač mčli nowě
.siužďh Boži, dUcha wirh Uepojali, ani fwatým ďohosbl:
žebným obřadům Urporoznmčli. Přič:iUh toho ďhlh dilem,
že Učmečti misiončrťi Uebhli dostatečUč whcwičrni w jazhkU
slowans kčm, dilem že krúlowč nčmečti UadUžiwali
poswátnhch pracč misionářstých k účešlňm polřrčckým.
UčeUý Gfroerer naťiká Ua tU dobU náslrdeicimi slowh:
„Za knčzem fraUckbm a baworským přichč:ziwalo často
hned w patách wojsko, a kde kazatel zarazil kťiž do země,
tU zarazili wěwodowě cisaťsski meč, ofoijice si ihned
práwo kU wlcidč, k Uklúdcini slUžebnosti, dcmi a jiných
poplatků. Užiwalať tedy nčmecká wláda rozfsiřowúni ná:
boženstwi Kristowa často jen co prostťedkn l rozssiťeUi
panstwi swěho.“
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Což din, še SlowaUé Ua takowěto blahozwčfth
š jalousi Uedůwěron hledčli, což din, že flowňm jejich
mnozi zawčrali frťdcei nfsi,e jelikož mužowě tito whslúlň
byli z Uúroda, š nčmž Slowanč krntč a dloUhě wálkh
wedli a w jehožto w.ilečnčm způfobn a chowáUi žádUě
blahoččlmě účinkh tčto Uowč wirh Uepozorowali. Mimo
to pohaUssti Slowanč mřlowali až přiliš zdčdčně po
otcich mrawy a obdčeje, a Uecitili potřebh, shčmčti fe po
Učjakčemnowčm nciboženstwi, Uejmčnč wssak po wiťe
lleznúmých misionáťů, jichž jlowům často ani Uerozmněli.
Wýsledkp trdh wffeho tohoto Uamúhcilti ze stramp nč:
meckých blahožwčstů ďhlh ch fkromnč a nrwnikly nikdh
w júdro nciroda.

Nž teprw w 9. stoleti, kddž knižata domcici sami
zawolali do zemť blahozwčstp, kteři zUali dobťe jazpk slo:
wansiý a tUdiž mohli základni prawdd zjewrnč wiry
sroszitelně tidU whložiti i důraznč do srdce wsitipiti,
pťilmxli národowě slowanssti š plmšm srdcem k wiře a
cirkwi, kterciž jim Uenrsla porobU, ale mrawnč fwobodn,
politickýchpomčrů jrjich si přanic erfsimajic.

TU pak :Uezi tčmito fskajtnbmi hlafatelp slowa Bo:
žiho wynikali zwlásstč sw. bratťi Chrill a Methodčj,
kteřǧwssťmpráwcm sloon aposstolowčSlowansxw, zwlúfstě
w Cechúch a Ua Morawě.

š. 103. Bw. ansstolomě slomansstčEyrčU a Mrthoděj
w 9. stoleti.

Sw. Chrill a Methoděj Uarodili fe w SolUni čilx
Tešfalonice w nhnějfsi anrxckč zemi. Qtec jčjich byl
důstojnikem we wojfstě ťeckčho cisaře, a fpolu spráwcem
ťečeněho Utěsta. Methoděj bhl Chrilla ftarssi a stal
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se brzy spráwcem cisaťským w jednč krujinč; Uežintťni
touhou po žiwotč zďožllčm pUzeU jsa, zaUechal úťadn toho
a wstoUpil do klásstera Ua horu Qlymp, kdež i Ua
kUčžstwi poswčceU byl. Wedle praci, kterčž lUU jeho po:

wolciUi Ukládalo, zamilowal si zwlásstč maliťstwi.
Mlxadssi bratr jeho Cyrill, jeUž wlastně se Uazýwal

KonstmltiU, w;at bhl we 14. roce wčkU fwčho, kdhž mu
otec šemřel, Ua pťřmlUwU jedUoho z pťátel otcowých ke
dworU cisaťskčmU do CařihradU, abh se tU š leadým
cisařrwičem cwičil we wsselikých wčdomoftech a wčdách.

J čiUil takowč pokrokh, že brzo pťchássel sám w Utčstč
mUdrctwť, a wůbec nazýwáll bdl pro son hlUbokoU
Učerst „KollstantiUem silosofem.“ Nwsfak i oU zatoUžil
po bralrU či wlastUč po dUchoinm žiwotč, kterhž Meš
thodčj w klássteťe tráwil,e tudiž opUstiw Uťitesstwi, wstou:

pil txaktčž Ua horl,l Qlymp, kdež podobUč Ua kUčžstwi
whswčceU ťxyl. thž oba bratťi dUchoinmU žiwotu
ťcřdUš se pťiUčili, wyslal je cčsať ťecký k pohanskčmll

ncirodU Kožarů, aďh tam sw. wirn hlásali. J sfli oba
pospolu a za krátký čaď pťiUčili se tU ťeči Kxo;arů tak,
že mohli slowo Boži beze wssi tčžkosti hláfati. Bůh
žthal jejich práci tak, že kUtžrte Kozarůw š dwčma sty
wrlmožů tamčjssich pokťtili. Ustarlowiwsse w Uowč!tč osadě
potťebUých kUčžť, anrátili se radostUě do wlasti swč,
přiUesii š feboU kostč sw. Klemellta, papeže a UxUče:
Uika (xř 101), kterýž tU we wyhUaUstwř byl UmUčrU a
Usmrcen, n jež taUl r. 858 nalezli.

Na to odebrali se zase r. 861 kBUlharům, abh
je KristU ziskalč. Sw. Methodčj obťral se, jak již ťrčeno,
maliťftwim. J whmalowat obraz poslednčho soUdU.Král
Bulharský, Boriš, obdinje teUto obraz, žádal zwčdětj
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wýzUam jebo, a ťdhž sw. Methodčj wfse mU bhl powč:
dčl, čehož !whrozUmčni tohoto obrazU tťeba bhlo, U,wčťil
Boriš w Krista a žádal pokťtěn býti.

RokU 862. poslal tčš morawskh král Rostislaw z We:
lehradU, kdež mčl sidlo swč, poslh k ťeckčmUcisaťi Mi:

chaelowi do CaťihradU, žčidajc, abh lUU kťeskaltskč kUčše
do Morawh odeslal, kteťi Bh w ťeči lidU frozUmitelnč
wirU Báně hlúsati dowedli. Rostislaw sám již bdl kťc:
skaUem, i tšž weliká část lidU morawského pťiznáwala se
kU KristU; Uež nábožeUsič wzdčláni jejich bhlo pťedce jen
jefstč Uedokanlč; bhlať tU cirkew Boži w začátcich a tU:
diž i w boji š starými powčrami, š erčdomosti i š roz:
ličnými wássnčmi.

e Může bhti, že snad král i o těchto don horliwých
a swatých mUžich a o jejich zdárrtěm působeni w jiných
krajinách bhl pťizniwč. spráwh Uabdl a tudiž še si jich,
aneb podobných Učitelů pťál. Cisať Michael tak sslechet::
noU žčxdostUemohl oslhsseti, a takč Ueznal zbožnčjfsich, hor:
liwčjssich a k tomUto dilU schopnčjfslch lUUžů Uad Cdrilla
a Methodčje, kteťi z domowa siowanfkého jazdka po:
wčdomi jsoUce, mobli Uejlčpe i Morawanům proipčti;
proto bez mefskáni je wdzwal, abd se kU králi moraw:
skčmUodebrali. Na jaťe r. 863 :;awitali tedh tito
dwa blahozwěstowěna Welehrad do Morawh, ne:
soUce B seboU ostatkh fw. Klementa a nčkterč částkd pťe:

loženčho pisma swatého. Král Uwital je frdečUč, i za:
počali oba š welikou lporliwostřswatč dilo, kášice horliwč
slowo Boži a konajice Uábožnč slnžbd Boži
w řeči slowanské. Chodili pak nejeU po Morawč,
ale zachúzeli i do wýchodnich Cech a š drUbě ftranh na
Slowrnsko. Bid pak rošUmčl dobťe ťeči jejich, an byla
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starčmU UasfemU jazhkU welmi podobna, a sro0 bratťi sc
takč snadno Učkterým zwlásstUostem ťeči slowanskč Ua
Morawč pťiUčili. J dali se takč brzh do pťeklčxdciUi
pisma fwatěho a jiUýchpotřebnýchbohoslnžebUbch
knih jato jfoU částky z epifstol, z ewangelii, ze starěho
zč:kan, zwlcisstč z proroků; podobUč pťeložili i žalmh a
celč kUčžskěhodinkh (brewiáť), jakož i mišsal, a Učkterč
zpčwh kostelUi.

Půl pcita leta pracowali swati bratři horliwčUa
tčco nowč ročnřcřPánč; tU powolal je Řřmsrý papež
MikUláš l. do Řima, abh je osobnčpozllat a o
apofstolskčm dčlc jrjich dotanlr žwčdčl. Swati nassi
apofftolowč whdali rscšš ochotoUUa dalekoU a tehdh welmi
obtčžnoU poUt do Řima, a wzali ihned š seďoU swé Uče:
nikh, abh je ro Řimč Ua kUčžstwi poswčtiti dali. Taktčž
wzali š sebon ostatkh sw. Klemmta, :UUčeUUika,prwniho
to Uč:stUpceBetrowa, abh je papežř odewzdati. Ubčrali
se SloweUskem, kde knižete Kocela anfftiwili a se U Učho
po Učjakb čaš zdrželi; Ua to Ubčrali fe horami Štbr:
skými a KrajiUoU k :UěstU Benátkám. Na tčto cestč Ua
Umoha mistech se zastawili a SlowaUům tam bydlicřm
slowo Boži htáfali, spolU zakládajice kaple a kostelh ke
cti sw. Klementa.

Nmo kráčeji r Řimu, zemťel papež Mřrnláš. wasak
UcistUpcejeho HadriaU U. Uemčnč toUžebnč je očekčx:
wat, i whfsel z úcth k ostattňm sw. KlemeUta Uassim
bratťim w slarončm průwodu wstťic r. 868, přijal je
srdečnč, pťefwčdčil se brzo o jejřchprawowčonsti a horli:
wosti a whswčtil je oba za biskUph, abh mohli
tim zdúrUčji ro lidU slowanskčm započatč dilo kanti.

Nwssak již rok Ua to dUe 14. úUora r. 869 skonal
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sw. Chrill w Řimč po dwacetiletých aposftolfkých pracech
we 42. roce wčkUswčho, a pochowán jest tamtčž w chrámč
fw. Klementa. xe)

Po smrti milčho bratra swčbo Chrilla, oďdržel fw.
Methodčj, nhni již ťcidný biskup flowanských
trajiU na Morawě a na Slowenka (w Banonii),
zwlússtni pťipiš od papeže k morawskčmUkrciliNofti::
slawowi a k slowenskčmn kUťžeti Kocelowi, w němž jim
Hadrian doswčdčnje, že shledal blahoslawenčho mUdrce
Konstantina i Methodia co mUže dokonalč, rozUmem a
prawol: wiron oswicenč, a že z jejich dila nad mirU po:
tčssen, Umťnil si po dobrěm wťci rozwáženi poslati do
zemč jejich Methoda, jejž i š Učenčkhwhswčtil, abh po
žúdosti tamnich národú, tento jim whklcidal pifma fwatá
w jazhkU obchěm i taktčš čital mssi fwaton a konal
kťest, jakož jest mUdrc Konstantin započal. Toho jen
obhčeje pťi tom mčl sfetřitč, abh při mssi swatč nej:r
dťiw čitánd bhlh episftolh aeewangelia w la:
tinč, a pak teprw jašhkem slowansiým. N doložil, že
kdhbh mčl nčkdo pro tU wčč knihy bohosinžebnč hančtř,
má propadnoUti soUdU cirkewnimU. Tim takč zťizena
bhlanowá prowincie cirkewni morawsko:panon:
ská, w niž sw. Methodčj co arcčbiskUpbikapowati počal
tak, že krajinh thto nepatřřlh již wice k cirkewni fprciwč
arcibiskUpa Solnohradskčho ani Basowjkčho.

ee)Karel ss. obdržel a w Swatowitskčm chrúmU BúUč w Praze
ulozil hoťejfsi čast prawého rameUe sw Chrtůa; ostatUi časi

tčla jcho Ueďhla wssak dosUd nalezeUa, ač hrob jeho nedé:wm
dhl w Rčmč odkrht, Uebot tťlo aposstola Uasiebo se tam jiz
Ucnachúzelo
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Se spřfčm tčmto pťifsel fw. Mets;odčj nejprwč kU
knižeti Kocelowi a zůstal tU dčle U Učkpo, aU práwč Ua

Morawč wálka zUťlla. Po skončemš wcilce wstoUpil král
morawský Swatoplnk, UáftUpceNostiflawňw, do přátel:
skčxhospolkU se sončdUim lnižetem čefkým Boťiwojem a
pojal sestrU ojeťpo ža manžellU, Uačež š))řethodf!jubhl od

Učboopčt Ua Welehrad powolán práwč w tom rocr,
ťdhž Kocel Ua SloweUstU Umťel j(r. 874.)

Nhni ředh začal sw. Methodčj jakožto samostatUý
arcřbiskUpWelehradský zařizowati cirkewni sprci:
wU swč welkč diécese w Morawě, w Panowii a Chor:
watskU, staraje fe wfsude o rozfsiťeui a UpewUčUi wiry

Pcinč a o zawedenž, ťádú a šákonů cirkewnich. Taktčž
horliwě púfobil w Cechách po kťtU knišete xť!š)oťi:r
woje (r. 874.) a choti jeho Lidmilh; zafsel pak w okoli
krakowstč, horliwč Krista hlásaje, a i k Bxllharům Ue:
dáon Ua wiru obr.iceným dohližel.

U proftťed tohoto čimlčho a pohhbliwčho žiwota pr:
čowal Methodčj o dokončenipťekladU pisma swa:
tčho a bohoslužeblxýchkUih, kterč již za žiwobhti Chrřlr
lowa částečUč w slowaUskh jazhk pťewedrnh bhlh. Pomci:
hali mU pťi tom Učenici jeho Klemem (Bulhar), Naum,
Nngelar, Sáwa a Gorazd (Morawan). Taktčž sepsáU
ďhl w tU doďU pťeklad cirkewnich zákonč: a krútkč žiwoe

topifh UejslawUějslichponteinkčl. Službh Boži ko:
UeinhjsoUwstdh w staroslowankčm jazhku, whji:
majic poUze Učmeckě krajinh a dwůr krcile Swatoplnka,
jeUž si toho zťejmě U papeže whžcidal. Nwsiak Uemkl:
žeme Určiti, konal:li Mčthoděj mfsi sw. a obřadh dle
ťčckčho (wýchodniho) Uebo dle latinfkšbo (ťčmskčho) spů:
sobU, jelikož tomu i oUomU wážUč důwodh swčdči. Slo:
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wcme owsfem rozhodei se pro ťeckd obťad, ježto sw
aposftol Methodčj z Řecke cirkwe whssel kdežto Nčmci

latiUský obťad zastawaji, poUčwadž sw bratťi š Řčmem
spojeUi bhli a z Řima co arcibiskUpowe wyslan jsoU
Taktež Uelzena jisto rozhodnoUti, zdali Užťwalipčfma chrill:
skčho Ueďo hlaholskčho, a kterč z oboU pčsem sw. Chrill
scim Utwoťil. Nejwice wssak staral se Metbodčj o rrh:

Učowčmi a wšdčláwcilti .fchopných UčeUikkl, jichž aspoň sto
wycwičil, aby po Uěm w dile aposstolskčm mezi SlowaUh
pokračowali, a Ustanwil z Uich pťed smrtčson Gorazda
za Uústupce swčho.

x Bhl zďožUý arcčďisknp jesstč jedUoU r. 880 w Řimč
U papeže JaUa Usll., kdež potwrzent jeho za metropo:
litU morawskěho bhlo opčtowáUo; prawowčonst j.ehobhla
taktčž opčt UzUáUa a schwáleUa, a ťeč slowanská ďyla co
obřadUč SlowaUům pojisstčna. Na to whswčtil Me:
thodčj r. 884. jesftč kostel ke cti sw. Petra a Pawla
w BrUě, Uačež po dwa a dwacetileté prúci mezi Slo:
waUh skanl w PáUU dUe 6. dUbUa 885. a pocho:
wún jest skawnč Ua Welehradč. Ctrkew poctila oba bratrh
biskUph whhlássemm jich za fwatě, a Ucirod českoslowanský
Ua Morawč ctč je oď r. 1349 zaswčceUýmswátkem, dťčwe
9. bťera, UhUi (od r. 1863) dUe 5. čerwence. dje)

ee) ZúmhslUč whnechali jsme tuto wsseckh UesUáze a tťeUice sw.
Metbodčje w aposstolskčm působesri jeho, Uechtice jimi kaliti
blažeUý dojem čiUUofti jeho Ua zbožUě čtenúťe, aU bd ku wzdťu
lčmi jeho mč:lo pťisptwalh. Cbtiwčjssiho odkazchme: 1) k wýo

dornčmU krřtickčUU:žiwotopisu 1)r. Ginzla: Geschichte dZer
Slaweltapoftel 1856 a 1861 we WidUi.u 2) ŠtUlce: Zřo
wot sw Chrilla a Methodia 1857 w Brnč ou 3) Dr Bťx:
lčho: DejiUh sw. aposstolůslow 1863. w Braze uo 4) Dr
Wůrfla: Žiwot a působeUiswaposstolůslow1863wPraze
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š. 104. Bdrčlrrni Črchů nň wiru šlšristowll ťa bm“žrtr

Bnťiwqje (r. 874.)

Křesrxanstwč zaswitlo do Čech sice jťž před sw. Cy:

rillem a Methodčjem. Jistý důka; toho !Ucimew staro:
šitUč bcisUi „Záboj“ w Krcilodworskěm rnkopife. Dle
teto pifnčwtrhlo již za časú Kňrla Welikeho, cisaťe
Uěmeckěho četne jeho wojsko do Čech pod wůdceln leU

dčkem a chtčlo tU wyhUbiti pohanstwi a zawčsti křeskanstwl
Boraželi tU pohanským Čechům poswatUe haje a boťili
tU :Uodlh a zabranwali jim Uositi bohů:n obwhkle občti
Nle pťedkowě nafsi, jak whroznmiwcime z pťsně tčto, po:
chopowali ze wfseho toho jen asi tolik, še jsoU w cizi
zemi nčjaci jiUi bohowě, Uež ti jejich domáci, kterbm že
se hlawnč klančti slUfsi. Zwitčzili sice w bitwč porar
žiwfse wůdce LUdčka, ale po donlete walce poddali se
konečnč r. 806 smloUon Nčmcům, slibiwsse jim ročni
poplatek 500 hťiweU stťibra a 120 wolů, u ale wirU

jejich (křeskanskoU) pťcce Uepťijali. j
Teprw rokU 845 okolo Uowého rokU dalo se w Uej:

krUtčjssi tokždaš zimč 14 českých (a Uikcli, jak se mnozi
domyfsleli Uxorawských)l echů (mocných wčwodů čili Uačel:
Uikůrodin) w Řerč na dwoťe Uěmeckehokrale Lwaika,
shUa Karlowa, i fe son drUžinoUpokťtiti wasak po:
dobci se prawde, že toho UeUčiUiliz láskh kwiťe Kristowč,

berž z hmotUčho jeU UžštkUa swčtskhch ohledů.
JsoUce Uejspiš ze zapadnich Crch, Učkdez lrajiUh Chebske
hledali nepochybnč pomoci U Učlneckeho krale w domacich
rošepťich a wzdorech fwých proti českčmUknižeti Hostia
witU; jinak by se lUU bhli Uepoddali za manh, aniž by
bhli w UejkrUtčjssizimč, jak whpraije tehdejssi troni:

31
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kať, fe kťtem fwým tak Urpofpichali A wskUtkU hned

nasiedeicibo roku wtrl;l již kral Lndwit š wojskem do
Čech a wedl ď Čechh po 30 let walkU To afpoň wi

fe za jisto, ze toto pokťestčrti 14 panůw českychžůstalo
w Čechach beze wsseho dnchownčbo nasledku, čili že fe o
tom lid takřka an nedošwčdčl J Uedočitamc se nitde
že bh bhl po tomto roce Učjaky misionař w Čechach wirU

Banč hlafal, aUebo že bh bhl UetterU Učmeckydiskup
Učjaky cirkrwni obťad Ua pť swťceni kostela, w Čechach
whtonal Taktež jest wčci nade wssi pochhbnost wywb
fsenoU, že po onom křtu an kniže Pražský, Hostiwit, čU
kťeskanskě wiře Urpťistonpil, aniž jeho lid wirU KristowU
za pťitladem tčchto lechů Uepťtjal ač w zemi owfsem Uč:
kolik kťeskanůbhti mohlo Broto take nenaleželh tehdaž

Čechh ani dle cirkewniho práwa, ani pťiťknmťm papez:
skymnikterak ŘezenskemU bistUpowi leda žebh si
byli chteli tamčjssi bisknpowe, awffal bez platnčho dů:

lš)odU, osoďowati cirkewni wládU Uad pohanskými jefftč
Cechhe

Ano i nástUpceHoftiwitůw, kniže Boťiwoj, bhl
jefstč pohanem, ač mU fUad nebhlo kťeskantwi docela
nešnámě, jelikož mčl sestrU fon prowdanU za kťeskan:
skčho kntžete SwatoplUka Ua Morawč (r. 871), a těž
při častých bojich fe fonrdh Učmeckými o křeskanskč wlťe

jejřch afpoň powrchUč zwčdčtj mohl. Tcxprw r. 874 bhl
kniže Boťiwoj na UtorawskčmWelehradč U knižete
SwatoplUkaod flowanfkčbo aposstola sw. Meu
tbopčjr slawnč pokťtčn, Uačež jej tUčz Bawel Kaťch
do Cech doprowodil

TUfsime wfsak, že pťiffel i sám sw Method do
Čech,a abh tn kUčžnUčeskoUa BoťiwojowU chot, LťdmilU
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pokťtil. NaswčdčUjet domUčni tomUto aposstolská horli:
wost i pastýťská opatrnost Methodčjowa, jelikož se mohl
a mUsil Uaditi, že kdhž pokťti kUčžnU U wzdálenčm sidle

jejim, lze mU BUde pokťtiti š ni i družimx jeji a mnohč

jinč osobh z poddanstwa jejťho. Mimšd to založil pouc
kťtčUýBořiwoj Uowh, peri kostel w Crchách Ua kni:
žepcim fidle, Lewčm Hradci, u Roztokke cti sw.
Klrmenta a tUdiž b!,dlo tixeba, abh biserp teUto lostel

l slllžbám jBožim whswčtil. Nno že skUtečUčfw. Me:
thodčj w Cčchách bhl a Uetoliko kostel Ua ::„eewčmHradri

ale pťi tč přiležitoskť i jinč práwč řďhstawčně kostelh wh:

swčtil, Uaswčdč:xjeta pcxmštuost, žr podlč ceskd szele:
hradU Ua Lewh Hradrc .wedoUci nachážcji fč w Cechách

Uejstarssi lkostelý, kterč jsoU prciwč ke ctš fw. Klementa
pofwčcenh, jako w Jitomhssli, w Krcilowš Hradci, w Sad:
skč, Ua Whssehradč a Ua Bewčm Hre:dcia

Knižete a ulšUčžnUnásledowala zajiftš ťxrzhi wčtssina

lidU českčbo, jelikož Učenici a kněži Methodowi B praon
aposstolskoU borliwosti a š UezisstUoU lciskoU i jazhkem

sšozllmitel:chm fw. wiru lidU jsoU hlásali. Tak pťipadlh
Cechh k morawskčmxl arcřbiskUpstwi.

SpolU zawedli tU takč slowanskon litUrgii,
z niž se až do Uassi dobh zbhtth Udrželh. Nejstarssi pa:
mátka lčto jčst piseň „Gospodi pomiluj Uhee(HospodiUč
UlitUj Uáš), která Uepocházi:li zrcana od sw. aposstolů
nassich, Chrilla a Melhoda, jistč z tčto doďy pocházi, an
již za časů sw. Wojtčcha mezi lidem zdomácněla. DrUhá
památka pak json dwa lelaholskě zlomlh w Praze
r. 1856 Ualezenč, ješ pocházeji z 10. stoleti, a obsahnji

Zllle
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krátkč chwalozpčwy na Uedčle a swátkh a část passijowých
hodiner xe)

Brzh po tom wystawčl kniže Boťiwoj i drUhý
kťeftanský tostel w Čechach,totiž ke cti Matky Boži,
jeUžww.13 stoleti zankl Stal Ua hradč Pražskem a
nikoli pťed TýUem, Ueďo Týnsičo starobylý chrám pťipo:
miná se teprw w 12. stoleti (r. 1135.) Konečnč pak wh:
stawěl i třeti křestanský kostel ke cti swl Klementa

Ua thfehradč, staraje se tak až7do swš smrli o rozssi:
ťeUi a Upewnčni wirh Pánš w Eechách (xf 894.)

Podobrtč starali se idwa shnowějeho Sphtihnčw
a bratr jcho Wratiflaw š matkoU fwon sw. LidmiloU
o wirU KristowU w zemi

Než po fmrti SwatoplUkowe (xř 894) odtrhli fe
Čechowe pod Sphtihnčwem od ťisse Wclkomorawske a
odebrali se t UčmeckemUkráli NrnUlfowi do Řera žá:
dajice ochranh od Učho. SpolU odťekli se i cirkewňiho
swšho spojeUčšMoraon a přidali se o swč UjřUč
kdišcesi biskUpa ŘezeUfkčho, cožse mohlo tim
spisfe prowčsti, ank práwč arcibiskUpská stolice Ua Mo:
rawč UpráznčUabhla. Dd toho časn i latinfká li:
tUrgie wedlš půwodrti slowanskš w zčmi se ssiřili po:
čanla, a Uejdťiwe ;awedena jeft :o chrč:mUPáUč sw.
Petra na hradč BUdči, jejž dal whstawčti Sphtihnčw.
(xř 912). NástUpre jeho Wratislaw (ř 926) whstawěl
drUhý kostel na hradš Pražfkem ke cti sw Jiri, taktšž

BlatiUskoU litUrgii Tak se litUrgie staroslowarlska a
e latiUska wedle sebe po dloUhý čaš w Čcchach Udržowalh

zld)chcUý: Q počútcich kreskaUstwiw Ccchach 1855 w Brazc
z latiUh pťesochč do česstiUhw ŠrUlcowč žiroote sw Cdrilla
a Methoda r 1857 w BrUč.
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š. 105. Pošťtěni Polčxuxň,ečňnsň a Zlowmxň polabstcých.

RokU 965 wdal Boleflaw l., kniže český,ďratr fw.
Wáclawa, dcerUfon DoUbrawkU zn knišete pol:
skčho Mečiflawa, dofUd pohaUa. Newčsta wssak
hned pťi swčm znonUbeni žádala na ženichn swčm, abh
pťijal kťeskanskoU wťrU, a w naději, že wdhowi pťčmi
jejimU, wzala hned Utnoho českých dnchownťch š feboU do
Bolska. SkUtečnč již následeiciho rokU bhl Mečiflaw
od českšho kUěze pokťtčn a Ua to se dala i welikci čcift

lidU polskěho pokťtiti. Yno i ta Událost, že si Polcici
wpkoUpili tčlo sw. Wojtěcha a w Hnčzdnč je slawně po:
hrobili, swědči Uejlépe, že rhchle a Upťťmnč pťilUUli kU
wiťe Kriftowč.

W tomtčž čase pťijali i RUfowč wťrU kťčskanskoU
pťičinčxúm ťeckých kněži zCaťihradU r. 988. Welký kUiže
Wladimir, chtčje se zaonUbiti š řeckoUkUčžUoUNUUoU,
slibil ji, že pťijme wčrU leťeskaUskoU.J dostál wskUtkUslo:

wU swxčmU,a za pťikladem jeho dalo se pokťtiti množstwi

lidU w zemi. W 13. stoleti půfoďil tU blak,dodcixcnčsw.

Hyacillt, Umich .; ťč:dU domitlikánů, rodem sslechtic
polstý, jeUž tlčxsster w Khjewě šaložil.

JeU SlowaUč polabssti w nhUčjfsimPrUstU,
totiž BUtici a Bodrici, Uepťijali wlrU KristowU až w 12.
stoleti, jelřkož jim jř sasstt wéwodowé Uepťimčťeným fpů:
sobem wUUtiti chtčli, dbajťce wlastnč jen o jejich poli:
tickč podmcmčnl. Tak stěžowalř si na lhto Sasikh sami
kťesiallssti misionáťi a kro:likeiťi, jako ctihodný Helmold,
Ndam Bremenský a jini. J Uediťoime se tomU Uřtterak,
že se tito polabssti Srbowč proti misioUúřům boUťili, po
odchodU wčwodů faských kostelh boťili a zaje se k po:
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hanstwi anrarowali,e až pak w 11. stoleti (od r. 1066)
sw. Beno benediktill a miffčňský biskUp, přixlčiw se
dobťe ťeči jejich, bčhem 20 ťet wirU sw. ťádnč jim wda
ložil a ji wefskerěmxc lidU do srdci wfstipil.

J slo x sw. Beno odtUd aposstolem polabsiých Srbů
Wesmčš pak w ončch krajincich opanowala wira kťeskan:
skú teprw po púdU kUižete Niklota (r. 1160) a po úple
Uěm podmaUčUi lidU jeho, kdešto se Bodricowě wleidh
swč odťťci mUsili a kťeskanskwi pťijali.

7.

thršenč Řeků od Řima.
(Šisma či rožkol.)

š. 106. žňťiťiny a podUUtby roptrjby tťto.

Weliká sice,7 ale UUtUá nehoda to byla pro welťkolt
a mocUoU ťissi NimskoU w skarč dokxč, že tato řisse za

cisaťe Diokleriana (284m305) na dwč!polowice, a sice
Ua ťissi zcipadnť a wýchodtxi, rošdčlena jest. Jesstč wssak
wčtssi rúUU Utrpčla tatčž ťťsse za rifaťe Konstantina
Welikého (323m337), kdhžtento whftawčl Ua wýchodč
Uowč hlawni mčsto, jež dle scxbemčstem Konstcmtia
Uowým (KoUstaUtinopoliš u Caťihrad) Uazwal, a tam
swč sidlo pťeložil. Tčm rowrsfilo a Ustcililo se úplnč
rozdčleni těto ťisfe Ua dwě polowice, tak že
w západlli polowiri bhl hlainm UxčftemŘim a hned
po Učm Milúu; na wýchodč wssak byl Caťihrad sidexlUim
mčstem a wcdlč Učho Nikomedie.
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Na poččxtrnbyso toco přeložexxisidla cisařského z Řima

do Co:eťihradUřirkwi Páslč welmi přihodnč, jelikož cisa:
rowe ťimssti sidlice w kťeskanskěmCaťihraecč, Uikterakž

uepťckaželi wzlnabani a rožsfiťowani se kreskanske wiry
w Řčmč jindh zcela pohansiém Blle koUečUčUsskodilo
toto rošpoltěni ixisfe cirkwi na wýchodč welčce

Mnozi kťeffaUsfti obhwatelč Ua wýchodě, Ulajice
w Caťihrade fweho cisaře, pťestciwali hledčti na zapad
do Řťma nejeU w občatčskčmale i w cirkewniln ohledn
Wždhk dčlili se od Zapadni cirkwe fwým ťeckým ja:
zykcxm; mimo to zakládali si wečlicexUa tom, že Ua
wýchodč Spafitel Ua fwčt pčeisfel a že oni dťiwe
poznali swětlo wirh jeho, Ucžli wzesslo lidem Ua zcipadč.
Broto pťcili si mnozi i w ohledU cirkeinm, xabh Utčli
w Cařihradč wcdlč cisaťfkěho trůml iUejwhšssiho biskupa
cirkwe swě. Me až do toho časU ftúl arcibiskup Cařiu
bradský dle důstojnosti swč na čtwrlčm mistě mezi pa:
triarchh cirkewnimi, jelikož bhl Řtlnský bikap čili papež
wždh prwnim a Uejwhšssim, a po Učm miflešdowalixpa1p
triarchowč Mešandrinský, NUtiocheUskýa chrUfalemsiý.
J hlrdčlitedhpatriarchowč Caťihradssti zťstati
fobč nhni afpoň wčtssi cti a wětssiholeskU jeťikož
žanilnali arcibiskupftoU stolici w sidle cisaťstem Tnto
fUahU poznali owferl Řintssti papržowe hUed z počatkU
ale pokUd jcxdnalo fe jen o lichon zewnitrni a osobni čeft
nrpťekáželi ončm. Wždht to nrwadilo cirkein prúwo:
mocnosti papežowč, jclikož Caťihradsfti patriarchowě wfsU:
de Uznáwali Řtmskěho papeže za nejwhšssi hlawU cirkwe,
jakž to widťme z jejich chowáni se Ua wfsrobchých sně:
mich cirkewuich, wždyt U;Uáwali patriarchoxoe Caťihradffti
i wýrokh ftolice Řimskč we fporech o wiře prijimali
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rozfxxdky jeji w prciwnich rozepťich a podrobowali fe i
trestům od papežů jim Uloženým.

x Nle brzy počali Cařihradfsti patriarchowš kromč cti
č wčtssi prúwomocnost sobč osobowati, čemUž
owssem odpirali žťejmč a rciznč papeežowčŘimfsti. Tak
již Ua drnhem obchem snčmčcirkewnimw Carihradč

r 381 Ufnesli fe biskUpowewychodni, že patriarcha
Cařihradskyma bhti po Řimskem biskUpU perim
hodUostaťem w cirkwi a Ua wbchodč nejwyšfsim biskU:

pem powysseným nade wsfecky patriarchy, jelikož je Ca:
ťchrad Uowym Řťmem Nle papež Damaš zawrhl usUe:
ffem toto, jelikoš odporowalo dosawádnimxx radU a po:
ťcide w cirkwi, aniž se srowUúwalo š podánim a Usta:
Uowonim aposstolským. u Podoťmč pťiřkli wýchodni biskU:
powš na obecnčm snčmn w Chalcedonš r. 451
w nepťitomnosti papežfkhch whflaUců Caťihrad:
skčmUpatriarchowi práwo, aďh misto papeže rozho:
dowal na wýchodč w rochťich mrzi bifknph a arcibiskxxph,
a abh mohl scim arciďiskx:ph wýchodni iwštiti. Ano
koUrčUčprohlcisili ho za rowUč!ho Řimfkěm:: pa:
peži, a opirajice fc o důwodh lichš a ďtudltě, Ustanowčli
w člciUkU28. takto: „Prciwrm obdaťili otcowč! stolici stau
reho Řima wýsadamř, ponšwadž sidlo jest cifarowo;
š timtež úmhflem pťepUstilo 150 bohu!nřlych ďiskUpů Uej:
jwčtejfsi stolici Uoweho Řima (Caiihradskeml: patriar:
chowi) thtež wýsadh, UeboťflUssUojest aďh mčsto,
ienž UhUi jest stdlem cisaťowým, se ftarym Řimem ftej:

UoU pťrdUost mčlo a taktež w cirkew:lich wčcech poctčno
a whznamwano bhlo, jsoUc po Řimu drUbč we wúžno:
skť“ uqu Ale hned druheho dne opťeli se tomUto loýrokU

whslanci papeže Lwa l.; a potom i papež, kdhž se bhli
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snčmownici k nčmU o potwrzeni sUčmU obrátili , toto
Usnesseni zawrhl.

J zachtčlo se takč ctižúdostčwým patriarchům Caťi:
hradským wýzUamUčho jmena, jež bh whwýsfenost
jejich dostatečně whznačowalo. Z tč pťččinh již w 5.
stoleti pťikládali si nčkteři z nich titUl wsseobecných
patriarchů, i scim cifať JUskiUiaUw ssestšm stoleti
Uazbwá je arcibisknph cťsaťskčho mčsta a wsscobecnč pcdl
triarchh, chtčje je takto před jčnými poctiti. KU konci
fsestčho stoleti UaskoUpiwpatriarcha JaU Jernator
(postitel) Ua arcibistnpskoU stolici w Cařihradč, chtčl prá:
wč ťečenčeho titUlU na bUdoUri čafh podršeti: proto dal
se takto weřejnč na snčmU Caťihradskšm r. 588 nazý:
roati a začal se takč! tak podpifowati J opťeli se teto
nowotě rciznč papežowe Řimfstť, zwlqsstě Řehoť Weliký,
a whjednawali o tomto Uasz š patriarchon i š ctsaťem
Cifať sice patriarchowi zapowčdčl tohoto misz Užiwa:i,
awssak Caťihradssti patriarchowč! wzdor wsfemU tehdeju
fsimU odporU Uepťestali ixetak podpisowati a až podnrš se
tak podpisnji W rošjitťersti swe zambssleli c:ižadostiwi
patriarchowe Caťihradssti, jak by ŘimU mohli nčjaky
poklrsek co do članků wir:g imrawU alteďo cixkein kázrlč
whtýkati. S timto zúmhslem swolali do CaťihradU
do paláce cifaťskčho cirkewni sněm r. 692, trUllanskb,
též pčti:ssestý nazwanb, jelikož ntěl tento sUěm dopl:
Uiti posledni wsseobchý cirkewni sUčlU (pútý a ssest:)),
kterýž prý jen o čláUcich wřrh jrdnal, oďhčejů i kcizllč
cirkewnť si newssimaje. Sněmownici se tU w doski krátkč
dobč Usneski Ua wice Urž 200 Uaťizeni, jež owssem Uen

mohl papež Uznati, jelikož nčkterá z tčchto Uařčzeni záa
wadUá bhla a zťejmš proti řimsič cťrkwičelila. Tak hUed
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Ua počatkU whkládali že prý křest od kariře Udčlený jc
Ueplatny, a zastáwali mhlnč! toto Učeni jen proto, že je
pťed čash Řimskh papež zawxbl; dale zaftáwali opčt pťed:
noft a důstojnost Caťik,xradskčhopatriarchh, jak se o tom
již w Chalcedonč whslowřli. Taktčž zmčnili dosawadni
obhččja zákon cirkewni oobezžcnstwi knčži a
jáhnů, jak jej jmenowitč na zčxpadčhájili, a tim Učinili
w zcwnitťnťm žiwotč oboU tčchto cirkwi prwni wiďiteltth
rozdil, který až dosawad trwá. Kromč toho brojili proti
ťimskč cirkwi, že prh w postni soboth půst zachowáwá,
maso zardoUssčných zwiťat požťwati dowolUje a Krista
Bána w podobč beránka whobrazowati pťipoussti. Leži
na kdilčm dni,. žc to bdlh samč wý:čitkh, jež o porussečwsti
wirh Báne Uikteral Ueswčdči, a jčn proto sr Uwadčly, abh
Nekowe mohli zdánliwč dokazati, že, jak prawiti, kúzeň
w cčkai ťlmfkr klesla a aby mobli proti Řinm wdstU:
powcxti

Zatim Utrpčla jednota cirkwe noon a hlUbokoUrú:
.UU, kdhž wdpnkly we wipchodni cirkwi dloUhč! boje o úctč

obra;ů (wiz š. 94u96.), w Uichžfc již i lid zúčastUil.
Nebok ač Ueroznmnč a blUdnč náhledh o takowýchto wč:
cech podobnč jiným kaciřstwřm wždy pomiUUlh, jakmile
cirkew za pťedsednictwi papežowa na sUčlnich k rozhod:
UUti společněmU se bhla sesjla přece wždy po sobč stopy

jednotč cirkcani sskodliwe pozůstawowalh.
J Uaskhtla se dxzh Ua to Řčkům whodná záthka

kteroUž swůj odpor proti spojeni ď Řimem omloUwali a
Ulrhwalt dež se totčž ťečti cčsařowč Uestaralř
ani sami ani skrze fwe wladaťe o zemč wlašskč! a o
hlawni měsko Řim, axčBongobardowe dobhli již hoťenich
Wlach a neUstále i Ua Řlm doraželi: tU si Řimsstr pa:
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pežowč we swě ltefncizi za ochrance zwolili franfkčho
wladaře Pipina, který jim takě skutečnčpťisselkU
pomoci a Lombardy si podemanil r. 754. . J whmloU:
wali se Řekowě, že prb Řimskěmu papčži podrobiti fe
nemohou, jelikož prý je fcim fewťčU eršdčlarlbmi nč::
rodd totiš Longobardd, kteťi na Uěj dorážeji.

N kdhž Pipin král podrobil si takto LoUgČbardd, a
wěnowal Uabhtou zem š wůkolnimi mčsth zwlasstni lifti:
Uon, ktcxrouž Ua k,drob sw Pčtra Uložil stolici papežskč:
tu whpUklazrwwa zcifskreckčho cisaťč proti Řimu
Cifať šadal postoUpeni dobdtých krajin ale Pipin slawnč
dokladal, že Ueprolewal š lidem swdm krew kU prospěchu
Řeků ale z úcth pro swateho Petra

Jesste wicč wssak šanewřčl ťeckd cisař proti papeži

tdhž Bipinůw shn, Kňrel Weliky, boUťirť se Bongobardh
opčt bhl pokoiil a dar kter!pžotčc jeho bhl stolici Řim:
skč Učinťl značnč rož;množil Nrjwice pak wzplanUl hUěw
cisařůw r. 800. Tehdh se totiž w Řťmč spťtla jistá
strcma Uefpokojexncůproti papeži qu 111., a oU požúdal
opčt o pomoc krcile franskčho, Karla Welikěho. Karel
k tomUto whzwcilli pťisfed, zjedUal bršd pokoj w mčstč
a papež zwděčnosti prohlasil ho o wanočnich fwatcich
w chramU ťčmskčmza cisaře Řimfkeho postexxwiwmU
zlatou korUnUna hlawu a pomazaw ho fw olejem. Tim
bhloopčtoonweno starodáwně cifaťstwi Řimskč.

Bd toho časU již úplUý rozkol (roštržka) meži cirkwi
wýchodni a ťimfkoU nastal, an pťáli si toho jak patriar:
chowč Caťihradssti a cisařowě ťečti, tat i dUchoweUftwo
wýchodni a od Učho fwedčný lid. Nebol od tč dobh, co
fe wýchodni řtfsr od západni odtrbla a co kreil Franků
stal se cťsaťem řimským, hleděli oba cifařowč okčm ne:
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pťatelskym na sebe, a patriarchowe Caťřhradssti poUžiwali
jejich ťewniwosti k tomU, abh je cisať Řrxckh z prawoo
mocnosti Řimskeho papeže, jakož si toho již dawno byli
žádali whmanil a samostatUými wýchodnimi papeži UčiUil
Nescházelo leč jen jefstč odwúžliwčho mUže na stolici
arribiskUpskč w Caťihradč, abh žčcdost tUto rcizUě proje:
wil a wčc opatrnč prowedl. Neďoč tčchto swťtských Udei:
losti se nemoblo za důwod k cirkewnimx: odpadUUti poU:

žiti; mUsila tUdčž jan zastčra rozkolU a sice z duchowniho
žiwota whhledana býti, i mUsila prawowčrnost Řim:
skeho papeže a Učeni apofstolstč stolice i cele zapadni
cťrkwe w podezťenč Uweder, a tim odtrhUUti se cirkwe
ťecké pťed fwčtem osprawedlnčno býti. MUž, jakčhož
onh nekalš snahh wýchodni cirkwe potťebowaly, whskhtUUl
se wskUtkUw 9. stoleti; bhl to patriarcha Caťihradský
FociUš, a púkU, kteroUž k odsstčpeni tolUU Uasadřl, po:
skhtlo mU UčeUio DUchU swatčm.

š. 107. ďčrni o ŽZUchUZmatčm.

Již na drnhčm obxčcUčmcirkewnim sněmč w Caři:
hradč r. 381 slawnč se ohradili shromčxždčni biskUpowč
proti mhlUémU UčeUi Macedoniowl: a Usnefli se Ua tom
člciUkUwiry, že je DUch swatý Bůb, sterč š Btcem
a SyUeUl ďdtosti a pťirozellosti, čili rowný Dtci i SynU;
i pťidalt k tomU slowa Pčmč ze sw. Jana (15, 26.), že
DUch swatý od the pochcizi a že tedy neUi Uiko:
liw od Sdna stwoťen. Slowa tato pťijata json tehdh
i do Nicejskčho whznánč wirh. Jelikož wssak Učkteťi kťe:
skaně z tohoto biblickěho pťčdawkll chtčli soUditi, že bh
DUch swatjp fUad nepocházel takč od Shna, ač se tak

w cirkwi tehdciž wůbec Učiloz,r a žúdný o tom Uepochho
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bowal: dowozowali wýslownč swati cťrkewnithowč jako
sw. Chrill Nlešandrinský a sw. Basil Ua wýchodě, fw.
Blmbrož, sw. NUgUstiU a sw. Lew Weliký Ua ;ápcxdč, že
toto UčeUi jest Učeni Kristem zjewenč ipodánťm aposstol:
skhm stwrzeUé, že totiž DUch fwatý od ShUa rownč
jako od the pocházi. Přidawek tento pak pozneUcihla
wkládali wčťicisami do Nicejskčho whznánť wi:
rh, Uejdťiw Ua západč, totiž we Špančlich w 6. stoletť,
pak we FrancoUšťch a w Nčmcťch w 8. stoleti.

thž Uápotom okolo rokU800 oďrazoborci ťečti člči:
chk, že whcházi DUch swatý takč! od ShUa, w pochhbnost
ďráti počali, pťidal papež Leo lll. Ua Umohč prosbh
franských biskupů, k slowům we wtháUi wirh obsaženým,
že totiž DUch swatý whcházi od the, tčž ta siowa: č
od ShUa. N proto fe i sem tam Ua wýchodě, jako
w klássteřich JerUsalemfkých „Kredo“ pťi mssi swatč Uhni
i ď timto pťidawkem zpťwalo. Teprw pošdčji Zpčwalo
se tak i w Řimě; nebo wťme, že za časů sw. Chrisla
a Methodčje (okolo re 863) jesstě w Řimč pťidawek teU
Uezpiwali, ač w Nšmcich a Ua zúpadč wůbec to již či:
nilť. Nle Řekowč a zwlásstě patriarchowč wbchodni hor:
fsili se Uad tťmto přidawkem, stčžUjťce si Ua ťimskoU cirx
kew, že prý si dowolUje bez UstanoweUi a Uařizeni wfsea
odecných snčmů cirkewnťchpťřdáwatř pťiwčskh k cťrkerimu
wtháUi wirh, kterč!ž pocházi z Nřcejskěho (r. 325) a
z prwniho Konstantillopolskčho sUčmU (r. 381.) a že ta:p
kowčto porUssenč wyznáni wčrh i pťi slUžbách Božťch
zpiwati dowolUje. Nle zúpadni kťesfanč za cisaťe Karla
Welikšho (oko!o r6 800) brcš:t.čli se pro:i takowšmd.! Uau
ťanti, jakoďh snad Uěco Uowého Uebo posUd w cir:
kwi Ueznámšho zawádčli, odwoláwajice je Urjen k Učeni
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swatých thů z prwnčjssich ftoleti, ale i přimo k pifmU
fwatémU, kde Pcin Ježiš wýslownč o DUchU swatčm
prawč: „Kterčho posslc Qtec we jmeUU mčm“ (Jňn,
14, 26.) a hUed zafe: „kterčhož já posskUWcim od thee
(Jan 15, 26.) Tčž se opirccli o slowa sw. Bawla w listn
ke Galatskbm (4, 6.): „Poslal Bůh DUcha SyUa fwčbo
w srdce Uasfe.“ Ll že fe tak a Uejinňk wždh w cirkwi wč:
ťilo, dokazowalitěž zwthciUi Athanasianfkčho,
jež afpoň 200 let pťed Karlem Welikým w cirkwi zUči:
mo bdlo a kdež se wýslowně prawi: „DUch fwatb jest
od the a ShUa, Uikoli Učinčn Ueďo ftwořeU, čili zplo:
zen, ale pochúzejici.“ u

š. 108. ZěoriUň proti patriarchowi Clšaťeihrc:ťdsdičmU1sw.

Zgnůri r. 857. Poťůteů rožtršůy. xe)

RokU 842 zemťel ťeckýcifať Theofil, zanechaw čthr:
letšho shUka, Michala lll., za ncistupceswčho Ua trfmč.
Bratr jeho jmenem Bardaš mšl jakožtostrýc a poe
rUčnik ď owdowčlou :isaťownoU zařim whkoUciwati wlridU.

Nltšd mladý Michael pťiprawil se rozpustilým žiwotem o
siťU a zdrawč tělerč i dUsfein, a ctižridostiwh strýc
Bardaš podporowal ho w rozkostictwi, jen abh fčim
wlridUoUti mohl. Llno wždht scim takš zapUdil od febe
son ťcidUoU manželkU, a pojal maUžrlkU fhna swčho.
Taktéž mladč!mU cisaťowici dal po bok bohaprázdr:č fpo:
lečUikh, kteťi z wirh a z swatých obťadů úsmčsskh si

dčlali, xUa patriarchU a biskxlph si hrcili a pťestrojeni

e) Srowmj: Hcrgcltrďšbcr: PbotiUš, sein Bcben Und seine
Schriftm. 1867 w Reznč, 2 dťld (z pramcnň).
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jsoUce w odčw cirkewni w palcici i po ulicich pohorssiiwč
prňwody si dowolowali. TomU owssem fnažila se matka
Theodora š dwčma dcerama swbma pťitrž Učřniti, uu

ale Bardaš se whnasnažil, aby cisaťown matkU a dcerh
jeji Uzawťel we zdčchklásfternich a abh ani prostopáfsnčmn
cisaťi ani jemn w ničem již wice pťekúšeti Uemohlh.

Než nejwčtssi pťekáškoUbyl Bardasowi sw. Jgnúc,
patriarcha Caťihradský, jenž r. 846 jednohlasltč od dUu
choweUstwa i lidU whwolen bhw, blahodámě tU po deset
lec žčž pňsobčl.

Jgnác bhl shUem býwalčho cisaře ťeckčhoMichaela
Rhangabe, jehoš r. 813 š wlády swrbli, a thikal
w tláfsteťe Učersii, pobošnosti i cirkewni horliwosti.

Patriarchowč Caťihradsfti anykli sice mlčeti k Ue:
prawostem ďworU řeckčho, ale pťčfný Jgnác obral si za
wzor slawltěho pťedchůdce iwěho, sw. JaUa Zlatoústčho.
8 Ucpťiwoljl Uikterak, aby cifaťowna š ďcerami swými
pťija:a bhla do Učkterčhoklásstera, ač Bardaš wssemi
prostťedky se toho U nčbo domúhal. A kdhž Bardaš
nechtčl l Uapomenuti patriarchowu propUstiti cizoložnou
erčstn son, whhrožowal mU, že ho UepťřpUstik fw.
pťijimciUi; a kdhž o slawnosti zjeweni PáUč wskntkU bhl
pťissel do chrúmU, chtčje k stoln Pánč pťčkročiti, zan
mezil UUx sw. Jgncic cestU, a odepťel mU lčla Pčmč,

nedbaje meče, kterčhož byl Ua Učj whtasil, a pťed Uimž
Jgncice pťitomni pťátelě jeho chránili.

Bardaš wťe pomstoU počal strojiti pikle, abh Jǧx,núc
z srolice swč byl sesa;eU, a wilný cisať spojil se se f:rhn
cem swým k odstraUčni Uepodajllěho arcibiskUpa, jehož
za pťepjatěbo pobožUůskkáťea nemoUdrčbo horlitele whu
hlassowali. K nim pak pťidali se jesstč proti patriarchowi
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wfsicknť odpůrcowč oldrazů, jež tU na dwoťe cisaťskčm

z dob pťedefsičho cisaťe zůstali, Uebot jak jfme již slh:
sfeli, cifaťoan Theodora se teprw po slmrti cisaťfkěho
manžela swčho obrazů Ujala a dloUholetč nepokoje obra:
zoborců UkoUčila r. 842 (wiz š. 96)e

Nejprwč obwinčn bhl sw. Jchic z welezrádh,
jelikož prý se spolčil š jakýmsi potřesstčncem Gebeonem,
který whdúwaje fe ža shna zemřelčho cisaťe, nárokh k wládč
miti prawil. Nškteťi Uespokojemi aneb lehkowčrni fsi:
lenci mU katečUč stranili, až pak cifař dal ho zajmoUti
a odprawiti. Sw. Jǧncic, ač tdatowčto fsilenč počináni
jemn nanejwúš odporno bhlo, bhl Uicměněco spolUwinnčk
Ua jeden ostrow do wyhnanstwi dáU, a cisať posilal tam
fwě whslancr stawU fslechtickěboi duchowniho, ktcxťingice
pťemlUwiti mčli, abh se swč wznessenč důstojnosti wzdal,
a kdhž to ngic Uijakž Učiniti nechtšl, Uásilnč bhl od
cisaťe šsazrn; Ua stolici jeho dosedl pak FociUB (r. 857.)

FociUB pochcizel z sslechtickčho rodU a bhl dťiwe
setnikem strúže cťsaťskč, tčž cifaťským podkonim, potom
prwnim pifaťem čili tajemnikem cifaťowým. Bhl dUcha
dosti Učeněho, bhl i obliben U dwora, uu awffak whnikak
hrdoftť a ctižádostť, pťi tom bhl powahh lftiwč a we swčm
jednáni Uestálý. J nebhl ani údem dUchoinho stawU,
a jsa klrsstčncem an do dUchoinho stawu dle šúkonů
cirkewnich přijat býti Uesmčl, a pťedce Učinčn jest bčhem

ssesti dni mnichem, ano bez knčžstwi whswčcen byl od
jednoho z cirkwe wyloUčeně.ho arcibikapa na biskUpstwi.
Cisať pak doUUtil břskuph, abh ho Uznali, a tito žádali
od Focia aspoň pisemni swčdectwi, že bUde š Jgneicem
dobťe, ano jako š otcem zachúzeti. Na to Bardaš po:
slal š dorozumčUim Fociowhm nowč poslh k whhnančmll
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.Jgnácowi, abh se tento nhni již odťetl fwšho skolce
ďistUpskšho; awsfak Jgnáce Uepohm:lh ani slibh, ani ža:
lciť, cmi okowh, an hlad, abh se wždal wznessenšho úťadU
swčho.

Tčš Učkteťi biskupowč wčrnč pťi Jgucicowi whtrwali
wždor wssem nátistům, kteršž od cisařskéhodwora Utxpčli.
J scssli se tito Jgncicowi wšrni lUUžowéna snčm w Ca:
ťihradč a fesadili Focia še stolire arčibikapskč!, nad to i
whloUčili ho ž cirkwe. Llle cifař š Fociem donUtili
jc k odwolčmi a jerm pět z nich Uezmčnilo whrokU swěho,
Začež je cisať sesadil, žalciťowal a tonečnč še žemč wh:
powčděl. Ostatm tedh Ušnali Focia za ťcidnšho bikapa,
a cšfať š Fociem sesadjli Ua to ch malém sježdU
w Caťihpadč sw. Jgnúce š patriarchatU Caťihradskčho,
jclitož prý Uezákonitě bhl whwolen a whfwěcrn a jelikož
se w spikUUti proti cisaťi kml zúčastnil.

Blwssak tU ozwal se lid proti Fociowi, žádaje swčho

řádnčho biskupa Jgncice Uazpět. Ale cifať hledčl lid
Uchlácholiti a Uradil se š Focienl, že BUdoUžádati w Ř:ll
Utě U papeže o potwrzeni Fociowo. Jeden Ze strýcň
čisaťowých wyprawen bdl Be skwostnými dach ,k papeži
MikUlcifsil. J pťinesl tam lžion zprcin, že sw. Jgncic
!obrowolnč pro swč stciřl se podčkowal, a že w klássteixe

žiwot fwůj dokončiti si pťeje. Biskupowš, kteťi cisaťskšho
prince na tčto ceftč prowážřli, pťinesli těž papeži list
patriarchh Focia, w Uěmž lstiwč Udáwal, že bhl k důč
stojnosti swč doUUcen a že jen Uerad přijal od Jgnáce
dobrowolnč opUsstěnoU sts.dlicij

Papežx pťekwapeU Ucočekciwcmýmodstonpenim patri:
archh Jgnáce a nemile dojat rychlým nrzákonitým wh:
swčcenim Fociowým, ncdůwčťowal celč tč! podiwllč Uda:
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losti, a proto naťidil, abhxta wčc w Eaťihradč na spo:
lcčnčm snčmU a U pťitonmosti papežských whs,lanců ťcidně
whssetťena bhla.

Již nq cestč do CaťihradU snažili se jednatelš cisa:
ťowi i Fociowi poslh papežskč penčzi a darh porUssiti a
fwš wčci ziskati; a kdhž pak poslanci do CaťibradU při:

UM, pjťUť siť,ešeni jfoU w paláci cisařskěm po tři mčsice,
abuh š nikým šcházeti a raditi se Uemohli; konečnč rozlič:
me způsobem pťemlomoáni a nUrenř jfoU, abh Focia
Uznali a Jgnč:ce zawrhli. Tak Umohť:m pokaseniUt, kte:
rčž úlisnost, lrst i lrásili Uastrojilh, skUtečUčpodlebli po
dloUhěm zdráháni, a pťiwrbli se ukftraUě Jgncicowi nep,
pťizniwč. W roce 861 bhl weťejnh a rozbodnb soUd

. šahcijen, kU tterěmuž se bistUpowč dostawiti mUsili, jelikož
jim Uásili hrozilo. Sw. Jgncic bhl k tomUto foUdU po:
hnán a sedčl co obžalowanec Ua dťewčnč stolici pťed
poradni sini; 72 podplaccných swčdků pťisahalo, že bhl
Uezátonitým spůsobem za biskUpa whwolen. J odwolčxwal
fe erinný Jgnác k papeži; wssakwzdortomU sesazen
bhl a na znameni sefazeni jeho bhl š nčho biskUpskýcir:
krwni oděw strbcin. Jrlikož lohslanci papežfsti nepozdwi:
howali proti tomUto jedncini swčho hlasU, odsoUzený pau
triarcha činil jim w citU swč newinUosti trpkč wbčitkh,
ale tito oklamčmi a oslepeni jsoUce, omloUwali se, žc prý
tak slUssi fe podwoliti wůli cisaťowč. J chtěli nepřátelč
Jgnácowi, ab:; sw. patriarcha toto srsazeni swč wlastni
rUkoU podepsal; rož kdhž Učiniti Uechtčls nčxsilnč chopiwsse

jeho rukU, napsali rUkoU toU na listině pismo w ten
sm:,xsl: „Zci ngnč:c,. nehodnh patrřarcha Caťihradstý, wh:
znáwúm timto, že jsem brz hlasowčmi a bez wolbh knčž:
stwa i lidU na tUlo stolici nastoúpil.“ u
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Nle zatim dowčděl fe papeš o Uesiýchančm podwodU
tomto. Ql proto erčťil emi legatům swbm, an listúm
cisaťowU a FociowU, kterěž poslowč jemU pťinesli, Uýbrž
swolal biskUph cirkwe ťimskě, a whložiw jim celoU wčc,
swrhl a whobcowal nejprw swč whflaUce, a rozeslal
okrUžUi lift biskupům wýchodUim a spolU kárawč listy
cisaťi a Fociowi, a kdhž tito UeUposlechli,sesadil Fo:
cia a wyloUčil jej z cirkwe r. 863.

Ncž cifať i FociUš chtčli se za to hapeži pomstiti.
Pťedkem poslal cisať haUliwý list papeži, aby odwolal,
co bhl whťkl; ale Mikoláš erhroženč odpowědčl, Uefpáli:
li teUto list cisať fcim, še whochje wsseckyth z cirkwe,
kteťi mU l tomU radili, a že rozkáže sám Ua shnodč
ťimskč, abd oneU UedůstojUý list bhl weťerč spáleU. Fo:
ciUš pak swolal Učkolik biskUpů jemU strancich, a Ua
snčmU toUt obwinil ťimskoU cirkew z rozličUbch blUdů,

Uačež odwážil se dokoUce papeže sesaditi a z cirkwe wh:
loUčiti, r. 867. Dwsiem podepsalo jenom 21 biskUpú
odsoUzeni toto; ale FociUš pťipsal k tomU wlastni rUkou
pťeš tisic podpisů biskUpů, kUčži, jáhUů a sslechticů sobč
oddanch, kteťi z wětssi části an o tomto sjesz er
wědčli.

Na tp rozeslal FociUš whchodUim tťem patriarchům
a biskUpům oksUžni list, kdež whtbkať západUi (ťim:
skě) cirkwi wssecky blUdh, jichž ji Ua oUom fjezdlr
bhl whčital. Nejprwě prý porUssila wtháUi wirh, jelie
kož do Učho pťidala flowa, že DUch swatý i od Shu
na whcházť; wedlč toho Upiral ťimslč stolici UějakoU
pťedUost pťed ostatUimi ďiskuph, dokládaje, že fe pa:
pež mhli, pakli pťednoft son od Krisia Pčma a nikoli
od cisařů odwozUje; wždhr prý pťilessi podokmú pťednost

32dn
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i Cařihradskčmll patriarchowi, an se takč w hlawnim
mčstč řisse Uachcizi. Taktčž whtýkal Fociuš latinskč cirkwi,
že i w sobotu půst pťikazujr, Za to pak čthťicetidenni
pťlst o týden zkrache a mlčko fe fýrem i w postni dni
požiwati donwl::jč;d pťi tom prý ;abraňUje při mssi sw.
Užiwati kwassenčho chleba a zakazUjeknčžim, abh
psatnčbiťmowali a do stawu manželskčho wstu:
pon:ali. Na konec pak pťidal i nčkolik až přčliš mali:
chrrných, ba zecela Uepodstatných wýčitck, jako: že knčži
ťimssti onsix Uositi nefmčji a o wčlikonoci bercinka obče

tuji; že fw. kťižmo z wody dčlaji a žcxjáhnh bež tnčžskwt
Ua bisknph fwčti.

Než ncxpochodil dobťe FociUš se lši a klamem swým,
nebot patriarchowč wť:chodni důraznš ohražowali se proti
padčlaným podpiiům fwým, ktčrými Fociuš oxten, proti
papeži čelici, fpiš bhl potwrdil, na to se odwoláwajice, že
fnčmu ani pťitomni nebdli, ano whtýkali Fociowi, že prý
misto nich si pozsdal na trn sjezd faracenskč kupce, kteři

xoexrxš nim hlasowali č jmena jejřch porepsali; slawr;ě
pak dokládali, že nikdh a niktčrak neuznáwajl Focia za
Uejwhšssiho wýchodltiho patriarchU, a koUečnč ho wyob:
cowali i z cirkwe. u

Bnoč fe tak dcilo, naftoUpil na trůn jiUý cifať,
jmčnem Basiliuš r. 867d Trn pak Focia š patrřarchatU
fwrhl a w kláffteťe zawťiti dal, fpolu hUed ťúdnčho pa:
lrřarchu Jgnáce po defitiletčm whhnaUstwč nazpčt na
ftolici arcibiskUpskoUdosadil, owsfem ch z tč pťičinh, abh
wessel w fmir š Řimrm a abh lčd fwůj arcibiskupu
Jgnáci wůbec oddaný, Upokojil.w Ll pončwadž asi 300
biskupů od Focia dofazených mčli nhni poftoupiti mifta
fwá dťiwčjssim od Focia sesazeným čxisiupům a zdrcihali
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fe ,podrobiti ,se patriarchowi Jgnácowi: flawnč oonwil
papež HadriaU ll. fesazeUi a whobcowáni Fociowo, dal
spáliti weťerč Uerieri Fociowa sborU a Uabizel pťi:
wržencům Fociowhm wolUb Uáwrat do cirkwe, pakli se
ťádněho patriarchh Jgncice pťidrži. Wčc tato whroanla
se koUečUč Ua snčmč Uásledeicim.

š. 109. Bsmý wsseoberný snťm rirbewni m Caťihradť.

(MA.) r. 869.

Bhl již swrchowaný čaš, abh celá cirkew poradila
se o UkončeUi swrchU řeťcUč roztržkh; Ua whchodč mčlo

se státi UarownáUi š oUčmi 300 bisknph kteťi Fociowi
ftranili Ua šapadč pak měla se opět weťejnč whslowitč
pťcdnost Řimske stolire pťed patriarchon Caťihradským
Sám cjsať žadal papeše abh bhl snčm odbhwan w Cclur
řihradě, a abh tam papež swč zástUpce odeslal. Na pod:
zim r. 869 seffrl se wskUtkU snčm. Wedle papežských
ponmocniků seděl k:ned paetriarcha ngic, pak zcistUpcowč
ostatnťch tři patriarchů wýchodnich. Nejprwš wýchodUim
biskUpům ža powiUUoft jest Uloženo, abh odťekli se Focia

a wffech kroků i bludů jrho, což kdhž se stalo, pťijati
jsoU zasč do cirkwe. Fociuš bhl takš domlcen, abh se
dostawil, ale erdpowidal k otázkáln sUěmUjicichotců,
leda Učktrrými wbrokh pisma swatčho. J whjúdťil se
pťed cisaťem pťitomme, že jrdiUč cisaťi a Uikoli papežu
skhm whflancům mini odpowčdati, Uačež podwržeUč pod:
pish od Učho proti papeži weťejně spáleUh jsou, a oU
bpl pro žpúchalxý zločiU po tehdejssjm cirkeinm zákonu
dožiwotnč z cirkwc whloUčeU. We swčm rozsUdku
whjádřil se snťm w tato slowa: „Fociuš mhsli jank a
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mluwi jinak a drži fe lži: co mluwi, je doďrč, ale zlč
koUá, a umi tak lidi klamati, jako nikdo pťed Uim nedo:
wedl, an po Učm kdo dowede.“ ouaNa to pťednost Řimu
skčho ďiskupa jakožto eUciftUpce!fw. Petra ďhla slawnč
prohláfsena a ode wfsech UzUcina. Když pak wsfelité ufne:
fseUi fnčmowni od pťitomných 102 ďisiUpůw podepfáno
jest, ďhlh jednota a pokoj afpoň ňa oko opčt w cirkwi
zawedrUd

Na Uesstčsti pťissli k cisaťi ťeckčmU práwě trhdaž
wdslanci z Bulhar kteřicifare opětzwiklali Řečeni
wyflaUci se totiž we weťejlte schUzi š cťfaťem před pcl:t
pržskými legatd a pťed wýchodUimi patriarchd ta;ali, ko:
mU UarodBulharfkhw cirkeinm ohledU pťimi:
leži zdali ftolici Řčmfke nebo Caťihradske
Řimssti whflanci twrdili žr BUlharowe patťi ďezprofrťedUč
pod spráwU ťimske cirkwe, jelikož kral bUlbarský fe wssim
lidem swým stoťici fw. Petra fe podrobil a téš ďikaph
a kněze po fwé šcidofti z Řima oďdržel. Naproti tomu
whchodni zástupcowé čitali BUlbard k cirkwi wýchodlli,
jelikoš národ ten pod cisařskoU wlcidu ieeckoUpatťi a hned

prwni fwě kttčze z ťeckč cirkwe obdržel. Čisať očekáwaje
welikých profpčchů politických z toho, kdhž BUkhaťi Caťi:
hradskč cirk!di připadnou, pťidal se k tomuto drUhému
miUčUi a sta:al fe aďh ďršh posláU ďhl ťecky bifkup do
BUlhar, Uačež latiUssti kněžiodtud wytlačeni ssoU W Ři:
mč pokladali toto jedUáUi za UrážkU swých praw uo aa
roztržka na nowo fe ftrojila.

Práwč, kddš fe o tě wčci wyjednáwalo, r. 878 ze:
mťcl patriarcha Caťihradský Jgnác, a rozkol bpl doa
dčláUtim, že cifať opčt Focia Ua Caťihradfkou
arcibiskupskou stolici dofadil. Fociuš totiž šalč:
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chotil cisaťi tim, že Učenbm fpůfobem půwod jeho od::
wodil od wznesfenč nčkdh anowawssi rodinh, jež prý
čafem schUdla, a že tUdiž owssem pťedesslý cifať Basiliowi
žcidnoU zwlásstni milost neprokcišal, kdhž jej, potomka krci::
lowfkěho rodU, za fpolleeidce powolal. J bhl Focinš ža
whchowatcle cifařských děti powolčm a prwnim rcidcem
cisařfkým Učinčn Cifať fe Uadcil že ho z wdččnosti
bUde proti paprži ohlednč BUlharůw podporowati a
staral se tedh wfsemi prostťedkh, abh FociUš w Řime
bhl potwrzen Papež tehdejssi Jan TUU., nepťekwapil
se, aniž fe dal úlifnou ťeči oklalnati maje pťed očima
zUowa hrošlct roztržkn cirkwe a boje fe, abh rozbodnbm
odporem nowč boje neprowolal, zwolil cestU mirněbo
whjcdnáwcini uu Chtťl tudiž Focia opčt do cirkwe při

jmoUti pakli jen tento weťejnč pťed fněmem chhbh fwe
whzna a je odwola, pakli BUlharh Řimskč ftolici ponecha,
a pakli bifkupd od patriarchh Jgnace Ustanowene w úťa:
dech jejich strpi.

Me lstný FociUš položil r. 879 welkb fněm bi:
skupů do Caťihradu, na nčmž wůči 380 bisknpů wi:
tčzftwi nad papežem podwodnbm opčt fpůfobem slawila
Zfalsiowal totiž pťipiš papežůw, whnechaw wffecko, co
proti němU (Fociowi) w nčm ftcilo; tčž wepfať wsselikš
chwálh o fdbč a pťidal do nčho zawrženi ofmeho obecn

neho ,snčmU z r 869 jakobh zawrženi to od papeže wd:
chazelo Na to poskawil se takťka na roweň š Řimským
bistUpem, ohlčcsil, že každeho kdož bh jej UeUznal,z cirkwe
wyhosti, a toho, kdobh wdzncini wird. nčjakým pťidawkem

(o whcheizeni DUcha sw. i od Shna) porussil, že do klatbh
Uwrhne. Na to pťitomni biskupowč whhlásili Focia za
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patriarchU a prohlcisili teUto fjezd biskupskýza wffeobchš
cirkein fnčm. ,

Bapež, jak mile se o tomto podwodu dozwčdčl, po:
slal do Caťihradu swého whflcmce, abh UerfseUi tohoto
sborU ša UeplatUci prohlcisil, začež legat po celý měsic od
cifaře UwčzUěUbhl. J whxobcowal papež Ua Uowo
Focia z cirkwe, a Uowý cifať Lew Ul. r. 886 doUUtit
Focia k odstoupeUi. Dc:l totiž w koftele pťečifti seraw
šločinů jeho, prohlásil ho za fefazenčho a šawťel Ho do
klcisstera, kdež po pčti letrch zemřel (r. 891).

Tim bhla Ueblahú boUťe sice Ukonejssenc: uu ale
rožtržka od Focča začatú Uel;acclila sc nikdh wice, an:
brž čekala jen Ua Uoon pťčležitost, abh boje šnowa wd:
pUklh c: ičxsstč wčtssč rozkol špůfobilh.

š. 110. Botrimecha dňlichmxlCrrUlarjUď r. 1054.

Qobmmnň lxožlršbn.

W jedencictém stoleti zplaUUla Ua nowo dloUho doUr
Uajiri Zč:sskwýchodUčchpatriarchůw proti Řčlnu. Patri:
archa Čaťihradský, CerUlar (1043u1059), bhl lUUžbeze
wfsi hlUbssi bohoslowcckč Učersti a wsfc:k Uad UcirU cti:
žcidostiwý. J fpojil se š arcibiskUpem bUlharským, abd
erdwisiost fon od nadwlcidh papešskčprowedl. Bohmllo
ho k tomU hlawnč whjedUcťwč:Uipapeže Lwa 1)(. š cť:

sařem ťeckým k tomU smčťUjicř, abh cčsař zarazil ssiťeUi

se NormaUů w jčžUčJtalii Batriarcha se obciwal, že
bh, pakli se tito dwa fhodUoU, mohl pťijiti o swou dou
mUčloU neodwčflost od Řima Broto poslal r 1053
jednomu biskupU w jižni časti Wlach, Řekům podlobeUé,
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lift w Uěmžhorlil proti Učkterým Uowým zloťa:
dům jřchžFociUš jefstč ŘimU bhl erhtýkal. Užiwaji
prý kťrskane žapadUi cirkwe pťi mfsi sw UekwasseUčho

chleba, což prý způsoďem židowským páchne, tšž prý za
pokrm brciwaji krew zwiťeci, an i masa zwiťat Udáwe:
Uť,dcha zasskrcemšch, což zafe odpowidá zwka pohanskčmx:.
Lift Čer:llarůw o tom jednajici doftal fe w stUtkU, jak si
CerUlar přč:l, až do rnkon papešowhch, a papež wýčitkh
thto důstojUč whwrátil, fpolU wfsak patriarchowi domloU:
wal, že UedowolUje zč:padnim knčžim Ua wýchodč latiU:
skiych oť!ieadůx Užiwati, a že jčm kostelh zawirci, kdežto
ťečtč knčži i mUřssi beze wfsi pťekcižkh w Ři:nč mssi fw.

dle obťadů swť,dchkoUciwaji. Bozdčji pak odeslal papež

CerUlarowi zwlč:sstntm poselstwlm atowý důraznčjssi spiš,
w Uěmž ho keirú, že se stcile awssak bezpráwUč wsseobec:

Uým patriarchoU Uašýwá, a wýchodni patriarchy fobč pod:

.xobiti bledi Kardanl HUlUbert, jenž bhl w čele tohoto
poselftwi přidal pak k tomU sij spiš „rozmlan Řeka

. š Batinikem “ kdež Řckům Učktere zloťady whtýkak ze:
jmeUa, že kťeft děti až Ua ofmy dexn odkladaji, ano po:

křtčmš od latinských kllěži znowU kťtici přikazUji. Me pa:
triarcha Uechtčl š poslaUci papežowými ant mlUwiti ani
wyjednáwatť, Uačežtjto položřli pťed dUchoweUstweUt
a lidem na oltcřťw hlainm chramčShUaBou
žiho odpowčď Ua wyčirkh CerUlarowh, a whloUčili ho
ž cťrkwer 1054 thž pak anratili se do Řima
UražeUy patriarcha zase whhostil poslancei papeže z cirkwe
a obwiňowal cirkew z rozličUých blndů, kterč chtčl wh:
xnhsilšnýmš anšb ma!šchernými důkašh doliči:i. KoUečUě
son UadUtosti tak bhl UUefseU, že počal Uosřti odznakh
mocč a wlúdh cisaťskč, doklé.daje, že Ueni wclkěho roz:
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dilU mezi biskUpem a wladaťem, začež jej cisať dal od:s
wčsti do wthaUstwi, kdež r. 1059 zemťel.

Po sto letech Ua to dosáhla erole wbchodUproti
západU wrchole swšho, kdhž r. 1204 w kťižowhch tažea
Uichlatinici ťeckčho trůUU w Caťihradř fe zmoc:
Uili, dobhwsfe města, a kdhž w slepč zUťiwofti wssecko
ohUčm plenili, an dčl UmčleckýchUesirtřice. Tim wzpla:
UUla prUdká UeUáwisk proti wiťe katolťků západUich opčt

poznowU, a prowedla dosawádlti rozkol úplnč do koUce.
J trwá tato weliká rožtržka až po dUeš k UefmirUč
fskodč kťefkaUstwa a jest tak ťka ranU UezhojiteonU
cirkwe BáUě.

š. 111. Zšma dlnmni poUUsy o s,jrdUoceUi išrůů

ď llťiťmrm.

Qd tčch dob snažili se fice stále biskUpowč Řimfsti
a rozličUých prostředků k tomU whmýssleli, abh se sjedUo:
tili opčt Řrkowč š cirkwi, awffak Uedocilili toho, leč jen
w Ulalých částkách; Ueboč ťečti patriarchowš Uechtčli se
wťce wzdeiti Uabhtč fwš famospráwh a erdwislč pťed:
Uosti w krajincich wýchodUich.

ZnačUějsii spojeni stalo se Ua wsseobecltěm sUč:
mš w LhoUč r. 1274. Cisař řecký,Michael, zbawil totiž
latinikh onč wládh, kteroUž si bhli před 70 lety Ua wb:
chodč dobhli, a UčiUil opčt Cařihrad sidelUim mčstem
ťeckčřisse. Dbáwaje se pak Uowých útotů Ua son oď:
UowerU ťšfsi od wyp!.!še!!šh:x kršle !Ctš!!skčchoa sicilskšho,.

hledal ochranh a pťišUč Ua šápadč: pomocixňpapeže. Na:
ďidl mU tedh sjedUoceUi ťeckč cťrkwe š Nimem a wy:



Dwa hlawni pokUsdo sjedUoccUťŘeků š Řťmem. 507

siancowč cifaťssti takč podepfali listim:, kterouž pťijimali
Učeni o Dnchn fwatěm a UzUciwali přednosk řimskěho

papeže; awssak lid wýchodlti naweden od Uepowolltých
bisknpů, protiwil se tomU, a po smrti cisaře erfera
jest opět jedUota z Uecirkewnich ohledů wnUceUá, a bi:
skUpowč i lid, kteťi zůstali wěrni jednotč Uzawťeně, bhli
proUásledowčmi

DrUhý znameUitějssipoknš stal fe r 1:138 we Fer::
raťc a r 1439 we Floreltcii Ua sUťmč,kdhžŘe:
kowě, tlačeni jsoUce od honUcich se do eroph TUrkU,
zase pomoci hmotUč potťebowali. Dostawil se fem fám
cifať JaU 71 š patriarchon a 21 biskUph a četUým
lidem J konanh jsoU weťerč poradh a rozmlUwh, až
konečnč pťijali Řekowe anrhh cirkwe a připojili se k Ui
k Uesmimě radoski fhromciždčltých oth a dobromhslneho
papeže EUgeUa, jenž to š erýslowUým plefánim křeu
ft“aUskšmU swč!tn ohlcisil. Llle Efeský biskUp Marek, jeUž

jediUý Uepodepsal spojeni toto, žmaťil celč jedUáUi. Na:
wrátiw s.e lotiž, popUdil lid proti ostatUim biskUpům,
kteři se š Řimem fjednotilř, a tito kwňli pokoji w otčinč
odwolali w slaťdosti fwč dťiwějsfi podpish, a jednota tato
opčt bhla zawržena

Tak owfsem wzmahala fe UedUwěra w UpťimUost
snah ťeckýchpo spojeUi š cirkwi a proto Řekowč Uedossli
Ua zapadč an oUterosti an pomoci, ldhž TUrci r
1453 pod Mohamedem U. CařihradU se zmocnili a
hlawni chrám Shna Božiho w messitU promčUilie Qd
tčch dob až pofnd anci řeckoU cirkew w porobč drži.

Nčkteixi pak z Řeků pťece zůstali wčrUi Uzawťenč
jedUotč aUebo spojili fe Ua Uowo š cirkwi a trwaji až
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posUd w jednotč těto. Nazhwáme je sjednoceně Řekd
a cirkew powažUje je za rownč katolikům, ponecháwajic
jimq UžiwáUi domciciho jazhka pťi slUžbách Božich a nčm
kterě zwlásstni obťadh k. p. pťijimáni pod obojč, jakož č
některč whchodni oďhčeje k. p. ženatě knšžstwo. Mnozi
kťeskanč Ua wýchodč, zwlásstč w RUsich (asi 3 Ulilionh)
a w NakoUskU (aš půl čtwrta mil.) zejmena w Haliči,
w Uhrách a Srdmihradskll patťi až dofawád k těto
jednotě.

i Qstatni pak opčl odloUčeuč cmeb dosnd Učspojenč
Rekowč slUji Uesjed noceni Řekowč ččlč,jar se samč
radčjřnazýwaji, prawoslawni (čiliprawowčmi). Cčr:
kew wssak wzdor ončm článkům o DUchU swatěm, o

pťednostř ťimskěho biskUpa nepowažUje je za kaciťe a

blUdaře, ale jmeUUje je jen ssismatikh čilř rozkol:
Uiky, pťejic si,š nimi brzkěho spojeni w jednoln cčr:
kwe Báně.

Za Uassi doďh počitá se jich asi k 70 milionům a
dčli fe na třť oddilh, a sice na 1. cirkew whchodni
pod patriarchoU Caťihradským š 9 milioUhwěťicich,
jemUž jsoU poddáni patriarcha Lllešandrinskb w Egdptč
š 5000, Yntiochenskýw Shrii š 50.000, JerUsalemský
š 25.000 wčkťicčch a pak 157 arcibiskUpů a kaiskUpůd

W tomto počtu jsoU zahrnUti takč Slowanč w TU,
reckn, xw Bosně, Hercegowčnč a w BUlharskU (k 6 mil.)
2. cirkew řecká, jež se r. 1833 od Caťihradn oswo
bodila a r. 1850 ř od patriarchh Caťihradskčho UznáUa

bhla. Řidi se shnodoU (sborem) w Whšnúch a patři
k ni i Řekowč z Malč Nsie a z řeckýchostrowů. 3)
cirkew rUská, která se jřž r. 1587 od CaťihradU od:
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dčlila š 50 mil. wěťicich; dťiwe ďhla pod patriarchoU
Kijewským, awssak od Petra Welikěho (1721) stoji pod
synodoU w Petrohradč.

J w Nakonfkčl Uachcizeji fe nesjcdnocelti Řekowč a
sice w BUkowiUč, w Uhrúch, w SedlnihradskU a Ua hra:
Uicich turrckých: jrst jich w celkU asi 3 UlilioUh.

Konec prwlliho dilU.
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ud údh knčžskéhoslawU Uctiwča snažnš šádáme„
abh, jak wesskerě údstwo očekáwá, mezi oktciwrm fw. Jcma

Nep. obět msse fwatč za žiwé a ša lUrtwč údh. nasseho
Dčdiclwi každoročUě konalč. Bskatni údowč UekUěži B

tčmtčž Uúbožným úmyslem w Uaznačeltčm času pťitořUUi
bUďtež Ulsii swaté. U hrobU swatého Jalla w Braze
koná též redaktor swatojanskčho Dčdictwi w dčn po
slawnofti Swatojanskč w 8 hodiU slawnč zpiwanč rekwiem
;g wsfeckh w qšanU oddwčťwaini údd,. ťra:rozč:so doťďomost77 77 d.jú

zawedl a Uadal w PanU odpočiwajicť kanownik knskoď
Wacslaw Befsina rhtiř z Črckdorodn



PoUčeUi o přistnpn
nomých údů a odbirňni lmrěh.

1 Kdo k Swatojanskčmn Dčdictwiw Prašr při:
stoUpiti hodlá, UrchkposstoU we whplaceněm psani (franco)
aneb jinak pťiležitostnč š napifem: „Ředitelstwi Swato:
janskebo Dčř ictwi w Praze“ swč jlneno a pťijmeni,
pak fon osadU farni a bistnpstwi (diecési), kU kterěmUž
piináleži, Udá, žároweň i penize wložt Wklad za úda
!ťcti tťidh okmássi jedUoU a Ua wždy 11 zlatých rak.
měnh; za rod, fskolU, obec, knihownn platť fo jednou ncc
wždh 22 zl.

2. Každý Uowč pťistonplh úd nechť si listet Ua od:
oiráni knčh dobťe uschowci a náfledujiciýo roku, jakož i
potom w budoncich lrtech po Welikonoci si jej od swěho

wcleb dUchoinho pastýťe podepfati dci Bak mnžc na
qeentolistek žijeli úd w Čechach, knihu w kučhtllpcctwi
Jaroslawa Posplssila Ua sw Wacslawskěmčili koňskémna:
xněsti č. d. 783ul1. whšdwihnonti, jenže xUUslpťipojiti
Z kr. r. č., kterýžto peniz pťislussi knčhkupri za práci a
obcilkn. Bro údh w Qlomúckěm arcibifkupstwi plati totčž,
Ženžc krlihh swé whbiraji w kněbkupectwi EdUarda Hďlšla
(Helcla) w Qlomúci na hornim Uáměsti w č. d. 285š
xidowé pak z Brněnfkého biskupstwi Uechk se o kuihh swč
hlási w knťhknprctwi Karla Winikra w Brně w ťeule:
Uáťskč Ulici. Dstatnťm údům w jiných diecěsich sc zdržnu
Ucim zasilaji se knihh přimo odfud. Kdožby ale žádal,
abh mn knčhknpec kuihu pofston zaslal, pťipoj mimo oUU
.3 krejcary kněhknpci pťináleženjici, pro lrtossek jesstč 5
srrjcarň na kolek liftu powozněho Ueb ncikladnčho.



3 Bťrstčhnjčli se nčjaký úd z Čech Ua MorawU,
aneb odeberr li se z BrUčUskek,w biskupstwi do Qlomúckebo
aUeb naopal Uechl to Ředitelstwť we whplaceUem lčstU
(fraUco) ozUmUi, kterež mU Uowý lťstek Ua odbčran kUěb
posfle, abd pak mU w pťislnstém kUěk,:knpectwiwhe
dáUy bplp.

4. Pončwadž odebťracč či podčlný listek může w
ztrátu pťijiti Učb č Ukraden býti, každý si čiflo jek,:o pro
takowý pcid Ua jistšm mistě kn př. w modlitebni kUišce
fwč zazUameUej: a pafli skntečttč ztráta fe Udcila, Ředi:
telstwi o Uowý tťstek požádej š pťipojenčm 20 krejcarů,
co poplatkU za whdcini listU nowčho a 10 ďkrdUa pofstowni

wýlohh, tedh úhrnem 30 kr. Bťipomináme ale, že kdybd
se Uápotom pohťesseUý prwni listek mč!l žase Ualčzti,
tento wčce šádUč platUosti Uemá.

5. thš Umťel úd, šcidáme sUažUčpošůstalš přátele,.
abh, kddž si na tento listek knibn posledUiho rokU (tťebaš
po smrti úda) whďrali, úmrti tok,:oúda na lčstet teU po:
zUamenali a dot!,)čnčmU kUěk,kapectwi wydali; aneb pox
prosili swčk,:o pasthťe dUchowUťho, abh listek teU zdejfsi

Uejdůstojltčjffi koUsistoři zaslal.
6. Rod se bšťe, pokUd jmšUo fe Uetrati. Shnů:li

Uenč, odebiraji kUthh dcery zakladatele rodn, dokUd žiji:
ditkh pak jejich jiUč již jmčtto Uesonci nrmaji prciwa to:
hoto; rod whncťel.

7. Spojirli se anžel š cUaUželkoUson w jech
toliko základ (11 zlz), wydciwaji se knihh jenom do úmrti
periho z Uich. Taktěš, spoji:li se w jedeU základ bratr
š bratrem Ueb „sčstra ďe sčstrox.:, aneb brc!tr še „sestrou a

podobnč, whdciwali fe kUřk,xhjeU do úmrti todš:oe jenž

peri jest UapsciU Ua pťijčmaci listiUč (diplolUU.)
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Utrťi během rolm 1868 ňnrb ro dťiwr mrtwi redaliri

nZnůmeni byli.

W Ǧ c chč ch.

l. iU ššraisňě arridierěsi:

Důst. p. BUrda Frantissek, dčkan w Sedlčanech.
Cink LťntoniU w Slaněm.

DUdek Nntonin w DUssUiku.
Dwoťcik Josef w Hlawenci.
Fialowa Kateťina w Praze.
Hawlowa Maǧdalena w Mokťanech.
HolesfowskciMagdalena w Slawětinč.
Honowa Anna w Nowých Benátkcich.
Zančata Kateřina w Mokixanech.
JUU Jan w Kačicich.
Kaiser Jcm w Hbitech z. r.
Kalčikowa Frantisfka we Zwoli.
Kaprcilek Tomciš w Řidké.
Kleindienstowa Marie ččaw.zťcidU fw. Worssilh w Praze.
KofskcilkowaLana w Praze.
Kosstiť Matčj w Sedlčankách z. r.
Kratzmann Antonin w Praze.
KraUsowa Barbora w Kwětnowč.
LUkcišMatčj w Dol. Bčle.
LUkssan Josef w Hbitech.
Matčjiček Josef w Bťezi.
Nowotnb Jan we Wlassimi.



Qčenásslowa Marjana w Praze.
Qlič Wáclaw w Celatqwicich z. r.
Blzák Josrs w Ejpowicich.
Pbcha Wáclaw w Scarých Benácrách.
Sládek Jiťik w Kuchanowč.
Sliwonora Barbora w Posstowicčch.
Šeborowa Nlžbčta w Jesenici z. r.
Šefččrowa Marie w Prazeeu
Šmelcrowa Frantisska we Zwoli.
Tfchochnerowa Tcresie w Radouicich.
Trzkowa Marie w Chžinču ,
Twrznčkowa Nnna wedWelkých Kýnowicich.
Ungrichtowa Marie w Bxxaze.
Wáwrowa Framisska w Praze.

Welasowa Betrollilla, prowdaná Wostcir!owú w Hďitech.
Uhru em 37.

2. UD Fitnmťťimě dirrěsi:

Fďrstrowa Nmalie, prowdaná Karcislowá w Qsexltci.
Jawůrexk Frantissek w Boressowicčch.
Jonáš Matčj w Qnixedč.
Růžička Josef w Hoťlllče

Strlčádek Josef w Rnprechtčcich. ,
Wel. p. Wikuer Jan, farář w Rannč. Uhrnem 8.

Z. w eúrňlohradeú:č dierěsi:

Blažek Jan w Lukawci.
Bťezinowa Marie w Bawlowč.
Holcowa Frantiffka w Slatinách.
Karáskowa Marie w Now. Bydžowč.
KopeckýFilip w pťedmčfti Swojanowskčm.



Korejtrowa Alšběta w Cýodowicich.
Matonsiowa Kateřim w Slonpnč.
Mencl Josef, Učitel w Dol.:Králowicčch7
Důst. p. Moučka Jofef, wikáť a faráť w Potčchách.
Qtrubowa Dorota w Milowicich.
Badčrowa Frantisika w Chlumci

Richter Frantissek w Swojanowč
Řiha Jan w Tnpařlech.
Sazawský Karel w Časlawč
Wcl p Sehnal Jofef, saráť w Chodowicich.
Swobodowa Kateťina w Mčnikn.
Wynfseilrowa Kaceřčna w Hořčcxch. úhrn em U.

1. iB BUdťjowichč dirrčsi:

BeUťssek JaU w Černowicich.
Brycha Matčj we Zcoouicichz r
BUresiowa Lidmřla w Bohumilicich
Čřžek Frantissek w Radanech
Důst p Fafter Jan arciknčz a děkan w Domašlicich.
šlorianowa Marie w Domažliclch.
Hláskowa RosiUa w Krnčnč.
Hlawáčowa Kateťina w Bťeznici.
Hlinka Frantisset w Star. Smoliwci.
Hojkowa Nlžbčta w Hrdloťešich.
Hornowa Marir w Domažlicich.
Hrnbý Tomáš w Newžrlictch.
Weledůst. p. Jechl Frantissek, kanownit w Bndějowicich.
Jrlinek Wáclaw w Nlbrechticich.
Kallfsck Nlltonin w Mjťowicich z. r.
Kamissowa Maričilta w Hrdloře;ich.
Weledůst. p. KaUc Josef, kanoinl w BUdčjodicich.



Koftliwá Amla w Klenči z. r.
Kristt JaU w Dlessnici.
KUčerowa AUUa w Lipi.

Bedwina Martin w Domažlicich.
Mácha Qndťej w Plessowicich.
Maidlowa Anna w Snssici.
Masskowa Tercsie w Hlubole
Miteš Jofef w Martinicich z r
Mitssanowa Marie w Kamenem U1ezdě
NowotUa Nnna w BUdčjowicich
Prnc Jan w Nlbrechticich.
Pellc Matčj we Witlcich.
Wopelinfký Bartolomčj w Horn. Mezeťičtu.

Robl Fxǧantisfek w KleUči.
W p Reťicha Bartolomčj, farar w Protiwinč.
Rezaččowa Llnna w Drašanowě
Shančl MatoUš w Čičenicich
Stresšeowa Barbora w Domažlicich.
Sbkorowa Marie w Bťeznici.
Tesskowa Marie w Martinicich.

Wotawowa Dtlilie w Bndějowirich z. r.,
Uhrnem 38

Na Morawč.

čd. M Momúchě arridierťsi:

Adamčsk Jan a Matháš w Paclowicčch z. r.
Ndamčikowa Marianna w Paclowicich z. r.
Albrechtowa Katčřilla w Jťmani.
Arnosstowa Lucie w Polkowicich.
Baťina Frantissek w Bťessti.



Bláha Frantissek w LUdkowicichz. r.
Blažkowa Biktorie w Klenowicich

Bezdčkowa Marianna w Dol Nečicich
Čagankowa Barďora w Borssicich
Čerwinkowa Mariana w DUbě z r
Čihal JaU rolnik w Qpatowicich
Čibal JaU, dolnkať w Qpatowicich
DUdak Jofef w Čelčicich ž r
Doležalowa Magdalena w BlUdowč.
Dofskowa Amm w Chorhxlě.
Dluhý JaU w Zúbřehu
Ferdhni Karel w Uherskem Hradissti.
FUčikowa Barbora w Čelčicich Z. r
Hawlický Antonin we Wodce
Hejbalowa Nnna w Starčm Ptčni.
Hillowa AntoUie, prowdaná Qchpkowá w Jarkowicicď.
Hlobil Tomciš w Doloplazich .Z r
Hossak Jofef w Kťenowicichz r
HUbačkowa Kateřan w Řetechowč z. r
Cbhtil Jan w Kťenowicichš.
Jaňečta NntoUin w Zábťehlle
Jankowa Marialma w Qprostowicich.
Ježkowa MariaUna w Měrowicich z. r.
KaUcká Anna w Kojerinč.
Klemowa Frantifska z KUdlowic.
Klwaú JaU a manželka Weronika z. r.
Korec Jgnác w Protiwanowč.
Knil Josef w LoUčanech zd r.
Králowa Tekla w BoUčanech z. r.
Kratochwilowa AUežka we Wlasstowictch.
.skroUpa Nlltonin w Hnlbčicich.



KUbečkowa Kateťina wc Welikč.

Knbrnka ŠimoU w Mor. Qstrawč.
Knčera .Josef w Qpatowirčch.
KUčera Frontřssek w Qpatowicich.
Důst. po KUranda Zan, dčkaU w Dolanech.
Labndkowa AUUa w Mor. Qstrawěe
Lcžúk Josef w Lipowč.
Machancowa Nnežka w Opatowicich.
Wel. p. MitUlic Cmanuel, kaplan w Pawlowřclch.
Mikulčc Michal w Qlomúcxch.
Mináť Karel w Qpatowiclch.
Minslrowa Nnna w Olfsowci.
Mlček Nntončn w Řetčchowč z. r.
Nakládal Wacsiaw w Tnčapcch
NawratilowaJohanna w thčci z. r
Nowotna Tercsie w Čechách
Qndronssek Jan w Žakowicťch
Qndruš Jgnac w Střebowicxch
Palelowa Wincencie w Miloslowicichš.
Becha Šimon w Bezdčkowč

Brtrowa Prtronilla lš Qpatowicich.
Prtrowa Trresie w Cechúch.
Besscikowa Marie w Liboswárech.
Bolafsta Jofef w Starém mč!stč
Polafskowa Npollena w Stmčm mťste
Bomžčlowa Kateřina w Čechach
Bospissilowa Werunika w Marlinicich
BoUc Jan w Loučanech z. r.

phowský Potr wečWodco
Rndolf Jan w Holici z r
Řihak Waclaw w Swatoboťicich



er. p. Scibert Dlloiš, saráť w Baclowiciche .o
Wel. p. Skýba Frantisfek, farúř w Zasfowťz
Slabá Werunika w Polkowťcich.

Slabý Josef a manželka Werunita w Lurdkowicichz. r.
Sládkowa Anna w Ceskz Huzowě.
Smakalowa Anna w Blud owť.

Smolkowa Marialǧa w Kelessowicich.
Sotornik Jan w Celčicich z. r.

Sousskowa Wcrmtika w Bjklenowicich.
Stržin!owa Barbora w Usti.
Šlahounkowa Rosalie w Borssicich.
Šnaidr Dnďťejw Hlainci.
ŠoUstek Tomáš w Zlechowč.
Špačer Štčpún w Kpjowč.
Tomásskowa Teresie we Swěbohowč.
Uwirowa Llpollena w Jahtaťe.
Waclawik Jan a manželka MarianUa w Bozlowicichz. r. .
Walcisskowa Cecilie w Kozowč.
Walenta Jan w Bezuchowč.
Welcbilowa Marie w Uherskčm Hradissti.
Wel. p. Wečrrek Wincenc, faráť w Blissticich

Pojtisskowa Biktorie w HUfstěUowicich.
ZitUá Teresie, prowdaná Zapletalowa w, Biskupstwu.

Uhrnem 94.

6. M Brněnslcě dirrťsi:

Andrlr Matouš w Miroslawč.
Nntoninowa Teresie w KUťtmě.
Wel. p. Brhel Jaknb, kaplan w HUftoprči.
Frančk Bartoloměj w Šitboťicich.
Fottr Frantťsfek w Stražowickch.



Hrchi FraUtisska w Bilowicčch z. r.
HUdečkowa PetroUilla w Branžowě.
JaUdlowa Rosalie w SUlkowci
Kaňa FraUtissek w Šitboťirich
BaUdat FraUtissek w Bedrichowč z. r.
Qlerik Frantissek w Králowčm poli.
QtoUpal FraUtissek a UtaUželka Josefa we Walči z. xx.
Bejčoch Josef we Welke:Dejssi
Robeš Josef w Ujezdč z r
Rychlik JakUb w Hodčjicich
B. Sewera BohUmir, kUčzťádU sw. Fx:cmtissiau
Wel. p. Skalil Frantifsek w Kťowi!n.
Sláma Wawťinec w Kťižanowicich.
Skraňákowa Maric we Wýcomělčcťch.
Smrček Tomaš w Sokolowicich
Smýkal Matej w Radoffticich
Škorpilowa NUUa w Komarowč
ŠUbert Karel
Uxxbánrowaan w Ščrbořčcich.
Weleba LlutouiU w Kťowčm.

WiktoriU Jofes w Pohoťrlicich.

Wlček FraUtifsrk w MeťťUě ,
ZoUbekTot:láš w Šitboťicich UhrUem 29.

W Slezskll.

7. ?Ue kďrntislalnsůě dierěsi:

Klopec JaU w Dombrowě.
DťihockáKarolilla w Zámosti z. r.
MasUá Maria w Heťlnallici z. r.
Nčmec Jan we FxxýssratU.



Newratowa Kateťina w Hrllssowč. ,
Petarská Maria w Zámofti. U.hrnem 6.

8. ťď Uakwtlsich:

Barančičkowa JUliana w Hor. PoftorUč z. r.

Čhrenhšser Aloiš w Garstenč w Hor. Rako,Usich.
ZhaUělowa Helena w Hor. Postornč z. r. Uh rn c lU Z.

9. R Uhrňch:

Dňst. p. Bchánšzký Fralltissek, čestUhkanownikw DubUici.
P. Hawelka EmaUUel, knčzťcřdnsw. Frantifska w Tranšx.
Wel. p. Hšnsz Lwaik, kněz a profefor w Spisil.
Jaksicsčdwa Ewa w Nowých Zámkách.
Kiripolskčc NnUa w Nowi;ch Zcimkcich.
Krchlery Kateťina w NoseUberkn.
Wel. p. Lohetta Pawel, farč:ť w Harikoczi.
Bmllikowa Teresie w Bystťici.
Betrikowic Jcm w BohUUicich.
Sncanowa Maria w Nowých Zcimkčxch.
Wel. p. Swok Fralltissek, fmeáť w Bndmč!ťicich.
Důst. p. Sztánik Eerrich, čestnýkanink w Nitťc.
Šewčik JaU w Nowých Zámkách.
šllwrcki Ewa, prowdaUá Horwathowa w Nowých Zčnnkách.
er. p. Wacula JaU, farář w NitraUskčŠarsii.
Wel. p. Wachaja Ladislaw, kaplaU w Bmxskčxnlsw. Jiťi.
Wallnrrowa Nlžbčta w Racišdorfl:.
Walowic Michal w Starě TUrejř.

eredůst. pe Wiber Joses, swčtici biskU,pa prodosit w
Bťetislawi. UhrUem 19.

Tedh úhrnem w Pálm zesUUlťpchúdůw letoš 243,
kleřižto ulodlitbám žinxoucich porUčcUi bxlďtež.



ur. “O stawbě metropolčtnčho chreinm
w Praze.

Stawebni oprawa metropolitUiho kostela Pražfkčho
jest pro kašdčho úda nasseho Dčdiclwi wčci netoliko za:
jimawou, ale i welice důležitou. Nebok w tomto kostele
leži wedlč ostatků Uassich fwu patronú takč tčlo fw. Jana
Nepomnckčho, jehož co zwlúsftniho patrona naffeho fpolku
ctimr. J jest oltáť jeho jako stťedifskč celčho nasfeho
dratrstwa. Tam byl pološcn základ k nassemu Dčdictwi,
kdhž w Púnn zefm:lý Nnt. Hanikýť w roce 1830 složil
U stupňú oltúťe fw. Jana 1000 žl. wc stťťebťek tomU
účelu, aby se whdúwaly knihh pro zbožný českh lid.
Bhlo to wrffkerč jmčni jeho a dúno bylo Ua konci ži:
wota jeho, protož nazwáno jest Dčdictwi fw. Jana Ne:
pomUckčho.

U prahu chrcimu swatowitskčho žil a Uejraději při

oltáťi swatčho Jana Bohn sloUšil w PeiUUzesnulý Wcic
law Pcfsina rhtiř ž Cechorodu, který o Dčdictwi fw.
Jana š takowým úspčchem fe staral, že ťdhš na ťon
ci rokU 1857 ze fprciwh těhož Dčdjctwi whstonpil,
ono již 16480 údů čitalo. U oltáře sw. Jana Nepo:
nmckébo flo::šč fe každým rokem w oktáwč fw. Jana
mffe sw. za wssecky w Pcimx odpočiwajťci i za wssecky
posUd žiwouct údh téhož Dčdictwi. J proto jesk oprawa
chrcimn fwatowitskčho údňm nasseho Dčdictwi welmi za:
jimawá, že nchsslčnkUkni počal a projcwil prciwč ťrčem)
druhý Zakladalel Uasieho Dčdictwi, totiž dústo,i„nť,dkaxx
nownik Wúcšlaw Pefsina. Mnoho se staral, aby my.
sslčnka ta w skutek Uwedena byla. Jjž w roce 1844,



kddž še slawila 500 letá památka pološeni toýoto chrámU,
žaložil Wácšlaw PessiUa jedUotUk dostawelti chrámU fwatoe
wřtskčho; Uež stUtečUč stawbh se Uedočkal. Skanl w roce
1859 w tš jiskě Uadčji, že dťlo od Uěho počatě po smrti
jeho fc fskastnč whkoUá, protoš takč jedUotU pro dosta:
weUč swatowrtskčho chrámU Ustanwč! za dčdice roefske:

rého jměUi skrčho. J skalo se skutečltč, žr w rocč 1861
jedUota počala slawUč dtlo swč.

Dťiwe Uež o UdUčjfsi oprawč chrámu whprawowati

xšočUU,chci se zmřniti, še Uášuchrám založeU byl od králr
Ccskčho Jcma z LUcčmbUrkU a shUa jeho, Uápotomlliho
ctsaťe Karla 17. J bhl základUř kcimen položen dne
21. listop. 1344, kdhž bhlo bčskUpstwiPražskč za arci:
biskUpskwi pxxohláfseno. Stawbh fe šwlásstč Ujčmal Karel

Mfi. a zjedUal k Ui wbtečUčho skawčtelskéýo mtftra Mau
těje, rodem FrancoUze z města NrrasU posslěho. Po smrti
tohoto stawitele wedl sprúwU stawby Petr Parsčť pochú:
zejicč z GmUUdU w RakoUsich Uad EUžit Nž do rokU

1366 tedy po 22 letech byla ta čásk kostela, ktcráž UhUč
stoji, dU.ďystawěna, awfsak Ue šúpan, zrjmčlm klčUďa
Uad wrchUi lodť Uebhla dokonána, anďrž reUto dil bhl
pňžeUim od fpodni mrstUosti oddčleU, abp fe mohly slUšbd
Boži bez překážkykanti. Po fmrti Karla 17. dodčláUa
byla čcist chrámU, kreráž UhUi stoji a stawčla se wčž, až
při počátkU Hlxsitských wč:lck w roce 1419 wfselikú stmoba

přestala.
J bhl půwodni pláU chrálUU,jak jej peri stawitel

Matčj z NrrasU Utwoťřl, wrlkolepý a to co UhUi stojť,
obUássi toliko tťetťUUcrlč bUdowy anržeUě. Zdá se, že po
smrti Karla 17. shU jeho Wápcslaw Uad prowedenim cra
lčho pláUU šoufal, přotož chtčl loď chrámoon ;krátitř a
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tU, kde nhni wěž stoji, ccloU ďUdowU dwčma wčžemi a
pťimčťeným prčlčelim UkoUčtti. Než an to, jak ťečeno,
pro Uepokoje HUsitskč a Uefmirnč zwraty tehdejssich dob,
Ueďylo doďěláno. Zůftal tU začátek stc:wbhCa wčž š nč:
kolika začatými sloUpy a oblony a i to, coejiž stcilo,
Utrpčlo w potomnich dobcich požárh a jinými Uehodami,
zwlcisstč w prUskčm obleženi pťed 100 leth takowě
pohromh, še wčlbec jest se co diwiti, že co stoši, po:
sUd stoji.

Dňstojný kanownik Wcicslaw Pessina pojal tedh tU
mhsslčUkU, abh co Karel MA. z“ačal, Uasse doba dokanla,
abh totiž chrcim swatowitský dle půwodniho plciml, pokUd
to možno, dostawen bhl. Proto slowe jednota, kteroUž
k tomU konci zalošil, jednota pro dostaweni metropolit:
Uiho chramn w Praze.

Když ale ťeditelstwo jednoty w roce 1861, majic
w čele podnikaweho a nejwyfse činneho hraďčte Frant
zuThUUů, k dilU pťikročiti chtělo, wzalo pťedewfsim w
úwahU otáku: slUssi:li ihned započiti noon stawa aneb
skUssioli dťiwe oprawiti uftc!:rť;chrám a pak teprw rozssiřiti
a dostawiti jej? J Ufneslo se ťeďitelstwo na tom, že
dťiwe oprawi a zachowá ftarý chrcimU dťl a pak teprw
až š timto dilem hotowo ďUde, že přičiUi rUkU k ďilU
UowšmU.

J bhlo toto rozřesseni otcizkyopatrné a welmi sskastUš:
Ueďoč jakoš se pťi oprawcich starých ftaweb welmi často
pťiházi, že teprw, kdhš dčlnici do oprawh fe dali, posUd
netUserč wadh sč objewč, tak se dcilo i tuto. K oprawč

a wůďec k dostaweni chrámU Zǧowolátt bhl wýtečný fta:
witel Jofef Kraner, rodem Cech, z Wrahh pocházejici,
a ten w krátkč dobč dokázal, že chrám jest w Uěkolika



Uxiftech tak poronchcmý a Zchcitralý, že by fc byl š tiži
BUdonciho ftoleti dočkal.

J mUsilh wffeckd základy chrámll na fcih hloUbkh

ok,yledúny a nowými čtwercowými kameny oďťošenh ldťptč;
jedna kaple, tak zwaná Nmosstowa, wymtťa fe Ze šciwaži
až na 8 palců w sstitU swčm a obtčžowala jrden zhlaw:
Uich chrúmowých piliixň, který mohť tim fnadno powoliti
a celoU foUstawU klenbh poroUchati; protoš UlUsila tato
kaple rozeďrána a Ua hlUbssim zciklaďU wystawělxa býti.
Těš oblony opčraci wc wrchnč části ťxylyUesmirně poroU:
chciuy, tak že Ulohly Učkteré z nich každým dUem se sefoUti,
čimž bp owffem wrchnť čcisk chrúmU foUwislosti bhla po:
zbhla. J lUUsilh welmi opatrUč rozebrcin a ďUď z částkh
bUď z úpllm obnowellh býti. Dcile wssecka okUa še fwými

krUžďami, wssecky kameUickč ozdoďh a ozdůlky Ua piliťich,
wsseckazábradli Uad kaplemi a wysokě šúbradlč Uad swrchnč
lodi B jehlanci a wrcholkami swými mUsith Uowými dofa:
ženh lxťšti, jelikož wesměš bUď již zmižely, BUď oprfselh a

wůldec ZwetfseUh bhlp.

Dcile wffeckh kamrUUé šlabh okolo stťecha wodoswody
i š ústim fwi)m Ua žpůfob whčinajťcich oBlUd Utwoťe:
Uým, mUsily wyleimciny a Uowými dosašeUh ldýti. Kollečnč

mUsily i ftťechh, kterěš byťy flohU starčmU Uepťčmčťenh

a takě již zchútralč, ersseUy ldýti. Na mistč stťechh Uad
stťedUčhlain ťodi poftaweUa jest stťecha o tťetiUU wyšfsi,
Uežli bhla dosawcidUi.

Tim skoro již UkoUčeUajest oprawa zewnčjfsi a BU:
dowa, kterč: fesUtilU hrožila, jeft opčt Ua anohá ftolekč
šachowcina. J jcst pohled Ua Ui pro welkolrpost jeji a
Učžnost tisiečerých kamellických ošdob Ua Ui, Uad UlirU

přckwap:ljici, ba Uchwache k podin a k ZbožUosri.
Záxst



Než i U wnitť chrámu mUoho již stalo se. SloUpo:
ťadť, ťterěž oďihá stťedni loď we wýssi, ohlrdčmo a Učkte:
rýmř nowě podwlečenými sloUph opatťer jest. leta,
kteráž w tomto sloUpoťadi od posledUi oprawh pťed 100
leth zazdčUa jsoU byla, opčt otewťena jfoU, takže tam
pťiďUde Uowčxho swčtla a celč 1o sloUpoťadi Uowč twciť:

Uofti Uab:xde. Takč Ua miftč obhčerěbo slla obdrželh
okna w kaplich pťekrásUč barewUě skla podobU čaloUUů

Utajici, na jejichž spodUi čústi whnikaji obrazh Swatých.
J we whsokč lodi kostela jsoU již tťi barewltá okna ob:
jedUáUa. x

Dá:li Bůh, w pťisstčchdon lctech, totiž w r. 1869
a 1870 bUde oonwa celč tě starě bUdowh wnitť i wUě
dokončeUa, zejměna bUdoU kaple chrámowě Uowými čthr.
ťprannými stťiškami opatťend, Uintř řUdš chrcim čistč
dUprccwelta hlawni oltciť, kterýž jest již w dile, jakož i
Učkterč jinč oltciťe w kaplich, bUdoU w gotickěm slohn

postawenh.
N co se staUe pak po don letech?u Jakmile stará

ďUdowa ďUdr w poťáde, hodlá jednota přikročiti š po:
lnoci Boži k dostawchi chrámU. Nwsiak pťiprawh k to:
aUUto welikém:x podnikU ději se již UhUi. Bťrdewssim bhlo

totiž zapotťebi plúnnk nowé stawbč, akxhfe wůbec o těto
stawbě mlmoiti a na Ui oprade mhslitř mohlo a tento
plciU poskhtl již wýtexč:týstawilcxl Uúš Jos. KraUer. Jak
dle tohoto pláml má jcdeoU whhltžeti núš chránt, UkažUjč
wedle stojici oťorccžuZde widime wěž úplnč dostawrtwn,
Ua lewo wěže stoji Uowá budowa š skwostným portálem
Ua straUě západni oždobrmi. Co za wčžč k wýchodU se

skrýwci, jest ftarý UhUi oprawený dil kostela.
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Mňše si kašdý fUadUo pomdsliti, še stawba z koUeUů,
š Uichš kcxždý Umfč oď kameUika pilUě otesán, kroUšch a

hla„;en lxýti, jakož i stawba w Uesmťrnš wýfsi, stoji mxlť:
kšho UáklaďU. W posledUich letech whdáwala jedUota ročnš

wčre 40080 zlaeých. Totéž bnde potřcxďowarř i w pťťsstťch
don letech.

Nle kde ťxrala jedUota tolič penč; a kde je wešme
bUdoUcUčǧ?u Jedlwta stawi a donfá i dále ftawčti ž
pťťspčwkůdobrodřnců. W čelr pťizniwrů c: dobrodšjů jčilch
stoji Jeho Weličenstwo, cifať Pčm Fraxttiffek Josef i Jčho
Weličenstwo, cifař PČU FereinaUd a též Umoži údowé
Uejwhfsšť risaťskš roeoimp; dále pťispťwá žomský fond ročUč
10000 zl., eocilemnohé ofobh dUchowniho, sslechtickěho,

mšfskxxUskšhostawU pťispťwajč wčtssimč a erUssťlUi obnosip,

dáťe sbiraji penťze w malých čúftkách týdUě Ueb Ulčsičlxš

Ucď ročnč fslechrtUč Ulllžowš a paničky od ťeditelstwa jčxd:

Uoth k tomU powolmlř a opráwllčUi, kteixřse proto ageUti
a aǧeUtkh čili jeeonatelš a jedUatelky Uazýwaji. J koji fe
ieditelftwo Uaději, že horťiwost tšchto jednatelů erchúďr:e

whstUpUje a radostne obdiwenč U obeceUftwa zplo;lcje
thby kašdý dospčly člowčk w Čechach složil týdnč! poU;e
ie!Ujeden kxejrar Ua tUto stawa hlawmť,w chxamU če:
skčšho, suadno kxychom ročnč 60 aš 80 tisťr šlatých ob:
držeti mohli. Takš se Uadčjeme, že UčkteťťzrťUlošUějffi

lřdš, kteťi Uemaji ditek ančb maji dťtkh již zaopatťerlš,
we swš posieďnt wůli Ua tUto stawťxll wzpomerU, jakoš

se již i .;de a oude stato. Doufánle tčšš w milodárkh
dUčch krajmlň, ktrťi we wzdúlených zemich šijoU a wlasti

sswě UčjakoU památkon pťifpěti cl)tčjč, jakoš fe jiš taťě

stalo, že žPrUska, zRUš a ž Ušmeckýchkrajů femo wčtssi,



meUfsi milodarkh pťisslh. eu Každý kdož Učjakým jakým:
koli dcirkem chce Uám pťispčti, může pťispěwek swůj jrd:
Uateli dáti; kdež jedUatelů Ueni, můše posstoU dar ;aslati
lmď pťimo„JedUotč pro dostaweUi chrámU fwa:
towitskěho w Braše“ ťmďmůše jčj flošiti Uťrditel:
stwa fwatojaxlfkého dčdictwi w Praše, ďnď w k:lčhkUpectwi,
kteréš whdáwá w Braze, w Dlomollci a w Brnč podilh
údům Dčdictwi. Jlnčna wssech doďrodinců, kteťižbh se
k Uám obrátili, Uweťerimi Ua konciuknihh bUdoUci.

thbh wssak Učkdo ; Uassich údů chtěl co čleU jed:
Uoth pro doftawelli chrámu fwatowjtfkčho pťistoUpiti,
můše fe těž U Uáš, totiž „w ťeditelftwi fwatojanskčho Dě:
dictwť w Braše“ ohlásiti a Uwádime ktomU konci w žUá:
moft následnjjci wťxtah še ftanw téše jednoth.

SkntečUým údem se stáwá, kdožďttď 200 ;la:
tých Uajčdnoll floži, Ueb ročUč aspoň 1() ;la:
tými pťispiwá. TeU obdrži diplom co skUtečUýúd.
Bťispiwajicim údem se ftČwci, kdož ročuš mcšnč
Uež 10 zlatých, tedh buď 9 Ueb 8 neb mčxUčaž do
1 ;latého aUeb UejmšUč týdUč 1 krcxjcar čili
ročUě 52 krejcarů pťispiwci. Kdoš ajpoň 5 ;l. ročUš floži,
okxdrši diplom co úd pťifpiwajici. Dejž Bčch, abh tchto
chrám, w Učmš fpočiwaji tčla dobrodincň a palrouů čxe:
skoslowaltského Uúroda, totiž tčla sw. Wxicslawa, Wojtčcha
a JaUa Nep. nalezl hojuých pťižlliwců po wssrchwlastech
čexsioslowatlskýcha alxh ssfaslUč dodělán ďpl koflawč Yošč
a k potčsse bUdoUciho pokoleUi. ,

7. Q knibairb Dědictwim wnsslých.
xDšdictwi mxi ;pťedrssiých let jesstš Uěkterš knihh Ua

kladč, a aďy si je každý i chUdssi člowčk zjedltati mohl,



sUižilo ceUU jejich. Jest ceUa Učkterých tak Uepatrmi, žet
podobUč lacim)ch fotwa kde stáwú. ,Zwlásstč zakladatele
kUihowen Ua lyto wůbec obtibchě a taktčxžUžitečnč kUihy
Upozorňlljeme. W tčxchtodUech, kde fe mnozč lidč sUaži,
abh fč knihh sspatnč a katolickoll wčrU podrýwajčci do rUkoU

lidU doflaťy, chi fe Ucim to bťpti skutketn prozťetelnosti
Božš, že můžrme tak wťpborltč a wzdčláwajici čtkUi w Ue:
slýchanč lewnš crnš čte:túťům poftwtowati.

thasflljrme tedh, že w ťeditelstwi fwatojanskčho
Dčdictwi, tčš w kněhkUprctwčJarofl. Pofpissxla w Praze,
Ed. Hšlzla w Qlomollci a K. Winikrra w BrUč jest
doftati miilednjici kctihy w suiželtě ccUč:

Bildlt Českai čili pčfmo fwaté starčxhoi nowého šúkan.
Wclký oktáw. Stran 1433, dixiwe Za 2 Zl., nhni
za 1 šle 5 kru

Postilla aUcb wťpkladya xeozjintánina rwangrlia UedělUi
a swátcčni od Uxx. Jnnocrncia Fxxrnrla.

Dčl l. dťťwe za 1zl. 84 kr., nynč za 60 kr.
Dil 11. „ „ 2 „ 44 „ „ „ 1Zl.
Dčl 111. „ „ 1 „ šo „ „ „ 1 Zl.
Dil Mš oleahxljici wipllady na rpisjtoly cclčho rokU

dťiPe Za 1 ;l. 50 kxx., nt,mi Za 60 kxx.

Ziwot Púna a Spasitelo UnssrhoJržisse Krifta.
Qd 12. Pant. Nelmmttna 2 rx:ly, dixxweža Z zl., nhni
oťxa Za 1 šl.

Žiwot, ntrprnť a skntkh Snmtých a Swětic
Bošich. Qd ťx. Hug. Karlčka, 8 djlčx, dixťweza 7 Zt.,
nyni Za 3 zl. 50 kr. Každý jčduotliwý dil po 70 kr.

Litnrgika nyfwčtl:ljčcč jwatč obťady Ucb cčxrexmoUie,
jichž Užiwá swatá cirkrw katolickú pťi weixcxjniǧchslUžu



bách Božich. Qd Jos. Šrůtka. Dťiwe za 1 zl. 50 kr.,
Uhni za 80 kr.

DUssewnl zňbawa. Sbirka powťdekUtrawnýchszdč:
láni lidU kťeskaUskéťxo,dťiwe za 1 zl., Uhni za 50 kr.

ššečrrnl rozmlnwh, dťiwe za 35 kr., Uhnťza 15 kr.
Eermčakowa rodina, dťťweza 1 zl., nhni za 80 kr.
Nwanclna, rozjtmčml, dťiweza 1 zl. 50 kr., nhni

za 1 zl. 20 kr.

7l. Q zpěwUkoftelUim.

Dčdictwi pťihlťžcxjťck toUtU, jcxk staroťeský wýďorn

zpěw w kostelich mizi a jak Ua jeho mifto UastUpUji me:
lodie od fwčtskýchpifinzatč ančb jim Uápodobeslě, whu
dalo z roškašU Jeho Eminenci knišete Pána LlrcibiskUpa
Pražskěho w roce 1863 a 1864 „Kancionál, čili kUihU
dnchownich zpčwú pro kostelni i domáci pobožnost“ we
don dilcxch, každý dil wcizaný za 1 zl. 20 kr., erá:
zaný za 1 zl. u S welikým potčsfčnim widime, že tato
kniha během čthr let způfoďila weliký pokrok w žiwotč
Uábožrnskěm ččfkoflowaUskšho lidU. W lnnoha kofte:
lich, kdež se nezpčwalo anrb jen wlažně, ošýwá se
Uhnť zpčw weleťxxlý a láká Zwlcifstč mlcidčž půwa:

Bem fwým w prawý čaď do kostela; i w domácnosti
opět k,xUstčji ošť,xwaji se o dlo:chých wcčerech špěwh pou

swátně. We fwčctcich pospichaji, zwlcisstč! w osadcich, kdež

Urkatolťci, honfUč zbožni ofadnici Ua odpoledUi službh
Božť, jclikoš se tam zpťwaji ncsfporh z kaUcioUálU. a th
dojinlawým zpčwcm žalmů srdce mocnč k Bohxx tcionU;
kdež Ursspor we swčm chrámn chmajť, UexlrUisi o hodech

Božich zajiti Ua nessporh do soxlsedniho chrcimU. To jest



zjew w tčchto dUech, kde pťemnohč wěci lid od kostela od:
trť)noUti se sUaši, Uad mirU potčffitelný.

Bončwadž ale kaUcioUčcljest kUiha drahá a wčli:
kšho objemU, tak že Uel;e kašdšmU ji do kostčla š seboU

bráti, postaral fe ťeditel Dčdirtwi o rožličUšwhňatky čili
wbtažky z kaUcioUálU dle potťeb Utládeže i lidU, kteréžto
wbtabh whssth w Utalšm formútn a w lewUč reUš U
Karla Bellmmma w Praše, a jichž jest tamtéš jakoš i
w každčxm řč:dnšm kltčhk:lpectwť doskati. Wodotýtcime jesstč,

še wsseckh tyto whňatfy whssly š Powolenim Uejdňxťtojn.
arcibisknpsk. ordinariátn.

Zsonť pak Uásledeici:
NessUorh čili wečerUi pobožUost cirkewni o nšdělich a

slawlwstech Pá:lě, tšž o swátrich Swatých a Swětic
Božich. W Braze, UčiklademKarla Brllmamla 1864.
We welkšm formútč B Uotami ža 40 kr. W Umlšm

7 fornlátě br; Uot za 25 kr. o
anmowé Uessporni a antifonhMariaUskš.W Bm;e,

sklad Karla Bellmamta 1867, za 6 kr.
Zde ožnamujeme, že jsoU tisftčué we dwojim wddáni,

a sice jedno whdcini latinčoU, drlchš oďhčrxjnť,ymUčmrckým

pismrm čili fraktUrou. Jfon tak šťizenh, že lid může
ž Uich pťi každých Uefsporách špiwati, toliko hdmnň při

1ššch UeUi.

Skolni knnciomilek ; ro„žka;uJeho EmiUeUri, Uej::
důstojnějssiho knižete Páua Nrcibiffllpň Brašskěho Be:
dťicha. Sestawil a wydal W. Bradáč. Sklad Karla
Belťmanna 1868. W ntalěm formcitn, w tlchč waj.;bč
;a 18 kr.

Teuto kaurionálrk jrst pro sskolh arcidicccxse pražsfé
pťedrpsxin kons. wýnosrm z dUe 26. ;áťi 186.1 č. 7444



a též i xo jiných diecesich zawedeU, což proto jest Urjwýffe

důležitč, žr tint weffkcrolt wlastť jednota we zpčwU afpoň
messdlich pifUi fc zakládá.

PisUě Ua oslawu swatčho Jach Nepomnckčh.:o.W Praze
1865 ;a 6 kr.

Pifně pixipobožnostimájowš, dwoje whdárxi, icho š pis:
mem latiUskýUt, drUhč š UčuteckoU literoal čili fraktllu
rou za 6 kr.

Mrssnl pisně. W tčxto kUižre json obsažeuh wsseckh
w kanciodleitu zaďrlllltč mrsiUi pisnč!kromč!perich tťrch
slaonftUich. Dwoje whdciui, jedUo š pifmem latiU:
fkým, drdchš š fraktnron za 8 kr.

Eirkewni bodinkh za mrtwč. thal Wich.Bradáč.
S powolcuim Uejdůst.kniž. arc. Drdinarřatu. W Praze.
Sklad Karla Bellmamm 1865 za 10 kr.

Kdr lid aUebo Učktexrš bratrstwo k. p. Z Ul. ťádU
sw. FraUtissča pťi slawUém pohřbn aueb we wýročUi deU
úmrti Uč!kteršdůlešitč osobh chre offiriUUt čili pobožnoft

za mrtwš Zpiwati aUeb obhččjuým hlasrxm se modliti,
poskthje Um tato kUišečka oUU relou pobožuost w ťeči
českš. Jest Ušnteckým plfmexnt čili fraktUroU tisstčna.
Whňntkh z hodinek cirkewnich pťipadajicichUa Boži

k)od wáUočUi, pak Ua Zcxlcmh čtwrtck, wcx!kl)p;itek, biloU

fobotu i Ua deU dnssiček. thal WiUr. Bradrič.
W Prazcx. Sklc:d Karla Bellmanna 1864. We wexli7
kččmoktáwU š Uotami za 50 kr.

W mUohých kostcxlichjost totiž teU obhčcj, še fe lid
pťed pňončUi Ulssi fw. modlť UoktUrUUm a chwálh Ua

teU deU w brewiáťi položeué:, tak těš zpiwá hodiukh w tdeU
welikonočUim. Tato kUiha má lUdiž zpčwákům Ua kůrll
w tčchto poboinostrch postoužiti.



sll. Cechowéw Nmericeprofi údh
fwatojanfkěho Děd.ictwi o pomoc.

Kniše pán, arcibisknp Prašský, oťddržel z ofadh eMil.xd
waUkeskěw státU WiskonsiU w sewerni Nmerice čefkh psaný
list Učxsledeiciho obsahU:

Mnssr Cminrnri l

Črjká obec pod ochranoU fw. Jana NepomUckěho
w Milwmxkre, ač jrst kle počtU Ulalá a we fwhch pro:
stixrtxcich chndá, UUxinila si koUpiti práwč počatý a ji k
prodeji nahozem,) kostel nrkatolický a jej ťč:dem katolickým
zaswčtiti. Brst to podUik nrjwýsse Hotřebnh, lná:li se
tato obec i dále Udsžrti a lná:li se welikč:čásk katolických

rodiU, jenž ani po anglickUan po nčmeckl:UllUwiti neUmi,
pixi cirlwi dexžeti a Ulaji:li dUsse jejich pťed záhUďoU
Uchowánh býti.

chxc we swě chndoťxěa noUzi doufč: w Boha a tčssi
fe Ua pomoc swých krajanů a spoťnbratrů w otčiUč.

Zwlússtě jexstto spolčxkpražslý, kterýž se Uazťšwá Dčdictwi

swc:tojanffč, w jchož pomoč prwnčx koná. J klade neju
ponižel:ějssiprost w rnce Wassi Enxčnmci alxy ste ráčil

projewili údUm tohoto dčdiclwi, še stat Wiskonsin jrst
cilrm whstčhowalhch ČrchU a Milwmxkre stťedisstěm jejich.
řyni trdh jsou zde kostela Uxisionáiská sstace založeUh

Račiž Bůh Uakloniti nám srdce dobročimchchlxralrů Uafsichl
W nrjhlnlesi úctč a B Upixčnmým dikrm we jmeUU

cclě obceprosi Wassi Eminrnci
nejponiženějssi

Jan Kulaš u Fralxtisfrk KUffta u JaU HoUsekou
FraUt Řiba u Fram Wodea uu WacslawČiha eu

Martin Nnda u Josef Mcxceka t d



K toxUUto lťstU jsoU pťipojelta slowa:

W státU WťskoUsiU žije wťce 1600 českých katoťických

rodiU, kteréž jsoU welice chUdš a byty ftor)mi rožležťš a

jcxlčkožse UešUajť w jazyčich šde anUjicčch, Uepťeje jim

hrUbš ostatUi ždesssi obywatelstwo, pročež 1soU toliko Ua

sebe obeežeUř. Práwš stxawbctswšho kostela dokanwffe
Utajť 9600 dolarů dlxchU a x?očUčúroky pťewyssxxjť zádUssUi

důchod, kterýš podlš obyčeje šde zawedextšho Z kostcxlnťch

stolic fe whbčrci, tak že obročč .pro wýžiwrl dUchowniho

spráwce dociťiti UemohoU. TUssčUt, že fotwa lze Ualč!šti

podoonU ofadu, kterciž kch pomoci tak Uejwýsse potťebna
a taktěž pomocř hodUa bhla.

JaU M. HeUUi, J. M. GartUer,
biskUp Miťwakakú. prošatťmsri dUchoin sprúwce.

TeUto list šajistš Uejwýsse dojimawý kčišal Jeho
ElUiUeUcť, kx:iže PáU arčibiskx:p, do tšchto žpráw wložiti,

poUčwadž wlaftnš šUť k wssem údům swatojankšho Dš:
dictwť. J ošnamUjeme, že jsme hotowi pťijťmati Utilo::

darh či pchšžitš pťispšwky pro kostel tšchto Uťxohýchkra:

jaUů Uassich. Tyto Utilodary UtohoU pťilešitostllš bUď do
ťčditelstwi aUčb do knihkUpectwi, w Uichžse podilywhbčrajť,

šasle„isly bť,)ti. debp každý úd pťispšť ťekUU jcšU5 krčjcarh,

mohli bychom stržiti wťce Učx.ž1000 šť., což jesk owssem

šUameUitá podpora.
Jmé.na doďrodiUců a pťčfpšwky jejich Uweťcijťer

w pťtsstim podiťU Ua tomtšž mistš, kde sč dsleš dšjč toto

ozUcierUť.



Plll. Q změUxěUéEšpedicč kUčh
fwatojaltfkýchw sze.

údňm kteťť kUihh swš w Praše odbiraji Ua wšdomč

dawáme še 1sUte pťčUesii ežpedicť tšchto kUšh š kUšhka
xoectwťB Stybla w Praše do kxtčť)kUpectwťJaroslawa
Bospissťla w Praše Toto kUšhkUpectwiJaroslawa Pofpt:
ssiťa ťežč wedťe Stť,:bťowa knšhkUpectwť, tak že jš sUadUo

poslúm Uaťšxštč lže. SUažUš tedy wssčcky údh Uasscho

dšdictwč žádáme, aťch dopify swč wč wšcech Uasseho dš:
dictwč Ua Jaroslawa Pofpissila UoPraze Ua swatowáxčslaw:
skšm Ucimšstť či ko!xlfkčemtchU č. 783 adrefowali, tšž

ať)h wřybčracť lčstkh fwš kpťepfáltť Ua toto posledrlš ťečeUé

k:tšť,ckUpectwi šaslalř.

jx. Q „Blahowěsixč“ čafopisilpro
katolikh.

TeUto časopiš, wychášejčci w Praze dUe 5., 15. cč:

25. každšho Utšsice, jčft orgcřUem Uasseho Dšdictwť, t. j.ř

w Ušm ošUaxUUjexer ijšUa wffech k Dšdictwť pťistUpU:
jicťch údň a dúležitš šmšlch.

TeUto čafopiš pofkhtUje wýbor:tš čteUť ťidem wirh
a kťeskankr)ch Utrawčl Utiťowslým; obfcchUje UábožUš roš:

jť:Uá:tť, Utx:awslčšpowidk:ť, špráwp š žiwota cťrkčwUťho atd.

e Pťedplácť fe Uaň ročUš 3 šl. a pňťletslš 1 žť.
55 kr. w redakcť, kčerúž jest w arcib. ertiUáťř w Praš,e,.
aUeb w ešpedici U B. St.ýbla w Braže.

EeUčškBrudúč
kanwUťk pri UtetroHolitUiUl chraUm

a reřxitel Dšdiclwl.


