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PťcdmlUwa.

.Mnoýoe fc owssem giž w ťafopifech par
Zednaťoe a posnd fe gcdná q rokuge o Ut n
Per a Uebezpečj fm jssenčho mane
šeťftwj, odwoláwagjcfe na zeikladyná:
ďojenfiwj a nesirmmý roznmx: nic ménč nee
Uj gednoho mezť wssemč pogednáznjmi, k.tere“žlwa

staw manželsiwa talowého a geho Uábožem
ský žiwot nčgaťau powjdkau gako w obrazt
okázalo.

thedenj powjdkytakěž arci Uenjtak
fnadně , gakož práwč nynťgssjho čan Ua
ncyweyš potřebně. Dmlfá tedy fpifowatel„
gehož k kč práci whšssj powzlmzenj oďhodalax:

lo, gakož i překladatel gegj w matcťský gazyk



k ponťenj obecného lidU, laskawého dogjti
pofanzcnj.

Pfána gest powjdka tato pro pamm
katolickč. a th, gimž gesstě na .Ježjssi KrisiU
a geho fwaté cjrkwi che zálešj . Uež na
mnohé milowané giw ofobě.

Be ďhtese přjdodami Nnežkd a Mudke:
ny mmbý přesiďedččtidal, že ť manšelstémn
sstčstj a k spasitedtnému whclwwánj djtek
siegného, a to tatolickébo nálwženstwj a šeýo
wjry, newybmctedlnč potřebj gest!

W Turnawč dne 10. Ledna 1841.



l.

Brzo po Uzawřeném pokogi Linewillském,
ťterýž, ač na krátko, dosti draze zakanpen bhl,
přistěhowal se do gednoho ne nepatrného města
U Reyna gistý doťtor w lékařstwj, gménem
Albert Mořský. SlaUžiltě w čaš francaUzské
rewolucj U wogenského stawu, a rozmnožil pro:
spěssně wédy swé lélařské. Geho zběhlá kussex
nost, geho dobré a zdjlné srdce, gakož i geho
dosti welké, a nezřjdka k blahU nuzných odraa
cené gmťnj zjskald mU brzyčko láskU a wážnost
mčska, a 8 těmi i wsseobecnau důwěrU.

Gednoho wečeraz práwč an se od weselého
kwafu nawracel, čekalo naň U geho přjbyrku
gakési déwče.

„Gdete ke mně ?“ tázal fe přirozenaU
wljdnostj, ač fe geho oči po odpočim:tj šhánšly

„K wám, pane, gsteli lékař,“ odpowěděla
panna: „Moge marka gest chUrawá, ano těžce
nemocná, ý pogďte, pro Boha prosjm wáš.
Celičké město welebj wassi laskawost; to mi do:

dalo sz.žilosti, tak pozdě gesstě na wáš se o:
brátiti! O neopausstěgre chUdéwdowy a pomoci
prázdného sirotka; celaU swogi naděgi w wáš
skládáme.“

W slowech těchto spočjwalo coš pohnUtedla
Uého, neboť ge rřesachma rtoma a sepiatýma rU:
kama pronesla. Kdož by oslyssel djtě prosjcj za
spásu rodičů? Alhert toho aspoň schopen nebyl.



„Pogďte!tedy,“ odwecenato tékař do plásstě
swěho se zaobalugjcj; „než rcere, gak gste se
mohla za ta! tmawé noci z domUsama wddati?“

„Neměly gsme koho poslati, a matce se
welmi přitjžilo; prorož gfem poprosila nassi do:
mácj panj„ aby u nj posečkala, a kwapila gsem
kr wám. O, gá dych byla gesstě dále ssla; do
ohně bych pro nč skočila, kdybw toho potřeba
kázala. BohU budiž djka, že gsem wáš nassla;
ač bych byla dlauho gesstč ráda čekala.“

„Wyť gste ale welmi lehce odjna,“ prawil
zase lékař, „a noc tak chladná; proč pak gstenee
wzala plásstjk?“

„Gá gsem ho uu“ odtUssila kwapně aepředc
rozpačitč djwka; „myslela gfem, že bez plásstě
ostřegipůgdu“ .thr chladnězaijal; protožfe
gj lékař plásstěm nabjzel; ona wssak poděkUgjcse
aUzkostliwě prosila ho, by si pospjssil, že by gesstě
daleko měli, a matka přjliš mnoho trpj

Lékař gj sotwa stačil a geho těssjcj slowa
tichým pláčem mU zodpowjdáwala. Konečně žů.e
stala na předmčstj U gedně chalaupky státi, pro:
sjc lékaře. by měl strpenj, až by swětlo přinesla.
W skUtkU, byloť toho zapotřebj , měl:li kdo bezu
pečně po tak auzkých a wysokých schodech do
swětničko se dostati, w kteréž na chudičkém lůžkn
nemocná ležela. Slabým hlasem prosila za oed:
.pusstěnj,x že se opowážila tak pozdě na noc geg
k sobě wolati., a když se k nj bljžil, obrárila k
němU fwé strhané asaUženjm Usláblě oko. Zamd:
sslen patřil něgaké okamženj lékař na nemocnaU,
gegjžto tahowé a chowánj gakauš hodnosk a
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wzdzčlanost gewili; řosse ale hláfalo bljzkaU
smrt; nebo poslednj stupeň sauchotin š chřadnntjm
byl fe giž okázal.

„Dala gste mne owssempozdč w.olati,“ poěal
Albert; „byl bych si přál, aby se to dřjwe dylo
stalo; či neužjwala gste gesstě žádných prostředků?
nebylo tU gesstě lékaře?“ Máteř i dcera Umlkly ; na
twářjch matky bylo widěc bledičké zarděnj; a
dčwče směle se ožwalo: „Neosteycheyme se řjci
prade, milá matinko! Nefměly gsmenižádného
wolati, nemáme čjm platjti; protož gsme Užju
waly domácjch prostředků; nynj ale, an toho
newyhnutedlná potředa gest, nedala gsem matinr
ce pokoge, až mi dowolila k wám gjti, neboť
gsem slyssela, že srdce wasse má autrpnostšnau:
zi trpjcjmi!“

Bolestně pohnUt podáwal lékař plačjcj matn
ce, genž byla očj swých k nebi pozdwihla, rukU,
řka: „Swčťte se xmi,a nezamjteyte přispěnj mého,
gsemť powolánjm k tomu zawázán.„“

„Neřekla gsem to matinko ?“ zwolala djwka;
sklamala gsem se?“ „Nikoliw, Anežko má,Bůh
pomůže! Bůh wáš poslal k mému zachowánj !“
Po bledýchu ljcjch wssak ronjla se slza úcčchy a
wděčnosti.

Gak medle byl Albert některé prostředky
předepfal, a gich Ubezpečil, že druhého dne zafe
přigde a o wsse potřebně se postará, odessel.Dre
želtč i slowo. Tau neyaUrlegssj ssetrnostj wědčl
churawé panj wsselikého občerstwenj zaopatřiti;
a nagaw giné slUžky ulehčil o mnoho Anežce.
J lepssj poťrmy a posilUgjcjléťy byly gj do do:
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mU přinesseny, což se dle geho Udánj skrze gednU
sslechetnaU panj dělo, ačkoliw roho wsseho sám
z aUtrpnosti opatřowal. Denně tam docházel,
anemálo sediwil trpěljwosti,kterauž Ubohá máteř
wsse snássela, a dčtinské lásce kteraUž se aurličká
dceř matce obětowala. Mocj Uměnj fwého znala
tě negen powahy těla wyskalUmati, alébrž i na:
hlédnquti do dusse lidské. Gesstě nebyl nassel
gediné panny, kreráž by swým žiwachm saUcio
tem toli! duchownj sjly a newinnč pokorného
frdce spogowala. Tčato fjla a čistota srdce ger
wily se w lldbých tazjch obllčege a w nábožném
pohledU přjwětiwých očj, kteréž, byťby i lrpše
slzely, wždy důwěrU a poddanost bUdily.

Neykráfnčgssj wssak byla ze wsseho wdčču
nost, kteraUž máteři drera přičinčnj lékaře wyznáa
waly. .skollkrátkoliw přtssel,wdgasnil seobličeg mata
ky,; a Anežka wjtala geg takauž důwčrnostj, že
se nechtě še wssemi gich nedoskatky a starostmi
seznámil. Uska gegj gewily řečj dětinskaU dj!U i
chwálU; on se stal přjtelem těch , kteréž se bez
toho ode wssech opUsstčni býti widěli.

Matka Anežčinaz panj anská, byla rodi:
lá Elsaska a pozůstalá chdť gednoho francauz:
ského práwnjka. Záby ztratiwssi manžela swého,
baUřj rewolučnj nUcena, opustila otčinUa Utekla
se do Německa. Po dlauhý čaš zdržowala se š
AnežkaU U prostřed mnohých Utrpenj a nedostat:
ků na ReynskU nedaleko MohUče, až posléz w
tomto městě odpočim:tj a hrob naleztiměla,nebo
nemoc gegj málo dáwala naděge k Uzdrawenj.
Snaženj a zbčhlost lékařská mohlyť žiwobytj gen
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prodlanžiti, Uikoliw ale smrt na delssj čaš wzdáe
liti. Panj TUrská cjtjc bljzkaU smrt, dala jse
swátostmi Umjragjcjch opatřiti. Anežka Uhode
nauc přjčinU roho, nemohla se želem ani Upon
kogiti; nebo neustále gesstč danfala! Gak mile
lékař toho wečera přissel, wyznala mu, bolest
frdce swého. S matkan se stala změna. Když A:
nežka hořem tonnla, pogala gi za rUkU matka
ř!auc: „Anežko! powždy bywssi dobré nadčge,
nhnj teprw gsi tak malomyslná? Wšdyť to wůo
le Božj; čj nekogsk se nadégj bUdaquho shleu
dáij? Což nežige che Spasitel twůg, otecwdow
a sirotků? Wiz, zde ýřjtel náš l“ a pogmanc
lékaře za rnkU. doložila: „.Když lidé tak mia
losrdnj, nebylby i Bůh! Ne, ne. Anežko, ty nee
budeš opusstěna; matka twoge bUde za tebe peroe
siti a o sstěstj twoge,ty neosiřjč zcela!“ x

„Nikoliw, pani TUrská,“ odwece Albert wea
lice pohnnr, „gá aspoňAnežkU neopnstjm, gestli
nepohrdne, rUkaU a srdcem mnže , kterýž gj sobě
wážj. Anežka nebude opnsstěna, byťby mi geu
nom přjtelkynj a sestran dýti chtěla.“

Anexžka se zapeyřila, a přečwapena gsaUc
Ustanpsla.

Panj Turská wssak pozwednauc hlawy swé
wážně prawila, nebo oko gegj třpytilo se láskaU
a wděčnostj: „Pane lékaři! wy gste sslechetný
mUž, žádnémU bych raděgi dcern swaU neswěřila,
nežli wám; tak by sstěskjAnežčinozaloženo bylo,
aU mi náklonnost wasse knj powědoma gest;než
zkuste se, pane, zdali láska, čili gen autrpnost 8
Ubohým sirotkem a še mnan Umjragjcj gedná ; roz:
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wažte wsse Anežka gest choudaenemá krom nra

posskwrněného gména a newinného srdce ničehož
na zeiUiBožj “

„che také nepotřebUge,“ dal za odpowěd
Albert, „když mne Anežka swé lásky a wy swé:
ho požehnánj hodným Uznáwáte; náklonnost má
spočjwá na cirech sslechetných, na lásce a úctě.“
Panj TUrská se nynj obrárila k Anežce, genž se
stUdem zarděla a do zemč hleděla.eleičeg gegjx

ese wygasnil, a nekonečná radost zjrala z oka na
smrt nemocné; ona pogala obaU prawice, a
složjc ge doložila: „Prozatjm gako bratr a se:
stra; o to ostatnj ať se skaragj srdce wasse, a
Bůh sám.„

„Matičko, gako newěstU a ženicha,“zwolal
Albert, „požehney náš.“ Ubohá máteř žehnala.
gim, ao a ráno nebylo gj che; ona Umřela
Utěssená.

2.
Albert sc staral o pobřeb,xa o Anežku panř

Qůwaldka, zámožná kUpcowá, kteráž od toho o:
kamženj U nj mjsto mateřské zastáwala. Alberr
gi kdysi z nebezpečné nemoci wytrhl, protož
se mU wždy slUžbaU i djkem zawazowala ; nee
mohssi ho Anežce dostiwhnachwálitiz popisowala
gj sstěstj, gehož po bokU geho okaUsseti bUde;
toliko gen za řečj prohodila, že by Albert nebyk
karoljkem. „Gakže? Albert protestant!“ zmolalaj
Anežka, „welitý Bože! gá, newěsta geho, gsem
ťatolička.“

„NU,a cožna tom ?“ tázala se š podiwenjm
panj Ošwaldka; „nebudeš prwnj, kteráž se za
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prorestanta wdala a ssťajstnabyla? Či se obáu
wáš , že by Albert tebe nutil k odpadnUtj od
twé wjry? Toho se nebog.“

„Q můg Bože! wždy gfem sleychala, že
nasse cjrkew takowého manželstwj nežehná; a kde
požehnánj cjrkwe chybj, tU se nedostáwá i pou
žehnánj Božjho!“

„Wsseho moc sskodi, Anežkop“ odpowědťla
panj Qšwaldka; „gá gsem také karolička, gako
ty; Bůh požehná zagisté srdce, kteréž wěrnost
a nezisstná láska spogUge, a i cjrkewnj farář si
dá řjci, a požehná wám, gakž matka Učinila.“

„Moge marka, má Ubohá matka,“ wolala
starostliwě Anežkan„ta by nikdý smjsseného manžele
stwj Ueschwálila; gesstě mi na smrtedlné posteli
na srdce kladla, abych gako katolička žila a Ue
mřela; my gsme fe nenadály, že by Albert w
katolickém městě procestantem byl; kdoby moge
matka xux“

„Gen pak se Upokog, milá Anežko, a zod:
powjdey mimé otázkyx: MilUgeš swého Alberta ?“

„Ach, proč sena to ptáre ?“ odpowěděla plačjc
Anežka, „wždyť dodbřewjte, co cjtjm pro tohoz
genž mogi máreř žiwil, a kterýž sobě mne, osiu
řelaU, chUdaU djwkU zwolil, an by na tisjce gio
ných lepssjch i bohatssich za ssťastné se potládalo
od nčho zwolenU býti; wsse gemU máme co děe
kowati?“

Práwě nynj wstaUpil Albert do pokoge, a
sparře Anežku plakati, ptal fe po přjčině, kreran
mU také panj Ošwaldka powěděla. „Anežko,
tázal se Albert, „rci, co zakládá sstčstj manželské
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ng pzemi; zagisté jgom na wážnosti spočjwagjcj
láska. Či může Bůh lásce dwaU wěrně se
milugjcjch srdcj požehnánj fwého odřjci? Smj
nádoženstwj rozdwogiti, co láska šgednotila ? Wj:
ra moge se od twogj tak daleko neljssj, gak ty
mysljš. Gá bUdUwer twogč ctjri, byťbych se
sám k giné přiznáwal. Budiž Ubezpečena, že náš
kqtolický farář oddá, třebaš se z počátku měl
zdráhati; ,dUdiž gen UeUstUpna a powaž, že od
twogj láskh mé sstéstj, nmá spása záwisj.“ Anež:
ka plakala tjm che. „O Alberte!“ zwolala, „toť
práwč gediná,má wůle, pro tU bych mile rád,a i
smeklčasné ssrěstj obětowala; zdaž ale w manžel:
stmj, aU rozdjlněho gsme wyznánj, ssťajstni bu:
deme, zdaž Bůh a máteř tamto še mnaU spoko:
geni bUdaU, a zdaž gá tebe assťastmťhoUčinjm ?“
z,Q Uepochyb.Ug;“ prawil Albert obegmUw gi;
„co mně trápjš.? Nenjťi Bůh náš Bůh lásky?
Powažugeš nasse seznámenj za anhau náhodu?
Swěř ty mně twogi bUdaucnost,gakož gá Utěssen
swé sstěstj w twé rUce kladu, ae bUdeme ssťast:
niš“ xAlbert i panj Ošwaldka wynasnažili se,
wsscliké pochhbnosti ze srdce Anežčina wnpUditi.
Domácj wyraženj jcr procházky mnohé na wenek
mčly k tomU nápomocny býti. Panj Oswaldka
wyprawowala o UmožstwjUmanželstwj smjssených,
w nichžto protestantský mUž tak ssťasten byl,
gako katolická geho choť. Albert gi ugissťowal,
že za swého wogenského taženj welmi mnoho
nábožných a důstogných kněžj se znáti naUčil,
a že blahoslawenaU pamn: Marii welmi wzýwá.
Anežka se Usmála; lásky plné srdce gegj kogilo
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sé sladkým klamem, ona počala jdaufati a warur
gjcj hlaš swědomsza přajlissnaUaUzkostliwost držetiw

Sotwa že ťaš smUtkU Uplym:l, giž ssel Alr
bert še swau newěstan k paml faráři; zapřisáhl
wssak gi cestaU, aby w láfce setrwala a fará:
řowu odhrožowánj slUchu nedáwala: Tento stae
řec důstogný přigal ge š patrnau přjwčtiwostj.
Alberr mU přednesl eswaU záležitost, a geho mjrr
ný pohled zafmaussll se.

„Rozwážili gste giž wssecko?“ tázal se, „a
danáte zde i tamto w takowézm spogenj ssťastni
a blaženi býti?“

„Danáme,“ odwece Albert; „Ano, šj milox
stj Božj danáme ssťastni býti,“ doložila Anežka.

„Wye danáte;gá wssak se odáwám, žewáo
naděge sklame. PozorUgeumnohá s:njssenáamanžel:
stwj, gediného nenassel gsem, gež bych práwelp
ssťastným nazwal.“

Newolně pohlédl naň Albert, a farář wln:
wil w swé mjrnosti dUcha dále: „Nepokládeyte
slowa má zea zlé; powinnostč mi gest prade
mlUwiti a o spásu těch pečowatj, kteťjž mi swěo
řeni gsau. Mámť gá staw manželsiý za ro neye
Užssj spogenj wssech duchownjch i xtělesných aue
wazků. Neywyšssiho, co gesk pro člowěka , gest
ale náboženstwj, prawá wjra Kristowa, z kteréž
gediné oblažugjcj láska manželů přichuázj. Gak
ale mohau manželé ssťastni býti. když„senesrow:
náwagj w tom, od čehož gegich spása záwisj;
když mUž nenáwidj a zawrhUge, co žena welebj
a ctj; když muž tUpje čemnž se žena klanj ?“

„Gá exgsemtaké křesťan,“ ozwal se horliwč
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lékař„ „a domnjwám se,že mezera,genž náš U wj:
ře dčlj, tak weliká nenj, aby láskaU dwaU se
wěrně milUgjcich wyplněna býti nemohla.“ ď

„Wy se ssáljte“ odpowťděl farář, „a to wex
lice. 7Gexakonekatoljk zawrhugete, což my katoljci
za neklamné a kfpasenj newyhnutedlně potřebné
držjme. Wy wťřjte Učenj, gehož nižádný kato:
ljk piǧigmauti nemůže, nechceli, cjrkwi, slaUpU a
Utmrzenjz prawdy newěren býti. Wy fe odwoláa
wátez na wasst lásku, a gá ctjm cit, genž se mi
U wáš mnohem čistssja krásněgssj býti zdá, než
U mnohých giných, kteréž gsem oddáwati musel;
předce ale nelnůže tato láska, uu byťby se mocj
swé tťlesné lásky din podobala, a žádného oo
hledU na xrozdjlnost staxwů, gměnj ba i stářj ne:
brala,u rozdjlnoskwjry přemoci; rozdjl wjry
zůstane wždy, a bolestně ho oba snássetj bndete.“

„Wždyť stogj ijsmě fw.,že láska wssecko
trpj, přemůže a spogj„amd odwece na to Albert.

„Swaté pjsmo nemlij zde o .lásce pox
hlawnj, nýbrž o láfce wyšss, kteráž xčlowěka co
obraz Božj a bratra miluge. Prawj křesťané
miťUgj i pohany, w skaw manželský wssak šnimi
mwstUpUgjx; nemámeť wer činnan gen w lásce;
ale i láskU, genž prospjwá U wjře; odpowěděl
patrnaU horliwostj ufarář. „Práwč w tom zá:
ležj nebeská moc lásky , že nerozdwogitedlně
stegně smeysslegjcj spoguge, a nestegnosmeyňlegjcje
sobě nerowně, přjsně od sebe dělj. Katoljk,;genž
Cpasitele swého mtlUge, nebude wáhati, oběto:
wati gemu, kterýž pro náš na křjži trpěl a Uu
mřel, i to neylepssi a neymilegssj na zemi, ťdyž
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roho on od něho požádá; Hospodin hox posilnj?
a bUde odměnitelem geho:“ Při tom saxobrátilj
na Anežkn, kteráž wssak nemohaUc pohledU gehox
fnesti, třesaUc se na celém rěle, k zemi patřila.
Albert wssak tisknUw gegj rukU něco gjx k porěe
ssenj potichU řekl. Poslčz prawil ale hlasem přjx
sným k faráři: „Nepřissel gsem, abych se š wáe
mi,důstogný pane, o náboženstwj hádal, alebržx,
abych se U wáš co ženichoznámil; toť wůlei mé
newěsty; nenjli prawda, moge Anežkox?„ Anežkao
řekla chwěgjcjm se hlafem „ano.“

. „Což mého bylo, Učjnřl gsem,“ ťekl sinnr:
ně farář; neboťnahljžel, že proti tak Určitéwůli
wsseljké slowo zbyrečně bd bylo. Z té přjčiny
se gessrě gedenkráte k Anežce obrátiw uj!drawil:
„era spafj; cjtjte panno toxliksjly,fwogi wer
čistan a neposskwrněnau w čaš poťUssenj zacho:
watř; aU we smjsseném manželstwj časem i li
neyhorli:děgssj fchladnxau a odpadnan ?“

„Toho mnexUchoweyšBůh!“ doswědčowaixa
Anežka, oka swého k nebi obrátjc. „Spjsse mě
žiwodytj, než mogi wer opUstiti; ae občť takox:
waU nemůže aniž bUde Albert žádatř.“

„Ač gsem ti to byl, giž slibil,“dal nne to
za odpowčd Albert, „nřrméně tU l:obě předx twá:
řj Božj pxřifáhám, že tř ani slowem ani gnkým
gimšm způsobem U wnkoxnáwánj a. prowoz!owánj
obyčegů rwé wjryx překáežeti necheid;swobodu rUť
wssak žadám i pro febe. Co se wssak toho týče,
dáwno gsmee se, welebnýx pane, gjž UmlUwili..“a

(1)
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„GedinaU gesstě wěc,“ mluwil duchownj
pastýř dále, „gsem nucen ponawrhnauti a pamm
newěstU na ni pozornu učiniti: katolického chotě
wáže swátost stawU manželskéhonerozwjžitedlným
swazkem . protestantský choť můše fnadno roze
dwogen býti; rozwážili gste i tuto možnost?“

„Na to gsme arciť aninezpomněli,“odtlxssil
ženich; „nebude se wssak toho U náš co báti;
gak dlauho toto srdce tluče, tlaucibude pro mon
gi Anežtu, gakož gegj pro mne ;wiď Anežkomoge ?“

Nesmělé „ano,“ a pohled přjwětiwý dala
zardělá panna za odpowěd. ZarmaUceně patřil
na ně farář, bolem srdce předwjdagjcjho,že igi
potká, což sedennč wtakowých přjpadnostech děge.
Gesstě něco musim podotknauti. „Gak pak to
bude š wychowánjm djtek? Gestli wám wssak
záležj na požehnánj cjrkwe, na pokogi a swor:
nosti domácj: tedy wáš zapřisáhám,wychoweyte
djtek katolicky.“

„Ctjm trwánliwost,“ odpowědělAlberte„njž,
weledný pane,práwa swé cjrkwe zastáwáte; ale
práwě ta ctnost mne Upomjná , abych i gá za:
stáwal práwa cjrkwe swé, bych se w podezřenj
neredl U mých spolubratřj. Dle zemskýchzá:
konů dowoluge se otci, wssechny djtky we swém
náboženstwj wychowati; gá wssak se chci zlásky
k mé Anežce toho práwa wzhledem děwčat odřj:
ci, ty ať se Učj náboženstwj katolickému; che
nemohu, aniž smjm dowoliti, nechcili newčafných
předhůzek sobě přiráhnauti a swému powolánj
na UgmU býti.“ z

Gesstě gednaU opětowal farář ato důtkliwě
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wssechny důwody a pohnutky, bh se djtky ťatoe
licky wychowáwaly, Uwáděge přjčiny, gichžto důe
kladnost a potřebU čtenář této powjdky Uzná.
Okem prosjcjm patřila Anežka na Alberta, řkauc
nesměle: „Což by nebylo možná? Na žádný
pad ?“ „Nikoliw,“ odwece Určitě Albert; „wsse
gsem Učinil, k zaljbenj twémU, che zapowjdá
čest a powinnost.“ Smutně se Anežka zamlčela.
Když odcházeli, prawil faráť l Anežce: „Moc
dlete fe, aby wáš Bůh oswjtil a milosti swé
wám dal!“ Albert wssak wzal kwapně AnežkU
za rUkU, a odessel. „Ach!eelkal faráře máť i ona
wezdegssjho ženicha radssi, nežli nebeského! Wo:
lenj rakowé nenj dobré!“

Přikázanj cjrkewnj wzhledem na swátost sta:
wU manželského , byla powždy pochopitedlna a
Určitě Usianowena; wždy se protiwila smjssenémU
manželstwj, toliko gen w neobyčegnýchpřjpadno:
stech, a tehdáž ge přiansstěla,kdhž serUčilo, že ne:
katolický choť wyznáwánj wjry katolické manželky
ztenčowati ani zabraňowati nebude, a že se děti
obého pohlawj náboženstwj katolickémUzachowagj.
A i w takowé přjpadnosti obrěžUge katolická cjr:
kew swědomj manželky, aby modlitbaU a přjkla:
dem na obrácer nekarolickéhomanžela pracowa:
la, by ,se ňa ten způsob cjl swátosti stawn man:
želského,obap olné p oswěc en j, tjm gistěgi
dofáhl. Učenj toť fe neUstále zachowalo. Důkaz
geho bdl tak parrný, že ho ani protiwnjci wy:
lhati ani wdwráriti nemohli. Neylepssj ale a
neypatrněgssj důwod cjrkewnjho Učenj nalezne
každá katolická panna i mládenec we wlastnjch
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prsech; nebo fe tam ozýwá prosjcj, brozjcj i
warugjcj hlaš proti Uzawřenj takowých manžel:
stwj.d O kéž by wždy slyssán byr!

Wůle cjrkwe byla proti fmjsseným manžek:
stwjm wždy Určita; ale ne wždycky a wssuďe za:
chowáwána. Nowé kacjřstwow 16.stoletj oddčlilo
skoro polowici německé řjsse od cjrkide katolické, a
způsobilo mezi protestanty i karoljky posléze rako:
wých spogenj, krerá zachowáwánj cjrkewnjch při:
kázánj welmi ztjžila. Šwédské wrchnosti katoli:
ckých zemj, biskupů a kněžj, byly prorestantské a
laoydáwalyu takowé zákony, kteréž cjrkewnjm od:
porowaly. Lhostegnost w zachowáwánj powinnostj
fpolečných wznikla, a nalezla posléze podpory.
Mnozj cjrkwe služebnjci neprotiwili fe, aniž doc
sti horliwě zastáwali práwa cjrkewnjdo; an zafe
gin.j„ neustUpně swého požehnánj fmjsseným man:
želstwjm xodpjrali, ň gesstě ginj fe spokog.ili,když
gen polowice djtek cjrkwi katolické zachowali;
což wsse fe nedělo z bázně před fwětským prá:
mm, alebrž z rozličUých ohledů a hřjssnré křeh:
kosti, čilř slabosti ducha. K takowýmro náležel
i Anežčinx farář, krerýž ginák důstogný muž e ač
nerád, předc š nj Albxerta oddal, předwjdage če:
kagjcj naň nesstěstj. Slabost wssak a přjklad gi:
ných zawedl i geg k činUe,gehož po celé žiwo:
byrj pykal. Než;. w čemž on a mnohý giný po:
chybjl, naprawila rekowská a setrwanliwá mysi
mnohoná.sobně g,aedinéhob

.F.

Z toho, což gsme skyssels,.snadno sobť předu
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stawjme powahU Alberta a Anežky. Albert, co
prorestanr zdržowal se roho časn na Unidersitč
a w ssrudijch, gegichžto Učitelowé wětssj péči
nesli, gak by Spasirele wsseho božstwj zbawili,
a geho sw. Ewangelium za wynález zádumči:
wých a klamných lidj wyhlásili, než abd po:
slUchačů swých o prawé wjťe přeswědčili. Ač se
Albert nikdý bohoslowjm neobjral, a gen.na
lékařské Uměnj pozornost swogi obracel, předce
se onono panUgjcj swobodné smeysslenj a w.sse:
obecná lhostegnost U wjře až č geho Ussjm
tak přibljžila, že i srdce geho nakaženinaU tau.n.
to zapáchlo. Brzyčko na ten způsob zmizelo,
co ho na křesťanstwj pamatowalo, a wěřil:li
čemUž, wěřil toltko w Boha na neyweyš dobro:
tiwého a milosrdného, krerýž mnohem ochotněgssj
gest k odpusstěnj než k potrestánj. Takowéto
smeysslenj wyobcowalo ho owssem ze společnosti
wčřjcjch Lutheránú, ačťoliw se on na oko p!nim
přiznáwal; nebo saUdil, že byťby zewnitřnj ob:
řady náboženstwj nebyly potřebné, nicméně do:
bré žegsau, a že se každý poctiwý té wjry držj,
w čteréž se zrodil. Geho protestantské smeyssle:
nj dowolilo mU o wssech náboženských předmč:
tech dle ljbosti sauditi, a to mU způsobilo poho:
dlj, gehož U každého giného whznáwánj wjry
pohřessowal. Rozdělenj cjrkwe pťicházelo mu,
gako rozdjlné saustawy lékařské, z nichžro kaž:
dá dle geho miněnj něco dobrého měla a nčgac
ký podjl prawdy do sebe, žádná ale celaU praw:
dU neobsahowala; protož držel za neypřimčřeněgx
ssj z každé saUstawy to neylepssj, anebo dle geho
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miněnj, to neyfnadněgssj pro sebe zwoliti a sobě
na ten způsob wlastnj chrámek pro welebenj
Boha wystawčti. Neyméně wssak seznámil se š
katolickým náboženstwjm; což swůg záčlad w
předsudcjch mělo, š nimiž giž od détinstwj
gako napágen byl, aby se tjm snadněgi něx
gaťá nenáwist w srdci geho proti katolickér
mu knčžstwj Ugala. Na wzdor tomU wssemU
ale chtěl wer choti swé ctjti, a bUdach dce:
ry gegj katolické cjrkwi wdchowati. Před njm
mohl každý wer swogi, ať si byla gakéhokoliw
drUhU, wyznáwati, genom když poctiwť a zacho:
wale žiw byl. Náklonnosk Anežky k náboženstwj
libjla se mU, nebo mU rUčila,že swědomitaU cho:
tj a wěrnaU matkaU bUde.

Docela gináče stála Anežka, podobagjcj se
letnj růži, podlé Alberta, genž se studené a ne:
wonné wodnj lilii rownal. Gegj pozorné , winy
prázdné srdce chowalo newywážitedlný poklad
prawé wjry a lásky k BohU. U prostřed Utr:
penj a želů sstěpeny bhly ctnosti tyto od gegj
nábožUé matky,prospjwaly U welikosti swé. S
křjžkem sico děcko hráwala, na prsech ho nosila,
an srdce gegj kutomU láskaUhořelo, genž na něm
krwácel. Na nj se gewila anno newyslo:
witedlná , čistá a ponjžená bytosk, kteréž. anu
ze na katolických pannách lze nagjti. Podiwné
okolnosti učinily gi newěstaU protestanta, gakož
i požehnánj matčino láskU a wděčnost budilo k
mUžř, genž gj tak mnoho obětowal aUgissťowal,
že gen Z nj ssťasten býti může. A předce by
nikdy nebyla š Albertem w staw manželský wstan:
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pila, kdyby ge nebyl katolický farář oddal,anea
bo Albert neswolil, djtky gegjho pohlawj po ka:
tolicku wychowati. Možná,žeani to by nebylo za:
dost Učinilo srdci gegjmu, kdyxbyse nebyla w gegj
nábožné a milUgjcj dussi kogila nadčge, že špo:
mocj Božj i manžela k swé wjře obrátj. Kdo
by gi mohl z toho kárati? W swé wjře nale:
zala pozemské sstěstj, a mnohem gesstě wětssjho
slibowala gj na onom swětě; ona by byla za
neywětssj hřjch proti lásce k Albertn sobě pon
kládala, kdyby se nedyla ze wssj sjly swé přičio
nila, požjwagjcjho sstěstj š manželem zděliti. K
to.mU gi wázalo přikázanj cjrkwe, ceréž skrze
poswěcenaU manželku, newěřjcjho manžela poswčx
ceného mjti žádá.

Slowy farářowými pohnUta nawracela se
Anežka domů; nechhbčlo mnoho, a giž by byla
swé neymilcgssj cjrkwi odčtowala. Po celau noc
tráwila na modlitbách a slzách, prosjc ducha
matčina o přispěnj; gegj modlitby , gegj slo:
wa sestáwala w předmětu lásky, a zastawowala
se na mysslénce, gegjho Alberta pro cjrkew ka:
tolickaU ziskati. Spoléhala se na sjlu swé lá:
sky, na požehnánj Božj a na Albertowo zachon
walé srďce. Než kdož gest che podroben klamn
nad srdce milUgjcj? Weliký,nad mer hrozný to
skUtek, starý olrář dUsse lidské rozbanrati a na
geho mjsto giný wystawěti. Po nemnohých dnech
stala se geho manželkau.

Při takowých okoličnostechnemohlo se mano
želstwj tak zdařiti, gak ho sobě křefťanstwj žádá
a gakéž požehnánjm Božjm obdařuge. Spogenj
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manželské, genž se stáwá, mezi křesťanským mU:
žem a geho chotj,podobá se onomU wznessenémU
a božskému spogenj, genž mezi Spasitelem a ge:
ho newěstaU, cjrkwj sw. trwá. erkew swatá,
newěsta, obdržUge od ženicharnebefkédo, a obdr:
žené opět nazpět dáwá. Ženich a newěsta, Spa:
sitel a cjrkew, žigj a milugj se wobapolném da:
wánj a obdržowánj;protož magj obawmaažel:
stwU, mUž a žena, tolčko gedno žiwobytj, gednU
mysl, gednu wůlimjri, geden drUhého obdařowati
a geden od drUhého obdržowari. A který gest
ten dar, gehož sobě manželé darowati magj?
Poswěcen j, dennj zdokonalowánj, gak Učitel
národůw swatý Pawel prawj: „MUZ qaofwčtižn
žeml, ažena mUže.ee Základ této swatostialáskyx
i každého sstěstj , w ně j krom manželstwj, gestx
společná wjra w Krista a wgeho cjrkew. Anežka
se wssak brzo přeswědčila, že základ tento gich
lásce chybj. Hned w prwnjch dobách manželstwjx
gegjho. když podlé celUgjcjho Alderta seděla, za:
rmucowala gi mysslénka, že nemá mUže wjrhe
frdce swého.

Na tom wssak nebylo dosti! Želem spozo:
rowala Anežka, že w krásně spořádaném obydlj
Alderta obraz nkťižowanéhoKrista P.a geho dlao
hoslawené matky chybj. Nedostatek tento nemohla
ona, kreráž takřka mezi modlenjm xa wzýwánjm
Gcho wyrostla. dlaUho snestj. Co newidět wisel
obraz Spasitelůw, geho bl. Matky a swaté Terezie,
patronky gegj matky , a kropenička šswěcenaU
wodaU w gegj ložnici; bhlyť obrazy tyto krom
neparrného nábytku gedinau pozůstalostj gegj.
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Gakož druhdy Aeneáš z ohně trojanského gisté
pozůstatky wyswobodil,takž i panj Turská milené
gegj obrazy za Reynsko odstěhowala, a nerozlaUčila
se 8 nimi ani w čaš Ueywětssj Uauze.Alberr spo:
zorowal nowau domácj okrasu a zasmál se. Anežka
tjmto posilněna, okrásslila brzo i ostatnj swčte
nice obrazy swatých. To wssak netěssilo Alberu
ta; a on přemeysslel, gakým prostředčem by se
těchto newjtaných dotěračů sprostčl., Když byla
Anežka gednau z kostela domů seanrátila, spa:
rřila k swému úžasu Alberta, práwě zawěssugjo
cjho naprori obrazU Spasitele a panny Marie,
podobh geho swarých, totiž LUthera a Kateřiny
Bory, kteraUž Lurher, knězAugustinian, gaťo gep:
tissku zmrhal, na weliký párekz klássrera unesl,
a pač za manželkU pogal. Z odpowědi Gindřicha
flll. krále anglickéhona psanj Lutherowo r. 15.25.
„Alberte!“ zwolala žalugjce „proč mi činjš ,toe
ho? To se oěgezagisté mně a rěm Swatým na
potUpU?“ „Chraniš Bůh!“ odtussil potutedlně.
„Ztoho tč lze saUditi, že mně také obrazy Swac
tých těssj; co se ljbj gednomu, těssj i druhého.“

Co neysnažněgi prosila Anežka o gich ode
straněnj; Alberr ale byl neustupný. Celé třipdni
wisely k žalosti Anežčině Lnther a Kateřina w
společnosti ge.t)jchSwatých. Čtwrtého dne wssak
byl Luther nessťastnaU náhodaU od Alberta Ze
zdi schozen, a padnUw na kalamář sseředněsiústae
i noš posspinil. Patrným hněwem snažil se Ale
bert něgakau wodičkaU kaňky wyčistiti; ale po

hřjchu, tjm se obraz rak zohyzdil,že šskartin LU:
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ther w prawdě ona wclká ústa gewil,kterých mu
gedo saudruhowé za geho žiwodyrj často přcd:
hazowali. Zohyzděná wssak podoba nemohla déle
za okrasu sroětnice slaUžiti, protož Alberr, ač
nerád, pana doklora do komord zanesti mUsel.
Anežka naprorj romU nedala manželi prošbami
oddechU, až se i Katcřina, wěrná geho žena do
komory wypowěděla; mUsela wssak sljbiti,.že se
počet swarých obrazů nerozmnožj.

By wssak wssem možným nesswarám se
wydnuli, žádat Albert swé dženh, aby o wěcech
náboženských zcela mlčela a wsselikého podo:
tknutj se wystrjhala. .Každý ať gde swogj cestau,
přefmědčenj druhého ctj a swobodně dle swé wj:
ry žige. Gak fe tjm srdce zbožné Anežky Ura:
zilo, lehce fe dá posaudjtj. Za prwnjch dnů man:
želstwa, často a ráda Anežka š Aldertem o ná:
boženstwj howořila; chtěla se naučitjgeho wjře,
a on aby prawého pončtj dostal o gegj. Wždy
fe téssilaekddž se gedo učenj srownáwalo; a lj:
ssilo:li se, snažila se Alderta přeswědčiti, že by rozu
djlnost gegich tak weliká nebyla; anebo ho poe
hnaUri, aby učenj gegj erkwe ša prawé uznal.
Z počárkU těssjwaly owssem Alberta takowéto
rozpráwky, posléze byly mu obrjžné, a protož
gim onjmno wdřknutjm konec Učinil. quádřenj
roť, ač pro Uwarowánj domácjch neswornostj
prospěssné bylo, trápilo welmi UbohaU Anežku.
Tak daleko to tedy přisslo, že ona pro zacho:
wánj swornosti ofwé wjře a lásce mlčeti musela.
Hle, ta, gjžto srdce naplněno bylo fwatýmjcithe
nesměla o swé wjře a sstěstj howořiti 8 tjm,
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geaš nedwjče miiowala, š njm skrže Swátost
gedno tčxlo a gedna dusse se stala, gegšby tak
ráda byla pro swogi wer a sstěstj zjskala. O,
gak to docela ginák u gegjch rodičů bylo! Gee
sstě se pamatowala Anežka na wečero, w kte:
rýchš z postilly čjráwala, a za kterýchž otec neb
lnarča, co se čtlo, wyswěrlowali; gegich ijěnj
zdélowali, spanilosti a diwy Božj, gichž Bůh
we swých S:oacých a U stwořenj swěta půfobil,
w tichosti welebili a společUě se takowými roza
prawami poučowali. nu Nonj mUscla ď Alo
dertem l)lučné společnosti ansstewowati, anebo
š nimi dennj nowiny giným zdělowari, hudbau
nebo čtenjm rozličuých, gegi cir často Urážegjcjch
r.ománů a diwadel, společnost a hostj wyrážeti.
Qe gak často se i zde rozdjlswst Uáboženstwj U:
kázala! Gestiť wjra lidská welmi auzce š člo:
wěkem seckáUa, wssude se gewj. W každé době
žiwota, w mysslenj i cjtěnj, w řečech a činech,
ba nezřjdka i w nepatrných wěcech, gako při gj:
dle, piti a spani,wssúde se pročrazuge wřra nasse.

Mezi manžely často se bUď skrzdomácjpo:
řádek, buď skrze giné wčci zwlásstně mezi rozdjl:
né wěřjcjmi přibodj , že si nepřsziwě k fobě
počjrmgj. Katolická cjrkew přikxange w gisté
časy zachowáwati nařjzené posty a Ugmy wpo:
žjwánj pokrmů masitých. Anežka zachowáwala
ge fwědomitě, an Albert masa požjwal a nagex
gj krmé hledě nepřjwětiwého podledU byl. Ka:
toljci swětj swácky, gichž Uečatoljcč negen nen
fwětje ale potupně o nich smenssljz a i naodak.
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Anežťa byla zwykla denně mssi swataU slysseti,
což i w stawU nyněgssjm zachowáwala. Z por
čátkU neměl manžel gčgj nic proti tomn; nynj
ale wygádřil žádost swogi, aby Anežka dle přj:
kladU mnohých giných panj gen w nedčli a we
fwáte! do chrámU chodila. Welikým prossenjm a
bogem mezá swědomjm a manželem dowedla toe
ho na něm, že smčla při swém obyčegi setrwati.
Tak kU př. prosila ho o dowolenj, aby mohla
za swaU nebožkU matkU na mssi swataU dáti;
Albert aUsměsskemswolil a což doložil, zarmau:
tilo nábožné gegj srdce a swčdčilo o newěře ge:
ho; a předc ho chtěla žádati,ady an sselSpa:
sitele za matku gegj o lehké sodpočirmlkj prositi!p
Anežka trwala denně na swých modlitbcšch, an
gich Albert k gegj žalosti zanedbáwal. Q, gak
ráda by bylašnjm gewykonáwala! Často klečela
záhh zrána před obrazem UkřižowaněhoSpasitele,
an Albertgesstě spal; mnohokrátei w noci slyssel
gimanžel modliti se. Newoljtrpěl horliwost zbož:
né Anežky. často reptal: „Wsseho moc sskodji z
tebe bude pobožnůstkářka; sskodjš swému zdrawj,
modlrtba bUdiž ťrátká a dobrá.“ „Ach Alberte,“
woláwala Anežka, kdybyš ty mi modliti se poe
mohl, o.wssem; ty se ale modljš welmi málo;
gá tedy mufjm i za tebe se modlit,“ a doložila
twářj zardělaU „i za nasse djtě.“

4.

W skutku , Anežka byla matkau; radost
Albertowa byla newyslowná ; a swogi láskUgewil
něžnau pečlřwostj o AnežkU. Radost a tUssenjAnežky
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trápila wssak gakáš swjragjcj bázlťwost. Nestra:
chowala se bolestj rodjcjch,gjcoš giného swjralo
srdce. Bylať katolička, a protož žádala sobě,aby
plod žiwota gegjho odlaUčiri nemufela cjrkwi a
SpasitelowU požehnánj. Protož prosila o děwče,
anebo budeli chlapec, by ho sám .Bůh do ow:
čiUce wjry prawé přigmauti ráčil. GemU také
často oběť žiwota přinássela. Každé pohnutj leui
žjcjho nemlaněte pod srdcem gegjm zdálo se
gj prošbaU, aby mU neodgjmala sstěstj wjry
swé, a slowa aposstola Páné rozwažowala čaa
sto: Spasena budiž matka plodem žiwota awdu
chowánjm geho. W takowých okamženjch obgj:
mala časko plačky manžela fwého,rn!ama sepiar
týma prosjc, aby se nad nj a gegjm djtětem
smilowal, a sljbil, žeho w katolické wjře wychowati
dá u Alberr b:al alxčastenstwjna Utrpenj ženy
swě, mdslcl wssak falessnaU ccižádostj klamán,
že swému slowu dostátrmusj,a hleděl wždy od:
powědi ugjti Snažil seAnežkuUpo!ogiti z slowo
wssak gcnž by gi porěssilo newysslo zgeho úst

Měltě Albert gesstě ginaU přjčinn, oslyn
sseti choti fwau Zameysslel dostati fe na wý:
nosněgssj a důstogněgssj mjsto, a to w městea
gehožto obywatelé naskrz protestanti bylč; obác
wal se tedy, že by gich lásky pozbyl, kdyby žádost
manželky wyslyssel. Anežka se dala do pláče,
když gj Albert žwěstowal, že se na lepssj mjsto
dostal; nad čjmž se ale on pozastawowal. ,.Mdu
sljma Že bdš měla spjsseseradoxwati,“prawil, „než
plakari; wjm wssak proč slzjš. Bezpochyby o:
plakáwáš ztrátU swěho kostela a přepiatého zpoB
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wědlnjka. Gá to powažugi za sstěstj, ne ale za
nesstěstj; mysljm,že tam aspoň nabUdešrozumU.
Neplač wssak přeš přjliš; asi dobrě čtwrt hodiny
cesty gest katolická dědina, tam zagisté chrám a
katoljckého kněze nagdeš.“ Přineslať Anežka i
tenť žel BohU za obět, nebo musj žena opUstiti
otce a matku a přidržeti se manžela swého. TaU
mysslénkaU rozlaučila fe š panj QšwaldkaU, ko:
stelcm a farářem, gakož i hrobem milené mat:
kd, a wskanpjla š Albertem do wozU, krrrýž gi
do nowé otčiny zawésti měl.

Odewzdána do wůle Božj dostala se Anrže
ka pohledem ač smutným nicméně přjwětiwým
na bljzko města,od něhož gi gediný wysoký wrch
dělil. By koňům Ulehčili, oba š wozU wystaUe
pili. Albert se shánčl po kwčtinách a bylinách,
abw takých pro swůg herbář nafhromáždšl; Ae
nežka kwapila na kopec, kde nepatrná kaplička,
zaswěcená blabosl. matce Boži, stála. S wrchu
bylo gj bleděti do audolj, w němž budancj gich
otčina měla býti i hrob. Pli fpatřenj toho
města possel gi mráz. Slysselať práwě zwončti,
ne ale na mssi fwatau; widěla kostelnj wěže, w
nichž wssak nebydlel Spasitel gegj. J klckla
na kolena a modlila se wraucně, aby Bůh gich
přjchodu do mčsta požehnati ráčťl. Tichý bol
pod frdcem připomněl gi na mladý žiwot, genž
co newidět měl fpatřiti swětla dennjlw. , Q mé
djtě, prosiž še mnaU,aby tě Bůh přigal do er:
kwe té,pr,o niž krew Syna geho texklex.jCož gsem
Učinila! Q Maria, matko Božj, přigmiž djtě
mé za swé; ráda proň žiwot nasadjm, ráda
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to newrěžssj snesu , kdybych gen swémn AlbertU
a swým dětem blaženost wjry wydobyti mohla.
Alberr se práwě přibljžil, negsa od Anežky po:
zorowán, a žaslechl žaloby gegj. Autlan do:
mluwan prosil gi, by sebe a djtěte ssetřila.

„Wi; Alberre,“ zwolala, „ty znáš bolesti
a starosti mne sužUgjucj; 5 proč fe nesmilugeš
Uade mnau a nad djtčtem fwým ? Gá tě zapřisáhám
U wsseho, což tobě swatébo gest,slib mi, že nasse
djtě, byťby chlapec byl, katoljckému náboženstwi
dáš wycwičjti.“ Slowa tato parrnau náružiwostj
pronesla, držjc Alberta w obgetj, gakoby řjci
chrěla: nnnj tč nepustjm, dokud neučinjš žádosti
mé slib wyplněnj. Qko gegj setkalo se š okecn
geho. Albert pohnUr a péčliw o zdrawj choti
swé slibjl, nesplnil wssak slowa swěho.

Zatjm gim byl wůz napřed Ugel; a práe
wě, an dohoniwsse ho wstupowati chrěli , zahléx
dli po stranné stezce slussně oděného pána a pa:
nj, gežro fe k nim bljžili. J řekl k Anežce
Albert: „Toť gfaU zagistěpřátelé, kreřťžnččšchtěn
gj překwapiti: Bedřich gest to! Bedřich!“ zwo:
lage radostně, kwapil onomu w aUstretd; „můg
něčdeqssj Učjtel a Upřjmnýdnyněgssj přjtel. Qni
se obeǧmuli; Anežka stála gako opařená. „Mog
ge manželka Ancxžka“ uno promluwil Albert; .a
toť můg přjrel Bedřich, dwogictihodný pastor
tohoto města, a zde Johanna, laskawá geho žena.
Tuť se obapolně pozdrawili; Anožka wssak ro
Učinila ostňchawě a patrným překwapenjmz Zau
mlčelť gj Alberr, že mjstnj pastor geho přjrek
gest; a prorož se z toho Aneška málo těssila.
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Nahljželať, že nowé toto feznámenj welikmx bU:
de překážťan U wywedenj gegjho záměrn; než
přátelé manželowi byli wždy, ať gsaU ti neb
oni, i gegj; protož přirozenaU swogj laskawosti,
powahaU aUtlaU, gakéž pohlawj aUtlémU wlastnj
gest, brala aUčastenstwj na wyraženj fpolečném,
gak brzo fe cit pobaUřený Upokogil. Nynj se bljžili
k městU. Panj pastorka, přjwětiwá a mlaná
ženUsska, wčděla gj cestaU wssecknd částky města
okolj pogmenowati. „Tamť stogj katolický chrám,
zwolala Ukazugjc na sspičkU wěže, přeš leš wy:
kUkUgjcj. u W městč wssak nemáme skoro žád:
ného katoljka; wssicknibydlj w nedalekém městečlU.
co ten kostel widjme; tam ge i farář, kterýž
wssak tolik práce nemá, gako můg muž; geho
osada gest welmi mala.“

„Tedy gi gá rozmnožjm,„ odpowěděla U:
smjwawě Anežka.

„Gak, wy gske katolička?“ táže se 8 podi:
wem pastorka.

„Qrosslem;j což gste to od Alberta se nedo:
wěděli ?“ řekla Anežka.

„Powjdal gen, že gest ženat;ee odpowě:
děla panj pastorka, měřjc při tom Alberta,
kterýž nemálo w rozpaky přissel. PřigdaUce do
města, zastawili U pastora, kdež obědem zůstalř.
Pxři ufpořádánj domácjhď nábytku byla Anežce
panj pastorka nápomocna, nemálo se dich, že
tak mnoho obrazů Swatých na cestUš sebaUwza:
la; a obdjwowala péči, kteraUž Anežka ge čistila
a zawčssowala. „Gest widět, že gste katolička, a to
gak náležj borliwá,“ dokládala na co pastorka.
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„Z čehož to poznáwáte?“ tázala seAnežka.
„Z obra;ů, růženců,modlitebnjch knih a ze

kropeničky; coljk pobožnostj mufj člowěka předc
omrzeti.“

?lnežka se ufmála a gistila, že gj to wsse
nikdý obtjžné nepřisslo, a že ke wssemu při wssj
práci času Uabyla.

Když se wsseliké náwsstěwy odbdly a opae
kowaly, tráwila Anežka U wssj wzdálenosti dny
swé w zabýwánj se domácjmi powinnostmi , an
zatjm Albert nemocné swé horliwě léčil. Čaš
gegjho slehnutj se bljžil a nemálo Anežce sta:
rosti nadělal, nebo w čase tak rozhodugjcjm pox
třebUge člowěk wyšssjho potěssenj; a hle nynj
neyche pohřessila chrámu wjry swé. Ač ka:
rolický chrám skoro půl hodiny cesty wzdálen stál,
nicméně ho na wzdor prošby Albertowy a do:
mlUwy pastorčiny denně nawsstěwowala. Na ka:
tolickém faráři shledala důstogného a kusseného
kněze, kterýž gi laskawě přigal, a wynasnažil se,
gak by rrpjcj Anežky pťiměřeně těssil. Powzbuzo:
wal gi k důwěře w Boha, k trpěliwosti amjr:
nosti ducha, ǧako k serrwánj dobré naděge.

Mělať wssak powzbuzowánj rakého zapo:
třebj; nebo denně tjžjla gi ch a che rozdjl:
nost náboženstwj města tohoto. Kdysi fe djlem
ze žertu, djlem o prade nabjdl pastor za kmo:
tra; Anežka wssak wděčně se podékowala, pro:
tože š dowolenjm manžela fwého giž přjbuzného
panj Qšwaldky byla požádala, gsauc toho mjx
nčnj, že dle zákonU erkwe gen katoljci za kmo:
try bráti se magja což i pastorowi neetagilaz



34 e

„Budeli ale chlaprc?“ tázal fe zwědawč tento,
„chlapci seřjdj dle otcowy wjry.“ „Aťsi,Albert
swolil,„ odpowěděla gakansi wážnostj Anežka;
„djtě srdce mého wychowati w mém nábožene
stwj.“ S úžasem a wnitřnj newolj patřil pastor
na Alberta. „Kdož by mohl tak milé, ťrpjcj že:
ně co odřjci;“ ofprawedlňowal se tento.. „To
gewj slabost powahy;“ odtUssil bněwiwč pastor.

Následkem této udalosti strhla fe mezi nimi
žiwá rozepře. Albert se nemálo podiwil zásaa
dám přjtele, kterýž nonj w mnobých wécech zcex
la gináče smeyssleti se zdál. J pastor klaněl
se swěta modle; pončen ale nemilau zkussenostj,
kteráž na srdci geho a wjře giných hlodala, dr:
žcl se nynj tjm wěrněgi Luthera, čjm se pewněge
ssj nenáwsst kU katolické cjrkwi množila. Hořká
kussenost žiwota, wnitřnj boge prw nrž srdce
gedo na pustorU sxoogi Uwyklo, a namáhagici
stUdie, zanechaly hlubokých brázd po ljcjch geho.
Slňb Albertůw, učiněný Anežce, Uowažowal za
trestu hodnau slabost; protož důtkljwými slowo
napomjnal ho, by práwa otcowská a wjry, k
njž se i zemčpán hláf, hágil. Anežky se nyr
nj ch a che stranil, drže gi za přepiatan a
polirowánj hodUaU katoličkU. Chowánj toto bylo
pro AnežkU nowým pramenem mnohých starostj;
nebo ze wsseho wyswitalo, že pastor swogj nex
náwistj srdce Albertowo U wjře protestantskě
tjm che lUtheditj hodlá. Ginak fe chowala
pastorka k Anežce; ta se neměnila, gfaUc též
matkaU brala přirozoné aUčastenstwj na wssem,
gakěž žena ženě gewj. Ona gj přjwětiwě rae
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daU i skntkem přispjwala, a pečowala pře:
de wssjm o dodnau chůwu a zkaUssenaU báo
bn. Anežčina prwnj otázka byla, zdali ge kax
tolička. Gak se podiwila tato; myslelať, že
se prw tázati bude, odkud ge, a gak stará
neb afpoň geli wěrna; ne ale po nátdoženstnoj.a
Hlawau wrtjc odpowčděla pastorka, že ge pro:
restantka. „tho gest mi,“ odtUssila Anežka, „že
gj UemohU potřebowatť; moge chůwa mnsj mi
pomáhati U wnchowánj djtek, mej se š nčmi
modliti, mUsj často matčino mjsto zastáwari. „Neo
ustUpné na tom stála, aby Albert katolickéchůwd
zaopatřil; což Albert gen z mrzntostť a nerád
Učinil. Po takowé hádce sedla Anežka zarman,e
cená strarmn, a sepnauc ruce swé zwolala: „Q
mé djtě! gakan práci mě to stogj, chcicli tč
prawé wjře zachowati!“

5

Přisslať bodina gegj. Anežka porodila
dwogčata, děwče a chlapce. Až na smrt sesláblá
po tak těžkém porodn, prosila by se děti gegj
co neydřjwe k sw. křtU donesln. Děwče bylo
čerstwé a zdrawé, chlapce wssak popadal psot:
njk a naplňowal wssech strachem, že záhy U:
mře. Albert dal hnedle pastorcl zawolari, a
chlapce pokřtiti, dřjw než Anežka z omdljwau
gjcjho spani procitla. Tak se chlapec , sotwa
že okřál, stal protestantem a byl Gindřichem
nazwán. „Djtě twé gest protestamskd poťřtěno,
chceš geg dát po katolicku wychowari?,e tázal se
pastor U swé horliwosti, nebčra ohled na čaš a
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mjsto! Albert gsa toho mjněni, že nenj powř:
nen Anežce slowo plnit, an raké děwče porodila,
a swolil, že ho fwé cjrkwi wychowari dá.. Pa:
stor mUemjněnj stwrdil, a k tomU dowozowal,
že by Albert ani powinen nebyl plnjti sljb, kte:
llréhož, ženskaU lstj omámen,byl Učinťl, agjmž se
on bez toho proti swadebnj smlaně a zemským
zákonům probřessil. Ač o tom Anežka zwěděti
neměla, předce gj zaragiti nexnohli, že chlapec
giž po protestantsku pokřrěn gest. Plakala tUť
welice máteř, chtjc chlapce slzami swými znowU
gako pokřtiri; a parřjc na Alberta pohledem
předstjragjcjm mu doložila: „Wiď, A:berte! že
chlapec náš nicméně katoljkem bUde?“ Albert wssak
gj, ač zahanben, wdmysslenau odpowčd dal, kteraUš
ale swé manželkw nenpokogil.DrUhého dne přissel
katolický farář, a pokřtčw děwče gménem Marie
Upokogil aUzkostliwaU markU tjm, že Gindřich,
třebaš protestantsky byl pokřtěn, katolické cjrkwi
předc náleži, a rak dlaUho,dokawadž wden konx
fčrmacj Ueb přigirj do obce nekarolické weřegně se
za prorestanta neprohlásxj a od cjrkwe neodpad:
ne. uo Radost mateřská přemůže wsselťké bole:
sti a starosti! Anežka držjc děti swé w nárUčj,
sedjc po straně manžela, mněla se jza tU ney:
ssťastněgssj? Nowý úwazek gi anral k AlbexrtU,
k BodU; djrko gegj byly i djrkn Božj a za:
klad geho lásky! W takowýchto okamženjch cj:
rila žiwěgi blaženost naděge, a bez wssj pochyb:
nosti mjhalo fe gj před očima, že Bůh gegjm
a swým djrkám fwěrlo prawé erkwe neodepře.
Každého dne obětowala dětj swých BobU, pro:
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sic za ně blahoslawené Panny a anděla stráža
re. Prwnj wýchod z domu wedl gi do chrámu,
kdež se Uwésti a děti Bohu obětowatidala. Roze
purostřenapřed obrazem Krista Pána sljbila podstaU:
piti wsse, slowy i skutky, Urrpenjm i snássenjm,
čjm by gistěgi děrem i Albertu swému dlaženost
wjry katolické zaopatřila. Co se ostatnjho k nj
chowánj týkalo zohledu n.iboženstwj, stranil se
i nynj Albert, aby š nj do žádnédo náboženskée
ho rozmlanánj nepřissel, ba on trpěliwě raděgi
snesl mnohaU domluwu. Pastor a geho panj
ansstěwowali ge nynj častěgi a ani gediným
slowem nehaněli způsob, gehož Anežka U wycho:
wánj djrek pozorowala. „Podjweome pať se,“
zwolala kdysi žertem pastorka, gak sworně .ma:
lý ewangelsk š katoličkauspj!“ „Můg Gindřich,
že ge ewangeljč? gest to tolčk,“ ptala se auz:
kostliwě Anežka, „gako lutherán? Nikoliw,můg
Gindřich ge katoljk gak moge Marie, a zůstane
gjm; nenjli prawda Alberte?“ „Qwssem odwece
negápně a mrzUtě tento; a obrátil praUd řeči
na něco giného, by neopatrnost panj pastorky
naprawil. nu

Marie a Gindřich rostli spolu; a počali
brzo žwatlati a sladké gméno otce amatky prwe
nj wysslo z úst gegich. Anežka ge nynj Učila
modliti; každého gitra a wečera modlila se 8
Uimi Qtče náš aZdráwaš Maria,pozděgi i Wěr
řjm w Boha. S nimi chodila matka do koster
la; na fwých krcjch nosili woobrazenj Ježjsse K.
a geho Matky. Těžce wssak Anežka pohřessoc
wala přispěnj swého chotě; často mUseli se w
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geho přjtomnosti modliti; než mjsto radosti ge:
wil Alberc zamračený obličeg, zwlássť když Gin:
dřich whznárlj wjro řjčal. Událost ra wssak
che rmaurila AnežkU, než porupa, kreraUžčasto
š chůwaU katoljckaU U wychowáwánj swých djteke
strpěri mufela. Wsse ale š mjrnostj ro snássela;
l)orliwost gegj nečlesala, geqj snaha byla, ssrěstj
djceč swých w práwe katolickémwychowánj založiti.

A tak uplynulo plných ssest let, zwěrssjho
dle w stmeostech a saUženj pro Anxxžku; až poe
sud žila w klamu, že Gindřich torjž karoljkem
bUde. Nonj ale wdgádš:jl se přjmo Albert, že
newyhnUtedlně ohlcdy mu kážj, chlapce U swé
wjře, coriž prorestantskému wyznánj, wychowati.
Meč ostrý prodral srdce gegj při slowech těchto;
nehmilegssj a neysladssj naděge gegjho žiwobyrj
byla ra tam; zármurek gegj byl rjm wěrssj, čjm
se che wygádřenj Albertowo rUssenaU přjsahaU
býti zdálo, a předeskřenéohledy wymyssleny bylo
neb na časném ziskU spočjwaly; nebo fe brzo
okázalo, že naň ani domlUwa pastorowa nepů:
sobila tak gako strach, že dy lásku swého zemč:
pána a swých předstawených ztracil, kdyby geho
synek katoljkem zůstal. Ano domnjwal se, že
by se tjm i dennj geho přjgmy zrenčily, an mě:
sto weskrz protestantské bylo; posléz i obtjž mož:
nosti katolického wychowánj pro chlapce určilo ho
k tomU.

Anežka se dlauho od této rány zpamaroa
wati nemohla; ssrěskj žiwota gegjho odkwěrlo;
nebo drzo spozorowala, gak se wssesnažilo, Gin:
dřicha z rUkaU gegjch wzdáljti. Pod zámjnkaU,



39

žč se Učiri musj, tráwil celé dnd U pastora,
krerýž nic nelitowal, gen aby nesmělého chlapce
na swaU stranu zjskal. Pastor se stal geho uu
čitelem, a Anežka dobře předwjdala,co se stane,
protož prosila a warowala. u „Co ti gen nao
padá!“ prawil newolně Albert; „Gčndřjch se
předc něčemu giž Učirč mUsj; a kde mU mohU
lepsseho Učjtele dárj? Twá přepjará núbožnost
maluge roběkaždého w giném a falessněm fwěrle!“
Anežka se zamlčela a slzela. Brzo se wssak sta:
lo, čehož se materskě srdce bálo; křjžek zmizel š
krkU geho, a on podiwné mjwal řeči. „Qtec a
pan pastor powjdali mj onchdy,“ promlmdil gea
dnau k matce Gindřich „že seWěřjm pána Boha
a Zdrawáš Maria nemUsj giž modljr; aniž tdy
che š tebaudo katolčckéhoťostela chodici, nýdrž že
dudU chodir do mestského chrámU; že prý negsem kan
tolický, ale protestantský křesťan. Matjnko, cožmám
činiti, koho mám poslechnamč, což pak lepssj a
hezčj, býti karoljkem anebo procestantem? „Což
mčla na ro odpowěděn? Ach,ona se dala do pláa
če Usedawého. Swědomj gegj se ozýwalo anex
dalo potěssenj žádnédo. w Z počátkU nemčl Gjnc
dřich mnoho chUti docházeti do chrámU městského,
a byltm radégi š matkaU do katolického kostela
ssel; ale gak sobč měl pomocj, co nedowedly do:
mlUwy, dokazaly tresty, což máreř che než shna
bolelo; ano Albert kcšnečněwýstowně žádal, aby
mU Anežka náwssrěwU katolického chrámU zapowě:
dčla. To wssak nemohla přeš swé nábožné srdce
snésti? „A to žádáš ode mne ?“ zwolala Uraženau
důsiognostj; gá gsaUc katoličkaU mamť mu náe
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wsstěwu katolického chrámu zakázati? Na žádný
;půfob!“uu „Nefmysl,pobožnůstkářstwj;“ reptal
zlostně Albert, „kdy pak předce maUdrosti na:
budeš!“

Anežka lomila rUkama. „O můg Bože!“
řkaUc; „ano, nenjfpásy wfmjsseném manželstwj.
Djté patřj otcj a matce, koho má poslechnaut,
kdhž tito stegně nesmeysslj. O rozdjlnosti, kdy
pak wezmeš konec!“ uo

6.
Následky tohoto rozdwogenj denně fe zťege

měgi gewilya fpdce nábožné Anežky krwácelo ch
a che Swědomj gegj počalo tlauci; Albert
gewil při wssi swé Upřijé láfce nespokogenost.
on widěl, kterak se geho choť trápj , ale cen bol
neznal On powažowal za prepiatost náboženskau,
co w srdci Anežčině nábožnaU wjraU a wěrnaU
náklonnostj kPánU Jržjssl a geho erkwi byl. On gj
těssil a chtěl gi upokogiti; ale neporčssll, neupoko:
gil gj, nedowedl toho, an geho útěcha pro nedů:
statek prawé wjry prázdna toliko slowa byla. Qn
se na ni mrzel, tUpil; a aufměssně slowa geho
Urážela gi a bolela tjm che. Mužem měla,
dle slow swarého Aposstola, poswěcenj dogjti;
mjsto roho wssak opowažowal fe on, wer gegj
tupjti a w pokussenj Uwáděti.

„Wsstckni budeme swatj,“ řjkáwal často w
newolik Anežce: „Bůh gest otec náš, a milo:
srdněgssj než twogi kněži, kteřj wssechněch ginák
smeysslegjcjch do pekla zatracUgj.“„Ach Alberte,
kterak se welice meyljš ;“ odpowěděla fmutně;
„gesscětomu wěřjš ; nasseerkew nezatracuge, ale:
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brž zůstaquge faud Hospodinu; ona se modlj
za ry, ťtčřjž mezi gegj děti nepřjnáležj; animzax
wchuge rěch, kteřj newinně w klamU žigj, oprawe:
dowý aumysl magjce, dle křefťansképrawdy a dle
Spasitele se řjdiri; ne ne , ty ona za swé djtky
Uznáwá! „O Alberte, netUp, neraUhey se, ale,
modli a skanmcy fpjssr.“ Nedbal wssak manžel
na prošbd gegj. J napadlo zbožné a milUgjcř
Anežce často: „PatřjAlbert mezi ty, kxteřjwězjccr
w nepřemožitedlném ale newinném blden, prawdy
nepoznáwagj? Což nemčl dosti pťjležitosti teban
giž blUdU fwého nahlédnaUti a k prawdě se blj:
žitj ? anebo zawrhnge přjležirost, a tedy mřlostBožj
od sebe a množj rjm winu swoxgi? „O, Alberte,
pak by lépedpro náš oba býwalo, tdybych rě ne:
byla poznala, a nebyla robč kU pádu che než
kU powstánj slaužila.se Dále tázala sebe samU,
zdaliž pak gsem g.řžwssc pro spásu geho Učinila; mě:
lali pak gsem wždy potřebné trpěliwosti, wždydo:
sti oparrnosti,? Nebyla gsem keniwa w modlitbř
za nčho? „Q můg Bože!“ lkáwala ona; „fmix
lUg fe nad njm a nade mnaU;těžké břemešxowzalax
gsem Ua bedra fwá, a giž giž klexsám. Q Ježjssi,
fpomoz, whswodoď mm!“ Nynj nahljžela ox.
wssem, že manželstwjx gegj ssťastné nenj, aniuž
býti mohlo, protože fe gim základn wsseho man:
želského sstěstj, spotečné wjry w Krista Ježjsse aw
geho erkew nedostáwalo.TU gjxčasto wnitřnj hlaš
opakowal: „Tyš nedbala na wýstrahu, a mufjš
nynj trpět. Manžel twůg, shn twůg gest kost z
kosti twé„ ne ale gich wjďa š wjrh twéd!“ Gar

(2)
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kých bolestj fnásseti mUsela pak, když si zpomněla
na přessťastné manželstwj swých w PánU zesml:
lých rodičů gichž gedna láska, gedna wjra spo:
gowala a požehnánj erkwe zaswětilo! Zname:
njm sw. křjže bUdjwáwala gi marka ze spanj; 8
nj a š otcem konáwala pak rannj modlith; mezi
nimi klečjc, býwala š nimi při mssiswaté, š nimi
přigjmala swátost Oltářnj ;neymilrgssi zxměstknánj
dgegjchrodičů bylo, rozpráwěci o Spasiteli, o panen:
skéMatce, o milých Swatých geho, aneb gich žiwot
a skntky za wečera čjsti; žehnaná od nich, pozname:
naná sw. křjžem, odebjrala se nalůžko, prosjc an:
děla strážceby gi chránil,až sladkého an požjwati
bUde. O gak docela ginák ro U nj bylo. Bez nxodlir:
by wstáwal Albert a odebjral se kpráci swé;
an Anežka a Marie před obrazem Ukřižowaňého
Pána klečjce BohU dčkowaly, den nastáwagjčj
mn obětUgjce: konal we wedlegssjm pokogi Gindřich
modlith rannj, gak se gj od pastora naUčjl. Gč:
nom Marie nawssrěwowala š nj Spasitele a mssi
sxoatau. Bolestj welikaU patřila Anežka, kterak
Albert a Gindřich Uepoznáwali sstěstj swého, a
snad často aUcrpným a potupným ausměchem za
nimi hlcděli, když ony na mssiswdtaU fe Ubjraly.
Qstatnj domácj pobožnosti, kterýchž katolická er:
kew předpisUge, konala pokradmo a U wssj ticho:
sti; nebo gi nic nebolelo che, nežli když modlenj
gegj někomu obtjžné nebo od giného tUpeno by:
lo. Až posud se š Marij swědomitč postila, ač
Albert nťkolikráte si na dwogj strawU a zbytečné
wýlohy stěžowal, a Gindřich festrU fwogi skrze
tu přjčim: negednaU sskádlil. Neydelssj a za Ueyr
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wětssj tjž přichá;eli Anežce wečernj hodiny. Alx
bert docházel do společnosti; Anežka neb Marie
čjtaly w Užirečných knihách; neyčastěgi wssak se
četl žiwotSwatých. Gindřich.nebýwal dosti poe
zorliw, a často dokládal, že by td wssecko papežc
ská lež a tak neprawdiwé bylo, že ro ani za čte:
nj nestogj, gak pan pastor powjdal. ZarmaUceně
pohljžela pak Marjejna mackU, anebo zafe na
bratra řkaUc: „GindřichU! gak to tak řjci můn
žeš, což newidjš, gak matinka pláče ?“ „Ano,ano,
samá lež to gest, a gesstěche;“ řekl chlapec;
pastor dobře wj, co powjdá. Tak fe často strx
hla mezi dčtmi hádka, giž matka roztrhowatř
meela; srdce gegj ale krnoácexlo.nuw

Gindřich byl ohniwého ducha, málo wssak
frdce dobrého, gsa che pastorem, než rodičemi
wychowán, což následťem rozdjlné wjry bylo.
Pastor, přjsnč a plnaU horliwostj lUtheránstwj
podrobený muž, fnažil se wssemožně gak by w
srdce žákowo nenáwist w té wjře proti katolickémn
náboženstwj wsil, w kteréž, gak se domnjwal,
Anežka se namáhala, swého muže i fyna k wy:
znáwánj katolické wjry přewrátiti. Bylo se pak
co diwiti. že Gindřichowa nenáwist proti katolické
wjře i lásku adůwěrukmatce nepodkopala? .i té,
kteráž často beze wsseho ohledU žádost swogi zge:
wila; takéž by manžel a syn katoljtem byl! Gest
owssem prawda, že Gindřich matkU milowal; ale
on náwiděl otce che, protože š njm gedné byl
wjry. Na wzdor hádkám, kteréž se mezi Uimi
často strhli, milowal předce Gindřich sestřičku
swogi: „Ach, Marie! “ řjkáwal on, „kdybyš by:
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la chlapcem, anebo aspoň protestantkau. Ty gdeš
dy chrámU katolického, a gá tam nesmjm; nebo
z anhé zwědawosti, řjkáwá pastor , nesmj se
kostel nawsstjwiti; a chcili prý fe modlřri, že
gest Uaš kostel bljže, než katolický; a do prote:
stantského zase nesmjš ty gjti, to zapowjdá maru
ka.“ Krom tohno prohodil často k nj wdůwčře,
ťemu asi pastor ho o mssi swaté a o karolickém
UčeenjUčil: „še ge to samě modláťstwj; papež že
gest panowánj žádostiwý mUž, že neprawě fedj
na lxrůnU řjmském, z něhož také rokU 1812. wssjm
pláwem zahnán byl; a úcta welebenjSwatých gest
také modlářstwj ; než o tom, milá festřjččo, nesmjš
matce nic řjci.“ Srdce Marie bylo slowy těmi:
to přjliš zarmaUceno, a nemohssi se potěssiti, do:
kaxwadž gi matka, po Učiněňém ze wsseho wyzná:
naj, neUpokogila. Popfati wssak nelze, co pocjtila
tato,„j Uaslyssewssi, gaké wěci děti rozxpráwěgj ; ona
pla!ala, a Maric š. nťp. Gindřich práwě gednau
přissel a spatřea plakatř markUr když ho obgjmaula,
ptal fe!:u„Matičko, proč pláčeš ?“ „Nad tebaU,
Gindřichu můg, flzjm!k . Tyš mlUwixlš Marije o
wťcech,dkrerýchžUezrláš. Q netUp a nehaň wjry mogj
nikdý; sljbjš mi to, že nikdy che o wěcechnábo:
ž:n.skýchdš Marij rokowati nebUdeš?“

„SlibUgiex matko ;“x odpowěděl chlaPec.
Matča.. Gá gsemMarii též zapowěděla,

ň tebaU o wěcech takowýchemluwiti; nynj mi ale
gesstě slib, že ťe denně Otče náš modlici dUdexš
ch.e, abyx roběa Bůhx prawé wjry Uděliri ráčil.

Chlcrpoecg J to ti sljhj.m.„ matčo;r n:ž
smjm. tox pastorowič řj,ci.?p
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Matka. Smjš; odpowěděla8 úžafem; nee
bo otázky chlapcowo gewily gj, že giž celého
práwa na geho Upřjmnosti a lásce nemá, že se
š njm pastor dělj, kteréhož chlgpec wěrně zpra:
wil, coš mateřj mluwilx, a krerýž přjmo djtěti řekl,
žeby modlitba geho zbytečna byla, an giž prawé
wjry má; chceli wssak se modljti, aby se za mate
ku modlil, by geho wer réž přigala. Tak se
skalo, že se matka modlila, by fyn katoljkem se
stal, a tento Boha prosil, aby ona swětlem Luc
therowým nadána byla. Anežka, dowěděwssi se
to, zakázala nynj přjsně, aby se neopowážil še
sestraU o wěcechnáboženstwj hádati. Ale zápo:
wěd tato dráždila ho tjm che. Děti častá se až
wadily; Gjndřich nadáwal a hanil papeže a kně:
žj, Marie zafe Luthera. Anežka měla ge pak
kogjri, arozhodnauti, kdo che winen gest; shle:
dala wssak wždyckh, že prudký Gindřich přjčinaU
hádky byl, zčehož ho matka wždy karáti musela.
Casto wssak myslel chlapec, že fe mU křiwda stá:
wá, a wyřknutj matčino za stranné wydáwal. Qn
to žalowal pastorowi a occi, a mezirodičemi přic
cházelo kwádám a mrzutostem. Otec i matka
chtěli mjti pokog; ale gak bylo lze w takowých
přjpadnostech zachowati ho? A wssak hádaly:li
se děti doma, hádáwaly se tjm častěgi we sskole.
Marie chodila do protestantské sskoly, což gj, gee
diné katoljcké wjry gsaucj, nmoho slzj stálo„nebo
mnohé potupy fnásseti mxusela od družek swých.
„Ach matinko,“ lkala často, „co gá gen wystoc
gjm, že gfem katoličkau; .moge spolužákynč se
mi wysmjwagj, protože na mssč swataU chox
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djm, a prsty na mne okazugj, že se zpowjdám.
Q matťol kéž by otec a Gindřich také katoljci
byli, potom Z námi do katolického města fsli, kde
ssťola a kostel katolický gest, a my bychom tak da:
leko chodiri nemusťli!“ Macea gč owssem rčssčla,
ale welmi často kanUly gj slzy mjsto slow; nebo
cjtila newyhnutedlnau potřebU bedliwosti, aby
Marie U wjře neklesla. Ne!,dche bolelo gi, že
naneyweyš těch se báti musela, kteřjž gedné kosti
a krwé byli. Neustálá ta bexdliwost a péče o
Marii zbawily gi mnohé radosti žiwota. Často
se gj malomyslnost zmocňowala; gj se nemožnor
stj zdálo, U prostřed města protestantského mezi
manželem i synem prorestantským dcerU Marii
katolicky wychowati; protož chtěla dceru swogi
ze sskoly wzjti a wsse na to odětowati, aby skrze
domácjho něgakého Učitele gj potřebného Uménj
a wychowánj dáti mohla. Albert proti tomU
mnoho neměl; ponawrht ale, šeby se Mariedo
wychowáwacjho ústawu snad mohla dáti, kdež
pastorowa sestra wrchnj byla, a kdež na přjr
mlumu pasto:ea krom wýborného wychowánj i
zdarma gedno práwě Uorázdněné fundačnj mjsto
dostane. Na čemž wssak se Anežka neupoko:
gita, a geho náwrh zawrhla; nebo pro gegj
Marii zdál se gj ústaw ten docela neprospěssný,
kdež přednostae Učitelky a wochowanci na wětssj
djl protestantského náboženstwj byli. „Ach,“ roza
hněwal se Alberr, opěr twé pochybnosti. Marie
se tam bude š ginými katolickými swěřenci od
wasseho kněze Uáboženstwj swému raké Učiti. „Gen
pak se nehněwey, Alberre,“ prosila Anežka, řkauc:
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„dal byš td Gindřicha do ústawU, kterýž pro ka:
roljky gcst založen, a gen wýmjnkan prorestcžnty
přjgjmá? Máli Marie katoličkau zůstati, at nj
gest dokonale; cožby se nostalo w domě, gehož
dUch a způfod cwičenj zcela prorestantský gest.
Nestareo se tedy o Marři !“ „Ty negsi k nae
prawenj;“ newrlilAlbert: „ty pokazjš dětiswé;
prohřessugeš se na swé dceři, ry přepiaeě náx
božná ženo!“ TaU byla Anežka owssem, ale
gen w očjch swého manžela, a U odywatelů
města prorestantského; tito gj drželi za pokrytskaU
panj , slepě na papeže wěřjcj, což obé by protee
stantstwj ohawch bylo. Z té přjčiny také se ť
nj gen chladnau zdwořilostj každý měl, srdečnost
a Upřjmnosti gegich UepožUala, ač gegj srdce láe
skaU a dobročjnnostj k nuzným přeplněno bylo!
NedowěrU tUť cjrila Ubohá Anežka welmi často.
Alberr gj začasté wyprawowal o nedostatkU ge:
ho nemocných, a swolil rád, když gich Anežka ppdp
porowala anebo pokrmh a náwsstčwaU swan po:
těssila. Kdykoliw se některý nemocný bolestj
swjgel neb k smrti pracowal, klečela ona U lúožka
geho, a modljc se napomjnala ho, aby srdce
swé k PánU obrátil, š njm se smjřil a tělo geho
fwaté přigal; ale pohřjžena gsauc w modlitbě a
zanjccna milosrdenstwjm často zapomněla, že kpro:
testantůmmluwj; da ona ge powszzowala, by o
přjwlUwU blahoslawenaU pannu Marii a wssech
Swatýchuprosili, a ochraně sw. Angclů fe pornčili.
Ačkoliw gi nemocnj rádi poslaUchalč, nicméně se
gim modljrbh gegj papežské býti zdály. Pastor
wssak posléz Uebyl tomU tak powděčen, Uedo neu
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wěře Anežce, domeysslel se, gakoby ona nemocné
přewrátiti chtěla; protož gj přjmo do očj řekl,
co o nj mdsij a o 9e9jch náwssrěwách. Winy
neznagjcj Anežka osprawedlnila se; nedowťřliwý
pastor ale držel wymlauwánj gegj za stwxxzenj
swé nedůwěry, a aUtrpná Anežka byla nUcena
swé náwsstěwy zanechati a Ubohé BohU po:
raUčeti.

U prostřed těchto trápenj a těžkostj mělať
předc hodiny, w nichž gj modlitba a potěssowánť
gegjho zpowčdlnjka Ulehčenj způfobily; an chy.
bU swaU poznala, oželela a naprawila; wědomje
že pro wjru trpj a dognge, dodáwalo gegj dUssi
nepřemožitedlnaU fjlu; tichá gakáš podrcbenost.
wyznačila se w gegjm obličegi, w slowrch i stUt.
cjch ; mjrnost dUcha nepozbyla nřčdý, gegj láska
k Albertn a GjndřichU wěrně stála. uo Toho
práwě čan Událo se coš, kteréž obtjženémn srdci
welikého potěssenj způsobilo. uu

Když se gednaUz kostela wracela, sslo za.
nj asi čtrnáctileté děwče, prosjc gi aby mu zlcxtýd
řetěz odkaUpila Řetěz stál za penjze J po.
zorowala Anežka ostřegi děwče, kteréž naň U:
přjmnýma ale Uplakanýma očima hledělo. Ble:
dost ljcj a celý oblek gewily chudobUa bjdu

„KomU náležj řetěz tento ?“ tázala se Au
nežka „Mé mateři,“ odpowěděloděwče, „mám ho
prodati, aby gsme měli od čehožiwu dýt “

“Kdo gesk matra twoge?, , „Ach„ má matka !p
Můžete fe g.i dowědět; ale pw Boha!: dřjw knpre
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ten řetěze abych dostala penjze; giž od wčjra z
poledne gfme negedly.“

„Ubohé djtě, Ubohá matko!“ zwolala Anež
ka pohnUtedlně. „Pogď še mnau chci wám po:
moci;“ Uačež gi zawedla do odydlj a předloži:
la gi něgaké krmě k gjdlu. „Gá nemohu gjsti;
Uebo wjm, že na mne matka š bolestj čeká a
hlad trpj.“ Nedljc dalq Anežka pokrmU i pro
Uemocnau Ustrogici, a kwapila 8 Frantřsskau,tak
se gmenowalo déwče, k matce. Frantisska zawede
ssi AnežkU do sprostého domkU, odběhla pro lahx
wici wjna; nemocná gegj máteř ležela paodstřer
chau, a nemálo se diwšla, když cizj panj zhlj:
dla; než oko gegj fe wygasnilo, gak mčle gi
Anežka katolického pozdrawenj udělila. „Weliký
Bože! wy gste katolička? 5 gaké to sstěstj, že
w tomto celém městě gednU karolickau a aUtrp:
naU panj nacházjm,“ prawila nemocná, an se
trochu pozdwihla. Brzo ale se gi twáře za:
rděly, a ona šplačko prawila: „Wy gste katolio
č!a, a proto mně tjm spjsse nenáwiděti mejre!“
„Nenáwidětj?“ tázala se špodiwem Anežka, „ne:
náwiděti, protože gsem katolička? e.oždyťgstei wy
také katolička.“ u „Ach, gá nj giž negsem;
žajlowala nemocná, práwě to můg žel,má bjda;
gá gsem se mé cjrkwe, mé milé matky odřekla,
odřečla k wůli mUžowi. Až posUd mi hořj sloo
wo mého ctihodného faráře gako sjra sodomská
na dUssi.“ „Kdo nemá cjrkew za macku, nemůž
mjti Boha za orce.“

Pohřjženě patřila Anežka na tršjcj, rázax
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gjc se: „Muži kwůli opUstila gste cjrkew? což
dyl manžel wáš protestant ?“

„Qwssem,„ oddechla si nemocná; „gá byla
katolička, on protestant; to wssak w manželstwj
nedělá nikdy dobře.“

„ij to z wlastnj kussenosti,“ řekla A:
nežka fmutně,„milá sestro wUtrpenj;“ a podala
gj rUkU.

„Žigete také w smjsseném manželstwj ? B
pak pochopjte djdu mau! a gá gfem nalezla
frdce, genž fe šděldj š želem mým, a gemuž wsse
swěřiti mohu. Gesti pro nemocného a trpjcjho
wždy Ulehčenjm, když si postěžowati smj. Wěru,

.Bůh sám wáš poslal. Slyssre, pomozte xa poraďte
mi pak, gakbych pokoge swědomj swého opět
dosáhla, a mogi opusstěnau máti opčt nalezla.“

Anežka si fedla ť nemocné, a tato oddechu
naUc sobě, počala:

7.

„Mogi rodičowé žili w polednjm djle sswéd:
ské země; žádné džrě snad tak dobrých a laskae
wých rodičů nemčlo, gako gá. Qtec i matka
fnažili fe, dáti mi neywčtssjho sstěstj, dobré wy:
chowánj, a we wssem dobrý přjklad. Tak
gsem wyrostla, zweselého a winy prázdného duc
cha se radUgjc, mezi modlirbau a pracj, mezi
hrau a wefeljm. Moge rodiče žili na fwém stat:
kU U wssj tiché wzdálenosti. Genom něťdy která
náwsscěwa wytrhla náš ztichosti, gá gsem do:

sfihla 18tého rokU, newěděla gsem posUd ničehož
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o fwětč a hřjssich geho; sotwn gsem znala gmér
na gegiche“

„Neybljžssj saUsed otce mého bhl zletilý
sslechtic, kterýž poctiwé dUsse a dosti bohat gsa,
djtek žádných nepočjtal. Pakostnice geg wssak
často na smrt Upamatowáwala; protož powolaw
gediného fyna sestry swé k sobě, w náručj geho
skonal. Adolf, tak se gmenowal, dědic starků gea
ho, stal se nassjm faUsedem; byltě wssak proten
stant, a počjtal asi 25 let. Podstata geho by:
la hezká, chowánj a dwořenj geho přjgemné.
Kdož se tomU mohl diwiti, že náš, co neybližssj
saUsed, často nawsstěwowal, a náš o pťátelstwj
prosil, kteréhož gsme geho Ugci byli prokazowali.
Můg otec, kterýž každého milowal, byl mU mno:
haU slUžbU prokázal; což Adolf Uznal, a zase
wděčně šplácel. Tak se spogenj nasse aužilo;
Adolf k nám denně chodil, š námi gedl, a wsse:
cky radowánky 9 námi dělil. ZpočátkU gsem si
toho owssem moc newssimala; geho wssak dennj
náwsstěwy, geho schopnost w hUdbě,geho přjgemné
obweselUgjcj a spolu i poučugjcj zabýwánj se š
námi, rbylo brzo přjčinau, že se nám po milém
přjteli steyskalo, gestli w UrčstaU hodinU nepřichác
zel. Brzo gsem se ho š nepokogem a ňetrpčli:
wostj dočkati nemohla; brzo mně srdce tlaUklo
hlasitěgi, když do dweťj wstaupil; slowem, geho
chowánj, kteréž z počátkU odměřeno a wssj úctaU
protkáno býwalo, newjdaně se w gakauš dowěrU
změnilo. Přř geho lichotiwých a pohledy ostrýa
mi sprowážených slowech čerwenald ljce mé. Co
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bdch to tagila. u eQn mi zgewilamnysl swůg;
gá zapeyřjc se, mlčky gsem geho wyznánj lásky
wyslechla a gfaUc wsseho přetwářenj neznagjcj
gessrě děwče, netagila gsem, což i frdce mé cjtj.
Spolek byl Uzawřen, můg osnd rozhodnUt.“

„Nasse láska nezůstala dlaUho před rodiči
skryta. Můg otec promlnwil gednoho dUe nae
wyklau wážnostj, z niž otcowská lásia prohlédala
takto ke mně: „MUdřeno, še zármUtkempozorugi,
že w frdci twěm roste Uáklonnost, kteráž mne i
matku pečliwostj UaplňUge strachugjcj fe o sstěstj
twé i nasse. Powaž dcero mcic Adolf ge proteu
stant, a ty8 katoličkaU; my gfme se wynasnažili
wssemožně,abyš prawě katolického wychowánj dox
fáhla. Ty wěřjš w fwatan katolickaU cjrkew;
a wjš dobře, že tato cjrkew. nasse společnj matu
ka, smjsseného manželstwj neschwalUge; a gá tě
prosjm, zůstaň gegj poslussné djtě; ctj přikázanj
gegj; toť gsaU záčony Bošja a přineš gi za
oběť lásku fwogi, ona xtoho k twému časnému i
wěčnémU blahU za profpěssné Uzná. Spogenj twé
š Adolfem, může tě lehce o twé wezdegssj, a což
horssjho gest, i twé nebeské sstěstjpřiprawjti.Gea
sstě Uikdý Uekroětlo sstěstj fmjsseným manželům.
Gák pak může anazek manželský dUssefpogiti,
když fwazkem wjry spogeny negsaU? O mia
lená dctro, powaž, že bychom hořem dohrobu
klesli, kdyby ugssne se strachowati museli před
nebezpečenstwjm, že w swé wjře klesneš, aUebo
docela gj fe odřekneš; okaž nynj, že tly náš,
a Spasitele fwého emilngeš, modli fe a bogUg!
Bůh tč posilnj, š njm dokážeš wssecko!„ Slo:
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wa otce mého pohnula dUssj maU; na to pxřissia
a mlUwila ke mne matka takto: „Mudřeno mo:
ge, na gednu wěc Učinjm pozornU tebe. W smjx
sseném manželstwj nepanUge Upřjmnost ani srdešu
nost. Kde wssak společná modlitba manželům
chyb.j, také se pohřessUge swornost, manželské sstě:
stj a požehnánj Božj; nebo mUž protestanrský
nemůžc se š katolickaU chotj ani Qtče náš, ani
Wěřjm w Pána .Boha modliti. Kdykoliw ona
neyswětěgssj swátosti Qltářnj se klanj, zdá se mU
modlitba gegj raUhánjm; nebo on newěřj w
přjtomnost Ježjsse Krista w swátosti Oltářnj.
Wzýwáeli blal)oslawenau pannu Marii Uebo
milené fwaté swé o přjmlan: krčj autrpně
manžel gegj rameny; gestli bůře gesstč neljbost
swogi na swěllo nepronássj. To maUdře rozwaž,
MUdřeno milá! nebo byšš Adolfem gedndho koe
stela nawsstěwowari nemohla; a kteřjž manželé ro
nemohau, tiť nepatřj do gednoho domU; nebo
oni fpolU anj gjsii nemagj. erkew sw. přikar
žUge posty: protestant může gjsti, co se mU libj.
O dcero milá! Uduš lásku sroogi; pro Krista
Pána prosjm tebe, gedná se tU o twé, a nasse
sstěstjo“

„K těmto zagisté důwodným slowům, kteráž
pěčj otcowau a slzami matčinými strassliwé poa
wahy nabyla, připogjly se gesstě wýhrůž!h a
zkaussky farářowy, a warUgjcj hlaš auzkostliwé:
ho swědomj. „Mudřeno!“ prawil farář: „neya
prwněgssj a neywěrssj powinnost manželky gest,
mUže i děti poswěciri; to gest skUtky Uáboženc
skými k poswěcenj wésti, geli wssak úkol ten
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weliký pro choti, chotě wěřjcjho poswětiti: zdaž
nemnsj mnohem těžssj tehdáž pro ni býti, mUže
takého k dobrému a křesťanskéx swatosti westi,
kterýž wjry gegj nenáwidje Uwažre, gakaU tjži,
gaké odpowjdánj na sede UwalUgete; to gest bkea
meno hrozné dro marku, kteráž děti swé Bohn
a cjrkwi wychowati má.“

„Ach, wsse mne kto:nU mčlo, abych nebezo
pečnaU tak náklonnost udUsila, moge wssak nárUa
žiwost byla silněgssj, než moge wjra, láska k
BobU a k mým roediokůmd Řečmi lichotiwého
Adolfa koneyssená, obelháwagjc sebe samU, seo
trwala gsem w obcowánj o njm. Qrec mi toho
posléz owssem zapowéděl, gá wssak neUposlechla;
konečně swolil, obáwage se, by mé posud dobré
gméno něgaké pohromy neucjtilo, a zanechal wsse
mémU swědomj. Gesstě widjm, kterak mi můg
dobrý otec w hněwn swém zarmaUcen domlan
wal: „O zaslepené děwče! ty neUposlechneš?
Stogjš na swém nesstěstj, abyš gen náš také
nessťastny Učinila! ach gak těžce budeš gednaU
bycha honiti! nežalUg wssak na náš,alebrž wzpoa
meň si na prošby a,wýstrahy a na twé twr:
dossigné frdce!“

„Gá ale nedbala na nic; moge mysslénky
opogowala láska! den swadby seUrčil,smlana se
podepsala, aby děti po rodičjch následowaly,
chlapci otci, xděwčata ale po matce w náboženr
stwj wychowány byly. Marné bylo požadowáe
nj otcowo a faráře, aby sedětiobého pohlawj kau
tolicky wychowáwaly. Pan farář posléz se wyu
gádřil, že by proti swědomj gednal, kdyby poe
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žehnal sňatku, gehož newěsta pse tak.těžce proti
cjr!wi prohřessila. Gá se náramně Ulerlax, na
kolenách ho o požehnánj kněžské prosjc. „Gak,“
odpowčděl farář, „Mudřeno. wh žádáte požee
hnánj cjrkwe, giž gste polowici edětj swých U:
gmula ?“ Gá gsem musela umlknauti. Ani slzy
mogee ani Adolfowy wýhrůšky, kterýž ho žalo:
bau U dwora strassil: nebyly š to pohnauri
ctihodného kněze. Adolf Ulehčil zlosti swé diwo:
kými posměssky, a tupenjm mého náboženskwj a
geho služebnjků. Moge rodičowé se do toho nea
mjchali, aniž přemlanwalifaráře, aby náš oddal,
alebrž U wssem zármUtkU prosili mne, abdch ode
staupila od sňatku, kterémuž cjrkew a milený
Bůh požehnánj swého Upjrá. Q nessťastné zaa
slepenj! každá giná by byla Uooslechla, gá gsem
ale následowala aUkladů Adolfowých a dala se
od sausednjho protestantského faráře oddati.Moa
ge rodiče nemohli mne pro žalost ani k oddaw:
kám doprowoditi, a zůstali doma. Když gsem
o požehnánj prosila, odpowčděl otec: „Co ti
prospěge,Mudřeno, požehnánj nasse, když si poe
žehnánj Bošjho neobdržela? Ǧediná wěc gesstě
může tebe i náš potěssiti; snaž se twogj modu
litbau a dobrým přjkladem docjliti, aby manžel
twůg gedné byl š tebaU wjjrh.“

„Tak počal prwnj den mého manželstwj;
smutný počxácek, mnohem wssak smUtněgssj konec
dal se očekáwati. Brzo po swadbě giž znepokoa
gowalo mne swědomj mé, nebo dočkala gsem se
okamženj, kteréž mi rrápjcj prawdu mogi lehloa
myslnosti předhazowalo, a nadarmo snažila gsem



56

se mUčjcj hlaš tento modlitbaU a tichým trpenjm
Ukogiti, a chotě,mého cjrkwi prawě zjsiati. Pox
ssetilá wssak gsem byla, že gsem pokUš můg za
ledký úkol powažow.ala. Adolf měl znamenité
statky w západnjm německu. Půl leta po swad:
bě cestowali gsmc tam; gá se laučila š rodiči,
mé sldce krwácelo, ťdyž mne zletilý otec do ná:
rnčj pqgmUl, a oči slzjcj k nebi obráriw zwo:
lal: „Q dcero má! kéž Bůh žehná tobě! š flib
mi, že se puewně držeti budeš swaté wjry nassjš
nebo předwjdám, že nebezpečné zkaussky a poe
kussenj čekagj tebe.ee

„Gá se octla w otčině Adokfowě, w městě,
gehož obywatelé nazche protestanti byli; Uěco
málo katoljků kdylo se tam Usadilo, gediného kau
tolického kosteljčka magjcjch; dlauho gsem nemohla
nawyknaUt, an gsem zde wychwálenau snássenlie
wost protestanrů, čili tolerancj pohřessowala.
Mnohý činil Adolfowi předházky, že si katoljčkU
a k tomU cťzokragankU wzal.“

„Brzo wssak nastal čaš, že gscmsi na sloo
wa Páně zpomrnaUti mufela: Žena když rodj,
zármUtek má, nebo přissla hodina gegj: a když
porodj djtě, giž nepamatUge na bolest pro ra:
dost, že fe narodil člowčxkna swět. (Jan 16,21.)
U„mne wssak newdplnilo se pjsmo; gá porodila
syna, a předc snadněgssj byly bolesti porodU,
než zármutek dusse mé při té mysslénce, že djtě
swé cizj wjře obětowati mUsjm. Gá se nemohla
pláčem nasytiti a lkala gsem: Ty gsife stala matu
kau, abyš djtěti swémU porUssenj dala; a hle
nefwoli tobě. abnš an nedorUssitedlné !orawdd
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a š nj celaU xobžjwngjcj wjru swogi zdělila. Z
toho bude gednan žalowatj na tebe ? WěrU, kdyc
by měl Adolf prawaU manželskaU láskU k tobě,
on by tě nenechal Ustawičnými mukami Uraženéx
ho fwědomj trápiti. Což nemphl, gak mU náš
ctihodný farář prawil,e bez wsseho obrjženj swěe
domj swého swoliti, aby matka š djlem porussiu
tedlným, djtěti i wjru neporUssitedlnaU w plné
katolické wjře dala? Gsau macka a djtě gen
proto tak aUzce spogeny, aby nemlanč hnedx
po porodu w neyfwčrěgssjzáležitosti marky se děu
lilo, a genom matcrského,mléka nikoltw ale i gegj
wjry požjwalo?; O Adolfe, Adolfe, ryš žocdalurela
mého, dusse mogj gsi wssak nemilowal!“

„Plačky tiskla gsem synáčka swého k srdci,
a patrnau newolj a slzau w očjch podala gsem
ho bábě, když pastor přissel, a mnohými wye
hledanýmř slowy epokřtil. Tekach woda na
hlawU djtěte, padala gako žk)awý oheň na dussi
mau. Ach i wy sslechetná panj cjtila gste box
lčsti tyto; w okamženj tom byla bych ráda žiwo:
ta fe odřekla, kdybych gjm byla fynáčku mémU
přigjtj do katolické cjrkwe zakaupila. Strassliwé
mUky cjtila gsem. Hle, wolalo swědomj ,mé,
kost z kosti twé a z masa twého maso: nikoliw
ale wjra cjrkwe twě, kteráž naděgi a láskU swaa
tostj rozmáhá taU, kteraUžse hrdinstwj Swatých
zgewuge.“ Po křtU odewzdala mi zase bába
djtě, a pastor držcl kratičkaU, potěssngjcj a přáx
telskau řeč, ach, on to fnad dobře myslel; jnež
w okamženj tom nemohla gsem ani pohledU geho
fnésti. Mysslénka, že djtě mé od toho pokřtěno
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gest, genž nižádným poswěcenjm cjrkwe ktomU
práwa nexnabyl, a že nynj mUž ten nábožnosti
wychowánj syna mého w moci má, že se z roho
raduge. fnad, že cjrkwe prawé Uszla se dusse,
a w tom že gá, katolička wssjm wychowánjm
a wedenjm gesstě nápomocnau býti. mám; poa
mnčnj roto, mohlo Utrápiti mě. Gá se odwrá:
tjla a plakala. Zármutek, gehož moge rodiče
pocjrili při zpráwě, že gich wnUk protestantem
bude, naplnil srdce .mé hořkostj. Žel tento, wzlj:
kala gfem, přinássj neposlussnost twá těm neya
lepssjm rodičůmx na swěrě; tyš měla býsi gegjch
ú:čcha, a gsi nynj gegich žalost; gakauž měUaU
měřjš, takowaU tobě odměřeno bUde.“ Na to
gfem pozorowala synáčka swého. „Ubohý čerx
wjčku,“ zwolagjc, „co gsaU ti platnj wezdegssj
statkowé! toliko mogj winau nedřjmáš w nárU:
čj mateřské cjrkwe! Ach, kdo té neslyssi, stane
se mu, gakoijblikánU a pohanu. Kdož giné
hlásá EwangeliUm, byťby angel byl š nebe, za:
wržen bUdelBože!swatý Bože! a djrě mé nenj
w této cjrkwi, nedřjmá w lůnU gegjm!“

„Starost a wýčitky fwědomj mého snjžily
mne až na zemi; ach, gá neměla žádného, kte:
rémUž bdch byla fwěřťla aUzkosti srdce mého; i
před Adolfem musela gsem žel swůg skrýwati,
nechtělali gsem giných mrzutostj způfobiti; Brzo
gsem cjtila, že láska má k němU chladla; žena
má na mUži wsse náwiděti, gebo dUssi, rělo, U:
měnj, gebo i wjru, té wssak gsem milowati ne:
mobla; nrbo se mi stala strassliwým předměe
tem starostť a zžjragjcjho zármutkU. Tak gsem
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se bez potěssenj trápila, až mi pak Bůh mogi
Frantisskn darowal. Qna dyla gediné potěssenj
mé; 8 Uj gsem předc smělamlUwiti,gakož drnha
dy moge matka ďe mnaU mluijáwala; za co
gsem wssak š nowau bolestj zpozorowala„že
Ubohé djtě zřjdka gen z otcowa přjwětiwého ne
smánj se radowati mohlo. Posměssky, ba i hádo
ky nastaly, když gsem gi Učila Pozdrawenj an:
gelské, Wěřjm w Pána Boha; a eBoha wzýa
wánjm angela strážce a fwatých patronů po
ochranU prositi. Ba i w společnostech mUsela
gfem nápodobných sskádlenj snásseti; kddž gfem
wssak auplně spozorowala, že si na mnč a na
Frantissre mnohý prorestant swůg wtixp ostřj,
wzdalowaly gsme se pořád ch a che 8spon
lečnostj takowých. Adolf toho z počátku ou
wssemeňechwálil, posléz mlčel; nebo moge nepřja
tomnost aspoň mu méně obtjžna přissla. Moge
potěssenj byla Frantisska ; gegj dobré srdce, gegj
pilnost w Učenj, gegj náklonnost k swatémn náo
boženstwj, těssild mne w bolestných dobách žiwoe

.řxhtj mého; toliko tehdáž krwácelo srdce méž kdhž
mi plačjc žalowala, proč otec genom š eristiaa
nem, rak se gmenowal můg starssj sdn, a Ue
také š nj přjwětiwě rozmlaná. Co gfem mťr
la odpowěditi? Wždyť to byla prawda; otec
Kristiana che milowal, ač k tomu krom geho
náboženstwj nižádného důwodu neměl.“ Kristian
a Frantisska dosáhli nynj stářj, w němžgfe sskoo
la nawsstěwuge, a od kteréhož mé neywětssj ntro
penj nastalo. Katoljci i protestanti měli společu
naU sskolu, š tjm wssak rozdjlem, že každý we



60

fwém náboženstwj zwlássť cwičeni byli. TU přix
gda Krisiian ze sskoly wyprawowal , gak dobře
učitel pjsmo sw. wyswětlowal; a že se diwj,
gaťž nččteřj lidé mohaU swatých crjti, a zatraco:
wati těch, kteřj giné wjry gfau. Gá gsem se nea
málo ulekla. Frantisska wssak wstala U swé dě:
tinské sprostnosti prawila: „Gak widjm„ to se
má náš týkati; ale ten Učitel mufj hodný lhář
býri; wždyť práwě naopak náš pan farář to
whfwěrlowal. Wýslowně náš napomjnal; abyn
chom na rozdjl mezi ctěnjm a klančnjm se nea
zapomněli, a Uižádného skrze wer neodsuzowali ;
protože si Bůh wsseliťý faud sám zanechal. Blud
abychom nenáwideli, řekl, člowěka nikdý, který
w nčm wězj.“

„Rozpráwky takowéto bodaly do srdce mého
gako meč; a pečliwost moge byla tjm wětssj,
čjm častěgi půtky a ssrútky tyto se strhowaly,
protože Adolf často patrnau strannostj Kristiana
se Ugjmale „Na Kristianowě straně gest praw:
da;“ řekl kdysi otec, „wasse katolictwj gest pa:
trná powěrečná hlaUpost.“ Franrissťa fe dala do.
Usedawého pláče a patřila na mne, gakoby mne k
zastánj wybjzela toho, což gj a mně neyfwěrěgssj
bylo. Gá se owssem ozwala, ale trestuhodné ha:
nye mého manžela přemohly mne, gá Umlklao;
což gsem také mčla činitj, než wstáti š Frana
tisskau od stolU, a bědowari na hodinu, w kte:
réž se sňatek náš Uzawřel. Co to wsse prospě:
lo; swogj gsme byli, gednalo se tu o nasse i
Uassjch dětj sstčstj. Protož gsem se podala, a
na welťkau prošbU genom a na činěné předsta:
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wenj dosábla gsem, že dětem otec wssrcko hádáe
nj o náboženských wěcech přjsně zapowěděl; nen
swornost wssak gedenkráte giž dautnala, a prox
tož wwpukla tjm silněgi, gakse přjležitost Udala.

GednaU se mne ptala dcera: „Matinko,
proč pak gjme každodenně maso? wždyť ro cjrx
kew weyslowně přikange, posty žachowáwati “
Gá newjm, co bych gj byla na tUto mne zae
hanbUgjcj otcizku odpowěděla. Napadlo mi, co
se gednau přihodilo; totiž řekla gfom: Hned w
prwnjch letech mého manželstwj hněwala gsem
se š Adolfem, kreryž mi předstjral, proč wposte

.Uj den gsem masa newařila„ předhodil mně w
hněwU swěm: „Gá gfem se qeoženil, abych pae
pežské hlaUposti k wůli a farizrgskěmu pobože
Uůstkářstwj twémU na zdrawj sobě sskodil; dwogj
stůl wssak zapowjdám; čafowé gsaU sspatnj, a
ssetrnost prwnj gest hospodáře crnost. Co do úst
wcházj, neposkwrnj dusse.“

„Pro zachowánj swornosti,epřestaupila gsem
přikázanj nassj sw. cjrkwe; kdož wssak newěren
gest cjrkwi, ten gi brzo zcela opustj. O Pane
Ua nebesich! proč musjm gá sama strassliwým
důkazom této oswědčené prawdy býti! Ač gsem
se w mnohem podala, trpěliwě wsseckytagnéi
weřegné posměssky Ua mau wer snássela nec
swornost domácj trwala předce. Frantisska ale
trpěla nefmjrnč mnoho. Rodičowé magj dčtem
wc wsscm dobrém, zwlásstť w modlenj a pilném
zachowáwánj přikázanj cjrkwe, neylepssj dáti
přjklad, a ldjtky magj zase takowé přjklady swědo:
mitě následowati; gak ale může nekatolický otec
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twé katolické dceři takowého dáti přjklaďU, a gakž
může na druhé straně katoljcké djtě bez mnohého
Utrpenj a pokUssenjU wjťe setrwati, konž gi otec
za klamnaU wydáwá, slowy i skUtky zlehčuge?
Djtě má we wssem otce i markU milowati a crjr
ti, we wssem gich i poslechnami; přede wssjm
we wěcechwjry, kteráž slaup Ta Utwrzenj manžel:
ské gednoty, a powinného nábožného dětj wy:
chowánj gest. O gak to smurná gest wěc pro
děti, když genom wer matky, a ne wjru
orcowU následqwati mohaU. Pak magj zpolo:
wice otce, zpolowice gen matkul“

„Toho časU přissla do města mladá panj,
která réž za protestanta wdána byla. Panj Po:
korná, tak se gmenowala, byla starssj a mnoe
hem mne wzdělcměgssjz Stegnost osudU será:
mila náš, gá gi swěřila moge trápenj, a pro:
sila o radu a pomoc. „Milá přjrelkyně,“ uodtUer
ssila ona, cožxni tU wyprangete, wssegsem zku:
sila a trpěti mUsela. Wy wssak předc smjre dle
swého Uznánj aswědomj wychowánj náboženské swé
dceřidáti; mne ale toho popřáno nebylo. Gá gsem
se prowdala negen na protestantského manžela,
ale k geho matce, kteráž UeUstupná lUrherjánka
byla, a mne gen š newolj za swaUdceru přigala.
Qna wládla domem, a bylallwněm neobmezenau
panj; gegj nenáwjst proti nassemu náboženstwj
gewila weřegně swými utrhačnými posměssky,kre:
réž mne hořce rmaUrily a .často k pláči pohnUly.
Stěžowalarli gsem fobě U Angusta, chlácholil
mne, řka: „Měgšnj trpěliwost, gest stara, a k
tomU wssemUpředcnasse matka, gest idohata ;pro:
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tož nám to na sskodUnebUde, když gj poslednj léta
gegjho žiwobyrj dětinskaU láskU a úctu prokážeš.
Nčkdy se mne owssem ugal; ale pak se řeklo: twoge
panj gest nábožně přepiatá papežnice, a ty chladný,
wlažný ewangelický křesťan, kteršhož zagisté ona k
swému papežskému blUdu swede.O milá přjtelkynč !
prwnj léta mého prowdánj byla welmi trpka.“

„Mnohem wssak hůře se mi wedlo, když
gsem mému manželi děti porodila; měla gfem
gen dwě dcery, kteréž podlé smlany swatebnj
katolickémnnáboženstwj zůstati měly. Mé nee
sstčstj bylo. že gsme bydleli w kraginč zcela proa
testanrské; na kolik hodin cesty katolickédo knťze
nebylo k nalezenj. Tak se stalo, že mé dcerh
po protestanrskU pokřtěny byly. Gakož moge
cchýnč wládkynj celěho domU bhla,takž chtěla i
sama mých dětj wychowxáwati, a snažila se mac
teřských práw mi obmeziti. Co se wychowánj
dětj týkalo, w ničemž gsem se gj nezachowala.;
brzo gsem se rozmařowala, brzo zase se k nim
přjliš přjsně mčla ; za maU láskU a za mé Upřjmu
né snaženj, mé dcery dobře wychowati, splácela
mi potUan. Pro Uwarowánj rozbroge trpčla
gfem, co gfem snésti mohla; než mohla gsem i
tu mlčeti, když mi mé děti, gichž gsem katolicky
wychowati chtěla, nekatolickěmn náboženstwj cwiu
čila? „Matinko“ zwolala gfem gednaU; „wh
překročngete mezeru; moge dcery magj katoličkh
búti, wy gich Učjre wěcem a zásadem, kteréž kao
tolická cjrkew šwždy zawrhugel Gá gsem gich
wlastnj matka a mám to práwo i powinnost, děti
mémU nábožeUstwj wyUčowati; protož wáš prou
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sim, nepřekážegte mi w prowozowánj neoswětěg:
ssjch mých powinnostj.e.e ,x,To ge wrliká otázka,
moge dcero, gestli wasse děti katoljci gsaU; gá
i AUgUst byli bxychom tomU rádi, abo se w nassi
wjře wyllchowaly, protož mysljm, že náš tě rexdoul
sti nezbawjte, alebrž se wssemU podrobjte, což
my k prospěchU djtek a domácjho pokoge Uzax
wřeli.“ „Pro Boha! matinko,“ žwolala gsem
Uleknuta; „tak fe nakládá 8 mými dčtmi? což
negsem gá gegich matka? nemám podlé úmlUwy
práwa, dcery w mém náboženstwj wychowati?“

„Qwssem, owssem,“ odwece studeně tchýně;
„toho práwa máte; můžete žalowati a bez pochye
by wybragete, když fe opowážjte proti swémU
ch.oti a swé tchýni powstari; což bych wám sice
neradila. Gá mohu swéwnučce 10.000 dolarů
nadati, což se genomxtchdáš stane, když mne U
wjře následowati bude. Můg manžel, kterýž
gako profešsor a superintendent tak dlaUho a
chwalně wer nassi proti dotěrawosti papežfkéhá:
gil, ren by se w hrobě snad gessrě obrátit, kdy:
by geho wnučky se nenáwiděného od něg nábo:
ženstwj držely. Protož, milá panj dccro, roz:
wážte dobře; zwolte bUďto Ustawičnau neswornost
a budaucj chUdobu, anebo se podrobte. A minj:
teli proti nadánj swéhlawě na swých práwech
státi, pak by to mohlo k rozwedenj přigjti.“

„Gako zkamenělá gsem stála při slowech,
kteráž mne slz mnoho stála; gá se Utek:
la k manželi hledagjc aUročisstě, ale ach; při:
prawen a matkau o wssem poUčen, radil mi,
abych pro zachowánj domácjho pokoge se podala,
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a nezbawila dcer fwých gměnj, kteréž gich i náš
přede wssj naUzj Ugistj. Geho lichometná slowa
dokžonala, což wýhrůžky matčřny započaly. Gá
gsem se podala, a dcery mé se protestantsky wy:
chowaly. Owssem mně to zpočátču znepokogo:
walo; předce wssak gsem se Utissila; nebo mně
nemožno bylo , gich katolicky wychowati. Cee
lé manželské sstěstj, wychowánj mých dětj, boe
haré dědictwj mé tchýně, wsse záwiselo od toho;
gá fe mUsela podati; čámen, gehož prý člowěk
nemůže UzdwihnaUr, má se nechat ležet. Moge
tchýUě byla od jtěch dob přjwětiwťgssj, a kdhž
Umjrala,držela slowo, odporUčiwssi každémé dceři
10,000 tolarů, když totiž po celé žiwobytj proa
testantského náboženstwj se držeti bUdaU, a za
nekatolické mUže wdagj!“

„Pixi tomto wyprawowánj často napadlo
mně, že panj Pokorná w gegj smUtné době Ue:
práwě negedneala; nebo giž cehdáž klesala wjra
má, aniž gsem toho pozorowalao Utrpenjm sklj:
čena a Unawena nechtěla, aniž ugsem mohla tne
piti panj, kteráž pro Ulebčenj bjdy. swé to neyx
horssj podstaUpila. Nynj ale, an mi bělmo š
očj spadlo, a hřjch můg se mi U swé welikosti
Ukazuge, nynj poznáwám aUplnaU lehkomyslr
nost onéržo panj, kteráž swé wlastnj děti zradiwe
ssl, tak posserila byla, že za penjze wjru i snad
gich spasenj prodala, a práwa toho zadala, gee
hož hrdinské a srdnaté hágenj gj by snad nebe
bylo otewřelo. Giž nechybělo mnoho, a ona

bh byla přestaUpjla také; náhlá(š!;dssak smrt
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překazila gegj kročeg. Naskydla při tanečnjm
plesU, práwč an poprwnjkráte dcery swé k ner
dezpečněmUwyraženj byla wedla.“

„Ale ach, což žalUgi na giné?gá mnohem
winněgssj gfem;slysste raděgidále,abych Ukončjla
powjd!U mého Utrpenj a zablauzenj. Adolf se nen
Ustále chladně a nelaskawě k Frantissce chowal;
ona mU při wssem wynasnaženj nic dobře neUu
dčlala. Otcem zanedbáwána a od Kristiána poa
kaussena, počala se trápiti; gegjzdrawj chřadlo,
gá fe počala o nj báti J nestálo mne mnoho
slow, gá obdržela dowolenj, a Frantisska měla
k mým rodičům se odebratť Mě spadl kámen
š frdce; nebo gsem wěděla, že se tam zcela ka:
tolicky wychowá O kéž b:)chto nebyla nikdý n:
činila! Gá gsem swornosti domácj welikaU přix
nesla oběť; sama sem nynj mUsela nahražowati.
Kdyby byla Frantisska má, mé nábožné, dobré
djtě U mně zůstala, ach, ona by mne dobrým
swým přjkladem sjlila a co anděl strážný před
pádem opatrowala. Ach, až po dneš newj o
nesstěstj matky swé.

Nepřjtomnost Frantissky brzo gsem dosti
bolestně a k mé sskodě pohřessila; dokUd U mne
byla, zachowáwala fem obřady a pobožnosti nasseho
náboženstwj přjsněgi, obáwagjc fe, aboch gj nc:
pohorssila a wážnosti U nj neztratila; ach kéž by
se to bylo déle stáwalo! Nhnj gsem bdla wlaž:
něgssi a ljněgssj; kdykoliw gfem k stolU Pánč
ssla,mUsela gsem se notně sebrati, chtělali gsem
nechnť, posměch a i raUhawé řeči frdnatě snesti
a odolati gim. Nagednau spozorowala gsem k
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mémU nemalému Uleknutj, že se chowánj mého
manžela ke mně změnilo Qn se mi che nex
wysmjwal byl welmi pmwětiw a snažilse wssea
liké potěssenj mi způsobiti. Qn litowáwal swau
býwalan errlost, a prosjwal nme skoro denně
za odpussrěnj; slowem, on bažil žádostem mým
přodegjti a stal fe w každé přjpadnosti lásky
hodným, slUžebUýmchotěm. Na mogi Franti:
kU často si lasiawě zpomněl, psáwal, posjlal gj
mnohé dary. Nápodobně dostáwala sem i gá
od geho přeátel a přjbuzných, š nimiž sem druha
dy málo co, neb co Uaneyweyš třeba bylo, gere
dnari měla, překwapUgjcj důkazy gegich úcty a
lásky. Gá gsem bola wždy dobromyslná žena,
a protož gfemšsrdečnaU radostj a djkau kBohU
naljčenau lest za wýlewy procitnUlého sroědoo
mj a autlé někdegssjlásky powažowala z awsseliké
přibližowánj gindá chladných a wzdalugjcjch se
přátel zdálo semi wyznánjm na mnč spáchaného,
nynj oželeného od nich bezpráwj. Nonch krásný
žiwot počal mi kwésti; gá se snažjla laskawost
manželowU, dwognásobnau aUtlostj nahražowati,
a slUžebnost mých přjbuzných neywěrssj pozorlře
wostj a wljdnostj wděčně spláceri

Na den swátkU gich reformacj, neb wsse:
obecného přigmutj wyznánj gich wjry premlan:
wal mne Adolf, abych 8 Ujm do chrámu ssla,
a wýborný dar kazatelský gich superintendenta
obdiwowala, an prý Umělostj swogj wssechnéch
katolických kazatelů přewýssuge. Z láskykmane
želi swoliwssi klesla gfemw renara gegich. Zao
pomněla gsem na slib, gehož gsemrodičůma fac
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ráři dala, že totiž se chci kázanjm a wssem ná:
boženským půtkám protestantů wyhnauti Q kéž
bych nikdý nohau swau w gich chrám nebyla
kročila.“

„Slysselať sem owssem w takowém slohU
řečniti, w gakémž gsem š katolických kazatelen neu
slýchala; slowa bhla hledaná, obrazná a plná
zwlásstnjch wýznamůz gako se ge w románech
dočjstj. Horlilť kazatel U wychwalowánj fwču
tla, gehož LUther a staUpenci gcho w kato:
lické temnostj rozžžali; gá ho šleszasem poslaua
chala. Geho Urážky proti nassemu náboženstwj
bnly patrnčgssj; on hlásal wěcie kcerýmžse srdce
mé protiwowalo. Prodáwánj odestků, lidskáUr
sianowenj, zaremněnj swetla Božjho a Ewan:
geliUm papežská přřwlastňowánj a giných tako:
wých wýčirek bez konce podotanl tak wyssňo:
řenými slowy, žez nich hadowé wyhljželi Ká:
zanj toto na mne znemilaťpůsobilo. waiňowánj
mé cjrkrďe Usadilo se w srdci mém, a gá gj ne:
Uměla osprawedlniti; atak se stalo,že gsem pou
chydowala na tom,čemUž gsem gen wčřiti mčla.
Strach a stud zacpaly mi ústa; gá se neporar
dila š dUchownjm wjry mé, a pochybowánj mé
rosilo, zwlássť čtenjm knih, kteréž mi Adolf bež
pochybd zaUmyslnč nosil. A co tyto nedowedly,
dokázalo zawádčgjcj rozpráwky, rauhawé pře:
wracenj, patrné lži, gimž gsem odolati nemo:
hla. Tak se geden článek wjry po druhém ob:
wykláwal, a wjra w cjrkew, gegj neomylnost
a w gogj od Krista založenaU moc papežskaU,
denně slábla. Gá saem klesla ne?agten způsob,
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gako druhdy mnohem silněgssj mUžowé klesli.
Gá gfem nynj ch a che š nekatolickýmipa:
ničkami obcowala, gegichž mužowé kazatelowé
byli, a tak gfem se wssestranněk protestantstwj
připrawowala. Gá giného neslyssela, než neu
katolictwj, moge wjra byla den ode dUe slabssj;
gá fe potácela z gedné strany na druhaU, poa
čala se posmjwati cjrkewnjm obřadům , tupila
obtjže postnj a pokánj; tyranem gsem nazwala
paporše,uu a mně nechybělo nic, abych se Luthea
rowau žakynj stála.“

„.Poslednj krok fe bljžil. Gá se odebrala
kU katolickémU faráři Ugissťngjc ho, že se š raa
doskj zbawjm gha, kreréž mi nesnesitedlné a lide
ského Ustanowenj gest; prosila gsem ho i při
tom, aby si Uspořil práce, gestli mne swým nau
pomjnánjm a poUčowánjm od mého aUmyslU, k
němUž š auplným předloženjm gfem přissla, ode
wraceri mjnj. Ctiho.dný fara“r mne mjrně po:
slaUchal; znal wssak powinnostiswé dobře, pro:
tož se nedal podwesti; ale tázal se mno: „Kdo
gfaU wassi rodičowé? Otázky této fem se nan
před bála; kámen mi padl na srdce, gá wssak
gsem fe nestyděla řjci: „GsaU tak podwedeni
gako gá!“ uu „Dala gste gim o wassem aux
myslu zpráwU ?“ „Ne,“odpowědčla gsem. Načež
se následUgjcj rozpráwka rozwinUla:

Farář. Co wáš pohnUlo, wassj wjru
zginaččri?

Gá. Prawda.
F..Což Učj katoljcká cjrkew lžjm?
Gá. Uspořte mi, welebný pane, odpowěd.
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F. Proč mne nazýwate welebným, když
lžjm Učjm?

Gá. Tthlowé gfaU holá zdwořilost.
F. Z gakéhož pramenU gste swogi domně:

laU prade čerpala?
Gá. Z krásných řečj zdegssjho pana ka:

zatele, z hjstorických důwodů, a z obcowánj š
ooschenými mUži a panjmi.

F. Co pak gste nasse kázanj nenawsstěwo:
wala, žádné nasse spisowatele nečtla, anjž mela
obcowánj š prawými katoljky?

Zahanbena gfem w rozpacjch stála, ne:r
mohssi mU qdpowědjti.

Far. Q má milá paničko, powažte gen
předce, gak důležitý krok podnikáte! Hragere
o fpafenj! Kdo wěřj, spasen bUde; kdo ne:
wčřj, zarracen bude. Wo gste slyssela protiwnjky
nassj wjry a zapomněla, že opatrnost a zákon
cjrkewnj welj, pútek a rozpráwek o wěcech nác
boženských š ginák smeysslegjcjmi wssemožně se
warowats. W pochybnostech, kteréž w tako:
wémto obcowánj powstati mUsely, Uikdy pastýře
swého o radU a wyfwětlenj nežádala, ač gste
dobře wěděla, kde bydlj. Protož wáš pro spár
sU wassj, pro spomenutj Ua djtě wasse a na
wasse rodiče, gež kročeg wáš záhy w hrob Ur
wrhne, zapřifáhám, rozwažte gesstě gednaU co
poťjnáte; nebo wasse časné i wěčné sstěstj w
nebezpečenstwj kladete! uu

„Zadržte, pane faráři!“ zwolala sem poe
hnuta, slowa wassc mohla dy mne obrátiri,
kdybych gich dřjwe byla slhssela. Giž ge pozdé,
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můg manžel má slowo mé; gá nemohU cauwnauti
nazpět. Bůh mi bUdiž milostiwl“

Fa r. Gá wám to přegi od frdce, a bUdU
ho o to prosit. Gá mygi mé rUce w newinu
nosti mé, a wsseljké odpowjdánj padniž na desi
wassi; toliko ro prawjm: Kdo nemá cjrkwe za
matku, tomu nenj Bůh otcem. Hřjchowé proti
DUchU sw. nebUdaU ani zde,ani ng onom swětě
odpusstěni. Modlete se za oschenj Ducha sw.
Bůh wáš opatrug! xx

„Gá gsem ssla, nekonečná aUzkost obkljčila
mne; gá si wzpomněla na mogi FrantisskU, na
rodiče, na saUd Božj. „Nawrať se!“ ozýwalo
se coš, „wrať sekctihodnémU faráři! nezawjrey
srdce před hlasem geho; roť hlaš Božj gest.“
W trapliwém bogiše swčdomjm swým a angelem
strážným pohťjžena, nebo gistě naposledy mlU:
wil ke mně, přissla gsem domů. TU mne Adolf
obegmUl, opětowal wssecko, co se mi proti wjře
mé od protestantů předstjralo, lichotil a uhasl
poslednj giskrn,genž mne ofwjtiti mohla.“

„Gá byla přigata do obce nekarolické. Třea
baš tě sklamala wsseliká naděge, myslila gsem,
gedna tě neopUstje pokog domácj a auplnáláska
manžela twého. Ale ach! gak hroznč sklamala
gsem se! práwě tato naděge podwedla mne neyn
dřjwe. Hřjchřm mým Uprchlo požehnánj Božj
ode mně a z doumUmého. Adolf počal diwné
přestnpky páchati, oddáwal se obžerstwj a hře
w karty, gměnj Utrácel a zdrawj podkopá:
wal. Gá prosila, napomjnala, plakala, ale
wsse nadarmo.Dennč bylo hůře, Adolf zapomnčl
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na swogi česta š gistau zlopowěstnau ofobaU zmizel.
deustiž mU Bůh! Gá naň žalowat nemohla;
gá sama opUstila Boha mého, Adolf m gen
manželky swé!“ au

Práwě ten bolestný den, an mne Adolf o:
pUstil, přjssla moge Franrisska a zwěstowala mi
fmrt rodičů mých. Žel, gehož gsem způsobila
gim, an sem wjru fwogi zmčnila, což se proti
wssemu mémU tagenj k gich Ussjm dostalo, a
srdce gegich na fmrt ranilo, Uwrhlo ge do hro:
bU. Můg nájřek, mého swědomj náhnětek, ne:
boť gsem se wražedlnicj rodičů wlastnjch stala,
množil se stUdem, gehož gsem co matka protea
stantskáapocjtila, kdhž sem se postawčla k mě
newinné a katolické dceři. TUan lhostegnostj
patřila gsem na wčřitele, kteřjž Uslyssewsseoprche
Uutj mého mnže přissli a wsse zapečetilj. Můg
otcowský podjl hrubě stačil k zaprawenj geho
dluhů; a když sem zlomyslnostj lidskau tUpena,
od swčdomj mého mUčena, ode wssech opUssrěna
na zemi klesla, procitla gsem gen protoe abych
opUstila mjsto, kteréž o náboženstwj, oswědomj,
o rodiče ao wssemne připrawilo.Zakljnala gsem
fňatek, gjmž setěla spogUgj, wjra wssak a w nj
rozdwogenj duchowé wposměch uwáděgj. Na wsse
gsem náťek wedla, což takowá manželstwj x,pode
pjrá a swolUge. Napadlali mi slowa otce
mého, gež před oddawkami mlUwil, diw gfem
wzanalstwj neklesla. Jsebrala gsem seš Fran:
tisskaU; exxxsyn můg byl U gednoho katolického
kupce zdarma w učenjn,a putowala gsem k tetč
mé. U nj gsem nabyla časU o mém zblauzenja
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sprawedliwém Utrpenj přemeyssleti; moge Ura:
ženě swědomj procitlo, a gá cjrila gsem prohřex
ssenj swé, a čebož gsem se odřekla. Žiwot mých
rodičů, zpomjnánj na maU bezstarostnanmlac
dostz na tak mnohé milosti a ssťastnéuhodiny,
gichž mi moge náboženstwj poskytowalo, to wsse
rozmnožilo bolesti mé k.nesnesiredlné hořčosti.
Toho časU wssak wyssel w nassem městě oheň,
a dům mé tety shořel; ona nebyla nhnj š to
sebe i mne wyžiwiti. Gá se tedy opět wye
dala na cestU, a to w tom ohledu, abych poe
někUd prowiněnj swé naprawila, a mogi prw:
něgssj wer před tjm welebným otcem zafe wye
znala, w gehož přjtomnosti gsem se gj nesslechetně
odřjkala. Před několika dny gsem teprw š mogi
dceraU sem připUtowala; než tjže Utrpenj, pop
slednj Uleanrj při ohni, moge naUze, wsse na
mne rak půfobj, že mně nohy mé nechtěgj děle
nositi. AUtrpná panj, držitelkhně tohoto domu,
widěla a wzala mne š ochotnostj milosrdného Sa:
marirana k sobě; ale ach, ona sama bogUge 8
UaUzja a protož mi krom tohoto mjstečkakúmre
tj che lásky prokázati nemůže.

8.

S wrach zdjlnostj poslaUchalaAnežka trpjcj
wyprawowatelkU; nabjdla se gj wsij pomocj, a
posilnila gi láskaU srdce swého w předsewzetj,
k opUsstěné matce, cjrkwi Božj zase se nawrá:
titi, a o přigerj do rUkaUgegjch,ho prositi; nebo
gen na ten žpůsob mohla dogjti Upokogenj swěe
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Cdonedjax.nalrzti spásu dusse fwě. Z té přjčiny
neorálela dUchownij fpráwci katolickémUo ne:
mocné zpráwu dáti. Laskawé a oswěcUgjcj geho
.potěssenj zdokonalilo kagicnost frdce skormaUcenéu
ho; Mudřena se Uzdrawila péčj AnežčinaU, a
kwapjla š Frantisskau do města, kdež byla wjru
swogizapřela: klesnanc k nohamn swého býwac
lého faráře wyznala se z hřjchů swých, prosila
za odesstěnj a byla přigata do cjrkwe katon
lické. Slzau radostnau přigal farář kagjcj;
ona naprawila pohorssenj, a žiwila se, ačd nu:
znč š Frantisskau ručnj pracj swogj welmi po:
ctiwě, a to w mčsté tom, kdež druhdy co choti
Adolfowa wsseckow hognosti měla. Nyni žila ssťastx
něgi; přjzeň Anežčina byla gj bohatým prame:
nem úrěchy. Q swém manželi dlauho ničehož
neslyssela; konečně gi dosslo psanj z Ameriky,
oznamugjcj geho smrt, ktcrauž mU bjda na kU:
pexckémgednom korábě přitáhla. Upřjmně geg
žena šdceraU oplakaly; slzy gich wssak Kristian
Ususstl; gsa totiž pečliwostj onoho kUpce a dle
swé wůle katolicky wychowán, stal se miláčkem
dobrodince fwého; a brzo i geho zetěm. Nynj
ssly Mudřena a Frantisska k němU, a nowj,
nikdy nečekanj dnowé sstěstj zaslaužilého počali
pro celau rodinu kwésti.

Utrpenj a puokánj, kteréž Mudřena konala,
byly pro AUežku mnohau útěchau; nebo to Ueyx
horssj, což smjssené manželstwj katolickým chotjm
připrawowáwá, Uebylo gi gesstě potkalo. Gegj
ponjžené srdce děťowalo za to Hospodinu, až se
strast a bděnj gegj Mudřeniným wyznánjm dennč
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fpjsse mnošild než menssily. W dolňě gegjm
sobě swornost stan zarazila; Gindřich přissel,
aby wyšssjho wzdělánj dosáhl, na wyšssj ústaw;x
žehnagjc a hořké slšy proléwagjc byla geg
matka od sebe propustila. Gediné gegj potěsse:
nj byla Marie, w kreréž zagisté dokonalá marka
katolická rozwjgeti fe zdála; dětinskaU ssetrnostj
ctila otce a maetkU,ač na matce nekonečnaU láa
skaU wisela; š Ujž se modlila, š nj nawsstěwo:
wala mssi sw., š nj přistupowala ke stolu Páně,uu
š nj wJežjssi a gedo cjrkwi rostlaláska gegj wždn
mocněgi a wraUcněgi. Albert widčl, gakau láskan
Marie matkU náwidčla; on i zpozorowal, že také
gek)octj a miluge ; nic mčnš těžce snássel rozdjl láskhe
kteraUž dceř geho máteři, kteraUž gemU proka:
zowala; čafem byl nad tjm nespokogen, ač fe
giného nadjti nemohl. Wždyť Gindřich také
che otce než matkU náwiděl; nebo nic nenj
přirozeněgssjho, než když dcera katolická matce
wjry fwé che nakloněna gest, než otxcieprotec
skantskémU, a fyn nekatolický che se podroben
býri zdá otci swého wyznánj, než matce kato:
lické. Láska přirozená, kteráž mezi njmi pmmuxo
ge, w té mjře se gednotaU wjry množj a sjlj,
w kteréž gi„nestegnost wyznáwánj Boha, gať
tomU zkussenost Učj, tjm častčgi podkopáwá a
auzj.

era aláska katoljka prawého negewj nikde
swogť sle a wraUcnost kráfněgi a spanilegi, nežd
w klaněnj se a čtčnj Bohačlowěka přjtomného
w neyswč(ěgssj swátostixoltářnj; tU se genšj rozr
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djl wjry přjsně od giných wyznánj. Anežka a
Marie swogi wer w Neyswětěgssjswátost oltářx
nj welmi rády wyznáwagjce, neopominuly klaně:
nj swé zwlásstě w den Božjho Těla na gewo
dáti. PorUpné řeči Albertowy, a pokradmé
aUsměssky protestantů bolely gich owssem: mno:
hem ale che kormaUtilo se srdce Anežčino, že
manžel gegj w turo swárost newěřil, a Gine
dřich še swými nápadnjky toho mjněnj byli, že
by i při gich wečeři Páně těla Jožjssowa aUe
častni byli. Ale kdo, krerý kněz proměňuge gim
chléb? Gen w katolické cjrkwi bydlj Bůbčlo:
wčk! Takowéto rozgjmáUj bylo často přjčinaU
trpkých slzj matky milUgjcj, anaž by tak ráda
o swé neywyšssj ssrěstj se š manželem a synem
byla rozdělila. An gednaU Albert, od weřeře
Páně domů se nawráriw, gj o krásné řeči
paskorowě wyprawowal, a dle geho napomenutj
doložil,abychom tělo Páně 8 wéraU a hodně při:
gjmali, nenžohaUc Anežka bolesti swé zatagiti,
zwolala: „Q kéž byš, Alberre, skurečně ho při:
gal! gá ale“ u slzy wssak UdUsily gj slowa
na gazka. xux

Gednoho dne ssla Anežka Ž Albertem, š
dčtmi a mnohými přáteld do wedlegssjho mjsta
na wyraženaU. Gdauce na bljku katolického
kostela setkali se š farářem, kterýž práwě kene:
mocnémU tělo Páně nesl. Anežka a Marie wr:
hly sebaU na kolena, klanjce se SynU Božij.
Alberr, Gindřich a společnjci geho sorwa byli
klobaUky hnuli; gich pozdrawenj týkalo se wice
pana faráře, než Syna Božjho. S bolestj srdce
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pozorowaln tobo Anežka a Marje, zwlásstě když
na swé Ussi slyssrly, gak fe gegjch společnjci po:
kradmo gim smčxgj, a tUť wjru tupjce i gich
pobožnost zlel)čowali. Alberč fe mufel swých
UgmaUti; z čehož wssač fe mezi njm a geda
njln bobatdšm kUpcem hádka strhlae Kupec pře:
staUpjl meze zdwořjlosti; lčkař mU to trpce
předhodil; načež fe onen naň rozhněwal a gie
ného lékaťe do domU požádal. „To by se ni:
kdy nrbylo stalo,“ prohodil mrzutě a nelaskawěx
Aldert, „kdybwš ty, Anežko, nebyla katoličla ao
nebo aspoň takowá modlička!“ Nepráwj tako:
wé wždy Anežka oplakáwala.

Gindixich přissel na prázdniny domů; geho
wjra fe m)nj ch a che prozrazowala; a gedo
nenáwist proti katolickémn náboženstwj byla pa:
trněgssj. Nynj měl weřegně za protestanta pro:
blássen býti. Slawnost tato stála Anežkutnno:
ho slz; nebo se nij Gindřich wčxdoměadobro:
wolně katolické ndjry odřjkal, a wsseliká naděge
Anežky w nic fe uwáděla; a Ubohá, nesměla:tě
zármUtek swůg ani zgewiti. Albert strogil hostir
nu, kU kteréž pastora a mnoho giných nekatolja
ků pozwal; wsseck.ose weselilo, zpjwalo, hralo,
gedlo, pilo, genom srdce Anežky krwácelo. Gak
medle moť)la, odstranila fe, a přigdaUc do lož:
nice poklekla před obraz Ukřižowaného Krista
Pána, prosila za syna a manžela. eu

Toho času porodila Anežka gesstě gednU
dcerU, posléze i chlapce. Čaš požehnánj tohoto
byl wssač pro gegj wěřjcj srdce welmi bolestný,
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což se sice cjtiti, Ue ale popsati dá. Děwče
wssak do roka Umřelo a bylo na katolický hřdi:
tow poh.řbeno. Ach, prwnj to bylo djrě, gehož
Anežka ztratila! „Q kéž bpch brzo na twém
mjstě leželal“ lkala zkormaucená máti, hledjc
přeš křjže na hřbirow prorestantský. Meč pro:
bodl srdce gegja když si wzpomnčělae že w čaš
úmrtj oddělená bUdeeod boku toho, š nj.mž w
žiwobyrj nerozdwogitedlně spogeUa gest; a od:
dělenj toť,r zdaž nemůž i po smrti trwari?x Ne:
bude rrwaci na wěky mezi námi?ee

Gándřich se ch a che wzdčláwal; Učite:
lowé chwálili geho plenost a wtip, mnoho od
Uěho očekáwagjce.. Ač zpráwy takowé matku
těssily, předce se na drUhé straně Gindřicho:
wa fmeysslenj strachowala; nebo gxeho Uená:
nZist proti wsseňřu, což katolickým slaulo„ denně
zřegměgssj byla. Karoljky nazýwal Řjmam),.
hlupáky a z,blaUdilc„e;a co che o nich.myskil,j
pauze z úcty kumarce neprogewil. Anežča hod
často profjmala:u „Gindřichu,nepřenáhli se wU:
fUde! nezakljney, abyš sám zaklen; nebyl; tyl
tnUpjš„čcho sám ncznáš,ja mlij,š, cožuodginého
slyssjš; zčUš dřjwe.. Ty byš! docelad gňnáč mer
wil, kdxybyš.spanilost akrásU katolickéwjry znal.e,
„TomU také chci; ano znáti feachci nančjti tU
krásUe?e prawil aUsměssnéGind.řich, „protož:budU
bohoslowj stu.dowatiu!.“

„Umysl ren naplxnil z počeáerka mexarkadstrao
chem a„ péčj:. Nebezpečnau stránkU quaUš proe
zrazowalo proteskantské bohoslowectwj tohod čao
sU...U.čenoj;a záfadyp kteréž práwč mez,i proteo
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stanty se držely, bylý gj známy, ač neschoxpna
byla gich zkázu wssestranně poznati. J swěrila
se panU faráři, což gj srdce skličuge; tento poe
znaw důležitaU přjčinU strachU gegjho, Ukogil
gi tjm poněkud, že snad Gindřich práwě cestaU
sčaUmánj pjsma swatěho a cjrkewnj historie od
Boha oschert, prawé wjry Ualezti může. Arreže
ka se tedy Utjssila a xnebyla che prori tomU;
toliko l)o prosila, ady bohoslowj beze wssech před:
sudků stUdowal; modle se a skaUmage njkdy ne:
zapomnčl, že gcho matka katolička gest.

9.

Když Gindřich otcowský dům opUstil, byl
JUlian, Anežčin druhý syn, ssest roků stár; po:
dobalť fe welmi marce swé, gediné gehox wyfo:
ké čelo a rmawé wlasy připomjnaly na otce;
oba, otec i matka, milowali ho nade wssecko.J
tohoť mčla matka wjře prorestantské oběcowari;
než w gaké mjre se k tě Gindrich, chýlil, w též
se odhodlaně Julian wjnry mareřskě chápal. Gen
š nj aneb š Marij se chrěl modlirio;. genom š
Uima do kostela chodňri, geho dětinské mysli se
katoli.cké, frdce zagjmawé slUžby Božj ťjbily.
Kdykoliw z kostela domů přiss.el,.wždy otct wyr
prawowal o olrářjch zlatem a střjbrem se řesk:
nachch; o třpytjcjch. fe fchnech,. na Uichž wždy
woskowé fwjoce hořj; on obdiwowal drahé a
spanilé raucha kněžj a ljbezwost wůně kadidlxa;
neyche. fe mU ale ljdilo, když w čaš poe
zdwihowánj měřjcj Ua kolena sec wrhnauca w
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prsa swá se bili. „Qtče“ řjkáwal, „tam to grst
krásné tam přicházj andělé a fyn Božj, řjkáwá
marinka, a nawsstěngj náš Q, rci, proč ne:
chodjš ty do nassedo chrámU? U wáš což pa
stor !áže, ge tak prázno, tam Uenj ani and.ěl,
ani syn Božj.“ Protož také ho žáde darowě,
žádná domluwa neb wýdrůžka otce neb pastor
ra pohnauti nemohli, aby zanexdbánjm chrámU
katolsckého, š nimi do protestanlského chodjl. A mU:
fel:li někdy š nimi gjti, tedy mU nebylo wgich
prázdných stěnách ani dobře; pak taUžjwal tjm
che po chrámU, kdež kráfných obrazů widěl,
zagjmawaU hUdbU slyssel, a srdce geho na bljz:
kU oltáře š knčzem se modljcjm nepochopUgjcj
slast okansselo.

Anežča se z toho radownla a BohU dě:
kowala, že gj a gegj wjre synáčka darowal.
Ačkoliw Alberr na to hUbowal a pastor práwa
swého wyznánj U JUliana w skutek obrátjtj se
snažil;x chlapec nicměně U wssj tichosti še sec
straU do kostela chodil, a š nimj se gako gťndy
tam modlil. Na nčem se zřegmě okazowalo. seč
modlirda a přjklad nábožně matky gest xuxx

Mnohem wssak odhodlaněgi powstal co
protiwnjk mateřské wjry Gindřich Q kéž by
proriwnost swogi sserrněgi byl gewil! Qn widěl
slzy, kreréž pro něg matka cedila, ale žádná nea
obměkčila srdce geho; on kráčel cestaU, gakauž
se tehdáž nekatoličtj bohoslowci Ubjrali; cestq
wssak tak newedla gich, gak se domnjwali, k
oprawě křesťanstwj, ale k gich zkáze. Čaš doe
lončcnj sstudij Gindřichowých se přibljžil. Poa
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wěst dobrá ho předcházela, zwlássť ho každý pro
schopnost kazatelskau wychwalowal. Celé mťsto
se kěssllo, na den, kteréhož Gindřich, powzbuzen
od pastora,na kazatelnu wystaUpiti, a slawnost
pámatky wjtězstijestfalského poněkUdrozmnoe
žiti měl. Srdce wssak mateřské auzkostj se chwělo
giž napřed; nebo se na teU den tak mnohá na:
děge pro ni i pro Gindřicha rozhodnanti měla.
Přjčina slawnosti wssak této budila w Uj strach,
Uebezpečjpro gegj wjru. „Gindřichu!“ prosila
ho pohnUtedlným l)lasem, „když kážeš , čdpamau
tUg, že twoge matka katoličča gest,d a že každé
slowo twé o srdce gegj fe odrážetibnde! „Ne:
patrná chUrawost, a gesstě che tagná gakáš
bázeň bránila gj owssem Ua kázanj gjti; i Al:
bert a Gindřich byli bn si přáli, kdyby matka
až na drUhé kázanj přissla, kteréž přjsitj na to
neděli konati měl. Láska wssak mateřská a žádost
přemohly wsselikau chUrawost; wždyť měl dneš
Gindřich wjru swau wyznati; wjru, kteráž már
teři tak welice na srdci ležela! nu Marii pro:
wázena Ubjrala se do chrámu nekatolického, a
nalezssi skrytého mjsta,odkud gj xpsselze bylo wi:
děti a slysseti, Usadjla se. au O byťby raděgi
doma byla zčistala!nuu

S srdcem tlUkachm spatřila Gindřicha na
kazatelnu wkročiti; geho bugará mladistwá krá2
sná postawa, geho plný a čistý hlaš, lesknaucj
se oko geho,wsse působjlo přigemně na množstwj
naplněného chrámu. „Q,eezljkala Anežka, „gak
bych ssťastUa byla, kdnbh sdn můg, na kněze
Božjho pomazán a poswěcen slowo Spasitelowo
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na tomro pofwátném mjstě hlásal!“ AUzkostliwé
poslauchala! Gjndřich pozdwihl hlasU swédo, a
wychwalowal sjlu a szžilost reformatorů a
nowotářů, a tUpil sspatnost a nesiatečnost gich
nepřátel, řjmských papežů a rauhawá slowa
geďo Urážela Ucho mateřskéz on wyhlásil za nea
smdslnost, na čemž frdce gegj wěraU a láskaU
wiselo; nazwal břemenem nepřřrozeným a Ukrura
ným, což katolikům ghem sladkým a lehkým až
posUd přicházj. Gindřich bez Unawenj tupil a
lnpjti nepřestáwal; Marie se dala tisse do pláur
če; matky sc zmádal silný strach; gegj oko i
ucho dlelo na řečnjku tak dlauho, až posléz ble.a
dá a malomhslná w náruč dcery fwé klesla.
Bcze wsseho powka byla domu z kostela dowea
dena. Bolest a strach gegj wygewilh se ney:
trpčjm nářkem. Ona lomila rukama, nebi žar
lugjc na sebe, že porodila syna, genžby newěstU
Spasitelowu, matku wlastnj geho matky potux
pil, zneuctil a wraždil; w bolestech swých mya
slela, že nessťastněgssj gest, než máti Kristowa;
Panna Maria kogila se naděgj brzkél)o š njm
se šhlrdánj: ona prý ale djté swé nikdý nespax
rřj, setrwá:li na cestě bludn swého.

thězně se Gjndřich wracel domů, wsse:
obecnau chwalau owěnčen. S Uleantjm Uemalým
poslaUchal že i matka w kostele dyla Slowae
kteráž w zimničnj swé horkosti mlnwila. swědči:
la mU o přjčjnách a welkosti bolestj gegjch. TUť
žalowal j Gindřich trpce a pobnutedlně: „O
matko! proč negsem wjry twé ?!“ Nemoc Anežky
fe zhorssila,ona žádala zaopatřena býtj fwátostmi
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umjragjcjch. Katolický farář přinesl gj tělo Páu
aé. An JUlian a Marie na kolenách klečjce se
klaněli, wzdálili se !wapně otec a Gindřich, neu
pozorUgjce, š gakaU bolestj za nimi matka hledj.

JUlian se ale tázal, když byla matka swáu
rosti přigala: „Matinko, co pak ti to welebný
pán přinesl, žo po tom tak krásně a přjwětiwě
wyhljžjš?“

„Přinesk mč tU neylepssj medicinu, ljk, gea
hožto sobě přáti mohU, milý Juliane !“ odpou
wěděla Anežka.

„Giž wjm,ee prawil dále chlapec; „proto
rě olegem mazal; otec mi kdysi řekl, že oleg
dobrý ljk gest.“

„Qwssem Juliane; mnsj wssak oleg ten od
biskUpažehuán býti,tetddáž pomáhá nemocnému.“

„Copak nemá pastor žádný oleg pro swé
Uemocné ?“ opět se táže chlapec.

„Ne, gen katolický farář, co ke mnč přissel.“
„Ay,ro sobě bUdU pamarowati,“ wece Juc

lxian; „až se někdý rozstůnj, mUsi ke mně přiu
gjti a také mne pomazari.“

Matka se Usmála a radostj pohnutedlnk
fynáčka swéhokprsům přitiskla; ona se wůčihler
dě Uzdrawowala, a než čryry neděle Uplymxly,
mohla z postele. Na mjstě nj roznemohl se JU:
lian; zdálo se, že nemoc matčinaU zdělil, bolesti
geho se množily a brzy se nebezpečj žiwota
Ukázalo. Qtec se wssemožnč wynasnažil, ale
wsseliký ljk byl bez prospéchu. Tuť promluwil
chlapec k starostliwé mateřj: „Nápoge a slastry
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otcowy nepomohaU mi; gďi matinko, dey emi
zawolati nasseho pana faráře; gá ho poprosjm,
aby mne tjm dobrým olegem namazal, a bUdeš
widčti, že se Uzdrawjm.“

„Alberte! slyssjš,“ prawila Anežka, „JU:
lian chce swátost poslednjho pomazánj přigmaUe:
ti, sám Bůhw něthto důwěrU,wzbudil, nebraň
mu w tom; wždyť sobč ani pomysliti nemůžeš,
gaké diwy na wěřjcjch nemocných a Umjragjcjch
swátost tato působj.“

„Anežko,“ prawil š newolj Albert,„z tebe
mlij powěra, z chlapcefprostota; dey mU gen
pokog, tUssjm že ho wyswobodjm beze wsseho po:
mazánj“

„Ne, ne, milý tatjnku! to ty an Uemůžeš
Ty byš mi rád pomohl ale negsi š to; o gdi,
otče, gá tě o to prosjm, zawoley mi pana fax
ráře, ať přigde, a dá mi fwého lij a olege,
sice UmrU, a tebe to bUde mrzetj.“

Tak taUžil JUlian po swátosti swatého poc
mazánj po několik dnj; otec a Gřndřich wy:
mlanali mU žádost geho: chlapec ale skoge na
fwém, sepjatýma ručičkama prosil, aby pro kně:
ze poslali, že gen swátost poslednjho pomazánj
š to gest Uzdrawiti geg.

Poznamemmj. era cjrkwe katolickčUčj, že
Bůh i ljk požehná, když kgeho wěčnémU spasenj
zapotťedj gest z žádný nemůž njkaždokráte Uzdrawenj
gistotaU žádat, ncboť wssechnčm Ustanoweno aest, gee
dnaU Umťjti.
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Anežka, nemohssi délc prosby geho slyssetl
zwolala: „Ay tak U!rUtni a nemilosrdnj gstc,že
na smrt nemocnémU djtěti odpjráte, což by ho
Uzdrawilo? Gá gdn pro dUchownjho sama, a
podjwám se, rdo mU w mé přjtomnosti překážet
bUde, synu mémU swátost poslednjho pomazánj
Uděliri.“

„Anežko, měg pak rozUm,“ domlauwal gj
Albert, „wždyť gestJUlian protestant; farář mU
nemůže pomazánj Uděliti.“

„Nikoliw, manželi můg,“ zařjkala se Ae
nežka; „Julian nenj protestant, on gest katoljť;
prwnjho syna gsi mi odlaUdil: drUhý naležj mně
iwjře mogi; še mnaU se modlj JUlian Pozdrae
wenj angelské a Wěřjm wPána Boha; še mnaU
chodil na mssi swarau; še emnaU ohýbal lolena
swá před Neyswětěgssjm. Můg JUlian nenj prou
testant; a gako katoljk ať obdržj swátost poslee
dnjho pomazánj.“

„S Pánem Bohem, swéhlawá, possetilá
ženo! Sečkey ale gesstě rři hodiny, w kterých se
nemoc rozbodne; nebUdeli mU lépe, zawoley si
faráře; rád se podjwám, seč kdo bude, gá mu
dám chym:: a on ať si lyo pomaže olegem.“

Tři hodiny UplynUly, a JUlian Umjral;
položen na srdci mateřském modljl se š nj geu
sstě gednaU Pozdrawenj angelské a Wěřjm w Pár
na Boha, a podaw gj rUčinkU a poljbiw swůg
kťjžek uanl w Pánu. Anežka mU w neywětssj
fwé bolesti oči zatlačila.

„Alberre,“ žalowala nynj, „poslednj pomaa



86

zánj bylo by geg Uzdrawilo , a nynj ležj mre
tew. A obžiw ho můžeš:li.“ u Qtec se zloskj a
bolesti wzdálil. Gindřich a Marie snažili fe,
matky těssiti. „Co to mluwjte ?“ tázala se;
„můg nářek gest U konce, mé djtě katolicky Ux
mřelo, z něho gest angel Páně. Q Gindřichu!
Umřeš ty také tak ?“m Gindřich pokrčiw ramee
ny umlkl. Anežka m)nj pewně na tom stála,
aby JUlian na katolický hřbitow pohřben byl,
protož w kapli mssi swatau za něho čjsti dala.
Qna a Marie byly přjtomny, ne ale Albert a
Gčndřich.

10.

Brzy po smrti Juliana dostal Gindřich
náwsstčwn od swého přjtele. Ferdinand bylo
gméno geho. Qddaw se lěkařstwj zjskal si mnoe
hé zběhlosti wědrcké; nynj chtěl pod spráwaU
některého zkusseného lékaře se zdokonaliti. Por
něwadž ho Gindřich welmi chwálil, přigal ho
Albert do domU; geho mjrné a tiché chowánj
zjskalo mU wssechněch lásku. Sotwa že byl Fer:
dinand auplný rok w domě stráwil, a giž cjtil,
že tjché chowánj lásko hodné Marie na srdce
geho působj; nedal wssak Ua sobě ničedož znáti,
aniž chtěl, aby se to dřjwe kdo dowěděl, dokar
wadž by se geho pře o znamenitan částku gměnj
neskončila. Gindřichem powzbnšen prosil rodičůw
o MariinU ruku. Qtec tomU byl powděčen;
matra ale wrtjc hlawau smutně podotkla:„Fere
dinand ge protestant, Marie katoljčka; nrstege
nosk nepůsobj dobrého manželstwj!xe
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„Namjtáš opět swé possetilosti, Anežko ?ee
rozhněwal se Albert, „Ferdinand miluge Marii
a ona geho, gak mysljm; protož ti powjdámj,
že budaU ssťastni. Ferdčnand gest zachowalý, wtipr
ný a bohatý muž; powaž, že mi nassj Marji
gen nepatrné “wěno dáti můžome. Gegj stářj,
wsse Uáš k tomU ponauká!„

„Alberte,“ tázala se Anežka hlačem temx
ným, rci, mo!dau se Ferdinand a Mšlrie che
mjti rádi,než gsme my se milowali? Qrci,gest
a bylo nasse manželstwj ssťastné? Ach, kdož mi
Upře; w smjssených manšelstwjch nenj spásy;
kdež jse gednoty U wjře Uedostáwá, tam se poe
hřessUge i láska.

Albert se odwrárťl; nebo bylo bohUžel
prawda,což řekla; owssem cjtil,že gegich manželc
stwj ssťastné nebylo, ano přiznal se i k tomU,
že rozdjlnostU wjře swornost manželskaU podkopáa
wá; bnl wssak pewného mjněnj, že by Anežka
mohla wsse swogj UstUpnostj, střjdmostj a opatrr
Uostj k dobrémU obrátiti; ano on gj trpce někdy
předstjral, že swým newčafným a náružiwúm
modlenjm a nawáděnjm gegjho zpowědlnjka
wssj neswornosti winna byla.

Anežka se dala do pláče. „Alberte,“ zwoe
lala mocj a silaU dobrého swčdomj, „ry znáš
žiwot můg; po celičké žiwobyrj neznala gfem
gčné snahy, než plněnj powjnnostj mých k tobě
a dčtem 8 powťnnostmi mého náboženstwj a
swědomj fpogiti. W neustálém tomto bogi a
snaženj stráwila gsem fjlu swého žiwota a láskh;
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še wssak snaha moge bez projpčchU zůstala, gest
mé prawé nesstěstj, gediný Uářek srdce mého!“

Albert mlčel, poa chwjloizpočal: „Anežko!
my se nikdý nefrozuxmjme, gá se dáwno giž od:
řekl naděge, tebe k dmandrosti a rozUmU přiwésti.
ijť dobře, žeš mne pxod ťořemenozblaUzcné
swé cjrkwe dostati chtčla; a že gsem wěren zůstal

wjře fwé a záfadám, že gsem se powěrám a ty:
ranstwj podrodiri nechtěl; loť rwůg nářek, toť
i domnělé Uesstěstj twé, posserilá ženo!“

Otec dal nynj zawolati Marii a zgewil gjx
žádost Ferdinandowu. „QU mi netagil,co pro mne
cjtj,“ odtnssila zapýřeně Marie, „gá ho ctjm a
fobě wážjm, geho ale chotj nemohU se státi, nex
boť gasem se matce zasljbila, genom za muže
wjry mé se prowdati.“

„Toť gest k zaufánj,“ zwolal hněwiwě lékař,
„dcera giž gest také nakažena possetilostj matčia
naU! Řekni pak mi Marie, wzala byš si Ferdi:
nandae kdyby byl katoljkem2“

Marie na otce pohlédnaUc,„ sklopjla očj,
řčaUc: „Mysljm, ano.“

FerdinaUd ssel za nj a flyssel, co řekla,
protož wássniwě zwolal: „Q Marie, neopowr:
hugte mnau pro wjrn; Bůh, láska wěčná spogj
srdce nasse, oU7Uám dá ř gednotU wjry!“ Co
byla kdh láska mocného a wnadného úxsty lid:x
skými pronesla, znělo i z geho rtů; prosby gec
ho množeny wážnostj otcowaU a domlanánjm
bratrowým pohnUlUMari:inuym srdcem. ,.Gá dneo
mohnx, nesmjm,“ prařoila plačjc. „Ferdinandex, o:
pustte mne„ sljbila gsem marce. že nebudu chotj
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toho, genž nenj wjry katosické; žel by gj Utráe
pjl, kdybych slowa swého nefplnila.“

„Budete mne následowatie kdhž nám matka
požehná ?“ tázal se Ferdinand.

Třesaucj se „ano“ wylaUdilo se z čistých pae
nenských ňáder. „Gá wám přin,esu matčino swolea
nj,“ dokládal Ferdinand. „Q pogďte, kde gste
kdo, .a proste še mnaU. Marie, můg bratře,
Qtče! spogeným nassjm prošbám zagisté srdcr
mateřské neodolá!“ A předce, Anežka odolala,
ač silný gich aUtok na srdce gegj bolestně puůsoe
bil; aniž pohnutedlné prošby Ferdinandowy, ani
weyhrůžky a předstawowánj Albertowo, nic nea
prospělo, wždoť se tU gedná, myslela AUežka bez
pochyby; o sstěstj mé dcerh, o těžce zakaUpený
pokog mého swědomj.

„Ferdinande,“ promlUPila starostliwá mae
tka, „newjte, oč žádáte! Stěstj wasse ležj mi
tak na srdci, gako blaho dcery mé. Wd gste
byl celý rok w domě nassem: rozwažre, co gste

ewidčl a slysser. Šťčstj manželské přř rozdjlné
wjře gest nemožUš.“ Patrným hněwem na ni
patřil Albert. „Q Alberte můg,“ prawila Ae
Uežkažiwěgi dále, „odesť mi; srdce krwácj, gá
ale nemohU mlUwiti ginák.“ uo

Nerrpčliwě odstrčil rUkU,kterau mu Anežka
gako na smjřenaU podáwala, řka: „Anežko,
swéhlawost a twé modlaictwj roztrhUge sstěstj
dwau srdcj,kteráž nám nekonečnčdrahá gsau;ty
se odwoláwáš na manželstwj, gehož wsselikénee
fwornosti ty samxa přjčinaU gsič dosti dlauho
gsem š tebau trpěliewost měl: nynj tobě otážjx,
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že gá gsem otec a pán w domě, že nechci twé
possetilosti dcerU swaU obětowati.“ Na to se 8
Gindřichem a zarmaUceným Ferdinandem wzdáaop
lil.md Anežka poslala pro Marii, kteráž studem
gako zardělá přissla, a prawila: „Matinko,
odpufť, gá gsem llesala, wssa! gen na okamženj;
odesť mi, a gá následowatť bUdU tebe, a spl:
njm slqwo swé.“

„Q dcero má!“ zwolala Anežkaubolestně,
tťsknaUc gi k mateřskémU srdci, „od dětinstwj
gsem se snažila, tebe w swatém katolickém náe
boženstwj wychowati, a učiniti tě aUčastnU mi:
lostj a požehnáni, kterýchž bohatě UdělUge cjrkew
nasse; gá nelitowala žádné práce, bděla a slzer
la, potUpU a pofměch fnássela, ano ménč gseP
dbala o lásku chotě fwého, než ofpásn twogi.Cř
snássela gsem wsseliké nesnáze a starosti, Urrper
dwadcet roků na darmo? Q djtě mé, wiz mare
kU swogi! gá milowala otce twého che než.
sebe samu, nebo gsem mU wssim powinnowána;
gemU l wůli byla gsem neposlUssna cjrkwe, obe
tjžila gsem swědomj fwé hřjchem; gehož gsem,
ač často, snad gesstě dosti neoplakala, an gfem
zanedbala powřnnost, giž mi cjrkew Uložila uu
mého manžela zjskati a mé djrky zachowati wjřexkato:
lické. Prorož gsem trpěla, protož modlila gsem fe
neUnaweně, gakž gsi fcmmunářkU mého aUčastna
býwala. Ty znáš starosti a Utrpenj srdce méx
ho, wjš, žeqzbůhdarma bylo pořičiněnjmé. Dále
stogj otec twůg od cjrkwe katolické; můg sdn,
dratr twůg, gest cnchlerwnjdnepřjtel wjry nassj,
tupj a rauhá se gj. Marie! kéž byš znala ú:
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plně trápenj mé a auzkosti srdce mateřského!
Tyš, dcero, moge útěcha. moge gediná radostz
od těch dob, co si Bůh Julsana k sobě powoa
laall Mám i tebe ztratiti? mám se dočkatjz gakž
u wjře chladnautj, anebo docela cjrkwi fwé neo
wěrna bUdeš? Anebo mám widěti, gak trápenj
mé i na tebe přesslo, proto že gsi wěrna zůstae
la cjrkwi a wjře swé; mámr patřiti, krerak se
přemožená trápenjm a bogowánjm podáwáš?
Š Marie! nessrěstj matky twě bUdiž ti wýstraa
han; nezbaw gi útěchy gediné, že porodila djtě,
kteréž katolickě cjrkwi wčrné gest, a tolik sjly
má, wezdegssjdo ženich.a nebeskěmu obětowati.“

Marie slzela. „O marťo!“ Ugissťowala gi,
slibugi Ježjxsi Kristu a geho panenské matce, že
tě chci UposlechnaUti a náklonnost swogi k Fer:
dinandu Spasiteli mémU w oběť přinésti.“ Nynj
prohlásilae ač mjrně ale pewně, otci aUmysl swůg.
Ferdinand se zarmantil, Gindřich hubowal a pljo
snil zaslepenost sestry,Albert ale w hnčwu swém
nezkroceném kwapil k Anežce.

„Anežko! poslednjkráte se tě táži, dáwáš
swé dowolenj, čili ne ?“

„Gá nefmjmz Alberte,“ zalkala ona, „ger
dnala bych proti swědomj swémU; prorož fmťlug
se nade mnaU.“

„Twoge possetilost a twá twrdossignost nec
zasluhngj slitowánj. Anežko, mne nenj možné
déle žjti še ženan, kteráž sstěstj swého manžela
a djrěre swé zpozdiléz nenaprawitedlné a přepiaté
pobožnqsti obětuge: my se dáme rozwésti!“

„Q Ježjssi!ee zwolala Ubohá, „giž to přie
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sslo tak daleko! Ano, Atberte, my budeme brzo
rozwedcni!“ Bledá a malomocná klesla še sto:
lice na zemj. Než tři neděle minuly, ležela w
poskednjm taženj, tu wssak sebrawssi poslednj sjlu
lásky a ,wjry swé promlUwila gessrč několik po:
hnUtedlných slow k AlbertU a GindřichU. Proša
ba Anežčina, neywřelegssj žádost gegj:uuaby se
manžel i syn modlitbau a skaUmánjm k wjře
gegj wyznali u nenassla skuchu w zatwrzelých
gegich srdcjch. Toliko gedno frdce UposlechloAnež:
činých slow poslednjch. Ferdinand gi skyssel xa
widčl Umjrati. Po roce stal se katoljkemz prča:
wého a dobrowolněho přeswědčenj: gakož se
Marie bez nucenj pak stala a gest manžclkan
geho. uo

mšd


