
BomUš

abnň dcn swátečn1
fwčtřl.

R. 1851 u ČjsloxxM.



Swěcer

Ucděle a swcitliů.
C

Kniha wssem rodtnčlm potťebnú.

Bd

grdnoho horliwčho spoleakladatele Dčdictwj

Swatojanskčho, Pražskě arcidičcese.

Uč:kladem DěďictwjrSmatojanskěho.
Pro rok1851. Cjslolllls.

Ccna 30 kr. na stťjbřr.

WePraze l85l.
TiskcmZardslawa Bofpjssila.

Zwlásstčkdostásujw c.k. knčhkupectwjBeď. Crednera a Klein buba
na Staroměstskčm námčstj ť. 548, a we wssechknldknpectwjch.



WclikémU Slowa Božjho Hlasateli,

pro čest a zákon Božj až k fmrti horlitcli, cti

a dobrčho gměna mocnčmUobhagiteli,

sw. JUUU UcpomUcšémU,
mUčedlUij Božij a patromt ťeskemU,

tnto skrownan preici pťčpisuge a pod ochralm
gebo porančj

mywraUcnčgssj ctitel,

stladatct



K Tobř, swatý Jem NepomUcký,po wssea

ckeU ťao žiwobhtj sweho, z aUtleho .dťtinstwj do

dospťlcgssjho wťkU pťccházegc, mjwal gsem a

mjti UepťestaUU welikč aUtoťisstk; protožc za

wsselike Utčlostika dard Boha prose, che gscm

za přjmlUwčjbo a orodownjka bráti soďť nawhklř;

a cokolild dobrola Božskú mi stUtcčnť Udšlila,

TwémU orodowáUj wdřčnč pťipisugi; Ueboť:lcdůu

wťťowal gsem sobč bez che patha ,q o.rojdox„lenjur

ka fwéhoupťed trůn Božskě Magestamosti sám .oa

sám stanpiti. Gak obpťegnř, tak i l!pkt dnco

pťicházj kTobť , fwatý Jcnc NcpomUcký, twůg

každod:Unj žebrák prose, byď pod swataU ochrar

UU swc,m wzal a přjgal „Tobř a T„wčmU Dťur

dictwj“ zde Ua zemi obřtowanaU a připsanan

knihU, pod Uázwem: „PomUi, abho den
swcitcčnj swťtil,“ tuto skrownaUBbjrkU
knaprawcnj a pozdwiženj skleslčhllo fwťu
ccnj Ucdčl a swátků; atjm abhď nám wssem
dopomohl k dčdictwj UebeskemU a wťčnřmU.

)(



Ugmi se , gako se wsscch Swých ctitclů Ugjmáš,

i tčto sprostým a chUdým duchem scpjane knihh.

N proto, žc an fwťtť Uic tak silnť Ucnj

ohraženo , abh gizliwých gazhků a nezbedných

pomlanačů Urctnú opowážliwost, i tťch erlepo

ssjch wťcj se Ucdotkla : Tobť pťipisUgi Bbjrkn

tnto, a pod ochranU TwaU gi poranťjm, genž

gmčno a čest swých clxitclů chráUjš. Skládámť

swaU prooBU U hrobU Twčho swatčho Ua slawew

nem Hradť Pražskčm: abhď wssechnh th, ktcřjž

slowo .Božj,u gjmž tak četnk pt.otkúna gcst kniha

tato, o wdřčnostj pťigjmagj Ua zcmi, sobk po:s

rUťenč mjti ráčil na Ucbi; abo gakým dUchem

gc siožcna , takowým od čtachch ďhla pťigat“a,

a Užitek U Uich UčiUila stonásobný.
sl

Neppokornčgssl wťnowatel.



Proslow.
Kťesťane a bratťj w Kristn!

Tuto Wám obťtUgia podáwám knihUw proo
stčm slohU z ginogazoťných spifů sncsscnaU a saUu
stawnť UspoťádanaU, pod Uázwcm: „Pomni,
abh.ď dcn swúteťnj swřtil.„ u Mnohý
čta w nj, ťcknc: To gfem giž wťdřl, ncbo ginde
čctl. Proto wssak gi ncodkládeh z rukaU; wsscuur
ckoďUcťctla newjš; a čctlaliů a wjš:li td, newj
to drUbČ, tťctj; ponťldadš nc každý zná se wgiu
Uhch Mdcjcho

Wida PciU Ješjš mťsto, plakal Uad njm
ťka: „Q kddbo poznalo i to, a to afpoů w tan
kowý tento den twůg , kterč wkci kU pokogi tobč
gsaU.„ LUk.19, 41. ou Chraňtc mUcnebesa, chraň
náe wsseckhsám Bůh, zahoťekowal gscm řasio,
až pťigde tcn tťclj zúkonDcsatcra Božjho mstjti a
treskati! Bčda nám bjdným tworům a tuto skUn
tcčUř slcpým u a neprohlcdnaU hUstaU eǧoptskaU
th u pohanskaUslcpotaU ranťným. Zaplakal
gscm často, to gcst skutcřná prawda, wida ncdřli,
dcn Pánř, a zafwťrený giný fwátek tak od lidj
zneUrtjwaný, zhanobcný a possiwrnřný! Wida to
U tťjdo lidU, genž sama febe ráda wzdčlanaU nan
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zýwáe řjkáwal gsem sám sobť: Wo gste nenaes
prawitelnj, proto že zdrawč wčdřti se domnjwátc.
Wida to U tixjdolidUsprostčho, che nadřge kna:xl
prawcnj gcho gscm nabýwal. Marnř b!)ch se poxf
kaUsscl prwnjm tamo knihau chtjt poslaUžiti a do
zdrawých ořj,egak se prawj , chtjti pofwjtiti. uu
,Žádným způsobcm ncchtřli to fariseowč pťipustiti
ani sldsseti, šebo Pún Ježjš od narozenj slcpčho
bhl Uzdrawil; ale slepčho Uzdrawcnčho, pťed niot
mi stogjcjho, a gcho rodičc nawádťli a pickeemlem17
wali, abo gcn znich odpowřd wynUtili, žc sc slea
pým nenarodil a slepota geho že snad bhla ch
zdánliwá. Nž sám slrpý Uzdrawený zřetelnť wořkl,
žc skUteřnč slepým se narodil a slcpým do te do:s
bo býwal. w Q zlopowčstná slepoto! Gcn pro
tU fprostau tťde, kterú ráda sc pťiznáwú, že dUo
chowUč slepá gcst a duchownť slran se bdla Uaxl
rodila, gen pro tu tnto BbjrkU š Božj pomocj
w gcdm: saUstawU gscm Urownal a Ufpoťádal;
tať se nadUtým a hrdým fariscům pťizná, ženod
tt dobo, co čte a čtla, skUteřněprohlčdla a dobťe
widj; snad sc gich i zeptá, ncchtřli:li lw i oni čj:
sti, Upřjmnť Uwťťiti, žeaboi prohlednami da dobře
swčtle a zťctclnč widčti mohli? Gcn pro tU spro:s
siaU tťde to psčmo, kde wc wcřcrnjm Bhromáždřa
Uj, ncbo w nedřli a we swátek, hospodáťaď celým
swým rodem a lidcm domácjm sahá po knizc,
w njž ťjtú z pořátku gen tak pro Ukrácenj chwjke,
a čta dálc fám ncwj, žc pťifpčnjm DUcha swao
tehoe podiwnk wřgjcjho a působUgjcjho se giž skUet
tcčnk Uťj, a Gemu, působiteli nebeskemU, zjskáU
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býwá. u CtaUce, DUchemswatým wedeni a sileni,
rozhodnřte sami , dobťe:li gsem saUdil čili nic.
To ge ale gisto, že ikdo psal l kdo nonj ťte, geot
dnjm a tjm samým Bohem wedeni gsme bhli.

Žc gsem ďebral kde gsem ro nalezl,. po růa
an pak nalczcne spogil a w gednUknihU oestawil,
tomU se Uediwtc. následowal gsem w tom ďedliu
waU a pianU wřeliřkU,genž zgednč kwřrinko na
drUhaU přcketagjc, kde ro sladkčho Uagde;d do gea
dnoho aUlU pilnř snássj, a med z toho pťipraan
ge. To pozorowánj pilmšch wčeliřek powžbUdilo i
mne, alwch kde co hogitelnčho na porančne swťa
cenj nedkl a swútků, zbohatých rolj a lUřin a
kwctinowých sadů gak pjsem fwatúch tak t Uoýroel
ků cjrkewnjch fwatých otců a giných na slowo
wzatých Uťených mUžů ďebral, do gednoho aUlU
sncsl, a tUdh, gak widjte,w gednU knihn weu

psal,z kterhch mnohoUúsobných lcků, gakých ten
neb onen potťcbowati bUde, si wobral a pro.,
stťcdků k zhogcnj a naprawenj zhanoloeného swátkU
a nedřlr wlastrncům , gsa shn wlasti i cjrkwe,
fwým i rjrkwi swatr , seť gsem býti mohl, posiolu
naUti neopominUl Geden tak druhh gimtče,gen
kdož prispťgeme a pomůžeme. Bndualť tak ssťasteň,
že tjm komU poslaužjm a přispřgi, že tšeba gen
gednU desi žjskám, dost bUdU odplaren.

Núš wkk slUge wůbec oscheným, a to práa
wem; neboť kde dřjwe giskra zdrawerho pon
znánj w rUmU pobořemjch saUstaw Učenců takřka
Uhasla, kde chmUro hrUbč nrloťdomostiu a !zarotých
pťededků se wztahowalh, ge widkti gasnožxufpermeiexr
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laU oswčtu. mHospodáťstwj, ťemeslo, obchod kwe:l
te, průmhsl sc zmahá, Umčnj, wkďh dostihlh tax
kowěho stUpUk, gako nikdo dťjwe, a takowč roza
súhlosti, že iten, genž dťjwe pthem a cepcm se
objral, i w litcrnjm Uměnjprospjwú!

Slepým bh bpl wssakten, kdobh sskwrnh ofwku
to tčto nepozorowal , sskwrnh,d prawjm, tak noe:z
likč, že bez mála wsseckUgasnost sláwh nassjza:
temňUgj, blahobht, čest a důstognost pokolch lidol
skčho podrýwagj, a to proto, ponkwadž se dotýu
kagj tč ncdautlegssj, nehwznessenčgssi stránkh dUsse
Uassj. N ktere sskwrnh gsaU to? Kdož newj, žc
gest to umynj panUgjcj blUdnč smehfslenj, gakobo
bez prawdo, wjrh, mrawů, ctnosti, slowembez
Uáboženstwj we swťtk stálěho blaha pogistitť možná
bolo? Kdož ncwj, že gest to přebraUssenost rozx:
UmU, která i th nehswťtčgssj wťci w kalisstk blUu
dných důmknek mrtá a zasslapáwá? Kdož newj,
že gcst to lhostegnost, wlažnost w náboženstwj,
která si Uetoliko we whšssjch, tak nazwanúch wzdko:
laných tťjdách obccenstwa, nýbrž i w Uižssjchwrstu
wách stan pťepochU rozbila, Bohem i wssjm, co
Božskčho gest, pohrdagjc, a mczi zastaralč, Ue:
potťebne hamparatj pohangjc? Kdož newj, že
gest nemrawnost, nepoťestnost, neswťdomitost sto:t
hlawá, genž ď Ucznabožstwjm po gednč cestk krářj
a ged swůg do wssechstawů, ano i do srdcj a žil
aUtlč mládcžc wansstj? nu N za takowč sskwrnh
nemkli bochom sc mo, gessto tak rádi wzdčlanými
a oschenými senazýwáme,xhanbiti a rdjti ? Mh
m.mkli bpchom o whhlazenj gich wssemožnř Usilou
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wati? Nemťli bhchom k tomU dlc možnosti pťiu
spjwati, abo, dokUdčao gest, tommo rozpamaneu
mU žiwlU náboženstwj , ncmrawů a nctcťnosti
Uáboženskč pcwná hráz se whstawčla? auu

PotťebU toho nikdo rozUmný ncUpťe. Zde
toliko o to sc gedná, abh nalezen bhl pramcn toho
záhUbnčho žiwlU. GiUý možná žc geg nalezne
w giněm, gá geg Ualezám wtě okolnosři,že lidč ncu
swťtj dlc pťcdpisUnedělea zaslpťceně swátko.
Neboť kdhbh tďto dno náležitť swřtili, scznali bo
lo brku, žc gsaU wťci, gcnž wošssj crnU magj,
ncžli ge matcrialnj, časUý zisk: hospodářstwj, kUu
pectwj , karban , low a honba, obžerstwj, chlast;
serali bh, zdali a gaký rozdjl mczi pohanstwjm a
kťesťanstwjm, a kdo náš prawý Bůh, ždali bťiu
cho, Uebo Tcn, genž bhl, gest a bUdc Ua loťkh;
seznalilw, zdali Kristno mlUwil súm od sebe, ne:l
bo bhl od the nebeskčhoposlán!

N wssak oni gc neswčtj, a nech neswťtj,
nýbrž i o to UsilUgj, abh i ginj nemaUdťj násleu
dowali gich, a nalezagj pohťjchU! netoliko ld mřo
stách, nýbrž i na wenkU hogných přiwrženců pťeu
wrárenčho smehfslmj swčho Proti tčmto nepřátea
lům Božjm gcst treba tasiti zbraň, a na dUchownj
pole proti nim se wrhnaUťi, a takto zahágiti cest
a sláwUBožj, prade, swatost a fpasitelnostzáe
konů geho. NebUdcť tU tťeba nchprwě rozbjrati
tU otáku , zdali gsaU nedřlc a swátko zaswťccně,
kdc gegich půwod a gaký gich wýznam; Ucboť
to sc stáwá w rwiťcnjch křcsťanských, toť powřdomo
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idťtkm Usesskolcřch.Y kdhlw nebdlo , zagistč námx
to cjrkcwnj rok ďt swými žaswřccnými dnr dosti
šťegmř pťipomjná. Pro toho pak, kdo dh o púu
wodU a hlUbokčm wýznamU ncděl a swátků zaa
swťrených dosti poUťen nebhl, stůg zdc Uúsledngjrj

žex!podnjrozgjmúnj.

J

Spisowatcl.



Amod
thbh bhl člowřknřmým zwjťetcm, hlcu

del b!žk zemi staragc fe toliko o potkebh wlexužd
zdegfsi, aniž bh grmU bhlo tkcba dne sobotnjho,

ncdklnjho a swátečnjbo. Ponřwadž ale gcst ko:l
rUnaU widitcdlnehotworstwa, k obrazU Božij
stwořcn, a k tomU Urťcn, abo dUchem k nrbi se

powznpsa, B Bohem swým w fpogenj wcssel, ncw
můžeťjsc anzr oe zemj spokogiti. Nwssak sťmueostuq

mi pozemskými obklopen , wclmi snadno na meu

črnj swě i Ua Boha zapomjná. TUdhť grst tťeba
w rocc zwlússtnjch dnů, kde“lyh st dUch geho ztřchu

to wažeb whmknanti a takto swč BBohem fpou

genj chjlnř slawiti mohl
šť:uto potťch cjtili wssickni Uarodowč po

wsseckhqdobo, ackoliw w způsobU swčccnj se neu
frownáwali, gchi modloslnžbaU, ginj požjwánjmx

ncťejstqýchrozkossj w ch swátečňj si zabýwagjce.

Kde nfjra w Boha, bhťbh i blUdná, tamtěž obpu
ťrg, gistč dnh slUžbř geho wknowati.
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Mezi wsscmi národo starožitnosti gcst národ

Jfraelský g:diný, který fe dmčiža!Ustaňowenjm dne

fwútečnjho ťili sobotnjho od fameho Boha hono::
siti. Neboť o tom ťtemc w Genesiš 2. : „N do:x

konal Bůh dňe fedmeho djlo swé, kteréž ďol U:e

ťinil : a odpoťinUl ašu pťestal dne sedměho ode:u

wsscho djla, kterčž bol dťlal. J požrhnal Bůh
dni xscdmčmU, ax pofwčtil ho; Uebo w něm bol

pťcstal odewsseho djla swtho , kterež lwl stwoťil,

abh UčiUřUobhlo.“ uouij že Bůh scdmčho dUe

odpoťinUl, Uenj mjnčno, žcbh bhl gako Unawený

mistr po UkoUč:nj djla fweho tčž odpočinmj mťl

po:ťeďj, nikoliw , Uýbrž tolžčo wpgádťeno, žc ncos

chtřl che stwoťšnj Učiniti, Uežli bdl giž Učinil,

a tjm žc Ukonťcno geho djlo stwoťitelské. Pťi

siwoťenj fwťta wostaUpil Bůh , ať tak djm , ze

sweho wčťUčho sjdla a pokoge, Ukúzal fwaU moc

wssemohach, a po Ukonťenj djla sweho odstcul:s

pil opťt. do fwťtla nepťjstUpneho, kde patťerm

na swe dokonalosti pokoge wččnčho požjwá. Na

památkU tohoto pokoge newhslowneho, w Uřmžto

blahoslawenstwj wřčUčhopožjwá, Ustanwil den

sobptnj, chtřge abh ho člowťk kodpoťimltj fwemU
poUžil, a w Uřm Twůrci swemU za wefskcrá do:x

brodinj w blahem rozchenj úctU a láskU swaU

progewil. Gfa žbawen wssj namahawe práce a

roztržitosti má mosl swaU nerozdjlnř kBohU obraa
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ceti, zákoU geho rožgjmari , geho pťcw:liká ta:l

gemstwj láskď, dodrodinj a milo.srdecnsiwjrozwao

žozwati, a geňm za wssrcko obdržmř milosti djkp

wzdúnšati. Pťi tom st mú i na ten bláhú poe
kog rozpomjnati, ktcrý po sipnánj xtohotouklopotu

Uřho žiwota očrkáwáme, který náš wncse w lůno

thř nebeskčho, kamž i nassc fnahh ťeliti magj.
Swřcenj dnc sobotnjho bolo ,tcdh wpználtj

úcw k stwoťitrli a palw:dnij nebcď i zemť, kteo,p

rá bo mU nech každodennk feuxorogcwiti,qUýbrš
wždo scdmčho dne zwlássť obnowiti mřla. Skrze

ono ď tjmto dnem spogmč a zaswťcenč odpoa

řinutj mkli se negrn lidč gakčhokoliw stawn, nýn

brš i zwjřata ze sweho dobrotiwčho twůrccj. rau

dowati. Národ od Boha whwolený fe mťl tjmx

to od Boha welcmšm odpoťinutjm na swč cgypřa
skč otroctwj rošpomcnaUti, a tjm samým Uabá.

dán býti, abo otrokům toho občerstwenj přúl,

ktcrčhož sc gemU samčmU w robotnjch práceň

cgoptskýchnedostáwalo. Ponťwadž i,w tomto sox:

Botnjm odpoťiUUtj wýznamů plný obraz onoho

pokogr a neskonťeUčho blahoslawrnstwj , šgchož

Bůh podstatnř požjwá, gakož i podobknstwj oUo:ul

bo Uebcskčho pokogc spatťUgeme, gehož i mo nřeur

kdh po wjtřznř pťestálých bogjch ,a trampotách

žiwota aUřastni býti máme : tndoť zdržcnjm se

od ťafných pracj dána nám pťjležitost, w onřch
1ů

Mll
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bohnmilých rtnostech, kterýmč pokoge wkčntho do:l

gjň lze, fc cwiťitť, totiž zákon Pánť rozwažou
wati, geho Uehswťlkgssj wůlč wždhxplnkgi poznáu

wati, skutkh kťesťaUskexlásko konati a w dobrem

pťrdscwzetj wšdh ch a che se Utwrzowati.
Slawenj jdnc sobotnjho gakošto Hospodimt

zaswecenčho pťesslo giž z prwnjch dob co pťjkaz

pkirozcného zákona na ostatnj pokolenj lidskáe; lidU

JsraelskemU alr bhlo zwlásstnj úmlUwaU, w kteu
raU Bůh axtjmto lidem wessel, znowU zákonnitk

prohlássmo. Protož prawj sw. Tomáš o xginými
bohoslowci , že nám zúkon pťirozmý ro podstaten

naU powinnost Ua srdce klade„ abhchom slUžbám

Božjm geden častčgi se wracUgjcj dcn, mezi sedmi

aspoň gedeU wknowali, a sire w tom poťáde a

dle tpho rozwrženj, kde bplo bh možná člowčkUod
tčlesné prárc odpořinaUti a mjsto Uj wošssij
zamčstknánj sc oddati. Blčkoliw stdťcenj dne soo

botnjho, pozorUgeme:li ge ztéto stránkh, bhlo to:

liko pťedpio zákona pťirozmeho, nrmohlo pťedce za

pťjčinaU tťch zwlásstnjch obťadů, ktere dle zúkou

nodǧrstwj Mogžjssowa ď njm gsaU spogenč býwalh,

za nic gineho nežli za zákon oďťadnj powašowáUo

býti; prořež i pťjsstjm Ježjsse Krista pominUlo.

Po zmrtwých wstáUj Ježjsse Krista a fe:j

slánj eDUcharfwatehoj bhlo slachj zaswkceneho

dne sobotnjho Ua perj deU w týhodnU pťene:l
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sseno, ktcrážto změna, gakž to trwalý obhťeg a

poďáUj Uťj, půlqodnč od swatých: aposstolů Uwrx

dcna bhla. Prwnj stoph tohoto přeloženj nalru
žcimena nťkterďch mjstech fpisů aposstolstých. Swax

rh Jan , gak sám w,oprange, .bhl na ostrowě

Patmoo w den Uedťlnj, ťili Pánř, kdhž mU Bůh
zgewil tagemstwj swá, kteráž wc sldem dewenj
zaznamenal uw

Swatý Lukáš prawj o prwnjm dnU týo

hodnjm , kde sc Učedlnjci k lámanj chleďa ďhwu
máždjwali a kde swatý Pgwel až do půl noci

kázal. SkUtk. Ap. 20, 7.uox Tcn samý aposstol
Uaťjdil, abo prwnjho dne po sobotč w oďhromáus

žjdřnjx wťřjcjch sc šbjrka U prospkch chdeých stala.

1. Kor. 16, .2.w Než tato mjsta, která gen neu
Určitť deU Pánř pťiýonňnagjn který za časů snmol

tých aposstolů kslUžďám Božjm Ustanowen bol,

nedokangj Uikoliw, žebh powinnost, dcn soďotnj

swťtiti , Ua teUto den pťenessena bpla,k aniž že

teUto den sc tak swťtjtoal, gakž ho mh swťtjme,

anž ponangj, který bh tento den Pánk zaswť:
cemš bol. Thto otázko núm ale austnj podánj
aposstolske žodpowj, gakž to i wssccko od cjrkwe

wssrobecnč odtrženč kťcfťanske obce doswřdčiti lUUus

fegje „Ner tťeba, pmwj biskllp White, pjfmem

tox dokážati, že swatj aposstolowč fwťcenj Uedťlcš

pťikázali; Ueboť Uenj možná , abh bolo wsseckh
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aposswlskč cjrčwr, co gich xpo žemi rozptyšlmo gest,

hned od poťátku fc z ohlch slachj gednoho
dnez.čw týhodmt ďhodlo , kdhlw Uclwlh býwalw

kromU od fwých zakladatelň, roriš swarých apon

sstolůj zawázáno.“ uu Učený biskUp Tahlor, ktcrú

přikázaltj, kfwťcenj nedťle přidržUgjcj, toliko za

cjrkewnjxmá, prawj: žc fc fwčcch nedťl UegtU

ztřch pťjčin, ktcrč w podstatč wťci gfaU, Uýbrž

a zwlcisstť z toho ohledU, ponťwadž oď fwatých

aposstolů zawed„eno, powždd zachowáwati mčlo;

neboť takowýw důwod postaťowal z poťátkU a

mUsi postačiti po wssecky wřko, nenjť ani dúleži:

tťgssj přiřino, ncžli práwě tčto.

Qn pťipoijá dcřle,uže swatj aposstolowč

we wssem, co fe dotýťe nábpženstwj a flUžcbBo:
žjch,. Uech od DUcha fwatěho poUťcni bhli, Uýxx

brž i tU moc obdržcli, wsse Ustanowiti, ro ďo wťřjx

cjm k dUchownij UžitkUhoditi se mohlo; gakž

to i ze skUtků aposstolských whswjtá, kde we fwčm

rozhodnmj z bhledUobťežúUjtakto dj : ijilo se
DUchU swatčmU a ncřm. Sk.Np. 15, 28.
Nehstarssj otcowe ax nástUpnjci fwatých aposstolů

mlUw,i„o ncdčli,. ga.kož o takowčm dnU,e ktcrý se na

mjstť soboth stoťtiti má w cclč cjrkwi. u Snm:r

rý Zǧnáxc, Udčedek swa:ých aposseolů, wanxge křee

sťanh w Maǧncsii, bo sc nedali swěsti k blU:

dnčmU ďomoskU, gakolw bolo třcba starozákoUUj
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obťadP zachowáwati, a powszngc mjsto soboto
den ncdčlnj slawiti. a swčtiti, gakožto den Páňť,

e den grho .z mrtwých wstánj, králowský nade wsscu

ckh whnjkagjcj den, kteréhož giž prowk očekáwal,
totiž den osmý, w kterěm wžessťo slUUre žiwota

nasseho, a skrze Krista wjtťzstwj nade smrú doa,

bhtou gest. uo Klemenš NleraUdrinský dj : de
swatř EwangeliUm zachowáwá , slawj skrze!ucelý

žiwot den Pánč, gelikož wssech neprawostj se od:

ťeanw, w skUtkUshnem swčtla gest, to gest tou

liko čistá a swatá mosslenj wc swčm dUchU pťcn

chowáwá; neboť gen takto Uznáwá ceUUwhkaU:

penj swého a zmrtwých wstánj Pánk. Ten sau
mý otec cjrkcwnj pťipomjná ťasto den osmý, ktca

rýž dnem Pánč nazýwá a gehož důstogné swěu

cenj siqc celý žiwot důtkliwč poraUřj.

Uwcdenjm kťefťanstwa Uwcden tež .nowý

ťáď we swřtk,. njm gest obnowena a tak ťka

znowU zrozena celá dUchownj řjsse, gakž i sám

fwatý Pawel tak ťasto ďokládá; rc: tato zname:
Uitá Událost se mUsi pou wssecko wřko zwlásstnj,

ťastťgi fe opakUgjrj slawnostj slawiti. N ten den,

na který ta slawnost připadá, gmcnnge se wýc

hradnč dnem Pánť , abhchom fe wždo rozpomja
nali, že Pánu pťináležjme, a Páml žiwi gsauce,
starčho řlowřka i ď geho žádostmi swlékati a w

obnowenj žiwota dle ducha Pánč kráťeti máme,
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k řemU Uáo fwatý Pawrl tak důtkliwě nabáo

ďá. uu ao uSjlalonosti rjrkcwnj býwalh po wsscckh

dobh ,to a nchswťtlegssj a swalým ncibožmstwjmen

Uehwehš ozáťene skránkh w užiwotř lidském, w tao

kowýchto slawných dobách fc cjtjwali lidč nesmjrnř

whwýssmi , ohťá„:i, oscheni, swatau láskaU a

horliwostj Uadchmtti. th bhlh cjl a koUecwssj

radosti a taUhh we ostatnjch dUech w rocc, a

UcslUssno bh zagistč býwalo, kdhbh sc nebhlo hlc:t

djwalo na okrássler, ozdobU a whljťenj, gakčž

dUcha Božjho důstogne gcft. Qstatnj Ueďčle se

mohlh toliko co ohlaš.d neboli pťjprawa kloelkým

fwátkům powažowati. Qno ale býwalh powždh

ode wsscch w skUtkU nábožných kUčžj tjm způfooe

bem slawcnh, že se negen hlnboký smdsl slawno:

sti, nýbrž i nábožný, powaze tčto pťimťťený cit

wowinowal, který i tU nehgistťgssj cestU knch:

Užssij spogenj š Kristem na .gcwo dáwal.
Swátek gakož ncdřli powždh fwčtit hlrd.ťli

zbožnj Uassi pťedkowč, nabýwagjc w swalhni

sle, slast ,a lčřch pro skljťcně dUsse fwř.

Krňsa swěta pomim,

kdhž sc Božc! whssinc h

k Tobk zprachU dUssc má.
deadnaU gj okowh,
kdpž sc k swátku pťiprawj.
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Pogednam sdrlom
1 Swčccnj Ucdčlca Jsraeltta ,

GsaUť gistč ďoďo w žiwote lidském, kterež
Uáo mUohem blanřgč ďo wnisťnostj gcdnotliwých
ofob, cclých roďin, ba i cclhch stawů nahlédati
Uechawagj, Ueť ginč. Pťede wssjm býwagj sla:
n,mosti.národnje, kdežui gednotliwec, i celj náro::
ďowč bez okolků se lpozmrti dáwagj, zwkstožwatclč
who, co srd cjeudcjtj q chlawa mhslj.

Podobnť býwú také nedčle, ancb tak zwaný
dcn Pčmť, a způsob, naj gaký gi swřtjmc, hlexfaute:r
lr,m wjro a ,mrawů národa; a chccme:li..fe„dowťo
dťrř, na gak whsokém stUpni mrawnostij:nkť:ťrý
narod stogj, gest Ucim genom tťeba pozor d,úti, gak
dnh Panč swřtj

ij způsobemUdáwaligiž poslancowčHospoe
dinowi klcslost žiďů agegich welkaU dUssewnǧjrbjďn.
Ncboť kdhkoli Hospodin žido k lepssij žjwobhtj,
kpoznúnj sed„ea kprawčmu upolánjppťiwésti chtřl0a
fwčďomj.8 nimi zphtowatizačal: ito ǧim pťedha:
zowalz „žc soluotxžxlnefwťtj, a mlnroil kjnim. sisze pro::
roka Ezcchicle: „Gá gsem whswobodil žiďh ze zemť
Eghptskč, a whwedl gsem ge Ua anssť, aj ldč:l gfem
gim pťikázanj swá, a ozUámil gsem gim p:áwa swá,
skrzekteréž ťlowekečinil:li bo ge, žiro bUdc. Nadto
ř soboto swč dal gsem gim, abh bhlh na znamcu
nj mezi mnan a mezi nimi, a abd zwkdťli, že ga
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Hospodin gsrm, pofwťcnge gich.“ Potom stogj
dloUhú ickeadeedhiýchů erdřčných židů, aneb ginými

siowh Uúpisči:dlWůg Ueir,od:hhzle,hezl!ožný.euu
„Ale dům Jsraclsty, znj to dále, ncchodil w pťia
kázanjch mých, ad zawrhli práwa mci , skrzc ktcrež
člowřk, ťinil:li bo gc, žiw bude: a oni foboth mč
posikwmili mšramnř. Protož řell jgscm, žr nohlcžt
gt Prchšli!doststalt ita ňk, a zahladjm gl!xfďxoceťa.p„
Giž ťčlto slowa jopreu.oňngj náď k núslédngjrjnlU
saUdU: Ncpotťthgeme Uic giUčho Uapsaň na
dwčťe lšezbošnř rodčny, ancb na bránn bezbožneho
nlkstae,elx?ttž:Zdr sc B,rn Púnř Urb sobota
Ueswčtj, a gřžllwjmeaďgistoton,ešr řam bczbožo
ňosk gcsi domowem.umProč se alxc mú ne:
ďčle cakuxpxťjfnčswřeiti? Zid a obžwlássenč
kťr alrčmagj málo tak důlržitých dmeigako Uedřli.

etkojxtak nazwaňč důležitč dnř, ktrrčž fe skňtko
gcdnoňiwých osob znamcniřými stalh, gsaU gcň galo
swětelko skrownč lampiťkh proti gasnč záťjcjmu
swřtlU sluneťnij, gsaU gako kťcmen proti ohniwť
stu stkwřǧjrjimU dřmantu.e Neděle wňž Upomjňá
židaxena ono roelikč slowo : Na poťátkU stwoťil
Bůh sjncbci zemi, a Bůh ťckl: B Udižxšfwřtlo,
axjbo ko swť.trlo! Nedťole gesk wlastnřxxden rea:jr
ršzenj wessierčho fwčta. Žid i kťesťan hlcdj žpřt
na dcn qtcjntqo,zxxmzaťálek udkgin swčta až!laňj fe

žafna fomUp kteřýž rieélť,oa stalď“,stx::un Množj .gfan
rohá msňkňj, tše xtakčxangele toho dne stwoťeni Bhlei.
Gestxtůfkňkřtm den, kjcrčhož koráb Mmůw po
potop“ěsiďřta zůstál státi na hoťe Yrarat lď uuBlrmru
nikž a ktcrčhož pařriarcha Noe, druhýkoaďrioltc!c:e



11

lčho lidskčho pokolenj, srdcc swe koch:ancč swemn
deně powzneska žiwot mUobitowal, gcgžmU
gcho lúska Ucskonťenúzachowala Tohoto dnc tgke
žide wotahssj z Egypta pťrssli sUchaU nohaU skrze
ťcrwmč moťc. Bhl tcdh den tento dm osnoo:l
bozmj národn istaclskčho Neboť kdhbobol Fa:
rao židh amjkagjcj dostihl, bhlo bh fUad gmčno
Jsraelitů na wždo ze zemř zmize:lo.j Tak daln
lrce gest ncdklc židům dlc gcgich dkgepisU gc:
dc„nz ncosttčgssjch dnů ofwobozenj, a žid, xkterýž
zňú dčginh mirodUj swčho a wážj si gich , Uzmi
take, že dcn Uedčlnj gcst wcliký dcn sobotUj, žc
gcst den lidU, dcn Hospodinůw, a žc náslcdownk
gcg swťtiti m.ú quo každýdginý kťcsťaU. ij sc
ale nekunčj gesstř dťgcpiď ncdřle. Geden z neo:
wťtssjch diwů w dťginách fwřta Ukázala swťUl ť.áx
fka, wssemohaUrnost a maUdrost Božská tohoto. dne
skrz Uárod žčdowský. H.ladem mrach žide .uwolali
na poUssti o chleb a o ma so. Ncptagjce l.ozpo17
mjnali si na hrnce masa w Egďptť a taUžili po c:iéd
bUli, kterčž požjwali za časU Utiskowúujn rkaUce:
„O bhchom boli zemťeli skrze rUkU HospodiUowU
w zcmi Eghptskč kdož gsme fedawali nad hrnci
masa ra nagjdali fc chleba .do fhtosti. Proč gste
náď, xu prawili.Mpgžjssowi a Nronowi, u proť

xgste náš wowedli na paúsiť, abhchom wssicknčhléd7
dem umťeli?“ xnoK mlUwic,imta!to d:eawili .wůdafúňm
cowč we gmeml Panč, a aš dwa milionh lidj sl„o:
sseli hlaď gegich: „Weťcr pozná:c, š: Hofppdčn
wowedl náš zotroctwj,a aráno UzťjtcstáluU Ho?d
spodinowU; nebo slyssel reptanj wasseproň Hospolr
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ďinU; mo alc co gfmc , žc gste reptali proti
mim? Dúk lďám Hospodixn weťer maso gjsti a
ráno chlcbhdo sotosti, protože slhsselreptánj wasse,
gjmž gste reptali proti nčmU: Uebo mo co gfme?
aniž gest proti nám řeptánj wasse aledproti Hostso:s
diml.“u:Y celď zástnp wjrt dwaU milionůužiš
dů poťjtagjrj ohledli se na dalekaU poUssťnroa hle!
slúsoa Hofpodinowa obgewila fe wx oblakU. uu
Ráno bolo celčxlúůkolj lcženj rofoU pokrhto a Ukáu:
žalo fr una,fianssti ecosi gako drobněho w staUpř
žtluťeněho a uncipr:ddobnťrhoco gjnj na zrmi. wn
Wnedřli tedh poťal tento diwrǧ chlčb ď nebc wtaǧl
kowěm množstw1 padati, že na každčho zdwm: Umiǧ
lionů dennř aď přt liber chleba pťisilo, a to fe dťlo
po che než osm a třidcrt lrt, a židč mťli mannU
aš do toho dUe, w klxerhž na amxodné rowinh Je:c
richa pťessli a plodem zcmť teto žiwiti se mohli
Napotom ale pťestalamanna š nebcpadati, a Zfrae:7
litč nepožjwali che poknml toho, ale gedli zaUu
rod zelňť Chanaanehske toho rokU. ZosUc 5, 12.

Kdožkoliw na nedčli hledj, tťrba gcn weden
dťgepiscm židowským, toho mej gakási búzcň fwau
tú a Uctiwost ptoniknami, i pťižnú se, že gedině
ďezbožnjkx:lze ttnto den prožjti a profnjti bcznwslUť
a bez rožgjmánj. Hťjssnjkowi zwřstugeďen
tento, že Mch a saUdp geho gsaU fprawedliwe,
třmito slowou: „Nemhlte sex,Bůh nebýwá pofm ťa
wán. xxSprawedliwěmlx stawj den tento
puieelofoči záklab gcho nadťge, a nmj geg takon
ťka, Že teohzná: Weliký gsi oPane! a swatč gest
gmčno Twe. Podiwnč gsaU crsth th, anslau



.13

wnaU Učintlo welebnost swaU“ Ncwřťjcj nau
lezá w šňkm saUd nad ncwťraU , anč dkgčnám
dne toho nkc na odpor postawiti nemůže mimo
swaU brzdůwodnml newkrn. Slúwax welrbnosti
Božske, tohoto dne rozličným způsobcm sewbu
gewiwssi , pokořuge i toho , genž. uo wsscm hrdk
pochthge, kdhž gen dost mňlo nwsliti začjUú, a
nutj ho, žc zwolá, gako Jsraelite wolali, kdďž
Uzťcli posld fwř mňwer, ktekjž z Chaňaan Uca
prawč zpráwh pťineďssc lid baUřili , a žc zrmk
tato neaUrodná gcst, roznússcli: „Hotowi gsme
wstax:piti na mjsto, o kteremž HospodiU nňnwčl,
nebo gsme zhťcssili.“ J chUdeho koncťnk dcn
tento potťxssj, a hladem mrach může každé nca
dkle slowa ťjstiř: „Rnka Pánk grsstč Uncnjozkrá:
ťeňa: On potťchgc genxchtjti, a kamcnj pko::
mknj fc w chleb a nashtju tebc; protož ncpi“ecestú:l
wco danati, neboť co gcdcnkrát uaostokrát, ano
tisickrát Učinil , proť bh nemohl take nhnj Ukišo
niti, genž wždh dhl gest a bUde, a w kterčmž
žádne promknh, ano žádného stjnU promťnh
nenj

2. Swčccénjjncdčlc a tlťcstelna

Uzná:li zatwrzelý Jfrarlita ez dťgrpisU swč.:
ho, žr nedřlc gcst gedeU z ncowťtssjch dnů, ano
žc gest dcn Pánť, Jfraclita prawjm, ktcrýž nel7
poznáwá Boha ťlowčka, kterýž newkřj we whu
kUpitele, kterýž nowo zákon nrmú : oť důlržiu
tkgssj mUsj býti nedklc pro wkťjrjho kťefťana lea:l
tolickeho. Ncboť wzdťlaný katoťicleýxkťesian. Sčtc
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mdigrpifU tohoto dncl gesstť mnohcm wětssj .zá7
zrakp oa dřwo. Narodil.::li sc Spasitel swktq, gakž
uňozj tomu chtjn w ncdkli: zdaž nUemeimctoho
dne slawiti? .skdožUárod radostnť.slaijá na:
rozcnino uswčho zcmřpčwae ae to dlossimpráwcm,

ňnť lepssj přjležitosti šdna!mci fwaU láskU k wlasti
Ukúzati: gak bedliwř má teprw katolický kkestan
slawiti den památnje, kterčhoš fc narodil Tcn,
gmnnž dkkUgc neb: i zemč fwš botj; h.ijssný
swřt pak dfwůg žiwot a každau radostnaU chwjli,
kterčho dnc drUhdhxncbc : „Sláwa bUď Ua wh:
sostrch BohU.!“ přlo, a lidcm dobrč wůlr pokog
zwkstowalo. Narodiloli fc alr KristUBP. w gnedťli:
w ncdřli bol takč. obťczán ..xa obdržel ono nelšš
fwktřgssj dgmčno, w kterčmž sc klanřgj wssickn.i,
gcnž gsan .na nebi, na zemi a pod zemj, totiš
gmkňo Jcžjš. Toho dne se Ukúzala núsledo:
wnk ona podiwuhodná hwťzda mUdrcům na wýu
chodk, kterúž gc pak do Bethlčma wedla. W ne:s
dťli lwl P. Ježjš w ťcre Jordáml pokťtťn,při lčemš
fe podiwným žpůsobem nehfwťtčgssj Trogicc zge:
wila. Toho dnc Uřinil takč Ježjš KristUď opt?
wnj zázrak w Káni Galilegskě, anť wodU wr
wjno promknil. W nedťli držel fwůg slawný
průwod do JcrUfalema; w nrdťli wstal slawnk
z umr:wúch, zgcwil fcu fwým Učrdlnjkům, Usřanoxs
wil :fwátost. swťrenj knťžstwa a fwátost pokánj;
w x.ncdřli rozcskal dKrčstmďxxJežjš fwé aposstolhudo
mssterčho fwťta , abh zfdčstowali ,wssem nál:o::
dům skowo Bošj; who .dnc ďcstanptl ta.kč Dnch
swatý xwiditď„dlnč td :podobť ohniwých gazhků na
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swatt aposstolh, a mnozj oswjrenj mužowt gsaU
toho mjnkxň, že„wx Uedřli ežascxpťigdrx.saxldit šiu
lďýehd i mrnoých. Kdo uto:n!xwssc dol!řa esianz:r
wážje trn zageiste tčm zčxrprawa .džú,xeakteťjžža
to magj, že lidč Urdťli znmcrjwagjrj: takč .Qm
nebesktho zncUrtjwagj, genž w mdťli swým nwu
rňým skowrm fwřt stwoďl; šnx:řijhna Božjho
znemtjwagj, kterýž den tcmo fwšým podiwným
narozcnjm,. ,šiwoboljmxa xzmwúch wstánjm za:e
fwčtil; že DUcha swa:čho. znmrtjwagj, xkúcrýžw:x
hoto dne na swkt scslán lwl, .a žr takowjto kťcu
stane newdkčnými fe prokazngj tosfcnwhcmcnosti
Otce, maUdrosti Shnxa axdďdrotk DUcha sn!a:t
tkho, newdkknýmisiučmUStwoťiteli, thnpiúli
a Poswřňteli. Z toho takč whswjtá, eproť kato:
ličtj kťcsťantj:nedřli ď takowaU Urtiwosixj a be:
dliwostj swktilř, gak mile gi aposswlowt za sioá:
1ck Ustanowřli. Tak pohanč brzo .zpozowwali,a
proto se obhřegnč kťestanů manUcc wsse oskUT
tnj wčci, gedinč na to túzáwali, zdali nedkle
swťtili, zdalie xw chninm Pánťckoxýwali. Kdo pťio
swědťil, ztratil hrdlo. N Uirmenř woznúwaly sc
i th nwtišssj panno beze strachU, tolňo w důwřťr
w milost Božj nosselnol,ďemcjxposilňUgjcj, gesstk ze
mnohých giných wkcj, šnež na kterež té.záno bolh.

W qžřn:wtopisi:swatč Theklh, jtrrckž smU
wjm :radostnť krwj žprčetila, xčteme,žc jdhž fudj
mo saUdU stogjxrj sexxeúzal : ,;Býmlaňli w mdkli
w kostcťe,e odpow.řdřla, žr býwnla. „Gsm kkťu
sianka, prmo.ila tdúle, aeprm šrxkťefťankaxgsrm,
swřtila gsim edm Púnk, chodřla gsrm ::dodsshwu
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mňždťUj .sonů Bošjch, a býwala gsem, přjtomUa,
kdož swatá ftagrmlstij fe. konala. uNcboť mh fe
Urostýchúme : xlden Púnť swřtiti, pwtož.c bpchom,

zanedbúwagjte to, zhťesscli Zúkon Božj přikau
nge, abochom dcn tento slawili, a Učj, gak bhu
chom ho siawilř N kdhbo náď to i žiwot stálo,
pťedc dm třnto zachowúwaň a swřtiti bUdeme
wzdorxwssch nebezpeťenstwj.“ N kdpž wládať
YnUlin swatěmU mUťcdlnij Feliro:di takč tUto
otáku předložil,x a on odpowťdťlx,s eže kťcsťanem
grst, xprawil knřmU .wládať : „Netáži se tě, zdalč
kťcsťancm gsi : nýb.rž zdali gsi ncdřli slořtil.“
Tak si wúžili, trhdúž ukatoličtj kťefťanč ncděle,
protožc wřdřli, gak welikolcpe dřginh každá nc::
dřlc whkládá a zwřťňUge tjm, že dčginh pr:
wnjch řasů wždh opakUgc a pťed oči stawj. Toť,
b kťestane, gcst nedťlc pro kresťana, toť swřcenj
gegj pro kťrstana, toť prawá zúbawa pro kťe:
stana! auo

pckw
šǧ Pogednánj dmhě.

Berlax dnň, aneb: Wýhodh a prospčch znedčle
a dnň swňtcčnjch swěccnj pro ptacUgicj

lth obccnčho tťjdU

Nenjť Ua tomto swktř úloha ťlowřka, abo
gako Uťmá twáť blaho swč w Ukogcnj žúdostj
fwšckl blojms mwsm slopum mxsosr nomnusmxmrepsns Um 77 dwr
pndcm kdosaženj nchwošssjho sstčstj swčho westi
fc ncchal Máť on dard rozwažugjrjho rozUmU
a !nraldnjho citU, ktrrýmž toliko oschcnj a cwišr
kU třeba , ghh pralpým fmercm fc wpwinowali.
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Bsaho gcho gcst o wýwincm dUssewnjchschopnostj
tak Uerozdjlnř spogeno, gako o wýwincm a pki:
měťcnúm cwikem egeho tčlesnčho ústrogj. Postaťio
tclný důkaz pro wořčch nasse podáwú staw diwou
chů, kteťjžto bodljce w chatrčjch zhljnh slcpených
a odjwagjcc se w kňžc zwjťat drawých, žiwot
swůg dost bjďUk toliko nemnohými plodo půdo
ncwzdťlciwaně ancbo masem zabitč zwťťc gakž
takž zachowúwagj.

Porownúmc:li prostťcdkh gcgich k zachowúnj
žiwota, gich zábawo, gegich núbošcnstwj , gich
obhřcge a každochnj zamřstknánj, slowcm : wlr:r
sskcrý staw gcgich ďe stawem lidj wzdřlaných, w
spoťádančm stútnjm fpolkU žigjcjch: wcdc náď to
i w tom pťjpadU , kdož člowčka toliko gako roz:r
Umné, wzdřlúnj schopné a toliko pro žiwot wc:t
zdcgssj stwoťcnč zwjťe pozorUgemc, k tomU konco
řnčmU r,ozsUde: žc wssecko, což ktomU pťispjwá,
abo sc geho powaha powzncsla a zUsslcchtila, abh
dUssewnj a mrawnj schopnosti geho nad pUdo aa
žádostmi geho wladu obdrželo, gcst pro blaholwt
geho nad mer důlcžitě. Toť chránj gch pťcd Ucǧ
sstřstjm, kterémnž podlěhú, dokawad zwjřcrj bhtost
geho mocnostj wošssj na Usz pogata ncnj, otwj:e
rúť gemU pljameno radoski a poskotUgc prostťrdko,
ktcrěž gch dotud zůstáwagj zccla Uepřjstupnými,
dokUd se dnssewnj přirozenosti gebo wzdřlúnj pťi:e
mřťenčho nedostáwá. Práce, kU kterčž w Uynťgu
ssjch pomřrcch spolcřnoski lčdskě wětssj djl lidj pro
zachowánj žiwota swčho npantáU gcst, Umdlj
owssrm řlowťka a zmoťj tak, žc po whkonánj ldcxn:t
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njho úkolUxUa wzdřlánj dUcha swčho ani pomo:
sliti Ucmůže.. TUdh Ualczeime mezi dřlnjkh, kteřjž
z UedostatkU mroawnjho a Uáboženskeho wpchowánj
dnů k odpořinUtj Urťcm)ch k dalssij wzdčlánj
swčmUerhUakládagje tak podle, hrUbč, mrawů:
prázdnč fwčtaťcnj, kterčhož za hlawnj pramen ob:
wesclcnj swčho powažUgj, nalézagjce gcdinaU a
Urpwřtssj rozkoš w Ukogcnj žádostj swých.

To UebUdiž nikomU š podiwenjm; ncboť ni:l
kdo, genž giž nřkdh sám cclý den tčžcc a až do
Umďlcnj. pracowal, Uezapťe, šc w takowčm stawU
řlowčkU nelze, abp se nťčjm dUchownjm potčssil,
aneb o wzdťlánj swčm pracowal. Zůstáwáť tU
Uaposleď toliko žádost pro naspcenj , odpořinUtj
aneb zwjřcrj porožčilcnj, a musj:li se ťlowčk Usta:x
wičnť B tak tťžkhm bťcmcncm tahati a hmožditi,
žklesne za krátký ťaď do stawu, kterýž gcst horssj
Uad otroctwj. Ncnjť whřťrnj nasse anhá bezdů:
wodná theorie. Každý, kdož se gen ponťkUd we
swřtř poohlcdnUl a staw dřlnjků poznal, pťiswčdčj
Uúm z celěho stdce.

debochom tedh člowťkasmčli powažowati za
bhtost toliko pro tento swřt stwořcnaU, toliko za
člúnek we wclikčm ťetčzU, za twor, genž krátce
zdc pobhw, wxprach a popcl sc obracj a w žapoo
meUUtj wťřnč Upadá, kdpbochom zároweň den swá:
teťnj powažowali za anhřšlidskč Ustanowenj, ncu
ohlčdagjce fe na božský půwod gchoe bolo by zao
gistč i ťlowřkU k poznánj Boha ncdospřlemU mo:ld
žnú, žcbo poUžiw wýhodne pťjlcšitosti tčto, lidU
pracUgjcij giž z tohoto ohledU mnohým dobro:l
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dinjm pťifpkl, gakéhož bh lid tento žádným giným
způsobem nedossel.

Dcn swúteťnj obmezugex gistaU mřraU moc
pánů, kteřjžto wedeni mamonaU, Uezťjdkana zdrcr:s
wj a profpřch poddaných“swých nic se neohljžegj,
i pogissťUge tťm, ktcrež powolánj gegich z domáu
cnosti odwádj, radosti a pohodlj w lůnť rodin a
domúcjho obcowánj. Pokog dne fwátečnjho obťer:
stnge a ožinge tčlo, pťegjczárowcň i dUchUpou
tťebněho ťasU, abh pookťúl a potťcbných i pro:
fpřssnýchwkdomostj Uabýti mohl; proto bUdiž dcn
tento we wážnosti U wssech, kterýmžazlepssenj stawU
dělnjků Upťjmnť na srdci ležj. Ostatnť Uer anij
možná, abhchom ťlowěka toliko we fwětle tomto
pozorowali. Wždoť on nenj anhč fmrtelne zwjťe,
ale máť i UefmrtelnaU dUssi, a tťlo i dUsse sieg:u
mým prawem k fwěmU fe hlcisj

Kdo tedy cjl wezdegssjhobotj lidského a blaho:
bht geho anze na toto přjtomné žiwobotj olomexx
ngš, odnjmá řlowkkU ď nadčgj na bUdaUcnost
spolU wsseckopokladh přjtomnosti. WolaUřeU z dou
mU a ze společltofti otce swčho, Upadne w krátkěm
čase w kalUžinU newkdomosti a neprawosti c:xza:r
taUžj po mlátř a po otrUbách třlcsných žádostj.
Kdo ťlowřka kUstawiťUé třlefnč práci pautci, ťinj
geg neschopného křinnosti dUssewnj a snižUge ho
k stawU takowěmU, genž fe od stawU dobhtka
mnoho Uelissi. Den dswútečUjbUdiž tedo powažou
wán w potahU na každeho gednotliwčho ťlowkka,
gakož i na wesskerč lidstwo, prwč ncž řafných tou
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liko prospťchů Uwážjme, gežto ze swčcenj g:ho pro
pokolch nasse whplýwagj. .

Mnozj bhli toho ijťUj, že bh ginč Ustan:e
wenj prospřssnřgssj bhlo; cjl odpořimttj swáteťnjo
ho žebo mnohcmd wýť,wdnřgi dal fe dosáhnomi,
kdhbh se deU swáteřnj doccla erssil, a ža to kaže
deho dne chc hodin k odpoťinkUsepopťálo. thbh
den swáteťnj pochážel z Ustanower lidského, kdpr:
bo od zákoUodárců žemských anze z ohledn Ua ži:e
wot wezdegssi byl zřjzen, Uedalo bh fe owssrm
proti Ustanower tommo mnoho namjlati. Geli:
kož ale nikoli od lidj; Uýbrž od Boha nchwrhš
maUdrčho půwoda poťátek swůg má: ptám se to::
lika zastawatelů, teto anrženč žmřnh, gak tleo
zmťUU zawesti a Uowe Ustanowcnj toto i Ua děle
ssi ťaď Udržeti žamýsslcgj? Nenj:oliž to práwě
wťc hlaij, žc dcn swáteťUj, gclikož gest Bož:
skčhopůwodU, Ua swťdomj lidskč mocnť aUťinkU:
ge, a U wssech, kdož Boha se bogj a Geho
swatým slowem se fprangj, wážUosti nalčzá,
Urnj:liž to , djm , práwť tato poswátnost gcho,
genž dnU tomUto U lňdjj gakěsi wážnosti a ssetr:
Uosti pogissťUge? Swťcenj nedťle gcdiUe grsstk gcst
ď to, abh sej obtjžnost práce Ulchřčla, a kdo bh
swťrenj dne swátečnjho tjm aUmhslem žrUssiti
hodlal, abh snad lcpssj pořádek w konánj práce
Uwedl, zawrl)l by tjm práwř ten Uchgistssj pro:
stťcdck kdosažmj cjle swčho. GcU pokrokcm prao
cUgjcjch tťjd w rošUmUosti a wzdřlanosti dá se
dobročinne zmťmo w UspoťádáUj dprcřcedosáhnan
ti; ale xkdhžzmřna tato UskUtečnřUa, zdaž Uezbu:l
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dc dosti ťasn kú swťcenj Uedťle? Kterak možno
Usslcchtiti mrawnj i wkdeckan powahn , zwpko a
žpůsobo dklnjků, kdhž sc gimu pťjlcžitost odcgmc,
ktcrěž gim k tomU swťcenj nedřlr poskthgc? Kdo
chcc ncdčli erssiti a hoďino grgjmna wsscdnj dno
rozdřliti, abh pracownj lid Usslechtil: rownú sc
stawiteli , ktcrýž základ domU podkopáwá, abo
stawiwo pro hoťcgssek obdržel Nábožcnstwj pou
skotUgc tak gako thc swřtla , od něhož pocházj,
hognehopožchnánj i tťm, gcnž an neragj don
Brotiwau rUkU, kteráz gc obdaxžugc, a Ucdťlc poa
skhtUgc co gedno z nehdobroťinnkgssjch Ustanowcnj
gchoi onč části spoleťenstwa mnoho dobrého, ktru
ráž nedbagjc swatých powinnostj fwých, a nenáa
widjr dobročinnaU Usz gegich, predcc eráhá
požjwati pťjgemnosti gcgj.

ch nassich okolnoskj ncmůžemr whmřřiti,
ktcrak bo sc pomčrh ťlowřťcnstwa změnilh,e kdoďh
náboženstwj docela whhlazeno bolo; ncboť aťkolix
gfaU lidě, genž se UertUř proti nřmu zpanzcgj,
pocjtili pťcdcc aspoň za dčtinstwj a mládj swčho
blahodřgnčho působenj ncbestěho swktla a požeu
hnančho aUřiUkU křesťanskč nedťlr. Ten staw a
powaha oněch národů, w nichž málo nebo žádnč
stoph božjho zgewrnj k naležcňj, Uschopňugj náo
pofaUditi polohh, giž bpchom mťli, kdhdp nám
swčtlo kťesťanstwj nikdá bhlo Ucwhsslo. Podobnč
mUsimxepowážiti náwhk a staw pracownjků,. ge:
gichž tčlo nikdá w Ucdčli erkťálo, gegichž dUch
UedťlUjm siowem božjm powszzowán a ofwťcoo
wán nebhl, abhchom božske Ustanowenj dUů swá:x



32

teťňjch Uznals. MUsjmc porownňti domácj žiwot
a wsseckhgegich pomřro spoleťnj i mrawnj o žiwoet
:em tť!ch, gcnžto Ucdrli Uctoliko spanjm ztráwj,
nrbo grn zc zwhkU, a abh sc wc sspcrkU Ukázali,
do kostrla chodj, Uěbrž borliwč tě pťjjlcžitosti Užj:
wagjx, ktcrčž gim a gich rodinám dcn nrďčlnj
k uábošněmU wšdřlánj uposťtytltǧe. Potom teprw
můžeme si pratoď obraz o čafnčm ziskU Učiniti,
genž pracownjkům zc swťcenj ncdťlc plhnc, gakož
ipoznati Ucfmjrně fskodo, chž bh sc zrussrnjm ner
dťlc i w ohledU čafněho Užitkn spoleťnosti lidske
nťinilh.uGiž odpočinUljtťla každochj pracj ztrmáu
ccnčho w dr:UuswátrťUj gcst wrlikým dobrodinjm
pro dřlnjka každochnj robotaU ztýrančho Pozo:e
rUgemeli Uedčli gen gakožto den, kdežto si U:
mdlený dťlnjk bcz wýčitek pohodlne odpoťinaUti
každodcnnjm potem a ssijaU stjžcUe třlo fwč ťi::
stým prádlcm občerstwiti a we spoleťnosti lidske
se potřssiti můžr; gakožto dcn, kdcžto maUžcl,
ktrrýš po ssest dnj za týdeU fwě fUchč, stUdcnč a
Uezážiwnč krmř osamčlý Uaspřch gjdati mUsj, Uhu
Uj pokognč.a pohodlnč š rodinoU swaU k ťistěmU
stolU pťischaUti můžc, wcdlc Uťho manžclka
zdodUú a sličná gako w den swatchj , a wůkol
djtko řistě o twáťemi weselými; gakožto deU,
kdcžto bratťj a frstsh, přim:ceno bhwsse po celý
týden mimo domow pracUaU wýžin hledati, žasc
gchaU sc šhledagj a w blašcně domácnosti fe
potřssiti mohan ukdhbxochom, prawjm, gen ztoOs
ho ohlch dcn swátcťnj powažowali, nemůšc mU
ofwjdcrný a liďomilý dUch wážnosti swč odepťxjti.,
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Kďhž pak geg nad tu powažUgrme gakožto lldcn,
kterýž Be wssjm tjm spogUge takč fwatč půfochj
nábožmstk, w nkmžto člowřk požjwá radosti fpoǧ
lečenskč, Usslechtťnč a powznesscnč slowcm Božjm,
w nťmž třlo odpočjwá, alwx dUch znowa okťál a
takč pťedmčth řlowťkU nehďůležitřgssjmi bawiti se
mohl, gakožto deU, w nřmž fc scházjmc, abhchom
se ncgen wrfpolnř pončili a dUssewnř wzdřlali,
alc kdr se dUsscwnř o Bohem samým scházjmc a
es Ujm oergcmr, xxabhchommaUdrostj a láskaU
geho posilnřni a Usslechtknibhli, tU ani možno
fc býti nezdú , abh kdo ch swritcťnj za zkwtc:s
ťný powažowal, a gfa křrsťan wřdach, že den
swátcťnj pro ťlowřka stwoťen, gjm Qpohrdrati a
swatých powinnostj zanrdbáwati mohl.

Kdož gen powrchnř powažUgcmc klopotmř ži::
wobhtj obhwatclstwa rolnickčho a wc fabrikách
pracUgjcjho, pťcfwědčjme st, žc giždwzhledem ťa:1
snčho blaha drn nedřlnj pro tťde pramgjcj welišu
kaU ceUU má. Působjť giž welmč prospťssnř Ua
ždrawj třlesnč, an fe odpočinkem třlo pracj Utre:
máccne zotange a sjlj, dUchwststřnýfr ošiwuge,
nowč chUti k práci nabúwá, a weťcgná slUssnost
takč ohled na osoij whstaUpenj požaďnge, ktru
rxžžUegen na oboťege a ždrawj tklefné dobwťinnř
působj, alc c kzlepssenj wlastnjho postawenj mo:
cnřpobada.

OdtUd to pťicházj, že, w domř bťlnjka, ncu
dřli fwťtjcjho a slUžbo Božj horliwř Uanosstťwlx:2
gjrjho, prawidelnč weliký rozdjl w domácnosti nau
cházjme proti tomU, gcnž nikdh do kostela Uru
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chodj a swataU powirmosk swkcenj dm fwátcťnjho
zanedbáwá.

W domť dčlnjka ncdťli swčtjrjho nachúzjme
olwřkgnť poťádný ať gednoduchď núbhtel odťw a
pokrm, ťistotll a pohodlj, weselý oheň na ohnissti,
a nťkolik knih na ťimfr; zkrútka, wsse na w Ukaxus
nge,x že on ,zaljbcnj má w pťjgemnostech poťúdu
neho žiwota. W fodotU se djtkp mhgj a česagj,
ččstt kabátkh, zástťrko xa stťewjčkh fe pťiprangj,
abd mladú rodina wmdkli rúno otre nebo matkn,
nebo oba w poťáde a řistotť zpwwázrti mohla
tam, kde kťestane w modlitbúch sespogUgj, Božjm
slowem ccstť nebeske sc Uťj.

Snad wede cesta gcgich take do mile nedťlnj
sskolh, abh tam zpjwalh o one ssťastllezemi, kdržto
každe oťo gafne, o nádherněm mťstť, gehoš Ulicc
že sameho zlata gsaU , kde pxamen žiwota bez
pťestúnj prýsstj, štýkagjc w ťekU ssirokaU, co kišie,j
ssťúlťistaU, od trůmt Božjho a Bcrúnka loochú:
žegjcj, kamž nic neřistčho jU!chcizetiUemůže, nic, co
lžxeUeb lež milUge; abp sr tam naUčili, že odtrej
ženj od zleho cesta gest kU požehnaným bhtům lú:
sky, radosti a žiwota wťťnčho, a že cesta tato
swatost slowe; abo si dali woprawowati sprostaU
ťeřj dťckemuoj láscc toho, genž fám gcst cesta, grnž
chce fpasitix od hťjchů iid swůg; abo sihsselh, kte:
rak on prawil: „Nechte maliřkýchpťigjti ke mnk,“
ktrrak ge bral na lokth swé a žehnal gim, kte::
rak po drsxnřjxstezrc strastnčho žiwota wezdegssiho
wssemB pomocj Božj knťmU přjchozjmsljbil, že nikdh
che smrt ncbo starost, bolest mbo nemoc UežkUsi;
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neboť Berámk w prostred trům: scdjcj, bUdc ge
pásti a powedc ge kU pramenům wodh žiwt ,
Bůh Betťe wssecko slzo B oťj gich

Eož Uacházjme naproti tomU w domowť a
mezi dřtmi toho dťlnjka, který den swátečnj nea
fwťtj? ChUť k zlčmn a bjda pťedstangj se
zrakům nassim. TU panUge nepoťádek a neťisto
wnř i zewnitť domácnosti; ncUmhtč a nenťesaUt
gdaU dťti w sobotU spat, gežto matka swých Uěa
kolik hadrů do wano hážj a pak U sspanwých
kamen wťssj, abo do rána Ufchlh. Qtec hehřj
žatjm šc saUdrUhh swými w hospodě přč koťalce,
kdežto za geden den propjgj , co za týden whn
dřlal, dřti pak w newřdomosti, w neťrstcch a ne:r
prawostech whrůstagj! Kdo bo o tom pochoboex
wal; gen ať nawsstjwj dům swčtitcle a prznitcle
swátků; krátká rozmlmoa B dřtmi a pozor Ua
gich obhťege úplnť ho pťcfwťdčj.

Pokog čas:l nedřlnjho gest ncocenitelmj pro
každěho dřlnjka, genž dUcha swčho wťdecko U!zdčex
lati a Užiteťnými knihami potťcbných známostj
nabhti chre. dež se po dennj práci U !weťer
domů anrátj, gest přjliš kdtomU zemdlený a
dUch geho skljčený kprjsnčmU rozmýsslenj ncschoa
pUý, a poťneli take gakaU dobraU knihU ťjsti,
brzh geg spanj pťepada, a kniha mU erkp whu
padne. Románh sice opogUgjcjm obsahem delr
pozornost geho antati mohaU, ztťch se ale ne:l
gen ničemU UžiteřnčmU nenaUťj, ale geU Uemjrr
ně nárnžiwosti a zlě žádosti se w něm wjre poa
pUdj, ťjm i Užiteťnč wzdťlánj i mrawnj powaha
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fe kazj , coš i na wrsskrraU powahU geho úťiUe
kUge a geg odporným a surowým ťinj.

Nedčle wssak odpočinkem fwým negen třle:t
snaU usle člowřka obnonge, ale i dUcha gcho
Uschopňuge, aby fe dále wzdřláwati a Užitcu
řných wťdomostj si naďhromážditi mohl. N na
tom gesstť nenj dosti. ua Den swátečUj ho neneot
cháwá brz wůdce w temnostech tápati po wřdo:t
mostech, nčbrž ďrsjlá swětlo na cestU geho, otwj:
ragjc mU bráUU poznánj. QU geg ncnecháwá o
samotť dumřti o blauzniwých domoslech mUdrn
lantů, kteťj w newčťe swč kžádnč gistotř přio
gjti nemohau a fe w pustých kraginách temnosti
prohánťgj, kde Uikdh ncpomjgj hUstá mlha po:t
chhbnosti, kdc dUch koneťnř silU swaU tratj a z
weřegj swých se whwrarj. Ne, oU geg wolá e
radostmým plesem do spoleťnosti bližnjch , abh
dUch dUchem se wszdil a posilnil, srdce na srdci
abh se zahťálo, ahh spoleťnť rozgjmali wýznam
událostj kťcstanských, Událostj newhwratně doká:
zaných, etak wznesseUých a dogjmawých, gakčž Uin
kdh che neantalh pozornost lidskaU.uu Den
swáteťnj swoláwá lidi dohwmadp, abh fpoleťnř
wnikali w sanstawU nehťistřgssj a nehdokonalcgssj
mrawnosti, zaťožeUč na Událostech tčchto. Qn
mu pťedstawuge nehslawnřgssj pťedmťth , gegichž
rozgjmánjm dUssewnj sild swč rwiťiti a wzdťláu
wati může. On w Uřm bUdj nadťgi, genž mU
UdťlUgestálosti, abh erhhnUteer obtjže trpťli:l
wť snássel, a silh, abh ge pťemoci mohl. uu Nno
den Púnť or swým slowem Božjm, swými Upo:
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mjnkami, cwiřenjm a Uťenjm we fpolcčnem ďgeu
dnocenj, pobádá e každým nňwratem swým člon
wťčenstwo k nowému pokroku, on gest w prawdř
pramen, z nřhož Uesijslnú dobrodinj se prýsstj:
N nege!t na cestř k nebesům pobňdň ťlowťka dcn
Pánť, ale wedc geg také wždh dále kU pkedU,
k ciwilisarj, wždřlanosti z sslechetnosti mrawů a
blaženosti tčlesne.

Den odpočinkn, Ustánj od namáhawk práce
gest nepochhbně cem! nesmjrne pro lid pracownj,
gelikož zdrawj a sle třlcsnaU rozmáhá; kdhž
wssak se dne tohoto gen pro odpoťimltj bez whše
ssjho účcle Užjwá, tU fe ani zotawenj tťlesnkho
gjm nedosúhne; nelwť dťlnjci , kteřj dne fwátea
čnjho gen třlesnť sobť howj, žneUžjwagj ho kUu
kogenj nezřjzených žádostj, zčehož gak pro zdraej
wj tak pro blahobyt domúrj welmi zlt núsledkh
pocházcgj. To dokange, že fe den Pánř dlc U7
stanowenj Božjho, Ue dle lidských zťjzenj fwťtiti
mUsi, abh se člowťťenstwU dobročinným stal. Nc:jl
boť dcn Pňně Ustanowen gest dod nehmaUdťegu
ssjho Stwoťitele, ktcrý wj, co w čkonšťkagest a
co gemU potťebno. u Toto zřjzenj gest take ťlou
wřkU úplnť pťimťťene, BhodUgjce sc o dUssewnjrs
mi, třlesnými i spoleťenstými jpotťechni geho.
Kdo se w zlatohlaw a kment odžwá„ každxodeUnť
stkwostUť stolUge, rUcc swe nikdh prarj ndeotlaťj,
ťclo nikdh Uamčchúnjm nezapotj, kdo každodennk
ď rodinaU fwaU ochge a gi poUčowati může,
kdo ncumdlený xa ťerstwý zasednaUti může každt
dobo k studijm pokogným: pro tohš zdá se nea
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dkle owssem mčnř býti potťebnaU, ten Uetrpj tak
zgeuwnkzanedbánjm gegjm: kdo ale zápasiti mUsj
ď každodennj potťcbaU pro žiwot, pťi tom gewj
se zneUžjwánj dne swáteťnjho brzh nemrawnostj,
zaUedbáUjm rodind, domácj bjdaU a ncdostatkem
Uepprlxončgssjchupotťeb žiwota.

Snadno se dokázati dá, že fwčcenjm nedkle
dčlnjk žádnaU UgmU na fwem wýdčlkU netrpj;
neboť za to, že se mU fcdmý ch nepoťjtá, ok!:l
držj za ssest dnj práce tolik, co bh pťi zkrácenč!
prári za fedm dnj bhl obdržel. Pťi tom fr stáu
wá, žr ti, kteřjž nedkli anze za den odpočinkU
powažUgj, i pťi wčtssjm wýdťlkU kU čonci Uěhoo
dnc od tčch, kteťjž gi poťádnč fwťtj: nehpotťe::
bnřgssj wkci fobk wošebráwati nebo whanťeti
mUscgj, protožc nepořádným žiwobhtjm chc než
tito poťádnj Utráccgj.

Pro manžela a otce, který pracj rUkaUfwých
rodim: fwaU žiwiti mUsj, má den ncdčlnj zwlá:
sstnj důležitost xproto, že na djtkh swč, po celý
týdrn gen opatrowúnj matčina zanechanč, dohlj:t
dnaUti a e poUčowati může. Gakkoli mU totiž
wjtána kaž odennj doba wečernj, kde fe Sexswýx
mi ďegde, kde fe djtkh pťi wečcrnjm krbU k nču
mU taUlegj, na kolenaU se mU haUpagjce a o
dennjch Udalostcch sswitoťjce: tU oU pťedce Uc:l
mUžc wjre ječ š Uimi pobrawati, nikoli gich
wssak poUčowati W Uedťli teprw, kde na tkle
a na dUchU dosti okťál, kde slowcm Božjm dUsse
gcho powznessena a srdce k pobošnosti polosz:t
zeno, tU teprw ď prospčchem takč djtky swě po:
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Uťowati, rožUm a frďce gich Uúďožnř wzdřláwati
může. au Gaký gest to krúsný a potťssitelný pool
hlcd, kdhž wstaUpjme w den takowý mezi rodinU
pracownjka, genž ho horliwť swťtj! TU widjmr,
kterak djtko proritnaUce z rannjho spán,kUpollfpoud
ťádane fwřtnici se oh!jžegjcc mčltko se tážj, gaký
dneď den, ana gim odpowjdá: Dneď gest ch
Púnť, den nchlepssjze wssech,kterýž UčinilPán Bůh.
TU widjme, an Ustrogiwsse se wssickniwespolek kráu
fnaU rannj pjsen zpjwagj, načež wsfcckhpokleknaU
a otec modlitďn pťedťjkáwá za djkůcinřnj BohU,
že ge pťi zdrawj zachowati a po týďcn práce sju
liti, a radostnčho dne nedřlnjho, památkh zmr:
twých wstúnj Kristowa opět aUťastnh Učiniti ráu
čil. thž fc pak nawrátj rodina takowá ze Bhrou
mážděnj kťesťanského, powznessena slowem Božjm,
gaký Uábožný cit gewj se w srdcjch djtek lkchto,
B gakaU účastnostj whptáwagj fc dále na to, co
slhssclio Jofer Eghptskěm, o Danieli w gámk
lwowť, o ztracenčm shml atd. che takowe do:
gmh wsstjpj sc pro celý žiwot do mladistwých srdcj
gegich, a fwřccnj ncdřle stanc se základem celěho
bUdachho blaha gegich.

Dalssj důležitá wýhoda ze fwkcenj neďřle wxdo
plýwagjcj gest ta, že se tjm powaha ženske částko
obhwatelstwa zlepssuge a UsslechťUge Kde krestan:e
prwo a erťle geyo žnama neňj, řUšcjr žena ooh:x
čegnř anhaU otrokhnj mUže; nábožrnstsoj Krie:
stowo whtrhlo pohlawj ženske z tohúto bjdněho
stawU, zowaUc ge kU spoleťnjm slUžbúm Božjm
w den swátcřnj, a powýssilo gc tjm způfobmzdUa
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stUpeň mrawnj osobnosti za spoleťnice, přjtelkonř
a družkh mUžůw. Žena nemá býti foaUzcrodi:
čkaU a chňwaU dťtj fwých, nčbrž rozUmnaU Učiur
tclkonj a whchowa:elkhnj gegich, eaUřiUliwaU pou
mocnicj manžetowan w dUssewnjm i mrawnjm

wzdřláwúnj djtek. A kdhž pozorugeme wplow,
gegš .má cwiřenj pacholjka Ua relaU powahU bn:7
dachho žiwota gcho, kdož powášjmc tU okoličUost,
že při roďinách dřlnjků prwnj whchowánj djtck
Uehche matcc zůstawcno, tedh hlawnj dogmh Ua
powahU dťtj působjcj od Uj že pocházegj; mnfjme
Uznati, žc wždčlánj powaho a dUcha žcno Ua staw
lidn pracoijho nefmjrnř půfobj. Bolo bo wřrU
záhodno žpotowati, kolik z tťch, genž sc ze třjdh
dřlnjkůw wřdami a Umčnjmiowthafcili, wzdřláUj
swč poUťowánj rodiřů w den fwátečnj dlnžj, ga:
kožbo hrůznč swčtlo na pťedmčt tento padalo,
kdhbhchom UahlčdnaUti mohli w dčginh nedťle
z mládj ztračcnč osob tťch, genžto se zločinstwjm
whznaťili, aUeb tak hlUboko poklesli, že co ohawa
a kletba řlowťčenstwa Uaposled samowraždmt bj::
dUčmUžiwotu swčmU konec Uťinili. Wossetťowánj
takowč zagistč bp okázalo záhnďnč Uňsledkxy,dkterč
z Ueswkcch dne Pánř pocházegj, a bolobo důka:
zcm prawdo, gjžto gfme fwrchU podotkli, šebh tour
tiž staw dťlUjkň horssi bhl nežli diwochů, kdhbo
se den nedřlnj erssiti Uebo gen ktřlesnčmn poho:l
dlj bšz slUžebBožjch tráwiti mťl.

x Clowřk gest pádn tak podroben gako zdokona::
lenj schoch; ano gcsstťchc, nebo kzdokonalenj
musj býti powszzowáU a pobádán, kUpádn wssak
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sám od sebe, wlastUj wůlj swaU sc klonj. thbh
boš nikdh Urdosáhl ucho lidskč hlao Pánť, kdhbo
bpl Uikdo Uenawsstiwil host Uebcský zcmi Uassi:
pokolenj Uasse bp se nikdo ani o krok Uebolo who
ssinUlo nad prwotnj staw swůg. Gcstli tedo dle
důkazů děgcpistxých zgeweně náboženskwj gcdiný
dostateťný prostředek gest, kterýmž ťlowěkmožnčho
gen stUpUč dokonalosti dofáhnaUti může, gestli
ď pokrokrm kťesťanstwa wssudo takč pokrok w ci;7
wilisaci a zlcpssenj spoleřenských upomčrů spogený
spatťUgemc, dzdaž UemUsjme takč dni swúteťnjm,U
přičjsti wssecko požehnánj, gchož lid pracownj do:
cházj?, N zdaž bh nrmUsilo ersscnj dnc swáteo
čnjho pracownjkh žbawiti takč požehnňnj toho,
gež mU Uznánj zgewenj Božjho UdřlUge? Nc5
mohla bo sc nemrawnost, ano zhowadilost pra:
cUgjcjch tťjd chr rozmnožiti, Uež kdhbh fe dcn
Pánř anze ža lidský den odpoťinkUpowažowal.
SUrowč a UccUdnč hro, obžerstwj, rwaťko rhu
chle bo nastaupilď Ua mjsto nábožných ďhromá:x
ždřnj.

Kdo dťlnjka otrokcm a zwjťetem Uťiniti chce,
nemůže úťclc swčho lčpe dosáhUaUti, neš kdhž ho
pťemlij, abh dnc swátcťnjhogakožto dnc kobn
weselenj swčmU Určenčho powažowal. no W tom
pťjpadU, kde bo se dťlnjkům z bohatých pokladů
slowa Božjho w den swáteřnj chc Uedostáwalo,
bržo bo Upadlo náboženstwj w Ucnáwist, toto pou
žehnanč swťtlo š Uebeď, toto slunce Uebeskč, genž
zapUngc stjno newčdomosti a rozhánj mlho blnť
dU a powťry, gcnž bUdj řlowřka k šiwont dUm.
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ssewnij a wssecko cith ťU spasitelnč činnosti pom
bádú: N ncgen tento rannj paprslck náboženo
stwj, negeU požehnánj swatého Učenj Kristowa
lwlo bh ztraceno pxxodřlnjkp, nebrž ď Ujm bh
ztratili brzce wsseckh obřanskč ústawo, gimiž oso:s
bnj swoboda gegich zarUťena gcst, tak žcbh gen
w bjdném otroctwj žiwot swůg wlčci mUsili.

l M fc Uikdo nad tjm nrpozastangc, kdxyž
twrdjm, žc dťlnictwo obřanská práwa swá dni
sioátečnij dťknge,ano kdhžtwrdjm, žc ch Pánč
gcst ona wcliká a wťčná zásstita fwobodh lidskč.
Neboť mrawnj sjla toliko dodáwá UárodU dosta:d
teťnč maUdrosti a ctnosti, abo žclezně okowh U:
tlařitclů rozwázati, ncsprawedliwá a fskodliwá U:
stanowrnj ze zákonů whlaUťiti mohl. Neboť po::
znánj Boha, řerpanč ze zgcwenj geho, gest to piše:l
de wssjm, co domárj sjly dUssewnj probUnge a
řlowřka kU pťedU, k oswťtť a rtUosti wedc. Qdegz
gme:li fe w Uáboželtstwj týdennjswátek, gakýmž pak
způsobem dosáhnc se přjstUpU k Ussim a rozUmU
dťlnjků a dčtj gegich? Kterak má potom swťtlo
nebeskč wnikati w dUsse a láska Božj w srdce gešl
gich? th má pak pťcmýfsleti dřlnjk o slowU Bo:x
žjm, kdh má se ďegjti dčlnjk Bc saUdrUho swými,
abh slhssel hlao máUdrosti wťřnč? Můše sc to
snad stútť wc wssednj den, kdcžto pracj Utrmácen
ťrožgjmánj dUchoijmU Uefchoch gcst? Ǧak zje
bo to bplo o pokrokcm lxřjdopracownj w rozUm:
Uosti a mrawnosii i dUcha wzdčlanosti, kdhbh sc to
gen Ua wssednj den ponechati mřlo! Yť to tedh po:
zorUgeme lp ohlch řafnčm Uebo wťťUčm, ncdťle
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gest pro blaho člowčka tak důležitá, želw si ta:
kowý den fám Utwoťitť mUscl, kdobh ho Ucstáwa:u
lo. Ti, genž buď ze swťtske zisstnosti, bUď z baes
ženj po radowánkách den nedřlnj neswťlj, pohrdagj
netoliko nehdůležitťgssjm Ustanowenjm núbožným,
Uebrž pracUgj cclaU silaU o tom, abp nehpewngssj
hradbU swobodh lidske podkopali.

Kdo oďnjmá pracownij den fwúteťnj , s.!dou
njmá mU tež powszngjcj úřineknábošenstwj, zau
wjrá přrd Ujm .bránU poznúnj, klade Ucpťemoži:
tclnč pťekúžko w cestU pokrokU a wzdřlúnj geho,
a řinj gcg otrokem púna geho, Uástrogcm lstield
wých politiků a pťjwrženccm powčrečných pišelme:l
sstťUců nebo Uáboženskýchpodwodeků. Kdo tedh
chtj zachowati dětem swým onh fwobodo a prúwa,
pro nťž otcowe gcgich bogowali a krwúceli, ať
whchowúwagj dkti swč tak, abh pťiwhklh swťtitř
Uúlcžitť dcn Púně.

Wssccka namúhúnj, ktcrú se tcdh Uásiljm stala
kwhprosstčnj řlowťčenstwa z nútiskU, wždo se o:
kúzala marUú, Ueboť fwoboda a práwa núrodn
stogj práwě w stegUem pomťrU ď gegich poznánjm
slowa Božjho. Což kdo dokúzal meč, kde usiegeu
dnalo o zdrcenj gha toranů? Z gednč rUkh moc
whrwána a do drUhč wložena, kterú gj taktčž zne:
Užjwala. chnomU zákonem pohrdagjcjmn núsil:o
nij fnad moc odňata bhla, za tb ale pťessla na
sUrowaU núsianU soldateskU nebo Ua powťreřnan
leU , tak že swoboda krwj bratrskaU wodobotae
brzce Zase nohama se fslapala. Důkazem toho kaZt
ždú násiljm zplozená rewolUce.

)(
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PozorUgmc Uaproti tomu krew mUťcdlnjků,
UezwratnaU trpřliwost a siálost třch, genž radťgi
swobodUi žiwot obťtugj, nežli bh prade zapťcli,
pokognč alc wotrwale miďsionáťc; gcgich cclč Uu
silowánj k tomU smkřnge, abh poznánj Boha wze
ssiťili a Uwcdcnjm náboženstwj a swátků gcho lidu
stwo ď Bohem fpogili, ď Páncm wsscch, grmUž
wssickni stcgnř úřet skládati mUscgj, gak wládaťi
tak owládanj, knjžata i poddanj, púni i slUhowč.
Wzbnzenjm ritU odpowťdnosti w člowřkuxpowszo
nge se i dUch geho k čimwsti. Weliká prawda, žc
každý gcchkrátc aUčet složiti mUsj pťcd saUdnaU
stolicj KristowaU zc wssech ťinů swých, ponaUká
ťlowkka kpťcmehsslmj a gcdnánj, chrúnj gcg pťedr
lstnými wýtoťkami sobťrtwj a crižádosti.

Gakkoli pak den swátcťnj blahodťgný gest čloe
wťkn, pťedcc pomnjti slussj, žc ch ten zažjti můžc
aUplUť požehnánj geho, genž wolauťiw sc zc slUul
žbh hťjchů, řistým frdccm wůli Božj whkonáwú,
a BradostnaU důwřraU dUssi fwaU w rUcc Kria
stowo poraUťj. Kdo wssak Uikdo neporjtil dobrotU
Božj, tcn bUdc zlc Užjwati darů swáteťnjch, bUdc
zancdbáwati powiUnostj gemU txjm Uložených a
nessctřiti pťedUostj z toho woplýwagjcich. Gak ťa:
sto Ukange rannj poUdťlj, žc Uedřlc zrela bez
profpkchU zůstala pro th, genž w nj utolikoodpoe
činkU a zábawh hledagj. Samo odpočinUtj gest
pro Uk ztraccno, a gfaU gesstť chc zemdlcnj neiu7
slcdk:m nestřjdmostixaUemraonsti, tak že w ponu
dťlj sotwa kU práci schopni býwagj a tťlo gcgich
mjsto obťerstwmj w chorobnč mdlobř fc wlrčc.
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Pán Bůh, genž scdmý den Ustanowil a zan
fwťtil, den , gehož prwnj záťc dokonalč stwoťenj
oswřcowala, w nřmž Shn Bošj wjtřzosláwuswan
Uad smrtj a hrobem slawil, Uechcezagiste tomn, abh
se nedřlc w tčžkem zafmussilčm mlčenj nebo dUcha
prázdnhch ceremonijch fwťtila. Nikoli, dcn tcnto,
gest owssem zaswřccn, ne čwssak k bczžiwotne zá:
dUmčiwk bezřinnosti, nebrž Ustanowcn gest k odu
počinkU i obťerstwenj, wčnowán ťiste radosti, a
dún člowčku k srdcčněm:l a horliwčmu wzdčláwňnj
dUssewnij, gak sebe samčho tak i bližnjho swea
ho. Nepochhbnť zjskagj tisicowk, kteťj nikdh silU
prawdh a swřdomj w očisstřnčmfrdci nepocjtili,
take mnohč wýhodh zdnc swútečnj,ho losseobcrným
rozssjřenjm Umčnj a ciwilisace, nehledjc ani na
občrrstwenj tčlesnč, wždp ale Užřtek tcnto pro taxs
kowč gcst welmi obmczcný gak ohledem ťasnebo
tak i wřřneho blaha gegich.

thrdcm welike důležitosti, že ch swátečnj
pracownjkům zákonem zarUčen gest, dowolUgi si
co neosnažnčgi npozorniti to, gcnž se o zlepssenj
stawU dčlnickčho snažj, žebo tjm wclmi málo do:l
cjliti sc dalo, kďobh zákonem swřcenj nedťle who
nucowati chtčli.xij fnad hrubč zneUcťowánjdnc
swátcčnjho zewnitť odstraniti ,mohaU; .nikdh wssak
UcdosáhnaU toho,r abh se ho Potagj a snad .tjm
che nrzneuctjwalo. u Ti, kteťj pro swřcenjneo
dřlc žádneho smhslU nemagjn mohau siccpťinucrni
býti, abo giste prácc Uebo radowánko weťcgne zanr
nechali; tjm che ale bud„anwohledáwati tagemne
skrýssczúhaw nemrawných. Nikoli nUcchm moci
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swťtskč, Uěbrž xtoliko přrfwťdťenjm prawdh Božšl
ste mohan sc wsslxjpiň w lid zásadh mrawnj, z nichž

m:l ptawč požehllúnj ze swřcenj dnc swátečnjho
prhsstj Q
e Ti tcdh, kdo člowkka oď newkdomosti a otrou

ctwj, od neptawosti a podlostt oswoboditi chtj,
kde staw prarownj pozdťdihnaUti zamýfsiegj w or
hlch mrawnjm i dUssewnjm gako tťlesném, mťli
bo wsseckUswan pčči thaložiti Ua to, abh sc
wřdomosti mezi njm rozssiťowalo, mladcž dobťc
wbchowawala a gmcnowitř pozornost gegj na sw
ewangelimn obraccla. K tomU konri magj zwlao
sstř Užjwati dUů swateťnjch š náboženstwjm spoǧl
gcňých, gakožto ťasU Uehpťimřťenřgssjho krozsju
wánj prawdo Božj. Toť gest ta páka, která ťlo:
wřka pozdwihnami může ž hanbh púdU geho, schou
pUa gcg činjc státi se obhwatelem nowč zemť, kde
sc newj o strastech geg nhUj obkliťUgjcjch.

Gak rozmanitých sil wsznge den swáteťnj
kU pokroku lidstwa! OU pobjzj tUpčho dřlnjka,
abo sc súm dcile wzďťláwal, UaplňUgc srdce geho
saUcitem nad nanzj bližnjho, tak že, .ač súm gsa

xmlzný, pťcdce gesstč potťebnřgssjm rUkh swč pou7
mocne podáwú. Wiz onoho mladjka, gehož kael
ždoďennj wýdřlek netoliko k wlastnij žiwobotj,
Uebrž i xkobžiwk starých rodiřů Uebo ncdospřlých
bratťj a sester slaUšje Okoliřnosti mládj geho pišee:l
kclzilhs mU U.mšssjhodwzdťlčmj Uad zaťáteřnj sskolU,
ano snad ani tuto nawsstěwowati ncmohl, a gen Učeew
njm Uedřlnjmspokogitisedesel, gsa pťinUcengiž za
aUllých let pracj rnkaU swých pro febe i ťrtnaU
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mň na stczce wzdťlánj swěho, nébrž ehromažn
ďnge1 mimox to w čaď Uedťlnj faUdrUhh swč wůn
kol sebe, abh ge ze swatěho pjsma pouřil, aeddo
hljžj kdťtcm, abb genkU poťúde wcdl. u .skďož
bh pťi pohledn nae lakowk wýgewh se nepťeswřda
čil, že týchnj odpočinek w rUkaU žiwotnčho náu
boženstwj k tomU Urťen gcstš abof do neywťtssjch
hlanj fpoleťnosti lidskč zafahllgjc,xťťlowťťcnstwodz
hancbných neprawostj a otrockč Ucwřdomosti woe:
trhowal , a žebh tcdh erssenjm dne fwátečnjho
pracownj tťjdh xwssehoprostťedku kU swemn wzdču
lánj i k Ufslechtřnj giných zbawenh bhlh?

Nť tcdh ti, grnž fe o powýssenj a Usslechtťnj
pracdwnj tťjdo zasangj, pťede wsijm o to Usia
lUgj, abh fe žnámost prawčho núbožcnstwj a swřxs
cenj nedťle mezi nj rozssjťila. Wřdh poktaťUgj,
Umo a libomUdrckwj ponťugj tčch, kdo ťafu a pro:lr
stťcdků ktomU magj : gaký Užitek ale mohlo bo
pťinesti pracownjk:l, kdhbh mn ultáluxšcltsťlecáswým
dnem swátečnjm přjstUp k tomU ertwjralo? uu
AUo, kťesťanstwo gcst ta úrodná půda , na njž
ze semeUa slowa Božjho ctnost a blašenost člo:
wťřenstwa whrůstá. N což gest člowěk, gestližr
sc newzdřlá mrawnj powaha geho? Mocnýasnad
a bhstrý gest gcho rozUm, sUad gest Uťený, w
Umťnj a wřdách známý še wssemi wlastnostmi
látkh, ď každaU saUstawaU starč a nowč filosoul
sie; fUad Umj bezžiwotným i žiwým tworstwem
kU profpčchU fwkmU p„anowatix; blesky dUesnéskč

ncsaU pokantjm gek,wzpráwh dále, pomocj Umh
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a wťdo wezaU ho nástroge o rochlostj mofsičnkh
na mjsto, kam si žádú; ohcň, woda i powktťj
prarUgj mjsto nťho: gestližc wssak nábožcnstý cit
gcbox spj nebo křiwým smťrcm fe gewj, gestli
zkažena gcst mrawnj přiwzenost geho : tedd tjm
gen wťtssj schopnosti nabýwá zhanu a bjďu wů:
kol scbe rozssiťowati, an sám ubjdnjk metlaU a
kletbaU člowěťenstwa se stáwá. Qn gesř tjm fchxp:r
tralegssjm ssibalem , tjm ncbezpečněgssjm žbůgnj:r
kem, tjm obratněgssjm zloděgem ncbo wrahem,
tjm sikodliwřgssjm pspoleťnosti lidskč, čjm wyrwin
ťenťgssj rozum při zkaženč mrawnosti geho. Gen
náboženstwj wzděláwá netoliko rozUm, ale take
stdce člowěka, sslechtj mrawnj cit geho a wzbuu
zuge ho k tomU, abo netoliko wlastnj blaženosti
whhledáwal, ale takč kU blahu bližnjho swčho
pťispjwal.

Nno, ať wssickni, gcnž taUžj po blaženčm
wťkU wsseobecnčho mjra, kde se wesskerč člowřu
ťcnstwo w lásce bratrskč obgjmati má, kdc se wýdě:e
lek dřlnjka a zlatem klaso wlagjcj pole nesslapau
chc kopotcm oťe wcileřnjbo, kde se newonakládú
pracný geho wýdělek che na nástroge wálečnj,
kde lidč wjre Uesstuďngj na to, kterak bh se we:
spolek pobili : nčbrž kde meče w rádla, kopj w
srph se proměňngj; ať wssickni, genž si brzký přjur
chod blažen.kho wčku toho žádagj, se whna.snažj„
abh poznali, že den swáteťnj gest ten oleg,
ktrrý ,rozbaUřenč wlnh žiwota Utissuge a člou
wkšmstwo páskem kťestanskě swornosti a lúskh
pamá.
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.stdďž fc lidč w prwnj dcn týhodnj ecgdaU,
abo pťi siolc Púna sweho chlčb lámali, kalich
spasenj z rUkh do rukh podúwali, siowa pože:p
hnánj poslaUchali a slowa .skristowa rozgjmali;
kdož gakožto djtko gcdineho Boha, genž lúskU
swaU k ťlowřkU tak obgcwil, žr grdnorozenčho
Sona swého pro nťho občtowal, w ncdkli sr ďcx
gdaU, abh poznali swataU wůli gcho a wona:
snažili sc stúti se podobnými Qtri nebeskému,
grnž slnncc swe na dobrč i zle swjtiti dáwá,
což pak mnsj z tobo náslcdowati? Kdož lolppUa
znati nechtřl, žcbo wsse nátisko brzo pťcstalo,
kdhlw wssickni dřlnjci každan ncdťli sr schúzeli,
abo fwťtili ch tento, gak to Bůh pťikazngc?
TUť bh newřdomost, obžerstwj a nrprawosti wssres
ho dnchn oe wssemi núsledko fwými, chUdobaU,
chorobaU a břdan nawždo zapUzcno bhlo, a pou
k.og Ucbeský hřjchcm zapuzcný zase bd fr do prou
stťcdka spascnčho ťlowťťcnstwa nawrútil. Y ťjm
chc se tomU bljžjmc, tjm che sc rozmnožUgc
poťet tťch, genž den swátečnj slnssnk a nábožnř
swětj, tjm chr sc přibližUgemc onomU zasljbe:
nčmU wřkU tisjrilctč slúwh n šiter onoho swútkU
celčho fwčta, odpoťinkU od hťjchů a trápcnj, od
boge a potlaťcnj, kdežto Pcind sám sanditi bndc
národh w sprawcdlnosti, kdcž fe pokoťj hrde zťe::
nj ťlowřka přcd samogcdiným Pcinem.

thž dnrm Pánř pohráwámr, Ubjháme wc
wlastnj ncbrzpeťenskwj. Tak gako každč Ustcmo:s
wenj dobrotiwčho Stwoťitcle nassrho zťjzrno bhlo
kU ďlahU nasscmn; kdo bo tedh znenžjwá kmara
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nčmU žisku ncbo k Ucrtnč rozkossl, ten sobť sám
Uehche esskodj. Krátkozrakč sobťctwj obočegnk
famo se ncdchc ossidj, gakož býwá gmcnowitř
Upánů, ktcřj bcz ohlch na zdrawj a mrawnost
swých podťjzených, thto w dcn swátečnj kU práci
mdtjx a ge tak prospťchU gich szawugj. Užitck
dawatelů práce ncrozdjlnč spogcn gest ď blahcm
dťlnjků gcgich. Prácc ždrawčho, poctiwčho a ťáu
dnčho chasnjka agesstť gcdnaU tolik cenh má, Ucž
ťlowťka nemrawnčho , nepoťádnčho, na třlc i
dUssi zmrzařcnčho. Kdo tcdh swč podťjzenč w
Ucdťli fu práci Uutj, musj sám fobř pťiřjtati
winU , kdhž mU po málo letcch tťžko bUde oBu
chod swůg poťádnť wčsti a ldpž gmťnj geho
klesati bUdc.

W krásnčm wýznamU, Ucdřle „dUcm chUu
deho“ Uazwána gcst, a wťru ona zwlásstč kto:
mU pťimťťena, abo mU důležitčho prospčchU pixiup
ncsla bcz Ugmý pána gcho. Wssem tťjdám sicc
dostáwá sc požchnánj dUe Pánť, pracUgjcj alc
zwlásstř potťebUge ho ku sstťstj fwčmU. thž
slUžebný ťlowťk po týdcnnj prári w domč Pánť
w čistěm odčwU tak rtný se okážc gako gcho
pán, může občcrstwcn nowaU chutj zasc do práo
ce gjti. Eit wážnosti scbc famčho ochrčmj geg
pťcd nedostatcťným plnťnjm powinnostj swých a
Uťinj gcg schopna dáti každčmU co mU náležj.

uNedťle ztenčUgeuch prospčch tťch, ktcťj znewč:
domosti, powčro a Ucprawosti bližnjch swých kour
řistiti chtj, třch, ktcťj lichwau a podwodem zbo:t
hatli , kteťj xo otrokp a udUssemi lidskýmč tržj.
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Ncchť tcdh wssickni, gakčhokoliw stawU a powoeur
lánj, pozornost swaU wťnUgj pťedmřtu tomUto,
genž sc tjm důležitťgssjm býti gewj, ťjmž bljžc
ho we swťtle prarodh pozorUgeme. KomU blaho
bližnjch k srdci„gde, tomú to ncmůžewlhosiegno
býti, a i ti, kteťj auzkostliwě toliko na fwůg
profpřch hledj, chybUgj, pakliže wřcj taUto poo:u
hrdagj.

Pogednčmj třetj.
Z patnčxctčho ročUjho bčhU časopisU pro katolickč dU:
choweUstwoloyňatý obraž kleslého fwěcch dnň

pofwňtných.

Zc wssechpťikážanj, prawj gmenowaný pan
spifowatel, ktetý wssemocný prst Božj na kameUe
ných dskách Mogžjssi, wůdci lidU Jsraelskčho, da:
ných, whrýti rářil, toliko tťetj, a gen to gedinč
na fwčm ťele to welmi důležitč a wýznamU plnk
UapomcnUtj: Pomni, ncse. PamatUg, člowřťe
n gest fmhsl a obsah třetjho pťikázanj Hospodia
Uowa, toho neUstáwage bedliw bUď, to wždh Ua
mhsli zachoweh a swřdomitč ostťjhati fe pťxiťiň,
abhď den swáteťnj twčmU Ustanowcnj fwatř strá:
wil. Nle pťežcl bUď BohU! ze wssech pťikcizanj
tčchto,ktcrýchžswrchowanádobrota a erhstižitelná
maudtost Božská k třlcsnčmUuidUchownij prou
spřchU člowřčenstwa Udčliti ráčila, žádnč sc za
wřku Uasscho tak lehkowážnč nerUssj, žádnč tak
neswčdomitč UepťcstUpUge, ano žádne Uenalezncš
tak potUpcnč, tak pohrdanč a walehkost tak skle:
slč, gako práwř toto tťctj, kterež Božský zcikoUo:t
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dárce nassj pamřti, nassch swřdomja nrobedli:
ldkgssij ostrjhánj porUčiti ráčil ?l drwřtkrát
spjš nagbeš kteřj dewatcro ostatUjch přikázanj
wťrnč zachowciwagjn Uež třch,dchž bh tťctj podle
wůle Bošj a předpisU cjrkwe katolickčplnili. Nno
sietťjmc:lč pozorným okem pořjnúnj, gcdnúnj aob::
rowánj kťesťanů w den swáteřnj, gak bohapráe:
Zdným způsobcm sc dnowč PáUU a swatým geho
zaswřcch rUssj, pofskwrňUgj,zhanobUgj: ro din,
kdobo pro úzkost dUcha lkali a wzďUchali, že se
anťgssj lidstwo gako srorUgc proti BožfkěmU
Stwořiteli swčmU, abo tťctj pťikázanj geho zknih
swatých whmazalo a ze srdcc a fwčďomj lidskěho
woňalo, aspoň abh ostťjhánj grho zpoUcnáhla w
zapomcnUtj sslo. Nch! kdc pak mámc zaťjti a kdc
dokonati, abochom wsscckošpůsobo sUssenj dne po::
swátnčho nálcžitř wogádťili, ktcrčž se Uhnj tak u
thsta spaxťUgc, a to Uegcn w mřstcch, ale i Ua
wcnkU wc wesnicjch, Sotwa po nřťem giněm po:
znúmc, že gsme w obci kťcsťanskčw jden swátre
řnj, leř že Ualezneme rannjho časU cbrcřm plnťgssj
a oďěw widjmc slussnťgfsj, dle obccně mlUwh swáo
tcťnj: alc způsobo a mraw!!, pořjnánj a grdnúnj
w třch dnech swátcřnjch gsaU, bohUžel! málo,
ach! wclmi málo swátečnj.

NebUdeť, domnjwáme fc, od mjsta, kdhž nh:e
nťgssi sklesle nad mer swřcch dnů poswátných
srownúme ď dUchcm cjrkwc katolickč, kterýmž we
žpůsobU tohoto swčchj od poťátkU swčho wedena
bhla.

Giž sw. Justin mUťedlnjk, který w drUhčm
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wťkuxkťesťanskčm žiw bol, w prwnj swč obrčmč
kťesťanftwa takto apjssc: „Wssickni, kteťjž w mťsttch
a Ua wcnku bhdlj, na každý den poswálxnýw šhroú
máždčnj se ďcházcgj; Ua pořátkU fc řte buď nťgaká
řáftka z ťtcnj prorockěho aUeb aposstolskčho, ktcrěž
pak biskUp wwklúdá, k UaUřenj obracj ak wčrnčx:
mU následowánj.„ poraUřj. Potom wssickni wsta:l
naUcc se modljme, chlěb a wjno a wodU obřtU:
geme, žař pak biskUp.djko řinj a lťd „Nmen“ od:l
powjdú. KaždčmU oz pišjtomných se z posločccnex
občti ťústka Udjlj. Mimo to žámožnčgstj zc swčho
gmřnj dlc libosti obťtUgj, ž kter!,ichž obřtj po:l
tom wdowo a siroňowč, Urmoch a nessťastnjxpo:
ccstnj a cizinri podporowúni gsaU.“ OdtUd zřege:
mč gest, žc prwptnj křcsťanč i kázan i p.oswátně
obťti pťjtomni býwali i skUtkhjúsko prokazowali.

NcUmdlenč bedliwý pastýť stádre Hipponen::
skěho, fw. NUǧUstin, napomjnal obce swč, abh
fc w fobotU knessporcim a k bdťnj nořnjmu nagjti
dúwalh, anrb pťigjti nrmohame, doma se modlilp.
Qbmesskúnj slnžcb Božjch, konánj slUžebmýchprarj
a swťtskýchzamřstknánj co nenpťjsnřgi zapowjdal.

W tčmž smyslUprúwť cjrkewnjm idruhý snřm
Makonstý we FrancaUzskU welj powinně fwťccnj
dnc zasročceněho. J snťm lerský rokUck813 pťiu
kangc, abh wc dnech Pánř žúdných trhůw držáu
no Učbhlo. ,

Hned w prwotnj cjrkwi sc ncdťle nazýwala
dnem Pánř, ktcrýžto čestnýnázew od fw. Jǧnňciae
biskUpa Nntiochcnskěho, pťigala. Týž sw. mUřc:
dlnjk Uedťlikrálowngp wssrchostatnjch dnů gmemlgc.
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Sw. biskUpU,kterébožcjrkewfw. Jcmcm zlato:
ústým Uazýwá, zaljbilo sc Uedťligmcnowati dncm
swřtla, psotožc dle smehsslenj geho w ten den Bůh
swětlo stwořil, Son geho KristUB Zcžjš, kterýž sc
swětlcm swkta nazwal, w ten den z mrtwých wskátř

a T?Uch swatý w ten den Ua aposstolh ďestanpitřráči .

NUo i mocnáťowč, kteřj BobU a cjrkwi grho
posiokcenč!uroddáni bhli, prospřssnč zákono kzwe:
lebcnjdnů poswátných whdalie. Tak dle rozkazU
rjsaťe Balentiniána prwnjho žádný aUťad w den
swátcťnj nesmkl kťrfťana k saUdUpowolati. Thco:e
dosiUď wrliký starobhlý zákon zemský obnowil a
zostťil, dle ktcrěhož we ďnrch poswátných žádnú
řoeťegná hra ncb diwadlo řlesmřlo býti prowozou
U)ánoé

Nlmj lUcernU SofoniássowU w rUce magjce
pogďme, soznjcene horliwosti w swčcenj dnů poB
swátných , kteráž prwotnj křcsťanstwo tráwila, w
tomto wřkU hledehmc. Nle ach! co naleznemc?
Qwssrm to starobhlč pťjprawo ke dni swátcčUij,
kteráž w nočnjm bdťnj a w pobožnčm modlenj a
ichwé:clozpťnojchzáležela, chc hledati nemůžeme.
Gitřnj wánoťnj, kterčž fc až posawad zachowáwú,
gcdinká gest drahá a wzácná památka onťch nou
řnjch Uábošných přjpraw , kterčž w cjrkwi prwo:
tUj pťed každým dnem poswátný konati oboťeg
býwal. Nám snad a bežpochhbhono wrťcrnjwssc:
mi zwonh zwonřUj pťcdc dnem swátcťnjm, ktrréž
slhssjcc „slawj“ prawjme, aspoň na pamět Uwčsti
má, žc sc kslawenj dnr swáteťnjho hodnk pťiprau
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witi máme. . J dřgjť fe až posawad pkjiprawp ke
dni fwáteřnije pťjprawh slUssUea chwáld hpu
dnč, pťedce wssak che zewnitťnj než dUchownj.
Se saUmrakem totiž metaU se Ulice mťstskč a Ua
wsi, náťadj domownj fe čiskj: těla se mhgj a obleť
swáteřnj fe pťiprange. Že gsaU dobrě, Boha a
spasenj swčho celým srdcem žádostiwč dUsse, geUž
se ke dni swátečnij wrach pobožnostj pišipraxr
ngj, kteráž horliwého následowáUj zaslUhUge, Uexs
gednaU radostnan zkusserstj bochom stwrditi mou
hli. Nle gecli těch množstwj weliké, genž beže wssj
pťjprawo den swáteťnj poťjnrlgj: o tak nenj poťtU
tčch, kteťjž ani nespomeňamc na cjl Ustanowenj
dne poswátného, wsseckenche kpotupe:tj nežli
kUctřnj nebeskeho Stwoťitele swčho tráwj a hťjo
ssnč russj.

Mistťč ďe fwými towarhssi pozdť na den fwá:
teťnj dodřláwagjn ano až do služeb Božjch fem
tam dopoledne pracUgj, a proč? podle obhťege
dne swátečUjho, ale obhťcge pťewrácenčho a nea
kťestanského, abh se nahradilo, co fc w modrý
pondťlek pronedbálo aneb w týdm: prozahálelo.
Krťmh na piwo a pálenkU ranňjho ťasU w deU
fwáteťnj plněgfsi gsaU Uež mnohé chrámh o wel:l
kých slUžbách Božjch aneb pťi odpoledem pože:
hnánj. uu We wenkowských obcjch zbožj se Ua:t
kládá Ueb přiwážj a odwážj: krámowe kupeťtj,
žwlássť židowsstj, gako n„apwzdor a potUpU maU:o
drým zákonům zemským, i w ťaš služeb Božjch
zůstáwagj otewťeni, a lwťbh i pastýť dUchownj
na tpto zákonh fe odwolúwage takowč pohorsiťiwč
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zwhkhodstraniti chtťl málo kdh coprospčge, proto
že ti, genž bh dlc anťadn sweho toho trpřň Ucel
mčli, rUce magj fwázane, a tak oči magjce Uees
widj, a ústa magjce nemlmdj. Kdo gsaU wssickUi
tito? Známeť ge, nemagj Boha, nemagj nedťle.

Z mnohýchdjlen a fabrik mamona poswátný den
dúwno wypUdila. Licitarj na pole, luka a pastwino
we dnechPánU zaswkcenýchkanti gde ch a che
wc zwhk, w týchž dnech ťasU lctnjho bez potťebh,
a tjm samým bez pdwolenj dUchownj wrchnosti
práce polnj konati : obilj skljzeti, na poďzim zwťť
honiti, to drahný čaď giž kwkcem neslýchaným
nenálcžj. Sami do chrámUlpegdaUce,a mezi dnem
swátečnjm a wssednjm rozdle neťinjce , i podťj:x
zeným swým tam gjti zbraň.ngje tak že se Ua Uč
slowa wtťlenč prawdo Božj obrátiti mohaU, ktca
rúžto k Farifeům takto mluwila: Břda wám,
zákonnjci a fariseowř pokrhtci: žc za::j
wjrúte králowstwj nebeskč pťcd lidmi:
nebo sami tam newchážjtc, a třm, genž
bd ngti chtčli, wcházetinedoansstjte.
Mcxtd23.u2lle žnáme toto, žcneznagj ani Boha
ani ncdřle, ani láskh, kteráž neťinj zlčho a nepo:
uhorssnge žádnčho.

Uřenj kťesťanskěho w den Púnť poslaUchati půu,n
sobj Ussjm ofskliwost; čtenj ncb poslaUchánj dUcho:
wnjch knih plodj ofpalost: domácj žpřwh lwnaU,
kterež nassim nábožm)m pťedkům w den fwátcčnj
i wsschj pokrmellmdUsse bhly, gak toho zde onde
gesstk zachowaleu kancionálkd chrámownj i rUčnj
domácj kancionálky dofwťdťUgj; diw pobožnosti a
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gako milost BohU Stwoťitrli swěmU žc Uťinili a
tťetj pťikázanj Božj w celčm obsahu fwem žc zau
chowali bludnť fe domnjwagj,e grn kdhž mssi swan
tau tťcbaď we wssi roztržitosti, bez modlenj, bcz
chwálenj a klaUťnj fc BohU usllysseli: ostatnj cclý
den Božj po žádostech třla a po rozkossjchfwťta
chodj? Kdo gsau tito? .LčdčQnemagjcjani Boha
ani Uedřle.m N co swřcenj dne ufwátcťnjho ncy:r
wjrx poskwrňUgc, ňáboženstwj nasse zhawange,
cjrkew Uassj potUpUge a dobrčho kťesťana hoť:
kým pohorssenjm UaplňUge, gfaU oni až posieot
wad o kostelnjch slawnostcch lltak thsta držanj
trhowč na wsselike krcimskč zbožj, kde co žádúš,
wsseckohnedlc na prodeg gest; kde se zapowťzene
hro konagj a málo kdo bránj, leč kde horliwj
pastýťi sidlj, ktrťjž dle pťjkladU Krista Pána stoly
herců pťewracUgj. ru N co ťjci máme, čjtagjcc
tak často we wcťegných ozUámenjch, že fe trhowe
pro připadagjcj den fwátcřnj židowskýna giný dcn
odkládagj, proti čemUarci niřcho namjtati fe ne::
smj: an se tťcbao w tťch“famých mestech o ko:7
stelnjch slawnostech trh na wsscligakč zbožj Upjz a
kťesťanč i židxčprodáwagj a kUpUgj. Z kterú hor:l
litel pro řest a sláwu Božj zde w hoťkosti srdce
swčho zwolati nrmUsj: Nch! tak fe ťinj ťest ssaua
besU a hanbaxmdřli; ťestžidU a hanba kťcsťatm;
ťest talmUdU a hanba Bohu!!

Sotwa odpolednj slUžboBožj dokonánhngaU:
ah, tU sc hned siiroká brána wssem fmhslným rozu
kossjm otwjrú a lid gcn na to mhskj a k tomU
fe žene, abo kosijk swčtských radostj gako gednjm
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daUsskemwoprúzdniti mohl. Ti , kleťjž w týdnn
bťjmř dne i horka nesaUre sc mozolilix a ctitclč
skrownosti býti fc zdáli, we dncch PáUř otroci
nestťjdmosti a marno tratnosti festáwagj. Ti, gcnž
rannjho čan na mdlolw, kasscl, hlawo Ueb zUbůw
bolenj, pjchánj a na giný nchh naťjkagjce slUžbh
Božj rannjho čan olmn!sskali:h odpoledne zapou
mťwssc na wsscckUchUrawost, pťigjmagj a činj néiéep
wsstčwh, na wcťegnč prochcizcewidťti fe dáwagj,
w hostinci Ucb krčmě mnoho hodin whražcnj po:
žjwclgj a wečer diwadlo nawsstčwllšj, a ať krútce
djme: tance a kratochwjlc, hodowúnj a ssperkox:
wánj, hrh a rehdo, taulkh a zahálkw, smilstwj a
opilstwj , klewcthxa pomlUwh, thto a mnohč ginč
gfaUuwýstUpkh, gimiž sc tak ohawnť zlchčUgc ch
Pánť, kterýž fe wcdle dáwnjho Uaťjkánj fw. NUu
gUstina od dne wsscdnjho w tom rozcznáwá, že
fe w dcn dlosseřmjpracUgc, w swátečUj pak zahálj
a ch zhťessj než w giných xďnech: a tak sc stúwá,
že den poswútný mnohým, gichž počtU nenj, che
kU pcidU nrž kU powstúnj, fpjsse k.zahhnmj ncž
k fpascnj pomáhá!

Tak kU pohorssch pobožnýchkťcstanů a khan::
bč nasseho fwateho nábožcnstwj zpamťti wplaUe:
řeno a gako wyobcowáno gest ono pťikázanj, kteu
rčž swrchowaný Pán náš nehbrdliwťgssjml: ostťj
hánj nassemUonjm slowcm: „Pomni“ odporUťiti
rúčil; tak fc dnowč PánU zafwčccnj pťctwořUgj
we dni otwckč a swktskč; tak se mamonč a ďáblU
oddáwagj, tak se w slUžbř třla hťjssnč maťj a
tráwj.
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J kdož lw, gchž ťest Božj hcslem gest,
wsseho geho poťjnánj a gcdnánj, e prorokcm neu
bčdowal:jPosmjwali sc sobotám gcho.
Jerem. 1. u W prawdk pozorugjce nonj žide
awoznawaři giných nábošenstwje spotwořcne swťn
cenj dnr poswňtneho U Uáď kťesianů, posmjwagj
se Uedťljm a swátkům nasslm, a Božský Ustcmolr
witel dnc zaswkceneho gistť bo i Uhnj na kťcu
sťanh, gako drUhdo na žido trpcc naťjkati mohl:
Nowomčsjců wassich islawnostj wassich
Uenáwidčla dUssemá. Jsai.1.uu Nenáa
widjmť a zawrhl gfcm flawnosti wassc
ancpřigmU wůnř ďhromáždťnjwassich.
Nmoď 5.

W tcn samý smosl, a panU Macanosoi gako
do ťeťi padá welcdůstogný a wxpsocepUřený pan
Jan Nep. Stárek, doktor bohoslowj a profcšsor
morálkh w Hradci Králowe, w swem pogcdnánj
Pantheon , w dwadcútčm ročnjm bčhU řafopisU
pro katolicke dUchowenstwo.uu Gakč to n dj on
uu dnů nassich nářkh na zle Užjwánj fwátků!
Kdož bh fc Uehrozil, an tU mnozj w den swúa
tečnj ončm na anssti w slawnost swaU pťcd tcu
letem tancUgjcjm podobni gsaU? Mkoli swate
naťjzenj gim z pamkti wogjti nemůže: pťedce
mU odpor kladaU, tak še szk žwonů swátcčnjch
Uezdá sc pro nč žnamenati lcť tolik, kam až
hodino dobťhlh. U giných, bhť i wůle gcgich
proti prawdě Božj sc negežila, předce ta taUha
po nj Ulewuge, pončwadž w fame mamonť wsscu
ckU poctiwost zakládagj. Často gen tťlem a pro

3
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zrwnitřnj twáťUosti hodiUkU wosediwssc w ďomř
Božjm, wraccgj fe domů, Ucmagjce swátcčnjho
dUcha, an bh pťi slnžbúch Božjch čistaU k fwao
tosti láskaU bol zahoťcl a gi Ua sobc pronásscl.
Swátcťnj pťcdpolednc ke konci fc bljžj, a kdhž
Usilo, nastúwá čaď, gakobh tomU wlastUj bhl, co
zábawaU Ueb woražchm slowc. Za hodin odel
polcdnjch ncwopadú wřc lcpssj. Nebo zastďřco:
wáUj gich ťjm odbýwagj ti a ginj, ktcťjž bUď
kaUpj, bUď činťnj fmlanh atd. prwnj půl
dnc nchrubč zafwětili? Zpátcčnť, opáčnť (zšel fe
toho Bohu !) činj tU mladý i starý sluha i pún,
towaroš i mistř. Widťti k pohorsscnj bohomhslw
ných mnohč tťcnice, tahanicc a Bhono w Ulicjch,
Ua procházkách a w šchůzkách pokaUtnjch. Hťmo:
mým wesclostcm srdcc gfaU zotwjráUa, gcsito w
den wsscdnj prázdne chwjlc k tomU Ucnalczala
ancb ofpalá bhla. W th wjr zachwacUgcfc i
Ucwilmá mládež a býwá odcizena studU i BohU
dťjwe Uež sc kdo nadřge. Stťjdmosti w požjwánj
zťjdka mjsto býwá, a kdož wnadám gchč rozo
kossc odolal, pčcdj w náruč drUhč; a kohož wťcn
skot nerozwrzá, soho prázdná hra ǧlaUdj.

Kdež toho Uhljdati Uelže, gcsstř na wčtssj
z,lchťenj Uegedcn wečcr dnů swciteřnjch obráccU
býwá. Nozwcsclená lea podobU diwochů Ua se
bčťe, darcm Božjm plýtwá, prostopássnosti pro::
wongc, pozdč Ua noc rcgdj, a pťi diwočegssjm
whraženj Uebýwa bezc rwačko a brz krweprolitj
Na zegtixj š poszjm procitnmjm třlo počjUápon
boljwati, malátnost audů, ncchUť k práci a ro::
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zerwanost mhsli fc Ukaznge, a za tjm Uáslchgj
pťedhůzkh, zlost a hanba; ro na týdeU staťiti
mťlo, gest to tam.

Q tťch possetilých fwátkofwťtitclů! anstlý
dUch gako kťrť gc popadá; nenastaupj:cli rrstU
pokánj, ď úsUdkem k smrti fr Urminan: Uech ať
pamatUgj, žc blázniwým pannám Uegen proďba
fc Urždařila, alc žci odťekl fc gich Pán, ťka:
YmcU prawjm wám, ncznámť wáo.
Mat. 25.

Y gako peťliwá matka cjrkcw žalostiti Ueur
pťestáwá Uad poblaUzcnjm srdcj takowých : tak
zafe trU ch obrúcrnj gich gest pro nj deU swate
radosti! O přispťg, kdc kdo gsi, abo položenjm
pcwnč hráze brúnťno bylo ncprawostem ťeljcjm
proti zaswťcowánj dnů fwáteťnjch! GfaUť mezi
námi gesstř mUožj UábožUj swátkoswťtitclowč.
K tťm fc pťideyme (neb ulowmj k rowUčmU sc
nese) a lehťitrlům a znefwťtitelům fwátků .pťj:
kladem opodstatňUgmc, w gak welikč wážnosti
máme ťcid Božj a Ustanowenj cjrkewnj.

Na pokynUtj a wyzwánj weledůstognčho p.
doktora a profešsora Stárka, abh pťifpťl, kdc
kdo gcst, i gú gfem se o to pokUsil, abh fwťur
renj dnc Púnť Uálcžitť poznáno a zachowáwáno
ťhjo. K tomU cjji wyňaj gfem co kde ďoďrčbo
bhlo, z latinských, Uťmrckých i ťeských siois!owatc:ll
lů ze skrownč knihownh swe, boch i gá knapraur
wcnj skleslčho swřcer dnů PáUč Učřjm přispčl.
Žehránj nrprofpkgc nic. Ginj ginaU straUaU

Zeř
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mohaU snad chc pťispťti a pomori udnechť to
Učinj: nchdcmcť geden drUhemU pťckážeti. N
wssecko, co Učinjme, ďUde gesstř múlo! Kdo Uči.e
njš a podáš che, nepohrdeo proto maU skro:e
wnaU pracj uu prácc twú bUdc doplnťnjm ma:x
lehoapoťútkU mnaU podaneho,e a gedno i drUhč
bUde pro čest a slúwU gednoho a tehož Boba!

Co bhchom pťede wssjm giným w den swá:s
teřnj řiniti mkli, gcst, rozgjmati skUtkhBožj. uu
Wc z rozliťné tčto lútkh wobeťmc sobť alcspoň
seď e samhx za pťedmťt k rozgjmánj; pozorUg:
me saUstawU tťla, pozorUgme wlastnosti dUsse,
pozorUgme, gak obapolnř na sebe aUťinkUgj. N
mimo tento nehwětssj zázrak na sobť usamých
gak mnoho gich múme mimo sebc? Toto zwchr
sstř dogmaU rolnjka, genž w Božj pťjrodť žiw
gfa působenj gegj pozorUge, který bo tedh, w
dcn wssednj odprázdnťnj neUagda, w nedťli role
swá dUssewnč zúrodňowati mřl. Nirmenť wssak,
kj:wžu ťlowťk zemi pro nťho stldoťenaU hťjchem
zprznil, Udčlil mU Nehwhšssj Slitownjk gesstť
wčtssjho dobrodinj než stwoťcnj prwnj ; Udťlil mU
stwoťcnjdmhčho,UdťlilmU po čthrtisjcilctč
fmrti opřt žiwota. RozwažUg to, kťesťane, a ne:s
bUdc zapotťcbj wolati tebr w den tento do chrá:
mU Púnč; Be zbožnaU mpslj fám popjljš tam,
kdc w Oltáťnj Swátosti pťebýwá, genž lohkaU:s
pil náuš k wčřnčmU žiwotU. Toto tedh máme
rozgjmati a UžitkU aUťastnými sc stňti we mssi
swatč. Protož znj zákon cjrkwc: W n edťli a
zaswťcený swútck mssi swataU ď pra:
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waU pobožnostj že flosscti máme. nn
Máme pamčtliwi býti UmUťenj Pánk; gak ale
máme na Uř pamatowati, gak na Pána same:f
ho, na wssechnUod Nťho nám prokázanaU mia
lost, ncUalezagjre žádUčho poUťenj? Podstatná
gest tedo nassc powimwst slowo Božj slhsseti,
swatá pjsma ťjsti a ď nábožnými fpolUkťesťanh o
loťrcch spasitcdlných rozmlanati. uu Slawjme
tcdy w Uedřli den nasseho spasenj a wokaUpcnj.
W ťem pozůstáwá wssak to whkaUpenj? W tom,
že gsmc sc stali opřt stmo Božjmi a bratro erxt
spolek. MUsjmc tedo w den tento skUtečUkdokáu
zati, že mezi scbaU bratťejmi gsme, a to dokáu
žemc dostawerm se k weťegným spoleťným slUž:e
bám Božjm, kdežto wssickni gedno třlo, gedno
pokolenj, gedUa ober w Ježjssi KristU pťed Bou
hcm gfme. ch mámc spoleťný a obchý stůl a
chlčb, společnč bčťeme djl w gednom a těmž
tťlU a krwi Púnť, zde společně sc modljme a
občti pro chUdč odwádjme. Slawjme den nasseu
ho whkaUpenj, proto že gfme pro žiwot wčťný
whkaUpeUi.

Ježjš KristUď gest perj zmrtwých wstal,
i mo wstaneme; protož gcst nedčle deU památnj
wzkťjssenj geho i nčkdegssjho nasseho; on gest
den, w nťmž pokrmU wřčnčho žiwota požjwáme,
pokrmU onoho žčwota, w kterémž od widčUj giž
nasorenj Uám bUde. derarngme tedh w dcn
nedčlnj frdrr nasse od šemť, szássegjce fc tam,
kam pťedesselnúď Pán. thůrU srdce, pčgu
me w dcn tento!
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Gak ďo wssak wssechno potUd podotkmltč pťed
fe gjti mohlo, kdobhchom gako w den wssednj i
w Ucdťli obpťegnčmU zamřstknánj fe oddúwali?
Nikdo ncmůže dwkma púnům slaUžiti.
Proto mej w den tento ťafnč starosti a prácc
pťestati a nasse mosslčnkh a zamřstknánj mUsj
knebi fe wznřsti. Nedčle gest den odpočinUtj; Uc
wssak den odpořimltj pro dUcha, Učbrž pro tčlo a
wezdegssjzanepráždnťnj; dcn odpočimltj, BohU a
nassj nesmrtedlnč dUssiwřnowaný; den odpočinUtj,
gcnš wpplltťn mú býti skUtkhláskpposwátnč. ij,
žc gfme powinni w Uedřli od práce odpoťjwati,
náslchgemc nehblahoslawenťgssj odpoťinUtj Božj,
a oblažUgjcjho odpočinUtj, gakčhož nrbcsstj dUchowč
wBohU požjwagj. Toto odpočjwánjBohaaSwau
tých ge UeUnawenci ťinnost w swatěm plápolU lciš
sko. deoťinUtj Pánč, prawj fw. NUǧUstin, gest
aUplný ťin; tedo mUsj ono kťcsťanům porUťenč
odpočinUtj w pťjfnčm se objránj ď Bohem w poxar
swčcenj nassj dUsse a whhlcdáwánj ďlaha Uasseho
bližUjho zálcžeti. N pro to samč, žc nedťle gest
den Božj a deU lásky poswátnř, gfaU sice skUtkHso:
břtnosti a pozemstwj zapowťzer, nikoli wssakskU:r
tko, gichž naUze a láska požadUge. Nenjť zapowř:
zcno chUdýmpřispjwatť, nemocných hljdati, newř:
domř poUťowati, zarmaUcenč třssiti. To wsse gcst
bohoslUžba činná. N co ďh lwlo takč po bohous
slUžbř, genš ťw gen: Pane, Panc wolala, srdce
swe ale milosrdenstwj, pomoci a wůbec tťlefnčmU
a dUchoijmU pišifpťnjUzamhkala?

Koneťnř gest den ncdřlnj drn milosti a lidU:
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milownosti Božskě, den nábožnčho žiwota Užjwánj.
uu thž Bůh ssest dnj bhl twoťil, tU žili a
hemžilo fc milionh žiwoťichů, tisiccrým způsoul
bcm žc žiwota fwého sr radUgjce; nesmjrná rozur
koš panowala w celém nowěm stwoťeném fwřtk.
A ten, genš wssj těto rozkosse Udřlil , patťil
na to milionh fe radUgjcjch, na gegich zaljchj
w žiwotť, a radowal se. quhž wssak hťjch mezi
sUto twow wplazil se, tU wsse podiwnť! fe promťur
nilo, a tčžká práce, pot, starosti a žiwobhtnj pour
tlařowánj a poroba stala sc osUdem lidskúm. Proes
toš mej ťlowťk tťžký tento osUd fnásseti po ssest
dnj, sedmý xml býti má alr UpomjnkaU na pťedca
sslý staw w rági: Ua tcnť gcst mU si odpoťinaUtč, x
pot B čela oetťjti, pťed Hofpodincm sc radowati,
slUžebnjk i dťwečka magj swobodU, a wůl i ofel
magj pokoge mjti. Den tento má býti, gak praur
weno, pomnřnkaU na.býwalý ssťastmj staw ťloločur
ťcnstwa. Nle na tom ner dosti. Dcn tcmo má
nám podati pťedtUchU onč welké nedřlc nasseho
zemrtwých wstánj a onoho stawU, kdc wssechen
hťjch a geho bjda pťemožena a sojtřžstwj smrti
erkaU whtržcno bUdc. Blno wssechnh dUsse mUsi
w den tento garma hťjchů zniknaUti a wc wefea
losti pťcd Pánem plčsati. N wssechnh dUsse mUsj
w den tcnto na wčťnč odpočinutj pomnjti a pozs
zdwihnaUti zrakU k onč wťčne fobotk or wssemi,
kdož w drUhU gegich poťjtagj fe.

Gak ale se to ďhodUgc, kdhž radosti, kterč w
den tento se ďhledáwagj, negsaU radostmi rccǧskxjur
mi, radostmi erinnými, nýbrž radostmi hťxjssnýn
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mi, kdhž rahosti tdto negen znencťngj dcn tento,
alc i gcsstť gcho swatý wýznam a Urťenj žohaul
ngj? Ych, tak mnsj to, co k Usslechtťnjdnssc
slaužiti mú, k gegij žneswťcenj a zdiwoťenj
slaUžiti! N den wssednj, gcnž člowťka kzrmi a gexr
gjm starostem a bjdám přikowáwá, spasitrlnťgssi

proň gest než ch swátcčnj, gcnž gcg oswobongc
a předtuchU wťčnčho odpočinntj, whssinutj sc do
onč wťčnť kwťtaUrj inh dUcha a blahoslawmč
ncsmrtcdlnosti mU Udťlowati chce.

Kam zblandjme, kdďš stawťwsse sobř giž žido
za pťjklad, Udnj i Yngliřano, Skoth a chrišt
kánh gakožto wzory následowánj hodnč Uznati mUa
fjm,e, U Uichžto nedčlc co neopťjfnťgi sc zachoe:
wáwá, a kteťj bohatj a kwetach národowč gsau!
Y proť gfaU bohatj a kwťtancj? Proto, ponřwaďž
nábožnost wssem wťrem Užitečna gest, poUťwadž
zasljbenj tohoto a bndachho žiwota má, a ponť:
wadž tťm, chž pťedc wssjm králowstwj Božjho
whhledáwagj, wsseostatnť samo pťipadUe. 1.kTix7
mot. 3„ Mat. 6.

WP, genž o swolwdťtolik mlijte, wjtc:li
pak, že bez báznť Božj žádnč swoboďo nestáwá?
Neslhsseli gste, co wám kUťžj wassi powjdagj, žc
kdožncnawsstťngc chrámň, nenj ani dobrým
mčssťaUcm ani dobrým člowťkcm. Prx7
wnj kťefťanč každěýo jdne ráno se ď!essji řoo chrá:
mU Pánř, abo tam modlitbaU a ťtenjm Pjsma
swatčho ku kašdodennj práci wespolek sc wzdťlali
a posilnili, a tak mandřcgssjmi a ctnostnťgsijmi se
stali. .,Tndhť w prwnjch řasech katolickč cjrkwe to:t
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lik nábožmšch a fwatých kťesťanů; a umohli bo i
nhnj gimi býti, kdobo gim chrámowč Pánř, swřa
cenj fwútků a slUžbh Božj tjm bolh, ťjm býwalh
prwnjm kťestanům. Eož ťcknaU a odpowťdj Uám
lenossi a nedbalci, genž gedwaxgednan
nebo dwakrát w roce .do chrúmU Pánř
pťicházegj; a to ne kU wzdťlúnj, nčbrž
kUpohorsser sebe i giného?

Negen tkch múlo hodin, w nichžto slUžboBožj
se konagj, ale celá Uedčle mú zaswťcená býti, Ueb
ona gest den Pánř. Nemčlo bd fe tedh Ua
tento den žádnč smoslnč radowánkh a žúdnú swťtn
skú obweselenj wůbec dowolowati. Nle prúwť tyto
Uacházegj fe a stogj w nedřli w neďplnťgssjm kwka
tU a způfobUgj Uádožným dUssimmnoho pohorssenj.

Pogedminj čtwrtě.
Zdali gc katoltcký kťcskaUpowincn, Ucdčle

a swňtky swčtiti?
Podiwná to otázka za nassichofchených dnů!

N přcc Uenj zbotečná , neboť způsob , gakým se
Uedčle a swátko za nassich dnů slaijagj, a sicc
od samých katolických křestanů, wede náď samoxs
wolnč k te mosslčnce, a z mosslčnkh na otrižkU:
zdali za nassich dnů, kde swřt na takowem stUpni
oschenosti stogj , katolický kťesťan gesstť zawúzčm
gest, Ucdťle a swátko zaswťcene fwktiti? aneb nex
smj ge Be wssemi Mogžjssowými obťadp z korábU
a lodk Petrow„h wdwrhnaUti? Nikoliw. W knize
EsodUB20, 8. prawj Bůh: „.Pomni , abho dcn
fobotnj m swátečnjuu swčtil. Sest dnj bUdeš prau

)(
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cowati a dťlati wssecťadjla swá. Sedmeho pak
dUesobota, odpočimxrj kc ctčHospodina Boha twěho
gest.“ K swťcenj nedťl a swátků zaswřrených grst
každý řlowřk, zwlássť alc katolický křrstan zawúu
zán. K tomU Uabjzj núš BUh sam gak w stao:
rčm tak i w Uowčm zákonť. Bůh samnáď
k swťcch Ucdťl a swátků nabjžj giž w starem
zákonř Uegrn fwým pťjkladem, Uýbrž i slowem
sirzeMogžjssc a prorokh.

1 Bůh Uáů Uabjzj kswťccnj nedť:u
lc swým wlastnjm přjkladcm a slowcm.

KdPž bhl Bůh w sscsti dnech Ucbc i zcmi,
teUto Uesmjrnť weliký fwťt stwořil, odpočiUUk
dnc sedměho od fwčho djla, požchnaw a pofwť:
tiw den trnto. „N dokonal Bůh,“ dj kUiha Gex
Ucsiď 2, 2., „dUe sedmčho djlo swč, kterčž lwl
UřiUil: a odpořiUUl, pťcstal dUe sedmčho ode
wsscho djla, kterčž bhl dělal.“ J pošchnal dUi sru
dmčmU; a postoťtil ho: giž tchďáž Umjnil, ža
zwlásstnj dlidurm xk slUžbř swe řasrm geg odďťliti.
Bůh Urmčk sicc tťlesnčho odpočimxtj třcba, po:
nťwadž gest dUch, a že swřt trUto slowrm toliko
stwoťil. Pakli ale Mogžjš Uirmčnřdj: „Bůh oda
poťinUl srdmčho dUc, požchnal, poswčtil ho,“
nechtťl tjm nic giněho ťjci, nežki to: Bůh pťe:u
stal dUc sedmčho twoťťti, hledť geU Uazpťt Ua
požehnánj plnč djlo swe, a tjm fe tcn frdmý
dcn stal požchnaným, gchož Bůh i poswťtil,
abd těž člowťk ssest dnj prarowaw , sedmý deU
w fwatčm pokogi stráwil. Gestližc sedo Bůh
sám, tento Nehswťtřgssj, grnž ešádneho odpoťim:tj
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Ucmci tťeba, foďotU fwťtil a na ten den oj::po:t
ťinUl tjm wjre mh hťjssnj lidč meli bhchom dne
sedmčho odpoťjwati, zdržUgjce se od pozcmských
zálcžitostj, fwetjcc deU tento

Co Bůh swhm pťjkladem Učj, to welj izgeo
wným slowcm swým. Na hoťe Sinai rozkáu
zal Bůh w hromobitj a ďleskU: „Pomni, ab.oď
den sobotnj swčtil.“ thž ale mh kťcsťaněmjsto
soboto ncdťli, mjsto dne srdměho prwnj den w
týhodnU swřtjme , stúwá fe to z ncisledxptgj:t
cjch pťjčin, ktcrč papcž Lco welmi krásnk roč!z:xl
bjrá, an dj: „Tcnto nasseho žwlásstnjbo Uctťnj
hodný den nabýwú tč Uepwhšssj renyjj skrze hla:
wnj tagcmstwj, gež Bůh dle fweho xnilosrdenus
stwj zgcwiti a pronážati rcičilx. Neďoť w trnto
den wzal počcitek skoťt; wtrnto dcn bhla wzkťjo
ssenjm Krista Pána zničena smrt, a žiwot nowý
fc obgcwil; w ten den pťigali swatj aposstolowč
pozaUnU od Pcina, abh hlásili swale ewangclimn
wssem národům, gakož i kťestznowUzrozrnj, a toho
kťtUeabh Udťlowali crlčmU swřtU; totiž w ten dm
Udřlil Pán aposstolům DUcha swatčho ťka: „Pťio
gmťte DUcha fwatčho ;“ w th dcn wstaUpil i
DUch swatý na aposstolh od Pána gim pťisljbeu
ný, abochom Božským pťedpisem poUťeni gsaUre
požnali, že i mh w ten samý den, kde nám darh
milostč Udřlcně gsaU bplo, tagemstwj knťžskeho
žehnánj slawiti mámc. N swatý Nmbrož pjssed:
„Den Pcinť gcst Uám ctihodný a slawný, ponkxjs
wadž se w trn samý den náš thUpitrl po zau
hlazenj pckelně tmh w swťtle wzkťjssch zastkwťl.
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2. Bůb náď k swťcenj nedčl a swátků na:
bjzj skrzcMogžjsse a proroko.

Giž na anssti ťekl Bůh kMogžjssowi swřu
mU služebnjku: „Mlmď k shnům Jsraelskďm a
rci gim : Tdtoť gsau dnowč (slawnosti) Hofpo:x
dinowi, kteréž slawiti a nazýwati bUdete fwatč,
whhlassowati za fwátko pofwťce!té. Šest dnj qu
dctc dřlati djlo: den sedmý sodota k odpoťiUutj
gest, slauti a wohlássen bUde za fwatý. Žádnčho
djla ncbudete dřlati w nťm. Sobota Hospodinool
wa gest roe wssech pťjbotrjch wcxssichmw we wssj
zemi wassj. Tito tedh gsaU dnowé Hospodinowi
swatj, kterčž slaroiti a whhlassowati máte ťafh
swými. Mřsicc prwnjho, ťlrnácteho dne tčhož mťus
sjcc k weťcru gest Fcřze Hospodinowouuweliko:t
noc. N patnáctěho dne tčhož mřsjre slawnost Pťc:
snir Hospodinowúch. Za scdm dnj budete gjsti
přesné chlebo. DeUuprwnj bude wám nehslawUřgssj
a swatý, žádného djla služebneho nebUdetc ďťlati
w nčm: ale obřtowati budete ohinaU obťt Ho:
fpodim: za sedm dnj , obřti zápalué bndcte strzc
fedm dnj HospodinU pťinásseti, dcn pak frdmý wo:
hlássen buďe za slawUťgssja fwťtťgssj, a žádneho ďjla
služebnehonebUďcte ďťlati wnťm.„ 3. Mogž. 23.

Zde nenj toliko ťeč o sobotť, nýbrž iuostatnjch
slawných dnech PáUk, kterč se slawi:i a swřtiti
magj. Tťi swátkh, prawj Bůh skrzc Mogžjsse w
ErodUď 23, na každý rok slawiti mi budete. Ta
prwnj slawnost, o ktere ge zde ťeť, bhla slawnost
welikonoťnj, slawnost pťefných chlebů, Fáze, to
gest pťrchod Pčmř. ou Slaonsti pťesnř ostťjhati
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bUdeš: sedm dnj gjsti bUdeš chlebh pťesne, gakž
gsem pťikázal tobk, w čaď whmřťený tobť,u mřsice
Ybib,u nrbo w ten whsscl gsi z Eghpta; aniž fe
Ukážetc pťedemnaU prázdnj bez oběsj. Qldržeti qu
deš slawnost žni, kdož mi obťtowati budeš prwoa
tinh pracj swých ztoho, coš gsi wsel Ua poli. uo
Slawnosi take sklizenjdržcti bndeš při wogitj rokn,
kddž stlidjš owoce a wsseckh aUrodo swč z polc.
Tťikrát w roce Ukáže se každý z twých pohlawj
mužskeho pťed twáťj Hospodina panownjka uu
Boha twčho. Z toho zc wsseho widjme, še Bůh
skrze Mogžjsse mimo soboth i swátkh zaswťcenč
swťtiti wrlrl. Mnohem ale pťjsnťgi toto swťcenj
žádá skrzestoč prorokh. U proroka Jmmiássc ťtc:
me 17, 19 : nTakto ťekl Hospodin ke mnť : „Pou
staw se w bránť lidU tohoto, w bránť JlerUfalčm:us
skč, strzc kteraUž wcházegj králowč JUdsstj, i wou
cházegj, anobrž i we wssechginých branách Jcrnu
salemských. uo N djš k UřmU: Slhsste siowo xHoolj
spodinowo, králowč Jndsstj, a wesskeren JUdo, i
wssickni oďhloatcle Jernsalemsstj, kteťjž wcházjte
skrzebránh tdto. Toto prawj Hospodin: thřťju
hehte se , abdste nenosili břemen w den fobotnj,
aniž wnássegte ge skrze bráno Zemsalemskč. Blni
eronássegte bťemen z domů fwých w deU foboe:
tnj, a žádnčho djla nedřlegte: ale swťťte deU sou
botnj, gakž gsem pťikázal otcům wassim.“ Tentod
rozkaz Božj, který Bůh skrze prowka Jcremiásse
swémU lidU zwčstowati welel,a mUscl býti welmi
důležitý a pťjfný; neboť geg mUselJercmiáš proxel
hlásiti U wssechbran mřsta Jcrusalema;. ano tčž
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iU tč, kteraU králowč židowsstj wcházcli i whcháu
zcli;pu a Ucnprw, abh wssickni Jsraelitč po cclě
zemi a wssickni obďwatelč mřsta JerUfalčma,
zwlássť pak a pťcdc wssemi králowe, wňli a žákon
Púnř fežnati mohli. Y rož to ďolo ša rozkaz, za
pťikúzánj? Qno dáwno giž powťdomě: „Dcn
swútcčnj bUdcš swřtiti.“

U proroka Ezechicle čtcmc 20, 12 : „Nad
to i foboth swč whdal gfcm gim, abh bolh Ua
znamenj mezi mnaU a mezi nimi, a abh wřdčli,
žc gá Hospodin gscm poswčtitel gegich. th sou
botU za gistě znamenj mťli toho, že ge k slUžbř
soďř odc wssech giných Uárodů obzwlásstnť a za
šwlússtnj lid odďčlUgi.“ Bůh sám dal sobotn a
sidátkh lčdU, Ustanowčw gc, a k čch ginčmlt,
ncžli abh bolo znamcnjm mrži njm a nimi. Znaez
mcnjm pro Boha, ktcrý fe w tťchto dUcch zwlásstk
milostiwčpronangc, a znamcnjmpro lid magj
býti,u abd si on w tkchto dnech pťipomjnal wdču
čným frdcem dobrodinj Božjch.

Bůh náš tedh giž w starčm zúkoUčkfwťrenj nee:
dčlaswcitků nabjzj: to samě činji w Uowčmzákonť.

J w Uowém zcikonk ncďťlc a fwátkh swk1r
titi UámBčchwelj skrze swčho gcdnorozcu
nčho Shna Zcžjsse Krista a geho fwau
te aposstoly, pak skrzeswaxcxcjrkew a sw.
otcc cjrkewnj

1. Skrze swčho gednorožcUehoSďa
na Ježjsse Krista a geho fwate apoa
sstolo. m Q Jcžjssi, Soml Božjm a Maric
Pannh z NazaretU se wpprangc U sw. LUkcissc
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2, 41. : „J chodjwali rodiťowč gcho každčho rokU
do Jerusalčma Ua den slawný wcťikoUoťnj. A
kďož Ježjš byl we dwanúcti letrch aa oni wstne
powali do Jcrufalčma dlc obočegr .xtoho dnc
sioátcťnjho, wzali gcg o scbaU. Y kddš wdkonali
dni a giž fe anracowali, zůstalo djtť Ježjš w
JrrUsalčmčz a ncwřdřli o tom . rodiřowč gcho.u
Domnjwagjce sc pak xo Uťm, žebo bhl w zástU:
pU, Ufsli den ccsto, č hlcdali ho mczi pťijznýe:
mi a známými. N nenalezssc gcho na!drátili sc
do ZcrUsalčma, hledagjcc ho. J. stalo sc, že .po
tťcch dnech nalrzli geg w chrámU, an sedj mrzi
Učitcli, poslaUchagc gich a otangc sc gich. Y dřn
sili fc wssickni, ktcťjž gcg slhsseli, nad rozUmno:e
stj a odpowčdmi geho. A ckUžťcwsschop rodiťowč
diwťli sc. J ťřkla matka geho k nťmU: dShml,
proč gsi nám tak Učinil? ah! otcc twůg a gú
o bolestj hlcdali gsmr.xtcbe. J ťekl knim: Co
gest, žc gstc mne hlcdali? Zdaliž gstc ncwťdklč,
že w tom, což gcstdthc ťnčho, mUsjm gá býtie.
Qni ale ncsrozUmťli tčm slowům, kteráš gim
mlUwil.“ u Ježjš Uáď tcdh gakožto dwanártiletč
djtč UwUťUgc, gak bhchom dcn swátcřnj swťtiti
mřli. S radostj pospjchá do Jerusalčma Ua.slaur
nmost, zdržugc sc tam nchradčgi w chrámn, zau
pomjnagc při slUžbách Bošjch na swaU otťim:,
na rodiťe a pťijznč swt: ano chrúm Pánř
gmcm:ge domowcm fwým. Zapoťaw a nastan:f
piw wrťcgný aUťad,a spťcháwal ďe swýmř Uťru
dnjko w den fobotnj ancb swáteťnj bržo do chrán
mU JcrUsalemskěho , brzo do modlitcbnic, jaldh
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Bohn fc klaUřl a slowo Božj hlšfal. Takto fc
Ubjral brzo po swadbř w .skáni Galilegskě z .skaa
famaUm do Zernsalčma na wclikonoc židowo
skaU. „Bljzko bhla welikonoc židowská, i wstan:
pil čJežjš do ZerUsaléma a nalezl w chrámU
prodawaře wolů a owcj i holnbic, a peUťzou,
mřnce sedjcj. N Udřlaw gako bič z prowázků,
wssecko whhnal z chrámU, owce take i wolh, a
peUřzomřnců rozshpal penjze a stolp zpřewracel.
A třm, ktcťjš holUbo prodáwali, ťekl: OdUestež
toto wřci odsUď: a neřiňte dům Otcc meho doe
mem kupeckým, tržisstřm.“ U sw. Zana 2, 13.
aw Ježjš zde horljcj pro swřcch dnc fobotnjho
i náď swým pťjkladem důtkliwř Uapomjná k fwku
ccnj Ucdřl a swátků. „Nečiňtc, chrc ťjci, z dnů
swátečUjch a Uedřl dny kUpeckč a obchodnické.“
Pán Jcžjš ncerssil toto tťetj přikúzan a žúdnč
z tkch dcsjti. „Nedomnjwehte se, prawj U sw.
MataUssr 5., žeboch bol pťissel rUssiti zákona, ob:s
zwlásstč pokUdž ctnostč a fprawedlnosti Učj, a
nebo proroků: nepřisselť gscm rUssiti, alc naple:
Uiti. Nmen u w prawdř zagistč prawjm wám,
dokUdž Uepomine nebc i zemř, gedinká literka
aneb gediný pUUtjk ncpomine (fpjš pomiUe teUu
to swkt, nežli ta nchmenssj literka pominc w
wssecko fc naplnj , rož tam pťedpowřdjno) ze zá:e
kona, až fe wsscckostane.“ Gako Kristxw sám,
tak swčtjwali tež fwatj aposstolowč dnh sobotnj
a swátko. Takž boli Bhromáždťni w Jernsalčmč
o swátcjch swatodxlssnjch na mjstř, kde se modlili.
2l kdhž pťissel deU padcsútý, bhli wssickni gednou
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x moslnč spolU na gednom mjstčx. Skt. Np. 2, x1.
wTčž oUi chodjwali dlc pťjkladU Zežjssowa do
modlitcbnic židowských, kážjre slowo Božj. Q Pau
wlowi a faUdrUhU geho pjsse se takto w Sk. Blp.
13, 14: Nlc oni prosledssePerǧeU, pťissli do
NUtiochic Pisidicke: a wsscdsse do sskolo ld deU
sobotUj, posadili se. N dálc to znj takto: Potom
pak Pawel whssed z Nthen, pťisscl do KorintU.
J hadal se wc sskole židowske na každaU fobotU,
wkladagc mezi to gmčno Pána Ježjssc, a radil
Židům i Řekům. Sk Llp 18 3

Bůh nam Ucdělca swátko fwřtiti welj:
2. Skrzc swaU cjrkew a swatč otce

cjrkwc katolickč. Ejrkew fwatá negen žc pťe:e
ložila ch odpočinUtj od soboto na nedťli, gakož
gsmc giž slhsseli, nýbrž Ustanowila i ginč slawnč
dnh, gakož iswatkh Pánť, paxmoMaric, aUgelů
a Swatých, gcnž Uam powedomh gsaU. Y k cemU
ginčmU ge cjrkew swatá Ustanowila, Ucžli abochom
ge fwťtili? Protož znj prwnj cjrkcwnj pťikázcmj:
„Swátko zaswťcenč bUdeš swťtiti.“ W drUhčm
snřmn Makonskěm se pťikangc důtkliwř swřcenj
dUů swáteťnjch a ncdřlnjch, a welj sc, abp se w Uep
dřli obťtowalo wjno a chlěb. Snťm Elwirský Uzaen
wťel tolik: Pakli bh kdo w mťstř pťcbýwage we
tťcch nedťljch po sobř bťžjcjch chrám Pánř nenan
řossřjwiť, bUdiž ž cjrksoe řohťaUťcn. Nčro podop
bnčho Uzawťelsnřm TrUllansiý: We tťcchpo sobč
zbťhlých nedřljch Ucnawsstjwiti bez důležite pťjřino
chrám Pánť, pťjsným trestem sc zakangc. uu
Snťm Kompingcnský Uaťčnge, abo fc giž pťed.
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tdečer Uebo swatwcťer každčho swátkU gakož i neet
dčl slawil a w pobožnostech fe setrwalo až do wea
ťera techlo zaswecených dnů.

Wssak Uegrn cjrkrwnj, nýbrž i fwčtskč zá:r
konh na fwť!cenjnedřl a swútků dolčhagj Zwlássť
to bhl Konstantin Weliký, genžto od swatých apoe:
sstolů zawcdcnč a od cjrkwc swatč kťcsťansko:kato::
lickč powždo zachowáwané swčcer nedčl pro celaU
řjmskaUřjssi zúkonem Ustanowil a potwrdil. Pro:
tož takč ťteme w zákonnjch knihách cjsaťe Theodoa
sia, že w nedčli, kterýžto den pťedkowčdncm Pánť
Uašwali, wsscckapťeďwolánj, sandnj pogednúnj a
weťegnč záležilosti zastawcné býti magj. W tako:
wkm zúkonodúrstwj sc od nástUpče cjsaťc Walentia
Uiana, Thcodosia a Yrkadia, gakož i od cjsaťc
Leona š přjonstj pokračowalo.

Gak dalecc staťj otcowč we ŠwýcarskU Ua
swčcenj swátků a nedťl nalčhali whswjtá z núsle:
dUgjcjho rozhodnUU, ktere wláda LUccrnska Ua
nedčli po swatčm JakUbč rokU 1570 ď kazatel:

nh prohlúsiti wclela: „Řcmcslnjci ať w ncdeli neb
we fwátck UcpracUgj, Uýbrž ať swťtjgakož ipred:
wečer od ťtoť hodin; w techto dnech ať gdc gea
denkaždý domácj nebo cizj do kostela, na Ulici,
kde nemá kdo co dčlat, ať se nedú ani widřti, abo
Uedáwal pohorssenj; zwlássťpak cestUgjcj kemeslnjci
ať Uestogj pťed aneb za kostelem, ať negdaU do
pťjbhtků lidských w ťaď kázánj nebo msse swatč,
sice bUdaU:li w tom pádu dostiženi, bUdaU i dlc
wind trestáUi; pki tom se naťingc, ať negde ten,
kdo gcst powinen do kostela gjzti, na kůr, do zákrh:
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stie.“ uu Zwlásstnj chwálUzaslUhUgj w tom ohlch
králowskú nařjzenj w PrUskU od rokU 1815 a
1816, kdr se i wogskU rUsscnj slUžcb.Božjch ro
nehpťjfnťgi zakangc.

Giž fw.Jǧnác, Uťcňfw. Jana Ew., pjsse: Poa
nřwadž gste k obnowcnj nadřge dofpťli : ncswřťte
chr solth, nýbrždenPánř, w ktcrýžtodeni nám
skrzcnčbo a gcho fmrt žiwot wzcsscl. Tťmito sloroh
whbjzj sw. Jǧnčlr kťcsianh lo Maǧncsii, dcn Pánť,
nedčli slawiti a swťtiti, gakož den z mrtwých
wstánj, králowský nadc wsseckowonikagjcj den, kteu
rý giž prorok očekáwal, totiž ofmý dcn, kdc Uáš
žiwot wzcssel, a skrze Krista wjtčzstwj nadc smrtj
whdobhto gest. Tato slowa chmcnš Nlerandrinský
whfwťtlUgc takto: „Kdo swatč EwangeliUm zao
chowáwá, swťtj skrzc cclý žiwot swůg dcn Pánť,
gelikož fr wsscch neprawých mhsslcnj odťcknmd, fhu
Uem fwťtla fe stane, to gest, řistá a swatá mhu
silenj wc fwčm dUchU pťcchowáwage, wzkřjssrnj
Pánř oslange.“ Tentýž otec cjrkrwnj dotýká se
často scdmčhodnr, kterú dnrm Pánř gmenugc, gco
hož i fwřcch skrze cclý žiwot důtkliwř poraUťj.
A swatý Nmbrož prawj: „Dcn Pánk gcst nám
ctihqdný a slawný, ponřwadž na trn dcn náš
Spasitcl po zahlazcnj tnw pekelnč gako slUnce w
gafnosti fwčho wzkčxjssenjfe zastkwřl. Zwlússtť grst
w tom ohledU znamcnise, co nám dřgezpráwh o
knťzi Sanrminowi a starssjmDatiwowi šdřlugj.
Bhwsse pťed prokonsUla Kartaǧinskčho melina
wcdcni, ďh sc zc fwřcenj stoátků a Ucdřlnjch fwao
tých ďhromáždčnj konaných zodpowjdali, odslowili
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takto: „Bezpcťně gsme slawili nedřli, ponťwadž
sc dle zúkona takto djti mej.“ GsaUcc alc opťt
túzáni, gakž sc mohli opowážiti proti zákom: gc:7
dnati a takowč ďhromáždťnj držrti, odpowťdřli
na mUčjrnť stogjcc takto: „Toť sc stalo, ponťex
wadž slawenj ncdělc gest pro náď UcwyhnUlclnaU
powinUostj; kdokoliw tUw powimwst neplnj, zloťi:x
Ucm winným sc stáwá. Mh gi plnjmc dlc možnosti,
a wždd do swatčho ohromúždťnj wssickni Sc šcháu
zjmc, žádný znáď pohřessen ncbýwá. MU plnjme
zákon Boži, bdťbo lo i Uassc žiwoto stálo.“ SaU:e
hlasnč ďc fwatýmč otci pjsscctihodnh, nhnj wPánU
zeanlh biskUpSailcr: „ch wjra, nadťgc a lán
ska gakožto gcdine hmltj kťefťana w osadť panUge,
tam sc Ustanongj gistč slawnč dnh na Upamato:x
wánj znamcnitých Událostj, aneb sc aspoň Uálcšitč
a slUssUčslawj dnowč zafwťccnj. Nábožný kťestan
slawj zwlásstť grch, půwodnč k slawenj Ustcmo:x
wený dcn, toliž ncdťli, ktcrá se ď kJesťanstwjm
zrodila. Mimo nedřlc gsaU i ostatnj pamútnj
dnowe Krista Pánci slawnj Křcsťan gc powažngc
co silně, wszngjcj hlash swčho Pána , gcnšto
dťjmagjcj fle wjro wzkřjsiti, wzkťjsrnaU ožiwili,
ožiwcnaU zgcwiti magj “

ch! gak mnoho hlasů ze siarěho i Uowčho
zákona k fwřccnj ncdťl a fwátků núď wobjzj!
Mohťi ťwchom fc gesstťtázati, zdalč powinUi gfme
nedřlc a swátko žaswřrcnč sšdťtiti? Gú mhsljm,
.o tom žc ncnj pochobnosti. ClowčkU slaUžjmc pro
sspaatneu:umsz rochlc a wolně, k slUžbám Božjm
w Urdčli a wc swátck tak gsmc ljnj a chaUlostiwj,
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gakobh Bůh Uassj slUžbp hoden Uebhl, gakobp Uám
gi Uemohl hognť odplatiti, nebo gako bochom gcho
požrhnánj ncpotťebowali. Sotwa kdo sobř zasteul
skne, kdhž swčtU, třlU neb samkmU ďábln skrze
hťjch slUžba se prokangr; múmc:li pak se slUžbř
Božj oddati, wsscckosc mnoho zdú, gakobh Kri:ž
stUš nčco mčnť bhl ncž satanúš. Gak tobč bude
okolo srdce, kdož ďúbel kpřjsnemU saUdci nkkdo o

tobř řrknc: Q Kristc, pomsti a treďci toho ťlolr
wťka! Gá gscm za nťg krero newhlil, ani Urn
Umťel, on pak mi wěrnčgi slaUžj Ucž tobť.

Gsi stwoťen, aboš Boha ctil a chwálil, kolik
giných dnj slaUžjš hťjssnčmUtčlU. Dno nedělnj a
swátcťnj powinen gsi k chwúlc Božj whnaložiti.
Boha tcdh ze cti laUpjš, gcstli w čaš, cti a chwále
Božj poswťccný slUžbU a chwúlU BožskaU zameejr
sskáwáš, wssccken zisk, ktcrý trnkrát pohlcdáwáš,
w sskodn se obrúlj; wsseckopotčsscnj, ktrre tenkrút
pohlrdáš, w mnohonásobný zármUtck se promknj.
Bčda pak tobř, pokud w dcn BohU poswťccný
ch než gindh Boha Urúžjš. Gsi stwoťcn, abhď
wčťnť spasen bhl; ncmůžcš pak spasen býti, lcč
wsseckapťikázanj Božskú znáš a zachowáwáš. Dcn
nedklnj a swúteřnj k tomU gcst Ustanowcn, abhsi
sc thčil znáti wůli Božj a potťelmewřci kspa:l
scnj, a bhť bhš i wssecko wťdťl a Umťl, lňúš sc
ten den skrze poslaUchánj slowa Božjho a pilnčga
ssim zachowánjm pťikázanj Božjho, kwarowúnj a
kwpkoťenčnj wssechneprawostj wszzowati. Poxl
wincn gsi tedh nctoliko mssi swatan, ale i kázanj
a thťowánj kťefťanskčslUsseti. Bťdae tobč, gcstli
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w ten ťaď k zjskánj fpafenj dUsse twě propůgčený
Uťsslechctnostem febe neb ginč whnťugcš, k nesther
datostcm, k obžerstwj febe Ueb ginč wzbnzugcš.

Blahoslawený mnž, prawj Bůh ústh proroka
Zfaiásse 56, 2, kterýž fe toho Uchopj, ostťjhage
drn fwútcťnj, abo gcg nepossťwrnil, a ostťjhagc
rUkaU swých, abo ncUřinil nic zlčho.

Tťm lřlerým a smhslnosti hochjm lidcm,
prawj UčcnýFaber, položen gcst Kristnď kUpcidn,
geUž nedťle a swcitkh zaswřcrnč w drw rozpnsti:xs
losti a wsieteťnosti obracegj. Mnozj we dnech fwúeu
tečnjch che obstaráwagj třlo, dUssidoccla zcmcdbci:7
wagj; ano gi chr ranj, gestli docela nensmru
cUgj, gakobh znowa Ua fobč samých Krista ki“ei:l
žowati chtťli. Sami židě Ucchtťli w deU swciteťnj
Krista Ukřišowati, ani UkťižowanýchdwaU lotrů
třla pťeď den fwátečnj na křjži Uechat wiscti. A
hle! gak mnozj žkťcstanů w Bohn poswátných
dnech nechciwagj dUssj fwých Ut kťjži hťjchů neu
gcn wifcti, ale i Krista znowa fwxšm hťjssným
žiwotem Ukťižngj.

Pogednúnj púté.
xZahrmxge w sobčžpráwu : 1. Gak fc nedčlnj a

fwcitcťnj den w pobožnosti swatě tráwiti mci; a
2. Co ťiniti w nrdťli a wc fwcitek, než fe ksln:s
žbcim Božjm do chrňmu gde?
1. Gak sc Uedělnj a swňteťnj den w pobo:

šnostt swacč trňwiti mei.
Swťcmj dUr swáteťnjť,wzálržj w tomto dwou

gjm, abh třlo i mhsl od prarj a zamřstknňnj zc:n
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wnitťUjch, k žiwotu pťjtomnémU pťináležegjcjch
pťestaUaUc, objralč se ď wkemi swatými, k žiwotU
dUchownij a wřčnčmU se wztahUgjcjmř.

Co se prwnjho tkne, odpoťjwáUj od praej a
zamťstknáUj zrwnitťnjch, tU rozUmjno býti magj
wsseliké práce ťrmesel nebo obchodů a žiwnostj od
neowktssjch až do Uehmenssjch; bťemen nofenj a
wozenj; Uebo Bčch i ťeledjm: i howadU odpočio
naUti kúžctcl.jScdmčho pak dne so bota,
odpočinUtj ke cti Hospxodina Boha
twčbo gest. NebUdeš dřlati šádnčho
djla w nřm, to, i shn twůg, i dccra
twá, slUžcbnjk twúg i dčwka twá, l,wot
wado tnše ipťjchozj, kterýž bhdlj mczi
wámi. Sest dnj dťlati bUďetc djlo: w
den fedmý fobota gest, odpočinUtj swa:t
tč ke cti HospodinU: každý, kdož bh dře:
lal djlo w ten den, Umťe. E:eod.20.

Whstkjhehte se, abhste nenosili bťeu
men w den sobotUj, aniž wnássehte ge
fkrzr bránh JcrUfalrmskč. Pakli ne:r
Uposlechnete mne, aboste swřtili den
sobotnj: tedo zapáljm oheň w branách
mčsta Jerusalema, wopáleno bUde mťu
sto, kterýžto oheň spálj domh Jernsao
lrmskč a UeUhafne, prawj Bůh ústo Jereu
mčásseproroka 17.

Co se drUhčho tkUr, abo třlo i mhsl fe objo
ralh ď wkrmi swatými, k žiwotu dnchownij a
wťťnčm:: se wztahUgjcjmť, nemá takč kromř iju
smjch swatých a gimjch dUchownjch knihách se ťjsti.
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Ncbo w dcn swatý ta UasscUchwťtssjpéťe býti má,
abochom naplnřni bhli dUchem swatým. au Ncu
opjgcgtc fc žádným opogným Uápogcm,
w nťmž gcst podnčt wsseliké roszstiloa
stť axprostopássnosti: alc naplnřnibUďtc
radkgi DUchcm fwatým. Esscz.5. Mú::li
pak DUch swatý w Uáď rozwinaUti půsochj swá,
mUsj na tcn čaď giné wsseckoUstaUpiti. Slowcm,
cokoli knabýwánj a rozhogňowánj žiwnosti a stau
tkU, ncb maUdrosti a opatrnosti zcwnitťnj, neb
pťjznť a lásko lidskč pťinálcžj, to w dcn ncdělnj
odložcno býti má : sic nchdc pťi tom požehnáUj
žádneho, gako pťi NchanowU zlatU, kterčhož proti
wůli Božj bhl nabhl, pozbhl ho zafe i žiwota
sweho pťi tom: Uebo ohnťm zloťcťcnstwj Božjho
hhnaU a w různo plhnaU wsscckotakowe wťci. N gau
kož rozmetal KristUď stolh pcnčzomťnců w chrámť,
tak rozmjtá po dncď, cokoli kdo proti wůli gcho
w ch fwatý geho Bhromažďngc. Bh manna ď ncbc
padala, to, což sobť w dcn Pánť proti žúpowřdř
grho ďbromažďngcš,u ncUžigeš toho, zťcrwiwjť to,
a Boha rozhnťwáš.

Hrh a kratochwjlcnj wsscligakáw deU
swúteťnj zamczena býti magj. Nebo pončwadž
potťchč k žiwotU prácc žapowědjnh gsaU, čjm
chc ncpotťebne hťjčkh, ktcrčž tomU, co Bůh w
ten den pťi náš obmýsslj, mhsl nasst od zemských
.marných wťrj pozdwihowati chc než famh prácc
odporne gfaU? K tomu oprawdowý kťcsťan o
wřtssj rozkossi wťdťň ncmá, gako kterěž z úťastn
Uosti Boha swčho a milosti gcho požjwá. Ncbo
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co milegssjho člowěkU prowinilčmU odsanzrnčmU,
nežli kdož se mn zwťzcnj do domu Púna sweho
gjti práwo dáwá, abh tam o prominUtj swčm
slhssrl a pogisstťnj milosti pťigal? Co za wťsssj
wzkoš ncmocný mjti můžc, nežli ado do domn
lčkaťc ǧda, o swých neduhách o njm rozmlana
wal? Co žádostiwťgssjho marnotratnčmU shnn,
nežli kdoš ho kstolU ncomilegssjho otce zasc won
lagj? N zdaž mo co gineho gfme než zpwncn
wřťilj wohnanj sonowe? Zdali negsmc plni nrn
duhů wnitťnjch, gešto, nedámculi se lčkaťi sioéa
mu PánU Ježjssi pilnť opatwwati, fmrt nám
pťinesaU? Zdali nrgsmc wkzňowk Božj„ na Uichž
ortel zloťcřenj lcžj, gestliše smjťcnj ncdogdemc?
N protož ncch hťjťek, člowťťe, máš co oprawu
dowého w swktř konati: zwlásstnť w dcn swatý.
Znáššli potťebU, nťkdh se kratochwjlj nťgakaU
siUssnaU zančsti a občcrstwiti, wezmi usobk k tomU
nřktesý swůg dcn a nc xncděli, den Božj. Polul
waž málo, že tobť gich sscst k twým potťebúm
pnstil, scdmčho toliko sobě žanrchaw?

NUiž slUssj wswatč dnh ssperkowánjm žbhtca
ťným třla sweho sc zanásseti, ǧakož ona Jezan
bcl, fatanássowanástraha, činjwala; anebo pannp
JerUfalemstč, gimš proto Bůh pomstami hwzj.
Pťcdc wssjmpak whstťjhati fe slUssinestťjdmon
sti w gjdle a pitj, a hodowánj: skrzcxcož
se i řaš kfwatým prarcm nálcžitý mrhá i mhsl
knim nezpůsobnačinj. Proto žc gsi ncslnanxt
žil au prawj pátá kniha šs.sťogžjssudwauuH osp oou
dinU Bohn swkmU w radosti, a srdre
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weselj, mage hognost wssechwkcj: qu
deš slanžiti ncpťjtcli fwemU,ktcrčhož
posslc na.tebc Hospodin, w hladu a žju
zni a nahotk a wssclikčm ncdostatkU:
a wložj gbo žclcznč Uaxssjgi twan, dou
kUdž tcbc ncfctťce

Nenálcžj takč dnc fwátečnjho w m arný ch
rozpráwkách a klcwetách tráwiti: proto
žc nexlžitcťnými a newzdčlawatcdlnými ťcťmi nc:s
ch sc ťaď drahý mrhá, alc i hťjchrozmnožugc.
Ncbo zkaxždčho práždneho slowa aPein pořct bráti
sc strogj. N kdc mnoho ťcři gcst, gesti mnoho
marnosti.Mnohá zagistč mlUwenj ncbýu
wá bcz hťjchů uo prawj kniha Přjslowj.au
Kdež gcst ale xpozor an thto wkci? Naopak se
pohťjchu widj wssxldh tčmřť mezi kťesťand: tak
šc se w nedčlc nasse chc opilstwj , pohanskenm
bůžkowi Bachx:sowi, nežli KristU Jcžjssi, swřta
Spasiteli, slaužj. Ncbo gakč gest napoťúd témřř
wssech nedkl swkccnj? Woscdř pťi slUžbách Bou.
žjch hodinkU, řasto gcn třlem a pro zewnitťnj
twňrnostu, gdc sc domů neb w hostinU nřkam,
scdncsc, abh sc gedlo a pilo, a wstane
sc, abo sc hrálo, gak sw. Pawel w swem
psanj ke Korintským poznamcnal , Ukangc na
knihU Erodxw. (Mnohý se tťssj na nedřli a swáas
tck: geden abh pohowil třlU, giný, abo po wcur
fclostcch a rozkossjch sc pUstil, celý dcn w rozpun
stilosti stráwil, tam a tam ssel, ď tjm a tjm se
Bessel: málo se gich Uagde, žc se na ncdkli a
swátek proto tťssj, abo slUssnaU poctU Bohn,
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Pám: UcbcskčmU zc skraUssenčho wzdali srdre.)
Na gakež zle Užjwánj nedklc mUozj z Uťitelů
cjrkcwnjch, starých i nowých, horliwk žchráwali :
až i swatý Nnǧnstin napsal, žcbo lépe bolo
w,nedřli na poli dřlati a se potiti,
než tak ncdťli a f:dátck znencťjwati.

N protož skrzc Boha Stwořitcle, kterýž dcn
swátcťnj požehnal, skrzc Boha Shna, kterýž wáo
wokaUpil z marneho obcowúnj, a pixigdc w hroej
zný oncn dcn počtU žádati odc wsscch Ndamon
wých sonů, zc wssech řinů gegich, rozpomeňtc fe
a powažte, co PúnU tomU přcd swatými angclo
odpowjte , zdali takowč wčci gsaU, w nichž bo
Bůh zaljbenj w swatý swůg den mjti mohl?
W den ten prawjm, w kterémž Qn nic dťlati
nedá, kromř což k chwále a oslawř gmena geho
přinálcžj? Ncřinjaliž wúm Bůh, rozwažte to a e
Ulcknřte fc, po wssech sscst dnj wassich, po wsscu
cko hodino a minUUy w nich milosti a milosrdcnu
stwj dosti? Proč tedh sedmčho dne kgcho sláwk
newonaklúdútc? Blť shnowe swkta co chtťgj iejer

kagj, ťjm chtřšj7 se zastjragj , starošitný wssak
smpsl cjrkwc kťcstanskegest, že přjchod Pánk
ksaUdU w nedkli se stane.uN cotUdkgj,
kteťj w swých roszstilých kratochwjljch zastižcni
bUdaU? MUohem Užitcťnřgi bolo bo gim wchráu
mU ncb pťjbhlkn swém na kolcnách pokleťcň, a
ď Bohem o spachj swčm rozmlanati. Pamauj
tngte, žr w nedťli prostopássnost prowodjce onťm
na anssti pťcd telctcm tancUgjcjm podobni gste,
slaUžjce tkln swemn bngnemn a libostem gcho.

4x.
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Pwtož rowné o nimi odplato ťekehte, hnřwn a
zahhnmj, kdokoli proti wkdomj a swťdomj pťeee
w tťch bUgnostech swých stogjte. .skomn tato oswťdu
ťcnj ksrdci negdau, nechť gcst Bohu pornčen,
Bůh o takowem prwč giž ortcl whťkl! e

2. Co ěiUǧti w Ucdčli Žxwc swátct, Ucš fc
ukslnzbňm Bošjm do chrámn gdc.

Pťcdc wssjm toto na pozorn mjti slUssj, abho
w drn pkcdcházegjrjťasnť odc wsiech praej
p ť eskal, alw takto dusse i mhsl tjm lčpc odpočixll
Uanti a w lepssj ťerstwosti a způsobnosti wstananc,
nagjti sc mohlo. Unawjšali se w solwtn prácemi
třla neb mdsli, a ncwospjše:li sc, bndeš w nedťli
pťi službř Božj nczpůsobný, malátný , dřjmawď
i ď pohorsscnjm giných. Pro tU pťjčinU Bůh nc:t
gcnxswřtiti nedřli, alci pťiprawowati fc k nj poa
ruťil, abh den ten gakošto sidatý Božj den sla:
wnť držán bhl. Blniž nadarmo gest, žc Bůh pťi
tomto pťikázanj to slowjťkodoložil: „Pomni“,
abhď den swáteťnj fwřtil. Nownř gako kdobh pán
slUžebnij deset wťcj k whťjzenj poraUřegc, pťi
gcdne z nich ťekl: na tU obzwlásttnř pamatug;
zdali tU wťrný slnha, ktcrý na wůli pána sweho
dáwá pozor, pťi tom gednom ncowřtssj pilnosti
Uepřiložj?Protož iMogžjš klidU ťckl: deou
ťinutj soboth swate bnde zjtra, abh sc
k nj pťiprawili. N starodáwnj bolo mezi křesťanh
naťjzenj, žc w solwlU wcťer ťasnť se na zwon
Udeřilo, a wssicknito slďssjcedjlnh zawjrali, giných
pracj odkládali, a do ďhromáždřnj gdancc modlitu



77

bami nastáwagjcj nedťli zaswťcowali. Blle potom
swatč to naťjzenj z prawdo wopáchlo, že samým
zwonťnjm toto zafwkrowánj se odbýwalo.

Co neorannřgi wstaň, ponťwadžslužba
Božj nade wsscckopilnkgssj gcst, a žádnčho ncnj
pána, ktcrýž bo lepc a wťrnťgi službU platil, než
trnto. Wstana tedo odtUd zaťjlxi má gllcdcnkaždý,
abo sobk sám hťjssnost a nrstatečnost swaU pťipoo
mjnage rozwažowal, na gak swate mjsto hncd tcď
gjti má, pťed ncoswřtťgssjhoPána obliťcg, kterýž
k srdci patťe, wssclike neťistoth a pokrotstwj ne:ot
náwidj. Protož nežli do chrámu gcho půgdeš,
zkaussco a.,ohledeo sám sebe, gakýž se hťjchů ten
týdcn dopustil pťrd obliťegem g:ho: whznáweo sc
a za odpusstknj proď; smiř se ǧ Bohem swým,
siibUg náprawU , za posilnťnj tť i rozhognťnj
w úmhslU dobrem pokornť žádrg; gako i za dar
DUcha swatěho k Užitcčnemn slowa gcho pojn
siaUchánj.

thž se tak pťiprawcn do chrámu Božjho
Ubjráš, a to co neodťjw, aboš ani zařátku služcb
Božjch a slhssrnj slowa Božjho nikdh nczamesskal,
pťemússleg nchprwe, kam a proť gdcš un rozul
wažug, že ǧmcnowitť kc dworU a na siň Nehwhša
ssjhoPána gdeš; a to proto, abhš ď ij strzc
modlitbp rozmlouwal a zase geho welebnost
w slowU mlijcj slhssel: též gcho požehnánj Ua
tťlo, dnssi, i wsscckh práce swč ccleho tehodne pťia
gal. Na ccstťpamatUg na slowa Dawidowa, a řja
keo gc: Gako gclen ťwr po tekmlěchrwodách: tak
dUssemá caužj po robč, o Bože! Žjznj dUsse
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mú Boha žiweho! Nh giž gdn, abhch se
Ukázal pťed obliťegrm B ožjm, aulepssjť
gest w sjncjch twých den geden, než kde
ginde tisjc.n Woljm sobť n práhU seul
dťti w domť Boha fwčho, nržli pťebxšxlr
wati w stáncjch bezbožnjků. We množ:
stwj milofrdenstwj twčho wegdn do do:
mU twčho: klanťti sc bUdU pťi chrámU
swatem twěmuopťed Swatonj twan u
ďe wssjwážnostj a nctiwostj kTobť.

thž do chrámn wegdeš, rci : Gak hrozně
gest mjsto toto! nenj giUčho,dgedine dům Božj,
tUť gest brána nrbeská: w prawdk Hospodin gest
na mjstť tomto, U prostťed lidU swčho. Q, gak
milč geskobhdlj domU twěho Hospodinc, a mjsto,
ktcrčž gest piijotkem sláwo twč. Gedne wťci žáur
dal gscm, toť wždo hlcdám, aboch pťebýwal w doo
mť Hospodinowč po wsseckp dnh žiwota fweho,
a fpatťowal okrasU HofpodinowU , a zpotowal
w chrámn geho. Prozpťwowati bndn Bohn, žalmo
zpjwatigmčnUGeho, a plčsatipťedij. thž
wolám, wosloš mnc ý Bože, a smilUg se nade
mnan. Dobrota a milosrdcnstwj twě mislcdowati
mne bUdan po wssccko dno žiwota mčho, pťebý:
wati bUdU w domě Hospodinowř na wťko.

Pogednánj sscsté.
Q swčcch a flachj BohUposwňtnýchdnú.

Gak se časo a o nimi smýsslenj a powaho
lidj zmťnilo! Dťjwe fwťcenj soboto a od Boha
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Uaťjzcnkho ftdmčho dnr ťak sc pťehnáwalo, že
sc i pochobowalo, zdaliž skUtko láskh bližnij
wokonáwati bh se fmřlo, a Pán Zcžjš widkl
nUtnoU potťr.bU, totox pťepiatč swťdomůskkářstwj
farifců whwrátiti. Nhnj gsmc wssak mh kťesťane
doccla ginčho fmýsslenj.

Gcstli Pán Jcžjš přimlcrn lwl wotýkati fa:s
riseům pťepiatosti w ohlch tomto, tak gsaU non
nťgssj hlasatelowč slowa Božjho pťim:ceni křcsťan
nůmaťjri: chnátc chc dnů fwátcřnjch,
dotúkátc fe gich a nepochopitcdlnalt
lchkowážnostj: a kdc žide činilixpťaeals
mnoho, řinjtc wo tUze málo.

TUdjž tázati sr můžcme, gsaU:li nassc swáa
tkh dnowe Pánť, an.cbo fpjssc dnowé wcx
sclostj, zahálkh, roztržitosti, fwťtskýllch
radostj a hťjchů? leoha ncbcskásc zapýn
ťUgc nad hancbnostmi lidskými; mřdřmtá gcst dnřld
námi; Boha sc dowolati Ucmůžcmc; wsseckogen
pro swťt, pro Boha nic. Protož slepotaU dUchoelr
wnj ranťnč wsselikč tťlo lidskč necháwú Bůh až
k poslcdnij ťlowťka dnU; kde pozná, gak Bůh
ohnťm zňatým cclý toďť zamilowaný swťt i 8.
Uábytkcm gcho, pro který gsi dUssi i tťlo odťa
towal, tisicerokrátc BohU swťdcctwj dáti gsi odcn
pťcl, dorcla spálj, zniřj a w nir obrátj. Qskatnť
doansstťgj sc zancdbalcowč dnů swátcťnjch hrU:
bčho zancdbánj powimtostj ncoswťtťgssjch, a bcn
raU na sc hřjch, genž gcst půwodrcm nesťjslnčho
zlčho. Gdr ncim tU tcdh o to, znowU na pamťť
Uwčsti pťikážanj Božj: PomUi, abhď den
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fwátečnj swřtil. W tom pogednánj Ukáše
fe tohoto pťikázanjldůlcšitost a způsob, dlc
kterěho dno BohU zaswřccnč slawiti mámc.

1. Zákon o zachowáwánj dnů nedřlnjch a
swátečnjch, genž w cjrkcwnjch snčmcch tak důraeol
znť naťjzcn, od swatých otců o takowým zanjceu
njm a ťcťnickým zápalcm ohlassowán a od bou
babogných a horliwých kťcstanů pťcd ťash tak
pilnř whplňowán bdl, ten zákon, který náo k swč:
.ccnj ncdřl a swátků wjžc, gcst w grdnome stáťj
o řlowřťcnstwem, gcst to ncostarssj a člowěťcnur
stwU nehwhoďnřgssj naiszcnj Božj. Bhchom toto
dokázali, žádných mnalezámc tčžkostj.

RUka Pánť w botosti srdcc nasseho napsala
zákon, gcgž zákonem přirozeným zwaUce , w fobť
cjtjmc, an swčdomj nám ho Ustawičnť w pau
mět Uwádj. Zákon tento, geUž žádnčho tagcn
nenj, znj takto: Odstraň sc ťastkgi od
hlUkU tohoto swřta a baUťjcjch weiur
ssnj fwých, a pozdwihni zrakU kncbi,
pro kotcrě stwoťcn gsi. on thž pak Učinil
gsito, co mcdlc w tobč mlij roznm? On takto
.aů hláfá: Nno, tam nad hwčzdami gcst nchu
whšssj neobmezcný wčťný duch , gcnž swčt oteel
cowskau řjdj dobrotau, lidcm každč okamžcnj noel
wých poskotUge dobrodinj, a od tworů , gcž
k swemn oslawcnj stwořil, clo wdčťnosti, obřt srdu
cc, libowůni pobožnosti žádá a pťigjmá. Tam
nahoťe sidlj Pán, gcnž mnc k swe slnžbč stwou
ťil : a gá bhch mU Uemřl slaUžiti? Nech dUssi
a wlohd gcgjn alc i tčlo, geho sle, obratnost a
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čilost stwoťil oU; Uemá:li tedh i toto geg noeup
lrbiti, před Ujm se kořiti a wssjm způsobem
gemU se klančti? Bhchom ale HospodinU siaU:x
žiti, geg zc wssj silh wclrbiti bhli ď toz gest
núm poklid a pokog dUcha, odstsanťnj wssech
wotrhUgjcjch a pobožUost rUssjcjch pracj a žamčo
stUúnj, žbawenj se swťtskýchstarostj a pťede wssjm
spokogcnosti srdce zapotťrbj; neb gak možná lo
praUdU uhlUťnčm tohoto swťta, U prostťedu starostj
zrmských B Bohem sc objrati?u Ner:liž powinoás
nostj twaU wowoliti fobě dnh, kterč bhď docela
siUžbř Púna wssemohachho zaswčtil, a wzdúliw
sr od lomozU wezdegssjch wřcj, wxpoklidU dUsscj
Stwoťitelc swčho wclebil , grg obětmi a slibh
ctil, na bUdaUcnost mhslil a fwatými žádostmč
k nťmU sc powznesl? NrUj:li trdh každemU w
stdcc oncn zákoU wsstjch: Zafwřtiž Hoa
fpodinU a gcho slUckbť dnh fwútečnj,
ancb giUák: Pomni, hď den swátrčnj
s wětil? Hlaš trnto intť j ožýwal fc odc da?s
tona wc wssech Uárodech, w?xwefskrrěm člowčřenu
stwU. Ncb ohledUěmc se na dnh pťrdefslé, a nra
Uagdcmr pod slUnccm UárodU, grnž lw tak zdiB
wočilý, tak spUstlý bol, abp Urmřl BohU fwčmU
zafwěcených ďnů, kdežto bh obřtj a swatých slibů
xtrpťinússcl? N UemohaU,li zde slowa aposstola
fw. Pawla Ua swčm mjstř státi, genž dj: Núroejr
dowe Uemagjcj zákona Bťinj přirozmým pUdrm,
co zúkon přikangr. K ij. 2. xuxnNrbo kd hž
pohanč, ktcťjž zzákona nemagj, pťxiroxej
zenř činj th wkci, ktcrčš gsaU zákouna,
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takowj zákan nemagjce sami fobť zá:e
ko n cm g sa U. nn Q, hanba, pohanč a spustlj
lide , wedeni gsaUce toliko blUdicj pťirozeUřho

. swčtla, poznali prawdu , kteraU oschene nassc
stoletj poznati ncchce, prawdu toliž, že se magj
dnowe swáteťnj swčtilxi!

W tťeskUhromU kázal Hofpodin Jfrarlitňm :
Pomni, bhď dcn swáteřnj swťtil! Erod.
20 aw Nelwlo wssak to n o wč pťikázanj, bUl to
žákon, gehožto lid Božj giž dáwno si wážil;
musil alc tčm nonj tak spustlým a na smhslnosti
lpjcjm židům za ťasU Mogžjssowa znowa oznámen
bhti, protožstogj: Pomni, pomni, co giž
otcowč ti ťjkali, pomUi, co twůg národ
giž dáwno zachowúwal , co sc giž ode
dáw Ua stáw alo. Pomni, boB den fweičur
ceřnj swřečl. Toroťprawj Pán: Šest dnj
bUdeš pracowati, fedmý ale, genžSab:
bath gcst, nemáš ani th, ani sdn twůg,
ani dcera twá, an služebnjk twůg, an
flUžebUice twá, ani cizj, g cnž w mťstť
gfau, pr acj sezaneprážďňowati.uY proč
to ? Mogžjš fcim takto odpowjdá: Pončwadš
Hospodin, stwoťiw žemi, práci tUto w ssrsti dncch
whkonal, scdmý pak požehnal , protož gcg swř:x
titč wclj Uám. Z toho woplúwá, že toto na hoře
Sinai Zsraelitům daUe pťikázanj přirozcný, nám
wsstjpený zákoU gcn potwrzngc, a ch Ustanou
nge , w kterož bochom tUto swataU powinnost
whplňowati mřli. Gak starý, gak wclebný, gak
fwatý gest zúkon tento ?
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erkwi tedo, gako gest nassc katolickú, kterú
žádnčho Uemagjc zámčrU mimo to, lw wůli
PáUč a sozkazo geho hlásala, por:U geho zwý:
ssowala , co wzncssenřgssjho mohlo bďti nad to,
bh zplňowánj pťikázánj tohoto ďc wssj silaU na
srdcc wkládala? ZbotcťUč a nc na mjstř bo
bhlo, Uwádřti zdc wssecka gegj naťjzenj, gimižto
aUdo swč k fwťcer swátků přidržowala; gclikož
obsahU gegich i w katechiďmU obecnčm nagjti lzc,
toliko to bUďiž podotkmlto: žc sami aposstolowé,
gak sc toho w knize o skUtcjch grgich gcdnagjcj
dořteš, swřcer soboto, kteráž bola U židů dUem
swátcčUjm, Ua Ucdřli odložili, bo soUowé milosti
od zawržeUých fonů Nbrahamowých sc rozeznáu
wali, a při tom takč ubh sc památka Udržela
Ucowřtssjchdobrodinj)p ktcrýchž nám dobrota Uebeď
ptáwř w Uedřli Udřliti ráčila. Ncb w ncdčli to
bhlo, aU Jcžjš Uad smrtj a ďáblcm swjtťziw
slawnř z mrtwých wstal; w nedřli to bhlox, an
DUch prawdo Ua zcmi wstaUpiw, úmlUwh Krin
stowo pbtwrdil. x

2. Prwnj aUčel swátků a Uedčl gest ofla:s
wcnj Boha, toť pťjťina, proť Bůh nařjdil Ue:
dčli swřtiti. Swřtiti ale den Uřgakt), což gcst
medlc giUčho mž BohU slaUžiti? Protož dcn e
tento takč w knihách Mogžjssowých a dewenj
sw. JaUa dcn Páxně slUgc. chdaU se alc o
dUcch BohU zaswěcených dwť pťikázanj , oUo od
Mogžjsscproslowcnepťirozene: Pomni, abpo
ch swátcřnj.swčtil, a druhé ono cjrkexl
wnj: W ncdkli a swátcjch mssi swataU
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slxhsscti. erkew stanowiwssi zákoU teUto, Uikdh
aUmhsl mjti nemohla , dťcwnčgssj zákon Božj
žrUssiti, a tak každčmU kťesťaUUUrčila, bh mimo
giných nábožných skmků pťede wsijm mssi swataU
pobožnř slhssel. aZ toho wyplýwú, že UcpostaťUge,
abh snad xnťkdo malaU půl hodiUkU w chrámU
Pánť pťi Urhswťtťgssj obřti pobhl, neb zťegmč
pfáno: Pomni, abhď ďen swátečnj fwřtil. Drn
tcdo, Ue půl hodinh, Ue hodinU aneb
dwk: ale celý dcn.

,Na omhlU welkěm gfaU tedh nhněgssj kťestaš
ně,e gessto se domnjwagj, žc zákon whplnili, kdhž
w den ncdřlnj mssl fwataU slhsseli, xpotom wssak
pracem fwým neb dokonce prostopássnostcm snoišt:7
ským se oddali; whplniliť sicc gakž takž žákoU
cjrkwe , zanedbali ale a porUssili zákoU starssj a
whšssj, zákon Božj! N wssak snad namjtne gc:
gen neb drUhý: Což máme tedh celý den
se modliti? Q nikoli, tohoť od slabčho ťlo::
wťka Bůh uUežeidci; wždhť i mnoho giných gest
žpůfobů, ktcrak den swáteřnj swčtiti lze. Ncb
mimo hlawnj aUťel, totiž modlith, má ne::7
dťlc a žaswčccný swútck i ten žwlásstUj, abhchom

zod práce sobř poodpočinaUcc, Uowých sil nabhli,
sc zotawili a whrazi!i, protož takč ctnč a mjrnč
obweseler čan Ucdělnjho se Uezapowjdá. Ne::
chtkgmež ale obmezowati toto obweselenj toliko
na třlo, nehledehme wýhradnř takowých žúbaw,
gimiž tťlU sc howj, dUstcalc laťnj a hhnc; nýbrž
ponřwadž práwř celý týhoden pro tťlo pracUgc::
me,a ňeděli dUssi zaswťťme. DUsse wssak žitdj fc
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hlawnč Uwažowánjm wťcj nadpozemských, rozgju
mánjm skUtkůBožjch. Protož, gako. giž Bůh
wsscmohach wsse stwoťenj gesstč gednaU pťehlé:
dnwa za dobrč ge Uznal, rozgjmeomež mo záo
žrakh geho wssemohaUcnosti a lásko, ťkaUce ď
Dawidcm: Qddeo fe, dUssemá, pokogi, neb Hoe:
spodin dobrč Učinil tobč nu wsse co zde stwoťil!
k blahU twčmU.

Gak krásnč, gak ncidhernč wsse stwoťil gsi,
Hospodine, Božc můg! Uebefawhprangj sláwU
Božj, a nebeská tťlesa gsaU siUtko rUko Twč.
Qd wčťnosti až kokamženj mčho stwoťenj eUebol
gsem Uiřjm, a w temnč nicosti bhl bhch žan:u
anl, kdhbh Twč pokhnUtj, o Wssemohamj, mnc
w žiwot nebhlo powolalo. To dobroto nefmjrná
stwoťil gsi mne, stwoťil co twora rozUmnčho, coa
bUdachho obhwatrle nebeď, a od tčto hodino
obfypáwáš mne hognč darh fwými. DUsse má
nesmrtelnú gest dechaTwůg. Toš mi Udčlil zdra:l
wj, wloh dUssewnjch, silh tčlesné, a wsse coš
mám, od Tebe mám. Thď ten pťedobrotiwý dcir:u
cr, geUž potrawaU, Uápogem, odčwem u krátce
wssjm, ťe.ho potťebUgč, zaopatťUgcš, Toď ten do:
brodinec, genž slUnci, abh mi fwjtilo a mne
ohťjwalo, zemi, abo mnr plodrm fwým žiwila,
noci, abh mi pokoge a odpořimltj poskhtla, we:
lřti ráčil. Thď mne dnem i nocj z tolika ne:r
bezpečenstwj wyswobodil, a také i.na bUdach
řaď, gakož pewnč danám, chrániti dlmdcš.xNe:
sijslná gfaU dobrodinju Twá , každým dnem“ge
rozmnožUgeš. Eelý týhoden, tolikerými pr,acemi



86

zamťstknángmbhl gfem ď to,pabpchTobř, Bože neoe
dobrotiwťgssj! dřkowal, gak toho dobrodinj Twá
zaslUhUgj; proťcž w teUto Tobč zafwťcený dcn
rač pkigmauti obřt wdřřnosti mč. Ehwal tcdp
dUsse má Hospodina, a wsse, což we mnř gest,
zwclebUg Geho fwatč egmčno, chwal Hospodina
a mzapomeň na dobrodinj Geho.

Hle, tjmto neb podobným způsobem mohl bh
kťefťaU w den UcdťlUj Ueb swátcřnj mhsl swaU
k Bohn pozdwihnaUti, giž rozgjmňnjm stsemoexs
haUcUosti a dobroto Božj, giž welcbcnjm geho
swatč prozťctelnosti , giž zaš wrachm djkůčink:s
Ujm za pťigatú dobrodinj.

Prawý kťesťaUnebUde ale toliko rozwašowati
dobrodinj božská Ua řaš trwagjrj, gcho wdřčUč
frdce roznjtj sc tjm che w rozpomrnUtj na mi:
losti Uadpťiroženč. Nozpoumeneť sc na milost,
kteraU powoláU grst kprawč famospasitelnč wjťc,
kterčžto milosti milliono giUúch, tťeba lcpssjchnaď
nřho lidj prázdni gsaU; budeť obdiwowali fpa:r
sitelnč prostťedkh, gichžtoJcžjš fwaU erswčtčgssj
krwj whdobhl Uám; a fwatým úžafem žlrne Uad
láskaU, ktcráž způsobila whkaupenj dUssc Uesmrul
telnč, poznáwage z toho cenU gegj a welikost
lásko thnpilcle fwčho. Slze zřzdla láskhwstaUpj
mUdďo očj, a ď eclým srdcem pořUe milowati
toho, geUž z lústo k nčmu pnřl na dťrwř kťjže.
J obrátj zraků swých k nebesům, pohlchr ktč
řjssi, gcnž od wřťnosti proň Uchhstána, a po ktrrč
taužj a práhne dusse geho. Takowýmie:li wřcmi
zaUásseti fe budep gak rhchle Ubjhati bUdaU hodinh?
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Pamatowaw takto na Boha obrátj dobrý
kťesťan zřetel kdUssi fwč, abo fc ďe spascnjm
grgjm ncmimll. JUdaď Machabegský potťew Uex
přčatclskčwogskoprawil: Hle, zahnáni gsau
nepťátclč nassi, pogďmež, bochom chrám
očistili a obnowili. Tak mlnwj i kťesťan
w.den Bohu zaswťccný.S pomocj Ncowošu
ssjphoprožil gsem týhodclt tento, Usscl
mnohčho Uebezpeťenstwj, gcž mi ncn
pťjtel chystal, a mám tcď čaď, sloathni
BožskaU, genž w frdci mčm gest, woťiu
stčti. Hle, zahnáni gsan nepřátelč nassi!o Qčiu
ssťUge tcdo swťdomi swč fwátostj pokánj, a poo
silugc fe neofwřtřgssj swátostj oltáťnj, Uehswřtťg23
ssjm třlcm Jcžjssc Krista, k bogi proti hťjchům,
rozwažuge, gak wssc we fwětč gen holč Uic.gest
proti wťřlwsti, hledj, bh powinnosti swč lčpe se:
znal; protož řtc dobrč kniho, poslaUchá
kázanj Ucb kťesťanskč cwičenj, a rmaUtj
se nad omhlem a žpozdilostj tčch, geUž z Boha
nrgfanre, slowo Božj nesldssi, fwaU wčchawost a
wlažnost tjm wnmlauwagjcr, že žádným cjrken
wnjm pťikázanjm k slossenj kázan wázúni Urgsan.
On alc prawj : Prawda, cjrkew mi gen mssisw.
pťjtomnu býti káše; w cwaxnǧrlimn ale Uzau
wjrá i kázanj. ch nech nábožeUstwj, ba i
přirozený zákoU mne wjžc, alwch takowých wťu
domostj fobř zjskal, gichž kdosaženj wťťnčho spa:r
erj zapotťebj; a protož třmi crstami kráťcti mi
gest, gimiž ansnadnřgi k tomuto cjli dogjti mi
lzr, z Uichž opťt poslcmcheinjg kázanj gest crsta
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Uehrownřgssj a net!gistřgssj. Ne dosti na tom, žc

kázanj slUssel, odpolednjho a wečcrnjho času nad ,
to tak Užjwá, žc wsse, co sldssel, na sebe obrae:
cUge a za prawidla swatú sobť objrá, dlc kterťých
fe bUdaUcnč ťjditi chcc. Mimo to prohljdne w
mhsslčnkáchgesstřcelý pťedesslý týden, Uwa:
žUgr co mťl činiti, čeho sc warowati, Uwádčgc
sobť w pamčt wssechm) přjležitosti, kterých poUžiti
a kterých fe whstťjhati mčl. Wida pak prowinčnj
swé a zlčnžjwúnj ťan pťedesslčho,obracj se kBohU
ťka: Wsseho toho, ťjm gsem fe pťcdesslý týhoden
prohřcssil, alespoň bUdaUcnř whstťjhati se chci, k ťc:
mUž alc wžďo, Hospodine, Th mi Uápomocen bUdiž.

Slanžiw takto Bohu, PánU swčmU, daw gee
mu, což geho gest , a fobč co powinnost kč:žr,
gcsstč nťco zbýwá, abd totiž nczapomnřl Ua
bližnjho fwčho. Popťál:li gemUthc nebeskýra:
dostj otcowských, tUť gich w ncdčli w neowošssjm
stUpUi pociťUgc. Žádný hlomoz prácc neodcinge
geg rodinč geho, scdč mezi swými djtkami, pátrá
po wzdřlúnj náboženskčm zrozcnců steoých, poUťUge,
warUgc, a tak alefpoň gcdcn den o gegich lepssj
djl, o dUssise stará. Mimo to črkagj naň ncmo7
cnj na lůžkách swých, očekáwagjrr útčchh, UUznj
hledj naň doprossugjce se pomoci, a Utlačowanj
wždhchagj po Uřm, abo ďetťel slzu B twáťj gegich.
uxo Toť tcn lčk pro dlaUhaU chwjli čan Ucdřl:
njho, gehož. poUžjti mohan ,wssickni, gcssto, gak
sami prpawj, newťdj, kam B.čascm fe podjti. e

PozorUgi:li wssak dčle a staUmawťgč žiwot
:nedělnj mnohých. kťefťanů nhUřgssjch, tUť ď Zsaiú:
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ssemzwolatimi gcst: NcobťtUgte giž chc
obťti nad„armo, gcnž gcst marnost ďcz
polepsscnj srdce a naprawenj žiwota.
Nowomťsjrů wassich i flawnostj wassich
ne„náwidjm srdečně, gsan mi bťem co
nem. Y kdhž rozprostjráte rUcc wasse
modljcc se, skrýwám oťi swč pťed wán
mi, a kdhž mnošjtc modlith, n ewxpslýow
chám wáď: Naprawte sc, pťestaňte zlc
čin iti. u Q gakčm způsobnfzncmxťoloánjnedkle
alc dťjwc mlmoiti mám ? Mám horliti proti tťm,
genž mamonť slaUžjce pso zisk mrzký práce neur
dowolcnč konagj; aneb horli:i mám proti tťm,
gcžto den tento BohU zaswťccný podlc zahálčiu
wosti radostcm swělxským a prostopássnostcm zao7
swťcUgj; gimžto giž pťcobtižne gcn gcdnU mssi
swatau w tento den slosseti; amb mám brogiti
proti bczbošnosti onřch, kteťjžto zc dnc Pánk dcn
hťjchU činj? Zlch, gak mnoho UessťastUjků gest,
gcnž ncgfaUrc fpokogeni ď tjm, že relý lýdcn hťeee
ssili, BohU se raUhali nrb geg zapjrali, dUssi Ubou
haU wždh wjrr a wjrc prklU a geho strassným
mocnostem odprodáwali, w nedťli za auťel sobř
kladaU, Jcžjssc zapjrati, hťjchk hťjchům přidáwati,
a nábošenstwj zneUctjwati? uu Q, fnad lčpe bUdc,
kdhž wsselikč to zncUctjwánj dne swátcčnjho zastťU
rausskau , toliko pťipomcnU wýstražný hlao Hou
spodinůw, gak geg zaznamenal Jsaiáš, bohUmilý
prorok, gak swrchu stogj: Slaw nostj wassich
nemohU trpčti, Ucprawě gsaU swátko
wasse, frdrťnť gich nenáwidjm. Blkďhž
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zdwihnete ruce wasse modljcc fe, skrýu
wám oťi swé pťcd wámi: a kdhž mnou
žjte modlith, newoflýcháťnwáo.

Pogednčmj sedmě.
Co o swčccnj ncdčl a swčatků gcsstč katolt:
cký kťcskan wčdčtt, a še š nňboznostj a fwč::

domitostj gc swčtitt mň.

W drUhč knizc Machabegskě 15. Ualezá se
pťjbřh pamťti a powúžch hodný. Nhkánor, wůdcc
wogska shrskčho, wtrhUUw do JUdstwa, počjnal
sobř gako člowřk nehpossnčgssj, gako tupitcl Boha
a zákonů geho, mnobo w den fobotnj tropil, a
den slUžbř Božj zaswťcený wsscmožnř zlehčowal.
NapomcnUt gsa od nřkolika bohabogných mnžů,
abh dcn swátcčnj w Uctiwosti mčl, w pýssc swé
tjm hůťe BohU a geho swatčmn dni se raUhal.
Nlc trcst Božjl ssel w zápřtj; nebo brzo na to poee
ražen w bitwč padl ď tťidcjti a pčti tisjci swého
wogska, hlawa a rUce mU Usekánh, gazhk z úst
wotržcn a na drobno rozřezanďptúkům za poktm
hozcn; hlawa i rnre powťssenh na kůl pro polute.7
pU obecnaU. Takowý trest Utrpřl tnpič a Utrhať
Boha a dnc gemn zaswčceněho. Swatč pjsmo
takto sc whgadřUgc: Nhkúnor gakž zwťdťl, žc
JUdaď ďc swými gest w kraginť Samaťskě, zamh:e
slil, kdhžbhsc židé pro ch swáteťnj nrhche byli
Uďczpečili, wssj silaU na nč wraziti a w den sou
botnj bith swčsti. Kddž siak židč ti, kteťjž beze2
dťk ď njm tahnanti mUsili, prawili : Nc tak zU:
ťiwč a UkrUtnř čiň, nikoli tak diwocc, wzteklc a
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UkrUtnč gich Uehnb, alc Udčl cti dni swátcťUij,
sláwh tomU dni, ktcrýž poctěn gest swatostj od
toho, genž wsseckospatťUge : tcďh ten ncssťastný
bjdnjk a nefslechetnjk otázal se, gestliž Ua nebt
ten mocný, ktcrýž pťikázal swťtiti drn sobotnj?
N kdhž oni odpowťdřli: Gcst teU Pán žiwý na
ncbi mocný, ktcrúž pťikázal fwktiti deU fobotnj.
Tedh on dj: J gá take mocný gscm, gá gsem drna
hý mocný Uauzemi, ktcrýž poraUťjm wzjti zbrog
a králowskaUpotťebU wokonati. ch nedoweďl tou
ho, abo nesslechetnaU wůli swaU bhl mohl whkoǧr
nati. JUdaď Machabcgský woláhl proti nčmU,
porazil ho tak, žc Nokánor padl ďe wssjm odke
njm. Tedh rozkázal JUdaď NhkánorowU hlawU a
rUkU o ramenem UťataU do Jcrnfalema pťiUtsti.
N kdhž pťisscl tam, swolaw spolUmťssťanh i knťžj
koltáťi, powolal i třch, klcťjž bhli na hradč. Y
Ukázaw gim hlawU NhkánorowU irUkU Uessleu
chetnaU, kteraUž wztáhna proti domU swatčmU
wsscmohachho Boha, welice se honosil. Gazok
takt bczbožnčho Nhkánora nwi“aezawzprozkázal geg po
kUsichǦptákůmpťedhoditi: rUkU pak possctilčho proti
chrámU powčsiti. HlawU pak NokánorowU powkxt
sil nchweoš na hradč, abh bhla zgewným wsseche
nkm a zťetedlUýmznamerm pomoci Božj.

1. DlUžUo núm wčdčti, žc hncd w zákonU
pťirozcnčm, z poťátkUstwoťenj swťta a ťlo:s
wťka, Bůh sobč ze scdmi wowolil den, a tento
za poswátný držrti naťjdil gesstk dťjwe , nežli
zwlásstnj o tom whdal pťikázanj. Ncb tak psáno
w knizeGenesio2.: Požehnal Bůh dni sc:
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dmčmn, a poswťtil gcg; gclikož dcn tcnus
to Ustál od wssclike práce fwe, ktcraUž
stwoťil. Smhsl gcst tcnto: Den oncn fcdmýe
w nťmž odpoťjwal , Učinil sobk Pán fwatým a
zaswťceným, a chtřl, bh zwlússtč ctťn bdl od
Bldama a staUpcnrů gcho swatým pokogem a wzýu
wánjm, zwlásstť wssak Upamatowánjm na stwou
ťcnj swč a wsseho swřta, .gcnž tcnto den skonťcux
no bolo. Neb to znamenagj slowa: Gelikoš
Ustúl ode wssj prácc swe. Bolť tedo dcn
fedmý BohU zafwřccný od poťátkU fwťta ode
wssrch, gcnž známost o BohU mťli, ať málo gich
bolo, ponřwadž bťhem ťasU znmžjlpánjm a zapou
menmjm sc nezachowáwal. Mci pohane, wcdeni
gfaUcc gm swřtlcm přirozcným , Uznáwali po:e
tťch dnů fwáteťnjch, a slawili ge dlc fweho způ:
fobU. Boli tež pohane, gcnž za to mťli, žc bh fc
kťestanům dowoliti mťlo, dno swáteťnj slawiti.

2. W starem zákonř, w nťmžto Bůh
wůli swaU lidstwU zwlásstnjmi pťikázanjmi. zgc:
wil , pornťil gim wclmi den fcdmý, gakožto

e,den k swřccnj Ustanowený, a pťcstupkh třžkými
trcsth , ba i smrtj káral. Tak totiž mlnwj w
knizc E:eodUď31.: Wizte, abhstc soboto
mč ostťjhali: ncbo ona znamcnjm gest
mezi mnaU a wámi w národcch wassich,
meho ď wámi fpogrnj po wssecko ťash;
aboste potom znamenj zUali, žr gci Hou
spodin, gcnš pofwťrngi wáš fobř, gcnš
ze wsfech národů k zwlásstnj slUžbť swe

noddřlil gfem wáš. Qstřjhchtr soboto me,
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ncbo swatú gcst wám; kdožbh gi pousjd
sskwrnil, erssil, smrtj Umťc; kdož bo dťu
lal w nj djlo, zahhnc dusse gcho zproe
stťcdkulidU fweho. Šest dnj dřlati bnn
detc ďjlo: w den scdmý sobota gcst,
odpoťinUtj fwatč kc cti Hospodina:
každý, kdož bh dřlal djlo wdcn tcn, Umťc.

chďmež, gať pťjsná ,grst hrozba w pťikézanj
tomto o swřccnj dne sedmeho. Nbo wssak gak žin
dě tak lidč wřků bUdaUrjch nemhslili, žc Bůh w
trcstU tomto sljbenem tak hroznř sobč pořjnati
ncbndc, Ukázal brzo strassliwým pťjkladrm. Ncb
kdož gsaU fpatťili žide ťlowřka w ch sobotnj
dťjwj ůbjrati, chytiwsse pťed Mogžjssc a Nrona
Uwedli geg, a tito newťdřwssc, žebo smrtj pottec:lr
stán býti mřl pro tak male prowinťnje a sice
gakan smrtj, Uwřznili geg. TU prawil Bůh :
Smrtj ať Umťc člowěk tcn, ať Ukamc:r
nUgc geg wssccken žástUp w Uř za stanh.
NUmer. 15. euu Chtťl zagistč proto Hospodin
hned z pořátkU trestati tak přjsnř pťestnpnjka, lw
strachU nahnal bndaurjm, abo hčáchUtoho sc tak
snadno ncdoansstťli. N nhnťgssj kťrsťane znumcťnut
gj den tento nc z malichernč gcnom, ba z žádnč
pťjčino, gen pro lakomost a zistU dochtiwost, nrm
ohljžcgjcc sc na trcstp, kterými gc Bůh bUďto w
swřtř tomto neb bUdachm nawsstjwiti může.

3. W nowem zákonk, w zákonřto miel
losti, pťesslé swťcenj dnc sobotnjho na den nl!uex
dřlnj, tak abhchom drn tcntox w také, w gake
grn mošné wážnosti a Urtiwosti mřli. Ncb tak
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naťjdili swatj aposstolowé, gak swťdťj swatý Am
šUstiU,ťka:„Gclikož něgaký djl časUbýti
mufjn w nkmžto se wěci Božskč ctjti
magj, a úctU Bohu patťjcj wzdáwati
gest, wowolilj aposftolowč co xúhlepe
zc scdmi dnj tcn, kterýž prwnj gest, a
který dncm Pánť Uazwali.„ Přjčinagcst,
proto žc w ch tcnto, totiž w prwnj týhoďnU
DUcha swatkho aposstolům a giným wťťjcjm oca
slal. SkUt. Np. 2. un Protož práwcm sc něa
ktcťj domýsslcgj, žc kdo hťessj w dcn Ucdťlnj, a
gcg takto zneucťUge,hřesijproti Bobu thi, gca
hožto wssemohaUčnostj swřt stwoťen gcst; proti
BohU Somx, gehožto narozcnjm a z mrtwých
wstcinjm spasen gcst; proti DuchU swatčmU, chž
w den tento na swčt a na lidi posláU gcst; a tak
ncwděčnými fe pronangj proti wsscmohaUcnosti
the un maUdrostiShna u dobrotť Dncha fwau
teho; Ucwdčťnýmiproti Stwoťitcli BohU ux Spaa
sitcli nasscmu Jržjssi KristU PánU ou Potťssitcli
DUchU swatémU. Winnými wssak se Uťiniwssr tou
liko ncwdčťnostjuncmámee:li sc báti trcstUBožjho ?

N tťrba za nassich ťqsů Uir takowčho fc nc:
stáwalo , nicmenť sc báti mUsimc trestU Božjho,
ďh Uetrrstal náo bUď ohnťm, ncb zimou, neb
ncmocj, wognaru, ncb čjm giUým, bh netrestal
bnď náo, bUď giných pro ncio. N ač netrcstá:li
zde, bUdc trestati gistť tam tjm důraznťgi, ncb
sám mluwj strzc Ezcchielcproroka20.: Sob oth
me posskwrnili náramnť, proto ťckl
gscm, žc whlegi prchliwost swaU Ua nř
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na poussti, a zahladjm ge dorela. .u
Stťežme se tcdp, bh prchliwosttato na náo nrpťissla.

Ncpokládchtcž fe i wh otcowé rodin za hťjchů
prázdnč a trrstU pwstč, kdhž na wáš rozkaz slUžew
bnictwo wassc o dobhtkem, neb bez nťho uprcxcUšc
w den nedřlnj, do mlýna ncb na trh, nrb ů piwcm
gede, ncb w djlnř, we fabrirc, ponťwadž to wsseBůh
zapowťdřl,gak Uťjkap.20.Er.: „Šrst dnj mů:r
žcš, smjš p,rarowati, a dťlaati wssecka
djla swá. Sedmého pak dne fobota, odn
poťinUtj ke rti Hospodina Boha twého
gest. NebUdeš dřlati žádnčho djla w
Uřm, th i son twůg, iddccra twá, flU:s
žebnjk twůg, i dkwka twá, howado twé,
ipťjchožjp kterýž bhdlj mezi wámi. ur
Wssechnh zdc whpořjtal Bůh, bh ňikdo ďe lstj fe
whgmaUti a womlUniti ncmohl.

Wsiak gcstli gakaU pracj fc zprznj den snoeiuxs
tcčnj, zagistč nchche hťjchcm se to stáwá z neb
kdhž stUtck gednak dowolcný nedřli zhanobUge,
tjm che gi mUsj zhanobowati hťjch nikdo ncu
dowolcný. N toť držjm za pťjčinU wssj bjdh za
dnů nassich, ponťwadž hřjchh wsscho drUhU,
roszstilost, Uchdnost opilstwj , nočnj schůzko
mládeže, w dcn swcitcčnj nehche se páchagj.

N toť potťcbj wedťti wsscm, toť chce Bůh, abh
od wáo zachowáwúno bhlo Toť gest wec wassc, paa
matowati wsscchno a skUtkemzachowáwati. Zaneu
dbátc:li ncb zapomencteali poUčenjtoto, a ginakoli
řiniti bUdcte, a dnh Božj zlehťowati, bUdc se
wám dmoci pťcdhodčti, rož prawili žide : „Nenj
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tento člowťk od Boha, kterýž soboth
neostťjhá.“ Zan 9.au

.skatolický kkcsťan má o welkaU nábou
šnostj a swkdomitostj ncdřle a zaswťu

cene swátkh slawiti a sldťtiti.

W drUhč knize Ezdrússowř kap. 13. sc dou
čjtámc, že k:tjže židowský Nchemiaš, wida w den
BohU zaswkcený lid we winicjch pracowati, bťeu
mena nositi, wkci prodagné do mřsta wlčkalxi a
tržiti, welmi sc diwil nad taUto bUď newťdomoa
mostj lidU, ncb nadj ldrzostjd gcgich w pťestUpou
wánj dnů swáteřnjch : protoš wssrchno takowč
wťci zapowřdťl, a bránh mřsta Uzawťjti kázal,
po celý deU zaswřccný, hroze, že nepťestanaU:li
zncUcťowati dnů takowých, přjsnť gich trcstati
bUde; ťjmž lid zastrasscn od toho UpUstil. u
„W tťch dnech, prawj Nehcmiáš, widřl gsem w
JUdstwU, ani tlařj wjno presem w sobom, nosj
snopo w hromadh a nakládagj gc na oslh, tež
wjno a hrozlw a fjkh, i ldsselikejbťcmeno, i giUej
takowč wťci, a wnásscgj do Jcrnsaléma w den
sobotnj. Z oswkdčowal gsem, abo w tcn den,
w kterďžslUssjprodáwati, prodáwali.mDomlanal
gsem gim gednoho časU, kdož prúwk w den sou
botnj prodáwali potrawU. Třž i Thrsstj osadili
se w ZerUsalčmť , wnússegjce spbh i wsseligakč
wťri prodagne : a prodáwali w sobotU obhwateu
lům JUdským w Zemfalémk. Bl protož domlaUu
wal gsem pťednťgssjm JUdským, a ťekl gsem gim:
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jjGakci to wěc zlá, gaká neprawost, xxkteraUžwo
ťinte, a posskwrňngete dne sobotnjho? Zdali
tehož nečinili otcowč nassi; protož pťiwrdl Bůh
Uáš na Uáo wsselike toto zle i Ua toto mťsto?
N wo pťidáwúte hnřwiwosti Božj Ua Jsraelc, on

ssjce sobotu. Stalo fe pak kdhž odpocilml!puu w
stǧnU bhlh, kdhž se chhlilo k wrčerU, a slUncr
giž nrswjtilo na bránh JerUfalemské pťrde dnem
sobotUjm, rozkázal gfem zawťjti bránh, a rozkáu
zal gscm, abo gich ertwjrali až po sobotk:
k tomU i ze slUžeijků swých nřktcre postawil
gsem U bran, abh žádUý úewnássel gakého bťeu
mena w deU sobotUj.“

Žide totiž z garma Babolonskěho žagetj tea
prw xpropUsstťUj, bUď přikázanj Božjho erěu
domj, neb pro dlauhe ď pohaaw obrowánj zkažea
nj, zUcUcťowali dnů BohU zaswěcených, Uepomý:
sslegjce, šebh to bdl hťjchgakúe Pošongee dobo
nhnťgssj nmalezáme malý počet židúm podobných,
gessto bUď z hrUbe Ucwčdomosti, neb lehkowěros
nosti, Ueb wrdmi gfaUce zlými pťjkladh, adowour
lenjm wrchnostj Uemagj to za hřjch, nositi a woziti
bťcmena, mljti, tržiti a ginč slUžebUe skUtkp w
den Božj ťiniti. Nlc kýžbh gcn geden bhl ten
thcmiáš, mUž, ktrrý mocn!ěm gfa pťed lidem,
teUrťowánj a wsscdnřnj dnů swátečnjch zamezoo
wal, an lid knřžj giž neslhssja UapoijáUj ge:
gich si erssjmú. Slpsscli gsme, že rrptali Fariu
srowéy ponťwadž PúU Ježjš w den spbotUj bol
nzdrawil Uemocne, ač gcn slowrm beze wssj
práce;x slhssjme tež, gak newřrnj žide fobot swých

5
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zachowáwali a grsstk zachowáwagj; widjme ale
ttž, gak kťrsťane dnď BohU zaswřcene zneUcťUgj
a possiwrňUgj. Naproti tomu wizme, proč swk:7
domitk a proč mibožnk se magj dnh swáteřnj
swřtiti. „

Perj pťjřina gest pťikázanjsameho Bo:7
ha a sice přikázanj pťjsne. Sotwa ga:
kaU wkc tak přjsnř a tak mnohonásobUř přikázal,
gako fwřcenj dnc fcdmeho. Tak prawj kniha
ErodUď 20. w tťrljm z pťikázanj Božjch : Pous
mnř, abdď den fwáteřnj swktil. 2l wkau
pitole 31. ErodUďprawj Bůh : Wizte, aboa
ste sobotp me ostťjhali. PamatUgtc fo:7
b oto me, prawj Bůh wýslownř, gchož gc a
býtimá sobota; nebeřtc mnk gi urUechte gi Bou
hUuu dalť wám ssestdnj; wržmcte:li gi BohU up
wežme wám i co lw wám bhl dal w ssesti dnech.
Takowá slowa opakUge w pjsmU swatčm ťasto,
abh whrozUmjwali lidč, že pťjfnř to naťinge, a
že tedh gim poslaUchati gcst. Y ncwidjmc:li ď ga:
kaU bedliwostj zachowáwagj mnozj lidč rozkazh pá:
Uůw swých? Lidskč pťikázanj tcdh zachowáwqgj,

o a p„ťikázanj Božjch nemřli bh zachowáwati ? Sc:
bastian Můnster woprange w ťtwrtč knize kolčš:7
moǧrasieswč: „že TUrci ažk hlUpstwj pou
slaUchagj pánů swých, Ueb wrhagj se
do ťek hlUbokých a bhstrých, pťccházegj
horo pťjkrč; Ua rozkaz rowinaU ipau
hrbky ťjtj sr, UepamatUgjcc na žiwot
ale na porUřcnj, w bdčnj a hladU gsaUu
cc welmi snássenliwj.“ Umťgj tcdh diUoour
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chowřUto wsscchnorozkazh pánů swýchwokonawati .
alr kresťan neUmj whkoláwati rozkazh zákona
Božjho !?

DrUhá přjčina núď knábožnčmU swřcenjdnů
Božjch Uabádagjcj gsaU nesmerě Užirkp, ktcrých
sljbil Pán swřtitelům dnů swátcčnjch, da tdto gsaU
dUchownj a časnč.

DUchownj Užitko. Gelikož ťlowkk,Ustau
mlw odc wssj slUžebnč prúce, ssed do kostela, a
slossew zde slowo Božj a mssi swatan, culřastxos
Uým se stane nrskončenč cend gegj a welikčho
Božjho požrhnánj. Pak přjtomm gsa modlitbě
tak mnoho nábožných wčťjcjch, stane se nápodobu
nř ť gj aUťastným; takč geho proďbo, pťánj a
potťebo angelč swatj pťigjmagj a pťcd lrůn Bože
skč Majcstatnosti donássegj. Koneřnť se mU poo
skhtllge přjležitost w prospjwúnj w dobrém a w
naprawrnj žiwota. Swatý Yntonjn Egoptský,son
wznesscnýchrodičů, pťigda do kostrla a slhssc slowa :
Čhrcš:li dokonalým ďýti, gdi a pruodeh
wssrcko,ro máš ustatek swůguorozdro
chUdým, a bUdeš mjti poklad w nebi.
Mat. 19. u gakobp ksobř ťcťenápowažowal, a že
KristU tak slaUžiti má, sobě pomhslil. Prodaw
tedh statko, pcnjzc chUdým dal.

DrUhý Užitck gcst časný, kterěhodo:7
fáhnaU oni, gcnž jdrn fwáteřnj nábožnť fwťťj a
zachowúwagj; ncb Bůh sr o nk stará, o gcgich
žiwot, hospodáťstwj a ginč k žiwotn potťebne
wčci pččč wcda. Prawdiwoť gest zagistč zasljbenj
geho: Hledehtr pťedr wssjm králowstwj Božjho a

Ze!ř
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sprawcdlnosti gcho : a dludto wsse ďndc wám přiu
dáno. Mat. 6. u Tcnto slib swůg brzh woplnil
Uashtiw poslUchaťů fwých, ani laťnili, zazráťnť
wzmnoženými chlčbo. Tak stará fe Bůh wždockh
o tď, chž pocm gcho wdhledáwagjn Ucb sljbil
to giž dťjwc w knizc LcwitikUď26., ťka : „Ostťju
hehtc sobot mých; gá gsem Hospodin
Bůh wáš. Bndctcali žiwi podlc pťikáu
zanj mých, a porUčenj mých ostřjhati
a ťiniti ge, dám wám desstť ťaso swýa
mi, a žcmk wodá aUrodU swan, a stroxes
mowe plnj bndaU owoce. M.lácenj obi:qr
lj postihne wjna Bbjráltj, a wjna ďbj:
ránj postihne setj: a bUdcte gjsti chleb
swůg do sotosti, a bcz strachn, bezpečnť
bodleti bndetc w zcmi swč. Dám po:
kog w končiUách wassich: bUdetc fpáti,
a ncbudc, kdo bo wáďpřrdksil. thplc:ul
njm zlá zwjřata, a mcť ncpťatclskh,
wogna ncprogdc kragů wassich“ To
wsse pťisljbil Bůh židům, bUdaU:li pťikázanj gc:
ho ostťjhati, a dnh swátcčnj swťtiti a zachowá:
wati. m Udřlil bh toť,xowsseho i Uám kťcsťanům,
kdobochom po cestách gcho přikázanj kráťeli a dnh
Pánř swřtili.

Tťetj pťjřina powszngjcj k Uctiwosti dnů
BoýU zaswřcenýchgfaU řrcsto bnďřo ťasně
nebo wččne, genž oťekáwagj pťcstupnjkp. Neb
gcstliže w starčm zcikonť trcstal Bůh člowťka, an
maličko dťjwj šbjral, bh zatopil na ohnissti swem,
a gak sc zdá, nebhl tento žid, nčbrž pohan, zákon
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ťen bnď málo bUď docela neznagjcj, NUmer.15.,
tjm che třeotež fe wh, kťesiaUé, pťed trestp, ktee
řjžto zneUcťUgetednů fwátečnjch. Trestalť zagčste
Bůh w starem zákonť mnohokráte a rozlčťně,
abh potomri sc stťežili pťed hťjchem tjmto.

Ponťwadž ale zťjdka pťestUpnjci dnů Pánť
weťegnř trestáni býwagje ať tjm che hrozj se
txrestU, genž na Uč ťekú w žiwotč bUdaUrjm. Neb
snad fe oddalUge ď gegich treste:n ťasným, bh
tjm krUtřgssj bhl wťťný. Nozwažme tedo toho :
Gestli gčž welký gesti trest mjti rUkU snchaU ď
Ueďwčtssj bolestj , býti slepým, chromým, hlUZt
chým neb ginák zmrzaťelým, čjm tkžssj bnde trest
bUdaUrj? Žádný ncchtťgž tedh dnů swátečnjch
zncUrťowati, an trest bUď w tomto nebw onom
swktč gistč žádn ého ncmine.

Pogednánj osmč.
l. Co Uenj dowoleno, aniž siUssjkatolickémU
kťestaUU w den Bohn zafwčccný, ll. acomn

Uaprotl tomn wclcUo.

l. Gestli giž žide Upadli w powkrU z ohledn
zachowáwánj dnj Božjch, pohraUžili se kťestane
w mnohtm horssj a BohU nemilegssj zneUžjwánj.
W skUtkU stáwá takowých , gežto kdobo maličkost
opominUlč, za welčký to sobč pokládagj hčejch;
ale tťžke prúce, wozatagstwj (formaUťnj), zcmeer
dďánj slUžeď Božjch, pitko, opilstwj a tance za
hťjch nemagj, ař to wsse giž pťi fwťtlc přiro:r
zenem těžkč a ncbrzpeťne se býti zdá. Protoš
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hlcďjmc křiwt náhleďh oprawiti tjm, žc Ukážcmrš
ro fc ncslUssj w drn BohU poswťccný činiti.

1. Ncslnsij a bez hťjchU prowozowati fe Uc:
můžc wozatagstwj wůbecžwoženj do mlýnů,
Ua trho wýrořnj, do krámů pro zisk a penjzc,
což wssc alc za nassich ťasů zaj hťjch sc giž nešpo:p
wažUge, ač se to koná ď celaU rodinaú, dolxdtkcm,
prarj a Unawcnjm. Ncb kdož scim Bůh prawj :
„Ncčiniž w ďen tcnto žáďnč prárc ani
th, a.ni fhn twůq i dccra twá, slUžcb:
njk twůg, ďčwka twá, howado twč,i
pťj.chozj, ktcrýž bhďlj mczi wámi.“ Ewd.
20., gak gest možná, abh křcsiaUsstjwozatagowč,
mldnáťi, hospodsstj, tržnjci, garmqrcčchi a gim
podobnj woženj swěho obilj, maukh, zbožj, pi:
wa, ď dwťmaž š ťtwťmi koňmi a e rodiUcmd Uc:
mčli za hťjch? N to tjm chc, an to UeťťUj
z UaUzc, alr z lakomstwj a ziskU dwchtiwostid?
Bl kdhž fcxgindh Uedowolilo židům gjti w f oo
botU pkeď tisjc krokú, gak whfwjtá ze
Sknt.d Yp. 1., gak mohaU kťestanč za dowoleUč
powažowati negcn chozcnj, alc i tťžkč Uossrnj,
woženj š dobhtkrm a ďe slnžcbnjky za dnů žao
swťrcných často kolik mil. Powaž to každď zdra:
wým rozUmem, bUdaU:li moci ztoho aUťth klá:
sti? Hleďtež, wh zistUlapaťi, bh se Ucstalo wám
gako onkm pozwaným k hostinť w Ewangelimn
sw. LUkássckap. 14, žnichž se prwnj womlanal,
žc kaUpil dwůr, a žc mUsj ho zhljdnaUti; drUhý,
žc kaUpil patcro spťeženj wolů, a žc ge mUsj kuo
siti; a tťmito pozemskými wřcmi zaneprázdnťni
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zanedbali hostinU, Uťiniwssc se nehodnými Zj a
ncschopnými, bo kd!! che připUsstťni boli, neb
prawil krúl: Prawjm wúm, že nikdo
ztťch, gcnž pozwcini bhli, ncokaj weu
čeře mč. Tak se stane i tťm, ktečejpro obchod,
mlýnh, zisku hledánj a wozatagstwj dno zaswčn
cenč zcwssedňUgj, a k weťcieem a swatbám Božu
ským, gežto se w chrúmjch na tagcmný způsob koo
nagj, nepčxicházegjre,slUžbUBožj žanrdbúwagj, a
nehodnými fc ťinj swatlw ncbeské, ktcraU bUdc
slawiti Pán ď whwolcnými swými po wssechno
čash.

2. Ncslussj a bez hťjchU whkonati se Ucdá
wsseliťáprácc od ťemeslnjků w den tento
konanú. Wřztež tcdh řcmrslnjci, žeť hťjch to gest
bUď pracowati, bUď započatč prúce w dcn swá:s
teřnj dokonúwati, ať gcst to pťcd slUžbami Božjur
mi, neb odpoledne , neb w ektrraUkoliw hodiml,
wřztež že Bůh přcstUpcezákan stoeho trestati bUn
de. Ehwáln hodnč bdlo nařjzcnj w SkotskU dle
Hektora Boetia: Uzawieeno gest před ťafh w
SkotskU od Bhromáždřnj, abo giž fobota od dwau
Uúclč hodilw w polche zaswřccna lwla, a abo
žádný wssednjch prúrj nekonal, k ťemUž fe znamen
nj zwoncm dalo: pak fe wčnowal čaš wěcem swau
tým; sslo se na kázanj, požchnánj, a slawnost
trwala až do pondťlka. PřestUpitclowč boli pťjsnč
trestáni. Pončwadž ale aUřadQ nad takolúými
w!žstUpko nebdj, U zuawinilce netrestagj, gc se co
obáwati, bo nebdkl Bůh a Uetrestal ranaU něgao
kau negen winně, ale plžowinnč i newinné. Potrfu
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stali gsaU swatj mUťcdlnjri Thebegsstj zlatnjka gixas
stčho, genž w drn nedřlnj, an wssickni donkostcla
odcssii, doma,zůstal w swčm Umťnj pracugr, pou
padssr a wobiwsse a wopoliťkowawssegeg. ij
alr swatj mUčedlnjci milosrdenstwj pronázali mU,
an zachowán bow, o fpasitelné prosil gmčno a
kťesťanem sc stal. To wdprange fw. EUchariUď
Loonský.

3. Nenj dowolrno w den zaswťcený, sotwa že
msseswatá se odbola, oddati sc pitj; na nťžxs
to boli nřkteťj tak pťiwokli, že giž z rána pťed
slUžbami Božjmi poťjnagj, až do weťcra nrb do
drUhčho dne pokraťugj, gakoďo dnowé tito k tous
mU Určcni boli. Wřztrž wssak pigáci wo, šc ta:
kowé gednánj gest neslussné a hťjssne. Nad to
oboťegnč fe Bůh ginými fpůsobo Urážj, bUď šc
fc gazok na Uzdč Uedršjn Uýbrž k pomlUwcim, na
cti Utrhánj, a bezpráwj giných sc mu powolUgr,
Urb i tak wádť, Uadawkám a oplzlým ťeťem, a
mimo to se wssechno bjdnť wodčlanč penjze pro:7
mrhagj. .

Ncměgtrž sc wssaťiwh, hospodsstj a sklcpu
chi, za prázdnč hix,jchůtťch, ktrřj se w krřmách
wassich pássj ; gsteť aUčastnjri gegich, zwlásstř třch,
genž za noci sr ťinj; ncb w nori fc magj hospo:s
dh Uzawťjti, ťjmž i hřjchU brána fc Užamkne.

4. Nrslusij se a hťjch gest, Užjwati dnů swáu
tcčnjchk okrásslenj tčla, ktcrýmž bo
gsi oči lčdj Ua fe obraccl, což ťinjwagj žex7
np, panno, wdowo, zmaťjcc tjm weliký dnr zaB

swřceUéhodjl, tak sice, že šhlawnj djl msse fwatč
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zanedbagj, což hťjch gest. Alc wťžtež, toť že gcsstť
wřtssj hřjch gcst, krássliti třlo, bh gstc widjnh bolh
od milenrů a ljbilh se gim. Plakaliť gsau Uťu
kteťj Swatj nad taUto mamostj žeUskaU.Tak
swatý Pambo pťigda do Nlerandric a spatťc ženo
sstiml marUř whssperkowanm:, hoťke slžo wole: e
wal, a tázán gfa po pťjčiUťslz tťchto odpowťdčl:
Dwř wřci mne k tomUpohmllo, pťcdnť zkáza
ženh te, a za drUhe, že nc„wonasnažUgi
BohU tak ljbčti sc gá, gakp ona swřtn
a lidcm neesthdatým. Kpláči tedp gcstgiž to,
že lide wjrc sobk zálcžcti Uccháwagj Ua okrafc tťu
la, nežli na okrase dusse, abh se žaljbili BohU.
Gcst se wssakro báti, bo marnj tito lidé neopla:
káwali rnmrnosti swč w žiwotť bUdachm.

5. NeslUssj sc a často tťžkým hťjchem gest ta:
ncc w deU nedťlnj, pončnšadž bez necudných po:
fuňků nebýwá, ktcťj i ostatnjch popužUgj. N ač
negsaU wssechlw tance khanťUj: k chwálenj pťec
UegsaU pro nebezpeťenstwj. Dobťe zagisté prawj
swatý BlUgUstiU:Lepc bh profpťlo gino:
chůmgjti ža pthem, a dčwčatům pťjsti
wan Ueb lcn, než pťi hUdbč Uebczpeul
čnť fkákati. Pončwadž alc ncžkusscUámladostj
tanci a tťleonsti oddaná řjci sobť nedá, bolo bh
kpťánj, bo widťla to, což fwatý Stťpán, biur
skUp DieUský, poslUchaťům swým Ukázal. Poťaw
totiž ď welikau horliwostj auťad swůg zastáwati,
kázage, napoijage a nawsstťwugc lid swůg, Uicot
měnř widřl, gak hrozUaU slepotaU lid gehou porau
žen gest, gak w den swáteřUj trhh, hospodh, tancr,

)(
k
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a ncbezpcčná diwadla xfe.prowozngj, a drn tento
ne BohU alr ďáblU se wěnuge. Protož kázagc a
dobrými a zkusscnými slowd lidU zaslepenost grho
Ukange, gen potUph dossel. Pťcdewzaw od toho
okamženj gen pro tUto wěc pracowasi, a nic zpoxb
ťjditi Uemoha, whgcwil zřegmě swůg aposstolský
úťad, a kázal ďáblům, genž lid geho kččnům
takowým ponaukčlli, abd sc Ukázali, nicmčnč wssak
žádnčmU ncUsskoditi.kaážj sc ďáblowč, strassidla
hrůzná, fmrad a plamcn wodhchUgjce.Hle, tU
otewťeli se zrakowč zaslepencům, i.polcpssiliť žiul
wot a mrawn swe. Takowých aposstolských mUžů,
sakowaU ctnostj ozdrogených bolobhi tcď zapo.xap
tťebj , b:) otewřeli zrakh třm , gcžto sarářů a
kažatelů často napomjnagjcich slpsseti nechtčgj.

ll Weleno gcst ždršeti sc od hťjchň, pracj
hmotných a wssech fiočtskych, bycby i dUcbow:

Ujch zamčstknanj

1. Qd hťjchů.
Ctižádost a nenáwist stála ďábla wťčnaU

zkázU, a pťcc ncpťcstáwú grsstě záwistiwým a
rtižádostiwým býti, až do dnesska szpnaU hlawU
proti BohU wztoťUge, a wssj možnaU lstj gemU
daň Božske slúwh Ukradnauti fc whnasUažUge, a
poslussnost lidskěho pokolenj sobř zgrdnati fr na:
máhú. Mezi geho wdnasnaženjmi Uenj to posle!uep
dnj, žc dnn zaswčcenč slnžbě Božj sobč wodobďti
ď Uehwčtssj snahmx sc přiřiňngc. Tážete se, ga:
kým způsobcm? Poslnšte přjbřb zpjsma fwatěho.
„Ypollomxď prwnj wůdre králc syrskčhoZlntiocha,
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stawť fe ro pťjtešl, wtrhl do mťsta JerUsaléma, a
pobow zde pokognť po nřkolik dnj; kdhž dcn
swúteřUj přissel, a židč zahálre a rozkossi scdoddali,
fwolal ze wsscch mřsta djlů wogsko swě a hroznaU
porážkU mrzi žido nic takowěho netUssjrjmi způ:e
fobil. u Tak tčž ťeká pekelný nepťjtrl,upo celý tý:x
hodrU skwt gsa; w nedřli wssak a w deU swáteřnj
Uáhle kzbrani swč sáhne a swťt Uesijslnýmšohaw:t
nostmi naplUj; proto smUtnaU ukusscnostj wjme,
že ro den ncdřlnj a swáteťnj che se spúchú hťj::
chů, Uež celý upťe!de!sslýtýhoden; proto takč wolú
grden horliwcr dUssj, poudobnčfwatčmU NntonjUU :
„O, tč politowánj hodnč sleposti kťcsťanskč,ponk:x
Uťwadž fe doansstj w nedřli che hťjchů, Uežli.
po rclý týhoden.“ uo Zástup wssak, který Uepťjtrl

xpekelný proti kťesťanům w pole stawj, gesk trogj:
pozemský uu fmoslnýud a ďábelský, dlc
slow swatěho aposstola JakUba. uu Kteťj tčto zúa
stUpowě gsaU? tážete fe; na to odpowjm wám
w třech pUnktech. Prozatjm ale prawjm: Co ťčxru
njte kťcsťaně, chrete se Búhn tak ljbč.ti w den
swňtrťnj, aboste ďáblU takč ljbeznj byli?e Mý:
jjte se: Nemňže žádnú dwěma pánům
slaUžiti, Mat.6, žádný nemůže se roz:2
dřlčti mczi Uebcm a peklem, u žádný
ncmůžc Krista a Belčala fobč Uaklour
Uiti.nm Qdťeknťte fe toho poslednjho, a Bohu
neowošssij a neddobrotiwřgssjmrl dnů zaswťcee
Uých žrcla a neposskwrnřnř wřnugte. u

Nedlepssj fwťcrnj swátků gest zdrženj se od
hťjchů. NUže ohlednřme se, kterými hřjchp nehn
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che dm fwátečnj se zneUcťuge, a pak uwašme,
gak nehodná a proklctá wčc tjo pked Bohem gest.
Pomni, abhď den fwátečnj swčtil! .skomU
se má den swútcťnj zaswčcoroati? Boh:l,u nikoli
sebaU takě ďáblU, Ueb žádný nemůžc dwťma pá:
Uům siaUžiti.

Prwnj zústUp, ktcrý pekelný wůdce k pťewrá:
cenj kř.esťanskěhonároda whsilú, slowe požemstjý, a
Uenj nic giněho, než nrfmjrná šádost wťcj pozem::
stých. Pán BůhjUstanowil fleoátkh,bh čloroťk ceu
lých ssest dnj pracowaro sedmý aden dUcha k nebi
powznesl, a tjm che o spcisn se staral, řjm chc
od pracj tčlefných ťistťgssj býti má: alc tak weo
liká gest lakomost kťesťaUů, žc odložiwsse radlici
a pth, kladiwa a cep!y, wssc ostatnj, co zisk pťie:
Uássj za dowoleně magj, odedž pťicházj, že dnoe
wč zafwťcenj, gcnž kob“cskcrstnoeltjudUcha a roznjceu:
Uj Uúboženskč horliwosti Urťeni gsaU, fe proo7
mťnj w dnh wlažnosti a zárodkh lásko wťcj poe

rzemských. Toť zwlásstnj whnález pťelstiwčho ďá:
bla! Jeroboam ohawný král Jsraelský ofwogiro
po fmřti Salomonowř sobč defet kmenů, pozůsta:
wiw prawěmU dřdici králowstwj Roboamowi gen
kmen JUda a Bcnjamin, bál fr, gak wssifkni th:
rani o žčwor a králowstwj. Proxc? Židč mUsilč giee
stč dnď wssiucknidocházeti do JerUsalěma, hlawnj:
ho mksta crlčho králowstwj, bh tam obťtowali a
slUžbd Božj konali; xžcrUsalčm ležrl w kmenU
Zuda. u Mhslil tcdh král U sebe: Uechám:li pod::
daných froýchpUtoroati do Jerusalema, gistť fe wo:
nasnažj Noboam, protiwnjk můg, bh gc ode mnť
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odwrátil a k odbogi popUdil; protož dal dwe
zlatých telat Uljti, a gedno w mťstř Dan a dru:r
hč w mřstk Bethcl postawiti, a hlasem welikým
prowoláwati:Ncchoďtež giž chc do J crU:t
falěma: ch toť bohowč twogi, Jfrau
eli, kleťjž tc.bc wowcdli ze zemk
Ego ptskč. 3. Král. 12. Co fe Ucstalo? Nesťetut
Uý poťet židů opustiw Boha prawčho, k službč tex
lat se ďbřhl. Tak do dnesskauscstáwá. Kťcstanč zan
wázáni gsaU w den fwátcťnj zcela se BohU oddati
a spáse swč dUsse; tU whstawi ďábcl swaU modlU,
mamonU, a hlc, weliký pořet se ďbkhnc, bo se gj
klanťl; fotwa mssi swataU slhssj, ostatrk dne po:t
zcmským pččrm obřtugj, Uc wssak slowu Božjmu
a kťesťanskčmucwičcnj; ale e doma sedjcc
pťcmýsslUgj o wssech pťjlcžitostech ziu
skunosných, wobjragj pcnjze od dlUžUju
ků, procházcgj fc, pjssj pťátelům, na:1
wsstřngj marně fchůžko, a wsse čin,
co mhsl od Boha odwracj, kterážbo ccláwc
wťccch duchownjch mťla pohťjžeUa bďti. Nechci
twrditi, že wcihawost tato hřjchcm grst sinrtclxt
Uým; ale to gisto, že kacjťům slaUžj za wjtanaU
wťc, kdož widj, an mo dno fwáteřnj malichcru
Uostem a rozkossjm Urdmarnťgssjm wřnugemc, tak
že PáUU dnj techto mčnř z Uich zůstaUc, Uežli
Ueečišiečeřu:iřřiřč pomč rrjch nrťxhrůžřřřč. Oořallllč
wssak se k tomn, co che za nonťgssjch ťasů po:t
zornosti potrebugc

Drllbú UepťňtelskýzástUp, který pekrlnď wňdce
proti kťesťanskěml:UárodUwpsilá, flowe fm pslný,
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a nic ginčho Uepodnjká, než že kochú fmhsly, kteu
rč ťlowčk ďr zwjťath obrrnč mú. Q, který den zUu
ťjš hanrbná chlipnosti che nržli w unedčli? Prawe:
diwř řekl TertUllian: Pťi přjležitosti
chlipnosti mizj pobodžnost. Žádný dcn či:l
stota tak krUtý bog podstaUpitj Uchsi, gafo w den
swúteťnj. To giž dáwno prawil kardinál HUgo.
Za dnů zaswčccnýchche Boha Urúžj:
me, a wjre hrdlU a chlipnosti slaUžjme.
Q, politowánj hodnč fwútko kťcsťanskč,w nichžto
fúm rozhorlený mlij Bůh ústh Jsaiássc proe7
roka 1.: Slawnostj wassich ncnúwidj
dUsse mú.

Třetj konečnř nepťátelský zástnp od pekrlneel
ho wůdce k pomoci pťiwolaný slUge ďúbelský,
a gest pýcha, která nikdh hlawo swč wýsse neur
wztočUgc, gako w dno swáteťnj. Wtťlený Spn
Božj přt nemocných Uzdrawil , wodnatelněho uu
žemc, genž wzhůrU pohlčdnaUti nemohla, p řlowť:e
ka magjcjho rUkU UschlaU, uu slepěho od naron
žcnj, uu chUrawčho Urpbnjka brawněho; což zna:
menú dle otců swatých, abhchom i mo tak hognť
w den tento zdrawj dUssehledali. Nehodnč tedh
gest, drahý tento ťaď pťjlissnčmU přstřnj tčla
a marnosti zafwřtiti.

Wopoťjtawsse zbřžnč ohawnosti w dnh fwú:
tcčnj šůťjc,i,. !Ora.x.ťmcsc k tomd.:,. o xťemš gsme

z pořátkU mlnwili, a rozidažmc zdrawým rozUa
mem a nábožným frdcem, gaká to wčc Boha err
hodnú,egakžsw. Jan zlrctanstýwolá: Toť n enj
swťcenj ale prznřnj dne swúteťnjho.
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Pomni kťefťane, prácc a wsseliká ťemesla se w
nedťli jzclpowjudagj,ponřwadž odwracUgj mosl od
Boha; pončwadž ale hťjch wicc nežli každá prúer
cc třlesnj dUcha od Boha odwrarUge, protož pťi:l
kázanj tťetj hťjssnjk wjre Urážj než. pracownjk.
W starčm zákonř drželo fe to ža ť,xixjchfmrti.hodnýž
ďhromažďowati dťjwj w sobotnj den; gak to mej
mpnj Boha boleti widachho swč křesťano snásseti
w dcn nedřlnj dťjwj na hranici pekelnaU? ! WidaU:
cjho gak geho kťesťani za dnů k odloženj bi“jmř
swčho fwťdomj Urřcných UwalUgj na sex ďťýmř
hřjchů, bťjmč tak třžkě, že angelo odbognč pohťj:
žilo w stťed peekel. Protož prawj Bxech, že fwátko
tak zewssednřlěosskliwostj se staly mU. Nenáwi:
djmť a zawrhl gfem slawnostj Uocessich,u
prawj Bůh ústo proroka Nmosa 5. nuxoPrawj Bůh
wasse ou Uedržc gc za slawnosti swč, ponťwadž
slaUžj gen kgeho Urážre, ne alc ke cti: a Uc
nebi, ale peklU a propasti radost působj. Prawjm,
že pcklU a propastč radost půfobj; ncb takť grst;
gelikož totiž ďáblowč ďe fwými žástUpo pozem::
fkým, smoslným a pekclným Uiktmwťtssjho
Urdogdanwjtťzstwj, než za dnů swčxtečnjch,a wio
dj, še w dny toto Uehwjre fe Uadýmá žádost po
časlřých wřccch, tťlesnost a pýcha žiwota nrnj
kwoslowcnj, gak plčsagj a kťesťanskčbezbožnosti
fe wdjmjwagj! Hťedj na JcrUfalčm nen
pťátele a posmjwagj se sobotám geho
Plác Jerrm 1. uu

Střežtcž wh se tedh w pčjpadll tomto a ozbroger

xtc fe, kdhž den nedťlnj pťicházj, wjrc než za o!dpp
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čegnýchďnů proti Uepťjteli pekelnemU; pomosletr,
že žúdný ncmůžc dwřma pánům slaUžitč. Kdo
chce wc fwútck slaUžiti ďúblU, whpowjdú tjm sa:x
mým slUžbU Bohu; kdo chcc slaUžiti Bohu, musj
sc odťjci ďábla; obťma alc UagcdnaU aUplnř
slaužiti nemůže.

o 2. Qd pracj hmotných.
Zapowřchá gestprúce wlastnk slUžcbnú,

ktcraU se Uezabýwagj stawo whšssi, núbrž lidč
txťjdo nižssi, gako gsau kregťj, sscwri, dřlnjci we
fabrikúch, sedlúri a ginj rukama pracUgjcj lide.
Šrst dnj popřúl ti, dobrý kťrsťanr, Bůh, za třchto
pracug w poljch, lesjch, zahradách, ew djlnř, a U:
žjwch k wýdřlkU slUžcbnjků, siužcbnic, wolů i
oslů. Šcst dnj pracowati budcš, a udč:
lúš wsicckoprúcc swé. thž pťigdc alr
dcn scdmý, odtúhni rUcc swe od prúce,
Ueb toť dcn Púnk; pmnoho::li oswogjš
sobř ztakoweho dne, dopustjš se krci:r
dežc. Tak w skUtkUse ta wřc mú, a hlc, gak
mnoho:li krúdežj fpáchanýchncwidjmc! Gaký pořct
gest kťestanů, ktcřj w nkdřli rclj sc w prúcc po:
hraUžrgj swřtskč? Žádostxpo wýdřlkUnerjrc w Uces
dťli sc fpokogUgc a až nauncdťli odklcidá a pro:r
dlužuge; držj sedwýroťnj trhh, fmlanagj se kaUu
pk, skládagj se aUřso zprúcc, bťhá sc sem a tam,
a tolikerě wřri fc dřgj, žeupťikázanj o swťcenj
swúlků promčnutč ano znlsseně býti sc zdú.

Wokonúwúnj slUžebnýchprarj w ncdťli a wc
swátck dá sc w potierbť womlnwili. Neprawč bd
ale bhlo, kdpbochom chtřli o takowaU pracj, kterú
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se kossednjden wdkonati mohla, odkládali až na
nedťli. Skntko lásko a milosrdensiwj k blišnjmn
wokonáwati, slaUžj nám k zásluze. chnáuli sc
o zachowánj nafseho zdrawj, žiwota, gmčnj, nca
pokládá se za hřjch rUssenj ncdťle. Gealř tťeba
w ťaď žnť sklizenjm obilj w ncdťli pracowati,
dáwú mjstnj dUchownj swč osadř kpracowánj doul
wolcnj. Wdůležitťgssjch pťjpadnostcch běře se útou
ťisstř kbiskUpU aneb fame nehwhšssj hlawř cjral
kwe. Pakli ale ncbczpečenstwj ncnj w skUtkUa
potťrba patrnáe gest oswobozenj od wsscobecnčho
cjrkewnjho zákona aUsiokem nabdtč a obdrženč,
bez toho niťemně, hťjssně a neplatně; hťjssnť:xpro
toho, kdo ho klamnk wdlaUdil, ne ale kdo ho Udře
lil. n: Swatý Jan ZlatoUstú dj : „Qboťegnč ti
dáwá Bůb ssest dnj, ponecháwage toliko gednoho
pro scbe, totiž dne sedmčho. N to byď nemřl tolik
Uctiwosti přcd Pánrm, žebhď mU ani tento den
celý newťnowal, pozemskýmzamřstknánjm ho zleh:
ťUge? Ncosttjcháš se fwatokrádeže dopnstiti se tjm,
že BohU zafwřcený, swatčmu rozgjmánj a slosscnj
slowa Božjho wěnowaný den odgjmáš, k pozemo
ským starostcm ho nadužjwage? Giná ťást kťer:s
sťanů mjnj, gakž to z gednánj gegich wdfwjtá,
žc nenj žádný den w těhodnu k záležitostem wcel
zdegssjm přjležitťgssj, Uež nedřle a fwátek. N po:
Učwabš třch a takowých jidj Bohem mamona grst,
tcdo gest U nich fwťtčti den swáteťnj tolik, ro

slaužiti U:amonť. d
Zapowťzenágest práce rowná slUžcbnč;

gest takowá, gakowáž nepůsobj sire Unawenj třla,



114

alc proto zapowťzcnú gest, an dUcha wclmi od
službh Božj wzdaluge. Tak práce, ač ne ieemesla
samého prowozowánj, předc k nřmU patřjrj pťio
prawowánj. KrahUljci nrljtagj Ustawičnkpowťtřjm
hledagjre koťisti, ale srďagj také na wrchh stromů
a hor, ohlčdagjce fe po wssrch strancich, z kterč
strano a odkud lw gim nadřge kořisti fr zmocniti
whswjtala. uu Takowá chtiwost opamala wrlmi
mnoho fmrtelnjků, ktcixj, ač ne tťlem pracUgjce,
přec dUchem a mhslj xfewonasnažugj, a nepťcsta:s
naU nikdd od whmýsslowánj, gak bh šáďaucj čao
fnč, pomjgegjcj statko a Užitkh wodobýti mohli.
Hťrssj tak kUpci, kteřj mjsto slaUženj BohU aučto
prohljžegj, w pořádek Uwádkgj , dlUžnj knihh roz:71
bjragj, nrb smlano a kaupč Užawjragj. Hřessj
w tom ohledU slUžebnjci a služebnice, kUpUg.jce
erche w den fwčxteřnjod židů, ncmagj prý we
wssjdnj den ťasU.wPřstý poťctza to bUde klásti houj
spodúř a hospodnnk, ncponechawsse gim wtčhodmc
tolik po chwjli. nu Swatá Notbnrǧa, stkwřlýwzor
služebnictwa, pťissedssiponehprw do službw, hncd
fobť fwkcenj swátků wogmUla, a pohnána gsaUc
gedenkrúte proti UmlUwř k žatj obilj w den nedťlo
Uj od hospodáke fwčho, twrdossignost geho zlomila
Uťinřným zúžrakem, powřsiwssi frp do powětřj.
u Nenj tedh na tom dosti, hofpodúři, abl,xsiře:s
ládce práci ncukládal, ale mufjš gi takč , kdobo
fama gi konati chtřla, od nj zdržowati.

Zapowkzená grst práce che než slUže:e
ďnú, která wždh, nehche w den fwáteťnj zexpo:d
wřzenci gcst. Gsau zagistč hťjchowč wsseckhtakowě
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prácc, neb tak pjsseswatú Jan 8: .stdož činj
hťjch, bťjchům a ncpřa.wostcm oddán
gest, služebnjk gest hřjchU. Neb může:li
býti hUUsnťgssj a wťtssj slUžeonsti nad služebnost
hťjchů, kdežto sroým nezřjzeným žádostem, ba sa:
mčmU ďábln slanžjm. Samson, oneU neosilnťgssi
welčkán, mnoho fmrtelUých ran od Filisstjnůw pře:l
stál, často rozďrtil anta a prowazto, koneťnčDa::l
lilaU zrašcU, od nepťjtelc zrakn zbaweU, k ml!šnU
přiwúzán, gako mrzke horoado kola hUáti mnsil.
Nessťastmi, pťehrozUá práre! Wšzmež wssak, žc
Samson gest dle slow fwatčho Rrhoťe hťjssnjk,
genž garmem ďúbelstým tlačený až i potlaťený,
rozUmU a zďrawčho oka zbawený, to Ueďtťžssipráu
ce wodržUge a koná. HťjssUjk gcst slUžebnjk zau
kaUpený ďábln, prawj welmi UťenýSperanza.

Toho a onoho gest třeba, nemůžr sc to giUák
státi,uoprawjte a namjtáte; žádá toho krátkostťan,
wýžiwa rodino, whchowánj ďjtek, chndoba a ginč
okoliřnosti, a kdhbh to wsse ncbhlo, přee ge lepssj

zabýwati se poťestnaU pracj, než hráti w karth,j .
ro kostkh neb newjm gakč ťeči wčsti, nawsstťwowati
hostinh a šchůzkúm rosselčkými ťeťcm se oddati.au
Poseťkeote a Umjrnťtc se; pťiansstjte, že gest
lčpe prarowatč ncž w karto a w kostk:)hráti, nebo
sspatnč a hťjssUč rozmlmdh wčsti. Kdež pak ale
psáno gest, kdež pak se roám poraUřj, abostc we
fwátek, nepracngetenli, museli w karto hráti nebo
sspatnč a hiejssnč rozmlUwo wčsti? Qwssem lčpe
gest pracowati, než gesstk wčtssjho hťjchU se dopuu
stiti; ale toho nemámc řiniti a onoho fe drane
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sstčti; ano práce, hrh i hřjssnč rozmlUwh fpogcer
Ue o mUohoUásobnďmi daremnostmi zancchati.
WogmUtý též gest ten, který bližnij w nessťasta
nčm pádU pomúhá, gako při ohni, neb w nebezu
pečenstwj žiwota m chUdj a ťeledjnoweoprangjce
po polednj odčw sioůg w den swátrťnj; o Uimi a
tčm podobmšmi mnoho fe gich za wdmlUwend má.
Přrce ale sc lckáme a hrozjmc pw nepowssede kletlw
a zloťeřenj wsseobchč Pána Uebeskčho, wdťklé nad
prarj nedťlnj a pťcstnpnjkhdne swáteťnjho. Mnozj
sobč pťedstangj, že kdo wj co w nedčli whdťlagj;
a než oesskrabaU na te stranť geden zlatý: whpUu
knc na drUhe stranč nemoc dobptka, oheň neb
gine nesstťstj, a stráwj i ostatnjch defrt zlatých,
za celý týdeU hoťcc wodťlamých. Neb to zťegmým
slowcm ohlásilBůh skrzeproroka Llǧǧca 1 : W n on
silč gste do domU a roždmdchal gsem
to; u gako z rUkowám to rozdmhchUgi,doan:
sstjm, že i to, což domů snwássjtea gako giste
mátc, wám pogcdnaU gako z rUkaU mizj, protože
Uemáte přitom požehnánj mčho; sili gste mnoho,
a naahromáždili gste málo; gedli gste, a ncgste nau
soccni; pili gste, a nrnhasili gste žjznč; a proř sc
to dkgc,praijofpodin u proto žc dům můg
pnstý gest. To gest, co gste wh boháři bez wsscB
ho práwa wodoboli pwti wůli Božj w den Ueu
dťlnj a swátcťnj , gako prach rozdmochl a zUiřil
gfem gú Bůh wáš. Bůh trestá fwatokrádežnaU
práci nedťlnj a swátcčnj; nedá gj požchUánj, a
wssclike nesstčstj, gako kraupd, wichřice, neauroda
a ginč zlepocházj znefwčcenj nedřl adnů swátečnjch.



117

W den nedťlnj a swátrťnj zwlásstč zwc náo
Bůh k swč portě, wolagc k nám: Pomni, alwo
ch swáteťnj swťtil; poswřť swaU dUssi, poswťť
swťcenjm Uedťlr gměno Božj uu hledeh králowstwj
Božjho. w Kdo to ncťinj, nrmůžeuli se o nťm
wssjm práwrm ťjci, žr hťessj? N poUťwadž proti
tomU pťikázanj hťessj, na ktrrř Bůh slowem:
„Pomni“ neowktssj wáhU a dotisk gest položřl,
může sr fmťle o ncswřtiteli nedťl a swáňů ťjci,
že hřrssj fmrtrdlnř. Wřtssjho ale Ursstťstj nemůšc
prý býti pro ťlowěka na swčlř, Uež gest bťjch, prawj
Blahowřst roťnjk 1847 čjslo 4.: „NraUroda a
drahota, hlad a bjda, bolrsti a nátisko, nrmoc,
mor, smrt a wsscgine, naťež lidř sobť Uařjkáwagj,
co náď tlačj a swjrá, gest gako nic proti hťjchU.
Hťjch gest otcem wsselikč nassj bsdh, pramrnem
wssechenassich Utrpenj a bolestj; on zbawilečlou
wčka rágc, odwrátil a odwrarj od nkho láskUBožj,
wdhánj zc frdce geho žádaUrj pokog, kalj radosti
žiwola, plodj starosti, množj bde, zamoká nrbe,
otwjrá peklo, kácj otťokh swe do propasti, kde pláč
wťťný, žalost nehonach, mUko bez konce.„ uu Kdo
Ua spáchánj hřjchů neswťcenjm nedťl a swálků dosti
nemá, lehkaU mhslj bo tolo lťrtj pťikázanj „s..e)esa:a
trra Božjho“ w tom domněnj přestaUpil, xžegesstk
wřlsfj hťjcho smrtedlnjci pássj, tomU bochom o onúm
wcdle cesto scdjcjm slepým žebrákem ťjci mohli:
Proš Boha, ať prohledntš a widjš. .skdoto poo
zwánj Bohem famým na wrchU Sinai pťi hro:t
mobitj a bleskU daně ncpixigjmá, Uedťl a swátků
dlc naťjzenj cjrkwe swalé kalolickč Urswťtj, tam
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pospjchú, kdxežlw dlr libosti co pán swé wůlc žjti
mohl, za draha:t ceUU dnssr swč kaUpil bdeaU,
mrzkan rozkoš tťlu swčmU: o tom můžemr zagiste
ťjci, ro Blahowksta roťnjk 1847 řjslo 20 prawj
nasledUgjrjmi sloww: „Mnohý z naB Uechcegiž býti
lcpssj Uež ti židé, kteřj, kdhž k nim poslal Hospodin
Bůh slnžebnjko, posmťchw si znich Učinili, ge zgj:e
mali a zawraždili. Mnohý z náB, ač mU giž kynr
žasljbeUá zemk, ař mu prawan blaženost Ukažnge
sám wřťmý gcho Pán, ohljžj se po eghptských hrUe:
cjch rozkosij tohoto fwřta, po bjdnčm otroctwj hťj?
chu, w nkmž mU wolněgi než na fwobodk shnů
Božjch. uu Ncholi prawda, Uař mám gjti na
swadbl: KristowU, Uač taUžiti po radostech Geho,
Uať sr bljžiti kGeho stolU, gjsti z Geho rUkaU,
ťjditi sc Geho wůlj? (Pomni, to wsseckofe ti
w Uedřli a we swátek pťipran;ouge.) Člowřk do:
wcdc Užjti žiwota po swč chUti, radowati sr dle
swč žádosti! Tak fc to zdá owssem mnohemU
z núš.“ N wjte, co za to UťiUilkrálkrálů, Bůh,
že židč slUžeŽijko, kterč k Uim poslal Bůh, bo gim
oznámili wůli Geho, tectili, anobrž i zawraž:
dili, wražedlnjkům třmto? Psáno stogj, že roz:
hnřwaw se poslal wogska swcř, zhnbil wražedlUjko
th a mřsto gegich zapálil. Pamatugmež si tedh,
že trUtýž král až podneB žige, a že má
posawúdc statne wogsko. A wtom wogskU
HospodiUowU slaUžj strassUj bogownjci, ozbrogenj
mocj Božj. Woda, sucho, oheň, baUře, neaUroda,
wogUa, drahota, hlad, nemoc,mor, rozbrog, růzUicr
a giUč podobne strasti gsaU mezi Uimi, a Bůh giž
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negednaU ge whslal, abh oťistili swkt od zkázo
mrawů a od nesilechetnosti lidsleé,zod ncwdřřneho
toho pokolenj, gežto se zanzclo, Uťiniti zadost
pozwánj nedcskěho Pána sweho. u(Ncnaoleimnen
zwc náš ncbeskú Pán kswčcenj Ucdťla swútků?)
N mo bochom ťckati chtťli, až ďh se wogsko to
těž i proti Uám hněwcm Božjm obrátilo; až
hrozná mctla sprawedlnosti dolehne na pťjbptkh,
obce a wlasti nasse?!

3. N wssech swřtských, bhťbo i dnchou
wnjch zamřstknánj.

K tťmto přináležegj zwlásstř saUdnj gcdnánj
na kanceláťjch, uo wýrořnj trho a ccsioxobchoxp
dnicke. Th a takowč žáležitosti gsaU ď to, abh
dUcha kťesťana od wčřných odlaUřilh záležitostj a
takto odpořimltj w BohUxtrwagjcj dnsse rUssilh.
Proti tomU slyšme rjrkewnj i občanskč zákono.

1. Sldšme tedwnchprw nčkterčhlaso cjr:
ťw e. DpUhý snčm Makonstý pťikaznge : „W ncot
dřli se nefmj pod ztrátaU pťe žádnč saUdnj geet
dnánj konati.“ W snčmU Nrelatskčm Uzawťeli
otcowč: „W Ucdčli ncsmj býti žadnč zbožj k
prodegi wostaweno, žádnč sandnj gcdnánj konáu
no, žádná pťe zapořata býti.“ Mnohč snřmo
gsaU Uzawřclh, abo se w nedřli pťi slUžbáchBon
žjch Uzawjralo krčmo a hostincc.mu Nicmčnř ale
žawedl zwyk nřkolik trhů w takowých dnech,
kterč mčnč slawnč gfaU. Naproti tomU weljsnřm
MohUřsiý, genž lml rokU 1459 šhromáždřn, abh
slawnosti toho drUhU, pťipadagjcj Ua Uedčli, na
giný drn odloženh bhlh, ďtjln přjdawkem: „Mh
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Uzawjráme, abh w nedřli a we fwútek trhh a
tance fe nekonalh , a nechceme niťeho trpřti, co
giž w snřmU Toledskem zapowřzeno gcst lwlo.„
Co se poskčz restowúnj w nedřli a we fwátek do:xs
týťe, tedh se w gednom od KUthberta, arcibiskUpa
KanterbUrskčho, w r. 747 držančm fnřmUkažděmn
knťzi a řcholnij zapowjdá, bez newhhnUtedlnč po:x
tťebh w nedřli na cestU fe wodati. W nťkterých
giných Uzawřenjch anǧlosaskč cjrkwe se tež zakaznge
na lodi plaUti bcz powolenj, genž se w pádU neeu
bezprťenstwj toliko Udťlowalo. Saudnj pogl!dnéi:s
wúnj, udrženjtrhů a rcstowánj w neďťli a we fwá::
tek žapowjdagj negen cjrkewnj, nýbrž i

2. občanfkč žákonh. Gak milc cjfařKonu
stantin Wcliký kťesťanskčnábožcnstwj pťigal aǧto
samč wsscm poddaným přigmami bhl welel, Ustaex
nowil nedťli ugakožtojden slawenj a odpočinmj.
Mimo to rozk.ázal pohanům, ld ncdřli krámh
Uzawjrati, od whkonúwánj wsselikýchťemeslných a
Umťleckýchpracj, gakož od whkonúwňnj saUdnjho
fe zdržowati. Thto zákonh přjsnř ztwrzowali a wzu
množowali geho nástUpnjci.

Swatý EdUard , woznawař a král anglický,
Ustanowil w zúkonech, abh se w sobotU ode řťj
hodin spoledne až do pondťlka zrcina žádnú Uza:e
wřenj nestala. Karcl Wcliký žapowťdťl w zákor:
nech pro Lonǧobardh wodaných w ncdřli trhh dr:e
žeti. u W Ynšliťanech zapowjdagj zákolw krále
lereda, gakož i GUnthruna Dánskřho w ncdťli
každý zákUp i prodeg. Trhh fe též pod pťjfnými
trestp zakangj krúlem Kamltrm.
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Katolický křefťcm se mcř w Ueř:ťliwa wc swáu

tek tčž od swťtských zamťstkUáUj zdržowati. Nehu
che se ale tento ďen przUj hlUčUými žábau
wami a radowáUkamj.Whrašenjsc wtťchto
dnech nezapowjdá, pakli gen erinUé, wážne,
slUssne a nikoli pťehnane gest, po Ukonťených
slUžbách Božjch se žakaUssj a nikdo w plnťnj
swých powiUnostj z ohledU pobožnosti whtchowán
nebýwá. Kdož bo chtčl procháku Ua wenrk aneb
náwsstěwn pťátel zapowjdati? Nedřle se mim od
swatých otců co den radosti oďpornčUge, od pou

stU býw;iwá obhčegnk whgmUtá : aťkoliw toto
wsse k dUchownj radosti powzbnditi má, wiďjme
zde nicměnř tčž whraženj pro smoslnčho ťlowťu
ka, ktrrčž ubez wlhwU Ua dUcha gcho welmi Užias
teťnč nebýwci. Než pťece zapúwjdagj zákono
Božj i cjrkeij každe rohraženj, každaU raďost,
která se ď hodnostj, pťjsnostj a swatostj BohU
žaswťrených dnů Uesroronáwá, aUeb UábožUým
lidem k pohorssenj býwá. Swatý Karel Boroa
megský zakázal w prwnjm a třetjm sUřmU Mia
lánskčm diwadelnj hrh a boge o žáwod, tance a
ginč poďobUe radowánkh.

Nc měnť zčchUbnč a hťjssne žlchčowánj nca
dťle gest to, pakli se krťmd ansstčwugj, kde,se
Uestťjdmosti a giUým Urpoťeidkům howj. Podoul
ďnť zjrhřngj nedřji i ťi, genž ze ziskU ďo fpojeu
ťnosti gdaU, abh tam čaď hranjm, podwádťnjm
a prokljnúnjm žmaťili. Snťm Koljnský r. 1536
rozkázal, we swátek wsseckh weřegUč domh, kde

se lidč k gjdlU a pitj Bchážegj, Uzmšjrati, hrp,
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tanre xa wsseckh radowánkh, mrawopoťestnosti kťeot
sťanskč na odpor stogjcj wopowřdjti. Snkm Pc!ax7
ťjžský ldhdal podobrte zúkonh, gež i na prázdne
a marne ťcči wztahngc. Swatý NUǧUstiUprawj
ld tom ohledn o užidech: „Lěpe bh Uřinili, kdhbh
prarowali, nežli xabo w den fwátečnj neslUssnk w
siňjch swých tanrowali.“ uu, Tčž ginj fwatj otcou
we to často smhslným židům, genž fe w fobotU
pracowati, nikoliw ale hřessitiostýchali, whtýkali:
že tento swatý den bez rožmosslenj zahálčiwk maťxj,
w hřjssných whraženjch, gakož i wtanci, w hrách
swatost tohoto dne porUssUgjcjch, tráwj. Nno shu
noda ToUrnegská zakázala w nedťli žthánj stawU
manšclskěho ztč pťjťinh, pončldadž pťi hodech mnoex
ho nepoťáde , roszstilosti a prostopássnosti fe
stáwá. uu Wsseobecnj fnťmowč zakazowali diwae
delnj hrh w nedťli a w postě držeti a nawsstku
wowati. .

Zwlásstť bplo zakázánh, kde den fwáteťnj zlehxt
čowalh. Swatý Karcl Boromegský Umjstnjchan
ťadů na to dolěhal, abo diwadla zcela pominUla;
pončwadž toho alc dogjti nclzelo, zasadil se o to,
abh gimi alcspoň čaď adwentnj a postnj žUeUctřn
Uejbxpl.m Hra w karth w nowťgssjch dobách whn
nalezená bhla, brzo ale po zaweder od nřkolika
snťmů proklata, gakožto takowá , která swřcenj
swútků zbraňUgr, zwlássťpákli sr wr weťcgných Bhroa
máždřnjch anebo po delssj ťaď, ancb před UkoUčea
njm siUžrb Božjch prowonge. Tak Uzawťel snťm
w Krakowř a w Petrikowř, alw scewe dnech snoeiu7
tcčnjch žádná ďhromáždřnj, žádnč hostinh w hoex
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spodách, žádné hro w kostko neb w kartp, hUdc,n
an Ueb tanečnj spolkh aneb coď podobněho. ncu
drželo, zwlásstč w ten ťaď, kdculidé w kostrle pťi
slUžbéch Božjch gsaU. Hra w karto bh se wůbcc
zawrhnaUti měla,x kde se obúwati lze, žc w núa
rUžiwost wzrostc, drahý ťao wošssjmxpowinnostem
zafwčcený Ubjrá a krade. Kdo hraU sweden býwá,

ocjtj mjsto zábawo gen tUpost a dráždčnj„dUcha,
chladnost a stUdenost w siUšbách Božjch. Wůďec
to řelj proti žámkrU a dUchU slawnosti ntdčlnj,
kddž se, mjsto co bpchom měli nawsstěwowánjm
slnžeb Božjch a činčnjm giných dobrých skUtkůUa
poswťcenj d:lssjnassťch mysliti, drahý a swatý ťaď,
swatěmU pořjnánj powiUUowanú, sserednaU, hau
UebnaU a hťjssnaU hraU se mařjwá. Nniž kdož i
slUžbh Božj Ukonťcnč gsaU, mňžc býti powo.lmw,
wssecken ostatnj ťaš zahálenjm nxebxhremjm zmael
ťiti; gestiť Uaproti tomU nassj swataU powinnostj,
še slUssným whraženjm wždď dUchownj blaho spour
giti. Z tčch samých pťjčizn gest od rjrkwe swate
zakázáno, weťegnaU honbn držeti a gint tomU pour
dobnč diwokč whraženj uu a to wsse proto, abh sc
sjm potřebnč odpořinUtj a slUssnáradost a slaonst
nedřle nezastjnila, aniž gmčno Púnř zlehčeno xa
žneUctřUo bolo. x

Takowe radowánko zapowjdagj Ue.e
gen cjrkewnj, nýbrž i stá:nj zákonh.

stať TheodosiUoWeliký zapowřdťl pohanům
hrd Bezbranj a diwadla, kolbh, honbo a, zápasd oe
zwjřath; pončwadž fe nimi slawnosti křesťanůznen

UcťUgj a rUssj. ThcodosiUď mladssj ten6samý žákon aeř
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zákaz wztúhlzi na radowánkw o wrlikýchjaznamenitých
swútcjch rw rocr, gako o wáUorjch, zgewenj Pánť,
w postě, wnčaď wclikonoťnj obořrgnč; pťi tom i
židům w ťjssi rozptýlemým nařjdiw, fwým dobrým
chowánjm tkmto dnům slnssnan Uctiwost na gewo
dúwati. Nikdo Uechtěl k tomn swoliti, abh, kdhž
bo slaonst swých Uarozenin aneb dosednmj na
trůn Ua nedťli pťipadla aneb na Uťktrrý fwútečnj
den, se nťgaká wýmiUka stala, dokládage, že ne:
lze Majestátnost rjfaťskaU lčpe poctiti Uežli wzdú:
njm powiUné pocth Majestatnosti wssemohachho
Boha, genž na nebi t Ua zemi wlúdne. Q židech
mlnwť ďj: „Nechť wj, že dnowe pobožnosti fe
Uemagj w dno radowánek obraceti; a Uikdo ať se
nedomijá, žebh z Uctiwosti knassi cssařskčMa:
jestútnosti kdh k tomU pťimřn býtč mohl, powinš
nosti swatěho núbožeUstwj zanrdbáwati, diwadla
aUeb giUá weřegUá woraženj ansstřwowati; Ue:7
boť Uajsi poddanj magj nabýti toho pťcswčdčenj, že
Uúm UemohaU lěpe slaužiti a náš ctjti, Ucšli bez
odkladU swau oddanost Uehwošssjmn, wssemohaU:e
cij a nehweoš dobrotiwčmnBohU na gewo dáu
wagjcc.“ uu Snťm Karthaǧinstď podal Theodoǧ
siowi mlapssij rokU 425 žádost o stwrchj zá::
kona od Gratiana proti prowozowánj diwadel whn
daněho. Dle těto žádosti whdal tčž Uařjzenj, kdr
zakazuge gjžďn o žáwod a diwadja w nedřji Uejo
we swútek prowozowati. Wssude, kde gen mťlh
thto zúkonh plamost, zachowáwala fe naťjzenj tato.
Gestliže sc ale kterč tam zakúzaně radowánkd
trpj, stúwá fe to gen za tau pťjčinaU, abh se
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ď trpčnjm menssjho hťjchU wřtssijx wkroťiti zau
bránilo.

Nčkoliw ale nemňžeme mjti wýmluwna toho,
kdoi menssjm wýstupkům podnkt dáwá, ano ge za
nťco dowoleneho powažnge. Co tcdh ncmohli
kťesťaUsstj mocnúťowč wc frozUmřnj B tťmi Ue„y:lr
Uťenťgssjmi a nehofchenťgssjmi otci cjrkwe swate
kťcsťanske, židňm a pobanům trpčti, možUeierlijse
Uadjti, žebh to kťcsťanňm wolno a slnssnobhlo?
m We wýchodnj ťjssi trwala diwadla až k š!,ešl
gij púdU, zwlásstř w NUtiochii a Konstanti:w:lr
poli; aťkoliw ncchhbťlo nikdp tťch, genž fe proti
Uim prohlassowalč Be wssj pťjfnosij a dčitklimo:xr
stj; nikdh se ale netrpťlo, abh sc w Uedřli ncb
we fwátck otwjrala. u To, že Uenalezáme wc
FrancaUzskU, w Nnǧliťanech, we Špančljch po:x
dobněho zákona, ncmůže náo mýliti, ponťwadž
tam odtUd za starých časň wssccky weťegnč hrh
wdpowťzenč gsau bylw. Než pťece nalczáme w
zákoUUjkúch francaUzských Uařjzenj od Childeberta

welikonorj atd., genž pitj, zpťw, tanec a podo:t
bnč radowánkh na wrťegmšch mjstech žapowjdá,
nazýwagjc ge Uražcnjm Boha, ohawnaU fwatou
krúdežj. uu Karel Welikď žapowřdťl mčmo práce
a obstaráwúnj kažďodennjch potťeb pro )wto dUo
honbn a podobnč whraženj. Lwajk Núbožný
zakázal každaU marnaU a zahúlřiwaU zcibawU,
zpřwh, taUce a ginč tomU podobně rozkosse a
radowúnkh. W Nnǧliťanech zapowťdčl Kam:t w
den swátečnj honbU; wůbee nemohl Uikdo gindh
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pochopiti,n gak bh mošná bhlo, whkonáwánj tkcha
to wřcj Sc swťcenjnt nrdřl neb swútků spogiti.

Pogednúnj dewúté.
Rozbjrá rozličnč způfobď fwčcenj nedťl a

fwátků; zkterých čtencřř mnohonásobne bohat:
stwj náhledů a wýroků gak swatýrh otců tak
gimšch Uřených mUžů pozná, gak w gednom a
tom saniem tťetjm Desatera Božjho přikázanj :
„Pomni, abhď den swáteťnj swťtil“, sc
wogadřUgj.

Nedřlc a zaswčccný swátek swťtitč
lel slawiti se dmUsj:

l. Djkůťinřnjm a modlenjm krom ipťi mssč
fwatě. jl. Slossenjm slowa Božjho. lll. Zdrže::
njm fe od hťjchů a ze starhch powstánjm. lU.
Wstaupenjm do wlastnjho swťdomj a složenjm
ze scbe bťemeUa hťjchů. U. PřigmUtjm Neosročes
tčgssj Snoátostč7 Olmřnj. N. Činřnjm dobrých
skUtků. Nl. Etenjm dobrých a nábožUých knřh
a wzdčlawatelnýmrozmlanánjm.

l. chťlc a zafwřcený swátck sroč:t
titi a slawiti fr mej djkůčinčnjm a
modlenjm krom ipťi slhssenj mssc swau
tř; pončwadš gest Ustanowenú na památkU do:
bwdinj Božských. Neb an ťlowťkwsserekod Boha
záwisj gak dle třla tak dle dUsse, nic nemá ze
fcbe, ni gche dobrč mhsslenkh, ni chlcba, gjmž
sc žiwj, ni ssatU, gjmž se odjwá, ni gedinčho
okamžeňj: Urnj nic rozUmU whodnřgssjho, Ueš
abh w gistem ťasc k BohU se powznesl, dUchem
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i tklrm odpočjwánjm od pozemskýchzamťstknánj,
bh se cclý tomU občtowal, od nťhož každe okaxl
mženj záwisj. Z te pťjřinh tedh nstanowena gest
nrdťle, gegjž zwlásstnj ,.slawenj gest djkůťinťa
Uj. Protož gest psáUo: PomUi, abhď den
fwáteťUj fwktil, to gcst: aU den tento Uu
stanowen gest na památkU dobrodinj Božjch, stťež
se, th newdťkcm naň nezapomUťl, stťežse, bďď
se tak chowal, gakobhď lwl zapomnťl, gaký den
to, proč Ustanowen a gakými dobrodinjmi oboul
haceUgest.Nehlcpssj obhúgce dobrodinj
gest pamatowáUj Ua Uť a Ustawiťne djos
ků zgewowáUj, dj swatý JaU zlatoústý.
Toho tedh se drž Ua tomlo ktomU rjli zasiokceul
nčm dni, a tak se připraw k obdrženj giných
dobrodinj; Ueb kdo dťkUge, pro nowé dodrodinj
se pťiprange: newdčk ale BožskaU rUkU od náo
wzdalUge; ponřwadž dle swatěho Brmarda Uea
wťrUý w málU ncbýwá ža hodneho pou
wažowciU aUťadU wošssjho. Ncwdťčnosť
gcst wjtr páljcj a whprahUgjcj prau
meU nábožnosti, rofU milosrdeUstwj,
praUd milosti. Q

Djkůťinknj se ale dokange modlitbaU,
giž trnto deU žwlásstě pkstiti Ucim gcst, aU pra:
wj přikázánj: Upokogtež se a wizte, žeť
gá gsem Bůh. QkUste a wizte, gak libý
gest HospodiU, dj Žalm 33. Neb modlitbaU
se srdce nasse ď Bohrm gednotj, zkaUssegegiž nau
pťed sladkost onč wřťne ncdťle. N toť gcst pran
we swřcenj nasscho SaďbathU, Uassj nedčle, pou



128

Uťwaďž tento náš Sabbath mUsj ďýti poťátek
oUe wřřne slawnosti, w Ujž znjti bUde djkůčiUťnj
a chwalozpčwh. Whplniti totiž mámc toto zŽal::
mn: Na každý den dobroťeeťiti bUdU
tebe achwáliti gmčno twe na wčkowťu
kůw; gelikož gako holUbice pťi každčm zrnU očj
sw!šch kanebi pozdwihUge, . tak bo zrakowč nassi
pro každč dobrodinj k BohU obracowáni býti
mřlč.

MUsj se msse swatá slhsseti, a fice
dle zákan. Modlitbd, kterč dnchownjpastýť
še fwými swěťenými wřřjcjmi we fpogenj a spo:5
lečnč BohU pťinássj, tjm spjsse whslossenh býwa:
gj, pakli w dUchU bratrskč lásko, která se i w

zewnitťUle spogenj gewj, k trčǧnU smilowáUj a
milosrdenstwj wstUpUgj. Občt msse swate bhla
powždh prostřcdek takowčhoto spogenj , Ujmžto
kťcfťane po wsscckd čash thi nebeskčmU chwálU
a djko pťinássjwali, prosjcc za odesstřnj hťjchůw
a giná potťelmcř dUchownj i třlesná dobrodinj.
Bohužel! tato horliwost ale w brku ochladla,
tak že cjrkew fwatčl nUcena se widčla, Uedbalce
pťjsnými přikázanjmi knawsstčwowánj slUžebBoe
žjch pťidržowati. Nehche ale dolčhala Ua to,
abh wřřjcj w chrámn PáUk za farnj gim whu
kázančm, a pod swými Ustanowemžmi dUchownju
mi pastúři a spráwci se ďhromažďowali. Snťm
Tridcntský wodal tento rozkaz: „BiskUpowč
magj lid napoijati, adh pilnč swe farnj ko:
stelh alespoň w nedřli a we swátek ansstťwou
wal.“ xZ toho aUmhslU Uapomjná fwatý Karel
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Boromegský křesťano welmi dňtklčwť, abo nax
wsstťwowánj fwčho farnjho chrámU Pánř nczau
nedbáwali. Qn prawj: „TaUto wýstrahaU nclul
pomjnáme wssecko, a gednoho každěho zwlásstť,
zapťjfahagjce ge sksze milosrdcnstwj Zežjsse Kri:x
sta, abh, ařkoliw wmťstách a w pťcdmťstjch Ua
bljku magj kostelo, alespoň w neďťli a we ssxeweias
tek pilnř ansstťwowali swč farnj kostclh, kdc
bd od faráře, grhož pěři swťřcni gsaU, slowem
Božjm bhli krmeni a k přigetj swatých swátostj
pťiprawowáni.“ K Upewnřnj toho spogcnj a
swazku, faráře ďc swými farnjkh, obřtuge faráť
za swůg farnj a osadnj lid, každaU ncdřli azaut
swčrený swátrk za žiwč a mrtwč osadnjkh mssi
fwataU. Nn, ponťwadž nic Bohu milegssjho nenj,
nižádným způsobem den tento fr chc swťtiti
Uemůže, zwlásstč proto, gelikož w swatč oběti
každý scbe samčhor i o Kristrm sc může l.ďbčtour
wati. W starčm zákonť fe w sobotu mimo kae
ždodennj obťti pťinásseli dwa beránkowč. Což to
ginčho znamcná, než že na tento den auplnťgssj
obřt dllssewnj pťinesti máme? Na každý žpůsob se
mufj rannj a weřrrnj pobožnost whkonati; proul
tož cjrkcw Ustanowugc mimo rannj službo Bo:d
žj i odpolednj, genž zanedbánU býti ncmagj!
Ncťjkehž takě žádný, že odpolednj službh grn
siarč ženo nawsstěwowatť magj; neťď tak mjuwj
oni, gcnž starosti nemagj o spásil swaU, genž
wtomto řase obžerstwj, hodům neb hanebnčlcniu
wosti radťgi wřnugj, Uežli BohU, kterúmž takč
odpowřdjti můžrmc, žc gest pro onh stare žeUh
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nebeskč králowstwj., kdež Boha wěťnč chwaliti
budau, Urťeno: nc ale ožralým, ncčistým, lcnia
wým,o oswaU fpúsU Ucstaroskným, a wssem takoup
wým lidem, chž takto mluwj

Mnozj se whmlalxwagj, že ke mssi sw. prigjti
nrmohan, an žigj w mjstech dalekých od kostela a
brz mnohých obtjžj Ua mjsto, kde se msse sw. ťte,
dostati se ncmohaU: ale Ucpomhslj, žcbh tjm
che záslllhh UBoha dossli, čjm che
obtjžj gim zachowáUj gcho pťikázanj
dťlá. au K poUťenj takowých stůg zde trnto
pťjklad: „PaUstewnjk na hrožnč anssti bhdljcj,
gen Bohu a angelům známý, musil mnoho mil
pro wodu cboditi, i ťekl sám k sobe: Což mi
tč cesth tťcďa? PůgdU a bUdU bhdlrti podlc
wodh tčto. Řeknuw to a obratiw se widj nťx
koho, aU počjtá kroko geho. Kdo gsi? taže fe
Nngel PáUř, prawj onrn, ďeslaný, bdch poťjtal
krokh twč, a Udťlil odmřnh tobť. Uslhsscw to
starec gesstč dále odložil bht swůg, bh tjm wťtssj
odmřno dossexl.“on Protož i wp, gcnž ž daleka
chrám Pánč nawssrčwllgete žpmchč láskp kBohU,
Ugisstřni bUďtc, že aUgel ťrokh wasse pořjtá,
zwlússtč kdt)ž nepťicházjte pro wodU tělo žichj,
pro wťci tčlU potťebUě, ale pro wodU dUssi ob:6
čerstngjcj , trkaUrj z pramenů Spasitrlowých.
Toť bUdiž wáš úmosl, wáš úťcl, a nebUde se
nedostúwati odmťnp.

U fwatěho Jana w páté kapitole poruťil
Pún Jcžjš chUrawěmU U rhbnjka ďrawněho, U
brúnh brawně, kdcž napágclč, brodili neb Umý:
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wali owce kobťtěm, abh wstas, wzal lňžko swé
a chodil. Kdož giný než každý k dobrúm
skUtkům slabý řlowčk woobrazuge se w
tomto churawci; rhbnjk brawný ale nenj nic gi:
nčho než msse swatá,x do kterčž angel neowwš:
ssj moci, Zržjš KristUš wstUpUge h!,šbage wodaU,
to gcst, UmUťch swé w pamřt núm Uwádřgc a
obnowuge. Máťiona čcrwrnaU wodU zobřti Kri:7
stoww sc prýsstjcj, gako mčl oncn rhbnjk ze zabitých
obřtj. Zde tede.yse posilnj ncmocný, ždr se Uzdrawj.
Ncb msscswatá dá sle a požehncinjkkaominj wsscch
dobrých skUtků, žwlássrč kddž w nj dUchownč pťi:e
gjmámc, rozgjmagjcc totiž o tagcmstwj tomto.
thž tchdáž pohled na hada mťdřněho w paussti
Usstantč Jsrarlith Uzdrawil, proč bd UrUzdrawila
obťt mssc swate, magjc do scbr Krista Pána Ukřiu
žowančho a obřtowančho, slabosti nasse? Prwnj
kťesiané alcspoň w ncdřli wždhckw skUtrčnč U swa:
tčho pťigjmúnj se whnacházcli. Pozdťgi naťjzcno
bhlo, že alcfpoň mssi swaté přjtomni gfaUce dUu
chownť pťigjmati magj wjraU„ žádostj a pokorau,
ktcraužto wrdeni fc co sstřňata magj pod stůl po::
ložiri, a tjm č.aoUrbodnč požjwánj chlčba shnů
whwolrUýchUdati gako Kananitka a setnjk,
gcnžto dům swůg za nchodný držrl, abo KristUď
wstaUpildo nřho; a gako Magdalena, ktcrá
w domč farifeowU Uescbřla U stojU, nýbrž U Uour
hau Jcžjssowých. Nlc proř Uwádřti Pi“ejkladstarých
kťcsťanů? thednťmež senanowékťesťanh a nowou
pokťtěnce wParaǧUai a w žápadnj, Jndii. Pjssc
odtUdDnron MikUláš od r. 1626 taklo: „Paol
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choljčcť an grsstč desitiletý Uclxol gedUaU mssi sw.
pťjtomm. Drnhowč geho magjrc za to, žcbo
tato sskoda Ua wslcchno se wztahowala, čxncmilc
to ncsaUce Uřinili Ua weťegnčm mjstť saUd, kdežto
winnjka do prostťed postawili, každý Uaň plwl,
a tdsseliká hanliwá slowa naň wolage ďáblowým
sonem geg nazýwal. Koneřnť zbiwsse geg pUstili
ho. Tázagjrjm sc odrostlým, ro bo pixjčinaU tou
hoto powyku bl,xlo, woprangj nřkteřj, že pa:e
choljk tcnto z prkla pofslý, ginj že ďáblůw otrok
grst, a že geg zc stťedU swěho wtxhostili, ponllččš7
wadž w prawý den, tak nazýwagj ncdřli, mssi
swatč bol přjtomen ncbhl. N to Uřinili ti, genš
boli dřjwe lidožraUti a diworj.“ Kdož bd giž
nczwolage ťekl, gak stogj U proroka Ezechielc
43.: „To pak, sonU ťlowřřj, Ukaž domU
JsraelskčmU tento chrám, a Uechť se
zahanbj pro Urprawosti swč, gimiž
chrámu prwč posskwrňowali.“ thčdnřte
fe na cjrkew staran, ď gakaU horliwostj nawsstřu
wowali wřcj Božských: patřte na nowau w swřtř
nowčm, w gakč wážnosti ge magjn a gak trcǧ7
stagj zancdbánj gich w den fwátcťnj! uu Tak
weliký gcst Užitck, tak wclikú potťrba tagemstwj
tohoto wumssc swcltčlu že rjrkew w ďhromáždřnj
Nǧathcnskčm giž rokU 506 drženčm, wsscm laiu
kům, t. g. neknťžjm uu Uaixjdila w den zaswřccný
mssi swataU slosseti.

Tážj fe snad nřkteťj, zdali bo nebolo Užiteer
čUťgi slosseti kázanj než mssi swatan. Tťm odu
powjdá Stanislaw ,HosiUď: „Co grst lcpssj, wřu
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dťti slowo Božj neb ho whkonáwati? W kázanj
poznáme cestU k ncbi , we mssi fwatč dochúzjmc
fjlo , bhchom po nč krářeli. Slnssj tedo gcdno
ťiniti a drUhč neopomjgrti. Protož horlj swatý
Jan Zlatoústú welmi proti tťm, chž kázanj slhu
sscwssemssi fwataU neoťekáwagj. Swatý Pawcl
prawj k židům 10: Ncop aUsstřgjce spolru
ťnčho ďhromáždčnj Uasscho kflUšbám
Božjm, gakož obořcg magj nťktcťj, ale
těssjce, napomjnagjcc frbe wespolck,
a to tjm che, čjmž chc widjtc, šc sc
tcn dcn pťibližUgc.

Ze wssrho zdr řečenčho whplýwá, še gest to
wůlj Ježjsse Krista, bhchom o dUssi nassi w den
swáteťnj pčři mřli. Nenjť to žádný diw; neb i
maUdťegssj pohanč whwolili fobř k žahochj raU
dUsseijch gakčsi swcitkh. Tak totiž pjssr PlUtarch
o efobť: „Protož pťimčl gscm k tomU
dUcha swčho, gakobh nebylo nábožnčgu
ssj, abhch předr wssjm nťkolik dnj sw áu
tcřnjch od hnťwu prázdných, takřka fUu
chých a postnjch sobč Ustanowil a gc
gako dno střjzliwosti a mcdowč pochaUu
tk o ztr á wil.“ Nemohl:li bo tento a mnozj
gch podobnj žalowati při faUdU poslednjm na
nřkterč kťesťany? Nedchmež sc zdršeti tedh od
skUtků dobrých , ať si proti tomU swřt a ďábel
gak chce zUřj; gako Ješjš KristUď Uepťestal w
sobotU Ucmocnč Uzdrawowati, ač wťdčl, žc fc to
zpozdilým a bezbožným židům neljbilo. Nawzdor
takowým oddáwehme fc skUtkům dobrým wždh
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che a che, gakož č KristUď PáU židům sc
sc zprotiwil a slepotu gegich mnohými Zňzrakh
ťinťnými porážel a den sobotnj tjm spolU oslc:ms
wowal. Hleďmeimh, nemocnj gsance, swýchbo:
lestj dUssrwnjch w den UedřlUj hogiti. „Smi:
lUg fc nad dussj swaU ljbť fe Bohu, a
zdržllge se od hťjssnýchwcsrlostj a roz:
kossj milUg žiwot swůg, blcď ždradwj
zachowati,“ prawj Ekk. 30.mnNechtřgž se proto
starati, že se neljbjš fwťtU a ďáblU, gen kdhž
fe ljbjš Bohu. Mřl:li gsi tedh wtýhodml rUku
UschlaU,wztáhni gi w nedřli;ubdl:li gsi dťjwe
k zemi ďhrbený, zpťjmi se k nrbi; bhlšli gsi dřjx
we wodnatelný a w studni hřjchů pohťjžený,
whwázni w nedřli. Dřjwe::li gsi bhl slepý, bkž
krdbnij Silor, bh gsi swřtla Uabhl. Bhl:li gsi
dťjwe churawý, popil fobě k rhbnjku Bechešda.
uuu Widřl KristUš PáU wodnalrlněho š břichem
nabubťeným, třlem opUchlým, celěho politowáUj
hodmřbo, i smilowaw sc nad Ujm Uzdrawil gcg.
Pohlčdni tt) na sebe, gakš bjdný th, smilng fe
nad dUssj fwau, tak bUdeš moci danfati z tčto
časne Uedčlc pťigjti Uťkdh na wřťnau.

Musj fe msse fwatá slhsseti crlá,
skraUsscně a pobožnř. u Kašdý katolický
kťrsťan zawázán gest si!)sseti w drn Uedklnj a
ifwáteťnj mssi fwataU celau. ǦsaUť owssem ždc
Uřklerč wěri krozwážmj, totiž: kdo bez zákonnč
wýmlUwp neb bez pťekážkh mssi swatau Uesldssj,
doansstj se bez wssj pochďbnosti fmrtelněho hřj:
chU. Kdo z pauhe lenosti neb dobrowolne Uex
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tcťnosti hlawnj djl mssc sw. zanedbúwá, pťigda
kU pť. až po Ewangelium, tčž hťjchU smrtclUčho
aUčastna se činj; tčž kteťj dobrowolnč pťjležitost
(obř wwmýfsiegj, bh mssi sw. slhsscti gim Uebhlo. euo
Neknc snad Učkdo: Náhodau se mi to stalo, že
gfcm zanedbal geden djl msse swatč.ane Uic na
plat, můg mil!š, gestliže gsi Uezhťcssil nenawsstjo
wenjm a slyssenjm mssc swatč, bhl gsi giž bljzko
Ua tom, protož sc gen Udeh w zpowťdnici, UBoha
tčž winy pkázdný Uegsi.

Prawil gfem wssak zťegmč, že se doansstjmc
hťjchU, gestli bcz žákomtč wýmlUwh Ueď pťckážkh,
žanhč nedbalosti mssi fwataU zanedďáme, wď:x
žnňwage, žc w tomto cjrkewnjm přikázanj mnohe
gsau wýminkh. W skUtkUtak welikú gest důstognost
mssc swatč, tak hogně z Uj whplýwagjrj owore, že
lw každý kťcfťan w každý čaď a pťi každě pťjležiu
tosti ď prawaU poďožnostj gi sle.yssetimřl. W gak
přeblahých časech žigeme teď. W prwnjch ťasech
hned po smrti P.Ježjssc a swatých apositolů, aU cjrexl
kew pod tťžkr)m pronásledowúnjm úpťla, bol ten
smrtč shU, kdo se nassel bUď msst swataU čtach
neb slhssjcj; kUčžj a wťťjcj wssUde magjce wogúků
a hljdačů kopj proti sobť Uapřažených, w podzem:
skt)ch skrtěssich a slUgjch se skrúwali, magj.ce pťed
očima Umuťenj, genž den co dcn polaprnj poidm7
staUpitč mUsili: ale ke mssi swatč, kdckolč dost
malci pťjležitost se posk:ytla, spťchali, a radčgi šaeex
láře, meč, kčjž, hranici a gine trápenj podstaU:
pili, než abo fe zbawili tak swatěho a wzácnčho
pokladu? Eo n:ynj fe stáwá? Q, te wlažnosti!
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erká zima, malá tťlesná slabost, desstiwčpowřu
tťj ncb mpatrná nchoda giná slaUžjza postačitelnau
wýmlUwU kzancdbánj toho swatěho tagemstwj;
itrn wszch w kostrlc gakobd giž bol fskodliwý.

Každý katolický kťesťan zawázán gest slosseti
w dcn nedřlnj a ssocinčřnjlmssi swataU skraU::
ssen ř. SkraUssenost gest alr Uspoťádanost zrwnitťn
Ujch fmosiů a wssech mrawů k pokořc a skromuf
nosti. Nemřgtež mnť za zlč, powedU:li wáď kži::
dům a pohanům, aboste sr od nich těto rtnosti nau
Učili. Qžidcch swťdřj Joscf FlawiUB, „že se U
nich ďesslo kažďodennť w chrámU Šalomamwwk
sedm set knčžj a Lrwřtů, genž zwjťata kobřti
Určená ččstčli, poráželi, dčlčlč a pálilč dle powčn:
Uosti swě, ale to wsse ď takowau tichostj a tako:
wým mlťcnjm, že ani toho ncomenfsjho ssUstUneb
ssepotU slossrti nrbUlo; proť? zúctd k nedwošssj
botnosti, ktrrč se obřti toto pťimisselo.“ Nto samč
dřlo sc .U pohanů, gessto neslanžili BohU prawč:
mU, alebrž nťmým modlám, powřreřně slUžbh
prokazowali. Kdo bo sc tomU Uepodiwil? „deš
Nlerandcr Weliký, gak swřdřj sw. Nmbrož, býka
modlám obřtowal, držel wzncssenýginoch Ephebnď
pochodni w rUre, bo obět sc gj zapálila; ponťot
wadž alc dělkml obřadů pochodnť dohoťowala,
whdržcl welkodUssný ginoch raděgi bolesti zdlanha
zžjragjcjho obnť, než bd běďowúnjm bol pobožnost
russil.“ u Kdož tak chowali sc pohaně pťi obřti,
gak chowati se máme mo křesťaně, nrobťtUgjcc
býka, ni kozla, alc neoťistssjhobrránka, Sdna
Boha žiwčho, nedfwťtťgssjTrogici Božj? Qkýž
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bh fe twrditi mohlo o nonťgssjchkťcsťancch,co woprau
ngc Sencka o sanřkých pohanskýchmodláťjch.
Spořádáni w mhsli wstaUpjme do chráw
mn, kobťti pťistUpUgjce hlawh fwčssU:s
ǧesnee a whnasnažUgeme se wždh poo
kornýmj bďti. uu Wždh pokornýmibýti! Q
kýž bw fe i teď kťcsianč pokoran a skraUssenostj
skwťli! “

Chhbil boch wssak, kdhboch whprawowaw wám
Pťjklad o židech a pohanech, opomim:l geden kťeu
fťaUskýzdobo nowťgssj. Zdá se, gakobh Pán Bůh
giž od prwnjch stoletj bhl fpasitelnaU milost wjrh,
která w západnjch kraginách kacjřstwjm a hťjchh
tak málo wážnosti dossla, do wýchodnjch kragiU
pťcnesl. Powstiantj hodnč totiž gest, že nesťjslnč
množstwj lidU w neozazssjch djlech Nsie miďsionáťi
kU katolickč!wjťe obracngj; kteťj obráceni gfauce
Za swjtánj fwčho křefťanstwj wětssj swatostj se stkwj
než mo o poledni. „Nepche pamřti hodni gsaU
tťi mládcnci z rodU králowskčho, ktcťj za časU
papeže Sirta Pátěho z Uowokřesťanskýchkrcilow:s
stwj Japanských od králů FraUtisska, Prathasia a
Bartolomťge do Řjma poslčmiboli, abo UámťstkU
KristowU fwaU úctu a podannost whgcwili. Z še:l
gich skutků nábožnďch po cestř whkonanďch stůg zde
aspoň geden. Pťisscdsse do mťsta Bellmonte wc
Španťljch, žádali sobť slossetimssi swataU. Ponťxt
wadž ale mnoho lidj se ďbřhlo pro erboťegnost
wřci, nechtřli ginochowč do chrámU wstaUpiti, pra:u
che, žebo Urhodno a neslUssnobhlo, abo tolik .očj
na Uk bhlo obráccno a w chrámU snad dokonce
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o nčch se howořilo. Žáralč redo, lw rolčko onč
sami mssi swatč pťjtomni býti mohli. Po skonťcnč
mssi swatč teprw lidU sc Ukázali.“ Hleďmež, tak
počjnagj sobř Uowáťkowčwe wjťe; a co ťinjme mh
giž ode dáwna w nj whchowanj? Qnino magj
zwřdawost a mlUwrnj za roeliký hťjch, mh geU za
wčc UepatrnaU. Bogjm se, bo nepadala na náS
ona slowa prawdo wřťnče: „PťigdaU mnozj u
dj Pán U swatěho Matausse 8, od wýchoďU i od
západU znárodů pohanských, a stoliti bndaU š Nu
brahamem, Jsákcm a Jakchm w králowstwj ne:x
beskčm, to gest w spoleřnosti tťch sroatých otců,
blahoslawenstwj, králowstwj Mesiássowa aUčastni
bUdaU: fhnowč ale králowstwj u ti, kteťjž Ueh:s
pťednřgssj práwo a Uaďťgi k tomU měli, Uwrženi
bUdaU do temnostj zewnitťnjch, z toho wečeťadla,
z toho králowstwj na wřkh wolaUťeni bUdaU. Kdo
bh se nchorssil na wlažnost onťch kťefťcmů, gcnž
pťi mssi swatě nesthdatk se ohljžegj, a což mno:
hcm gest horssjho, Uečistým pohledem očj swých
pafaU?

Každý katolický kťcsťan zawázáU gest slhsseti
w den nedťlnj a swáteťUj :nssrswataU pobožnť.
Co grst skrgUssenost w ohledU na zrwnitťnost, to
nábožnost w ohlch na wnitřUosti; gak anUo ze:
wn.š:řnj smhslh a mra.wh poťádcř,. ta.k tato wnitťnj
mocnosti na Uzdč držj. Důslednč whplýwá z soho,
že kčcždý katolický kťesťan zawázán grst, negen w
zewnitřnjm gednánj skraUsserst progewowati, ale
i wnitť pozornost a horliwost erwřtssj wžbUditi
a obrazotwornost na nepkratssj Uzdřdržeti. Tážete
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snad se, gakč pozornosti zapotťebj? Takowč, abo
gste wždy wťdřli, co knťz U oltáťe konú; B njm
zárowcň mUsitc mssi swataU obťtowati, Umuřenj
Pánk, kterč msse swatá woobrašUge, núbožnč rozu
gjmati, gednotliwým ťústkúm pťimťťenč modlitbh
konati, a gestli to wsse se neljbj, alespoň růženec
MariaUský o geho tagemstwjm sc modliti. Žádášu
li che, stáwagj kpomoci nábožné knjžkh, genž
tobč w modlitbť pomohau. Kdo bh ale nen
rmaUtil seUad neslUssnostj onťch, gcnž w chrámU P.
tťlcm stcr pťjtomni gfaU, dUssj ale mnoho mil
wzďálcni! Proti takowým hřmj sroatýJan Zlatou
ústý: Qhýbal gsi sice kolena, ale dUsse
lwá tkkala wenku; ústa mluwila, ale
dUsse mhslila Ua aUrokh, rozpoťjtáu
wala pťjgmh a widťla domh.

Prorok Ezechiel žiw gsa w Babhlonř a wou
gednáwage coď oe starssjmi lidU, Uáhle widj se
státi w JerUsalcmč U dweij chrcimowých. deiu
wowal řistotU domU Pánť a swatost mjsta, eaU
slhsselhlaš: „SonU člowččj, prokopeh tU
stťnru. Ll kdhš gscm prokopal tu stťnu,
Ukázalo se dwčťe gednh. J ťckl mi:
Wegdi a wiz ohawnosti toto Uehhourssj,
kterčž tito činj žde. J wssrdwidťl gsem
wssrlikě podobenstwj zemřplazů, žiwou
ťichů, howad obhzdných a wsseckhmodlh
domu Jsraelfkčho, kterčž lid Jsraelu
skú rtil, namalowáno bolh na stťnk
wssUde wůkol.“ Ezech. 8. u Co znamená wieu
dřnj toto? Welmi UčenýMaldonat odpowjdú, to
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že znamená, že žide zcwnitť sirc Boha, anitť
ale modlo ctili. To famé, bohUžel! stáwá sci
mczi kťcfťamd. Tam klcřj kťcstan přcd oltáťem,
slaUšjeli aď BohU samemU? Q kýž možná proko:
pati zcď, chci ixjci, kďž možUá Uahlednami do frdce
gcho a tagných skrýssjgcho prohlědnami, gistč žc
bhchom tam nassli rozlične oblUdy, ohozdná hoǧs
wada a modlh, to gcst ncfťjslne roztržitosti a gine
nemčnř ohawnč wčci. Tcď ale ani che nckleťj!

Z toho ze wsscho woplhne, ú kťcsťanc, tobř
Uámjtka, ktcraU gsi fobč asi fám často Učinil.
Slhssel gscm, prawjš, že ze mssr swalč prďsstj fe
ncstjslných a Ucwprownaných Užitků; dobťeš slh:
sscl, a chccš:li chc slosscti, powjm tobč ďe fwa:
tým Wawťinccm JUstinianem, žc taUto neo:e
swřtčgssj občtj hťjssnjci obrárcni, fprcdt
wedliwj w milosti posilnťni, angclč
obwcseleni, ofnowh ďábclskč štrhánh,
nemocnj Uzdraweni, flabj pofilnčni,
lačnjl nafoceni a zemťeljwpfwoboženi
býwagj. Kdož tomU tak gest, proč gá tak wžne::
sscných Užitků nrcjtjm? Proř slhssc tolik mssj fwaa
tých přec wlažný, nrmocnú a hťjchh pokúlemý zů:xl
stáwám, aniž gakeho Ulchťenj múm od ncsnázj,
pod nimiž každochnč úpjm? au deowťd gest

swatč; neb ona aUřinkUgc, gak gi kdo slossj. Lčpe
tomU poroznmjš z podobcnstwj. „Kdož hrozná
naUze z ncdostatku obilj wppUkla w zemi Kanaanu
skč, táhli fonowč Jakubowi do Eǧwpta, abo po:
tťcbnčho nakaUpili obilj. Tamť bratr gegichJofcf
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panowal, ktrrčhož Bůh, aU dkjwc ža otroka pro:ur
dán bhl,l podiwnť zachowal. Tento poznal brqtrh,
Uebhw sám od Uich poznán, izkaUssel gc pťstť a
wsseligak strassil; koneťUřnaťjdil slUžebnij sweu
mU: Naplň potlc gegich obiljm .až do wrchU a
propUst gc. uo Taž se, mnoho:lč obilj odwezli brettun
tkj? Co wesslo ďo p!)tlů. Gak to? Eož nebhl
Zosef wládať Eǧopta? Nemťl tolik obilj, žebh bhl
celč řjsseUžiwil? Proť Urdal che bralťjm swým?
Ponťwadž mšťil sstřdrost swaU dle gegich fchopud
nosti. thbh Bhli přinesli potlr wťtssj, bhli bo
nabhli che u obdrželi, co geUfr do phtlů gegich
wesslo, Ueb pomčil Josef naplniti potlc až do
wrchU.“ PamatUg si to, křesťam, onen Uehswč:
tťgssj Joscf, geUžgest král králůw aPáU Pánůw,
UdřlUgc w nehswčtťgssj Swátosti oltářnj au w
nchswřtťgssj obřti msse swatč darů swých. Proč mrrua
obdržjš hognťgi? Wina twá gest. Swátost neo::
swřtřgssj aUťinkUgr w pomřrU ď twaU schopnostj;
twůg phtcl gest tUzc aUzký, to gest, twá horliwost
a lásta k Bohn gest welmi malá. Chceš:li aUťastu
ným fe státi wčtssjch Užitků, hlcď mssi swataU slhm
sseri gak slUssj. Gak gi mám slwsseei? Přednř cen
laU, nesmjš B Bohrm fmlanati a býti Uad
mer ssetrným , hledagc knězc spťssnť řtaUrjho,
aneb pťigjti až teplw k EwangeliUm. Za druhč
gi mcřš slhssrti skraUsscUť, an ď Uepwhšssj lwu
tostj Uebc a žemř grdneiš, protoš Uic činiti Ucu
smjš, což bo bolo gj nchodno. Slhsseti gi mUsiš
koneřnk Uábožnř, otewťi srdcc swč swatým žáa
dostem, wppUdiw dťjwr wssechnh gine mhfslenkh.

tr



142

Tak se ljbiti bUdeš Bohn swémn, tak Uťinjš zaa
dost pťikázanj, tal stkwřlč wýhodo pro dussi i tklo
wodobUdeš.

U. Nrdklc a zaswkcený fwátek fwřa
titi a slawit„i sc mUsj slhsscnjm slowa
Božjho dopolcdnr i odpolcdnc. thbh
ncbola nedřle zwlásstť k thťowánj a rozwažoe7
wánj wčťUých prawd Ustanowena , zagiste bo llkťc:l
fťan w pozemských starostrch pohťjžený, často gen
whraženjm a maonstem žiw .qfa,.ana whšssj pou
tťcbo dUsscswč, na Boha a powolánj swé zance:
wťcl a w bohaprázdnost a nemrawnost klcsl. Wha
Uřowánjm wc swatěm Uáboženstwj ale, genž fc
ncdťlnjho časU UdřlUge, otťesc mnohč důrazné slh:
sscUé slowo frdcem geho, že fc pwbudj ze swč
Ueťinnosti, žc pozná bjdný staw dUssc swč, k nou
wčmU lcpssij a kagjcjmn žiwotU fe probUďj a
naklonj, ancb fc ch a chc posilugc w dobrém
sotwa započatčm; tjm sezná křesťan fwč powinu
nosti kBohu, ksobč samřmu a k bližnij swéo
mU, tjm se naUřj znáti zasljbenj bUdachho žie
wota, danati a báti se saUďůBožjch. Protož bý:
wal giž w starčm zčlkonť každaU sobotU zákon
Mogžjssůw ťtťn. N w prwnjch dobách kťesťanskč
cjrkwe Bhledali gsme, žc pťi obhťegných šhromáu
ždťUjch wčťjcjch tčž naUčenj spáso pťednásseno býue
walo. Swatý Karcl Boromegský napomjná kťe:
stanh, alupl alespoň w Uedťli a we fwátek farnj
chrám Pánť ansstčwowali, kdc bh od swčho fan
ráře, gchož pčři swřťeni gsan, slowem Božjm kre
meni, w pořátcjch kťestanskč wjrh a w giných kc
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spafenj gegich dnssj newhhnntedlných. předpifech wda
Uťowáni a kpobošnčmn a náležitémU pťigrtj fwún
tostj pťiprawowáni bhli. u Nnoxpráwk za tčm pťju
ťinaU, že k občti msse swatč podstatnč pťináležj
zwčstowánj slowa Božjho, se prawj: „Mssc swau
taU máš slosseti.“ Ncb co naplat, zdržeti se od
práce a skUtkúzlých, Uckonáme:li dobrých? Qdu
dalioli gsme se práccm tčlesným po celý týden,
proč bhchom alespoň ǧcdrn den BohU zcela uUočar
nowati nechtťli? Na omplU hrUbem gsaU tedo
onino, genž ráno gako z powinnosti msst sw. slhssj,
celý pak ostatnj dcn Bůh wj gakěmU zaneprúžu
dnťnj sc oddáwagj; pončwadž hťjssno:li wůbcc řaš
promrhati, tjm hťjssnčgigest promrhatiedcn BohU
zaswťcený. Nenj take zahálka úloha dne tohoto,
ale odpořčnutj w BohU, kterěžto gest cesta k odu
poťinUtj wťťnemU. Toto swátcčnj a dussewnj odu
pořimxtjalc zúlcžjw poswátnem cwiťcnj a
skUtcjch pobožných, toť gsaU cestyPánč, giu
miž krúčeti wclj nám w dnech sobč zaswřccných.
Nť se tedh sirachUgj ti, genž zanedbúwagj gich
přcd wýrokemŽalmU 94. au Wždhckh tito
blaUdj srdcem, gsaU slepj, zarhtj a neu
naprawitcdlnj, Uepoznali cest mých a
nedbagj Ua přčkázanj mcř,protož gsem
pťjsahal whněwu fwčm, žc ncwegdaU
do odpočeimčtj mšk,xo, do žčmř ššúř odč
mne zafljbene, w njž bh odpořinaUti a
ssťastnj býti mohli. Zagiste kdo se zdržUge
gen od prácc rUťnj, newťnUgc sc wssak takč prúu
cem dusscwnjm, whplňugc sire zákon dlc slopša,
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UžitkUale zbawrn zwolati může: SlUžebnjci nee:
Užitečnj gsme, co Uám patťilo činiti, Uťinili gsme.
W skUtku slUžcbnjci UeUžiteťnj, gcnž pustjce mimo
seďe Užitek ťasný ani wťťný nehledagj, ani gakč
milosři Božj sobč zaslUhUgj, nestanuwsse se lepssjmi
ťaš maťj a dťjwe fskodh nežli Užitku docházrgj.
Netoliko to řiniti máme, co zákon bržprostťednč
welj, toť bh bdlo wrlmi otrocké, ale i to, o ťemž
wjme, že to BohU milč a wůlj zúkonodárcowaU
gest. Swobodnť totiž máme sprawedlnosti slanžiti
proto, gelikož shnů whwoleměch dUcha gsme obdru
želi; ncb son UcUčinjgen to, co otcc přjsnk naťio
nge, ale on za zákon má ito, o ťcmž mU znú:j
mo, žc to Otci milč a B geho wůlj se srownáwú.
Ba ljUý gest slnha, ncťinjcj ginčho krom což mU
Uaťjzeno.

K skUtkůmdobrým, genž w den nedťlnj a
fwáteťnj whkonáwám) býti magj, náležj pťedewssjm
poflaUchúUj slowa Božjho, ponřwadžkdo
zBoha gest, slowo Božj slhssj. Jan 8.
Bl mnozj, geUž kázan a křesťanskčmx:cwiťenj pťj:
tomUi chsan, tťžce hťessj, newčdaUce, že to ke
spasenj náhodnč, ba newhhnUtelUě gest. N protož
žádný wkřjcj ho zaUedbati Uemá, poUřwadž gest
pokrm dUsse, gehožto w den ncdčlnj che Užjwati
zapotťcbj gest. Sest dnj prarugcme pro chlěb tč:
lesný, proč bhchom gedcn den pro dnssewnj se ne:
namáhali? Proč medlc žmocňugc se núš omrzelost
hned z poťátkn kázanj, kdož ale celaU Uoc hraU
štráwjme, Uedotknese núď? Neljbřli se nám alc
wťci Božské, UechUtná:li nám pokrm dUchownj,
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gcstiť to znamcnjm dUsse Uc:li docela zkažcné, alexuu
spoň chUrawč. Na omhlU gfaU i ti, gcnž w den
tcnto kázanj proto nrposlaUchagj, gakobo bhli pťjliš
Uřenjanrb gakobh sc gim knťh kponťenj doma nad
potťch dostáwalo. NeaUčinkUgjalc kniho tak gako
slowožiwč. Neb ncscházeloDawidowi knťhMogžjssoa
wých aniUťcnosti : Uebhlh ale ď to geg obrátiti, až
pťissložiwč slowo Nathanowo a wnitťnostmi geho
zatřáslo. Tak též NabUchodonofor na stromU onom
wpsokém, gcnž na Božský rozkaz zkáccn bhl, swůg
staw gako w knizcpozorowati mohl : alr nenapoa
mjnalo ho to, až slowo Daniclowo kpokňnj gcg
pťimťlo. Klesstťnec onen w SkUtcjch Yposstolel
skýchčetl Jfaiásse proroka: ale neprospťlo mU to,
dokUd Filip netopložil, o kom fc to prawj. N tak
mnozj žiwým slowem obráccni gsau bhli, kteťj lw
se anhým ťsenjm ncbpli obrátili. Mámc poe:
wťst o gistěm doktorowi Momtowi, genž schwal:e
nť Neǧinalda, knťzezťádeswatčho Dominika, fe
wpstřjhal. GednaU wssakňúhodml od towarpssů
swých we chrám Pánť, wlljnčmž Neǧinald kázal,
wmlcen bdl a kázanj o fwatčm Stťpálm slhssel.
N hned cjtil w fobč wnitťnja pUd, a slowd kaza:
telowými: „Ephle, widjm ncďefaotcwťena!“ gako
čarownaU mocj gat bpl a pťemožcn. N kddž kao
zatcl pokraťowal: „N nhnj ncbrsa otcwťcna gsaU,
kdo chce, můžc wstaUpiti. Střežte fe ncdbagjcj,
genš zawjráte pťed Bohem srdcc fwé, ústa fwú,
a rUcr fwé, bh ipťcd wámi fe nebe neUzax7
wťclo!“ frdce gcho tak lwlo ranřno, že i hncd
do ťádU sw. Domčnika wstaUpil.

7
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Pán Zežjš Uzdrawil slcpčho od narozenj, gak
woprange swatý Jan 9., pomazaw oři geho
blátrm a porUťiw mU Umýti se w rhbnjce Siloe.
Kdo gest ten slepý? Swatý NUǧUstin odpowjdá:
Pokolenj lidfke gest slepec tento; ncb
slepota tato přihodila se U prwnjho
řlowřka skrz hřjch. Každý tedh člowčknau
rodiwssj se w aUplnč newťdomosti wssech wkcj,
gest slepec tcnto. Protož oswčtlowati se má dne
ncdřlnjho pilným poslaUchánjm slowa Božjho, kteu
rčžto whznaťugc bláto Učinčne ze sljnh a zcmř:
sljna znamená slowo Božj, zemř kazatelc. Obhu
čeg kázati w nedřli wznikl.U aposstolů. Prwnj
den po fobotč u w Uedťlimd kdhž gsme
se bhli šessli Uťedlchi klúmánj chleba,
Pawel kázal gim. Sk. Np. 20.uWssedssc
do sskolo w deU sobotnj, a kdyš bhlo po ťtenjprou
roků a zúkona. Sknt. 13. Totěž nařingc swatý
Klement ťka: Čjm bUde se moci osprawedlniti
ten, ktetýž w tento poswátný den w nedťli neu
pťigde, bh poslechl spasitelné slowo Božj? Žc to
famé pťed ťtrnácti sto letP obhťrgnč bhlo, dou
swťdťUge tčž sw. JUstin, a fwatý NUǧUstin prao
wj: „že každaU nedčli fe ďrssli, bh poslcchli kúu
zanj fwatčho Nmbrožr.„ Nrginak to dofwřdčUgj
geho samčho a gimžch ťeči řinřnč w nedťli a we
swútek. Ejrkrw sice newodala zákon, že se mnsj
kúzanj za dnů swátečnjch slhsscti, gelikož toho wssiu
ckni stegnč nepotťebugj: nicmčnč wssakzdá fe obhu
čeg cjrkwe, kázan na wssrlikhch mjstech wždhckh
držjcj zákona moc mjti. Že kúzanj po dlanhý řaď
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zanedbati sc ncsmje Uťj fám Kristuď, gcnž nechce
znáti třch, kdož slowo Božj neslossj. ee

N wssaki odpolednc mú fe den Ueu
dřlnj a swátcčnj fldsscnjm slowa Bou
žjho swřtiti. deolcdnj cwiřenjkťesťcmskečili
katechiďmnď nenj toliko prostťedek k swťccnj nedčl
a dnů fwútečňjch,alc i take k Uaprachj žiwota
kťesťanskčhowelmi whodný. N dcome tomU, že
bh z gakýchkoliw pťjřin slowo Božj odpoledne w
chrámU Pánř fe nepťcdnásselo, má katolický kieeoerj
sťan w nedčli a wc swátek přece slnžb:x Božj nau
wsstťwowati, zwlússtť má:li chrúm Pánř w mjstť
swčho pťebýwánj; abh sebc samčho wzdťlal a bliu
žnjho dobrým přjkladem k núsledowánj powžbUdil,
celý den Bohn obktowal a wťnowal, a tak gcden
drUhěho k wnitťnj i zewnitřnj pobožnosti rozthil.
Pogchámť tUtonehprwe o gcho d ůst ogno sti a
wznrsscnosti, a pak i o UžitkU a pořřebk,
ponřwaďž mnoho omUlů ohleďem na rwiťcnj kťea
sťanstč odpolednj mezi mnohými křesťanh panUge.
Prawjm, žc welirj omhlowe mezi kťesťamppanugj,
ro se týčc cwiťenj kťefťanskčhoodpolednjho, a w skUu
tkU gcden ztťch neowřtssjchgest, že mnozj magj rwiu
čenj křesťanskčodpolednj za wkc Uepatrnan a dktinn
skaU, t. g. pro ďjtko anze UrťenaUa UstanowenaU;
protož lide odrostlj, ačkoliw nábpženstijelmi sspaux
tnč sc znagj, obočegně sc stodj cwičenj kťesťanskemU
pťjtomnými býti. Zapťjsahám wáď, milj kťesťane,
zapUďtc tento fskodný omhl o Uťenj odpolednjm
nedčlnjm a swátrčnjm, kterýmž sc tagemstwj wjrd

whswřtlUgj. Toto whuťowánj mámc dŽoždxšw nehneť
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wťlssj Uctiwosti mjti, ponťwadš tak dobťe slowo
Božj gest gako to, ksere B kazatelnh fe hláfá. To
odpolednj Uřenj gest to same gako dopolcdnj; pro
Uřgž žiwot dali a smrt podstaUpili UesijslUj mU::
ťedlchi, swatj otcowe, pakxi rjrkeij Učiselowč
swými wýklado wdswťtlowali a za zákfad položili
wssch giUčmU Uřenj zákoUnij. To žagistč Uťcex7
nj, ktrre při odpoledech slUžbáchBožjch Bkaza:
telno w ťeči whšssj a spogitč k wřťcnj fe wám
pťedkládá , lissj se od thřowáUj odpolednjho tols
liko w tom, že sc giným fnažssjm a pochopitelUčg:
ssjm způsoďem pťedkládá a w pamkt wtistUge. Tak
w prwotnj cjrkwi se onťowali zařátečchi, Uež
pokťtřUibýsi mohli u Ueragjre grsstě celč Učer
wjrh swatč, kdc kázančmU slowU Božjmn poroz::
Umčti ď .to Uebhli. Než gste se modliti Ua::
Učili, UemUsili wám wassl rodiťowe Uebo Uťite:7
lowč pťedřjkáwáti, a otázkami z wáš whzwjdati,
zdaliž gste sobř pamatowali, což fe wám w pae:
mčt wtisklo čili Uic? Y sám swatý aposstol Pawel
prawil: Mleko gsem wám dal, proto že
gste třžssjho pokrmU snesti Uemohli.
To ale prawj k dospělým; kdhbh i to mlčko mo
th prwnj Ua oko nepatrně ewangelickč řástkh pťier
gmaUti se bhli zdráhali, Uebpl bh gim tťžssjho
pokrmU, wďšssjch ewangelickýchjprawd bdl Udřliti
mohj. Nefmčgte fe majemU djtčti, šc mlčka a
slabčho pokrmU požjwá, požjwali gste ho i wo; či
smáti se bUdetc UemluwňátkUpožjwagjrij slad:
kkhomlřka mateťskčho? Nechntnalo drUhdp iwám ?
Nám wssem, kdhž gfme bhli maliřtj, takč tak se
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mnsrl ewangclický drahý pokrm w zážiwne ťástkh
sozďrobiti, prolo žc gfmce tUžssjho poknm: gesstť
fnesti nemohli. uu Nawsstěngtr scdh i wď od:
rostlj pilnť odpolrdnj křesťanstč cwiťenj; portjtc
tjm památko cjrkwc, gak prwnj dospťlj onťo:
wáni býwali , gak wh fami wrdcni gste blsli
kwošssim prawdám ewangelickým. Nno i pťi tom
neUgdcte žádaucjho UžitkU, šegdrtc:li sc do chrámU
B tjm úmhslcm, že fe pťiUťili chcete. dehbh toho
Ued!)lo, gstc powinni i dobrým pťjkladem djtkh
fwě předcházeti. Powkzte gim, še to, co fe gim
w kťcsťanskčmrwiťenj předkládá, dobrč a fpasitclne
gcst, wh žc to pixjtomnostj swaU schwalugctc, šr
sc chcete přeswťdťiti a slpsseti, gaký prospťch w
maUdrosti kř.csťansko:kalolickě Učinili. Yno sám
Son Božj saUkromř w pťjbotkU Nikodřma rwičil
a Učil. Tato nočnj rozmlmeoa mezi Sonem Božjm
a Nikodemrm patrnk a fwťtle nám wlwbrange
Uasse kťesťanskčcwiřenj w rozijwách odpojednjch.
Patriarcha a wůdce Mogžjš woswťtluge Jstaeliu
tům zákon Božj w knize DeUt. 4., zwlásstť poslU:
chaťů swých napomenul, aďh ď Uehwťtssj pisnostj
a pozornostj mUsl swaU na woswťtlowánj toto
obrátili, a Božj pťikázanj, swate obťado hlnboko
wpamkt sobř wsstjpili, Udáwage za pohnútkU: bh
národowě modloslUžrbnj Jfraelith widaUccwolali :
Hle, toť národ maUdrý, rozUmný, hlc,
toť pokolenj weliké. ChtťlMogžjš tjm do:lr
cjliti, abp Jsraelitč Uálržitč fc znagjcc w zákonk
Božjm, i mezi pohanh, ať nepťátelUswými, wáu
žnost si whnUtili.
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Ewičch kťefťanskčodpolednj ncřoliko důstognč
a wznesscnkgest, uale nesc i UžitkU. Proťx? Po:
Uřwadž z dobrčho ncb zc zlěho poznánj nábožena
stwj pocházj take dobrý Ucb zlý žiwot kťesťanůw.
Rozhlčdneme:li sc po relěm fwčtř, poznámc, žc
tčmřť relý swčt we zlem gcst postach. Táži sc
wssak, oded tak Ucslýchané zlě, oded tak hanc:
bUč zkažch mrawů? deoláwám se zdc na U:ssc:r
chnd mUdrcc, ktrťjx kdo staw wťrj lidských saUdnř
rožbjrali, žc wsscchlwthto ohaonsti pocházcgj
z erťdomosti wěrjx Božských řili Uábožensiých.
Qded alc tato erřdomost? Ze zanedbálrjcwi:
čenj kťcsťanskěho; Ucb kde fe dobře a Uálcžitť roz:
Um Ucpěsij, tam fnadno i wůlc sc žkazj. Mluw
zde swťdck gediný! Ncstranný pohcm Eiccro pra:t
ldj: Gako polc,xogcnžxoráno Uebýwá,
mimo kopťiwh a lilck ginčho mplodj:
tak takč srdre lidskč, dUch lidský, Uchstj:li fe Uťeur
Ujm fpasitcdlným, wždh wjre do chhb a hijchů
Upadáwá. Slowa gcho wlastUj gfaU: Gako
polc bcz wzděláwánj aUrodUč býti Uc:t
můžc, tak brz Uřcnaosti dUch.

Pohledněmc wssak Ua th , genž učch Božskč
w rwiřch křestanskčm wwdobotčxhlUboko wusrdci
nofj; ktcťj wřdj, kgakěmU cjli stwoťeni gfaU, to:
tiž pro Ucbc; kteťj wčdj, co Ucbe a gcho radosti
gsaU; kteťj wřdj, gak skUtkodobrými fc wodobUdc,
zlými ztratj; kteťj wřdj, gak ohawUý grst hťjch
a gaký trcst zde itam za scbaUtáhnc. Pohlědnřte
na Uť, prawjm, a pťcswťdťjte sc, gak gsaU Uú:
božnj, skraUsser, bohabognj, gak hťjch a žlč pťjo
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ležitosti nrnáwidj u zkrátka, srznáte, gak dobřj
kťcstanč gsan , kteťj od mladosti k rtnosti gfaUcc
wcchi, gi negenxaž do stáťj zachowáwagj, ale i
dktem, slUžebnjkům a wsscm podťjzrným wsstťpUgj.
Q, gak wclikč wýhodp whplýwagj z pilncho !mxer
wsstkwowánj, a gak wclikú žtráta a sskoda zc zaxr7
nedbáwúnj rwiťer kčesťanskeho.Dáblem oklamán
takřka gcst každý, kdo fc domnjwá, žebo UžitkU
hognřho Ueposkntowalo.

Ze slow Uwedených giž fama fcbaU woplýwá
potťeba rwiťenj křesťaUskčhoodpolcdnjho. xZaUeČ
dbali:li gste fami wh rodiťosoeu z mládj cwiťch
kťesťcmskeansstťwowati , ncmůžete owssem dáti
djtkám fwým, ťehožsami Uemáte; protož kážc wám
newhhnmelná potťcba, tam djtko wasscponázati
a za rUce wčsti, kde ďh ťcrpalo poklado zdobrčho
Uťenj gim dUchownjmi ústo podaneho, kdc bhxpilh
wodU žpramenc žiwčho, než gim kalcm a bahnrm
ncřistým sr zosskliwj trn pokrm a nápog zdrawý,
Uťenjwjrh swatě, ShUem Božjm nám wssrm B Uebc
pťinessmý. MaUdřj a opatrnj býwáte wc whhle:
dáwánj a obstaráwánj pro nk wkcj swťtských:uu ať
wám se i nrnedostáwá maUdrosti a opatrnosti wc
whhlcdáwánj wkrj pro žiwot wřťný potťebných.

Co zawange krom této potťcďokaa
tolickeho křcsťana gesstě kodpolňcdnjm
flUžbám Božjm?

Žc to UepostařUge k fwťcenj nrdťl a fwátků,
„toliko kázanj a mssi swataU dopolcdnc slhsscti, a
ostatnj odpolcdnj ťaš zahálenjm a radowánkami
tráwiti a zm:xhati,“ rozUmj fe samo zc frbe. Eelý
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dcn fc má BohU wťnowati; neboť ch nedťlnj
a swáteťnj gr wýhradnč kposwťcenj dUssi nassich
Ustanowcn. Prawj kťefťanč fc nikdh blaženťgssjmi
Uecjtili, ncž tenkráte, ťdhž w bratrském spogenj
pťcd Bohem Bhromáždťni bhli w chrámU Pánč.
Plařtiwč cuxdoljj gest zcmč nassc; ncboť nesijslnč
gsaU potťebd nasse pro tento i bUďach núš ži:
wot; kdo těch nezná, málo sr w skntkU okolo scbc
ohlčdl; a bohUžel pozdě fUad fc po nich ohljdnc.
Modlcme se tedh bez pťestánj, chwalme Boha w
pjsnjch B djkůčinťnjm, k čemUž nám odpolednj slUZ
šlw Božj we stdátek a w ncdřli dost pťjlcžitosti
posihtugj. GsaU:li modlitbd slawUšgssj, tcdh se
wznesaU k zpťwU, ktcrým bUďto gednotliwec nebo
rclá osada swé žádosti, prošbo, nrbo swč slibh
gewj, chwálU Božj zwřstUgr a z djkůplného srdce
BohU obřt swe ďUsse a swých rtů pťinássj, a to
sirc gakožto radostUaU ozwřmx rantch a pťcd:
polednjch slawUých služeb Božjch. Gwli w ot:poot
lchj aneb wcťernj hodinU relá křcstanstá osada
w tomto rozgjmánj spogcna, tenkráthlásá modlitu
baU ncbo zpťwcm swan wer w Boha a wě:
ťnčho prostřednjka mczi Ucbem a zemj, gchožto
Učhdobrotiwťgssjmn řjzcnjddůwřrnť se odewzdáwá;
ona žádá o milost a hťjchů odesstčnj pro febe
a swč spolUkťesťano,aneb prosi o dUchoijUebo
tčlesnč dobrč, aneb se rozplýwú w djkůčinťnj a
chwalozpčwech. W takowem ďhromáždknj, kde se
swatá nábožnost rozthila, ozýwá fc ohlaď z ťjsse
dUchůw, chž djtkh tčto zcmť mezi kůsh ncbeských
tworů powznéstčfc zdá. Pofpolitá modlitba bpla
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tedo po wsseckh dobo ten neoťistssj wýlew swatých
a božskýchcitů;eKrálowský pťwec Dawid we swčm
whhnanstwj nebťdnge na nic, nežli na wzdálenosk
od horh swatč, wzdochage po ohromciždknj sprawcu
dliwých, kdc bo mohl Boha Pána fwčhochwáliti.no
„Gak gfaU mlliljstanowč, Utťsser pťjbhtkowč twogi,
HospodiUe zástUpů, prawj w swčm roznjcenj w
ZalmU 83. u Přjlissným taUženjm omdlčwá dUsse
má po siUjch Hospodinowých. Srdce mč a třlo
mč zplčsalo chtiwostj welikau pťigjti do chrámU
kBohU žiwčmU. Ncbo i ten wrabec nalezl sobť
mjsio, a wlassťowicc hnjzdo fobk, kdež bB složila
mladč swč. Gak Utřsscnj gsaU oltáťowč twogi,
Hospodinc mornostj: králi můg a Bože můg.
Blahoslawenj , ktcťjž pťcbýwagj w domk twčm,
swobodný pťjstUp magj k domU twčmn, Panc :
twťUa wťkh wťkůuu t. q. Ustawiťnk, wždockhchwáa
liti mohaU tebe tU w chrámU. Lepssiť gest deU
gedcn w sinjch twých nad tisicc dnů giných.“
S gakaU radostj wybjzj wsscckolidi, abh sc knčn
mU přidali a pťipogili, wzdáwagjce BohU powin:xl
UaU řest a láskU.au „Wzdehtc HospodiUU sl(awUa
ťestm wolá w ŽalmU 28.,auwzdeyte HospodinU
sláwU pťjslUssnaU Ua gmčnop gcho: klankgte sc Ho:ul
spodiUU w sjni swatč geho, w ozdobř swatč, w on
dřwUswáteřnjma slawnčm.“ u „Wzdrhtc Hospou
dinU ťelcdi Uárodů„ wzchtc Hospodiml sláwU a
čest, wzdchte Hospodinu slúwU, gakož náležj na
gmčno gcho. Přincste obkti a wegdktc do sinj
geho.“ Žalm 95. u „Pogďtc, klaněgmese apan
dnťmc pťcd njm: i plaťme, klekehmc pťed Hon

)(
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fpodincm, ktcrýž i náď stwoťil. Nebo onť gest
Pán Bňh náš.„ Žalm 94. .x. „Weseleporřikxxgre,
plesemc BohU, wssickni obhwatelč země: slnžtc
HospodinU B wefclostj. chďťte do fwatonť před
oďliřcg geho ů plefánjm. Wřztc, že HofpodiU sňm
gest Bohem: on Uťinil náš, a ne mh fami fcbr,
gehoť gsme Uw. Lid geho gsmc, a owce pastwh
geho.muWchážedte do bran geho ď djkůčinťnjm,
do sinj geho ď chwalami: oslangtc gcg, dřkngtc
grmU, chwaltc gmčno geho.“ Žalm 99. u Třmi
a podobnými wýlewo frdcc rožnjcených pťwců stau
rčho zňkona zwcxnáď cjrkew swatú k podobně poa
božnosti. Nneb chcemc whšssjch wzorů kpowžbUa
zcnj blahých citů? tusmo fwatč Uám gc pťedstau
nge, gfmxťto kůwwe angrlsstj, gcnž prozpřngj
takto: „Swatý, fwatý, fwatý Pán Búh zúa
stUpů: plná gfaU nebesa i zemč sláwh a welebno,a
sti geho.“ nu ijto chwálozpťwcmwelcbj nebcn
sstj kůrowe ď ncwoslowitedlným potřsscnjm wssc:
mohachho Stwořitcle a lúskhplnčho thc ncbca
skčho. Kdokoliw fc wťťjrj w chrámU Pánk ďhrou
mažďUgj, abp w modlitbách a we zpťwech frdce
swč k BohU powznesli, řjdj a fprangj fc dlc
dUchů ncbcských, ano řinj ď nimix gednU takťka
obec kpoctčnj Nchwhšssjho. Kdo tcdh zkťesťanů
bo mohl tak lehkč mosli býti, nbo wc fwútek a
w Ucdťli odpolednj slUžbh Božj nenawsstťwowal?

Po Ukonřených flUžbúch Božjch w
ncdťli a we fwňtck mň katolický kťc::
fťan modlitbaU a rozgjmúnjm ostatck
dne swátečnjho dokonali.
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1. Modlitban. W týhodnllbýwá ťlowřk
oboťegnč wsselikerými statostmi a pracemi zanrfen
a zakljřen, žc z modlenj fwčho každodtnnjho ťasto
whtrhowán bhwa a na moďlitbách swhch tak frskn
wati nemůže, gak bh chtčl a sám si skUtcťnřprál
W ncdťli ale a wc dswcitrkmáme wjre ťasU k moe:
dlenj, negsme tak ťasto gako w ttšhodml zmodleu
nj wptrhowcini, proto že wsseckostařosti a práce
každodrnnj Urřm Urpťckážegj; zdc tedh fe držme
sloroa pjsma swatčho. „Moďlete se bcz pťcstánj“
mmalespoki w Ucdťli a we fwátek, abhste nahraa
dili, co gste w týdnn zamesskali ancb edokonalr,
UeUčinili. Protož takč ztrúwil Pán Ježjš Zwlásstť
w fobotU cele noci na modlitbách Aswatý papež
Řrhoř eriký dj: „W nrdčli gsme powinni od
pracj každodennjch a obhťrgných sr žďržowatč a
zcela fr modlenj odewzdati a wčnowati, abhchom,
co gfme w týhodnU z lrhkomhslnosti a nepozorno:t
sti zhťcssili, w tomto wzkťjssenj Pcecnť zaswkccněm
dnU zasc naprawili a seďe poswřtili a olmoroili.,l
mdSwatý Nntonjlt Uám dáwá to selmčrponawr:r
ženj, kdhž prawj: ž,chn zafwčccný srxmá ť dn:c
chownjm skUtkůmwonaložiti, gmrnowitť kmodlenj
u zpotowánj slbřdomj,x skraUssenčmUwozUánj spáu
chanýchhťjchů“uu „Gestiř to fobota, ptaijan,
wcliký drU odpořinmj, na nčmž sr mčitr dle zúu

ňnaauu
louů župjlun, :o šq: w luglruostř čwičřu“ euxx
Bl fwatý Tomúš Uťje „Tčlo porUssenosti pobronxs
bene obtřžUge lmssi;r tato schránka pozcmská potlaot
čngc ducha w statostrch ťasUýchtoztržitčho. Člou
wřk w starostliwěm stawU žiwota řasneho postau
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wenú, powžďo kzemi fe skloňuge, gestli fe erh:r
nasnažUgc wzhůrU Uad pozemskč wťci se wznčsti;
tomUto aUťclUbd mťl gistč ťasP a dnh wčnowati.„
MUozj se UeUstále takowým cwiťenjm zanússegj a
zabaroUgj. xxx „Powšdh chci chwáliti Hospodina,
prawj žalmista Pánť, a grho chroála bUdcpowždh
ro ústechxmých.„ Swatý Pawel napomjnú: „Mo:
dlctc se bez pťestánj.“e Gedni promřňUgj celý žiex
wot fwůg w gakaUsi slawnost a ro den fwáteťnj:
ginj se zafe každodeUnč w gistých dobách k Bohn
obracegj a wzhůrU wznássegj. „Sedmkrát za drn
chwúljm .Pčma; ťasto, ncgchau za den chwálU
gsemwzdúwal tobť,“ praroj swatý král w Žalmn
118. N mimo to magj geden deU w týhodml
ktomU Ustanwený, abh plamen Božskč lúsko w
frdčjch fwých roznťcowali, nikoliw nedoansstkgjcc
tomU, abo Uhasl.

2. Nozgjmúttjm. N kďhž wssemUtomu,
o ťcmž fc tU mlmoilo a gednalo, zadost Uřinťno
býti se domnjroáš, tUť teprw zbotek Uedťlc a fwáB
tků uzaswťť Uábožneml: rozgjmánj tčch wčřných
prawd swatých, o ktcrďch se dneB pťi slUžbáchBoes
žjch gednalo; to fwatč rozgjmánj teprw tU aUtlaU,
dncď sazenaU bhlim: gako nebestaU tichaU wláhan
a rosaU zalige, k pťigetj w zemi koťenc neUsazeur
neho, a geho wzrůstu pod zcmjuud ar boliUo nad
zemj dopomahá. Nozgjmánjm těch swatých prawd
teprw wssecko w mosli a dUssi ztUhnc a fe Usadj,
koťen ncdáwno wsazený gako úrodnaU zemj sc
ohrnc ja obklopj, abp ostťj a palčiwj wětrowe
(rozUmťg zde w mrawnjm a dUchoijm smhskU
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hčjcho a neprawosti ďc zlými pťjklado) aUtlč sadbk
neUsskodili a odhaleUý a nepťikrotý koťen i o bhup
linaU ncUschl a tak prácc fazeče zmaťená abh ncol
bhla. ;

Slowo Božj, gak. fc w chrámU Pánř hláfá,
toliko gen slosseti, ncpostaťugc kdokanlčmU a
úplUčmU swťcenj Uedťlc a swátků. Gestiť tťeba
rozUmUě ho rozwažowati, doma o nťm pťcmchu
ssletč a žiwot fwůg ďlc Uťho sprawowatč a ťjditi.
Neboť gcn tenkrát, kdož kťefťan, co w chrámxl
PáUř slhssel a w pamťti polťržel, w tichč famool
tnosti rozgjmá, aneb ťtenjm náboženskč kniho uu
giUdh rozmlanáUjm B Uábožným mUžem o wťn
cech náďožcnstwj lwatěho se týkagjcjch sc wzjoťlciot
roati si nawhkl utU gest lze sc Uadjti, žc geho
smeossler den odc dne ťiskčgssjm, dokanlcgssjm
a swťtťgssjm bUde. Nenj tťeba ktomU wosoke
Učenosti, abhchom w tom, co w chrámn PáUť Ua
náď nehch účinkowalo, w pamřtč zachowati a to
samč rozgjmati mohli. Ge:li ďUch Uáš rwiťcnjm
Uábožným k Božským wřcem obrácen a nachýlen
amtedxp ge tjm wjrc ktomU schopcn, o BohU a
geho swatčm zákončno swatých, w kázanj a
kťesťanskčmcwiřenj slossených prawdách rozgjmati.
uu Z to pťináležj a wssjm prčchm pťipoťtřno
buď k dobrým skUtkům, ktcrými katolický kťesťan
nedťli a fwátek fwťtiti gcst powinen, abo sc nce
gen o swč wlastnj dnchownj wzdťlánj staral: Uýu
brž i w, gcnž geho peťi swťťeni gsaU, w přikáu
zanjch Božjch wonťowal, k wouťowánj do chrámu
Pánř sám gc doprowúzel, gc wždh z pamktč a
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starosti chpnstil, a taU cestaU kmaUdrosti kťestanu
skč, ctnosti a dokonalosti ge wcdl. Rodiřowč a
pťedstawenj ať fe Uedomnjwagj, w nedřli a wr
swútck djtko a pozdťjz.enč swč kU kťestanstčmU rwiu
řcnj posilati zaUedbawsse, šelw Urdťli a swátek swť:
tili, z oka a mysli pUstiwssetU Ucohlawnkgssj powinu
Uost. Gak spasitedlnř to alc Ua crlý dům aUčiUe
kUgc, ginčho k dobrčmU přjkladU wsznge a
wzdřláwá, kdhž celá rodina po anrácenj fe zc
chrámU Pánť opťt do spolkU a okresU domárjho,
kupokrařowánj a rozgjmánj toho, co w chrámU
Pánř slUsscla, uu ď přcdsedaU otcem a domácjm
hofpodáťem, u wstUpUge,to sc whslowiti a pochou
piti nedú ginčmU, leč gen tomU, kdo toho zakUu

o siti tak ssťastný bol. lwW tom smdsln dj swatý
Bntonjn: „Zafwkrený den sc má k dUchoijm
skUtkům Užjwati, totiž k modlenj, rozgjmúnj slhe
ssenčho siowa Božjho, čtenj Uáboženskýchkltkh a
kxgimým bohUmilým cwiřenjm.“ Gakož zwlásstnj
powťnnostj rodiřů gest, djtkh sweč onřowati,
k mrawopořestnosti, k ctnosti a pobožnosti gr Uael
bjzeti a wčsti u tak gest i spolUgegicherswětťgssj
powinnostj za Uř fe modliti, ua koož Uemámr coo
za nř BohU občtowati, gc samč GemU Nchswčšs
třgssij za občt pťčncsti a obřtowati. Takowý
pťjklad nám zanechal a k Uáslcdowánj pozůstawil
nábožný a bohabogný, trpťliwý Job, kterď po
Upldmxtj gistých dnň fwč djtko okolo sebc ohroa
máždjwal, k čistotř ptwnj den w týhodm:, to gest
U náď Uexdřleruubzge napomjnal, za nř se modltl
a obťti oBohn pťinássjwal.
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jll.Nedťle a zadswťcenýfwátrk swťliti
a flawitix fc flUssj ždržensm fe od hťjchů
Uowých a ze starých powstúnjm.uProtož
něktcťj blhoUčeUci wokládagj hťjch fmrtelný w dneu
děli zpáchaný za dwognáfobný. Z toho whswjtá,
gak wclicc chUbUgj,x gcnž opilstwjm , hehřrnjm,
nestodatostmi a ginými tťm podobuými ohawnostmi
dcn trnto zncUcťUgj. Wclká owsscm choba a ssko,
dliwá slcpota pamxgc mezi kťesťano, že w tcnto
dcn wjre ohawnostj pássj než gindh, tak že geg
chr fmilstwj, opilstwj, marnosti m zkrátka, fau
tanU a peklU, než BohU a grho swatým wťnngj,
che občtUgj rozpustilostť, kostkám, kartám , wáo
dám, ncpokogům : nežli pobožnosti a fwatosti kťeu
sťanskč. N pťece prawj Hospodin : Wi z t e, abou
str dcn soboto ostťjhali, neb ona znao
menjm gest mezi mn aU a wámi w núroxs
dech wassich, měho o wámi fpogenj po
wssccko řaso, abhste po tom znamcnj
znali, že gá gsem Hofpodin, genž poo
fwťcngi wáď, genž ze wssech národů
k zwlússtUj flešbř fwč whwolil gfcm
w á ď. n Dcn fwátečnj gest kťefťanům owsscm
znamenj nabjzcgjcj gc , pobožnosti negen hleu
dati, ale gi i množiti, abh, kdo gest sprawedliu
wý, gesstč che sr osprawedlnil, a kdo swatý, pou
fwš!!! se gess!šoche.

Pak máme slhsscti toho , genž prawj:
Swatj bUďte, neb gá Hofp odiU Bůh
wáš sw atý gfem. Yle mh poslauchámcradkgi
hlao fwťta, tťla, ďábla, k marnostrm, nesthdatou
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stcm, brzbožnostem Uéď lákagjcjho. N protož ťjci
fe může, že fe w trnto deU Uctoliko che ohawnostj
Uež který giný deU páchá, ale i che Uežli po celý
týhodrn. Neb lidem, celý týden pracemčoxadonooeu
lcným zamkstkUénjm zanepráždnřným, Uer tolik
pťjlcžitosti hřcssiti; wc swátck ale a w Uedťli zax
hálce, matre wsscbo zlého, w UcirUřse Uwrhsijm
a wsscligakýmnspolrťnostem fr pťitowarossiwssjm nea
lze tak snadno hřjchU odolati. Protož w dcn fwám
tečnj prklo erche otcwťrnč a ďáblowe UroťetB
Uťgi fe whricUgj ke zkáze dUssja kťesťanh a thh
cjrkwe a Boha, swým panUkánjm zawádkgjce.
Prawdiwý tedo wýrok proroka ťkachho: Nozex
poijú fe nhnj žalostnť JcrUsalem
wc dncch saUžch fwčho Ua pťestaU:
chj swč, u Uepťátelč posmjwagj sc
sobotám gcho. Bl sprawcdliwá gest wýřitka
Hofpodinowa:Slaonstj wassich Uenáwi:
djm, gfaU mi obtjžnř, Uechcigich che.
u Prawj Pán: Wassc slawnosti, Uc mč, gakobh
ťjei chtťl: Wh šafwkc:xgcte fwátkh sobř a wh:
ražcnj swěmu, nikoli mnř a slUžbk mč, wh gimi
whplňngete wůli swaU, Ue maU. Wassr tedh gsaU
slawnosti, ne mč, nenáwidjm gich, pončwadž gc
Uáwidj Uepťátelč mogi, z hťjchů wassich fc radUos
gzce.

J malých pťcstanpenj fe whstťjhenme, zwlásstk
kdhbh z toho pohorsscnj powstati mohlo. Pan xxexu
žjš sc tázal: SlUssj:li, dowolenonli w sobotU
Uzdrawowati? Boloť zťcgme, že Uzdrawer chUnd
rawrr w drn sobotnj proti zákonn Ucnj; abo alc
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nedal židům ani toho Uehmenssjhopohorssenj, chtťl
sipťec alefpoň Uťmé pťifwťdťch wodobýti, Uťenáď
tjm, bochom Uebyli tUze lchkomhslnými w„ewokládánj
tťetjho pťikcizanj dle wlastnjho úsUde, a že máme
i malých pťestaUpenj se wďstťjhati, zwlásstč kdhbo
z toho pohorssenj powstati mohlo. N totoť gest,
Ucmýljm:li se, co Bůh w Jsaiássi kap. 48. pťia
slibUge:Odwrátjš:li od soboto w lo dcn
swáteťnj n ode wsseho obchodU nohU
swaU, abhď erhkonáwal libuosti swe
ale Božj w dcn swatýd můg, anobrš
nazůwešx:li sobotU rozkossj swaU; qu
dcš:xli gi rád swčtiti způsobem BohU
pťjgemným a bUdeš:li den swatý Hoe
spodinůw za dcn slawný držeti a tak
swřtiti, a bUdeš:li geg tak slawiti, tak
abhš Uečginil ccst fwých, neřinil žeidnč:t
ho djla zamřstknánj swčho, owssem
pak hťjchů a Ucprawostj, a nenalezala
se wůle twá, ncprowodil wůle swč a
Uáklonnostj fwých a UemlUwil darem:
Uýchřeťj, tedh třssiti se bUdeš, rozkoš
mjti w HospodiUU a w pťikázanjch
geho; whzdwihnU, UwedU tř do zemč
JUdfkč, hornatč, abo gj wládl a úroo
dd gegj gedl, a Uakrmjm tř dťdius
ctwjm Jakoba otcje twčho, způsobjm
to, abo gedl dřdictwj a Užjwal d„řdiťUe
zemť.

Ze starých hťjchů powstaUeme. Čaur
stčgi Uzdrawil Shn Božj w dcn fobotnj chUrawč,



162

a co pťi tom zwlásstť znamcnitčho, wždh dobro:l
wolnk a bez prossenj. Tak Uzdrawil wodnatela
nčho, žcml UemocnaU, ťlowčka š rUkaU Ufchlam
od Uarozenj slcpčho, a nemocnčho U rhdnjka
brawnjho. Protož pronúsledowali geg žide a hlc:
dřli geg zabjti gakožto přestUpcezúkona, kdežto
pťere zázrakowé, Ue tak skUtkh lidskk, alebrž siUo
tko wssemohaUrnosti Božj gfaU. Protož PúU Je:l
žjš , nrwssjmage si gich , sobotU Uzdrawowánjm
nemomých oslawiti chtřl. Nlc proč? Nřktrťj bou
hoslowci se domnjwagj, že proto , abo dokázal,
že we dnh fwátečnj starati sr máme o dUssi. Starp
rostj o dUssi staral fe i o tčlo. N swatý YUǧUu:
stin prawj: Co ťiUil tťlesUť, chtťl, alw to roz:
Umťno lwlo dUchownť. Čhtřl náš tedd naUťiti,
že den ncdklUj a swútcťnj gest dden starosti o
dUssi, ne wssak o třlo. Mámeť tcdo ktomU proo
hledati, gak lwchom w den fwátrťnj a nedťlnj
o dUssi fe staralie

WodUatelnčho Uzdrawil Ss.m Božj. Koho gi:
Ueho ale pťedstange bjdnjk trnto než hťjssnjka?
Ncb o nřm stogj psáno w knize Job kap. 15.:
Dhawňý a neUžiteťný člowťk, ktrrý pige neprael
wost gako wodU, to gcst, hřjcho tak pásse, gakobh
žúdnřho nestciwalo trestn , gako fe woda darmo
pige. N hle, naprawiti máme pitnost tUto alea
fpoň w deU swúteřnj, dztdržllgjre se od hťjchů, proto
že psúno stogj: Zachoweo den fobotnj, aboš geg
stdřtil, gakož pťikúzal tobť Hospodin Bůh twůg,
DcUt. 5., swťtiž geg stUtko swatými a nepržniž
geg hťjchh; protož ani bezbožnj židč neopowážili
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se w den zaswťcený Krista PáUa chotiti. Ne
w den swáteťnj, prawili. Nabýwá se ale mdkle
dnem Pánk, ponťwadž slUžbk gcho gest zclslďřur
rena. Protož hlediž každý do hřjchn Upadlý w den
1ento se očistiti skrze pokánj, a gestli ne zpowřdj,
alcspoň ljtoskj. Ncb Ua to Uarážj podobenstwj
Krista Pána o oslU, pod njmžto smoslem litcrnjm
worozUmjwá wodnatclnčho, smoslem mostickým,
ginotagřtclmým ale hťjssnjka. Což takč ginčho gcst
nrprozřetelnú hťjssnjk nežli wůl a ofel spadssj do
stUdUice pekel? Den Uedťlnj gest den wzkťjssrnj,
w Uťmžani KrťstUď PáU w hrobť Uechtťlzůstati,
ale o erprwnčgssjm ráUem wstal. Nad to gest
dcn sobotUj Ustanowcn pro odpoťim:tj gak čeládkh
tak dobhtka, wola i osla Nle gak odpocjwati bUde
osel w stUdni, gak dUsse twá w stawu hřjchU
smrtrlnčho? Whtrhni gi, abo w dcn pokoge Ua:
ssla odpočinUtj Ncb kdož swath Jaroljm pwti
Wiǧilamiowi prawj: „Kdož fc bUdUzlobiti ncb
Učco zlčho w desi swč mostiti, a kdož mne noťnj
pťelUd bUde mámiti, erpowážjm se w stano mUu
ťedlnjků wsiaUpiti: tak cclý Ua třlc i dUssi se
tťesU“; gak prawjm, to opowážjš se š těžkým a
gisthm hťjchem w dUm Pánř wstaup itieč C

Tak gako wodnatrlnčho Uzdrawil Son Božj
i žeUU nemornan, genž wzhůrU pohlčdnmrti Uea
mohla Kdo se worozUmjwa pod obrazem tjmto?
deowjdáť swatý Řehoť: HťjssUjk žúdqsti
mrzkč sledUgjcj UcholUge se od rownou
sti dUsse sw č, to gest, člowřk starostmi a zedx
mkstknánjmi wezdegssjmi nad .mer obtjšený, genž
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ccťý týhoch geU k zemi hledj a pozemských wkrj
hledá, starostliw gsa o žiwobotj, ssat, rodiml,
manželkn a djtkď. Tehdh musi w fobotnj drn dUu
chonmjz žrak pozdwihnanti a Ucbe a ncbeskč wkri
radřgi Uežli zcmč a wčci pozcmskč pozorowalxi.my
Totčž naťjzrno gako w obraze w knizc ErodUď
16., kdežfe zapowjdá, abh w den fobotnj manna

.se nršbjrala, což owssrm š hťbrtrm stloUťným
státi se mUsilo. Blďloch pak kusil ho, chodje:
li w zákoně mčm,prdr.eli ostťjhati pťiu
kázanj mých, gestli mne poxflusscn ťilť
nic, protož dne ssestčho ať pťiprawj co
bh wncsli, ať schowagj to co pťinefaU,
a ať gest toho dwakrát che, co ďbjráe
wali Ua gcdeU každý den. u Zapowřzeno
bhlo tčž zrdomU wocházrti, každý mřl doma, U
scbe famčho zůstati. Že i prwnj kťcsťanč sc tak
chowali, šdofwjtá z něktcrých naťjzrnj papržských.
Swatý Nehoť Wcliťý prawj w gchom pfanj:
W dcn ncdělnj mUsj sc od práor Ustati,
a wssjm způfobem modlitbč fe oddati;
abo, grstli co za ssrst dnj dsc zanedban
lo, w dcn wzkřj„sscnj Pánč fe to opčt
modlitbaU nahradilo. NrspUstmeď oťj to
„w ssjm způsobem“. Swatý papcž Jnocenc
pjsse: GcU zpťwo, žalmo a dUchownjmi
pjsnčmi má fe drU tcneto ztráwiti. Slau
wili tedy den tcnto Upamatowánjm sc Ua dobrou
diňj Božská zwlásstř w tomto dni Udťlcná. Sw.
Zan Zlatoústý prawj: Trnto zákon Urwýe
wtatný stanowmr sobť, ale i manžele:
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kám a dťtcm swým, bochom tcnto gcdcn
den jno týhodnu, kdežto sc k poslanchlius
Uj (slowa Božjho) ďcházjme, w UwažowáUj
slhssančho ztráwžli. Swaťý Zasoljm wh.e
prawuge, žc .gsa w ijť hrobo muťcdlnickčBe
saudruhh swými nawsstťwowal, ťehož tcdh i o giu
ných wťřjcjch Uadjti sc můžeme. Gcstli.alc dUssi
Uřro k gcgij powzncsscnj a Uzdrawenj zapou
tťebj, gest to zphtowánj žiwota za pťedrssleho týn
ť,!odnU a stawu dussc, gcstli w kterč ťásti Ue:u
morUú, kam sc klonj gegj bťh, gecstli pťedcsslčho
týhodml gakého ziskn ncb fskodh nabhla.

ss Nrdřlc a záfwěcrný swútck snoť:l
titi a slawiti sc má wstaUpcnjm do
wlastnjho fwřdomj a složcnjm ďc sebc
bťemen a hťj chů. uuuoDUngho drnhu pozoro:l
watclc mřl Kristug Ježjš pťi swých ťeťechi skUt:jr
rjch, dobw: a zlomhslnč. Onino boli geho Uťcdl17
Ujri a .ginj wťťjcj, genž Krista pozowwali, abh
slowa grho do srdrc sobť wsstjpili a skutků náslc:
dowali: tito boli zákonnjci a farisrowe , genž
Pána pozorowali, ďh nřro nalezli, z řrhož bo gcg
winiti a před fandce postawiti mohli. Z tcď mámc
dwogj poslaUchaře nrb pozorowatclr, kdhž swátkh
swřtjmc. Nngclh blahoslawene, bh nábožňe fwř:x
ccni swútků B Uúmi slawili a Bohu pťednesli: a
angelh zawržene, abo ncdbalost a opowrhowánj
dnů fwátcťnjch sobř pamatowali, bh tjm nřkdp
pťcstupnjkh w fandný drn obžalowati mohli. NU
tak sc to má, mámc zagistč wssčckni přjťinU Ua
swťccnj fwútků zťetel mjti. Bochom alc se w této
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wkri ncmýlili a w pofmřch zlowolných nrpťisslř,
widj sc mi neoradnťgi, bhchom swátkh tak swřtili,
gak KristUB Pán w den sobotnj činil; neb to grstli
ťiniti bUdcmc, zagistč bUdcme zafwřrenč dno dou
ďřr, nábožnk a chwalitcbnť swťtiti. Tedo pozoot
rUgmc gedncinj Učitele nrbeskěho. KrčstUo wstmxelr
pil do domU knjžetc fariscgskčho. Dům woz nau
mxenáwá gednoho každčho fwčdomj.
WstUpmc tedh do domU fwěho, to gest, Uahljn
dněme do swčho swědomj. Toť owsscm chtěl Bůh,
nařinge w knize ErodUo 16.: Nť zůsianr
geden každý súm U febe doma, žádný
ať newhcházj zmjsta swčho dne seďmeu
ho dřlati něco. Gak U sebe samčho, neoliž
w domU swědomj swčho? Mnozj po crlý týhoden
taUlagj se o marnotratným sonem po kragiu
Uách wzdúlených mimo dům, ba mimo swřdomj
swě, ať tcdh alespoň w nedřli wrátj fc k sobť
famým, gako se nawrátil on do domU otce fn:eelr
ho. Po celých ssest dnj mnozi zdržUgj se mimo
dům, bo zaopatťili sobk žiwobhrj, zisk, obwcsen
lcnj, staragjre se a Bhánťgjre pro djtkh a manu
želkU, pro třlo a swřt, sebc samých ale zatjm
zancdbúwagj. Protož ať alrfpoň sedmý den se naor
wrátj k sobř samým a rozwážj, gak daleko se od
Boha wzdálili, od koho a k gakěmU rjli stwoťcni
gfaU, gať pdajejšouoď nčho fe oďchýjčji , gaťým
způsobem opět milosti Božj gim nabýti lzc. mo
Na mrawencc náď odkazuge kniha MaUdrosti uu
Pťjsl.6.: Gdi kmrawenci, o lcn.ochn, a
žphtUg ccsto, snážnosti, prácc geho, a
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Uč sr maUdrosti. Co činj wssak mrawcncieť
Wocházcgj každodennk k práci, gen w čaď noweho
mťsjcc zpřjbotků se newzdalUgj. Co alr činj w tom
ťase? Prawj sc,uže domácj a wnilťnj ptáce proo
hljžegj a naprangj; protož takč Bůh po ssestiuu
dcnnj prári widťl wssr, což bol Učinil. Gencsiď 2.
Kdož to ťinj mrawenci, což má člowčk? Ncmeio
alcfpoň posscstidnechwstanpiti do intťn
kUdomUswčho,prohljžcti, oprawowati
a čistiti? stať NUǧUstUď,o Učmžtosc prawj,
že bhl panownjk nad gině ssťastnkgssj,nepťcstal proxrt
siti o pokog a Ustánj od wládh, bo mohl žjti sobč.
Jakob slaUžiw čtrnácte let U Labana, prosil o odal
poťiUUtj ťka: „TU wjš , gak gsem siaužil tobč,
protož fprawedliwě gcst, aboch takč gedUaU opao
tťil dům swůg.„ Gencsiď 30. KomU, táži se, slaUn
žj mnozj po ssestdnj? SwřtU, geho lopotč apráa
ci, mnozj takč tťlU ba i samčmU ďáblU. Ncnjuliž
tedh slUssno, abh alespoň každý sedmý, neb každý
zaswčcený drU starali sr o swůg wlastnj dům, o spáa
sU dUssc wlastnj? Eož gest zpozdilegssjho, prawj
Salwian , což neprozťetelUťgssjho, ncž Uestarati
fr o swč wlastnj; gak Urwčrný gcst, gak nemana
drý, kdož, abh gineho obahatil, dUssison zatrau
cuge? WstaUpil Pán do domUsariseowa, owfscm
pokrotre, Ueb takowých bolo nehche, a co nalczl
w nřm? Přát„clo falcssne, zawistiwe, cti žádach,
prwnjch mjst hledagjcj. Wstaupjš:li th do domn
fwčho, zagiste takč nalereš takých pťeitel, farisca
prawjm, hrob objlený, zewnitť bjlc se stkwanrj,
wnitť plUý kostj Umrlťjch, gablko zcwnitk krássnč au
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ťcrwené, wnitť ťrrwem prohlodanč. Qtewři hrob
tento, rozťjzni gablko a hlcď poznati febe samého
alrspoň dne fcdmčho.

Ncž Ježjš KristUš w domk fariseowě pokrmU
pogal, rozmlauwal ď okolostogjcjmifarisch apra:
wil, žebh fc wůl nebuosel wden swciteťnj do stU:
dně padssj whtáhnaUti mčl. Čhtjce tedh do chrá:e
mU wstaUpiti k swatémU stolU, hleďmcž dťjwe,
bhchom wola a osla, genž nic giněho negsaU, ncž
zpozdilý a omámený hťjssnjk, ž hlani hťjchU a
propasti pekla wdtáhli, ktcrě mU hrozj gako stUdnk
a hlUbina. Zpozdilegssj wola a osla gest hřjssnjk,
ponkwadž howada tato dobrowolnk neskočj do stUx,p
dně, leč gsaUcc hnanú nrb náhodaU, a ďc wssj
silaU whwáznami se namáhagj; gfaUce whtaženú
nespadnaU zpčt, ale magj sc na pozorU. Nle hřj:
ssnjk schwálnř do stUdUřpadna, ncnamáhá fe, bh
whtažen byl, a nrstřežj fe whtažen gsa opětnčho
spadnUtj, ať wj, že lehce gcsti spadnaUti do stUm
dnť, třžce wssak opkt whlčzti. Gestli tedh kdo
do hřjchU Upadl, srbeť wsscckU silU, by co nrh:
dťjwe opťt powstal. Ponťwadž gich ale málo o
spafcnj swe tak starostliwých grst, alcfpoň ať w
neděli tUto práci podniknau, ať prowazU zpowědi
Ucb alrspoň ljtosti se chopj, a tak se whtcihnaU.
Den nedklnj gest den lozkťjssenl a powstčmj, kte:uj
rýžto Kristuď Pčm ď mnohým watými do žiwola
se wrace z mrtwýclj wstal; nezůstaniš tedh w den
wzkřjssenj nikdo w hrobř. thUď pocházj, še w
Uedřli pťi modlitbě stciwáme, gako bhchom pokáu
njm ď Bohem smjřeni a na milost pťigati bpli?u
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Dcn nedřlnj slnge w giných ťcťcchdcn slúnce,
ponkwadž od pohanů slnnci zaswťccn bhl, a co
slnnce mezi ginhmi planetami nebo obřžniccmi,
tak nedťle i ostatnjmi dnh týhodne: ncpťin
pUstj tm esnese hřjssnjkůw Jsraelite mřliobhu
řeg tweii“xizwonnhmi masťmi, zwlásstř w sobotll
sobč natjrati, pončwadž we whchodnjch horkých
zemjch mnoho potn z třla wocházcgjcjho i nea
milý zápach způsobnge. Umeo se tcdh a pomaž
se, a oblcť fe w přknťgssj raucha. NUth 3.mu
Umhla tklo swč, pomažala se mastj
wýbornan a rozčesala wlraso hlawh
swě.JUdith10.mWstaltedh Dawid oe
zemť a Umhl se ipomažal sc, a kdhš
promřnil raUcho swě, wssel do domU
Hospodinowa, a klaněl se, padl na
twáť, modle se. 2. Král. 20. quuxe.)legem
hlawh mč nepomažal gsi, prawjPánk
fariseowi, genž ho pozwal, abh gedl B njm u
ale tato weťegná hťjssnice, nad obyul
ťcg zwlásstnj láskh a Uctiwosti ke mnť
dokúzala, wsse ginak a mnohem che
nežli th sám uu mqstj mažala až i th
Uohh x!nč!FLUk.8. qum che starati se magj
kťefťaně tcdh , bh smrtjcjho zápachU hřjchň se
zbawili, genž po ssest dnj ge obklopil; řjm che
magj mastj pokúnj se ořistiti, an pťcd on
bliceg Púnť při mssi swatč wstaUpj?

Člowťk mUsj w tcnto den nedťlnj
a swátecnj bťemeno hťjchůw seč gest,

bnďto swatan žpowťdj neb8alefpoň



1.70

pratdaU ljtostj oc scbe složiti. M neurš
ťUge pťikázanj wýslownk, šc tentog den zpowjdati
fe gest a láskU kBohU wšbUzowati, pťec to
úťel, úmosl sirhtý w zákonk, který ukaždý wřřjcj
woplňowati má. Protož dj swatý Řehoř: x„W
nedřli od práce třlcsne zdržowati a
modlitbř žjti máme, bhchom, co gsme
za ssestdnů zanedbali, fedmý opět wo:
Uahradili.“ umKrásnř takt ml,uwj swatý Lco
ťka: Kdož rozUmné a takřka swčdomjm
naťjzene se Uámždá býti, w den fwáte:e
čnj wanhlednřgssj a krásnřgssj ssath
se odjwati a chrám Pánř š wťtssj okrcc:7
faU ždobitxi: proč bh idusse, teUto prarp
wý chrám Kristůw, chtjc slawiti swá:
tost swčho wokanpcnj, nemčla ďe wssj
starostj a bedliwostj febr ozdobiti?
Neb co platná ozdoba zewnřgssj, kdhž
intť Ueřisto gcst? Prolož každý odstraňz
pťjbhtkU dusse swé wssecko, co ďh ořjm omeaud
tele gegjho Ježjsse Krista Uemilčbo býti mohlo,
zpwst se hťjchůw! Kžidňm mlUwil Bůh proro:7
kemJcremiássem17. ue Stťežte dUssj fwých
a nerste bťcmen w den sobotnj. Neno:
ste tedh, kťestaUě, tjm měnť bťemrna hťjchůw,
stťežiwsse dUssj swých; ďhoďte bťrmeno třžkě, o
Uřmž dj žalmista 37.: Neprawosti mé, bolestč
me pro nř wzesslh gako wodh nad hlawu maU :
a gako bťjmč tťžké obtjženh gfaU nade mnau,
nrmožně gsaU mi k Unessenj. Bťjmř, genž dUssi
pohraužj až do propasti, do stťedU pekel. Pťie
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cházrgtež tcdp oncn den w chrám wssicklri, gmž
pracUgcte a obtjženi gstc, lwstc ďtťásll bťjmč
Babhlona, gak dj Zsaiáš bťjmř zmatcnosti kterč
swťdomldtxžj Sprosťtc fc bťemcm Damasskn, to
gcst krwť, fprosťtr se břjchůw krwc, gichž gstr fe dou
pUstili ncčistotau třla: Ueb hťjchmd zpácham,šchpotlaeur
ťowáUjm chUdých, woďsánjm krwc gcgich. Setťestc
břjmč Moab a Týra, neb to gest bťjmř kUpcůw, u
genžto podwodem a Umčnjm wc dne w noci pra:
cUgj, bh pokladů fobč naohromáždili. Setťcstc
koneťně bťjmť Eǧdptčanů, wstecko djlo .temnostj
i wssechm fmrtedlný hřjch, grnž dUssi do xtemu
Uosij Eǧhptských i wťťmých Uwádj. Tato wssecka
bťcmena ale šhodj sc nech zpowřdj ale i frdcc
skranssonstj. Toť widno ž knihh Lcwit. 16. nd
Sobota neb odpočinutj gest tcnudexn,
a trápiti bUdetc dnsse fwč, postiti sc
bUdete Ustanowcnjm wťčným: Gak tráa
piti? Skransserstj a žalem intťnjm, chž dnssc
spasiteanU protknc ranaU. Neb toť gr:st Bohn
Uchmilegssj obřt, ktcrá sc ď obťtj gcho Shna
spogitich můžc: Dltch zkormaUcený obťt
BohU přjgemná. Žalm 50. QU alc nezhrzj
dUchem ponjženým, žkormaUcenúm a straUsseným,
aleo nawrátj mU weselost spasenj swěho, dUcha
milosti oonwj a řlowťka ostoobodj od hťjchn
smrtelUčho; a taU zkormaUcerstj a fkraUssenostj
gako obmdtjm krwj Krista Bežjssc geho nepřawou
stj a hřjchů, skransscnčho a zkormaUceneho hřja
ssnjka ořistj, než k auplnčmU očisstťnj fwátostj

pokáUj a swatau zpowčdj pťjstUpU ǧn:n bUde. .ux.
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Toho pťjklad nám podáwú slawnč a fwatč pau
mčti Pawel, Uťedlnjkopata Antonjna, gak se ťte
w sedmč knize žiwotň swatých otců o pokúnj. uo
Pawel mťl tU milost od Boha, že každčho wnitťnj
smehsslcnj tak widčl,.gako mi sobř wcfpolek wtwúť
patťjmc. J stalo sc, žee gednoho dnc sedř pťcd
chrámcm pozorowal pťjchozjch wnřg. N hle Uossi2n
ckni pťicházcli nesaUce obliťrge mjrnč a pokornč,
a angclč gcgich radowali sc nad nimi; gcn gedcn
wstUpUgewssecckzasmUssilýw stan Pánč obklopen zlý:
midUchh,an gchoangel pozdálj gda trUchlil.J wida
to Pawrl gal sc naťjkati, a do chrámUnewstaUpiw,
wenkU ďpláťem oťekáwal, až bh po slUžbách Božjch
modljcj se wcn whssli. N ehhlc, whsselonen zafmUxt
ssilcc wcselý, obličcg magc pln mer, plčsal nad
njm angel gcho, zlj dUchowčalc ssii zdaleka za
Ujm. J gásalť Pawrl, dřkowal BohU a wolal:
Q ncwhslownč milostdenstwj a dobrota Božj! A
whstanpiw na whfoký stUpeň, wolal hlascm wen
likým: „Pogďtc a wizsc stUtkhPánč, gak wssechnh
lidi spasiti chcc; pogďte a wizte, pončwadž mocen
gest hřjchh odansstětiš,ll uu Na slowa ta, kdož
wssicknipřikwapili, šal sewhprawowati, co widěl.
A řlowčkhijssný tázán,gsa, gak sc ta zmřna anm
stala, odpowčdťl w slowa lato: Gá hťjssnjkaž don
saldadc smilstwU gsem bhl oddán. WstaUpiw ale
do chrámU, slhssjm čjsti slowa Jsaiássowa, neb raxt
dčgi slowa Božj Zsaiásscm pronesscná w kap. 1.:
„Umchtc se, Uaprawsc se, sprawedliwj bUďte, oťisťte
se, odegmřte zlost skUtků wassich, zlč skUtko wassc

oh xořj mých: pťcstaňtr pťewrármť a zlc činiti.
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Učte scxdobťe řiniti: pilni bUďtc saUdU spranocdliet
weho, pťispťgte kU pomoci, pomozte zasc ksstťstj
potlaťenčmx:, dopomozte k sprawedlnosti sirotků,
.zastaňte wdowh. N bUdaU:li hťjchowč: wassi gako
čerwený postawec, gako snjh zbjlcni bUdaU; a qu
daUcli čcrwenj gako čcrwcc, gako wlna bjlj mbs
daU;“ stal gfem fe skraUsseUým a kwjle w dUssi
sljbil gsem etxakto:Th, geUžsi pťissel Ua tento fwťt
spasit hkjssnjkn, kterýž gsi i tato slowa řtenci pťia
sljbil prorokem, wt)plň ge aUčinkem a skUtkem Ua
mne hťjssnij. Hle od tčto chwjle slibUgi Tobk
slowem a srdccm, žc Uechci wjre hřjchU tohoto fc
dopustiti, alr odřjkám se wsselikě neprawosti, a
gen prč ď ťistýmswťdomjmslaUžiti chci. Wteto.
chwjli pťigmi tedh kagjrjho hťjssnjka, genž Tebc
drosj a wsseho hťjchU se odkjká. N ďtčmito sliby
whkročil gscm zchrámU, pťedewzaw sobř, žc nechci
che zlčho páchati pťed obliťegem Pánť. Slpssewa
sse to welebili wssickni Boha.

M Nedťle a zaswřcenti fwárek swřa
tirti a flawiti slUssUobh bolo pťjgmon
tjm Nehswťtřgssj Swáteosti Qlteiišnj.mp
Giž w Uehstarssj cjrkwi bhl den Pánť zwlásstř.whu
wolen ktomU,abhse thswťtťgssijátost Qltúťnj
pťigjmala, a wssickni, genžto pťi obťti msse eswate
přitomni gfaU bpli, bnli tčlem a krwj Pánč
krmeni. Pozdťgi přestal tento swatý obpřeg, ponka
wadž horliwost wěřjcjch bOla ochladla, a nábožný
dUch a žiwot fe ch a wjre tratil. Wěřjcj ale
přicházjwali nirmenř gesstť w gistých dnech fwúa
tečnjch, dlc toho, gakš býwali pťipraweni, kstoln
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Pánře an Zdali gest tedo pro náď swťtkgssj pou
winnost, nrž Swátost Qltáťnj, tUto nehsilo
něgssj podporu ctnosti co nchřastěgi pťigjmati, a
to zwlásstč wDjjtěch dldnech, ktcre wssjm xorňwcmj
wošssij žiwotUwťnowati máme? W tčto Nehn
fwktřgssj Swútosti nabýwúme toho UrhUžssjhospo:
genj š Kristem Ježjssrm, takřká gcdno třlo onjm,
gelikož gcho třlo a krew nassjm pokrmem a nú:
pogem se stáwagj, a Uúm rUkogmjm k žiwotU
wťčnemU býwagj. U stolU Púnť powažUgeme scbe
wespolek wtom neowzncssenřgssjm fpogcnj, co djtko
gednoho thr wnncbrsjch a co bratťj w grdnom
Spasitcli KristU Ježjssi. „Gako toto tčlo ď Kriel
stem fpogeno gest, prawj fwatý Jan Zlatoústý,
tak býwúme wespolrk o ňmto swazkem fpogeni.
N gakož chlěb z mnohých zrn k relkU spogen a
slaUčeU gest, tak ťďýwáme i mh wespolek mezi
scbaU o Kristem fpogcni.„ u Požjwúnjm nrhswťg
tťgssjho tkla Púnť býwúmc che nežli kterúmko:l
liw giným činem ktomU powszzrni, pozorným
okem do swťdomj fwěho nahljdnami; mUsjmrť sc
polepssiti az hijchů swýchfe whznati. prtowánj
sweho fwčdomj pťeď wssewřdachm okem Božským
nemáme Uikdh, zwlásstť wncdřli zanedbati, to se
Uúm ale tjm spjssepodařj, pakli Krista Pána w Neou
swčtěgssjSwútosti Oltářnj skrhtehoza swčdkaktomU
bčťeme. N tťebaď gfmc stUtečnř k swatčmU pťi:
gjmánj nrpťistUpowali, zancdbati nemáme w neeul
děli a we swátrk zphtowánj swého swřdomj; proto
že tenkrút w tichě famotnosti i th nrhtagnťgssj
záhhbh srdce okU nassemU se odhalj; a mo týden
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ktýdmt uu i na delssjťást bUdachho žiwota, w doa
brem aUmhslU a pťedscwzetj pwnedťli a we fwátek
se Upcwniwssc, pokračUgcme w tom, cogsmc samiuBscx
baU Uzawťrlč a swatofwatť plniti BohU pťxisljbili.

W den Uedčlnj aj swáteťnj nxebhlobh od mjstm
NehswčtťgssjSwútost Oltáťnj pťigjmati; neb tak
Uehlěpc se whplnj fmhsl žákona: „Zakuste, gak
přjgcmný gest Pán; odpoťiňtc a wiztc,xpončwadž
gá gfem Bůh.“ TU dnsse odpořjwá, a sobotu
swťtj w BohU swčm, sobotU giž prorok Uazýwá
pťeljbeznaU. TU frdcr nassc má pťedtUchU
wťřnosti. Me slhssme Jsaiásse w kap. 58. mlUu
wjrjho w slowa tato: „derúlýššli nohU swaU
od přcstaUpenj soboth, a přcstancš:li tento den
wůli swaU konati, ncodpoťina ch od prúce ale
i fwe žádosti krotk a nad núružiwostmi wjtkze,
BohU pak ď cclaU dUssj fe wčmlge, adsobotn tUto
pťeljbcznaU nazýwage, kteraUžto žaljbenj Pánk
hledati se má, pak radowati fe bUdešzPána.“ To
grst: naplnj tč gakaUsi přjgcmnaU potkchaU dUcha
a požebnánj Uebrď Udťlj tobk. N whzdwihne tť
Uad wssclikau whfost zemč, a shtititebe bUde dk:t
dictwjm JakUbowým, to gest, Uřenj, žeeďdussj
w Ucdesa wďtržen gsa, wssjm pozemským zhrdneš,
a wncbř obcowati bUdcš. To ale Uřinj krmř tř
dťdictwjmJaknbowým, NehswčtčgssjSwátostj Ol:l
táťnj, grnž gcst dčdictwj zanechanč domU JakU:l
bowu, cjrkwi swatě, a požchnánj od otce JakU:l
bowi sljbcnč, gakožto obrazU Kristowu, genž prau
wil w Gcncsiď kap. 27: „Dehž lobč Bůh zrofh
Ucbeskč a tnčnosti zcmk požehnúnj“; pončwadž
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chofwřtťgssj Swátostj Qltáťnj skrotá gest.rofa
Ucbeď, Božstwj, a zemč tUčnost, Kristowo ťlowťn
čenstwj, wosslč ze zcmk panenskč. Pak krmiti bude
trbe rozkosscmi wřčnými w fobotU wřťnaU, kďcžto
bohatť požjwati budeš dědictwj JakUbowa, pak
Užjwati bUdeš mnoha nebeskěho dobrěho, a wřu
ťneho blahoslawenstwj, zasljchčho Nbrahamowi,
Zsakowi a Zakobowi. Trogj tcdh owoce slibUgc
prorok tčm, grnž dobře a dUssewnč bndaU swčel
titi den swátečnj. Perj gcst wslowech: Nadoo
wati se bUdcš zPáUa, kdežtoslčbUgegakčsi
dUssewnjpotřssenj. DrUhč gest: thdwihnU
tť nad wsselikaU whfost zemř, kdežtofc
slibUge gakčsi dpowýssc:nj dusse Uad pozemské wčci.
Tťetj gcst w slowech: Zl nafhtjm tť dčdčul
ctwjm JakUbowúm, kdežto fc slibUgewssc:
likč požehnánj ťasnč i wřčně.

Nchlepssj důkaz, že den fwáteřnj pťigjmánjm
NeoswčtťgssjSwátosti Qltáťnj seswťtiti má, wo:
swjtá že zwpkU prwnj rjrkwe, kdežto každaU Ue::
dťli wčťjcj pťistupowali k weťeťč Pánř, a žádný
pťjtomcn b!šti Uemohl, kdo bo takč ncbhl pťiťš;ju:1
mal, odedž snad den tento takč den chleba
žowe se. Ponťwadš ale w den tcnto wčťjcj wždho
cko schopnj a připrawcňj UegsaU, bo w skUtkU

pťigjmali, nesmj alespoň přigjmánj w dUch;: zr.l:l
nedbati, kterčž we wťclč žádosti, bp gcdnaU ď knš1
zem občtUgjcjm pťigjmati mohli, pozůstúwá. Ql
wssak zaUedbáwagj a žbangj se owoce geho ti,
gessto. bcz pozornosti pťjtomni gsau, ď mhslj rozel
tržčtaU, třlem sice pťjtomni, dUssj ale wzdálrni
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gsaUce, a sotwa na hlawnj djlh těto nchwošssj
obřtř pozornost obracugjrc. au

Wstaupil Pán Ježjš do domU knjžete fa:r
riseiskčho w sobotn, alw gedl chlčb. Umhsl tento
Kristůw pobjzj Uáď, bhchom dUssi na dnh zaswřn
n.nrcnčpotrawo modcpjrali. Gakáž to alc potlxa:s
wa? Ehlčb skowa Božjho a NchswťtťgssjSwátost
Qltáťnj. Gaktť onoho prwnjho potťebj, dokange
dwanáctero chlcbů poswátných w stau
rčm zákonř, na dwaU stolcch rozložených, genž
každaU sobotu za nowč womťnťni býti mUsilh,
ponťwadž za sedm dnj ztwrdlo a k požjwiinj
mfchopnými se stalh. Tak dčgc sc i slowU Bo:s
žij, gestli sc řasto a možnú:li alrspoň každaU
nedťli neslossj: wogdc totiž z pamřti a wážnosti
nassj, gakž z pťeswťdčenj ztťžUge sobť Dawid
wZalmU101: „Poražm gscm gako seno,
a Uswadlo srdce mč, tak žc.gsem chleba
fwěho gjsti zapomenUl; to gest,prade
Učenosti nebcskč dlc woswřtlch Bellarmjnowa.
Neb kdož slUnce sstřstj nám zářj, lsnadno zc:po:s
mjnú na Boha a spascnj swč; protož gako
seno Ufwadneme. Na gewě tedo gcst , ze chlěb
slowa Božjho silU a zdar dUsscobnowowati mUsj.
Tehdh prawj fwath Řehoť Nazianský w i“erč:id
swě o narozenj Pánř: „Q gak mnozj swá:
tkowč poskotugj mi tagrmstwj Kristo:d
wa! N wssechhlawnj úťcl gest mč zdozs
konalcnj a obccrstwenj.“ Ginh chléb Ua
ginčm stolc pťcdložcný gest Nehswřtčgssj Swá:
tost Qltáťnj; ktrraUžto gakošto pokrm dUchownj

)(
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časiřgi pťigjmati mámez abo fjld Beslablč opťt sc
zotawilh. Prronj kťestanč sice kašdaU nedřli tjmu
to: swatým chlcbrm fe silili; ponwadž axlehor:
liwost požnenáhka mezi wťťjcjmi ochábla, a chléb
tento Chleb Nngrlskh, chleb silných a tťch
gest, genž nehwhšssj ťistotaU dUchase stkwťgj (a pro:s a
tož gako chlebowe poswatnj gen na txom nehčist
ssjm stolc kladeňi bhwali) tak z nrdostatkU pran
we horliroosti a angelfkc ťistotn mjsto ste::tečneéep
ho pťigjmúnj alespoň w dUchUsiúti fe má wťé
raU, žádostj a pokoraU, pro kteraUžto ač
tčto žádaUrj potrawh za Uehodny se pokládagj,
mimo stola ď MagdalcUaU k nohúm Kristowým
sc wrhnaU, ncb o Zachem Be stromU wjrh na
Krista patřj, fpokogeni gsaUce pohlcdem Ua dtoho,
gehožto pro swaU nepatrnost .a ncřistotU pozwati
a do domu fwčho pťigxmami sc neopowažUgj, aneb
oe setnjkem wolagj: „Pane, negsem hoden, bhď
wessel pod stťechUmau!“

N chkle a zafwčccný fwčltekswť:l
titi a flawiti se mú řinknjm dobrých
skUtků. uu Zaswkťmež i mh drn nedťlnj a swúe:
teťnj činťnjm dobrých skUtků, gako Shn Božj
wstaUpiw do domn Farisea w sobotU, wodnatrlu
nčho Uždrawťl. J my widjme zwlásstč w Urdťli
pťed chrámemxwsselikč chUrawce, chUdúkh aUUžne;
tyto Uzdrawiti mohaU bohatj. Gak Uzdrawiti?
Deh wjna wodnatclnčmU, cl Uzdrawjš wodUatel:l
nost geho, nrbo žádost po wodk; Ueb nebUde se
chřjti tomn wodh, kdo bnde mjti ija dobrčho.
Deh hognč almužnh chUděmU, a Uzdrawjš chndo:7
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dU geho; popťeo zqrmaUcenčmU útťcho, a pozau
pomene na řaa Uabde swauš NemřlťKristno,r
abh dal stťjbra a zlata, alc dal cosi jepssjho
ubhčegnč w dcn swútečUj, dal zdrawj a. milost
swaU; to alcspoň ded nčro sprostěgssjhon; chlsb.ax
Ueb penčz, a chcešcli Krista následowati, deh :jm
che, čjm che máš. Neb kťeraž wřtssj almUaš
žna UadUdčlcnjzdrawj, gakčž dal KristUď? Proa
toš mťuwil Tobiáš k shnU swěmU: „Kterak
bU.deš moci, tak buUďmilosr.dný, dáweh
almUžnU; brlcdešoli mjti mnoho, dáweo.
mnoho.„ Tob. 4. Od toelkčhosiromU mnoho
očekáwúme owoce, xod malčho smilo.u Welký ale
strom bhl, genž pr,awil : Gá ale gsem strom olicu
wowý, úrodný w domU Pánťz a swatý Jan Zlao
toústý dokládá : „Nenj dosti býti stromem oliZ
wowým, ale nmsiubýli take úrodmž.“r GsaUť totiž
milosiždnj, geUž celýerok,u ale skrownč UdčlUgj,
neb gistč týho,dno, neb kdož zedzwlásstnjho se ra:
dUgj sstčstj; thto gsaU sice stromo pliwowč , nies
koli wssak úrodnč. Pak Udřlil leristx:o dsPánzdra:
wj wodnatclnčnm, aniž ho bnl prpsil, ponřwadžd
trnto sUad pro den sobotnj před židp prositi se
ostýchal. Nle Ježjš Kristnď. hnedz gcho„pohledU
ažiwota wodaU nabUbřeneho poznal co bo chUdák,
prositi se ostýchagjcj , sobř žádal Protož necekehž
šadný kťesťan na proďbU chndých a chllrawhch;
gegich bjda úpťnliwřgi nad slowa prosi. Proto
w ŽalmU40. stogj: Blahoslawex:ý, ktderý
r.ozUmj nad UUzným a chUdým, pcčUgc
o nčho, opatrUř U.gjmá fe ho; w den zlxý
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woswobodjxogcg Hospodin; to gestp který
z gcho pohledU hncdx rozUmj, cobo žádal. Neb
nenj to aUplnč milosrdcnstwj, kterč teprw slowh
frdwhnUtj, ale když žcbrák mlťj, mluwj bledost
oďličégc. Nehche ale slUssj se wťťjcjm, almUu
žUaU obmhsliti profjcjch chudých, ncž wstaUpj do
chrámU Pánť , bh Uczaslechli oUo z pťjslowj:
Kdo zacpáwá Ucho swč kr kťikU chUdčn
honpkdhž chUdý wolá u i on fám kťičc::
ti bUde a nebUdc wyslhssún. Tčž tagnč
núm Uenj twrdč slowo praweno k nemilosrdným
w tcn smhsl: „AmoUitsstj a Moabissstj ani po deu
sátčm kolem: newegdaU uo ani desátč kolcno gich
ncwcgde“ do cjrkwc Hospodinowh až na wťkh,
proto že mchtřli proti wám whgjti, Ucchtťli wáo
opatťiti chlcbem a wodau , kdhž ugste whsili
zEǧopta. Dcm. 23. Nkktcťj whrozUmjwagj tjm
wdlaUťenj z chrámu, Uťktcřj žc spolku Jsracle;
obogj bhl tťžký trest a spolU zahanďenj. Z tobo
Uťiž se kťestanc, žue wcgjti do chrámU hodeU Uegsi,
Ucobdenxowam,ugrstli gsi mohl, pťed chrúmcm stou
gjcj chUdč chlebem.

W nedřli a we swútek bUďme sstťdťegssj.
k chudým a UUzUýme Dle swatčho LUkássc
w kap. 6. Uzdrawil Son Božj řlowťkamagjcjho
rUkU UschlaU, ťka : Wztáhmi rUkU swaU. Kdo
gcst asi to? Swatý Jan Zlatoústý odpowjdá:
„RUka uUcl:aeiwagjcj almužnh fUchú
g est.“ Wztáhnami pak sc má lUka tato nchchc
w den Uedřlnj. Toť obhťegnč bylo za časů apo:l
sstolských, gak whswjtá z prwnjhoupsanj fwatčho
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Pawla kUKorintskýmwkap.16.: „S c stra nhx
objrck, ktcrčž sc dťgjna chUdč kťesťaux
no w JcrUsalcmk, w každau ncdťli gc:l
denkxaždý z wáo sám Usčbc nťco slož
dlc možnosti; abh nc tcprw tehdaš,
kdhž k wám přigd:x; objrkd sc dúlh.“ Praa
wj zdc fwatý aposstol: gcdcnkaždý, ncwhgju
má žádnčho. thž pak obhčeg tento po Uplonutj
tťj fct let wohdm:l, mťl fwatý Zan Zlatoústý
krásnaU ťeř pro geho obnowcnj o almUžneichda
ďbjrkách. Prúwem alc to žádú aposstol w ncu
dřlxi, ponťwadž i mo mnoho dobrodinj od Bou
ha zwlússtk w mdťli a we swátek gsmc obdrželi
a dosawád obdržngeme. W tcnto dcn skrzeKrista
wzkřjsseni a nesmrtclni Učinťni gfme, w ten dcn
DUcha swatřho gfmc obdržcli, w tcn dcn slowem
Božjm w chrúmU Pánť nafhceni býwámc. To leohuf
obrazowali takě chlcbowč poswátnj, gessto každaU
sobotUpťed Swathni Swatých kladeni a obnowoa
wúni býwali. „Na každaU fobotU prox::
mťnowáni, ginj ťcrstwj kladcni bUdaU
pťcd Hofpořšinem chlcbowč poswátnj.“
Lcwit. 24. m ijž sc wyznařowalo, žc mámc
almUžnaU w dům Pcřnť wstUpowati, ponťwaďž nj
takč k nebi se krúťj.

oz a:e“ uogll: w uaa
olulouuh llruull Ujsl jr lU llrUlU U lor jloall

tck cwiřiti w milosrdných skutcjch Th nepzwlássť
nčgssjgfaU: almUžna, nawsstťwowánj neu
mocnhch a whswobozenj wkzných

1. Katoltcký kťcsťan má zwlásstř
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rowatie z z Kee U s J e

Peťe o dUchownj potťebd gest sice ta nc :
pťednřgssj, nesmj alc býti ta gedimxp Uelsoťgsme
powinni tčž o tťlcsne potťebh nassich fpolnbra:ťj
se starati. Takowáto xčinná lš:ska býwala powždy
známkau prawých křesťanů; lUť bochom mřli i
mh w zafwťcenýchdncch w náš pčstowati. Tak.ža
časů aposstolsiých fmissjwali wřřjcj wsseckofwč šměpz
nj, abp potřcbným bratťjm wsscobccnýmgmřUjm
bdlo spomoženo; tak ipozdřgi pťifpjwali wkřjcj
w Bhromáždťnjchufwých dle možnosti k„podporowl
wánj. chUdých a nUzných. O šbjrce, pjsse čswatý
Pawcl nax sl,ďate: Gakž gscm naťjdil w cjrkl.djch
Galatských , taki wp čiňte. Takto powstakh Ua
základě dobročinnostj tak nazwanč hodh láskh, ktert
se xw Čhromáždřnjch kťesťanskýchdržjwalo, pťi kterých
se chUdý B bohatým pťi gednom stolU bratrsth Ua„x
shtil. Podobným žpůsobem powstalh hodo na .pax
mátkn w PánU chnUlých mUčedlnjků, ktcrě chna
dým k.obťerstwenj slaUžjwalo. thž pak poždťgi
zpťjčino.žlčho Užjwánj tdto hodo pominUlh, ři:
nilh fc Bbjrko epro chUdč.,Nemťli b!dchomtedh i
mo w den tento Uasseho pofwťcenj BohU, Uassco
mU thi sljbiti, žc chremc dle geho, i dlcu pťj„m
kladU Spasitelowa, wssndh a neUaneUť dobťr

ciniti gednomU každemU, zwlássi pak bratrjm fpo:
lUwťťjrjm nassjm, tak gak to giž pťcd námi gsan
krcsiane Učili a ťinili?

Krafnť sc w tomto ohlch w:)gadťil fwatý
Nntonjn : „Tobiáš whstrogil hodd, a woslal fnoč!:s
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ho sona, abo chndúch na nč pozwal.“ ,ueuuTrnto
přjklad nám sprawrdliwj a Bohn milj starěho zúu
kona knásledowánj zancchali; pohťjchU al: ,nxxmUx
žowč nassehol wkkU w takowýchx dnech toliko o swč
tťlo se staragj , a ženh o třla swého ozdobenj;e
podťjzenj a slUžebnj Ucdřli od wssednjho dne gcul
nom wktssj chUtj na dobre gjdlo rozeznúwagjn a
lidč nižssjch stawň myslj gen na hodxo aeradowčmu
kh. Wssickni se dáwagj dUchempodwodným zawáu
dřti, tak žc to, coxw týhodml pracj a pťičinliwou;
stj našhromáždili, w nrďkli a we swátek ncstťjda
mostj a obžrrstwjm u ginj ginak Utrácrgj a pro:u
marňUgj uu a proto famč nemagj, rož bd chndě:e
mU ze swěho wýdřlkU poskotnami mohli. Q, pťe:
wrácrnosti lidská, .Ucnahraditelná ztráto drahčho
čan , nrpoťádkn, ǧeUž prkelne dncho radostj a
rožkossjnaplňUgeš ! uu N swatý Tomáš dj: „Nao
sse gmřnj máme poswťtiti almUžnau, která bo se
w tťchto dnech hognřgi Udřlowati mřla, ponťwadž
to dnowě radostj wsseobecnýchgfaU.le om „Gděte,
prawj Eďdráš k fwčmn wowoleUřmUlidn , hob
dngte slawnř, Udčlte i tčm , gcnž gako wh sami
ze sebe tak hodowati nemohm:. Pám: grst tento
deU zaswřcen, nebnďtc aUzkostliwi, eradostné xooua
mhsslenj na Pána silandnaplňnge náď.“ uw Tež
swatý JrenčUď welmi krásnťx a prawdiwř otxtom
pťcdmřtU fc whgádřil: „Ntchť gfaU i nám slUu
žebně práre we swátek zakázaně; teďh gc pťere
weleno , skntky .lcisih a milosrdrnstwj k prospťchU
bližnjho w tčchto dncch whkonáwatť.“



184

2. Katolickú kťesťan má w nrdřli a
wc swátek i ncmocne nawsstkwowxati.

Prawý kkcsťan sc nrmůže nikdh srdcťnť a
Upťjmnř radowati, kďhž wj a widj, šc bratťj chad
boesestw grho w KristUqužjssi trpj, aniž poet
lchťcnj a útřchu Ualczagjce. Protož flnssno a po::
winno gcst, nemornč a nrdužiwč wc farnjm swem
okresn po wokonaných slUžbách Božjch nawsstťwošl
wati, a dle pťjkladUeržjssowa a, giných Swa:l
tých,xxbUďto lčkařskaU pomocj an„eb grgich ncmoci
pťimřřrným pokrmem hledťt zmjrniti. Ncboť o
PánU Ježjssowi wjmc, žc w sobotU.nrb we swá:
tck nemocných a nrdUžiwých welmi řasto lččil.

W sobotu to bolo , kdc Pún Ježjš člowřka
UschlaU rUkU magjcjho Uzdrawil uw tčž žcnU osmel
nčcrt lrt od zlčho dUcha trápcnaU u slcpčho od
nawzrnj w JerUfalčmř u wodnatelnčbo w domu
knjžcte Fariscoskčhoou onoho ncďužiwcr, chž osm
a třidcct lct nedUhem skljťen bol U robnjka bra:
wnčho w JerUsalčmť. To samč řinili swatj apoo
sstolowě. Swatý Prtr Uzdrawil w JcrUsalčmř
w jobotU muže od narozcnj chlomčho; fwatý Pae:
wel Uzdrawil wfobotU chromčhow Lostťc. Swatú
Qdilia, abatossc w HohrnbUrǧU, whstawťla pro
nthžiwč zwlásstUj ncmocnici, neznagjc w ncdčli
a wcxswátck wřtssjho a swatťgjsiho whražch, než
nawsstřwowánj, třssenj a lřťenj nrmocných. u
K trpjcjm a útěchhžádachm a potťchgjrjm piei:l
nčcležrgj zwlásstk wdowo a sirotci. Mh tedo nco
můžcmr po Uáwsstřwř ncmocných a nchžiwých
w neděli a wc swátek wřtssj a BohU samčmU ljc
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bťgssj službu prokúzati, gako podporowánjm weoow
a sirotků. Ncbočswatý aposstolZakUbpjsse 1, 27. :
„Náboženstwj ťistč a nrposkwrnťnř U Boha a
thc toto gest: LáskUprokazowati bližnij, Ua:
wsstřwowati sirotko a wdowo w faUženjch, w úzko:
stech a zármUtrjch grgich, gim podlč možnosti a
pťjtomnč potřebo pomáhati , a neposkwrnřného
scbc ostřjhati od tohoto zkaženeho swťta, od mrax
wů lidj brzbožm,icha nrwřrných.“

3. Katolický kťcsťaU mú w nedťli a
we swátck, kde to gen možná, i wťznč
woswobozowati. W prwnj ncdťli powolal
Bůh zc tmh swětlo; w nrdř!li rozlomil i KristUď
Ježjš okowh smrti i pckla, kdož bhl dťjwe w pťedx
peklj dljcjm otcům wokaupenj a oswobozenj zwku
stowal. Nedťlc gest den oswobozenj ; a kťefťan
nrmňžc zagiste nedťlnjch radostj srdečnk a w plnč
mjťrezakUsiti, wida swčho bratra w okowech a
w žaláťi. Qn se tedh, seťgest,. pťiťinj, a ge:li moe
žno , abh ho bUďto ze žaláťc wnswobodil, anebo
geho wťzrnj Usnadnil a gemU polehťil. Protož
porUťil cjfať HonoriUď biskUpům a swčtským saUdu
cům, každaU nedťli wřzných nawsstťwowati, aneb
gr před srbc pťcdwolati, abh se z grgich wlastnjch
úst dozwťdřli, zda:eli od dozorců Ujmč lidskh rm:t
klúdáno gcst bhlo. Yno i tenkrát, kde saudnj geu
dnúnj zakázano grst bhlo na nedřli, činili kťeex
sťansstjrjsaťowř zwlásstnj wýminku z ohledu whswou
bozcnj otroků, ponťwadž to za skUteklúsko powe!:l
žowúno bolo.

Swatý Jan z Mathh založil zwlásstnj ťúd
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k wolUporoánj zagatúch a otwků , ťád TriUčtárů
řili bosých otců nehswťtřgssj Trogicc.

Tito otcowč fe cjtili zwlásstč ssťastnými, kdhž
gim bdlo možnú w Uedkli a we fwátek wťzným,
zagatým a otrokům gegich whswobozenj zwřstowati,
okowh gim odegmami, a gc ze tmp a tcmnosti
wkzenj Ua swobodU wowčsti. Nle bUde se tázati
kdoď , gakbd .možná bhlo i nám ťakowýto skUtek
lásky wdkonati? Mezi námi nenj wřzňů, zagatých
a otroků. Gá djm: že pťec to možná! Což nenj
gedeUkaždý hřjssnjk otrok fatanůw , okowh swč
hixjssnostiďewťeno! Modlete fe za hťjssnjkh, abh
ge Bůh třchto okowů hřjchů spwstil, a takto wo:
fwobodjte w Ucdťli wřznč. Dále se táži: Zdaji
negfaU mnohč dUsse wassich zesmxlých rodiťů, su!xr
ster, bratťj, djtck, pťijzných a známých roe wťu
zenj ořistcowčm? Gcstliže trdd w nedťli a we
swátrk, gakožto chwalitebný obhřeg gest, hroby
wassich pťjlmzných naws,stťngete a ža gcgich dU:
sse w očistci Uwřznťnč se modljte, abh od fwazků
hťjchů bhli sprostěni a ze swčtla wčťUč sláwo se
radowali , tedh whswobongete zagatč a wťznč,
lámcte gegich okowh, a wedete ge z temnosti geu
gich wřzenj k wčťnčmU swťtlU. Protož fe takč
modlj cjrkcw fwatá na dUssičkh pťi mssi swatč
takto: „Pane! rozwaž fwazkh hťjchůdwssrmwťxr
ťjcjm zrsmxlým. Propůgč gim swaU milost, alw
pťjsnčho saUdU sprawedlnosti Ussli, a z blahoslau
wensle wřřněho fwřtla se radowati mohli.“ uuo
Pťi obřtowčmj fe modlj cjrkew lakto: „Pane Je:
žjssi Kriste! Králi wčřně sláwo! whfwoboď dUsse
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wssech wťřjrjch w PánU chnUlých od trestU a poo
kUtUwťčnčho zatrarerdo propasti prkclUč! WU:
swoboď ge z tlamh lwa, zlčho Uepťjtrlr, abo gich
pcklo Urpohllilo, abo se w brzedUaU propast ncr
propadli, kde temnost, hrůza a ohawnost anUgc“.
Swatý Michacl Yrchangcl, tcnto sláwo plný rck,
whlpediž ge kwřťnčnm swčtlU a kblahoslawrnor
stwj , gež gsi nčkdo Nbrahamowi a gcho potomlr
kům sljbiti rúťil.„

Nlš Nedřlc a zaswřcený swátck fwřu
titi a slawiti sr slUssj čtcnjm dobrých
knťh uo a wzdťláwatclným rozmlaU:
wúnjm. Mczi hostinaU promlUwil Son Božj
o zwolenj mjst Uižssjch, o pozwúUj chUdých, o ho:
stinč ncbcstč, woprawowaw podobcnstwj o wcčco
ťadlr welikčm. ijto Učj Uúď, že mámc dnd nco
dřlnj a swútcčnj tráwiti slUssUýmobcowánjm a
ťrťmi Uúbožnými U požjwánj pokrmU; neb toť
gest swřcenj sobotd, kdhž o fwatých wťcech sc geo
dná, kúzan se slhssj, dUchoij kUihh fc ťtaU,
skUtkoSwatých se whprangj, chrámowě sc na:t
wsstčngj, odpolrdnj slnžbh Božj a tťm poďobné
wčci se konagj. Pro powszzenj skUtkům třmto
UťxťjdilBůh w knizc NUmeri 28. m abh sr w dcn
sobotnj mimo každodent občti grdnoho beránka
obřtowali gesstčdwa, tcdh tťj berúnkowč („Dne
pak fobotnjho obřtowati bUdetc dwa
beránkh roťnj bcz posskwrnh, a dwť dcels
setino maUkUbřlnč u dcn takť fcdmý
bUdc wúm whhlássrn za nchslawUčgssj
a swatý: žéidnehoxdjla slUžebnčho Uco
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bUdctc dťlati w nřm“), abhchomwidťlipžc
meimc w Urdřli Boha třikráto tolik ctjti a n!elc:j
biti gakodni ostatnj: poswátnými mhsslen:
kami a rozgjmánjm ou UúbožUými ťeťn
mi uo a koneťnčdobrými skntko. uu Dnowe
pofwátnj skUtkh poswátnými swčtiti sc magj, a
zdá fe, žc ti fc mčnč UeprohřcssUgj, chž maru
nými a nedowolenými stutko dmy thto zlehťngj,
gako kdobo kostkh, karth před oltúť přinesli; neb
negsaU dnowč Bohn žaswťccnj mčnř swatj než
chrámo a oltáiee. Co prawj o tom swatý Jan
Zlatoústý? Nťkteťj, dj w osmč ixeťi o wzkťjssenj,
w pořtU bratťj nassich pochthgj , že bh swútek
slawili, kdobofc neoddali opilstwj, fmil7
stwU a marnotratnosti. Wr mUsimežťegmř
řjci: „Toť UeskUgeswťcenjm dnc BohU Ustanoň
wenčho, alc prznřnjm.“

Rada mú, milj kťesťaUé, gest, bhste w deU
nedčlnj a swátečnj, ǧsaUcr doma, rozgjmali dor:
brodinj Božská, což fr dťge nehlčpe řterm
dobrých a nuábožnýchknřh,a dUchownjm
ro.zmlanáUjm. uu thčdnťme fe, B gakaU
chwalitebnostj a ď gakým Užitkrm obogj se stáwá.

Gak fe mohan hodinh od slUžbhBožj zbhteťnč
w deU nedřlnj a swútečnj whnaložiti? Prawjm
ti : třm, kteřj kcizanj poslaUchati nemohau, Ueb
od slUžlw Božj zbhtcřnč hodinh magj, prospřssno
bUde nábožnč knihh ťjsti, ponřwadž toto mnoho
UžitkU dUssi poskthge, a newýsloroný plornc ž to:xs
ho Užitek pro čtenáiže i wclikč wýhodh. Casio giš
obrútilo řtenj řlowčkak žiwotU lepssij. Wřc ta
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na bjledni ležj. KomU dřkugk;edza obrácenj swč
sloatý NUšUstin, stUncetoto rjrkrwnj? KomU
ginčmU než ťtenj dobrýchrknčh. Qn gfa gcsstk
pohansiemU mUdrctwj oddán, přiznáwal fe ke kan
rjřstwj Manicheoskčmu; nčcmčnč zápasil sám sea
baU, poznáwagc sire wer prawaU, ale Uechtěge
gesstř upUstiti od rozkossj swřtských, až koneťnk čta
slowa swatčho Pawla k Řjmanům w kap. 13.:
„Nc w hodowánj a w opilstwj, ne we
fmilstwj a w nestodatostech neb chlip:
nostcch, ne we fwárn a záwirsti: ale ob:7
leťte fe w Pána Ježj.sse Kristap wezmťte
Ua se geho swatč ctnosti, a péče pro
třlo nemťgte podle žádosti geho.“ eTo
čta cjťil srdce swč zcela k BohU obráccnč, i bhl
tak pohnUt, zc slzh hogne whlčwage, Uzawkcl hřje:
chU se odřjci, Ukonťil wnitťnj bog swůg, a koťi7
sstřnj skrz kťest swatý pospjchal. Toť boli, Uhlowe
řeťawj, kterčš Bhromáždil Hospodin na srdrc geho,
žc grg celěhoroznjtili. Tčž wpprange nám, že
on sám dwa dwoťenjnh obsátil k žiwotU poťá:x
dnčmU panhým ťtenjm žiwotopifn swatého 2lnton
njna. ij způsobemsr i swatý Jan Kolum:t
bánfký obrátil gen řtenjm žiwota swatč Marie
Eǧoptskč. Bl tisjce swatých dUssj dřkUgj obrácenj
swč knihám ďobrým. w Co olšrátilo swatčhoQna
dťege Nwellinfkčho? Čtenj fwatýchknkl).
Qn gsa w práwech wclmi zbřhlý, zastáwal gca
dnaU o welikaU horliwostj práwo xxswehoswřa
ťcncc. W praUďU ťcči whklaUzla mU z úst lcž.
Pťigda ďomů, otewťel pjfmo swate, gehožto řteu
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njm řasio se objral i paďl mU do oťj wýrok:
Usta pak, která lhaU, ústa lžiwá, smrt
pťinássegj, zabjgegj dussi Kn MaUdr.1.
a gako hromem omráčrný odrbral se hncd do
ťchole Theatinů, abh hťjchswůg ophkal ; i čteme,
že pozdťgi žnamenitčho stUpnč swatosti dosáhl.
Taklež swatá EUgenia obrácenj sweho anze
ťtenjm swatých knřh dosila. Bhlať dceraU řjma
ského senátora , gegž cjfať KomodUš prefektnraU,
nrowošssjm úťadem w Eǧhptř poctil, pokročila
w Ylerandrii Ua wřdeckédráze tak, že gi MUfaU
uu patronkaU.Uťenrú nazýwali, a pohanskč beza
božnosti, kU kterč se pťiznáwala, slowem i pčrem
co nehdůwtipnřgi hágila: dostawssi wssak do rUe
kaU psanj sw. Pawla, a poznawssi prawdiwost
wjrh kťesťanske, gako mUcedlnice krwj swaU gi zpe:
četila uu N swatý Jǧnác, wogjn pod Ferdixer
nandem katolickým w Špaňheljch bogowal a kUlj
ranťU lww, pro Ukrácenj chwjle ťetl žiwoth Swa:
tých, gegichžto stálostj a skutkh hrdinskými tak bol
progat a promčnčn , že opUstiw staw wogenstý,
k bogownjkům pro králowstwj nebcske sc pťidon
žil, řád JesUitský založil a swčt tehdegssj ofwjtil.
Hle kťcfťane, gak zwlásstnč aUřinkUge řtrnj knřh
swatých; pwtož po wsseckhčash bolp gsaU knihh
nábožUč nrhlepssj Uástrogc Božj k obrárenj dnssj
a k obnowenj žiwota; z tětěž pťjčinh zagistč onen
swatýJǧnáce swatýKarcl Boromeoský,
swat:ýFrantissek Salcďský a ginj swatj
mUžowč, ktere Bůh kpolcpsscnj fwčta ďeslaj,
prostřede toho nehche Užjwali k obrcicenj snoťr
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ta, že mU nábožných knčh podáwali. Toto aUu
ťinkngj nábožnč kniho U hřjssnjků; alc nemčnk
stwostneho oworc pťinássrgj takě U sprawedliu
wých, kráfsljce dUssi grgich mnohonásobnaU ozdo:
baU ctnosti. Swatý prorok Dawid wclcbiw na
zaťátkU swých Žalmů onoho, g:nž ncstaUpil w ran
dU bezbožných , gcnš nestál na cesiř hťjssnjků, a
nesedťl na stolici morU, kn konri pťidáwá slowa
tato: Takowý ťlowťk podoben gest stromn, ktcu
rýž sstjpcn gcst pťi wodách, kterč se strUhami weu
daU, ktcrýž oworc dáwá ťasem swým. an ďle pja
fma swatčho Žalm geho prwnj takto: „Blahox
slawený ten mUž, ktcrýž ncchodj po radř, po
smhsln, po wůli bezbošných, a lmd restř hřjssUjků
Ucstogj, zle nrťinj gako oni, a na stolici morxut
njho nakaženj, posmťwaťů ctnosti a nábožrnstwj
nesrdú , žádnčho ď nimi spoleťenstwjnemá. ch
w zákonč Hofpodinowč, w plnčnj pťikázanj Boue
žjch wůle, libost gcho, a o žákonU gcho pťrmýu
fslUge, w nťm se cwičj dnem i norj. Takowý
ťlowřk podoben gest stromU, kterýž sstjpen gcst
pťi woďách, ktrrěž se po strnhách wedan, kterýž
owoce swč whdáwá řafem swým.“ Co ď tjm chcc
řjri? Slowa gcho ponřknd tmxawáwhswětlj Uám
swatý JaU Damaďccnský : „WodaU whroznmřti
se může čtenj buďto swatých, neb takč giných ná:
lwžných knřh; protož gako strom stoge podle tichč
čistč wodh, kteran fc wždhcko nawlažUgc, kwčt a
owoce hognř whdáwú : tak dnsse řtenj knťh swau
tých oddaná, ozdobngc se BohU libými ctnostmi.“
Kdož může toto krásnč owocc dosti whnachwáliň!
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Chceš stoatťiti kťefťana podle wodh tekaurj, kweo
taUrj olin samotp? Pohleď na swatčhoYntonjna,
geUž Uslhssew slowa: „Gdi a prodeh wssecko,“
Ua anssť se odebral a tam fwatý žiwot wedl.
Ehceš spatťiti whfoký redr rozgjmánj podle
wodh tčto? Pohleď na fwatého Šimona Stwouf
litU, grUž doťta fe slow: „Blahoslachj chUdj
duchrm,“ whlczl Ua slaUp, a tam od zemi leozdáu7
lcnťgssj, ale Ucbi bližssj ťthťidcct let we dne w no:
ci stál. Chceš spatřiti podle wodh tčtox,njzký drn
Uábožnčpťjfnosti? Pohleď na swatčhoGuerika,
genž řta žiwoth swatých otrů, kažďý skončcný wie
dřl ďe slowh: „Y Umťel“ wrua poznage pomjgia
trlnost wťcj pozcmských, důstogcnstwj mistra Ua
Uťenj Paťjžskěm se odřekl a do klásstera Domi:u:
kúnů wstaUpil. u Ncchci che Uwádťti takowých
přjkladů, ale polož se sám podle wodh teto, to
gest, ťti a rozgjmeh nábožnč knihh, a
poznáš gak dUcha swčho owocem mnou
hým obohatjš. n. BUdaU mnř mnozj wsse:
liroď namjtati, kU pť.: Newjm gakč knihd bhch
ď Užitkem ťjsti mohl? Takowe, kterč gcdnagj o
žiwotU Pánť , Pannh Marie a pťjkladů Swae:
tých, oepomjgitclnqsti wťcj pozemfkých, o waro:
wúUj se hřjchů. Ctťte knihh Swato:chcnud
fkčho Dťdictwj, a máte toto wssechnowgcn
dnom. N nemáš:li na třch dosti, taž se fwěho zpou
wřdlnjka, ten ti ncplčpeporadj. uu N emňm don
sti peUčz knakauper kUřh. To seprawdť
nepodobá; Ucb wjm a widjm, že k pitj, taUri,
ssperkU penřz ti chchúzj , že i swktskč knihh kUe:
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pUgcš, ktcre až ďpťjlissnan pilnostj ťjtáš; gak to
dogdrš penťze?Nrgsau mě, whpůgťil glem
si ge. Wopůgť si tcdo i Uúbožnt knihd, gdi
k swenm duchownjmu pastýťi.uu Nl e w ždhť n en
chri býti Uřcnrcm. Tohoť anigá od tebr Ueu
žádúm, bUď gen dobrým kťcstanem, a hleď aboo
Uebol Učencem w hťjssich. Nle neUmjm čjsti
ani psáti, dj giný. Toť gcst prostťrdrkzde, gen
že bčda rodičům , kteřj buď ze ssetrnosti, neb
z ncdbanliwosti dčtj swých k Uťenj ncpťimřli; kdož
ani who potřssenj se dřtem nedostane, bh čjsti
Umťli, eu co dřlagj w nedkli gineho, nržli že gi
zncurtjwagj ?

Ptáš sc, gak boo mkl whnaložiti čaď, genž xxti
žbýwá po službách Božjch?uud Odpowjdám: Náu
b ožnými rozmlnw ami. Kťcsťaneocházjwagj
sr ncowjrc w dcn swátečnj; chwalitcbnř bh sobř
poťjnalie kdhbo whbjrali sobť takowe lútkh krozu
mlUwám, gimiž bh sc wssicknipoUčiti mohli. Taa
kowelátkobo boloaoszkaUsscnj djtck w pon
ťátcjch wjro;x whprawowánj toho, ro
wnúbožných knihách kdo četl; bh to ro
na kázanj neb w kťrsťanskem cwičcnj
slosselš, opakowali, a ncmocných nau:
wsstkwowali. Gak mnoho dobrého bo tU Uťia
Uili, a gak mnobě milosti bh U Boha dossli! Tťi
dni po Ukončenj one trUchlohw w JerUsalémU
ccstowali dwa Uředlnjci do mkstcřka Emmaxw,
rozmlanwagjce mezi sebaU o mnohých pťjbkzjch
w žiwotři w smrti onoho Ukťižowančho wclkeho

proroka. N hle, Shn Božj wzaw podošn pantnjka
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na scbc,epťitowarofsil se k Uim, a gak w dlaUhč
ťeři z pjsma a proroků dokázaw, že oncn Ukťix
žowaný w skutkUSpasitcl swťta grst, tak w pťja
lwtkU, kdož scdťl ď nimi za stolcm, nozawuchlčb,
dobrořeťil a lámage podáwal ho gim , obgewil
sc a zmizcl gim. TU zařali Učcdlnjci ťeři Kristo:t
wo na mhsli pťemjtati, a dichc sc gim, zwolali
koncčnř:„Zdaliž srdcc nassc nehoťelo
wxnáď, kdhž mlUwil kncim na cšstř, a
otwjral nám pjsma?“ LUk.24. Ccmn se
Uřjmeztoho přjbřhu? TomU, že nábožnč rozmon.:
wo UtwržUgj poslUchaťeUwjťc, dopomáhagj kpon
znánj wřcj ncbestých, a srdce láskaU k BohU roz:
nřcngj. N w skUtkUchc aUčinkowalh Ua mhsl i
srdce rozmlUwh domácj a přátelskč o wťccch Uágt
božcnstých, a hlallbřgi wsstjpilh pUd k cnosti, ncž
na sta kázanj, čchož kusscnost doswřťUge.

Nle náboženské rozmlUwh ncposkotUgj gcn noe:t
likč dobrč, ale množj takč milost Božj,
neb sámprawj Spasitel náš: ch gsaU dwa
Ueb tťi ďhromáždkni wc gmčnU mčm,
tuť gfcm gá Uprostřcd nich. Mat. 18.umu
Čo zdc sljbrno, to w skUtkUse stalo. Tťi anste7
wnjci Umjnili sobř nawsstjwiti bratra swého, abh
rozpráwkami nábožnými fc bawili. Bratr podaw
gim stolice, ncchal w prostťcde gcdnU prázdnaU;
kdhž se ho otázali na pťjřinU, odpowřdřl, že ta
stolice gcst pro Toho, gcnž bhl sljbil, že kde dwa
Ueb tři Bhromáždťni bUdaU wc gměUU grho , tUť
Qn žc bndc Uprostťcd gich, u ahle, sotwa to does

ťrkl, giž sc obgcnǧil Shn Božj na Uchpstančm
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fobť mjstť. un S gakaU asi horliwostj jpoiere:ťoleoali
nábožnj bratťj w rozmlnwř swč w pťjtomnosti
takoweho pťrdsedo! J wh kťesťané b!! gste mohli
tak ssťastnými býti, Sona Božjho w stťedUswem
mjti: ale BohUžel! gak mnoho Ucssťastnjků gcst,
genž fmjchem, žertem, malichernostmi, pitjm, pon
mlanwánjm a ginými neťrstmi ermilostiwťgssjho
Spasitelc od sebe odháUěgj. Y strachugi se, žc
kdhbhchom obcházeli domh, hospodo a lidskč spou
lečUosti, nassli bochom skoro wssUde ďábla gakožto
pťedfedU.

Túžeš sc, rož pak žádný čao whraženj Ueb
zábawť wřnowati fe nesmj ? J smj owssem; obot
wesel dUcha mjrnaU hraU, procházkaU a náwsstkn
waU pťútrl, Ucb giným způsobcm; ale stťež fe,
aboď w tom mjrh Ucpťekrořil, nábožnost a láskn
k BohU neUrazil.

Nposstolowe swatj, kdhž praremi a namciháá
Ujm w Uzdrawowánj dUssj tak zanepráždnťni bpli,
žc ani pokognť gjsti nemohli, zawolal ge mistr
nebcskýJežjš na mjsto samotnč, a porUřil gim
mjrným odpoťinkem sil tťlesných i dUssewnjch žour
tawiti: „Pogďte saUkromj na pnstč Ueb
famotnč mjsto, a odpořiňte maličko;
neboťbolo mUožstwj tťch, kteťj přichciot
želi, že ani k gjdlU nemťli chwjle.“
Mark 6. Welmi UťeUýspisowatelpodotkl ktomUto
mjstU, že KristUď Pán powolal aposstolů kzotau
wenj pťimřťeUěmU. Kdož bo tedh po skonřených
slUžbách Božjch wssechml zábawU odepřjti chtřs,

zagistt bh se prohťessil proti prawidlš:m opatrnonxe
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sti a Uznalosti. Nezapomcňte ale , žc Pán welcl
gjti Učcdlnjkům saUkromj, na famotnč mjsto
k odpočinutj. Gdťtc i wo faUkromj na famotne
mjsto, tam můžcte dussi i tťln odpočinkU dopťáti
a fe zotawiti; saUkromjtcdo, nc w ohromǧ že
dřnj kťiklaunů a nczbedů, kdež Bůh
hnkwán a Urážcn býwá. x

Pogedminj descité.
Q trcstU hodnémzlehčowainj dUc swútcčnjho.

Mnozj kťcsťančse Um honofj, kdhkoliw den
Pánť k wsscdnij dni swaU tťžkau pracj, ancb
požjwánjm hťjssných rozkossj gfaU fnjžili, domnju
:dagjcc sc, žcbh nic trestU hodnčho ncbhli spáchali;
ano magj takowčho coď ša nťco krásněho a chwáu
lo hodnčho. Geali. pak zlehřowánj dnů nedklnjch
a swátcťnjch w skUtkUcoď chwalitcbnčho pro katou
lickčho křesťana? Nikoliw, nýbrž gesti nťro haeat
Ucbnčho a osskliwěho pťcd Bohem i před lidmi.
Ncboť zlchčowatclé dne swátcřnjho bý:
wali powždh od Boha pťjfnč trcstáni.
To widjmencge n w starem, nýbrž i w noo
wčm zákonť. N bhťbh i za nassich oschených
dnů takowj lidč trestáni neboli, trest Božj dostju
hnc ge na wčťnosti.

l.W star čm zákonť. Bůh whhrožowaltřžu
kými tresth wssem tkm, genž by fc tčto Ucprawosti
dopustili, skrzeMogžjssc a prowkh, gak gsme giž ťtli.

1. Bůh trestal ncprawost zhlehčoe
wánj sobolp giž skrze Mogžjsse.



197

W drUhe knizc Mogžjssowť prawj Bůh skrze
sweho slUžebnjka k lidU ZsraclskčmU: „Qstťjheotc
soboth mk; ncbo fwatú gest wám. .skdožbo gi poa
sskwrnil, fmrtj Umřc; a kdožbokoli dťlal w nj
djlo , roh.hlazcna bUde ta dUssc z prostťede ulidU
fweho. Scst dnj dřlati bndctc djlo: ro dcn sca
dmý fobota gest, odpoťinmj fwaté ke rti Hom
spodinU; každý , kdož bh dťlal djlo w ten dcn,
Umťc“

ch wohrožUge Bůh zhleřowatclům soboth
fmrtj. Tudh mUsj búti Ueprawost zlchťowánj soa
both Učco wclmi osskliweho pťed Bohcm, sice bh
zagistč ncchtřl tomU , abo zlchťowatclowč soboth
zabiti a z lidU whhlachi boli. N žc tomU Bůh
w skUtkUchtřl, abd tito lidč trcstáni boli, lzc wiu
ďťti z opťtněho opakowánj wýhrůžko tčto. Neboť
swolal Mogžjš lid Jfraelský ťka k nim: Tato
gsaU slowa, ktcrǧž přikázal wám Hospodin, abh
gstc ge plnili. Scst dnj dťláno bUde djlo; alc
w sedmúdcn mčgtc swátck, sobotU odpoťinUtj Hoo
spodinowa, kdo bd dřlal w nkm djlo, Umťe.

Tato wýhrůžka Bošj Mogžjsscm progewcna
w brku fe Uaplnila.

Stalo pak fe, kdhž soUoweJfraelsstj bhli na
panssti, že nalczli gednoho, an ďbjrá dťjwj wch
fobotnj. N ti, kteťjž ho nalczli ďbjragjcjho dťjwj,
pťiwedli gcg k Mogšjsiowi a k Nronowi,j kc wsscu
mU množstwj. J dali geg do wťchj : ncbo gru
sstť Uebhlo gim oznámcno, co bo ď njm mťlo
Učinťnobýli. Z ťeklHospodin Mogžjssowui: Smrlj
ať Umťe řlowřk tcn; nech ať ho bcz milosti Ukaur
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menngc wsseckomnožstwj wnč za stanh. Y protož
whwedlo gcg wsseckomnožstwj wen za stano: a
Uházeli geg kamcnjm. NUm. 15. u Bhlo owssem
w zákonř ťeťcno : kdo zlehčUge fobotU, má smrtj
zemřjti; neboť kdo práci w tcn famú den wxpko:l
ná, má búti wnl)lazen zlidU fwčho. Wssak nic:ul
mřnř sc tázal Mogžjš swčho Peina o radU, bUďto
žc Bůh Ucwoslowil dosti gasnť, gakano fmrtj
takowý zlehťowatel fobotn zemťjki mřl, aneb že
pťi tomto zlořinU bolh okolnosti, genž zlobU geho
bnďto zwýssowalo, aneb mjrnilo. N Pán woslo:
wil hrozný trest kamenowánj. Tak pťjsnčpomstal
Pán zlehřowánj zaswťccnčho dnU. Yno ncgen
gednotliwj lidě, nýbrž wssecken lid mťl ža přjči:
naU zlchřowánj a rUsscnj zákonů Božjch, a zwláu
sstč potUpowánj soboto hroznk trestán býti, hlaul
dcm, wálkaU a morem. Neďoť takto mlnwj Bůh
skrze Mogžjssc,. Lew. 26. : „Pakli Uchdctc mnc
poslaUchati, a Uchdete::li řiniti wsscch pťikázanj
mých, gcstliže pohrdati bUdete Ustanowenjmi rnuý:t
mi, a saUdh mč potUpjtc:li, tak aboste neUčinili

etťch wčrj , ktcrčž ode mnr Ustanowcnl) ďsaU, a
erssili bosic smlanU maU: gá takč toto Učinjm
wám: Nawsstjwjm wáď rochle chUdobaU a horko::
sij, kterážbo zkazila oťi wasse, a žhUbila dUssc
wasse, k málomyslnosti wáď pťiwcdla. Nadarmo
siti bUdete scmrno swč, ktcrčž od nepťátel fežrá:s
no bUde. Postawjm twáť swaU proti wám, proo
tiwiti se bUdU wám , a padnctc pťcd ncpťátclh
fwými, a bUdctc poddánř tčm , kteťjž ncnátpidj
wáď, bUdete Utjkati ž ano wáď žádný nehonj.
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Gcstliže pak ani tak xneUposlechnetemnc, přiďám
trestáUj wassich, trestati wáď bUdU gesstč fedmu
kráte chc pro hťjchh wasse, a potřn pehchn a swrn
dossignost wafsi. Y dám wám, Uťinjm wám ncbe
swrchU gako žclezo, a zemi gako mťď. Nadarmo
bUde whnaložena prárc wassc, ncwodú zemť aUu
roďh, aniž stromowe whdagj owoce. Gcstližc qu
detc choditi, čeliti proti mnť, a nchdcte chtjti
poslaUchati mnc, pťidám ran Ua wáď febmkrát
chc pro hťjchh wasse: a pUstjUa Ua wáď zwju
řata polUj, kterážbh hUbila wáď, ihowada wasse,
a wssech wkrj tak Umenssila, aťw szstlh cesth
wassc. Gcstližc pak ani tak UrbUdetechtjti napraa
witř fe, alc bUdcte choditi proti mnc: gá takč
wám protiwitč sc bUdU, a bjti bUdUwáď scdmkrát
chc pro hťjchh wasse. Ql UwcďU na wáď meť,
genž pomstj zrussenj Umluwh mč. N kddž uUteťctr
do mřst, possli mor mezi wáo , a dáni bUdetc
w rUce nepťátrlům. Y tehďáž odcgmU wám poda
porU žiwnosti wassj, hognost chleďa: tak že desct
žen wgedně pcci bUdaU chlcbh péci, tak bUde naUzc
welká, že sotwa ď gedm: malaU pcc chleba pro
deset ťeledj napeřeno bUdc, ou bUdaU wám gc od:
wažowati, a gjsti bUdetc, a nebnde.te Uashccni.
Pakli ani tjm nchdetc poslaUchatieemne, ale
pťcce bUdetc choditi proti mnř: i gá bUdU chow
diti proti wám w prchliwosti odporne , a trestati
bUdU wáď srdmi ranami pro hťjchh wassc, tak že
pro hlad gjsti bUdaU mafo shnů fwých a dcer
swých. Zkazjm modláixské wýsosti wassc, a modlh
žtroskotám. Padnete mezi zťjcenimj model wasslch,
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a w osskliwosti mjti bUdc wáš dUsse má tak wru
licc, žc mťsta wassr přiwedU w szsstřnj, a Učiu
njm , abh szstlo fwathnť wasse, aniž pťigmU
che wůnť nehchutnčgssjch obťtj wassich. N zkazjm
zcmi wassi, kdhž bhdliti bUdaU w nj. Wáš pak
rozptýljm mezi národo , a wotrhmx za wámi mrč,
Uřinjme abo ď dobotým meřem wáď honili, a
bude žemť wasse pUstá, a mťsta wassr zboťena.
Tehdh ljbiti sc bUdaU zrmi soboth gegj, odpoři:l
nntj gegj po wsscckodni szsstťnj gegjho. Kdož
budete w zrmi nepťatelskč, mjti bUde sobotU, odu
pořinUtj, a odpočine w sobotách szsstčnj swčho,
po wsseckodni, w nichž pUstá bUde, protožc nru
odpočjwala w soboth wasse, kdhž gstc bodlili w nj;
a kteřj z wáď grsstč pozůstanaU , dám strach
w srdce gegich, Uťinjm ge bázliwč w kraginách
ncpťátelských; zastrassj ge chřest listU letjcjho u
wřtrrm chťestjcjho, a tak bUdaU Utjkati gako pťed
mečcm, apadnaU, ano gichžádný Uehonj. Aqu
daU padati gedenkaždý na bratra swčho, gedrn
pťeď druhěho, gako pťcd bogem, pťed mečem Utj:
kagjcj, žádný zwáď nebUde smřti nrpťátelům odc:s
pťjti, nrbUdc moci pťed nimi ostáti. Zahonetc
mczi národď, a zžjře wáď nrpťátelská zrmť. Geste:
liže paki z tťch nřkteťj žůstanau, chťadnaUtť qu
daU pro neprawosti swč, w zemi ncpťátcl fwých,
a pro hťjchh otců swých i swč trápeni bUdaU:
dokawadš ncwoznagj Ueprawostj swých, i pkedků
swých, kterýmiš pťrstaUpili proti mnť , a choďili
proti mnř. BUdU tedo choditi i gá proti nim, a
Uwedu gc do zemř nrpťátelské , dokawadža nezasthu
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dj , neponjžj fc neobťezaná, szrná, neprawá
mhsi gegich: tehdáš modliti scxbUdaU za ,hczboža
Uosti swě. N rozpomem: sc na Umlqu swaU,
kteranž gsem uUťinil š Jakobem a ď Jsúkcm, a
ď Nbrahamem. Take na tU Zcmi pamčtliw bUdU:
kterážto kdhž bUde zaUechána od Uich, bUdc se lj:
biti sobř w sobotách swých, Užige odpoťinmxj
swčho, trpjcj szsstčnj pro nř. Qni pak modliti
fc bUdaU ša hrjcbh swe, protože zawrhlč faUdo
me a zúkono mými pohrdali “

Gakř hrůzhplnč tresto zdc zwťstugr Bůh fúm
skrze Mogžjsse sobotU zlchťUgjcij lťdU Jsraela
skěmu! N to wsse se tčž Uaplnilo! Pod Nchabem
bohaprázdným neprsselo tťi lčta w ucelt:zemi, tak
že núsledkem Uesmjrnčho sucha Ursiýchaný hlad
powstal a nmoho obřtj zachwátil. Za řasU.Jou
rama, krúle w Jsraeli, panowal a zuuřilskrze fedm
let hlad w zcmi, chž mnoho lidj pohltil. Nno,
obležcnjm Samari skrzeSprskc hlad takoweho
stUpnť dosáhl, že hlawU osliťj za ofmdesáte stťjm
brných prodawali N kdož sselkrál Jsraelský okolo
rozborenč ždi, wolala knťmn žrna řkaUc: Por:
moz mi, pane a králi . Na to ťekl krúl . Co
chceš? Qna pak odpowřdťla: Tato šeUa řekla ke
mnř: Deo scm tweho fonau, abochom ho dneo
pogcdli, zjtra zpožjwúlne mřhokspna. Ttdd gsmc
Uwařili nasseho sona, a gcdli gfmc. x2llgá ťekla
k nj druhčho dne: Ded xfemtwčho sona, abhchom
ho gedli.e Qna alc Uktola fweho f!.x:ňa.sTo Uslh:t
sscw král,šexroztrhl raUcho fwč a wsicn.lpilj na zeď.
4. Král. 6. uo Za řasu Sedechpússe, 4Uoflt:dšnjho

)(
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krále ledskčho, stalo se pak lceta dcwátkho králo:
wánj geho, žc pťitáhl Nabnchoďonofor, král Baur
bhlonský, sám iwssecko wogsko geho k Zerusalčmn,
a oblchl geg , a wzdřlal wůkol unťho pcwnosti,
walo, Uásph proti Učmu wůkol. J zawťjno gcst
mťsto a obchnáUo walo, obležrnj to nwalo až do
gcdrnácrúho lěta králc Sedechoássc, dewateho dnc
mťsjcr.uJ rozmohl sr hlad w mťstť, aniž mťl chleba
liď zcmk. J prolomeno gest mřsto, kdhž sc rozu
mohl hlad,prolomcnh gsaU zdi mčststč, aneb wrelexr
zil ncpťjtel do mťsta, a wssichnimUžibogoij Utekli
w Uoci tč strzc BrúUU, kteráž gest mczč dwřma
zdmi U zahradh králowsté, ař!oli Chaldchsstj ob7
lrhli wůkol mksto; .Utekltcdp lid a Scdcchháš rrn
stau, kteráž wedc krowinám ansstř. J hoUilo
wogsko Chaldeoskč krále , a postjhli ho Ua rowinť
Gewšskč, a wssicknibogownjci , kteřjždoli anm,
rozprchli sc a opUstili ho. N tak gawssc králc,
pťčwedli ho kc králč Babolonskemx: do Neblatha :
ktcrýž mlUwil o njm faUd n ortel Uaň whpowťo
dťw. Shnp pak Sedrchhússowh zmordowali pťed
očtma grho, a gch oči whlanpali, a swázaligcg
ťctťzh, a zawedli grg do Babplona. Potom mťu
sjce pátého, fcdmý ďcn tčhož mťsjcr, a tehož lňa
dcwateaúctčho, králowčmjNabuchodonosora, krále
Babhlunskčho: pťiláhl Nabuzardan, kujžc wogsia
uuuwňdce dřabantů, siužcbnjk krúlc BabUloUstťho
do Jmlsalema. Blzapálil dům Hofpodinů, i ďům
králowský, i wsseckpdomh erUsalémske , a tak
wsseckhďomo welikč nwpálil. N Zdi takč JrrUsau
oxlčmlskťwůkol upoboťxilo wssrcko wogsko Chaldchu
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skoch, kteréž bolo ů tjm ťnjžctem nad šoldneťi.
Qstatrk pakzlidU, kterýž lwl zůstal w mčsik, a pop
břhlre, kteťjž boli Utekli ku králi Babolenskěmw
i gimě oberný liď zawcchl NabUzaýrdan knjžc
wpgska.4. Král 25

Wssak negeu strze Mogžjsse whhrozowal Bůh
zlchčowatclům soboeo hrUzoplnhmi trrsth, ktcrčž

ispln2il nýbrž pťjfnými tresto2. i skrze prorokh..d
Skrzc proroka Zsaiásse 1, 13 mlmdj Bůh

k Jsraeli takto : „Neobetugtc giž che obkti Uau
darmo, genž gest mňrnost bez polcpssch srdce a
naprawcnj žiwota., Kadčnj w ohamtostč mám,
Uowoměsjců a fobot!,zs a. ginuťch slaw,nostj nebUn
dU, nemohu trpčti, neprawč gsaU sšdátťh w„asse.
Nowomťsžců wassich i slawx;ostj wassich frdečnč
Uenúwidjm, i gsaU mi bťe,meyemp pro:čwj fc mč,
gfaU mi obtjžnč, ďost toho mám, ncchci ogich
wjee. Y kdhž xrozprostjreiltf,xrnce nasse :modljce
se, odwrácjm a sksýmám se lxoťecdwámč , a .kdoš
množjte modlithe ncwdslýchám wáď: nebo rdeuce
wassr gsaU plne krwe Umem se gako od te
krwe, naprawte se, spratpehliwj ďUďte, očifťcesc,
odegmete zlost mosslch a skUtků wassich, zlé
skUtkh wasse od ořj mých; pťestame pťcwžácenč
a zle činiti Uťte fe dobre řiniti, pilni bUď:r
saUdU sprawedliwřho, na to ůc wssj bcdlčwostx
Uwsle:e, gakbpste každau pťi na saudU sprawen
dliwč rpzqznáwali a stoltcowal,i, pťifpťgte kUppo
moci, pomošte zasc kfisstřůj po:lačemmu, x.d.ou
pomozte. k fprawedlmsti sirotk.n, zastaňte wdowp.
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A potom prigdte a řrescete mne, fUďmc fe fpolU,
ponažme sobř, řj pre znáš aneb nakládánj
gcdnoho e drUhým, gcst lepfsi, ďj Hofpoditt
BUdaU:lix hťjchowe wassj cerwenj gako krew, gako
snjh zbjleni bUdaU, žbřlegj, obmhti a ořisstťni
od nich bUdetee a bndaU:li ťerwer gako řerwcc,
gako wlna bjlj bUdaU. BUdetc:li mne rádi, wolnť
poslauchati sami dobrč wřci žemť gjsti bUdetc:
pakli nebUdcte chtjti, a mUc k hnťwiwosti popUdjtc,
meč nepřátelský pohUbj, dokoncr whhladj waš,a
to gistk a Utpochhbnč ncbo HofpodiUPraw:
domlaný, sam swhmi ústo ko prawj “

Zde Bůh Jsraelitům newoťjtá , gakobo xxfo:
bothl a stoátkh Uefwťtili; neboť toho U nich Uces
chdbřlo; alce na způsob stočcenj Uarášje Swťtili
a, slawili soboto a swátko o neťistým srdrcm,
pťistUpUgjcekoltáťi Púnř Bhťjchyobtjženi. ij:
to zncUctjwalk fosoothj a fwcitko. To gim Bůh
skrzc Jsaiásse wbtýkal; ano zosskliwil si to tak,
že oslawenj xfobořxčl swútků gegich che widťti
nrchtkl.x Skrze prowuka Zercmiásse 17. mlij
Bůh straelitům“ takto: Pakli neUposlechnete
eňmcž abostc swťtili den sobotnj, a nenosili biecx7
mena,ea newnásseli skrze bránh chrUsalémske
w deň sobotnj: tedy zapaljm oheň w brámich
geho, to gest, mťsta JcrUsalema, whpálcno bUďe
mťsto,xa neuhafne ch whhrožngcBUh zlchr
ťowatelům sobol a dnů swatrřnjch wopéleltjm
mťsta.Bl takč držel slowo. Ponkwadš fe ZerUu
falěm ncpolepssil, pbskal Bůh pohanskeho krcile
zBaďhloňU“š,x NadUchodonosara, gakožto mctlU
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trcstagjrj lid Zernsalmský. TeU samď král Uea
chčlk skrze swčho nehwhšssjho ,wogenskčhý polnjhp
wůdceerelý JkrUsalčmi o chrámem a králowským
palácem ohnkm wthbiti. 4. Krále 25.. Wssak
mřlo negen wexppeile!nojbýti hlawnj mťsto sobotU, a
swátko zlrhčUgjrjho lidu; tento lid mkl pro tUto
neprawost zlchťowcřnj soboth drozptýla:n býti mezi u
wsseckh národo a do wssech zemj. Neboť takto dj
Bůh skrze proroka Ezechhelc 20.: „N dal gsřm
gim přikázanj swá , a saUdh fwě w známost gsem
gim Uwedl,e kterčž činilueli bo ukdo, žiw ssťastu
ný bude skrze nř. Nad to i soboth fwš whdal
gsem gim, ,aďh bhli na znamenj mezi mnaU a
mezi Uimi, a abh wřdřli, že gá Hospodin gsem,
poswřcuge gich, že gfem gegich poswřtitcl; a abď
fobotll za gistč znamcnj mťli toho, že gá gc
sobě l službč odc wssech giných národů obzwlásstč
a za zwlásstnj lid oddčlUgi. Blle poanzelč mne,
zpurnč fe mřli kcxmnk, protiwjli fe mnč, a chel
chtkli mne sihsseti , w pťikázanjch mých nechodili,
aesandh mě zawrhli, a soboto mč posskwrnili
Uáramnť : protož řekl gstm , že whlegi prchlost
swaU na nč Uelranssti , a zahladjm ge doccla.
Yle iniluostgsem gim Učinil pro gmeno swe,u abd
nebolo zlchřrno pťrd tčmi nárpdh , z nichžngem
whwcdl ge před očima gcgich. eBlwssaklipgú take
zřidřhj gscm ruktt sioaU na ně, lpťisáť,xťgfcm gim
Ua tč paussti, žc,gich neuwedxu do zemť, uckl!tertmž
gsem gim sljbil a dátč Uložilp rutlekexurjmcdcm ua
mlčkem, zc wsscch zrmj xenchwýboťnkgssi: prow žr
mč sandoTza“lorhli ,e a w pťikňzanjch mých nechou
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dili, ausobotď me posskwrnili: Ucbo za modlnmi
srdcc rgegich chohilo, po tťch taUšilo, třch se srdcem
i mdslj pťidržcli. J odpustilo oko tnč gim, tak žc
gsem gich nczahladil, aniž gsem gim Uřinil koncc
Ua anssti. Z řrkl gsem fhnům gegichna tčž ane
sstiu: W pťikázanjch , w Ustanowenjch, w obočce
gjch otců swých nechoďte , aniž mrawů, oboťcgů
gegich mislcdngte, ani modlami gegich se posskwro7
ňugtc. Gáť gscm Hospodin Bůh wáš; w přiká:
Zanjch mých choďte, sandů mých ostřjhedte, a čiňxx
te ugc; a sobow mč swčťte, abo bylp na zname.e:
Uj mezi mnaU arwámi, a aboste wčdřli , ačw
zmimč bnlo , že gá gscm Hospodin 7Bůh wáš.
Me poanzeli mne i sonowč: w pťikázanch mých
Ucchodili,. a fandů mých neostřjhali, abh ge čie
nili, rkt„erěž kdhž činiti bUde řlowťk, žiw bUde
skrzc nk; a soboth mě pofsiwmili : i pohrozil
gscm gim, že whlegi prchliwosi swaU na nť, a
whplnjm hnťw swůg Ua nich na anssli. Nle ode
wrátil gsem zafe rUkU swaU, a Uťinil gsem to pro
gmřno swě, abh ncbhlo zlehťeno pťed Uárodo,
z nichž womedl gsem gc před oťima gegich. Qpťt
zdwihl gsem rUkU swau proti Uim na paussti, šc
gc rozptýljm mezi nároědo, a še ge rozeženU po
zemjch, po kraginách : prolo žc saUdů mých ncčia
nili e a pťikázanj má zawrhli, i soboso mč py.e
fskwrnili.“ m Wssak i tato wýhrůžka Pánk ufeUaxe
žolnila!d WsseckeU lid bhl ďchotán q do Wsorie a
Babolona odwech , odtUd pak udeoarelčho slpšta
rozpťýlen. Takěž Nkhemičiš, wzw,ssenďžid a moo
ťenjn králc ertarma Lonšimana Perské.ho,gea
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hož th samú král do Judstzwa odcslal, alw tam
stawcnj zdi JcrUsalemských Ukonťil, horlil pro zá.r
kon Pánř wrlmi důtkliwř, zwlásstč pro fwěcch
sobow. anuW třchto dncch, woprangr sám, wřn
dčl gscm n ZUdstwU, an tlačj prcsem w sobond
a pťinássegj w fobotU fnopo , kterěš Uaklúdali .na
oslh, tčž wjno , hroznh , fjko a wsscliká bťmenae
a snússcgj wudcn sobomj do Jemsalěma. J don
mlauwal gscm gim w ten den, kdhž prodúwali pop
trawU. Thrsstj takč, kteřjž bpdlili w nkm, Uosili ron
bo iwsscligakč kaupř, a prodáwali w soďotUshnůřn
ana, a to w Jcrnsalěmk.waž gsm domlaUa
wal starssjm JUdským, a ťckl gsrm gim: Gakú
gcst to nrprawost , kteraUž ťinjtc, posskwrňngj.ce
dnc fobotnjho? Zdaliž gfaU tak UcUřinili otcowe
loassi? prořež Bůh náš pťčwedl Ua núď wsseckoj
toto zlč, i na toto mjsto. N wo přidáwáte hnř;u
wiwosti na Jsraclc , posskwrňngjcrsoboto. thž
trďh bhlh w stjm: bránh jZcrufalčmfkě přcd soeex
botaU: xrozkázal gsrm gawťjtř bránh, a rozkázal
gscm, alw gich neotijralč až po solwtť; k tomU
i sinžebnjků swých nťktcre postawil gsem w ť!rúnř,
alw náklad nrlwckúxczen do mřstaw sobotue Prou
toš zůstalxi kupci éauprodawači wsseligakých wťcj
pwdagných wnk pťed ZcrUsalěrm gedmm i pou
druhť J nswedččlgfcm sc gim řka: Proč zusta
uuur j:uro noč uůpsull žoč? unujlčsui řo u!jčč,
wsuihml mku na wúů Qd tč chwjle ncpkichúzali
chc w fábom. Nozkéžal gsem pak Lcwjtůmz alw
se oťřstili,. a přigdauce ostťjhali bran, a swčtili
drn sobotnj. Takč :i w tom pamatUg Ua m
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Bože ntůg, a buď mi milostiw podle mUožjstw
milosrdrnstwj swčho. 2 Ezdra 13 Nehemiáš
tedo horlil náramnť proti zlchčowánj fobotď, pozl
Užjwagt dwssrchprostťrdků k wthbenj neprawosti
tčto, abd se hnťw Božj po žnowU nad nimt nen
whlil, a on sám skrzc tento dobrý siUtcl milosrn
ďenstwj U Boha dossel. Takto trestal žlehťowánj
dnů ,fobotnjho w starčm, a .ncmčnř trefce to dle
whgádťenj Uowčho zákona, abh dokázal, že
fe gemUzossilingr.

sl.Qsskliwost zlrhčowánj dUUfobotnjho fe gewi
ie w nowčm zákonř. Bůh gi tdeiweijna gewo
nrgen skrzexústa fwčho gcdnorozenčho
Sona Jcžjsse Krista, nýbržazwlássťfkrže
kxkefťanskax: cjrkew po wsseckh wřkh.
.r xr1. Skrzc ústa Ježjsse Krista. u Krix:
stUB Ješjš co wcťcgný Uťitrl přissed k welkč Uoci
do Jcrusalčma„ odebral se i hned do chrámu. J
Ualezl w chrámu prodawaťe wolů a owec a holU:
bic, a penřzomčncc sedjcj; a udělaw bič zproo
wázků, wsscckowhhnal z chrámu, i owce, i wolh,
a penťzoměncům rozfopal penjze, a stolh zpřewrae:
cel: a tčm, ktcřjž holUbh prodáwali, ťekl: Qdu
neste toto wkri oded, a neťiňte z domU otcc
mého dům kupecký. J rozpomcnuli se Učedlnjci
geho, žc psáno gest: Horliwost domUtwěho snkdla
ij Teoh ooopoweoťllžioe a ťšlli ŽUUUo Gslle
znamenj toho nčim ukážeš že toto wřci Uáležitť
řinjš ? exZan. 2, 14. m Třmito slowdhorlj Zržjš
:nehprwč pwtij zlrhčowánj chrámU.ď Než možnú
gixchpoUžitč tčž proti zlchťowúnj sobow: N kdpbh
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.stristm iza nassichdnů přislel, a widřl w ncdřli
a we fwátek krámd na trhU otewřcné a kupcc a
prodawaře tichaU slawnost tťchto dnů russťti, a
mjsto dUcha pobožnosti ďucha obchodU nad pofwku
ccnaU obcj kťcsťanskall sc wznásscti, zdalibh zdc
giných slow Užjwati mohl? Gá mjnjm, žc niu
koliw. Yno, on ťw Učinil biť nc zprowázků, m,š:e0
brž z plamcnných blcsků a meťů, a kupcr a proo
dawaťe bo whhnal zosado , w fwatt horliwosti
bo gim ťckl: S tjmto wcn! ncťiňtc dcn Božj
dnem swčta,dcn Pánť dnem otwků! en Bljzko pťcd
fwým UmUťcnjm pieisscdslawnť do Jcrusalčma,
wssel neoprwe do chrúmU, abh ho woťistil. J wc:x
sscl Ježjš, prawj swatý Matallš, do chrámUBous
žjho , a whmjtal wsseckh prodáwagjcj exukUpUgjcj
w chrámU, a stold penčzomčnců a stolice prodáche
wágjcjch holUbice pťcwracel, a ťckl gim : Psánoť
gcst: dům můg ďům modlitbh slami bUdc; ale
wh Uťinili gste geg pelessj lotrowskau. Mat. 21.
Y za nassich dnů, kdhbh widkl dcn Pánk hlUkcm
trhownjm po wsscch zcmjch zlchčowati, zwolal bh
podobným způsobem: Psáno gcst, že můg dcn ge
den modlitbh, wh gste alc z Uěho Učinili noc laUu
pežnickall.

Poslčz wdlUřUgcPán Jcžjš přcstUpnjkh tťctjho
pťikázanj, Božjho, gakož přestUpnjko giných dewťt
pťikázanjz nebeskčhokrálowstwj. U fw. Mataua
sse 5. prawj: „chomnjwehtc se, žcbhch pťisscl
rUssiti zákona anrb proroků; ncpťčsselťgfcm rUa
ssiti alc naplniti. Nmen zagisťe prawjm wám :
DokUdž nepomine nebe i zemť, gediná litcra aneb
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gcch pnntjk nepominc zc zúkona, až fe wsscckh
wřci stanaU. Protož zrnssil:li bo kdo gedno zpřin
kázanj tťchto neomcnssjch, a Uťil bd tak lidj, Uehx::
men j bUdc w králowstwj Urbcskěm; kdož bh pak
koli řiUil a Učil, ten wcliký slaUti bUdc w krá:x
lowstwj nebcskěm. Ncboť prawjm wám: Ne:

ob:lde::liť hognřgssj fprawcdlnost wasse nežli záu
konjků a fariseů , nikoli mwegdetc do kreiloloeep
stwj nebeskčho.“ ij chtťl Jcžjš z ohledU zleheép
čowánj foboth ťjci : Gá nepťissel, abhch tre:e
stp na zlehčowánj fobow, od Boha giž w stae:
rčm zákonř Ustanowcnč erssil, Uýbrž gichpotwrdil,
a gakožto faUdcc fwřta wpkonal, itenkrát, kdpžbh
Uebei zemk, to gest, celý fwět pominUl. Kdožbo
tedh to třetj přikázanj, kterčž nenj to nehmenssj
mezi desjti, lehkompslnkpťestaUpil, onťUgc tomu,
žrbo takowe pťcstUpowánj nřco dowolcnčho ďhlo,
tcnť bUde tjm ncnmenssjm w nrebeskčmkrálowstwj,
to gest, on nemůže, gak fe fwatý NuǧUstin, Ja:
roljm a Zlatoústý domcnfsij, kU králowstwj Uebcstě::
mU přináležetř, šiwým geho aUdem aniž zde aniž
tam na wťťnosti slauti. Qn ge gako fariscowř,
genž sobotU gen želdnitť, nikoliw w frdci, tcdh
doccla Ueswťtj, z králowstwj Božjho whlančen.

2. Skrzt kťefťanskaU cjrkcw po wssce:
ckh wřko. n Snťm ElwirskýUžawťel: Kdo bh
w mťstť pťebýwage, po tťi nedřlc po fobč bťžjcj
chrám Pánk nawfstjwiti Zamessťal,má býti žtre:
stUzcjrkwe wppowřzen. Snřm Trullanský Uzawťel:
Po tťi ncdřle po fobť UásledUgjrj chrám PáUč ne:
nawsstjwiti, se pťstř zakange, a sicc klerikúm
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pod trestem ohozenj, laikúm pod trestem wďpoa
wťzenj z cjrkwe. W drUhčm snťmU Makonstěm
se Uzawťelo: Swťcenj ncdřl sc má pťstř zachoa
wciwati. Na temo den se ncmá žádnč faUdnj gen
dnánj pod ztreitaU pťe djti; takčž sc rolnjkům
pod trestem bitj zapowjdá, wolo k pthU neb woa
zU zapťáhati. We FranrauzskU lwla w sedmčm
ftoletj pťjsnost gcsstč wřtssj; ncboť kdo gen gednaU
w roce w Ucdťli mssi swataU zamefskal, bhl zchreiǧt
mU Pánť wolaUčen a farnjho pohťbu zbawen.
Nbd takowýchto trestů mnozj Ussli, pťicházeli na
mssřswataU, ale nesetrwagjce až do konce; protož
se snřmowč francaUzsstj widjwali nUreno, i třm
trestd Ustanowiti, chž pťcd žehnánjm bistUpowým
aneb knťžskýmz chrámU Pánř se Uďjragj. N kdož
w pozdřgssjchdobách dnchownj tresto š wýsledkem
se minulh, bdlo penťžitč tresto zawedeno. Tak Ustau
nowila Sonoda Tonlonská třm, kteřjžw nedřli mssi
swatch slosseti opomimlli, trest dwanáct denárů.

Nle i zcmskč zákond Ustanowowalo podobnč
tresto třm, genž Ucdřli neb swátek zlehťowali.
Tak to znj w konxstiturj Childrberta: Gsancc
pťeswťdťeni, že to kblahU lidU profpjwá, pakli
zanechaw služeb pohanských , gedinčmU neowdšssju
mU BohU w řistotč se klanj, Ustanowilř gsme se
Ua tom , Uásledugjcj rozkaz po wssech konřinách
nassj řjsse rozeslati: abd wssickni ti, genž modlh
na swých ǧnmtcch wdstawenč dosawád nczniťilč, a
knťžjm ge zniřiti zbraňngj , Uám osobnř předstao
weni bhli. N ponřwadž gsme se pťefwřdřili, že se
lřd mnoho .slpatokrádeže dopansitj, žc se mnohé,
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noci ld nestťjdmosti a pohanskými zpťwo skrúldj,
ano že na th ncdldťtssj fwátko, gako gsaU wánou
cc, wclikonorc a t. d., tancčnicc na lctohradcch
pobjhagj, tcdo nařingemc : abh tcn, kdo se tan
kowe swatokrádežc doansstj, a gc slUžcbnď, sto
ran mctlaU obdržel. nu LUcernská wláda nau
ťjdila rokU 1570, abo w nedťli po fw. JakUbU
ďkazatelno prohlásscno bplo: Řcmeslnjci ať ld neš
dťli a we fwátek UcpracUgj, podobnř i w pťedu
ldcčcr od ťthrcch hodin ať slawj, w nedčli a loe
swútck ať gdaU do kostela, na dwoťe ncb na Ulici
ať nikdo ncstogj , abo nedáwal pohorsscnj. Tčž
towarhssi bnďto domácj ncb cižj, nechť gdaU do
kostela, a nc do pťjbotků lidských, kdhž gc kázanj
ncb msse swatá: nelwť sc ďUdc bedliwě ktomU
dohljžeti , a přcskUpowáni tčchto naťjzcnj pťjsnť
trcstati.w Tčž sc ncmá w kostclcna kůr, nebo do
zakrhstic choditi. Giž ralcmanskýu zákon pod krča:7
lcm Theodorichcm rokU 630 wodaný, a nčco poop
zdťgj oď Dagoberta, slawnčho králc Franků, proe:
hlússený, zapowjdú whkonáwánj prácj slUžcbných
w nedřli třmito slowo : W ncdřli ncchť nikdo
slUžeďnýchprácj nckoná , ponťwadž zákon i swatč
pjfmo to zakangc.

Pakli bo se otrok prohťessil, ať gc metlaU
trestán : swobodný bUdiž tťikráte kwarowánj Uau
pomrnm. BUdceli po tomto trogmifobnčm pťipoo7
menUtj w tč choďť postižcn, žc Ucdřli ncswřtil, má
tťerjho dle gmřnj zbawen býti.

Mčlxli bo ale nápotom opťt dostišen búti, kdc
dnům Pánř powinnaU úctU mpronangc; tcdh
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bndiž U pťjtomnosti hrabťte co winný Uznán, a
gakošto nrwolnjk na mjsto od wýwodo wpkázane
wodún, a zůstane chlaprm, ponťwadž Pám: Bou
hU slanžiti nechtťl.Dle zákonůlercda erikého
a Gnthrnna Dánskčho býwal swobodnjk, genž
w nedřli aneb we swátek pracowal , k otrortwj
anrb pťimřřenčnn: trestu odsanzen. Tež zapowjn
dagj zákonh krále Ythelstana gakož i Ylfrcda a
GUthtUna w ncdřli prodáwati neb kUpowati, pod
trrstem zabawenj zbožj nakaUpenřho anrb sskou
dnčho 30 ssilinǧů. Král Jna whdal podobný záu
kon na shnodř w Berǧhamstadu , pod arcibisknu
prm BertUaldrm zKanterbUrh ďhromáždřne.Záu
kono králr uŠtěpáencl Uherskčho odsUngj wsscckh
pťestnpnjkď přikázanj nedřlnjho k ztrátč třch nehu
lcpssjch wolů aneb koňů, ancb wssech nástrogů,
k mrskánj ď metlaU. Walencian Drnhý chtkl, abo
se zlchťowánj soboto trcstraloutak gako swatokrádcž,
pončwadž gak Godefried prawj, nedřle k cwiřenj
nábožcnskěmn wěnowána gcst. Wc wssechkťesťanu
skďch zemjch, a žwlásstč w starých baworských záu
konech gewj sc w tomto ohledn weliká přjsnost.
Tam fe totiž zakazngr tomn, kdo bo buďto po wou
dč aneb po zcn:i restowal, w nedřli restU dálc
Uastanpiti, pod trcstem 12 ssilinǧů, což se negeU
w cestách pčjsich, nýbrž i na koni aapo wodč wpu
rozumjwá. u

Y boťbo i za nassich dnů kťesťane zákonh
z ohledn swčcenj ncdťl a swátků nezachowáwali,
tjm pťjsnťgi budc nřkdh Bůh tam na wřčnosti
trestati. Nno on trcfce giž nhnj, bhťbhi ncpou
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wťdomým nám zpňsobem , zanechage takowúchto
lidjuslrpotč gegich dncha, zatwrzelosti srdcc arpřcu
wrácrným smoslům gegich.

Gak hanrbnč a osskliwe gest trdh zlehřowánj
nedřle ucafwátků !

Bůh tuto Ueprawost trestáwal powždh skrze
Mogžjsse a prorokh w starčm, skrzcKrista aswaU
ejrkew w nowčm zákonř.noGestližc neprawost tato
tak osskliwá,uhanebná a trcstUhodná pťcd Bohem
ipťed swčtem gest, gakžbo mohl katolický kťestan
w nj nťco hezkčhonaleznanti?

Pogednúnj gedeUácté.
Zlchčowňnj dne swútcčnjho neslaUšj kato;p

llckémU kťestanU ke rti.

Mnozj katoličtj kťcsťančsina wm nemálo zac
kládagj, kdokoliw nedťli neb swátek gakožto wsse:
dnj dcn powažngjre, wsse řinj a opausstťgj, gen
Uom to ne, cobo dle Božských a lidských zákonů
ťiniti a zanechati mťli. Qni sc domnjwagj, žebo
fwťtjrr ncdťli neb swátek nepťináleželi k wzďdřla:t
ným a ofcheným lidcm; neboť to prý ge gen
wťc hlaUpčho, newždřlančho a nrwhbraussenčho
lidU. Gá ale djm, še nikoliw! Práwř swťcenj
nedťl a swátků slanžj wzdřlaným gako nrwzdčlael
ným, sslechtť gako lidU, bohatým gako chUdďm ke
cti; kdržto zlehčowáUj nedčl a fwátků každčmU
katolickčmU křestanu hanbn a nrčcst působj. Nn o
tato neprawost ho snižuge kpohann,
a ťasem pod nťg hlUboko.
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l. Zlehřowánjm a zhanobowánjm dne fwáa
teťnjho stáwá fe kašdý kalolický kťestan pohanem.
Pohané mjwali rozliťnč slawnosti, gimiž swč néo
božeUskéwzpomjnkn wždh obnowowali a zachowáa
wali. NUž, rownť gako grgich nábožmstwj, býu
walo i slawnosti gegich, plnč ohawnostj a Ucťšsij.
PozorUgme Uehprw slaonsti Řeků, pak i Nja
manů.

1. Řekowč slaijali mezi giným Uásledngjrj
ťtwero znamenitých slawnostj, ktere fe i hrh naa
zýwald, a sice : olhmpickč U Eliš, dle nichž i řaa
fowě se ťjtáwali; phtickč U Delsi, Npollowi wču
nowanč; nemehskč U Nemeh, k poctěnj Herkulesa
zawedenč; poslez isthmickč w KoriUtU.

K tťnǧto slownostem fc cšhromciždjwala wssrcka
pokolrnj Reků, tak gako se Jfrael wowolený náa
rod ze Uossrchstran a končin žemč stikrátc w rocc
w Jernsalemť ďhromáždjwal, owsscm že pUzen
wdšssjm dUchem, totiž w aUmoslU, abh grdinčho
prawčhoxBoha poctil, grmU se klanřl a djkh wzdáo
wal za tU milost, ktcrčž gemUPán w znamcniu
tých dobách U wýchodUz Eǧhpta, Ua hoře Sinai
a na panssti blaUdiwssij bol Udřlil.

Pohanskě slawnosti nebhln tcdo nic gineho,
nežli slepč následowúnj slaonstj Jsraelských, poe
hanstwj geU pťetroořenj, nástin prawčho Uúbožrna
stwj. U Eliď zwjtťzil totiž Pelopď w gjzdč nad
Qenomanem; U Delsi bhl nčkdo weliký Uebeza
pcčný had zabit; w aUdolj Nrmcyskčm pťemohl
HerkUlcš k profpťchU zemť lwa; U KorintU sc
wrhla žena, od swčho ljtčho mUže Nthamasa prous
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náslcdowána gsaur, ďr swým fhnáčkem do moťc.
Čo beoloalc do toho pozdťgssjm pokolrnjm ? .K ťcu
mU tedh wcoroťnt wto siawnosti? N pťer obliu
boldali sobť Řekowé w takowýchto slawných hrách,
kdc sc takowe množstwj ďhromáždjwalo, abo fe
djwali na gjzdn o koňmi ozáwod, na bťh, kolbu,
sscrmowánj cwččrných mUžů a mladjků. Mkoliw
takowáto ohromáždťnj kUdrženj národnjho ducha
wclmi důlržitá lwla, ncmťla niřeho w sobř, cobh
gc mohlo pťirownati kc wsscobccnemU ohromáždřa
nj wsscchmUžů a mládenců w Jsrarli, gcnž tťi.a
kráte do roka w JerUfalčmť fc ochážjwali. chc pou
dobnosti mú takowáto slawnost ťeckopohanská oc
slawnosti mnobých katolických kťrstanů. Zdali se
ncswťtj i za nasslch dnů w katolických mkstách a
mťstcřkáchnedčlc a swátkh ťasto hrami diwadrlnjllr
mi, gjzdaU, honbaU, střelbaU a krwawým potýkáes
Ujm? Zdali tomU nenj tak, gakobh sc ťccképou
hanstwj do katolickčho kťesťanstwj bolo wmjsilo,
ancb radťg toto w ono sc promťnilo? Nemám
tedh prade, kdhždjm: Zlchřowánj dnc fwátcu
ťnjho.ťinj z ka!olickčho kťefťang pohana.

2. Gako Rckowčmčli iijanč swč siawu
nosti. Th nrhpťednťgssj gfaU Nmbarwalie, slaw:
nost zaswťcenj rolj, ke cti bohhnk Erreď w kwťto
nU. Přinássjwala sc totiž obťt za polnj plodinh,
ď ktcraU se chodjwalo okolo polj. u Giná slawnost
bhla LUpcrkalic, od knřžj boha pána patnácteho
února slaijané. Bhlať to radostná slawnost,
z pořňtkU fnad čristťgssjepozdťgi wrlmi rozpustilá.
Tťctj siawnostijanů fe nazjwala SatUrnalie,
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kterúž pťipadala Ua stdmnúclěho psosinrc, a nču
kolik dnj trwala; Uekdh i sedm dnj Bhlať to
radostná slawnost pso každeho, progcwcna bohn
Satš:rnowi, shnU nebeď i zemř.

Cinjwalo se w tento den mnohč dobrč skutkh.
Qtrori býwali, U stolU scdjcc ,a požjwagjce, od
swých pánů poslUhončúni; dostawali lcpssj gjdlo
nežli obočegnk. uu Etwrtá slawnost bhlh Ter:
minalie, dne 23. dUbna slaweně, hraniťnij
bohU Tcrminowi, od něhož ta slawnost gmeno
mťla, wzdáwané. Na tento deU se od knkžj pout
hanských pťinássjwalh roz,liťnxčdobřti; od prúre se
odpořjwalo, hrálo st, grdlo, pilo, obhčegnč lčpe,
Uež kdo gindh , radowánrk bhlo tež dostatek.
Zwlásstř se ale swťtilh takowč dno opilstwjm a
berzdnaU nerudnostj. Qko djwčirc nebo ženo
býwalo nečistými obrazh pokaleno, a Ue zťjdka
stúwalo fe , žc mUselh ženh a djwkh Ua tkch:o
pťcdepsaných náboženských neťestech podjl bráti.
K tomU gesstř pťisslh ssermo ǧladiatorskč, t. g.
slawnostnč hro, pťi nichž otsoci kwhražch lidU
wrspolek zápasjwali welmi krUtř a krwawř. Lid
tomU chtel abh sc thlo nrssťastne obřti UkrUtnč
zabawh gegich roesele wraždilh a zawražditi se
dalh. Často bhl rozgitťen lid stalo:li fe, žc nťu
ktcrh zápanjk, gsa tanen neb Unawen o milost
a Ussrtťrnjžiwota prosil Zabte ho! paltc ho .
biťUgteho! wolali teUkrát Žťjmanč; proč se wrhá
tak bázliwe do meče2 prxocpadá bez szšilosti?
proč Umjrú tak nerad eš“ Eirero prawj w gednč
swých ťecj, že žádne ďhromaždenj ncnj tak čctqe,
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gako to ,x ktere ktakowémU diwadlU fe ďcházj.
Ncgen lea , neǧelix lid , txokjři, starostowř, wfsi:t
ckni, genž we wrťegmšch aUťadech bhli, Uanosstťeeu

wowai thto hrh, fedjce Ua swých zwlásstnjch .mjú
stech. Každď zUašil náklonnost lidU, kdo se tťmto
obljbenýmhrám ijanů whhýbal. Gestliže který
žňpafnjk tťžce ranťn bhl, wolal lid: „Má dost !“
Poetom owssem Uechal meč swůg klefnaUt, co
znamenalo tolik , gako že prosj o žiwot , genž
mU alc múlo kdh darowán býwal. Mrtwčho záu
pasnjka odnesli i hned lidč ktomu Ustanoweni
z bogisstč železmžmi hákh, gežx mU gsaU do tčla
wehnali.

Srownáwagjce tUto staroťjmskaU slawnost se
slawnostj mnohých ťjmskookatolických kťesťanů za
nassich dnů , naleznemex:li podstatUý rozdjl mezi
pohanh a kťesťanh? aneb rcete sami: Zdali ne:
býwagj mnozj kťesťanč obhčegnř w nedťli a we
swátek hťjssným radowánkám oddáni ? th medle
lidč neoche uopilstwj, smilstwn, ncčistotť, slowem
tťlesné žáďosti hoijagj, zdaž ne w nedřli a wc
swátek, zwlásstk w ťaď trhů Ueb taneťnjch whu
raženjch, která lakomost hofpodskýchnehche na
Uedťle a swátkh odkládá? N ždali to opřt nebýn
wagj swátkh a nedčle, kde se nehche pranr a
fanogů, kdož newhkomi, aspoň Uzawťe? Zdali
ner tomU etak, gakobh kjmskč pohanstwj katolixt
ckč kťesťanstwj bhlo whtlačilo, aneb fe toto w ono
bolo promťnilo ? Blno kU konci pťcdesslřho stoletj
chtťli katoličtj kťesťaUč wc FraUcaUzskU gmčna
katolických slawnostj w pohanské promřniti. Tak
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kUpť. se rokU 1793 na náwrh .Robcšpicrrůw
w náťodnjm Bhromeiždťnj Uzawťelo, že fe bhtost
Urhwhšssj gakož i Uesmrselnost dUssesire Užnúwú,
ale mjsto ncdklj dekádh zawésti magj, w nichžlďh
fe pobožUost zgewnk whkonáwala. Z takowých
dnů lwl Ustanowen gcch kpoctť mhwhšssj bhu
tosti a přjrodh , giný k oslawenj pokolenj lidskče
ho, giný k oslawcnj sranrauzskčho jUárodn, a giný
k zaswťrenj Ucsstěstj a t. d.

Yno zlehťowánj dnc swútcťnjbo řinj z křesťll:U
Ua llkčcwljlll!aunegen pohňna, ale fnižugkx ho čafem
pod nťg hlUboko.

jl. Zlchčowanj dne fwátcťnjho fnižUge katox:
lickeho kťcsťana pod pohanh; ncboť Řrkowč i
Řjmane a wssickni pohansstj núrodowe nawsstť::
wowali swč slUžbhBožj, zdržUgjce se w dcn swáck
tečnj slnžcbných a hmotnhch prarj, roš mnozj
katoličtj křesťanč nečinjwagj.

1 Pohane, zwlússtť Rekowě a Řje
manč, nawsstťwowali swč slnžbh Božj.

Gcgich, aťkoliw falessnj bohowé, mťlt swč
chrámď a oltáťe, prorokh a knkze. JUpitergpneh::
hlawnkgssj bůh gegich, mřl chrám w Dodonk U
EpirUsU Be znamcnitaU swathnj prorockaU, Pťi
ňjž knťžko lwhů wUli zwťstowali; chrámowé
B obrazh stáli w zcmi Elhmaig, w Lhsixťe, na
hoťc Kassiag, w JcrUsalemř

Qbrazo bez chrámů ctili wJerUsalemk wNUu
tiochii, na horách leickhch Npollo, gcden zpťedu
nťgssjch bohů řeckých, mřl znamenitř chrámo

B wťsstri a knťžmi waDelfoo, le;!fne, w Tp:.x1 ite
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rlw , RhoďUď , w Řjjmť axw MčletU, w Deloo
a Pataťe, kdr fe často oďkti pťinásselh a Uokssť:s
bo dřlh. au: Satmxn, staroitalský pohanský bůh,
bhl, gak se domehssleli, král Jtalie o ZanUscm,
w gehož králowstwj si básnjci zlatý wkk pokogc
a ňdrawedlnosti pťedstawowali a whobrazowali.
Geho Uctěnj lwlo negen na západť, nýbrž i na
wýchodk; a býwalo dlaUho, zwlásstk od Karthcler
šinských lidskými obťtmi slaweno. un Kdož bhl
Gelon, famowládce Sorakaanů, a Theron, ktee
rý panowal w Nǧriǧentll, welikě wjtkzstwj nad
Karthaǧinskými w Sicilii wodokwl: obktowal,
kdhž bitwa trwala, karthaǧiUský wůdce Hamil:
kar Uesijslnč lidi w ohni, od rána do weřera;
Ueboť tak dlaUho trwala bitwa, z ohledu nezáwiu
slostiSicilic znamcnitá. Po Ukončenjbitwo tčto neu
nalczli geg ani mezi žagatými, aniž mczi mrtwý:es
mi. Karthaǧinsstj whprawowali, že se poslčz ga:
kožto obřt smjťcnj fám do ohnč wrhnul. uu
thž bol Nǧathokleš, toran Shraknsanský, we:z
likě wjtčzstwj w Africc Uad Karthaǧinskými wh:
dobiw, oe swým wogem pťed Karthaǧrm fe po:a
stawil, Uzawťelo fe, abo mjsto tťch dřjwe pod:
wržených xdjtek nhnj k fmjťenj bohů dwř stť tťch
neopťcdnťgssjchrodin djtek SatUrnowi obťtowáno
bhlo. Mimo to sc tťi sta dobrowolnť nabjzelo,
abh za onen klam, z nťhož se winili, žadost
Uťinťno bhlo. Krásopanj, bohhnť radosti a roz::
kosse, mťla fwůg chrám w Nface, w mkstť Eďler:
sirie, w ChprUsUa Hcliopolio. Gj býwal anert
ský wřnec newinnosti obřtowán.
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Z toho kratičkčho wýtahU .pohanskčho bohou
sloroj widjmc, žc pohanč, zwlússtť Řekowé a Řjx
maUč, bt)ťbh i falessným zpňsobem, slawnosti swé
swřtjwali nawsstťwowánjm chrámů, modlitbami
a obťtmi, poctřnjm bohú a gegich obrazů. .uw
Gak mnohý alc katolický křesťan zanedbáwá
swčwolnť slUžbo Bošj, kázanj a mssr swataU,
na gewo tjm dáwage, že nemá tťeba a Ucchcť
mjti chrámů, oltářů, knřžj a slUžeb Božjch ?!
Yle práwť ljm se snižUge pod pohano a potua
pUgc fwč gmčno kťefťanskč.

2. Pohadnk sc zdržowali wtakowýchn
to dncch wssechslúžcbnúch prúcj, řehpž
nečin mUozj katoliťtj kťesťane.

Řjmské zákoUo pťcdpifowalo w udobeich po::
hanstwa nchw!)šssij knkzi, gakož i ostatnjm
kUkžjm, abh dohljdli, zdali sc we swátek tťžká
prácc Uckoná. Ti , gcnž se opowážili pracowati,
bhli kpokánj a trcstU odsaUzcni. Tak to doswkdu
čUgcMakrobiUď, afrikúnský donatický biskup,j Serul
winď SUlpiriUď. Temo spisowatcl Ukange,x .žc
Wirǧil dowolUge núdržkU pUstiti anebo zastawiti,
kdhž fc gcdná o zaplawcnj cele amodh. Mimo
tcnto pád ncwthUtclný bhla tato prácc ga:s
ko každá ginú zapowťzena, wsscckh lrámh uza:c
wťrnh, abh nestálo žádne pťrkážko, ktcrá bo náu
wsstťwě občlj a swatých obťadů zbraňowala.
Knťžj skaUmali skrze zwlásstnj múžey zdali se
trnto zúkon zachowáwá ťili nic. Barro sc Uwcia
dj gako pťjklad. Tcntoť bol obhčrg w eelt pou
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ssj tradiurrulzachowáwal.

MUciUň Skčiwola, zUamenitý práwnjk a řea
čnjk„ genš fe w auťadť neowošssjho kUčze a kona
sula welice woznamenal, odpowřdčl na otúžkU,
cox bhchom w tťchto dnech konati mťli, takto :
„To, ,ro ulřx:echolrlbcze sskodh nemohli zancchati.“
Gakožto pťjklad erhhnUteonsti stogj whtaženj
wola šgámh, to samč, co Spasitcl sám w (ǧečnoanur
gcliUm dj. ur Tak dowolowali pohansstjijao:
nč gen toliko skUtkh kťesťaUskč láskh aUeb nl:ud
wthUtelnosti; ačkoliw i ta wýminka obssjrnčgxur
ssjho wýkladU pťipansstčla. Konstantin Wcliký
rozkázal wssem pohanům w nrdčli swč krúmo
Uzawkjti, xswč práce, swá Umknj a ťemesla , gae:
kož i saUde gednánj odložiti. Mczi pohanh sc
nesmťl tedh nikdo opowážiti, bcz trcstU we swáu
tek pracowati, kde toho Uebhlo newphnmelnk
tťeba. U núď pak se den Púnč slUžebnaU pracj,
kaUpčmi a prodegmi, wrřegnými trho zUrUctjwá
ao hanobj. Ql kdožbo fe opowňžil xtoto zllehčrowa:s
lele sobow kodpowjdúnj potahowati aneb ge trcu
stati ? Zdaž se oni sami taUto Ucprawostj nen
snižUgj pod pohanh, takto grU swč gmčno křexr
fťanskč. zlehťUgjce, geUžto Uřkdh w takowč Ucti:
wosti bhlo U wssechUárodů? Grstli se za nassich
dnů národowč pozdwihUgj a trůnowč boťj, mood
žnň:elies: . gesstř túzati, odkud to? Zlchřowánj
Ucdkl a swátků neslaUžj tedh katolickčmn kišesťazr
UU kc xrti,. nýbrž gcn k potUpk. Nno tato nepraa
wost ťinj Uegcn z kťesťaUa pohana, Uýbrž ho snixa
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žUge pod pohana. WO, ťúžbhehom chtčli zphledp
tčto osskliwosti zlehčowánj BohU zaswřceUhchdnů
se whstťjhati, a nrdčl a froátkú swřtiti. Grstli
žebďchom sc tjmto pogcdnánjm maUdregssjmi a
fwřtťgssimi Ueboli stali tedd sihssmegcsstč gedno,
geUž gchá o UšitkU, ze swřcrUj Uedčl a fwátků
woplowagjeiho

Pogednánj dwančrptč:
D UšitkU ze fwčcch Uedčl a swátkň
Gakkoliw weliká gr sskoda, kteraU sobř zlrho

ťowatelowč Uedřl a swátků Ua tkle i Ua dUssi
pro. časnost a wkčnost zpúsobj , tak gcst naprock

tomU wcliký Užitek kterh Uam swčcenj zastoccer:žu
ných dnů pťimissj Blahoslawem,ť ťlowťk prawj
Bůh ústh proroka Jsaiassc 56, 2. , který sc toe
ho Uchopj, ostřjhagc dne swátrčnjho, abh ho nro
posskwrnil, a o.stťjhage rUkaU swých, alw UeUťiš
nil Uic zlřho. w Mnohý :ťlesnč fmýfsicgjcj člopu
wřk, genž ťasný zisk dlc hodiU w práci hmotač
a rUťnj prosslých počjtáwá, domijáj sr, žcbo
mnoho ztratil, kdobo fwých rUkaU mjsto práce
časem swým k modlenj ďcpial, a UohaU swých
mjsto zbotečných pocházck k nawsstřwowánj chráu
mů PáUř poUžil. N kdh bxplosdtakowe zisknchtiwe
pachtťnj chc w obBřcgi Ucž Uonj? Stali se
lidě proto giž bohatssimi? Nikolirp; naopak ,doš
sáhla Uauzc a chudoba we wssech zrmjch q sta„xxe
wech toho erwošssjho stUpnť. Užitek, který zlehu
ťowáUj foboth pťinássj, rozpadá sc sám w sobť.
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Nrsmjrný 9ge alc Užitck, ktrrý nám whplýwá zc
swkcenj BohU zafwťccných dnů na tťlc i na dUa
fsi, gak pro časnost i wřťnost.

Gá tcdodjm: Swťcenj ncdťl a swáo
tků pťinássj nefmjrný Užitck tčjU: ale
gcsstč wčtssijžitck dUssikřrsťana.

l. Sročcenj nedřl a swátků pťinássj giž třlU
ncsmjrný Užitck. Weliký ge ťasný Užitck, ktcrý
Bůh skrze Mogžjssr a proroko pťislibugc
w starčm zákonč třm, genž swčtj sobotU.

Co pak pťiflibUgc Bůh swťtitclům
foboth skrzr fnoěhod slUhU Mogžjssc?
W tťetj knizc Mogžjssowč 26. praroj Pán :
„Sobot mých ostťjhchte, a fwathnč mě se bog:
tcj: gá gfem Hospoďin. Gestližr w Ustanowenjch
mých choditi bUdcte, bUďcte::li žiwi podlc pťikáu
zanj mých, a pťikázanj mých ostťjhagjce, bUdctr
gc ťiniti: jdúmdwám desstč čash fwými , a zemk
whdá andU swaU, a stromowč plnj bUdaU
owocc. Mláccnj obilj postjhnr wjna Bbjránj, a
wjna Bbjránj postjhne setj : a budesc gjsti chlčb
swůg do shtosti a bez strachu, bezprťnč bndete
bpdletč w zcmi swč. Dám pokog w konťinách
wassich: bUdctr spáti, a nebude kdobo wáš pťru
dřsil. QdegmU a whpleňjm zlá zwjťata: wogna
a mrř mpťátrlstý neprogdr kragů wassich.“ Nuu
roda zrmť, bohatč šnř, chlčb a wjno w hoǧnoxl
sii,ckge to nchpťcdnťgssj, co Bůh skrze Mogžjssc
tťm slibUgc, gcnž geho sobotU u U núB UcdťB
li w swčtj. N BokUd Jsrarl pťikázanj Božj
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zachowáwal NasobotU swktjwal, mjwal hogxwst
w zemi, erřda co nanze..gest. Gak mile alc
pťikázanj Božj tUpiti a sobotU gcho zlehťowati
se opowážil, naplnilo se, co a ťjm Bůh whhrou
žowal, řka : „Pakli nebUdetc poslaUchati Ume,
a nebudete:li ťiniti wssech pťikázanj mých , gestn
liže pohrdati bUdcte Ustanowenjmi mými, a saUua
dh mč potUpjteeli, tak abhste Ucčinili tkch wkcj,
kterčž ode mnc Ustanowenh gsaU, a erssilč bhste
fmlanU aUmlr: gú takč toto Uťinjm wám : Uau
wsstjwjm wúš rhchle chUdobaU a horkostj, žimur
nicj palčiwaU, kteráž bh zkazila oťi wasse, a k.ma:l
lomhslnosti wáď pťiwedla : nadarmo siti bUdetc
scmeno swě, kťerčž od nepřátel snřdkno :xbUde.
N potrU pehchU a lwrdossjgnost wassi. š!l Uřinjm
wám nebc swrchU gako železo, a xzemi gako mřu
dťnaU.“ Gestliže za nassich dnů bUďto přjlissnč
sUcho aneb pťjlissnč mokro panUge, tak žc zemč
wždo mčnk aUrodnaU fe stáwá, chUďoba, UaUze,
hlad fe rozmáhá, můžeme:li se gcsstk tenkrátx
tázati, oded to? Dálc ťteme w tťetj knizc Mogul
žjssowč: „Nrbo dám pokog dwžcmi; ibUdete
fpáti, a nebUdc, kdo lw wáo pťcdčsil: woplenjm
i zwkť zlaU zc žemř, a mcč ncbudc procházcti
zcmř wassc. Nýbrž honiti bUdetc nepťátelo swč;
a padnaU pťed wámi od mcče. Přt wassjch hool
niti gich bUde sto, a sto wassich honiti bUde deo
frt tisiců: ipadnaU nepťútclč wasii pťcd wámi
od mcťe.“ Wlplnč wjtřzstwj nUd nepťátelo a
gistď pokog w zemi gcstiť drUhč, co Bůh tťm
pťisijbil, genž gcho fobotU fwřtj. Gak dlaUho

)(



Zsrael Bohxc ewťrnť sloUžil,e a zwlásstř geho fou
both..držel a zachowúwal, býwal wjtřžem xnad
gcho nepťátelh, požjwage stálčho pokoge ua sstťstj.
Gak milc se ale Boha spustili, nrfwťtjre ani
suboth, poslal nepťátelh na Uč, genž pora:
žili gc na hlawU a sobř podrobili. Takto mer:
wil knim: „N gestli Ustanowenj má zawrhnetc,
a saUdo mč zosskliwilh sobč d.Ussewassc, tak abdste
neřřnili wssrch pťikážanj mých, a erssili boste
smlannm maU; gá takč toto Uřinjm wčrm: Unor:r
dU nňl wáo strach, saUchotinU a xžimnici palči:
waU. Postawjm zUťiwaU twciť fwaU proti wúm,
tak eže poraženi bUdete od nepťátel swých, a pa:7
nowati bUdaU Uad wámi ti, ktrčjž wáš nenúu
widj;ř Utjkati bUdetc, cmo wáď žádný Uchonj.„
eu thž za Uassjchdnů o powstánjch a wálkách
skhssjme, smjme:li se gesstř tázati, oded toto
pochúšt?

Posltž pťislibUge Bůh swým wřrným slUžebu
njkům, zdrawý a dlaUhý žiwot. W.tč samč tťetj
knize Mogžjssowč čtrmc:u „Gestliže w Ustanwe:
njch !ných choditi bUdete, a pťikázanj mých ostťju
hagjce, bUdete gc řiniti: nu trdh obráljm twář
swaU k wám, hledčti bUdU milostiwř Ua wáď, a
dám wám wžrůst, a rozmnožjm wáš, a Utwrdjm
smlanU fwaU Bwámi N gjstt budcte aUrodh
noustarssi nekujiťráke a kjmi nomě Uťiadnn stmeé
whprázdnjte a zaawržrte Toto žasljchj Panř fe
wždo naplňowalo, dokUd BohU wťrnč slaUžili a
zwlásstčsoboth gcho zachowáwali. u .Gak mile gsaU
od nčho odpadli , geho fobotU prznjre, pťissli Ua
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nk nemoci, mor a ťmmnč ráno. Ncbo taklo ťekk
Bůh w lé famt knizea kapitole: „Grstližc Ucp
budct: chtjti mne postaUchati,lpustjmna wáo zwjp
ťata polnj, kteráž bo thbiťa wáď, ihowada waá
sse,ea wssech wťrj tak wám Umenssila, abn ZpUstlh
cesto wassc.qucstliže pak, anč tak nebudcte chtjt,i
pťigjti kúzpč aj se Uapramiti , alc gesstč wjrcx,sc
mne protčwiti bUdcte: tedo gú takt wcimuse proen
tiwčti .bUdU, a bjti wáď bUdu sebmkrát che pro
hřjchd wasse, a Uwch na wáe mcčp:.genž pomstj
ersscnj úmlmdo me. N kdož se ďhmete do lUtřst
swých, itam pofsli „mormczi. wciš, a dáni bUdetc
nepťátelům w rUce. N tchdciž odegmu wámz hogu
nost chlcba, tak že dcset žcn lpéci bUde chléb wáš
w pcri gcdne, a zasc chlčb wáš odwažowati wám
bUdaU, bUdete pak gjsti a nenasotjte se.r Pakli ani
ď sjm UebUdctemnc poslaUchati, ale pťcce sr mne
naj odpor stawčti bUdcte: igá takč ew hnřwU a
prchliwosti odporně ,pro„ti dwc„imnsc postawjm , xa
trcstati wáď bUďU scdmkrát che pro hťjchd Passe,
tak žeu pro hlad gjsti budete tkla shnůxnswých a
tkla .dcer swých.“

Gestliže za Uassich dnů nem.ocei,morowč ráu
Uo uu nakažliwč U,emori, púdh dobďtka se množj,
komU bUdeme wimx tohoj pťičjtati? Zďalč Ue,Uex
prawosti zlehťowánj nedčl a d,nů swátečnjch? NUo
Zmdu řmfsm :jueami n jxlmsťm :inmk slijumo Bnbqou, frdoď, BBBBBz ooooo ou už;čoo
a Udťluge tkšm, genž swčtj dlc Ustanowenj Božj
i cjrkrwnjch zákonů Uedřle a swatko zafwčce.ne.

Čo pak pťislibuge Bůh fwťtitelům
soboto skrze swč proroto?x Skrze Zsc:čássq
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58. ddeůh: „Gestližc odwrátjš od sobownohU
swaúxžxeexaboonewhkoxtal libosti sweš w den fwatý
můg; anobrž nazůwešoli fobow rozkossj a tBen
swath,eHospodinůw skawným, a bUdešali g:g w nťm
slawiti, tak aboo neťinil cest swých, ani neldhkouaus
núwal, co bh sc ljbilo, ani nemlUwil slowa daremu
nkho; tcdh rozkoš dmjti budtšuw HospodinU, Za
UwedU tč na wosoká mjsta žemř; a způsobjm xto,
adho rUžjwal dědictroj Jakoba, otce swěho, nebo
ústa Hofpodinowa mluwila.“ Těmi slowhepřisliqu
gequůh swalých dnů swřtitclům radosk, sláwU,
moc a ťest pťede wssemi núrodh Chcemerli tedo
stálaU, trwaUliwaU radost mjti, prawaU, mhhu
nach slawU, wťřUktrwagjcj moo a cest zjskati,
tedh swťťmc den Pánť, geho nedčle a fwcitko; a
můžemc tak Ugisstťnibýti, že nám toho Bůh Udču
lj; neboť geho slowo gest prawdiwe a wťrne u
Dále dj Bůh k Jcremiassowi17 : „Stam sezau
giste, gestliže o ochotnostj mne Uposlcchnete, dj
Hofpddin, abdstc nenosili bťemen skrze bráno mču
sta tohoto w dcn sobotnj, alc swčtili drn sobotnj,
nedělagjce w nřm žádnřho djla, že wcházeti budau
i napowm, gakož, až dosawád skrze bráno whoto
mťsta. králowč i knjžata, sedjrj na siolici Dawiu
dodoč, a wchčizetibudaú grzdjce na wozjch i Ua
konjch, eoni i knjžata gegich, mUži ZUdsstj a robou
watele JerUsalřmsslxj. a bude bodleno w mťstč
lomto na wčko, a tak nebUdezkaženo.“ ij chce
Bůh ťjci . Gestliže budete fobotu, to gesť nedťlc

a swátko zafwťcenč fwťtid, a ostatnnǧ přikázanj
zachowáwati: budau i dále knjžata z pokolenj
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Dawidowa w mkstčpmwwati a orrlým Ue!roďem
ssťastnj. To neowťtssj sstkstj lidU gcst, pakji wždd
knjžata zc fweho strch má, genž potťcjh lth
znagj a geho prawe blaho na srdci magj.wu
Gak xdlaUho Jsrael PánU wčrně slaužilxxá zwlásstč
gcho solwth fwťtil , mkl knjžata takowú, genž
fe otcowe a pťstitclowé wsseobernřho blaha a sstť:
stj nazýwati mohli: gak mile od Boha odpadl a
geho fobotU zprznil, bhli i knjžata slepotaU omáu
meni a prawá metla lidU fwěho.

Kdož poslez mjra zlchťowánj sobot naplunkna
bola, nedostáwali che knjžata ze fweho pokolenj
a z krwe swé, a cizinec Hcroch Weliký“panowal
ď železnaU mctlaU nad nimi. A gcstliže i za Uaan
ssichdnů mnozj aUťadowe slepotaU omráčeni gfaU,
kde gest aš toho epřjčina ? Zdaž ne we zlchčowáxur
UjUedela swátků?uZlehťowánj sobot w starem
wu nedkl a swatků w nowem zákonk půfodj weliu
kaU sskodU třlU; wetssj alc gcsstk Užitck prinássj
swkcenj sobot uu U náš nedřl a swátků no dussi
katolickeho kresťana

U. Swřcch nedťl a swátkůxprineslo:litťlUuo
pťinássj idussi katolickěho kťcsťana nesiňjrný Užiu
tek, který Bůh negrn w starčm, nýbrž.i w nou
wem zákonk slibnge. šě

1. Gaký dUchoij Užitek slibUgo
Bůb swťtitelům sopboto w starčm záa
konk?

W tťesj knizcMogšjssowť26. dj Bůh : „Qstťjm
heote sobotumých, a bogte fe, whsocessetťtc Swau
tonk mě. Postawjm stánek swůg, pťebýwati bUdu
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U!nostned wáý, nezawršerwáe dUsscmá, a Uepoa
hkdnmlldámi. xoČhoďiti budu mezi wami, a bUdU
Bohcm wassjmexa wh bUdetclidcm mým “ Nene
pťedňť.gsij dUchownj odmťna, kteraU B:ch swřtcu
telůmxťobowxsičbugc, gest žehnagjcj pťjtomnost Púee
nť, ,pťátclstwjxBožj„ obrowánj Boha ď nčmi. Z té
odmťnh.use tťssjwalť Jsraelitč, dokUd sobo.tdzau
chonúwnli. Gak milcosc odwážili rUssčtigi, Uechal
Bůh gegich piábotek, ozdobný a nádhernú chrám
rozbaUrati, a ge do zagetj aďfhrskěho a babwlonu
skčhoodwčsti. Gestliže i za nassich .dob Bůh tak
nmoho křesťanů oansstj a gich sloe milosti zban
nge, gcgich chrámo w domo aUťcdnjneb wogena
skč promčniti, U:b žcela whwrátiti nccháwa, co gcst
toho přjcina? umč?zlchřowameswátků a neswčcmj
gich! uo Dúle mlnwj BUh skrze ústa Jfaiásse
proroka 56.: „Ti, gcnžb!yzostřjhali sobot mých
a zwolili to, což gfemagá chtčl, což mi se ljbj, a
drželi smlanU maU; t„čm dám w domř snočmaa
mezi zdťmč swými mjsto lepssj: dám gim slawnaU
památkU , čcst a sláwU, a gmčnojlepssi, ncžlibo
mřli z shnů ašdc„ere wťtsij sláwa gcgich.dUdc zto::
ho, kdhžlmogi wkmj c„titcle bUdaU, ncžby mnoho
fonů a dccr, mčlie, na ťemž lčdč wůbecx, a obn
žwlásstč židč, wclikaU slúwU swan zaklúdagj, gmčšub
no wčťne dúm gim, kterčž Uezahhne uo památka
gegich wcťná zůstanc, kteráž nikdh nebUdc šhlao
cha “ x

DrUhá dUchoij odmřna, kte:eaUBňh ne:
dřl a swátkU zaswťrcnhch cňtclům slibUgc, gest
wťčnč slawnč gmč::n:d4w králoxostwj Božjm, o Uřmž
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w knizc chwenj xpfánogrst: „Qni Uwidj nuúť
gcho, jlmdcm nositiugmčtw gcho na ieljch swých.é
chw.u 22,.4. unéxN opťt mluwj Bůh U proroka
Jsaiásse 56.: „Wsscckox, gcnž ostťjsangánsoboto,
abh gj ncposikwrňowali, a. držj smlanU man;
w přiwch ď wúmi na horU swataU fwan Sion,e
a obwcscljm ge w domč modlitbo swčš w domř
modlitcbnčm swčm, w chrámU; Udťljm gim toho
putřsscnj, že Uetoliko .w chrúmU mem fe modliti,
a službám Božjm spolU ď žido obrowati bUdaU
moci, alc šr i modlitbh gegich woslýchati bUdU.
Zápalowč grgich a oběti gcgich ljbiti se mjpťječ
gcmnč bUdaU na oltáťi mčm: ncbo dům, chrám
můg, dům modlitbw slaUti bude wsscchnčmnárou
dům, gak pohanům tak židďm; gesstoprwč kmou
dlitbč oddaný bhl toliko židům, .Uhnj giž wssc:
chnťm ldůbec.“ ť U

Tťctj dUchownj odmřna, kteraU Bůh fwřx
titrlům foboto slibugc, grst whwýsscnjna.honx:jěo:t
konalosti a wťťných radostj , o kterýchžto .wě:rch
wu knize dewcnj psáno stogj: „J wznesl mne
w dUchU Ua horU wclikaU a wosokaU, a Ukázal
mi mřsto welike, ten fwatý JcrUsalčm, šstUpUgjcj
ďncbe od Boha, magjcj slňwU Božj, gehož fwř:r
tlost bola podobna kkamrnť nehdražssjmx:. Nlc
chrúmUugsem w nčm ncwidřl; Ucbo Pán Bůb
wssemohach chrám geho gest a Berúnek. N to
mřsto ncpotťchgc slUncc anix mťfjce, ahh swjtilo
w něm; nrbo slawa Božj gc oswčrUgr,a fchr
gcho gest Beránck “ . x x xřť

Q, gak wzncsseUá to hora, gak slawne ťoť
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mřsto. .stdožbh sc tam medle nechtčl dostati ? Pro:t
tož tedh swťťme dnh Pánť, nrdkle a swútkh, abBu
chom nčkdo i geho slúwh aUčastnými sc stali.
Wssak negen w starem zákonk slibUgc Bůh swťti:xl
telům sobotď takowanto odnikml, nýbrž iw non
wčm zákonk.

2. Eo slibU gc Bůh w nowčm zúkonč
tťm, genž ncdčli a swútckswřtj?

U swatčho MataUsse 5. 19. prawj Kristnš:
„Kdo mci přikazanj plnj a tak to ončUge, welix
kým slauti bUde w krúlowstwj nebrskem.“ Mezi
Božjmi pťikázanjmi stogj atox tťctj swrchU, gcnž
znj: „Pomni, abhš den fwáteťUj swktil.“ Kďo
swátek swčlj, bUde welikým slaUti w králowstwj
nrbeskem; a gak sw. BlUǧUstinUřj, bUdck ncbeskenm
králowstwj pťinúležeti, w nťmž gsaU shnowč Božj
a fpolUdťdicowč Kristowi. Qn obdržj korUUUwťu
ťnaU, o njž sw. JaU wc fwem dewcnj pjsse:
„BUdiž wťrný až ďo smrti, a dám tobk korUm:
žiwota. Kdož zwjtčzj , dám gemU scdřti š tcbaU
na trům: swčm, gako i gá zwjtězil gfcm, a sedjm
ď thcm swým na trůUU geho.“ O, gak wzncsscný
a pťekrásný to trůn! N k tomU trůmlui mh se
můžcmc dostati, bUdcmc:li přikázanj Božj a pťedc
wssjm geho ncďřle a swátko zaswťccne swťtiti a
zachowáwati. Llno toto pťcbýwánj U trůnU Božj:xs
ho ge pokraťowánj swťcenj dnů swútečnjch; kUkteu
remUž dofpkgemc wssickni, pakli wezdegssj swátko
wždh důstognč, dlc wůle Bošj a naťjchj cjrkwe
swatč swktiti lmdemr. O tomto wťťnem pokogi
pjssepřetrásnč swacý Pawel k Zidňm 4,9m.11. :



233

„Pwtož zůstúwúť mnohem lepssj odpoťiUutj galo
swúteťnj lidUBožij un š týmž Bohem w nrbi.
Nebo kdožkoli wessel w odpočinmj geho, to grst
Božj, takčť i on oddoťinUl od skUtkůswých, gako
Bůh od swých. Pospkssmež, snažme fc tedh skržr
stúlost U wjře a we sslechetnčm kťesťanskěm obcozl
wúnj ngti ďo toho odpoťiUUtj. Kdo trdh wezdcgu
ssj den odpočim:tj , nrdťli a swátek gak Uáležj
fwťtj a zachowúwá, tenť, chcr ťjri swatý aposstol,
wegdc tam U Boha k wťťnčmU blašcnémU dnU
odpoččnUtj, grnž lid Božj pťisljbmý má. Q tomto
wřťnčm dnU odpořinutj pjsse sw. Eorill welmi
klásnč: „Nebcská fobota gest oncn žiwotp w ktea
rčm ti, genž BKristem žiwi gsaU, wssrho dobrčho
požjwati bUdaU, až bUde hřjch z koťene uwhwrúu
crn, dlepwýrokUpjsma fwateho, Jsaiássc 35, 9.:
Nchde tam lwa, a ljtá zwťť tam nebUde ncalrul
zena: bUde tam řistá cesta, ktrráž eestaU fwataU
slaUti bUde; ncboť dUssc swatých dofáhnaU w paxl
třcnj na Boha wssehodobra.“

Nrsmjrný Užitrk tedh pro tčlo i pro dUssi,
pro časnosti wťťnost přinássj swčcenj Uedťl a
swátků. Kýžbhchom od zhanobowúnj a a zlehčoa
wánj nedřl a swátků odwráceni, a kfwťcenj těchx
to BohU wťnowamých dnů mocnř pohmlti bhli!

Slilž proti šlrhřowúnj Uedčlr a zau
swčccnčho fwátkU.

Ukřišowaný Spasiteli! Zde pod kťjžemTobk
slibUgi, a chci swťccnj nedťl a fwútků powždh,
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gakožto fwau swňtaU powinnost powažowati, nosscel
ho se w třchto dnech wdstťjhati, co ge zlehřuge,
a to ťiniti, ro k swěcenj pťinálcžj. Slibugi tež
fweho bližnjho při každe přjlcžitosti pamatowati,
gak osskliwú a hanrbná Ueprawost to grst, ncdřli
a swátck zlehťowati , a k tomU wsscmožnř pťispjo
wati, abh .se ncdčle a zaswřcene swátko powždo
gak nálržj swřtilh: abdchom nřkdh tč odmťno,
kterauž gsi núm, pakli ncdčli a swútrk swťtiti bU:
demc, sljbiti páčil , aUřastnými se stali. Posilniž
mne a Uáš wsscch toto slibUgjrjch a pťipowjdagjcjch
o Panc.! TwaU wsscmohach milostj, ktcrqnž gsi
Uám, bow až do smrti na kťjži poslusscn wou
dobhtiráčil chn

be pak kťesťan wťdřl, gakbhuneowhodnřgi a
pw dussi ncoprospťssnřgi dcn swátcřUj swřtiti mřl,
Uwádjm řtenáťům swým nřkterá prawidla, kterčž
Bestawil gistý bohomhslný knťz w tcnto smosl :

1. Giž w swatwcčer pťede dnem swáteťnjm
pťiprawng sc modlcnjm, a opatť sc únwslcm doo
brým, že bljžjcj se dcn swáteřnj swatč stráwjš.

2. Nannjm gitrcm obnow tento spasitedlný
úmhsl, a odjwagc se swáteťnjm oblckcm Ua tom
fe Ustanow, žc i swátcťnj mrawď Ua scbc wczmcš.

3. Slpš B pobožnostj celaU mssi swataU, neb
grst nchdražssj poklad, kterýž KristUš rjrkwi fwč
poswťccnčpozůstawil; a nelze:li ti přigjti do chráu
mU, doma pobožnost whkomď.

4. Pomni na řeč Páně: kdo z Boha gest,
slowo Božj slpssj; buď tedo horliwš posluchať Uťcar
nj Božjho. .
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5. Co gsi slhssclna kázanj, to domácjm wes
prawug, sám U scbe dále sozwažUg a kswčnm
wzdřlálljobrang

6. Nikdo a žadneho dUe nemáš brcssitt, tjm
mčnč w den swátečUs, ncb gest den Panť.

7 BUď toho bedliw, aboď každéhodne swán
tečnjho milostdnúmi skUtkhposwetil; Ucbo tak náu
sledoijk Kristůw bUdcš u

8.8Šrst dnj pracUg bedliwř, a dogdeš požeu
hnánj Božjho. Yle ro den swátečnj odpočjwco:
sic kusjš že odstaUpj od tebe.

9 Zwlássť pak pilen bUď wrachho modlenj,
dčkugeBohU thi za prokázane milosti, a prose
ho o bUdrach potťcbh.

10. Čti dUchoij knihh; Ueboi skrzcUť DUch
swatý mlij k tobť, a mnohčhonaUčch, oswja
cenj a zdokonalcnjz Uich dosici můžeš.

11. NadUg se, ale w Páml, abhš dne swá:e
t,ečUjho Uezlehčil, a swřdomj swučhoUeposskwrnil.

12. Koneťnč Ua skonánj dne swátečnjho. !pstUp
sám š sebaU w saUd, a zpthg swůg staw dUu
chownj, kterč pťikázanj gsi w tčhodnU Uběhlčm
w.oplnil, které přestaUpil; a silnúm pťedsewzetjm
se ozbrog, že přjsstj týdeU BohU horliwřgi slaUu
žiti a zcikonageho swatčho wřrněgi ostťjhati chrcš.

Nehprwč bh tťeba bhlo, prawj týž horlčwý
knťz, abh sc do rUkaU wclmč nmohúch wřťjrjch
w ďhrUUtč krátkosti dostal obsah wssech powimx
nostj, kterčž každý křestan, gehož frdce slawer
Boha a Swatých geho, gakož i spafcnj dUsschluw
boko zaUgjmá, w deU swcitečnj swťdomitk konati
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má. u thšj fc tU pťipogj, whplnj se žádost Uá:
božňčho a horlřwčho pana spisoro,atele alcfpoň
jUotom, že ergistřgssj crstaU dogde alespoň do
rukan třch, genž tuto knihU čjstř bUdaU: aniž
pohodj ljstkem gednotliwým, aniš ho nřkam za:d
ložj; powrhnaUt a pohodit bh mUseli i celaU kni:o
haU, což fe tak snadno nestaUc. N zdlauhe chwjle
w nedřčli a we swátek fnad přece zawkgc gim
DUch swatý, že naň ncwťdomko wrazj a si ho
pťeťtaU, gak se zde horliwým čtenáťům, o swč
fpasenj bedliwým kťesťanům, a tjm famým o pra:
we swťrer Ucdťl a swátků starostliwým katoljkům
slowo od slowa podáwá. au Kdož wj, prawj pan
spisowcitel, gcstli obraz trnto, kdhbh w hognosti
pťeisscldo rUkaU wťřjrjch, ď nebe Ucbhl pošehnán,
žcbh Užjwánjm geho nčktcťj k zbožnčmU swťcenj
dne poswátněho fc nawrátili, aneb knkmU rozee
pálcni boli;d tUť zagistč stwrditi fe může, že Ue:
beský Pán Udťliw swč požehnánj wždh každčmU
spasitelněmU podniknmj a zasazcnj sc o wčc do:
braU u gednomU i drUhčmUmoobrazU tommoi
cele tčto nábožnaU mhslj k spáfc lidskč jse!staweUč

knizc, rosU ncbeskěho požehnánj swěhoj kzawlaženj
twrdých a stUdených srďcj lidských dobrotiwť Ueeu
odepťe, a Uaklonj tam gich taUhU, kam gsme si
gcden i drUh:,š gich nakloniti srdcťUť přá.lie Proe,a
hťessil:li gsi se kdhmm a gak ťasto a lehko fc to
stúwá uu proti tomUto pťikázan Božij mu Uež
pťistaUpjš kswatč zpowťdi, wolám slowh Božjmi
gako k blaUdjcij NUǧUstiUowi: „Wezmi tUto kniot
hU a čti“p abpď pozUal, gak welire a tUze gsi
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sc probřessřl. Neučinilnli gsi to pťed uruxUťiň to
alespoň po swatč zpowčdi, abho seznal, gak mnon
ho litowati a Uaprawiti pozůstalo. Nic che si
nepřcgeme, Uež abh ti Uikdp z mhsli erhsslo:
„PomUi, abhď deU swáteťnj swťtil!“

Pogednánj tťiUácté.
Q drahoceUUosti oďccných a weregných slech

Bošjch

Gedne wkci žádal gsem od Hofp,oa
deina, prawj Žalmista Pánť w ŽalmU 26. ewš
těť wždh wohledáwaři bUdU, abpch pťeu
býwal :o domn Hospodinowu powsscckh
dnh šiwota fwčho: aboch widřl libost
HofpodinowU, kteraUž mú w ctiteljch
swých, nawsstjwil a fpatťowal chráxšl
gebo.

Wťc, kterú zwlásstř kťesťanstwj Uáležj, gsaU
weťegne slUžbo Božj, dokUd dUcha i stdce lidske
ď nehwýtečllťgssjm Uřenjm núbožcnstwj kťesťann
ského zabangj. Každe náboženstwj mťlo swk slaeut
wnosti, obřadh a swátkh; každe ohromážďowalo
w Určitý čaš whznawařr swe w chrcimjch pťcd fowt
chami bohU; každe whslalo che menř bázne a

strachUdo srdcj wčřjcjchš každč opogowalo a oslon
ňowalo zrakh woznawaťU che menř sláwaU, okran
saU a nadheraU. W nižádnčm wssak nelwl zdrau
wý, čiskýpokrm pro dUcha a srdce :nhsljcjho a cja
tjcjho řlowřka; nižádnč se nestaralo xogeho ofwjšx
cenj a poUťenj, o mrawnj polepssenj, o geho Upou
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kogenj a útkchu. Nikseré nrpoUťilo geg o posdolánj
grho, d pomčrech xa powinnostech kBožstwje, niu
kteře kroznmnemU Uctťnj xa :klaUřnj fe mU, Uia
ktere ncwedlo gc kc rtnosti, xa.tamo k blaženosti.
Toho akt wssršhoposihtUgr nám kťefťanská wjra.
Gak welikč gsaU to wýhodo, kdo gich může hodnř
Uwúžiti, kdo whpoťjtň aowore z nčch plhnaucj?
ij sicc, žc obccné a weťrgnčslUžboBožji tU,
kdc nehlčpc fe zachowáwagj, gesstř negsaU takowč
a neaUřiUkUgjtak, gak bh aUčinkowati mčlh. Sprau
wugj gc lidč, a kdož bo newťdčl, gak tU neolep::
ssi a neowýbornčgssj wťci od gednotliwců , ktcixj
se mýliti a choboti mohaU, zneUžjwánd býwagj?
Y gak od lidj fprawowánh, tak od lidj nawsstť:
wowáno býwagj; a snadno:liž nemine fe řlowťk
ď prawým zámťrcm wťrj, Užjwage gich k fwe len
Uosti a kakwcenj swých náwžiwostj? Mámecu:liž
alc pro zneUžjwánj wčc, genž sama w fobť gest
dobrá, hned zawrhnaUti? Nikoli, weťegné a obeo
mě, neb fpoleřne slUžbo Božj muagj do scbe wždh
welikaU cenU; wždockh gfaU a zůstaUaU nehwý::
bornťgssjm prostťedkem k poUťowánj, k powsza
zowúnj a cwiťenj w nábožnosii, k podporowánj
člowťrkosti a wůbec bratrskč lásko. N nemohl:li
šalmista Pánť práwem ťjci: že gedné wťcixžá::
dal od Hofpodina, teť wždh whhledáwati še bUde,
abo přebýwal w domU Hospodinowu po wssecko
dnh žiwota stoěho: máme nw křestanč spčtssj pťjao
ťinU, spolrťných slUžeb Božjch fobť wážiti aj ge
B Uehwraucněgssi láskaU a fpokogenostj nawsstk:r
wowaňe Wizme ětedh pťcdnť, w čem drahoa
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chnost fpolcčUých slU.žeb Božjch ncu
zaležj, a za drUhé, w ťem wskntkn záu
le j 5 é? ex

ž j Spoleťňč weregne skUžbhBožj, gako wsseo
likč slUžbhBožj waec nemagj do srbe žádnč ccu
nt:, powažugemeuli ge za aUřrl, alc gřnak gest,
powažUgemc:li ge za prostťedekk aUťelUwhšssij.
Gakož gjdlo a pitj gako třlesnč pohhbowánj nenj
aUťel alc prostťedek, bochom žiwot pozemsiý zan
chowali , ždrawj sjlili a sjlh mUožili: tak take
wUUťowánj a pťcmďsslowánj, tak wsseckokslUšbám
Božjm Uáležegjcj skUtkowč a wssecko w miďožu
nosti fc rwiřenj ner aUťel, ale prostřťedck,kterým
dUch se sjlj , chUť a sjla k dobremU sc wsstťpuge,
a tjm dokonalost a blaženost nassc sr podporúge.
Tak fc to ma ď prawým wzýwanjm Boha, tak šr
wssjm, ro pťi flUžbách Božjch fe spatťUgc. Ne:ǧz
wžjwáme zdc Boha , bhchom gcg u ať giž tak
mlmojm uu wzýwali: alc wzýwáme geg proto, bdu
chom dogatj hlUbokým a žiwým rcin!m geho wcliu
kosti a dokonaloski, nassj od nťho odwislosti, Uasse
Uábožnč smchsslenj oesjlili, každaU nepodiszenmx
UárUžiwost pťemohli , wsselikaU anzkostliwaU stael
rost odstranili, a ke wssemU, což dobrěl,xoa jprawčho,
wclikého a wznessenčho gcst, se wolnčgssjmi a způsoa
bilegssjmi Uťinili. Nemodljme fe tU , bhchom se
modlili , ncb Bňh bcz toho wťda, ťcho nám
tťcba, to nehlcpssj čixnj; fcclemodljme se, bhchom
dUcha swčho powzneski, frdre očistili a Upokogili,
a k dobrodinj Božij a wplowUDUcha swatého
schopnřgstimi fc stali. WhUřUgemc fe zde swým
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ponoinnostem, poznáwámc aUčelnasseho stworenj,
pozUáwáme wůli Nchwyšssjho, bpchom Uznane po:
winUosti fwč tjmd radřgť plnjce, swřho rjle dossli
tjm gistěgi a wůli Nehwhšssjho Pána tjm nořr:l
nřgi se podrobiln Uwažngeme zde Učenj Uáboženo
stwj a cjrkwe kťestanske, ne bhchom gichUwažowali .
ale abochom Uwažowanjm tjmto gegich silU kfweaun
mU polepssenj xa Upokogenj kusili. anowugeme
žďe swá neopewnřgssj pťedsewzetj, sw.č Uexpfnučtéčšgel
ssislikďh, ne tak abochom ge obnowowali: ale che
bhchomge hlanťgi w srdre wkoťenili, a pak tjm
horliwkgi UskUtečnili. Skládáme zde weťegnř swč
whznánj jUojrha nadťgc, ne proto, bochom ge wlastu
Uč slládali: ale bhchom fe we wjťe posilňowali,
w Uadřgi Upewňowali,x a dle obaU lčpe žiwi boli.
N tak wsseckh ťinp pťi siUžbách Božjch gfau pro:s
siťedko, žádný ncnj aUřel. Ncpodnikáme gich pro
Uř samk, alr pro aUťiUkh a následkh dobre, kterč
magj neb mjti magj. u Ne ono, ale wto Udřo
lUgj slušbám Bošjm ceny tak wrlikř.

Ccna tato slUžbám Božjm pťináležj gcn p.ou
tUd, pokUd rozUmUé gsaU, pokUdse zakťádagj
na prawdř a prawčm pogmU oBohU, geho wůli,
a na pomřrech nassich knčmU, to gest kBohU,
a takowem fmehsslenj, kteréu pťimťřcnč gest po::
gmům tčmto P gen pokUd rozum a frdce Boha
wžýwagjcjho Ua způsob geho přirozenosti a powo:l
lánj hodným zamestknáwá SlUžby Božj křesťane:
ske magj rozUmUe býti , gegich klanťnj se BobU
bUdiž klanťnjm w dUchUa prawdť. SlUžbh Božj,
gtžto gen smdslh zabýwagj, gen Umřlostj a skwř:r
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lostj , sláwaU a hťmotcm oslňUgj a zphtomngj,
gessto w prázdných obhťegjch a obťadech zálcžegj,
rozUmU pak žádnau látkU k mhsslcnj, srdci nic
prawdiweho, wznesseneho a wrlikčho k poqtěnj
UeposiUtUgj, Uemohan žádnč wďšssj ccnw mjti Urž
kterčkoli gině diwadlo , grnž obrácegjc zrakh lidu
ske na sebe, whraženj a obwefelch gim poskhx
tUge. Gcsstř mrnssj cenď do febe magj slnžbh Božj
powťrečne, wUUcUgjcj sprostč a kťiwe pogmh o
Božstwj, chlapskaU bcizcň a otrocký strach wěkjcjm,
Ukrýwagjrj gim otce a UkažUgjcj toliko pťjfného
pcina a ncUprositrlného faUdce; nic che cenh do
febc Uemá Uáboženstwj, gež nárUžiwostem howj,
powinnosti ncwhhnntelných sprossťUgr, kťiwými
důwodh Upokognge, a panzc zewnitťnhm skUtkům
a třlrsnčmn cwiťenj silo a aUčinkUpťipingc, křere
nemagja mjtinemohaU.„Yl e n adarmoť mUc
ctj, Učjcr Uťenj, gcnž gfaU prikážaltj
lidfká,“ prawj Shn Bošj, ústh fw. Mat. 15.

Cena slnžebBožjchzáwisi od UfpoťádáUj
frdcc Uasseho, gakož i ohledů, ž kterých
gc nawsstťwngcme, a od Upotťebenj
gich Nc že powinnosti nasscpoznáme, ale ze ge
na prawý žpůfob poznáme, toť ťinj požnánj
gich Bohn přjgemne, toť otwjrá nám zťjdlo mi:e
lostǧ geho SlUžbh Božj UeanťinkUšǧ žázračnk
bez přiťinťnj Uasscho, kdhž w Uich dle Uebrok
ťcme, ncpolepssUgj Uáš proti wůli nassj , Ue bcz
nasseho whnasnažcnj, kangjť fe w pťjtonmostř
Boba wssewedachho, genž stjnem ssaliti fe nedá.
Toliko wčdomi a rožwaba, wášnost a rožm!)sslolr
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wánj, gimž slUžbo Božj konúmc , toliko úcta
kBohU, lásta k nřmU a radost z nťho, důwčra
w nťho, a žádost, gemU wždo ljbcznřgssjm a xooul
dobnkgssjm se státi; gen Upřjmná wůle, bhchom se
lepssjmi a dokanlegssjmi stali, gen to wsscchno
můžc slUžbúmBožjm prawč a wclikč ccnh Udčliti.

Z toho náslcdnge, že službo Božj tak bczproe:
stťchť hťjchů zpáchaných UesmažaU, ani žiwota
mrawnčho a ctUostněho nedosadj, ani bez ohledU
Ua swě následkh a aUčinkh zwlússtnj proúkazh milosti
Božj Uámznezaopatřlxgj. m Kdo toto od slUžeb
Božjch očekúwá, pťipifnge gim moci, ktcrč nemao
81) má o nich pogmp powřrcťUě, tomn platj wýo
rok prorokůw: „Co gest mi Ua plat pmnožstwj
občtj wassich. K řch licomťrná úcta, giž mi
pronangete? SlUžbh wasie gfaU mi protiwnč,
gsaU mi raUháUjm. N ač rožprostjrátr rUce wasse
modljce fe, skrýwám oči fwe pťed wámi : a kdbž
množjtc modlith, newhslýchám: nebo rUce wasse
gsaU plnč krwc. Qd path nohy až do wrchu hlawh
Ueprawostmipossiwrnřni gste.“ Jfaiáš 1. Ne tedp
modlitba, zpřw a swútkh samh a anhč požjwčmj
nehswčtčgssj chitostč oltářnj: ale spolU skUteťnč
a prawč pokánj, polepsscnj a anrúcenj fe k žiu7
wotU bohabogUčmU a sprawcdliwěmll, a úsilnč
namáhánj proti wssemUzlčmU, to pomůše hřjchh
Uasse šhladiti a Uáslcdkh gegich ncimi giUým sskou
dliwě erssiti. Gen Užiwánj sw. swcitostj ď zdwogu
Uafobnčnan UábožUostj může Fdosawáde Uedostatek
gaksi Uaprawiti; spolU newinnost srdce a žiwota,
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pořestnost a rozssafnost mohaU Uúm přjzrň Božl
a geho zwlásslxnj požehnčmj zase womori.

Učte se prawaU cenU slUžeb Božjch poznali, a
d wýhod,gcž poskhtUgj, wždh lčpe Užjwchtc. N w čem

zcilcžjceUa tato? Kterč gsaU wýhodh gegich? Pou
Učcnj we wjťc, polcpssenj srdce, Upokogenj a potťZs
sser dUsse, wszzenj a cwičcnj fe w nábožUostť,
obcowánj w dUchUB Bohcm, poswčccnj gcho swá:
tostmi, powszzenj kUpťjmne auťinnč lásce kblie
žnij; toť gest, co od spoleťných a wcťegných
slUžeb Božjch očckáwatč smjmc. Q gak welikč,
gak Uesmjrnč cenh gim to wssc UdřlUgc.

1l. Prwnj tedh gestpoUčenj a siceo wkrcch
Uehdůlržitřgssjch, o wťccch,na gegichžtopou
znánj člowčkU nchwjre záležj; poUčenj o BohU,
o gcho wňli, o nassem Urťcnj, o powinnostech na:s
ssich, o cestách k blažcnosti wedachch; poUťenj o
tom, co Bůh z ohlch k nám gest, co mh k UťmU
gsmc, co teď, a co nřkdh býti máme; ponťenj o
tomto wssem, co žwřdawost lidskaU neywjre lákati,
srdre a rozUm Uehpťjgemnřgi zamřsťknáwati Utůmr
že. BUďsi pouťch toto tťcba ncdostatečne, pťec
mnohč poznánj prawdh, mUohe pťefwřdčenj se
gjm docjlj. Gak mnoho swřtla rozprostťc sc
tjm mezi lidmidwsseho stawU a drUhU? Gakč to
powžbUzrnj k pťemýsslowáltj , gak rozličně cwiťenj
sil dUsscwnjch esetjm docjlj? TeU, který wťc giž
wj a wřřj, opřt se na ni UpamatUgc a wr wjťc
se posilnj; giný wčc se naUřj žUáti dťjwe mU neu
známaU aneb temnau; giný fe stane pozorným

Ua Uťenj Uřktere, cjtj geho pralšdll a wáhU,Ze
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a dúle o Ukm pťcmýsslUgc; giný opkt zUámaU giž
prade spatťj w ginčm swťtle, w giných a che
pomťrech , a Učj fe gi tjm lěpe a dokonalegi
znáti, gimý gi na sebe obraccti se naUčj. TU ten
pochhb:wsti sprostřU, oUcn od omhlů wpswobozen,
Ucpozorný a leiný opčt k pťemýsslenj, a lhostegu
ný k podjlnosti powszch býwá. N tak každý
měnk che pohnUta sr chtj, prawdami o BohU,
nábožcnstwj, powinnosti a ctnosti, o whšssjm swčm
Určenj, o bUdachch očekáwaných wkccch; a gak
lw možná bhlo, abo dotisko tak ťasto opťtowanč
bcz aUčinkUzůstali? Nikoli,x žádná prawda, žú:x
dnč dobrč fpasitelně Učcnj zcela zbhteřnť fe Uepťed:
nússj. GfaUť to zagistě zrn.a, genž pod dozorstwjm
Pána cjrkwc od gcho knřžj a slUhůwhfjwanú dťju
we ncb pozdčgipnčeti, a che měnk owoce Učsti
bUdaU, gak totiž půda, do kterč padla, spoťádána
gest; a den žnk teprw zgešdj, gak důkladná bola
Uaděgc rozsiwaťc, a gak aUrodnč femeno, kterč
fe whsjwalo.

DrUhú wýhoda ze společnúch a weťegných slU5
žeb Božjch woplýwagjcj gest: powžbUzenj
k powinUosti a ctnosti. Gak mnohonásobný
medle gcst žpůsob, kterým k powinnosti a ctnosti
pUzeni býwáme. Nožkažh, slibh, wýhrůžko Božj,
dobrodinj a pťjklady Spasitelowh; sprawedliwč
powinnosti krása; milowánj, hodnostxaUžitek ctnou
sti; ohawnosta sskodliwostprostopássnosti; hodnost
ťlowkka a křesťana; radostnč a žalostně whhljdkh
do ndnkgssjho a bUdachho žiwota; wnitťnj cit
dobrěho a zlčho; wlastnj a cizj kussenost; famou
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libost, ctilibost a láska k lidem; Uadťge a strach;
žiwot a smrt; bjda a blaženost; gakč důwodo
pro ctnost a powinnost Uám se přcd oťi ncstawjx?
Gake pohnútkh dUssj liďskaU nchýbagj, gakč cith
w srdci sc UerozwlňUgj ? Ktcrč wýmlUwh lcUo:7
sti se zde nctean, pkterčwomlanúnj se nepodot
kopú? Kdož pak se mimo toplehkost a možnost
dokňže, způsob, ktcrým fc počjti mci, wdgewj , a
pomůcko neolepssj Ua rUkU dc:gj:pu Uemřlo bhdto
wsscldobrčm mnohč dobrč působiti, Ucmřlo bh to
k woplnřUj powinnosti a wokonáwánj ctnosti wča
sti? Ncmřlo bh to Ua tisjcc dobrých skUtkůmezi
lidmi wžbUditi?

Q tom tak málo dlc kusscUosti gak dle pťi:
rozenosti wťci same pochhbowati námlzc. Ne, Uc,
wssichni newocházegj ncpolcpsseni ze sskolh tčto kťexll
fťanskcmaUdrosti Mnohý gj powszzcnj kpou
lcpssenj, mnohý opťt obrúcenj se na ccstUpowinnosti,
mnohý zafe zachowúnj od hťjchU,pUda sle kdobrč:
mU ro dťkowati mú. Gak často stane fe zde gakási
prawda Učenj Ucb mrawnosti důležitaU, padú co
gasný paprsslekdo wnitra grho, pohne srdcem geu
ho, proUiknc geg báznj a strachem, wszdj w Uřm
nadřgi, radost neb žalost; odkrogc mU záhobh
srdrc, Ukážc prawaU spořúdanost žiwota, zplodj
ld nťm wznessenč tUžbo, nchlrpssj pťedscwzetj, do:l
prowúzj geg kdomowU , k zamčstknánj, do geho
společnosti, nedagjc mU pokoge, až gj UposlcchnUw,
polepssUgjcj a blažjcj sle gcgj sezná. Gak mnohč
žlč přcdscwzctj bolo giž tak zmaťcno, an Uositel
a pťechowawatel geho do chrámU wstaUpiw, Ua
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nťg bigjrj práwdo Uáboženske ď citem pťednásseti
slhsiel a B Uadsscnjm, tjm pak kpťemýsslowánj
ancden a k zmčUknj swých zámťrů pťimřU bhl.
Gak mnohý dobrý kťcsťanský skUtck, gak mnohe
fmjťenj ď Ucpťátelo aprotiwnjko, gak mnohý pout
ťátck lepssjho žiwota, gak mnohý k ctnosti, gak
mnohý řin aUllofrdcčUosti bhl následkcm takowďchto
poUřowcin. Gak mnohý wýbUch soptjcj nčir:lžitoo:7
sti UdUssrU? N kdhbh toto wssr ch žťjdka sc stalo,
kdož můžc zapřjti, že alcspoň sprawcdliwý wc swčm
ďobrém smýsslenjpotwrzen , k horliwosti a wotr:
walosti wbdobrčm powszžeU, w žiwřgssij po:
citU swčho prawčho a kťcsťanskčhosmýssich oblau
žcU gest, potřchU dobrčho swkdomj, pogisstřnj o
božskčm zaljchj aUplUřgi požjwá, sladkost odmťno
za swaU wčrnost giž Uapťed okUssUgc, a tjm Uou
waU srďnatost a sle k pokračowánj we swých
skUtcjch a k přcmožer wssechprotiwnsků, genž bo
wřncc sláwy worwati mU chtťli, UabUde? Zagie:
stč gakož spolcčnč a wsseobccnč slUžbh Božj zlěmU
a ohaonsti polc Ubjragj, tak těž w horliwosti
k dobrčmU rozUkogj a Ucdoansstčgj, abhchom
w dobrěm a sprawedliwém ocháanli.

Gak mnobe útřchh a Upokoger wlj:
wagj za tťetj spolcčUe a wsseobccUčslnžlw Božj do
srdcj liďských. Gak mnohaU ztčsňUgjcj starost, gak
mnohý tčžký žal chwalj B bcdcr Uassich? Gak čau
sio sc zdc Učj swčt a wssechnh pťjpadnosti a wlaste:
Uj osUdh poznáwati! gak dorela ginak sml)ssleti
o tom, co obhčegnč sstťstjm Ucb Ucsstčstjm slowr,
gak pokognčgi a Utčsscnčgi fwá bťcmcna snásseti,
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gak mnohcm radostnkgi w Uehwťtssj bjdě da naUzt
w Boha danati, gak mnohem pokognřgi a srdnaa
tťgi wssclikčmUncbezpcřj i smrti w twúť hlcdkti,
Ufúžj:li se gim wssechnhuthto wkci wk swřtlc núu
boženstwj kťesťanskěho, gegich odwislosti od wůle
Uedfwrchowaněgssjho Boha, a w sauwislosti lidskč
dokonalosti a blažcnosti! thž pak se zde ze straa
nh Boha hřjssnij kagjcjmlx oznúmj odpusstťnj hřje
chůw, slaďčmU fe sljbj pomoc a podpora, bjdákU
lcpssj a wřťný žiwot pťed oťi fe stawj, ncwinně
trpjrjmu a UtiskowančmU náhrada a odplata za
hrobcm a po smrti: gakaU útřchu to wlewá do
dUssj po Upokogenj prahnachch? deoláwám
se zde na kussenost wassi. ou Wo , gcnž slU:r
džbhBožj rádi a zdobrěho aUmhslUnawsstřwugcte,
ncpřicházcli gste giž ťasto še frdcem zlxjsnťmšm do
stanU šhromáždčných ctitclů Božjch? Nchrhzlauli
tagná bolcst, gakýsi dUssewnj žal na srdci wasscm,
nestýskaloxli se wcim giž často po útřsse a pomoci?
a nenafsli:li gste zde občho ? nefpadlorli bťemcno
wáš tjžjcj žde še srdce wasseho? newhsslo::li zde
swřtlo gasnč na tmawč stezkh wassr, a Ueukázaloo
li wám ccstU ž bludisssř, do kterčho gste fe bhli
zapletli? nrnawrátilie:li gste fe Upokogeni a potťot
sseni do pťjb:)tků swých? Y který prawý kťesťan
neradowal fc žde nad láskaU otcowskau Bošje Uad
láskaU bratrskau Jcžjssc Krista, Uadpomťw swými
k Bohu a k PánU Ježjssi, nad swým urřenjm kncu
smrtclnosti blaženč, nad bljžcnjm:fe chc a wjre
krjli, a nezapomenul w radosti teto wssechnonees
snázc, wsscchna trápenj, wssechno zlč žiwota lorxl
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zdegssjho. Gak wclikč Ulchťcnj lidskč bjdh, gak
wclike rozmnožch lidskčl,wublaha w chatrři iwpau
láci, mezi wsscmi stawh a dmho lidstwa bh whnau
lczl ten, kdo bh wsscchmlútěchn a Upokochost, za ktcu
raU lide slUžbúmBožjm powinnoldáni gsaU, wsse:
chnh slzh zármUtkU a bolcsti, gcnž zde Utissenh bhlh,
wssechnd radostnč a blažcnč pocith, kterč se zde
zc srdcc whpraUdilh , popfati a whznaťiti mohl!

WsscobcrUč a spoleťnč slUžbh Božj Uabýwagj
za řtwrtč UowčceUPtjm, že pobožnost Uassi
k BohU probUngj a roznřcUgj, Uwádču
gjce che žiwota a hodnosti w nassi osoij slUžbU
Božj. Gak mnoho můžc ta slawnost a pofpolitost
slUžcb Božjch aUřiUkowati, a gak mnoho skUteřUč
aUčinkUgc! Gak často wnUcUgj i lehkowážliwci
wážnost, a tUpiťi úctU, a netrpj lhostegnčho a Uce:
tcčnčho! Gak snadno sc nezdjlegj cith, zwlásstč
ale cith pobožnosti a Uábožnosti! Podobnč ol,mi
clcktrickčmU UchwacUgj řasto lidi tčch nchrozlio
řnčgssjchpowah, a Uwodj ld nť dUcha náboženskčho!
N pťjtomnieli gsme slUžbám Božjm, kde modlitba
a ginč Uúbožnosti whkonúwáni, kde ncoswřtřgssj
občt msse fw. awsse sc ďgcdnocUgc, bh Uáď nábožnýš
mi mhsslénkami a cith proniklo, kdc hlUboke ticho,
wsscobccná, newoldratUá pozorliwost okolo Uáď se
rozhostila, a srdre nassc chc a che od zcwnitť:
Ujho swřta odtrhmlwssi BohU obracj; kdhž zdc
znúmč a přátelh, ncznámč lidi wsseho stáťj, poee
wolánj w rozgjmánj ponořcně, a U wnitť pohmltč
widjme, kdhž fpatťUgcme cclč wclkč Bhromáždťnj
pťed ljm, gcnž Uebc a zemč sláwaU swaU Uaplo
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ňUge, fe koťiti, gcg gedněmi ústo o milost a miu
lofrdenstwj wzýwati, pomoci U Uťho hlcdati; kdož
hledjme, gak pťemoženi gsaUce citcm swe kťehkou
sti a rozliťných dUssewnjch potřeb, srdce a rožUm
w wleU spasitclnčho Uřenj kťesťanskěhootwjragj,
a útřchU, pokog a swťtlo žádach pťigjmagj, gak
zde chwálU a čcst HofpodinowU zwčstUgj, ze fwčho
bhtj, zgeho dobrodinj a pomkrů fnoýchlk UřmU
sc radUgj, a gch přjsahU wřrnosti a poslUssUosti
skládagj: gak to wcliký na náď mUsi mjti aUťi::
Uek? gak patrně swaU wlastnj slabost a odwislost
od Boha cjtiti, gak geg pťjtomna mnjti mUsimc?
Gak silnč Uáď to kU klanřnj fc gemU, k chwálenj
a koťenj fe geho wůli, k důwťťowánj w nťg, a
kradowánj se ž geho dobroth wčsti mUsi? Gak
wážiti si tU mUsjmc náboženstwj! Gak lehkaU
wčcj núm to mUsi býti, Be wssemi bratťjmi a seu
strami, wosokými a fprostými, chUdými a bohan
tými pťed wsseobecnýmStwoťitclem w prach fe
Uwrci, a neskonťcUaUwelikost geho welebiti! Nc:l
UdřlUgce:litoto powszzenj, toto roznjcenj k poe
božUosti, ač Ue wždhckh, tjm mčnť wždh w stcgné
mjťe fe obgewilo, fpolcťným wcťcgným slUžbám
Božjm welikč crnh?

GakaU koneťnř ceUU ťerpá ztoho, že cit
pťirožcne rownosti a pťijzenstwj me:el
zi ltdem se UdržUge a fjlj, a žc tjm
k fobť fe bljžjce se wjre ďbratťllgj.
Neb wsse, co fe zdc pořjUá a činj, pamatUge núď,
oded wssicknppocházjmc, gake potřebh a slabosti
wssickni do sebe mámc, co Uáď Ua bUdaUcnosii

)(
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čcká. Wssechno to mUsj pýchU welikúch fnjžiti, a
sprostčmUwfrdUatost a dúwťrU wsstjpiti, wsse mnsi
lidskost alúskUpodporowatř. Co fpogUgc lidiche,
Ucž obchá wjra, nadťgc a bohoslUžba? Zde sc
octnemc wssickni co slabj a odwislj ltworowě, co
tworowě, chž poUčch, posily, podporo a pomoci
potřebUgj, genž famisebaU obstátiUrmohaU, ldssiǧl
ckUico cht)bnj, hťjssnj lidč, genž milost a smilou
wánj hlcdagj. Zde fc wssickUikoťjme pťcd tjm,
genž gediný maUdrý, gedimš mocný, gediný ll!e:x
liký gest, a pro:i Uťmuž wssickni lidč, wssickUiUáo
rodowč a wssčcknistdřtowčanhě Uic gsaU. ch
požjwáme wssickUi gcdnoho chlěba, požjwčame grg
gako djtkh gednoho otce, U gcdnoho stoln, U stolU
kťesťcmskěláskp. ch pťestúwá rozdjl stawU a ho:l
dnosti, Ueb alespoň ohledU sc Uaň Uebčře. ch
gsmc a cjtjmc se wssickni nestateťUými a slabými,
pťedstawenými a podťjžeUými, ale lidmi kťesťanp;
zde wssickni gfme poddanými, djtkami Božjmi,
whkaUpeUci Kristowými, knjže tak dobťe gako
otrok gcho, erwošssj gako Uehnižssj, UeyUťeUřšg:t
ssj gako nehfprostssj. ch slhssj kUjže wolati: Th
gsi sice whsokým na zemi, musjš wssak Umťjti gako
wssickni shUowč lidsstj; UereUžjweh moci swč, Ueb
máš Uad febaU Pána, saUdcc w Uebi, U nřhož
žúdná důstognost Ueplatj. Y Ucosprostssj a Uednižssj
takto slhssetibUde: J to gsi k obrazU Božij stnm:d:p
ťen, od Ježjsse Krista wpkaUpen, a swátostmi geho
poswťrrn, itebeťcká žiwot wťčUý; Uežapomeňswč
hodnosti, ale Ukang ge szesfeným a fwobodUým
smýssicnjm a chowánjm, ktcrě twčho Urťenj hodUo
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gest. Nemxiáli tedh bohoslnžba, genž tolik k poa
Uřenj, polcpssenj, Upokogmj, probnzrnj a roznř::
ccnj pobožnosti, kpodporowánj bratrskč láskhkbliu
žnij pťispjwá, welikaU, UesmjrnaUrcnU?

BUďtež mi tedh wjtána mjsta bohoslUžbť Uru
ťcná, ďhromáždisstčctitelů Božjch Ua žemi! S neh:
hlUbssj úctaU, š wdřčným a weselým srdcem wždh
se k wám bUdU bljžitč, a we wáš ta nehswřtčgǧ
ssj zamřstknánj konati, která gen lidě, zwlásstč
křesťane konati mohaU. Zde se chci žcela Bohu
odďati, a plne powinnosti Božskehoctitele ibla:
ženostč geho požjwati. Zde sc chci bljže ďgednotiti
B třmi, genž Boha, a toho, gchož poslal, Jcžjssc
Krista, znagj a milUgj, a radowati se ž gegich
a uz mčho sstčstj. Zde chci hledati potrawtp pro
dUcha swčho i srdce swe.; ,každč naUťenj hlUboce
wsstťpowati, každe slowo Uapomjnagjcj, tťssjcj,
UpokogUgjcj Uwašowati, a pak ďesjlen do swčta a
k zamčstnánj swemU se wracowati, a každaU po:e
winnost w žiwotč tjm radřgi plniti, a každč bťj:
mř tjm radostnčgi snássctř. Zde mnc potčssj tichý
mjr, whodnč a wznessenčwdraženj na anti mč;
ceskď fwč ostťjhati bUdU; wosadjm sobč cjl, k Uť!:7
mUž spčchati a wždd š obnowenaU silaU pjliti bUe:
dU. ch giž pťedtUchU chci mjti onč blaženosti
bUdach, kde gasnřgssj swťtlo mne obklopj, kdc
wjra se w patřrnj promřnj, kde š dokonalými,
sprawedlčwými a dUchh whšssjmi welebiti bUdU
toho, genš gest od wčšnosti Ua wřkh wťkůw!

Toť bUďtež cith, kterč každý kťesťan z rozu
gjmánj welke ceUh weťegných a spoleřných slUžeb
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Božjch w sobč znamenati má; toť to fmýfslcnj a
teU aUmt)sl, kterým gje ansstřwowati má, toť
thwznesscnčUásledko,kterč znich whhledáwá. ij
fc wždh úcth hodnťgssjm a drahoccnčgssjm stawsse,
Uikdh Uepřjgemnými UebUdaU, ale rozkoš toliko
a blaženost způsobj.

Pogednúnj ětrnúcté.
Q UňbožUčm potčsser ze dUň BciUč.

Oded to pocházj , žc mnozj kťcfťanč dnčl
Pčmř tak málo sobř wážjcr, co bh gc k pobožno::
sti wťnowati mťli, hřjssnť ge tráwj? Mhsijwagj
obhčegnč, žc Uám swcitkh w časnčm prospřchU
překážegj, an za Uich práci ležeti Uecháwáme, a
tedo málo pozemských sta:ků sobč zaopatťiti mů07
žcme. Ginak smýsslel žalmista Pčmř, an prawj
w ŽalmU 54.: „Uwrž Ua Hospodan pčťi swaU,
a oU tť krmiti a opatrowati bUde: a UedopUstj
Ua wřkheUstawičnčho Uebezpeťenstwj, pádU Ua fpra::
wedliwčho.“ MnohčmU gsaU k gistčmUdomácij
zanepráždnčnj newohnmelnř potřebnj; protož fc za:
rmaUtj, slhsse: Pomni alwš den swáteťnj swřtil ; Ucb
tok mU UgmU Ua časných činj statrjch. ch bUď si
tak, wždhť mámc che po wřčnčm Uež čafnčm
dochtiti; alc Uenj tomU tak, dnowč swatj pod:
porUgj, alc Ucpodkopciwagj Uassewezdegssj blaho.
PoUžjweBmc gich geU gako kťefťaně, a staUaU
fc nám dno libými a přjhodnými. S radostj gc
očckáwati a cjtiti blldcmc, žc nám Užťtcčnj, Ue::
whhnmelnj gfaU, bpchom spokogenč a ssťastnč
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w stawU fwčmx žjti mohli. Zagiskč pociťngc kťeu
stan rozUmUý zbožnč potřssenj za dnů Pánk,
oUi gsaU mU swatj a wzárnj, Ueb pťcdnť: sw á:
tkh žaswřcenčgiž sami sebaU gsaU kčege
sťanU pťjgemnj a wžácnj dUowě, a za
drnhč: čin gegiza ostatUjch dUů žinoo:s
ta gcho wescxlým a ssťastným.

l. Zaswřccný swátek gcst pro roz:t
Umnčho kťesťana čaď libú, den cti a
radosti plnú, na ktcrý fc wždo třssjwá.
au Eo činj ti zUáš, chž pro swátkh Uespokoo
geni gsaUcc, na UUcenj a obmezowánj sobř stýBl
skagj. Weliký gest rozdjl mcši Ucdťlj kťesiaUskaU
a fobotaU židů. Swřcenj fobot bolo U nich wcla
mi pťstě, Uesmřli žádný skntek whkonati, a mťli
mnoho obťadů, a pťcce se na sobotU tťssili, a
gesstř tcď gim whnahražUgj radosti sobotnj smU:
tnaU gegich ústawU. Mo kťesťanč negfmc tak tčžZl
kým pťikázalljm wážáni, aU Ježjš i žido od zán
kona Mogžjssowa whswobodil. Nad to prawj
Pán: Sobota gcst pro řlowřka, to gest, k geho
UžitkU, a Uc ťlowťk pro fobotU. Nesmj fc zákon
teUto tak whkládati, abh bUl ťlowřkU kU sskodř;
Ucb Bůh ch to Uaťingc, co dobrčho a Uúm proo
fpťssUčho. Nebhl bU gank swťťer swátků w rjres
kwi katolickč založil.

K ťemU gsaU tch dnh swátcťUj? K Udržco.t
nj a podporowánj kťesťanstwa mezi
Uámi a kUtwrchj nassemUw prawdách,
kterýmnáď JcžjšKristUš Uťil. Tito dno:
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we gsaU k tomU Urťeni, bhchom gimi w ďobrém
wždh obezťetnčgssjmi, lrpssjmč a wrfelcgfsimi bplč.

Protož gfaU ďnh thto dnh pokoge a odš
poťiUUtj. MUsjme fe práce odřjci, bhchompo:
božnosti howťti mohli. Giž to dobrá wťc, že
za čaď od slUžbh tč pomjgitrer bhtosti oďpoťia
UaUti nám lze, an střjdánj wc wssem na neh:
wýš potťcbnč grst dUchU liďskčmU. Nlr negfaUce
při tom aUzkostliwinad mer, Uczanedbáwepme pro
pobožnost žádnč giUč zwlásstť wťtssi powinnosti:
pomáhwme Uemocným a trpjcjm i časU Ucdťlu
njho o radostj; konrhmc práci neb zamčstknánj,
kterč bez welikč sskodh zancdbati se Uemůžc. Jec
žjš KristUď i židh poUťowal za ťan, kde gesstť
zákonem Mogžjssowďm wázáni bhli, že dowolcno
gim gest w ch sobotnj skUtkherhhm:telnč a
milofrdnč wpkonáwati, Uzdrawcnjm Uemocněho
w ďcn fobotnj, kárage tp, kteťjž za hťjch mU to
poklcidati chtkli. Negsa aUžkostliwým, UrbUď.take
lrhkowážným, bo gsi podnikal práce, kterč bh
blahodťgnč!mU pťčstišnjadUcha přckáželh; nrb žáu
ďný pozemský statck Urnahradj tobč, gestli dUcha
w temnotč bcz fwktlostř a radosti Božj pom!ees
cháš. Užjweh fwobodh fwč; Ucwinnč whražcu
nj gcstiť dowolrno, ď pťátclh pohowoťiti Uikde
fe Uczapowjdú; ncb sám Jržjš KristUď bhl
w den sobotnj U Farisra hostem, a w zákonť žiu
dowskčm wýslownť stogj, bd fe radowali pťed
Pánem w dcn zaswťceUý. Nehwčtssj rozkoš pro
dobraU dussi křesťanskaU gest objránj se ď Bo:
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hem? po koškofsi ťeto whšssj lze fe k newinUým
lidským radowánkám obrátiti.

PobožUost gest erblaženřgssj za:7
mřstkuUáUj w den fwátečUj, gest zamřstknú:
nj ťlowťka erhodUťgssj. eráležj wssak pobož7
nost w mechanickčm ťtenj a modlcnj, bez m!!:x
sslenj na to, co sc ťjká w chůzi bezzámťrlte do
chrámU, w neplatltčm požjwánj Ue:)swčtťgssjSwá:
tosti Qltúťltj bez intřnj wraUcUosti, ťjm také
mnozj fcbe klamaU. SlUžbh Božj bcz pobožnosti
a pohmltj nwsli w skUtkU ďlaUhaU chwjli pů:t
fobiti mUsj; to gegich zewlowáltj, roztržitost a
UezpůsobU prozrangj. Takowj gdaU do chrámU,
a šúdUaU powinnost erhkonáwagj, slhssj.a ťtaU
slowo Božj, modlj se swe modlitbh, apřcce gfaU
plni aUzkosti a starosti; gdaU kwečeťi Pánř, a
opťece gfaU plni fmhslUosti a Uepřátelstwj, a UU!ǧs
slj, že ťaš po čafc wzdagjce BohU powiUUowa:
UaU úctU, tjm giž celč pťedessle žiwobhtj pťi:
krhli a polepssili. Gake to fmUtUe zUámkh bý:
walčho pohaUstwa!

NáďožUost prawčho křesťana gest pan dU:
cha, plna prawdo. OU sit)ssja čte slowoBo:l
žj tak, že i rozUmj, co sidssj a řte; že pogmh
geho tjm gafnřgssjmi a prawťgjsimi fe stanaU,
grho wjra fr Utwreoj, frdce BožskaU útřchaU a
radostj pohlte, a frdnatostj a horliwostj k doa
brkmU fe nadchnš. Modlitbh gcho kBohU gsaU
mhfslčnkh plné sjlh a pohnUsj; pťegc a danú
od Boha i to Uehwřtssj a Uehlepssj; radUge use
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zBožskč welikosti a dobroth, slibnge a cjtj pťed
Bohem, gak weliká a blažená gcst wťc, býti
rozssafný pťed Hospodinem. W skutkU, zamřst:
knúnj plnč wzncssenč radosti! S přdhnutjm Upa:
matUge st na th ssťastnč dobh, kterč tcrkxnozne:l
ssenými mUsilěUkami a nadťgemi zaswťtil. Za:l
bďwagjce se wřcmi požemskými, wždh gen o fmr:
telnč tťlo se staráme, podnikagjce mnohč a třžkč
práce. Nlc kdhž pobožnost nasse k Bohn Uáď
wznefe, bochom w nťm fe wefelili a radowali, pak
konáme skUtkh pro wččnost, pak segeme na role,
z kterýchž gen radost a blaženost těžiti bUdeme bez
pťestánj. Konánj pobožnosti arci Uenj gesstčkťestan:
stwjm; ale bez nj nemůže kťesťanstwjstáti; Ueb
ťasto na dobrč nwsliti gest zapotťebj, abpchom i
dobťe ťinili, a tak gest Ua dobrč mxysliti tolik,
gako dobťe řiniti. PoslUhowati nemorněmU ď whu
trwalostj a obťtnostj gest owsscmkráfnčgssj a stkwč:
legssj, ncž modliti fe U zawřenč komůrce; ale
modlitba tato nžim teprw sjlo k skUtkU tak kreiur
snčmU Udťluge. Ejm bo gsi fe stal, kdhbo gsi den
co den gen pozemským starostem se oddal? kde
bo bhlo to dobrč, kterě Bůh dUchem fwým wložil
w tcbe? NozUmná nábožnost ge ti newhhnmclxtč
potťebná,abh to dobrč w tobč Udržela:
ona oswťcUge rozUm twůg na cestách a w skUtcjch
Božjch, UpewňUgc tť U wjťe, řistj twč fmýsslenj,
a sjlj twá pťedfewzetj, a tak wždh bljže wede tť
kcjli, po gehož dofáhnmj wssickňi dochtjme. Za.e
gistč w dobť pobožnosti rožnmnč gsi spokogen sám
sebaU, požjwáš onU blaženost láskh k BohU a
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k bližnjmu, tťssjš sr taU mhssleUkaU, gak bUď do:
bťc činiti chceš, neb gsi giž ťinil; každč sstkstj za
žiwota swého obdrženč, magr za ďar Božj, sta:r
nc sc ti swřtčgssjm a wzámťgssjm, a gest ti pťju
prawcm kradostcm nebcským; slowcm, za pobože
nostč rozUmnč cjtjš počátek onoho blaha, které
Uikdh ncpťestanc. u

WcťcgUč slUžbh Božj, pospolitá pobožnost mú
do sebe gesstťžwlásstnj dogjmawost. Gak wzne:
ssene a pohUUtclnč gest to, kdož tak
mnoho liďj se šegde, thohU slaUšili.
Co Uám hťjch Učinj po cclý žiwot zúrmUtkU, to
Uám opťt pobožnost whnahradj, dodáwagjc nám
nowč sij proti UřmU. Slossjmr pťi nj tťcba nee:
oťckáwanč slowo plnč sjlh Božj, bhchom hťjchU
odporowali; weťcgnč pokáráUj aUťinkUgeche.
Srdce Uasscčasto starostj fwjrúno býwá, pogďme
do chrámU Pcřnť, tam ťastťgi giž se Uám Uleh:7
čilo. Powolánj nasse gest tťžkč, swřt erdčťný,
pogďme do šhromáždťnj Uábožných: ncb zdr widřl
gfem mnohč pracownjko radowati se Ua požehnúnj
sprawedliwých; ždc se mi stalo powolánj mč wždh
tak lehké a piejgrmné, a wefelá stdUatost má kdou
brčmU. Dobrodinj Božská každodennřpowszngj
tcbe, bPB chwálil geg, pogď a wrzmi podjl we
šhromňždčnj Pánř, přitowarxyš sc kobecne rat:oot
sti; pohleď, gak bohatj a chUdjz Boha fr radUgj,
gak každý pťi osoijm dobrodinj Bohu dřkUgr,
slilw skládá; blažcná žagistč to doba, kdc dUch
Božj mezi námi obcuge, rozdáwage darh a silU,
a Urbeske raďosti mczi lidi. Zde sc dťge wůlc
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Pánř, gako w Ucbi tak i Ua zcmi. Nemagj:li
Uám dobo poswútne býti, kdc se nám w dUssi tak
Uwolnj, nemřlč bhchom gjti na mjsta, kde pťcdu
tUchh Uebeš tak často požjwámc?

K této Uebeskč pochantcc mUsjš wssak srdce
swčdkjwcsaUkromnaU modlitbaU pťiprau
witi. Zagistě cjtjš fc blažena, an mhsle w skrhtou
sti na osUd swůg, wssUde dobrotn Božj spr:tťU:l
geš, a srdcc twé ti hlásá, že slowo Ježjsse Krista
prawdiwč gest. N kdož přcmýssljš, gak gsi dofau
wúde hřjssnť žiw bol, a gak teď žiw býti chceš,
ncpohnerckli sc srdcc twé ljtostj nad hťjchh, a neu
naplnjr:li fc útřchau w Boha a taUhaU, bh gsi mU
nhnj gak možná dobťc asprawedliwť slaUžiti mohl?
Kdož w ncdřli ďhromúždiw okolo febc djtkh swe,
milost Božj gim zwřstUgeš, ncplepssjho otrc ge
milowati a ď radostj dobrč činiti Učjš, a roz.7
mlUwa wassc modlitbm:, wťran a srdcčnaU ra:
dostj z Boha fc staUc, tUť fe dčgc wůlc Pánť gako
w ncbč tak ina zcmi. Znáš:li blažcnřgssjchraer
dostj na swťtť? thanžjš:li po dni, gcnž texkoeép
wých poskUtUgcblaženostj? Zagistč, kdo tolik dU:l
cha Božjho do scbe má, žc dno fwáteřnj fprau:
wedliwř zachowáwá, ten ncbndc stýskati sobř Ua
chch a obmczowánj; tomU gcst dcn zafwčrený
den cti plnú, na ktcrý sc wžddchagc po cclý týdcn
pod garmcm pozcmských starostj třssj. N loť gsaU
itakč dni, genž Uáď na wssrchnh ostatnj žiu
wota nasseho spokogcnými a fsiastnými řinj, genž
mnoho kUassemU lepssij prospťchn a zdarU poae
skotušl?
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ll. Proč tak Zdhsokosobř pořjtáš práci w den
zastočcený zanedbanaU, gest ona gcdiná cesta
ktločmU sstťstj? Gest wýdčlek penťžitý giž twě
erwčtjsi dobro? Einjšuli práci fwaU B nclibostj
a ď Uespokogenostj, gsi giž ssťasten? Gcstli pťř
wýdřlkU twčm pťec gen starostmi obshpán, pťi ťcn
mesle swěm ncnáwistj Uaplnřn, od třlefnosti neo
pťjtele neb U:pičc trýznťn gsi, gsišli pak ssťasteU?
Nle snad pomůžc mimo penjzc a statko ťcst, mjr
a dobťj pťútrlč; mimo potrawU ča oděw zapotťcn
bj máš i spokogenčhoa weselěho frdre. Statkh a
dobrč gměno neposkotUgj w Uemoci a trápenj útku
chh; by osUd twůg snesitelmšm sc ti stal, bUď kťeu
sťanem tčlem i dnssj.

Co ža sskodUti pťinássegj tcdh dnh stoáteťnj?
Zkuo toho, oddeh se geden takow!ý deU gako každý
giný obyťegným prácem: slořtskost obkljťj srdce
twč a hťjchowč rozhostj se w nřm. Nle swřť dnh
Pánť; mčnř sice Udřláš, ža to ale obdržjš a rozel
množjš lo srdci swčm blahočinnaU wer w BožskaU
otrowskaU láskU a bratrskaU láskU k bližUjm swým,
gegichžto sstčstj a plesánj bUde i sstěstjmpa plefáu
Ujm twým. Zachowed dnh Pánč; toť Udťlj tobř
frdce spokogenčho a weselčho, a toť mezi wssemi daro
Božjmi gistř ten newwřtssj a Uehwzxxessenťgssj.Wůu7
lc i radost Božj bUdelo tobč pťebýwati, pak wždh
Uřco pro srdce nalezncš, pak bUdetizemě kráfnaU
a Uebe plnč welikoleposti; pak porozmnjš každč
radosti a každčmUgi zwřstUgjcij hlasU pťjroďd;
pak bUdeš Umřtč iw chatrťi chUdobně weselým
býti, a toho k sstěstjswčmUzapotťebj mjti nchdeš,
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ťeho ncmáš ani mjti Urmůžeš, alc ď múlem spo:.
kogrU gfa k chwálr Božj whznáš : „Nábožnost a
mjrnost gest erwřtssj zisk, Uepwětssjdobro!“

Proř aUzkostliwk počjtáš hodiny , ktere řasnč
práci UtrhnaUti máš? Slawiw den Pánč zagistč
che chUti, fjlh istdnatosti kpráci mjti bUdeš, a
B potřssenjm Učinjš, cožginde gen ďreptánjm pod:
nikl gsi. Gestli fnad máš mnoho dčtj a málo wý:
dčlku, a na Boha zapomrneš: gistčtť bUdaUstaroo
sti k práci co k robotč UUtiti. Me swťtč dnh Pá7
UUa fpřáteliw se ď Bohem ď radostj bUdeš pra:
cowati pro dřti fwč a Utčssenť k nebi hlcdčti,
kde btydlj wčrný ďohatý otec, genž o celý swťt
pečUge.

Snad gsi tUze zapleten U welikém a wznesse::
nčm swřtť, a Uemůžeš od gcho negapných rado::
stj, obtjžných titernostj a důležitých zpozdilostj se
odtrhUaUti a k fobť pťigjti; štratjš:li ktomU ge:l
sitř slowo Božj z oťj, pak gsi aUplný otrok swěho
siwťlčho sstřstj. szrog wssak se kťesťanskaUsrdnaa:
tostj, a staň fe gediným ze skrownčho poťtU tčch,
kteixj w deU swáteťnj Ue fwčtU, alc sobř a swč
nesmrtelnč dnfsi Uáležeti chtťgj; obkloch gsa wčc:e
mi pozemskými, objrep se řaď po čase wřčnými;
zagistč U intťkU swčmrmnoho wznessenčho a bož::
skčho Uaďhromáždjš, což dUchUtwčmU ža potrae:
wU slaUžiti, geg siliti bUde , kdhž w zmatkU swťt:e
stčm omrzelostj a dlaUhaU chwjlj prak,xne; a Ue:
bUdeš pak gako ginj wznesieneho swčta, pro Unocx:l
rowánj hanbh weselým scxtwářiti, a w skutkUi
U intř fe radowati. Bůh ti gistřposkhtUgemnoe
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ho radostj we swktč; ale o Bohem a gcho sloa
wem nefeznámjš:li se, wždo zlč nad dobrým w tour
bť žwjtťzj, a sám pak sstčstjrswk bUgnými wássUťulr
mi, žpozdilými tUžbami aj požádawkh swčhlawosti
a zlým rozmarem fobř zhoťťjš. Zachowáwep alc
fwcitkh zaswťcenč, fežnam sc o Bohem; pak pťju
gemnosti stawU swčho, neb každý gich do fcbe mú,
gistč porjtjš, pak ro každč ssťastnč dobč mezi snu,š:7
mi pťátelh, djtkami a ginými milými lidmi celú
pťjtomen gsi, a každčho obwesclrnj ď celaU dUssj
Užjgeš.

Zagistč takě mciš stdč trcipenj. Lopotť se grU
Ustawiřnč praccmi pozemskými, a útřchU zBoha
mimo fe pausstřge, pak ti každč trápenj dwogná:
fobnť tťžkč:bUde. Netrpčliwost a zanra tobč fneeur
sitelnč zle ncsnesitclným Učinj. Yle swěť dnh swá:
tečnj, pak bUdeš silným ďosti, i krUtým náwalům
oddolati a tUhč trápenj snásseti. N kdhž ti ťafnč
trápcnj stdťt tento žhoťčj, tjm che zwřčných neur
bcských radostj třssiti sc bUdeš. N třssiti fe zde giž
na zemi na radosti nebcsič, toť žagistč to Ueh:
ssťastnťgssjdUcha Uspořádánj. Můžeme:li trdh ge:l
sstř ťjci, že swťcer dnů swátrčnjch blahU pozem:
skčmUlidj překážj? .

Kdo gcst š to bde z neprawosti se prýsstjcj
dost strafsiiwř whznařiti? Qd tč náš whswobodj
obczťctnč swkcenj swátkU a Ueděl N kdo může poulr
žemske požehminj ctnosti dosti wznessenť whchwúu
liti? N toto poskhtUgenám swťdomite swěcenj dnů
swáteťnjch. PozorUgme geU žiwot lidj, genž den
swáteťnj Uefwťtj. Ustawičnť ae swktem zamřstknáu
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Ui,uod Boha odwráccni, sstjtj sc na Boha mosliti.
Každý wssakmá w srdci pťirozcný neb anhklý
hťjch, a ten trď ncobmczenč srdcrm geho wládne.
Nemůže to ginak býti; ťlowčk mUsj dlc wloh swých
bUď třlesnjkrm, buď lakowým podwodnjkcm, bUď
swárliwým Urpťjtrlem lidstwa sc státi, a tjm způn
sobcm grg bez pťestánj pronásledUge bjda, genž
k hťjchU geho pťipamána gest. Kýžbd nessťastnjk
Uťkdh alespoň od stořtských starostj se odtrhnnw
lwl na to pomhslil, co kgcho dobrěmU gest, za::
gistč bh geg Uebďla potkala ta ť,mnba, ta nenáo
wist a tcn zármntek, do kterčho nonj Upadl, nl!:7
mnsil bh trď w tak trapných nemocech a chmea:qj
wostcch ohawnosti žiwota fwřho phkati, nebhlbh
we wlastnjm domč nepokogrm Bhrhžen, dtho zau
shpán a nezdárnými djtkami Utrápen. Nemůže
se člowťkUgináťe wěsti, gcnž od Boha se odwracj;
nebUde moci pro nepokognč swčdomj pokogr w žin
wotř nalezti, a pťec gen B búznj a hrůžaU na
smrt mhsliti. u Me blaženým gsi, gestli řasto dUm
cha swěho Božskými mosslčnkami sjljš a w poieeiof
dek Uwádjš; opanUgeš žádosti třlcsné a zmjrnjš
ge; důwčrnúm obcowánjm BBohcm každá ctnost
sc ti Ulehťja pťirozenčgssj sr stane; wťrným qu
deš we slUžbř swe, sprawedliwým a láskh plUým
ke wssem lidem, dobrým otcem a pánem w domk
swěm, newdhnntelným pi“jtelem pťátelům swým,
newdhnmelným Utčssitelem trpjcjm bratťjm. N
w tom se to zakládá, že rozssafný wždh milowán
gsa w pokogi a Bc ctj žiw gcst, w tom sr to zaer
kládá, že každý rád grho pťjtelrm grst, každý mU
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w naUzi útťcho a pomoci podáwá, dosti potrawo,
dobrř djtkh a radost w domť fwčm má.

Gest to tdssc gesstč pro tebe málo, člowřčc,
abh gsi dUUfwátrčnj w Uctiwosti měl? Gak stkwčn
lá a radostmi to mysslčnka, kdhž si den fwátcťnj
křesťansihslawrný w gcho aUčichch, sláwč apooe
žehnúnj přrdstzangi! Toť gcst den, w Učmž dUch
Pánč opčl mocnř půfobj; gest to drn, w nčmž
prawda a láska opřt w mnohých srdrjch fc obe
nowngc; mnoho ňsjc Uesmrtelných dUsij wznessc:
nými mhsslč!nkamisznesscUým ctnostem nadssex
nh býwagj; w nčm Umohdh základ knmohémU
dobrč!mU stUtkU se zarážj. W den tento modlj
fc mnohý otrc za djtky swč, a Bůh whslhfsi
grg; w ch trnto mnohý pán wžnrssenost swého
powolánj poznáwá, mnohý slUžeijk dobrým dU:
chem gest nadchUUt, dobrota awťrnost sc potkagj,
sprawedlnost a mjr sc ljbagj. W deU tento mnou
žj slabj se posilňUgj, mUohá Urpťálelstwj sc rUssj,
mnohým hřjchům se předchášj, mnozj zc:rmcmcent
nj sc tťssj. Dneš, w den swáteťnj prjsi požcu
hnánj Božj daleko ssiroko Ua zcmi wssUdc, kde
dobrých dUssj stáwá; w palácrch i w chatrťjch
mnohč sladkč radosti se ťin, a požehnáwá sc
ofenj, Učenj a slowa, ktrrč Kristmď Ježjš zen
mi bhl fwřťil! Pomni, abhď den ncdčla
Uj a fwátečnj Uáležitč fwčtil zde ou
a za to abďď radostnaU Uedčli a swútek
swčtil gcdnaU wččUč w nebesjch.

še še
e!b
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Dokonaw toto skrowUč pogednánj kwťtssj
cti a sláwě Božj, nemám tUto práci za dokou
UanaU, tjm mčnč za dokanlaU. Nic giněho od
Boha ncžádám, uUrž alw laskawř a tjm dobným
úmoslčm přigato a řteno ďhlo, gakým gfem ho
pfal, totiž: abh fe ch a che fwčtil den fwáu
tcřnj, a tjm, gak fe modljmc a prosjme, abh fe po:7
fwktilo gmčno Božj. OpominctUtialr nemohU wúm,
laskawj ťtenciťi, zde podati, ro w pťedmluwč
k swčmU UčmrckčmUpogcdnánj, whsslěmU w Yuǧďu
bUrǧU 1848, o ncswťrenj nedřl a zhanobowánj
žaswťccnýchswátků prawj JaU Stúch, faráť
w QberstdorsU. Ohlčdlxem:li fc pozornř okolo
sebr, dj on, frzUcimr a přefwťdťjme se, že gfme se
octli w ťascch pohanských, w ťasech,kde SUU Božj
gako Spasitel a WUkUpitel na swčt přissel. Ncl:l
gdemc drUh a tťde lidU, kterúž prawj, žr tak
wzdkláUa a whrwiťeUa gest, žebo žádnčho zgrweu
nj Božjho zapotťebj nemřla. Mnjm tedp , že
drUhč pťjsstj Sona Božjho k wsscobecněmUa pout
slednij saUdU daleko býti ncmůže, gak se mnoux
hý domnjwáš dlaUho se Bůh na ten zmatek
djwati ncmůže. Ptám:li se, oded to a ginč
zle, gjmž Bůh swět žlomhslný stjhá a trestá,
půwod bčťe a swaU prawaU pťjťim: má, hledcř
to geden tU a w tom, giný opřt w čem giněm;
tU ale, kde bh tohož wsseho přjřina hlcdati fe mřu
la, Urhledá gi žádný, totiž w Ueswřrenj a znro
Urťowánj dnů BohU wřnowaných, koslawenj a
swěcenj Určených. Do poťáde to pťisslo neswěu
titi, u a za Urpoťádckse to držj u swřtiti a
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slawiti den BohU pofwťcený a nám swatý. Gestli
ťdh potťebj bhlo, proti Urswťcenj Ucdřl a swátků
w bog poswátný se postqwiti, a zachowati, co
k zachowčmj grsstč gest ze zbhtků nassich prwnjch
nábožných pťcdků, katolických prawých kťefťanů,
gestiť to w UhUťgsijm čase!

Z ú w ě f e k.
W pátčm gednánj a sedmčm oddčlenj teto

kUihh panwrhl gsrm wcřm mezč ginými i teU
způsob, řterm dobrých a Uábožných kUřh nedřlč
a žaswčceUý swátek swětiti a slawiti. Že mezč
wssemi UúbožeUskýmikUihami, čtenj ijem swaa
tých eu nowčho i starčho zákond, prwnjho mjsta
mezi wssemi ginými žaslUhUgj, rozhodnUto gest
dáwno. uuthch wáď dlaUho hlrdati nenechal, a
co prawjm, ponášaw wciš na Pjsma fwatá, skUel
teřUčdokázal, mimo to pťeswědčextwlasinj ku:
ssenostj, že nehmeUssjdjl lidstwa ijmem swatým
zaopatťen gest, gjmž nhUj U wt)dánj Uowčm pťe!os
krásUěm a welmi lacinčm, whsore důstogUaU a
welebnaU konsistoťj pražskaU, žťjzenčm, bhstc se
zaopatťiti mťli wssickUi pťjležitost pťeUtřsscUaU,
wssickni prawjm , mošnčgssj č chUdssjuu bohatj a
možnj rozUmj se přede wssemi giUými! whňal
gsem a š poznameUánjma mraijm naUčerm
gsem spogil oUo Desatero strafsiiwých raU Eǧoptu
ských z drUhč kniht) oš))ťogžjssoteoh,zkapitolh sedmč
atd., gimiž trestal Bůh zatwrzelčhoFaraona, a
B Ujm i lid Eǧhptský, kdhž sc Farao ždráhal, a
wůlč Božj Mogžjssem mU oznámené hrdč a zauj

12
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twrzelc sc žprotiwowal , lid Jfraelský do wlasti
propUstiti. Čtenjm tjm chci ťjci a wám na pamčt
Uwčsti, žc Bůh ďo dncš moccn gest, náš tťmi
samými ranami trrstati, neohebnaU wůli nassi zlo:e
miti, Uebo núB až k zahonUtj UassemU pozUcUáhla
ohUaUti. Gak Faraonowi B lidcm, i nám w xgin
Učm a snad gesstř horssjm způsobU stčlti fe může.

Gak gsem zrowna na třch deset ran Ešpďt:l
ských, abhch wám gc za pťjklad Uábožnčho čtcnj
pkedložil, siwzpomnčl, powjm wám tjmto fem pťi::
daným záwčskem.

Zachtřlo se ǧni z dle a ťástky progjti zemč
ťeskaU; gsrmť Eech uu qwášj:lč si gii cizřnec,
tjm chc i gá růdilý Cech; Ueboť ona práwř
w stdci pewnčnh Ewropehskč! ležj co klenot, wzá:e
cUý, gako palma krásná, sljřným wčncem oždobc:u
Ua. Kamkoliw mlskne gčskrnatč oko twč, wssudh
Ualrzne diw:,yťjzenj Božjho. Zde aUrodnč inh,
tam střjbro: a zlatonosmřhory; zde bUgný th,
tam sstčpnč zahradh.; zdc aUrodU zemskaU, tam
UtřsscnaU žeň ostrowtipU a pťiřinčUj lidskčho;
zdc rozboťcnč hradh, tam stowřžitá mřsta adčršdi:B
Uo, genž se břhem ťan památnými stalo.

Z tčchto dťdin žwlússť gedna woniká ncgen
pro stoaU polohU, nýbrž a tjm wjre pro starořcn
skau žachowalost a sslcchetnost obywatelů swých.
Chceššli intťnj obraz tčto dťdimp mjti, tedh
mhsli si aUdoljřko kol kolem upolorssjm, lesem a
haUsitjm owřnřcnč, ktere aUtlá řjčka ssUmotcm
probjhú. Na lUřinách po obaU břehách tčto ťjřkh
fe winachch kwete přrmilč siromoťadj, w prawo
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w lewo, an kde gcn pťjležité mjsto gest, tam
stromů sstťpmjchhognost, tak že sc kragina ta Utťu
ssenčmn rági podobá. Uprostřcd třchto zcchrad a
lUčiUgako na ostrowť se woijá Uedáon poopra:s
wený chrám PáUč ď swaU UebetýčUaUbánj, prou
stranná sskola ď ostatnjmi domo a chýsskami.th:e
lwď wstanpil do wjfko tě, na perj okamžrnj
boď obrátil fwaU pozornost Ua chýsskU,která negcn
ro do stawbh a zeergssjch okraď Uýbrž i eo
do wnitřnjho UábhtkU a Ufpoťádáltj Uad ginč doet
gjmawřgssjgest Čistota, wkufnost, aUpraonst a
poťadck anUge zde w každčm kaUtť, wssednj den
iw Ucdťli, slowem přjkladxwst domU toho boď
mUsel pohleďati woNechri wsse, co gscm tam pťju
kladUebo nalezl, Uwádťti, alc to co UwedU, zwlássť
za Uassich dnů powssjmnmj gest hodUo.

Bwlo to žrana gednoho dne w mťsjci ťerwml,
kd!!ž gsem se whdal Ua cestU, aboch památUj
mjsta wlasti nassj seznal. Nebe bolo gasnč gako
robj oko, slunre přihťjwalo tak, žc kwťtinh šhýu
baly mdlobaUhlawh stdč. chro ťwlo nesmjrně.
Párw zc žemť wostUpowalhwelmi wchle a thsta,
oblaky fc wztahowalh ch a che, a Uetrwalo
dlmcho, giž boli modrogasttý blank:xt černým záu
roogem zahaleU, který hromonofný blefk fem atam
protrhowal. Wida žc dčfná wichťice se bljšj, fpťn
chám do wjskp P., abwch možnčho aUražU Ussel.
Sotwa že ksaUsedU N. wstanpjm, poťUaU se
mračna potýkati, počne rachotiti a bUrácrti hrom
hUkotem strassliwým, gakobh konec swťta a faUd

Božj zwťstowati mčl. W1
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Gá sc tťásl na wssechaUdrch, alc Uikdo che
mimo mnr w těto Uábožne wdině. Na gegich
twáťjch Uebhlo widčt žcidnaU aUžkost ani strach,
gegich ljce bhlh tak gafnč, gakobh angelťjssimer
Uebrstčho po nich bol rozlil; mjsto hořckowňnj
pťli wcspolek chwálopjfeň kU poctť Hospodina.
Po whkonančm zpřwU poťne otcc Uábožnč řtcnj
z Pjsma fwatčho, a wýklad dlc náwodU oslojre:p
Uých mUžů a Učitelú cjrkewnjch. thc pokhnr, a
srznaw UpťenaU požornost gegich, počne mlUwiti
takto : Slhsselij gste Uhnj hlaš posla Božjho.
Tedp d:Uoosle!ch:scsn!.Qn ale ncmlijwá powždh
gednjm a tjm žpůfobem. Ginak mlij kspra:e
wcdliwčmU, ginak k hťjssUij, gakž toho každý
znáď potťebUgc, abp fe bUďto w dobrěm Utwr::
dil, aneb proti aUkladům zlčho Zachránil. UdřlUgc
swatčho pokoge, sstřstj, požehnánj sprawedliwčmU,
pobaUťj fwčdomj, ďefslr nesstřstj, UrdUhh, Uex
moce, faužcnj, mrtlh, rúUh rozlične k potrcstánj,
polcpsscnj hřjssnjka. Důkazů toho máte negcn
w kussenosti, nýbrž i w Pjsmř fwatěm hognost.
Pťjhodh Nbeloww, a nehodh KaiUowh, zachowáu
Uj Nor, a žahantj sančkých obdwatrlů wúm
swědťj o tom, že Bůh nchweyš sprawedliwý gest.
Gasněgssjho důkažU těto prawdp Ualeznete w Uen
hodúch řili ranách , kterě Bůh Ua žatwrzelěho,
zarhtčho mUčitelc sonů Jfraelských, Ua králc Eǧ!)pte:
skěhoFaraona ďeslati rúřil. Tch slosstr! „J ťekl
Bůh kMogžjssowh : ch Ustanowilgsem tebe ža
Boha Faraonowa, to gest: swé.Božskč moci Uad
Ujm gscm tobč Udělil : a Nron bratr twůg bUde
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ťečnjkem twým. Th bUdrš mlUwiti gemU wssecko,
což pťikangi tobř; a on mlUwiti bude k Farao:t
nowi, aďo propUstil shlw Jsraclskč ze zcmč swé.
ler gá zatwrdjm srdcc geho, to gcst on zůstane
žatwrzclým a necitclmý při wsscch třch žázracjch,
což gci swaU prozťetclnostj dopUstjm, ančž žwláfst:l
nj wnitťnj mocj srdcc gcho k wám Uaklonjm, a
Umožiti bUdU znamenj swá, a zázrakh swč w ze:
mi Eǧhptskč, a anposlrchnr wáš: a wztáhml rU:l
kU swaU na Eǧhpt, a whwedU wogsko a lid swůg,
stynh Jsraelskč zr žemř Eǧhptsiě skrze saUdh pťc:e
wclikč, to grst skrže rány a pomsto, gimiž spra:7
wcdliwč saUdy fwč proti Eǧhptským prokáži. N
zwřdj Eǧoptsstj, žc gá gscm Hospodin, ktrrýž
gsem wztáhl rUkU swaU na Eǧypt, a whwrdl gsrm
sonh Zsraclskč z prostťrde gich. Bl kďož ťekne
wám Farao: Ukažte žnamrnj, zázrak od srkxe,
tcdh djš k Nronowi: Wrzmi hůl swaU, a powrz
gi pťrd Faraonrm, i obrátj se w hada. N obrci:7
ccna grst w hada. Z Učinili kchkljťi Eǧhptsstj ná:x
podobnť, alc pozřcla hůl Nronowa holc gegich.
J zatwrzeno gest srdcc Faraonowo , a nr:špo:x
slrchl gich, gakož kwl pťrdpowjdal Hospodin. Nrkl
pak Hospodin k Mogžjssowi: Gdi k„Faraonowi
ráno , hlr wogde kwodř: a bUdeš stúti naproti
UřmU na břrhU ťrkU: a hůl, ktrrciž obrúcena
byla w hada, wczmeš do rUko swě, a Udeťjš gj
wodU ťekh, a obrátj se w krcw. thh takč, ktl!:7
rčž gfaU w ťccr, pomraU, a nafmradj sr wodh,
a bUdaU sobř Eǧhptsstj osskliwiti wodU řrkh. uu
Trwalo to nakažrnj wod scdm dnj, gakž ranil
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Hospodin řekU; a rhbh, kterěž bhlh w řece, po:e
mťely, a nemohli Eǧpotsstj pjti wodh zřcko po
wjsi zcmi Ešhptstč. Y zatwrzeno gest srdce Fau
raonowo, odwrátil se od Mogžjssc a.Llrona, we:7
ssel do domU swčho, aniž dbal Ua to.“ N to
bhlarána perj.

Čtenj otcowo půfobilo wůčihledč Ua djtkh.
Tťásld se Uad taUto ranaU, kterci Eǧphtčanům
zafazena bhla, Ua celčm třle: ncboť wědčlh, gak
wýborný nápog gest ťcrstwá, ťistá, Ueskalcnú woda,
wřdřlh, že bez wodo ncmůžc tak dobťe gako rhďa
žúdný twor žiw býti; wčdřlh, žc ona čistj pouxs
wčtťj i krcw, k lččch přewýbornť se hodj. Zka:
ženj, promřnčnj wodh w krero negrn w ťccc, Uýox
brž i we wsscch Uádobách , toť bhlo Ursstťsij pťee:
Uúramnč, kterč ani tak whslowiti gáko pocjtiti
možná. Djtko welebilo Boha, že gtm toho pťeo
drahčho nápoge nrodpjrá, litUgjcc kwčtinek, kterč
whprahlostj zcmč a nedostatkcm wodp trpj, ano
fem itam ďchnaU a wadUaU, gakož i lidj, genž
Ua anssti pUtUgj, kde ťasemani kapka wodo nenj.
ZpomcnUlh těž wdččnč Ua RebekkU, která nřkdh
Eliczcra a gcho žsziwč welblaUdh Uapogiwssi, od
Boha tak důstognč odmřnčna gest bhla , prozpče:
ngjce takto : „J Uad wjno w ťjssi žlatě wážjm
gá si wodičkh, UchchUtněgssj nápog wc swřtť, ač
gi pjgan robhčkh. Kdož sc preosstj ze stUdnice, nrb
fc pcrlj we skleniťce, wždh chUtná, rozUm dá, a
nesskodjwá. Gen wodiřkU pjme, a pak gistč zwj:
me, že ona gest zdrawá a Uefskodjwá.“
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Po UkoUťenjpstť Uechal otec to, co bhl ťetl,
od djtck opakowati doptáwage se, žďali bo wssemU
bplh porozUmřlh. NUtonn, djtč čiperUěgssja
schopUěgssjnad ginč, poťUe Uamjtati: Gak to
pťifslo, otťe, že Mogžjssowi PáU Bůh swe ntoer
ci Udřliti ráťil, žc práwť toho mUše, geUž fe
za Uehodněho wůdcc lidU pokláďá, tak ťka ža
Boha Ustanongc? Qtec. Brz pťjřiUhUeřinj
Bůh Uičeho; Mogžjš mUsel býti mUž welmi rožu
ssaný a maUdrý, wc swťtč mnoho žkUssrný,w Bož7
stých i lidstých zákoUcch nad mer zbčhlý, a pťč
wssj swč kusscnosti, maUdrosti a bhstrosti dUcha
Uad mer skromný, ponžený. Ponženost práwř
Pán Bůh milUge, tU whwýssx:gcZwlássťteUkrát,
kde sc mU gednú o to, aby pyssně fnjžil, poká:x
ral a polepssil. Nebog sc, prawj PáU Bůh kMoge:
žjssowi, UkrUtUostiUadUtčho Faraan, nchoť gáť
gsem tebe Uťinil geho Bohem, nc abh se tobť kla:l
něl, mýbrž abh se trbe, kdhž ho trestati bUdeš,
gako otrok bál, a kdhž ho Uapomjnati bUdeš, abh
Uposlcchl. PoUťwadž sc domnjwáš mezi mUži swéu
ho rodU tjm Uehslabssjm býti, a Urhodným se
B Faraoncm potýkati, poUřwadž fe sUižUgcš, tcdh
tě pow!ýssjm, tak aboB wclel B BožskaU mochad
wodami, abhš rozkazowal zcmi a prachU, králi
a wogskU,oanowal wcsskcrčžinolh.n Hle, takto
whwýss::gc PáU Bůh ponjžcných, Udjlj gim moci
Uad pt)ssnými. Ponjžerst, králowna ctnostj, až
do Uebc se szássj. Gak hlnboko sc kdo ponižu:e
gc, tak whfoko býwá powýsscn. Kdo chre welikě
stachj whwesti, mUsj hlUboký základ kopati.
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Ehcešeli býti welikým, počni od nehmenssjho. uu
Klafh prázdnč stšgj wzhůrU, plnčxxse skloňUgj nč:o
kdh až k zcmi. ij che se kořenh Uťgakřhostro::
mU rozssiřugj a hlan do zcmč rostaU, tjm wčte:
sij, silněgssj, ssirssj a Užitek nefach býwá strom
ten; nemá:li strom mnohč a hlUbokč kořeUh, Ur:2
bUde zrůstmž ani stálý, každý prUdký wjtr gcg
podwrcitj. ij che owoce nrsaU stromowč, tjm
wjre se skloňUgj. Páw se ždržUgc we whfokých
domech, slepire toliko na fmetissti, a pťece býwú
po smrti che wážena Uešli oncn.

Mo wssickni máme zde wclikaU úlohU, dii:7
stognč powolánj, shnh Božjmi býti , geden každý
má býti núdobaU fprawedllwsti, zrcadlem čistoth,
hagitelem swatč wjrh, metlaU možných a mocných,
kladiwem UkrUtUjků, solj žemř, swřtlem mťsta Bo:x
žjho, UásledownjkemKrista PáUa; a k tomU wsse:
mU gest ponjžcnost newhhnmelná. Ponjženost
pťedcházj láskU, gako JaU křtjtel pťedessel Krista.
Ponjženost wede kBohU, geUž láska gest. Pťj:
gemUá ge, wůni dússr, gak sialka w lUťink; o
fwých wnaďách wssUde tissc Ucwznássj se nad gi:
nč: znáš to krásně kwjlj, tUto ctnost? u Pokora
toť, neb ponjžcnost.

StaUto odpowědj se UspokogiwYntonjn, nao
mjtal dále: Gak to možná, že Faraonowo stďcc
zůstalo zatwrzelč a necitclnč ?

thc. Tak se děge U kašdčho hrdčho, phu
ssnčho člowřka. Každč simř slowa Božjho , každč
UapomenUtj padú gakolw na skálU, kde zmaťeno
bhwssl, nenefe Užitrk nižádný; a bhťbh i oh.niwě
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kaUle ď nebe srsselh, kdobh se Uad Ujm rožpadáwal
cclý swkt, on zůstam tjm, čjmžlwl dťjwe, mjsto co
bh Ubýwati mčla Ueprawost geho, rostc do ssjťkh
i do wýssko. Spjssc se zlomj, Ucžli bh se ohUUl
wřkem ďesslú strom. N práwť tak bhlo U Farao.
J geho srdce, mjsto co se,pokáráno bhwssi, obmčkš7
ťiti mělo, zkamcUřlo, geho UertUosti, swčhlawostř
a zatwrzulosti přibýwalo den co ch. Tčmi raur
Uami probUzen gsa mohl aď takto zwolati: Bůh
chce, abpch se ponjžil a fwčho UccitelUčho dUcha
odložil; aboch lid Jsraelstú, ktcrčk,wšUáramnř po:x
tlaťUgi, propUstil, tedh to Učinm, to mi bUde
slaUžiti ke cti a sláwř. m Me geho dUch metlaU a
hlasem Božjm Uražen bhw, tjm che se Uadýmal
a roznťrowal w odporowánj Ustanochjm Božjm.
Kdo mnř může poraUťeti? gá gsem Farao ,e král
weliký. Kdo gest Bůh Jfraclc, žebh se opowážil
w mě zemi koťistiti? NeUstaUpjm, UcpropUstjm lid
sioůg.

Hle! takto Umj ťúditi zatwrželec, wnUantjm
Bošjm UepťistUpUý! QdstUp od wúď takowč ža:x
twrzelč, phssnč frdce! QdstUp to frdce, kterč bodeur
UUtjm nckrwácj, gemrcostj se ncmřkčj, prošbaex
mi se nepohplmgc, wýhrůžkám se whhýbá, mctlamř
w Uecitelnosti UtUžer býwá. OdstUp od wáď to
srdce, kterč po obdržcněm dobrodinj ge erdřčně,
po dogitj radh Ucwěrrtč, po whnessch saUdU diu
wokč, w haUeonstcch nesthdatč, wnebezpečenstwj
erhroženč, k lidem Uelidske, pťi wřcech swatých
lehkompslně, Ua miUUlč erzpomjnú, pťjtomUčho
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st newssjmá, o bUdach sc Ucstará, hnčwu Božj:x
ho sc Uebogj a Uectj ťlowťka.

NUto UjU. N gaký býwú náslcdck zcetUorzt!ul
losti tčto?

thc. Ti a takowj lidé we swé žatwrželostř
a pýssc zahhnaU. Pýcha, gak wjtc giž, sc zrodila
w nebi, zapomemxla ale, kteraU rcstaU dolů
spadla; protož sctam chc anrčxtiti nemůžc. Pýe:
cha fwrbla angelh B nebe, poďwrátila Bhbolonn
skaU wťž, žmátla lidský gazyk, porazila Goliássc,
zawťsila Nmana, žabila NUkanrae zahUbila Nnu
tiocha, zamordowala Senacherďba. Bůh rozkotal
(růnh ppssných, a Uárody nádhcrnč zrussil. uu
Ethrh gsaU, genž tčchUaU wůž whwýssenosti čili
pýchh: žádost anowati, taužch po chwále, po:
hrdánj a neposlUssUost; kola wozU toho gsaU:
chlana, núdhernost, mnohomluwnost a lchkost;
wozka pak toho wozU gest hřjch pýchh: na tom
wozc se wezau milownjri swřta; konř tčhož wozU
gsaU žplasseni, kola fpťssnť se toťj. u. Ptáci dr:7
želi časU gednoho sUčm, ku ktrrčmU scu wssechno
ptactwo Segjti mUselo; kawka alc Uebhla šc swým
ssedočerným odťwem spokogena, a chtťla okrá::
sslcnťgssjUa ten snčm se dostati, protož whtrhla
pcech, strnadU, strhljku, kohaUtU pťknč barewUč
peťj, a ňm fe pťifslechtjc na ten snřm ssla. Coš
widaUce ti ptáci , gcgichž barewnč pcřj kawka na
se wzala, whfskubali gj ho, a zancchali gi na:x:t
haU k posmťchU.

Podolmř sc ďťgc lidem phssným a zatwrzelým.
N gak ginak! Pťed každým ponawrženjm Uzawjuu
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ragj Ucho swč, ncchtťgj siosscti o ctnosti, o spáse
dUsse fwč; tak gakobo ťjci chtčli: Bože, odskUp
od Uňď, mh ncchceme poznati ccst twých. Kdo
gcst HospodiU, abhch Uposlechl hlasU gcho! Ucu
znám ho. HospodiU alc odpowj gim: Pončwadž
gstcpohrdali radaU maU, azawrhli gste napomeUUtj
má,. tcdh pohrdm: i gá wámi, smáti fc bUdU
k wassch pádU a se wescliti. Qnč sc bUdaU rao
dowati zneprawostj, ano wýskati w hanebnostcch
swých; ccsto gegich bUdaU přewrárrnč a žlopoa
wčstnč sslápřge gcgich. Blázcn činj ď aUsmťchem
Ueprawost. Qni wcgdaU až do hlaubi prowinřUj
fwých, w hanbť a potUpř bUdaU wťzcti. lHťjch
takowýchto gest nczhogitelný, Ueerssitclný, gakobh
žclezným rhtccm žapfún bhl w odtcď demantowý.
Wclmi tťžkč auUrsUaďnč gc za pťjčanU žastaralč
a Utwrchč nawhklosti polcpssenj gegich. Nemú:
že:li čemoch žmťUiti kůži swaU, a leopard prUhh
swč, tjm mčnč teU dobťc ťiniti, kdo zlčmU le::ls
klý gest. u Swatý otrc YUšUstiUwolá: „Gá
wzdhchal, gsa wázán Uc krUhcm žclczným, nýbrž
žcleznaU wůlj swaU. Mč chtřUj držel Urpťjtel we
swč mori, prowázko obgaw mnc. Z pťewrňcenč
wůlcaUčinřn gcst náwyk, pakli se UákaU erd:
porUgc ,e staUc sc nrwohnUtelnostj welmi aUzce
spochými řlánko, w tUhaU wažbU mne pogalo
otroctwj.„ u Ti, genž w ssijř gsaU, posspinj
sr sojc a che. Proti sspatUosti, ktcrá sc Uúm
zaljbila, ncspomůžc žádný ljk. Nikdh sc neUao
prawj chhba, kdož sc w mraw obrátila. Bůh gc
poUcchá w rozkossjch gcgich, nrodcgmc pokUsscnj
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k zlčmU od Uich; kráčeti bUdaU we nwncilrzech
swých dál a dálr; rokoliw si žádagja to obdržj.
Udřlj gim Bůh hognost pozemských statků a
mnohe sstřstj, kterýmž omámeni gsaUce do záhUu
bh spřchati bUdaU. Z tUkU srdrc gegich bUdc
pochážeti neprawost. LidskaU práci aniž Utrpenj,
kterč k polcpssenj napomáhá, nesessle gim; ode:x
gme gim nabadatelc, wůdce, angelh strážUč; ons
dcgme gim slowo Božj, gjmž býwá ťlowčk oswj:x
ccn, krmen, k dobrčmU weden. Posslc nedostatek
ne chleba, ne wodo, nýbrž slowa Bošjho, a hlae
dcm žahhnm:. ngjmá gim dobrč pťjkladh, dobrč
společnjkh, a wsseckh k dobrčmU podpow, doan:x
sstřgc pochlebnjků , salessných rádcú a proroků,
wůďec wsse, řjm bo kzlčmU lákáni bhli a klcsli.ew
Nechť wáš tedo následkowč žatwrzelosti a pýchh
pohnaU, gj se co žiwčho pckla whstťjhati. BUďtc
kc wssemU UaUčcnj a anedenj wolnj, poslUssnj
zákonů Božjch i lidských; neboť gcn tak Ugdetc
pádU že wssech nehzáhUbnčgssiho. m thž pak
djtkh na gewo dalh, že chtj pewnř se držcti Uams
wrženj otcowa, pokračowal we čtenj dále.

DrUhú rána. Qpčt prawjBůh kMogu
žjssowi: „Wegdi k Faraonowi, ať propUstj lid
můg, pakli nebUdc chtjti, že bjti bUdU wssecko
konřinh geho žabami. N whdá ťeka šábh: ktcrež
whstaUpj, polezaU a wcgdaU do domU twčho, a
do pokoge lůžka twčho, na postel twaU, a do do.7s
mů slUžebnjkůtwých, i na lid tldůg, a do pccj
twých, a Ua ostatkh pokrmů twých : ř k tobř, i
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k lidU twčmU, i ke wssem slUžebnjkům twým wea
gdaU žábh. Wztúhl Yron rUkUna wodh Eǧhpt::
skč, i whstaUpilh žábh, a pťikrolh zemi EǧhptskaU.
Powolal pak Farao Mogžjsse a Nrona a ťekl
gim: Proste Hospodina, ať odegme žábh ode mnc
a od lidU mčho u a toliko ať w ťece zůstanaU.
J Učinil Hospoďin podle slowa Mogžjssowa: i
whmťelh žábh zdomů, ze wsj i z polj, a toliko
w ťece žůstalh. J zatwrzer gcsk stdce Faraou
Uowo.“

Wiďa otec, žr fe djtkám tento pťrdmčt osskli:
wi, promlUwil takto: Nemúme si žúdnčho twora
Božjho zofskliwowati; neboť i ten Uehohhzdnčgssi
zagjmá w celkU fwč mjsto tak dobťe, gakož iten
nehmenssj nehtek w hodinúch. GednomU každémU
tworU, ano i tomU nehmenssij hmth whkúzal
Bůh geho aUčel, knčmUš poUžjwánjm sil wsstja
pených dospřti mUsj, boťbh inčkdy odporowati
fc zdál. Tak dobťe gako čtwernohci šwjťátka, tak
tčž gfaU zemťplazh Užiteťně, ano wsseliký, ďhťbh
i gedowatý šiwořich, pohthgjcj fe w prachU zcm:l
skem, slaUžj kprospřchU krúle a panoijka žrmxl
skčho, člowťka, rozmcihá čest a chwúlU Nchwhš:
ssj oe

h Než ne grden, nýbrž i často che aUčrlů řw:p
faýUge kussený a maUďrxš ýofpoďúť geďnaU a taU
samaU silaU; taktčž i Bůh, twůrce , zacť)owciwa:r
tel a ťeditel wsseho mjra. Yno žwlússtč gemU a
geho newthotatelnč maUdrosti to pťináležj o skro:
wnými prostťedkh krásných, wzncssrných, Utťssených
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aUťelů dogjti, slowcm „staň se“ bhtj a žiwota cc::
lěmU fwřtU Udřliti, anebo zasc wzjti; ohněm, siu
raU poblaUdilá lmřsta w prach a popel obrátiti.
Prostišedkowč, gakých lidč Užjwagj k dogitj i wzneot
ssenýchaUťelů, býwagj ťastozlj; Bůh alc tcn ern
swřtťgssjnewolj než tťch, ktcrými erdporUgc súm
sobř a swč dokonalosti. Pakli tedw šab oht)zdných
poUžjwák pokúrúnj a polcpssenj Faraona a ťcledj
geho, Urgedná Uedůstognř, Uýbrž gakožto Ucola:x
skawřgssj ředitel a otec sUUů fwúch; chtťl tjmto
trestem zwlcissť osskliwost kU bťjchU UcposlUssUosti
wszditi, a pťipomcnami th ohawnosti, ktcrč gfaU
Uřkdh na shnechJsraelowých púchúwali. Ostatnť
nch tato rúna tak Ucobočegnú. GsaU w Uassj ze7
mi mjsta, která před leth podobUaU raUaU naos
wsstjwena gfaU bhla. Zprúwy o takowčmto Uaeu
wsstjwenj Božjm žigj dosawad w pamútce a ú::
stech kragaUů nassich, ařkoliw scbez múla žossili:x
ngj.

Nntonjn. Kwůli tčto rúnč mohl sc žagistč
obmřkťitiFarao, a powolit.

Otec. Widjš, milč djtě, a pťeczatwrcho
gcst srdce gcho. Tak sc dřge ď každým anoklým
hťjssnjkem; on slibUge, dokawad fpoťjwá Ua ra:x
mcni gcho železná metla trestagjcj fprawedlnosti,
gak mile ale tato odňata grst od Uřho, giž zapo:e
mjná na wsscckyswč bolesti a na slibo swč. uu
Peď fc wrarj k wýwratU fwčmU. Gestťáb se Uc:t
prstj mrchh, Ua kteraU UsedUUl, boťbh ho lowcc
ranami obklopil. wu Wh wjtc, gak gste často pou
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whstálěm trestU slibo erswřtěgssj rUssilU, napotom
fe dwogncisobněhoprowinřnj doansstřgjre.

NntonjU. Odest genom, otře,nechcemle:
be hnřwati wjre. Milosrdnýď , o Božc nciš,i
hřjssnjkú sc Ugjmáš; odansstěti chrcš winh gim,
pokčmj gen činjcjm.

Tťetj rúna. Opřt ťeklHospodin kMogžjx:
ssowi : „MlUw kNroUowi : Wžták)Ui hůl swaU,
a Uďeť w prach žemť: a ať gsaU střnireuu gistý
žpůsob wosů a komárů Eǧoptských, přeostrým ža:r
hadlcm od přirozenj opatťených eu uxoowssj zemi
Eǧytskě. Nron wžtúhl rUkU, drže hůl, Udeťil prach
zemř, a UřinřUUgfaU střnire i na lidech i na ho:x
wadech, gichž takowč mUdžstwj bolo, gakobd wssc::
cken prach žemř obrácen bol w stťnice po wssj že::
mi Eǧwptslč. Sami ťarodčngci ťekli k Faraono:
wi: Moc Božj řinj toto. Z zatwrženo gest srdce
Faraonowo.“

Podin hodně to ťjženj Božj, že mrži žiwo:e
čižstwem hmhzowč!th nednepatrnřgssj člowkka err:
che sUžUgj, nýbrž takč k ldobrěmUunabádagj.
Wčela, mrawener napoijagj k pilnosti a řin:
nčmU žiwotU, pawaUk k opatrnosti, haUsenka
k pokraťowánj w Usslechtilosti dUchownj, maUcha
ť procitnUtj že sUa a k siájěmU bdřnj, ssřťnirc
kmilowcinj řistoty. Tedo i ten hmoz, který Bůh
Eǧhptťanům w hognosťi ďeslal, mřl gim připoea7
mrnaUti gegich powinnosti z ohlrdU Boha, bliž:t
njho a samých sebe. Pocjtiti mřlie kdhž hlasU Boo
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žjho slossetiUechtťli. Neš an žábh , ani stťnice,
anž maUchh rozličněho drUhU UeprobUdj ťlowčka
kžiwotU, kdhž„hťjssnaUsmrdUtostj zapáchá. Mrcha
na mrchowissti se nchUe chc, bhťbh hrhna mUch
po Uj lezla , a gi žahadly Uotnč bodala. u
TeUto úkaz bUdiž wám djtkh wýstrahaU. Hanekmč
bh bolo to gistč, kdobh mjsto ljbeznčho hlan wa:
sseho swřdomj, rodiřů a Učitelů, boHrUj žahadel
hmdzUUa wáš chc působiti mčlo. Zahadlo dal
Bůh wřrle, bh fc statUě bránila, prohljžcgjc Ui:
wh, tho, mrd, woskSbjrala. BostraU mhsl pau
waUků, k tomU kráfnč Umřnj, bh poťjhaw na
maUchU, mťl fUadnč lower. Wose, maUssc, koZt
múrU w prawdč ostrá ssjdla dalc k zapUchj Uen
sidárů hszU žbranť wčnowal. Clowčk mú wssak
rozUm, wtip, swťdomj i swobodU, kfsiechctnčmll
cit, twáťi Božj podobU. m Bťda, pakli bh po
zadU stál, a UestaUdnosti fwaU čcst wřUowal.

EtwrŽtá rána. Řekltakč HofpodiUkMog::
žjssowi: „Tak djš Faraonowi: NcpropUstjš:li
lid múg, pofsli Ua trbc i Ua slUžeijkh twč,i Ua
lid twůg, i Ua domh twč wsseliký plod sskodli:
wých mUch: a bUdaU UaplUťUi domowě Eǧhpt:
ských mUchami rozliťnčho pokolenj, iwssrcka zemť,
w ktrrč Eǧhptsstj přebýwati budaU. N Uťinm
dinaU w ten den zemi GešseU,. w Ujž gest lid
můg, abo tam nebolh th maUcho: a abhš wřdťl,
žc gsem gá Hospodin U prostřed zemč te w že gen
gjm obowatelům za Boha a za zwlásstnjho opa:
trownjka gfem.“ J Uťinil Hospodin tak. N pťi:l
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sslo maUchh pťeobtjžně do ďomů Faraonowých i
slUžebnjků geho, i na wsseckU zemi Eǧoptskaxx:
i nakazila fe zemť od takowých mnch. J powolal
Farao Mogžjsse i Nrona, a řekl gim: Gú pro:l
pUstjm wáď, abďste občtowali HospodinU BohU
fwčmU Ua anssti: ale wssak dále Ucodcházcgte,
proste ža mne. J whssed Mogžjš od Faraona,
modlil se Hospodinn, kterýž Uřinil podle slowa
geho, a odgal maUchh od Faraona.s i od slUžeb:x
njků geho, i od lidU geho: tak žc nepožůstala
ani gedna. N zatwrzeno gcst srdce Faraonowo,
tak že ani tč chwjle nepropUstil lidU.“

Pátá rána. Řekl Hospodink Mogžjssowi:
„Wegdř kFaraonowi, mluw knřmU: PropUsi
lid můg, ať občtUge mč n pakli gesstť odpjráš a
ždržUgeš ge, rUka, moc, pomsta má pťigde na
pole twč, na dobotek twůg, kterýž gcst na poli:
a Ua koUť ť oslo, i welblaUdo, i owce, totižto
mor welmi tťžký. Ql Uťinj Hofpodin diwný rozdjl
mezi nábhtkh Jsraelských a núlwtko Eǧrxptských,
abh nic dokonce nezhhnUlo, což přináležj kfonům
Jsraelským. chtra Uřinj Hospodin wťc tUto na
šemi. J pomřela wsscckahowada EǧhptskýchdrU:
hčho dne : z howad pak shnů Jsraclských dokoncc
Uic nezahhnUlo. N žatwrzeno gest frdce Faraonoe:
wo, a nepropUstil lidu.“

Čjm hlan ge strom ďe swými koťenP w zemř
žafazen, tjm che ran gest tťeba, abo fe ž koťenc
whwrátil. NánU za ranaU zasažUgeBůh hlUboko
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žarotčmU stromU Faraonowých neprawostj, strom
alc tento ncklcfá, oU fc zmahá a rostc, řjm chc
sc otťásagj wťtwe a pňda wůkol nkho. Giž hpnaU
stáda morem, giž w niwec fe Uwádj pole i nú:7
botek, i třženj, giž pomjragj wssccka howúdkň,
která gch newohmltelná gfaU, sám a fám ža::
nechcin fobč, bUde mUset opUstiti dům fwňg, alc
to wssc nepohne gjm.

N nto njn. Třch Ubohýchzwjřátek gest mi wšrU
ljto, co gich kwůli gednomU člowřkUna zmar
pťisslo! Mohl seaspoň Farao nad tčmi smilowati.

Qtec. Qwssem bhla ztráta ta wclmi bolest:d
ná pro wcsskerč obhwatrlstwo. Pán Bůh wj to
dobťe sprostředkowati. Zde to wrzme, ginde zaš
to dá. Zde zahUbj, ginde žrhltá, geho požehnánj
gest bez konce. Woda na gednom poli wezme, na
drUhč to šanesaUc. Qbeň pohltj celá mčsta, ale
na zřjcrUinách a fpálenissťatech fe rodj giUá Umo:7
hcšn aUprawnřgssj a spanilegssj. Prawda, každč
Uesstřstj, každý pád přiUássj sskodU, ale wždh ger,
sstř wětssj Užitek, pakli ho grn těžiti Umjme a
chceme.

Nntonjn. To sc mi zdá žrela Urmožnčbýti.
Otec. thš to lěpepochopil,dám ti pťjklad.

Thš to giž často widřl, že zahradnjk ťasto th neh::
ždrawřgssjwčtwe whťežáwá. Y proč? th tento
strom che owoce pťinássel; Ueboť kdc mnoho wřt:
wj, tam tčž mnoho stjUU a málo trpla. Kde
mnoho wťtwj , mnoho ssťáwh gc tťeba, abh se na
žiwť Udrželh; kde se ale Umoho ssťáwh na wUdr:
žowánj wčtwj, halůzek a listj fpotťebUge, tamtčš
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gi Uežbýwá, abp mohlo owocc růsii a sc daťiti.
W ťaš banťkh mej i lodeci to Uehdražssjžbožj
do wln házeti, abo aspoň žiwotď lidskč Uhágili.
Tčlesný nednh dUchoijho obžinUtj býwá pťjči:
UaU. Opustjš domow, i matkU, i otcc, č bratrh
pro gmčno mč, a žiwotemǧwťťným stoUáfobUť
wežmcš, prawj KristUB Pčm. Qdťjci se mUsjš i
toho Uenobljbenťgssjhopťedmťtn, paklibp Užjwánj
toho mrawům a ctnosti kUsskodřbďlo. u BohU,
wlasti, rtnosti wčUUg fjlu, sstťstj.

Šrstá rána. J ťrkl HospodinkMogžjsso::
wi a Nronowi: „Wezmčte sobč plnč hrsti popele
ž peci, a ať gcg swpe Mogžjš k Uebi před Farao:
nem. Nroznefe se gako prach po wssj žemi Eǧl)pt:
skč: Uebo Ua to bUdau Ua lidech i Ua howadech
wťedowč a prhskýťowč napuchlj, hnogjcc se wždh
w nowč wředp, po wssj zemč Eǧpptskč. J naul
brali poprle ž peci, a stáli pťcd Faraoncm, a fh:
pal geg Mogžjš wzhůrU w powětťj: a Učinťni
gsaU wřcdowč prhskýřů Uapnchlých Ua lidech an
howadech : aniž mohli ťarodťngci státipřed Mog7
žjssem pro wťedh, kteťj Ua Uich bhli, i Ua wssech
Eǧpptstých. Zústal Farao nerčtelný a zatwrzelý.“

Nenj Uir dražfsiho Uad ždrawj. Bež tobo Uc:xl
magj statkc)žúdnaU ceUU. Lčrpe gest býti žebrákem,
Uežli mržákem Ueb UedUžiwcem. Grdiný zdrawý
aUd th Uedal ža šádnaU ceUUwe fwčtť, ano
za ten celý swčt Be wssj krásaU a půwabnostj. uu
Co ale do třla zdrawčho, aUtlčho, pakli w nťm
dUssc osskliwú pťebýwá. Tťlo bez dUsse se mťnj
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w prach a popel; tčlo ď hťjssnaU dUssj gc Ua ccstč
zúhnbh wřřne, an hrobem a žalúřem UbohčdUš
ssc. Prawau cenu má nassc tťlo tenkrát, kdhž ho
Užjwúmc ro erohnmelneho nústroge dUssc kdo:7
brčmU, ke cti a chwúlcBožj.mj S tjmto wýro:
kem fc frownňwá swatý NrkadiUď muředlnjk kťeos
sianský. Když mU kmli katanč aUd po aUdU, prst
po prstu, klan po klanU odťezali, položili geg
Ua zad, Urúžcli mU kotnjkh , koleUa, nohh atd.,
on ale trpřl welmi tisse, aUdh pak rozptýlcnč
BohU swěmU wčnowal za obět ťka: „Sťastnj
aUdowč, nynj gste mi teprw drazj a wzúcnj, poš
Uřwadž BohU za obkt přinesseni gste. N wh di:
wáci pťi tomto krwawěm diwadle Učtese, že wsse:
cka Utrpenj toboto swčta Uic negsaU proti tč sláwť,
ktrrú je pro Boha trpjcij zgchge. Pro Boha
zemťjti gcst žin býti, pro nřho trpťti ge slast.“

Gako owce wssj zbranř Zbawena, tomu se
nezprotiwj, anž gi prhť odnússj, Ueboť Uemú sle
rohů, ani žUbů, ani fmřlost kaUtčkU, ona se
poddúwá rUkám geho , který gi odncissj; tak mci
i slnžrbnjk Božj tčž trpčliw býti. u Nozplčtáš::li
zmatenau pťjzi, a silnřgi táhneš z netrpťliwosti
gedcn konec, wssechno pťjliš zmateš; tak i Uee
trpřliwost wssechno w zmatek Uwcde. u Q trpť:
liwosti! krúlowno wssech wťc,i, kýž gen možná
tebe důstognť chwúliti, a Uetoliko slowem, Uýbrž
skUtkem! Toď podpora paneU, pťjstaw wdow,
bcrla manželů, swazck radosti, útťcha otroků.
Tebau Ualczagj chUdj tU prawan blaženost wc
stoě chudobť, skrzc tebe fe swalj wc ctnostech zdo7



285

konalili , a swatj aposstolowé B Kristcm spogili.
Thď kormta a matka mUčedlnjků, hrad wjrh,
owoce nadťge, pťjtelkhltč lásih. Blaze tomU, kdo
se tanto ctnostj honositi můžc. Blahoslawený Job,
tento wowolený si,m trpťliwosti. Trpká gestiť
owssem zkansska, kteraU ona Ukládčl, trnowá ceeo
sta, kteraU ona fwč whwolenč wede. Wťedowé,
proskýťowč, Ueťesti tťlcsně gsaU th drahč kame::
Uh w korUnč gegj. N protož tak málo nalezá rti:e
telů we swětě. Negen Farao, nýbrž i mnozj křeu
sťanč gi nenáwidj tak, že se ani taU nehkrUtssj
ranaU srdce gegich kmilowánj tčto neobmřkčUge.
J wd sc, milč djtkh, často zapomjnátr, bťdUgjcpro
dost Uepatrný nchh na fwčm tťlc, Uadkláte ro::
diťům zbhteťných starostj a wýloh, kdcžto bhste
se mělh radowati z toho, že wám možná giž zde
sladkost mUťedlnjkůpocjtiti. u Gako krásnč rannj
slUUce leskem ssatj ťernaU žcmi, gako rosa pole:s
haUUccobřerstnge nápogcm: takto itrpkliwost
krásslj, sladj žiwot dost.

Sedmá rána. „Náno wstaň, dj Bůh
kMogžjssowi, postaw fe pťed Faraoncm, a ře:
kncš k nřmU: Toto prawj Hofpodin: PropUsť
lid můg, ať obětUge mi. Ncbo gcř w tčto chrojli
possli wsseckorčmh Ua twůg wlastnj žiwot, a na
slUžebnjkh twč, a Ua lid twůg : abhď wčdťl, že
nenj podobněho mnč Ua wssj zemi. Nebo nhnj
wztáhna rUkU, mohl bhch bjti tebe, i lid twůg
morcm, a bhl bpš whhlažen že zemč. Nle wssak
proto zachowáwánš tcbc, abhch Ukázalna tobč sle
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swaU, a wdprawowáno bhlo gmčUo mč Ua wssj
zemi Eǧwptskě. Gesstč ždržUgeš lid můg, a ne:
chrcš ho propllstiti? Hle dsstjti ďUdUzrgtra wtaUž
hodiUU krUpobitjm mnohým, tčžkým Uáramnk,
gakčhož nebylo w Eǧ!)ptř od toho dUe, gak zau
ložen gest, až do přjtomllřho ťan. Protož giž
nhnj possli, a šhromažď howada fwci, a wssrcko,
což múš Ua poli, Uebo lidč i howada i wssecko,
což bude nalezenou wnč a nebUde Bhromáždřno
zpolj, a spadnc Ua nš krUpobitj, pomraU. u
Kdo tedo ze služebnjků Faraonowých bál se sloe
wa Hospodinowa, Učinil, abh Utekli slUžeb::
njri geho i howada do domů; kdo pak žanedbal
ťeči Hospodinowh, ncchal slUžrbnjků swých ihoed
wad Ua polč. J řekl HospodiU kMogžjssowi:
Wztáhni rUkU fwaU k nebi, ať se stane krUpobitj
po wssj zemi Eǧoptskč, na lidi č Ua howada, č na
wsselikaU bUlinU polnj w žemi Eǧl)ptskě. J wztáhl
Mogžjš hůl fwaU knebi, a Hospodin ďal hťj::
mánj a kUlpobitj, i blýskáUj BstUpUgjcj na žemi :
a dsstil HofpodiU krUpobitjm na zemi Eǧhptstmx.
N kraUph i ohcň smjssenhj fpolU padalh: a tak
welikč Bhlh, gak welikč prwč Uikdh fe Ueukázalo
we wssj zemč Eǧhtskč, gakž národ tento žaložeU
gest. J potlaUklo krauph wc wssj zrmi Eǧoptskě
wssrcko, rož bt)jo na poli, od člowřka až do hoeéx
wada, i wsseckUbhliUU polnj potlaUklP kraUph,
i wsselikěstromowj kragiUo na Holi pťeráželh. Toes
liko w zemi Gešch, kdež bhli sUnowčJsraelsstj,
nelwlo krUpobitj. J powolal Farao Mogžjsse a
Arona, ťka k nim: Zhřcssil gsem takč Uxx„mjlm
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Hospodin gest sprawrdliwý, ale gá a lid můg
Bcžbožnj gfme. Modlctc seHospodinu, ať pťestau
UaU hťjmánj Božj i krUpobitj : te?dhjpropUstjm
wúš, aniž dčle žde zůstáwati bUdrte. Rckl Mogu
žjš: thž UchgdUzmřsta, wztáhml rUce swč
k HofpodinU, a pťrstanaU hťjmcin, a krUpobitj
che nebUde. J whsscd Mogžjš od Faraona
žmťsta, wztáhl rUcc kHofpodinU: a pťestala
hřjmánj i krupobitj, aniž chelil fr dčssťna zrmi.
Wida to Farao, opťt hťrssil a zatwrdil se.“

HUstá mraťna kaUťe obkljťila horU Sinař,
ohniwj blcskowč fslchali oblakh, hromowe rachom
tili, nebeš pozamw se rozlěhalh wůkol a wůkol, a
lid Jsraelský se tťásl a chwčl, kdoš Pán Bůh mrzi
ginými pťikázanjmi i to dal „Nrpokradeš“. eua
Podobnť připamatowal i Faraonowi pťikázanj
toto, kdhš ho hlaeš swťdomj a pťirochčho žcikona
proniknaUti nebhl B to. „Ncpokradrš“ hťjmalo
B nrbc. Swatč bUdiž tobř práwo, Uedotknutelnč
gmřnj twčho bližnjho, nadr wsse wážcna gcho
lidská důstognost. Powaž, že tp gako on wláda:x
ťem gediUčho Pána gsi. Segmi bratrU okowh,
do ktrrých ho twú samochtiwost, samozisk, lakozr
most wložila. Krádrž grst hřjch, nenjť ale wřtssjho
hťjchU Uad krádcž, která pohlcUge swrchowanaU
dUstognost lidskan, ktera swobodnčho řlowťka do
ořroctwj anta, oňať gcst ohawna samokrach
laUpcž, jotrowstwj, do Urbe o pomstU wolagjcj.
Kdo otroka w anta gjmci, fám gest otrok tř Uepu
hrUbssj nárUžiwosti swč. un Takowý bhl weliký
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král Macedonie, JUliUď Cňsar, NapoleoUBona:
parte, wřrnj to nástUpnjri Faraonowi. uu Taleous
wj gsaU wssickni ti krcilowě, grnž fwčwolUě bez
ohledU Ua hlaď a wůli Bošj, nad důstognost a poe:
tťebo lidU panUgj. Heslo gegich gakož inasse mčlo
bh powždo býti stálč a nezmťnitelnč : Wůle Boe:
žj uu láska k liďU. Toť gfaU to dwč pákh, kterě
UdržUgj gedině trůn ikorUnU w poswátUčm blael
hobdtU lidskčm, toť ta prawá kotwa a weslo,
ktcrá lodičkU Uassi i w banťných čafech pťed zá.e
hubaU a potopenjm zachowáwagj. Domácj bhli
Uepťátele geho, ďj pjsmo swatč, tčž o panownj:
cjch lidských. ch mjsto wůle Božj a láskp klidU
UárUžiwost, pýcha, marnost, lakomost panUge,
tam odtUd se žagistč sstčstj střhUge. Bůh Ucbýwú
posmčwán. Kďo rozsjwá w třle swčm, z tčla i žjti
bUde porUsscnj; kdo pak rozsjwá w dUchU, ž dUcha
žjti bUde žiwot wěťný. Domnjwá:li se kdo, že
bh nřco bdl, nir Uegsa, fám sebe swodj. Djla pak
swčho kuš gedeUkaždý, a tak sám w sobč toliko
chwálUmjti bude, a Ue w giUým. thenkaždý
bťjmř swč eponcse. Prawý král ge trn, který Umj
sám nad sebaU panowati, a gchož wogsko swatě
ctnosti gsaU. Prawý král gcst teU, kdo wesskerš
hUUtj srdce swěho podle wůle Božj řjdj a opanolr
wáwá, na žárnčm trůUU swěho oschenčho rožUmU
sidljc, anzdor oďporUgjcjmžáďostem wnitťnj po::
kog žachowati Umj, a zákonh rownosti a sprae:
weďlnosti přstUge. MornčmU králi se podobá ge:
ďeUkaždý, kdo Se wssj szžilostj otrockým nárUži:
wostem oďpjrá. OdstUp od wáš takowá possetilost,
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abh snad ie nad námi ncwládla náružiwost, ziexs
skUchtiwost, lakotnost, chtiwost cizjho gmťnj. Co
zloděgstwjm zjskáš, wrzmc tobť nebc, Uikdo Uemá
chprawedliwý zisk bez sprawcdliwč sskodh. ch
zisk,d tam tež sskoda, widitclný žisk, nrwiditelná
fskoda. Co máš, to na swčtč zanccháš, nťkolik
kusů prkcn., kUS plátna Ua rubáš dagj ti gcsstť
B nechutj twogi dřdicowč do hrobU. Lakomstwj
se wcze na kolách ťthť ncprawostj: malomhslnosti,
nclidstwj, pohrdánj š Bohem, a zapomjnánj Ua
fmrt; do wozU geho gest zapřažeU ďobhtek; skrblost
a ďrawost, kterč obř ťjdj a fprange gediný
wozka tcn gest: „žádost mnoho mjti“; lakomstwj gest
samogcdinč, neboťnechceche siUžeijků nagjmati.
Lakomcc ge podobeU nádobč wclikaU tjžj naplnťnč
bez Ucha. K truhlc lakomce patťjcj kljč Uosj smrt,
a gak on hnáth natáhnc, odcwzdá geg plefagjcjm
dťdicům, pakli se ho zloděgowčdťjwe erpdlUžili.
QU se poďobú těž stracc, která wsse, co sc blhsstj,
kradc a Ukrýwá, a z toho kradenčho žádný Užitek
Uemá. Qn sc podobá pcklu, kterčž pohlcugc a
žádnčho ncwracj; grst podoben moři, kterč wždh
ch a wjre chce, ačkoliw tisjcc let ťekh a potoko
do nťho tekaU; gest podoben trnje kterč wsse,
co okolo Učho gdc Ueb gede, trhá a sskubc.uu Náda
giným UdťlUge, aniž kdhž co rožhazltgc , radU,
radost, gmřnj swč, gako matka k stolU zwc;
že to sstťdrost, kďož ncwj? Gistě gen, kdo lakomj.

Qsmá rána. Zťekl Hospodin k Mogšjsso:s
wi : „Wegdi k Faraonowi a rri: Pakli odpju

13
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ráš a Uechcešpropustiti lid můg, prawj Hospo:l
diU, abh mi obktowal: hle gá UwedU zjtra ko:l
bhlko do koUčiU twých, kterěž bh pieikrhlh swrchek
žemť, tak že gi Uebnde widťti, ale snřdřno abo
bhlo, co pozůstalo po krupobitj, Uebo žhlxhzaU
wsseckhstromd, kteťjž se pučj Ua poli. N Uaplnj
domo twe i služebnjků twých, i wssech Eǧhptských,
gakýchž newidřli otcowě twogi ni dřdowč, gakž se
žrodili na zemi až do tohoto dne. Farao Uepi“ei:s
pansstj, abh celý núwd, zať Mogžjš a Nron žá:r
dagj, whssel wu než toliko gdřtč wh fami muži,
prawijim, a hned wwhnáni gsaUod twáťi Faǧ
raonowh. um J řekl Hofpodin kMogžjssowi:
Wžtáhni rUkU fwaU na žemi EǧnptskaU pro ko:
bhlkh, ať wdstaupj Ua Ui, a BežeraU wsscckUbxylios
nU, která žůstala po krnpobitj. J wžtáhl Mogžjš
hůl swaU na žemi EǧhptskaU: a HospodiU Uwedl
wjtr žhach, wýchodnj, abh wál celčho ďne toho
i celaU Uoc: a kddž rčmo bUlo, wjtr žhach who
zdwihl kobylkd, klerěž whstaupilw na wsseckUzcmi
EǧhptskaU, a posadilh se we wssech konťiUách
Eǧhptslých nesijslnč , gakč pťed tjm čafem Uebt)l!),
ani potom bUdaU. J pťikrwlh wesskeren swrchek
zemť, hUbjce wssccko. Sežrána tedh gcst wssccka
bnlan žemř, a cožkoli owoce Ua stromjch bolo,
kterčž pozůstala po krupobitj, a Uic ďokonce zclešt
Učho nenj žanecháno Ua stwmjch, i Ua bUlinách
polnjcha žcmřwe wssemEǧoplř. Pwďte Bo:r
ha wasseho, wola Fmao k Mogžjssowi a Ylou
nowi, ať odegme ode mne ant tuto mol tcn,
kterhž potom ž mrtwých kobhlek obyřegnř w Eǧhptř
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pocházj. Whsscd Mogžjš od Faraona, modlil sc
Hospodiml, kterýž Učinil, abh wcil wjtr od záu
padU wclmi prudký, a ten zachwátiw kobolkh,
Uwrhl gc do moťe rUděho: tak že nestálo ani
gchč we wssech konťinách Eǧhptských. Wida to
Farao zůstal zatwrzelým.

Hle gakě ťadh wogska postawil Bůh proti
Eǧhptčanům: maUcho, blechh, kobylkh; od kobxš:x7
lek ae pťemožeU silný král, we swč slabosti se
whpjnage. Tcn, který swč rámě proti Hospodi:
UU pozwcdl, nhnj kobhlcc se podrobUge. Toto
kobhlkh gsaU w gižnjch zemjch wřtssj, onh se poee:
dobagj tam ptákům, ktcrě kdož se wznesaU k oblael
kům, i slUUce zastjnj.

Každá z tťchto Uwedených raU čclj proli niš17
gakě neprawosti lidskč. Woda w krcw obráceUá
bhla trestem ncswoonsti , která w Eǧhptčanech
až do krwe objhala. Množstwj žab proti eroli
awádč žnefwornosti pochážegjcj. MUsskh a stťgt
Uice pťisslh a rozplemenilo se ncisledkem gegich
sUžowcinj. Mor ge sskrtil, ponťwadž sskrtilři
gim)ch ncwiňátek. Baulc, wťedy, Ueťcsti na tčle,
pončwadž slUžebnýchZsraelitů tčla trýznili. KrUe
pobitj, oheň zachwútil gim polnj plod, ponřwadž
lakomj, samochtiwj, lanpcžchi byli. Zl co znan
mcnagj kobhlkh? Gegich mstiwost, qna cti Utrxt
hawost, Uefmjťcnliwost. Gako onh ostrými zobá:
kh pozobalh krcisnčobilj, a co Uepožralh, pocUpalo;
tak takč mstiwý člowčk wsse zničj, gmřnj i čest

bližnjho. Že se m jti nemáme, Uřiǧi giž mndr171 x!te
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rowe xpohansstj. Mstjti se nemúme nikoliw, aniž
Ublišowati. Kdo se smilUge nad Uepťjtelem sklju
řeným a pomahá, kdhž potťebuge, býwú milou
wún odc wssech pro fwaU wljdnost a dobrotU.
Dioǧeneď bhw tázán od Učkoho, gak bh se mstiti
mřl , odpowřdřl: BUď sprawedliwý a hodný.
Kdo nepťjrele chwúlj, sám obdčcgnř che chwálh
tčžj, Uežli nepťjtel chwálený. Cěsar zakázal Pom:
pejowi postawenaU sochU erssiti; tjmto ale zá:j
kazem wostawřl gi sám sobř. TomU, kdo ti Ublj:
žil, pronaž dobrodinj, řjkawala swatá Mžbčta.
Wssickni bUďte gednomhslnj, napomjnú Uáď mistr
a Pán, litostiwj, bratrstwa miloijci, mjrnj,
pokognj; neodplacUgjce zlého za zlé, ani žloťe:
ťenstwj za zloťečenstwj. Neboť kdo chce milo:
wati žiwot, a widřti dnh dobrč, skrocUgž gazhk
swůg od zleho, ústa gcho ať nemlij lsti. au
Následowánj hoden gest tento pťjklad. Po mno:s
ha stoletj se nazýwala w Boloǧnř gedna Ulice
„Uábožnch ťili bohabogUaU“, ponťjwadž fe tam
o Udúlčm sslechetném řiUU kťesťanskč jool)abogno:t
sti whprange. Bhdlela tam gistú žcna rodU
ssiechtickčho, matka grdinčho syna, ktcrý bol po:t
třssenjm swých rodiťů. Stalo se gednoho dne,
že shnáček na Ulici hrage, Ua rhtjře ozbrogeněu
ho ze hrh bo whtshUgjcjho sc zlostnč obořil.
Nhtjř okolo gdach taUto smřlostj djtřte rozpáa
len bww, chopj se meče a gednaU ranaU skolj
pachplátko toto. Sotwa že rhtjť hrůzhplný ťin
bol spúchal, pádj ďe zbranj hopkaU kswj pomúu
chanaU do nehbližssjho domU, gehož brána oteu
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wťena bhla, spřchá po schodech nahorU, padl
k nohcim domcicj panj , žádage gi, lw mU mjsta
bezpeřnřbo dopťála. Blťkoliw aUzkostj polekáUa
splnila žúdost rotjťowaU. Nlc práwč, kdož fe gj
podařilo wražedlnjka Ukrýti, pťigdaU fandnj slnn
howč za tjm anmoslem, abh Uprchlěho zlořincc
whpátrali. Tato matrona slibem zawázána podú
gim kljťe domU swěho B tjm doloženjm, že ge
wolno se pťeswkdťiti. thž tito slUhowčpo maru
nčm patránj dům opansstťli, wolalgeden znich:
Tato dobrú panj newj aď, že gcgj shn zamoru
dowán gcst, sice bh lwla wraha gistť whdala, a ne
geg Ukrýwala. Matka Uslossrwssito, ano zwidm:c
mrtwolU swčho djtťte, kteraU práwř do domU
přincsli gfaU lidč, zhrozila senáramnť a tťásla fc
Ua wssech aUdech. Uzamkmxwssi se pak samotna
do fwěho pokoge, pořne kBohU wzdýchati. Gca
ho pak milostj posilnťna gsaUc, toto Ubljženj neu
sla BohU co občt, ano odestila wrahowi wlastn
Uj krwe swě; wražrdlnjk fe estal spnem gegjm.
Nikdh pomstu milowati, welel mistr náš; sskůdce,
wraha cclowati bUde každý z Uúď.

D ewátá rána. Řekl pakHospodinkMog:
žjssowi: „Wztáhni rUkU swaU k Urbi, a bUďte
tmh na žemi Eǧoptskč tak hUstč, abo tak ťjka7
ge makcino býti mohlh. J wztáhl Mogžjš rUkU
knebi: a stalo fe tmh hroznč po wssj zrmi
Eǧoptskč za tťi dni. Geden dr:chčho nrwčdťl,
ani se Uehmxl zmjsta, na ktcrčmž bhl: kdekoli
pak bhdleli fpnowč Jsraclsstj, bhlo swřtlo. J po:
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wowal Farao Mogžjsse a Nrona, a ťekl gim:
Gdťtc, obřtngte HofpodinU: Owce toliko wasse
a skoth ať zůstanaU, také djtkh loasseuUcchťgdaU
o wámi. Řcklx Mogžjš: Wssak občtj takč a záur
palh dáti musiš nám, kteréž bdchom obťtowali
HospodinU, BohU nassemU; a protož take wssc:r
cka stáda půgdaU ďnámi, a nczůstane z nich
ani kophta: kteráž potřcbná gsaU kU poctč Hour
spodinU nassemU, zwlásstř poUřwadž newjme, gak
mnoho bh mťlo občtowáno býti, dokUd na to
mjsto nepřigdcmc. Farao opťt žůsial žatwrzclý,
a ncchtťl propUstiti gich mu a ťrkl k Mogžjssou
wi: Qdegdi odc mne, a warug se, abdď chc
Ucwidřl twúři mě, ktdcrčhožkoli dne Ukážcš fe
mnk, Umřeš. Tak sc stanc, odpowřdřl Mogžjš,
gakž gsi mluwil, UcUzťjmche twáři twč.“

J tato rčma ťrlila proti ncprawosti , ktcrč
fe dopnstili Eǧďptčaně Ua fhncch Jfraelských,
Uzawjragjce ge do žaláťů, káznic, trestnic, kde
Božjho swřtla nefpatřili. Thto tmh mčlh snad
ale i gesstř giný wýžnam. thž ncwidj ťlowřk
wůkol scbc, widj tjm fpjsse do febc. Kdož Uhaur
sne slUnko ncbcď, poťnc gasnč swjtiti slUncc na:
sseho fwědomj. Ncboť ono gcst gasnú lUcerna,
kteraU možná wyskaUmati pwpasti dnssc nassj.
Ono zná nasse mhsslenj, ono žná wssc starč i
nowč. Onoť gest la komoraž kďc wsse w nepoš
rUsscnčm stawU žachowáno gesi. Oblakowč tratj
swau woďU, lcď fwč listj, třlo zdrawj a žiwot,
fwčdomj alc Ucztratj nic, a kdhbh člowčk až do
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ncbc wstaUpil, anebo do pekel, kdhbo se wznesl
až krannj záťi, kdhbh pťcbýwal na bťe U moť:7
skčm, kdpbh pťcď swč pokalcnč stdcc moťskčmU
praUdU tčci dal, neořistj sc tjm, UcUpokogj se.
Ono ťwe, kdhž wsse mlčj, a ,kdhž sc wssc wůkol
a wůkol radUgc, geho hlahol proniká každý rae:
dostný žwUk. Qno ge meť, grnž sc ncžtUpj,
oheň, který neUhasUc, ťcrw neUmjragjcj , tr!žznixen
tcl, který neomdlčwa, žalobnjk, ktcrý ncUstále
žalUgr , saUdcc, ktcrý wždo odsUnge. uu Staťj
pťipodobňowali mUkh hťjssnčho swřdomj gestťábn,
gátra Užjragjrij. Qstatně bhl tcnto trcst tčžBs
ký a weliký. Swřtlo gcst pramrn žiwota, bez
swčtla neboli wr tmách hdUc i krása, ispanilost,
i sjla, i wzrůst, i žiwot wssech žiwoťichů ano.i
bhlin. Tma ge poťátek smrti a stálý průwodťj
gegj; dťjwe než wsseho wc swřtť bhlo tťcba
swčtla, protož i hncd prwnjm slowcm „staň sr“
swětlo Uřinťno gcst. Swčtlo tedy obsah wsscho,
ro krásněho, dokonalěho gest. SwťtlU fc pťipodob:x
ňUgr prawda, krása, žiwot; swčtlcm swťta se
gmenUge i náš Spasitel Zešjš KristUď, shnh
swťtla lidě ctnj, nábožnj a swatj, swčtlU i nem
beská radost. Kýž bo aspoň nám to wčřnč swť:
tlo prawdo, kráfhp šiwota, fwjtilo! Hleď ý slunuc
ko gasnč na náď ďragskč wýsosti, zahlaď chmůrh
dťsnč blUdU, wad a hřjssnosti; Udčl Uassj rtnosti
nchasnach spanilosti.

Desátá rán a. WnUkl mrzi tjm Hospoa
din Mogžjssowi: „Grsstč gchU ráUU dopUstjm
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Ua Faraona, a Ua Eǧopt a potom propUstj wáď,
anobrž pťinUtj wáš whgjti uu whpUdj wáš odfnd.
J ťekl gesstč Mogžjš kFaraonowi, toto prawj
Hospodin: Q půlnoci gá progdU Eǧhpt , a pou
mťe wsseckoprroorozenč w zcmi Eǧhpnkě, od prwozr
rozeneho Faraona, genž po Faraonowi srdkti mťl
na trúnU geho, až do prworozenčho děwko, kteu
sáž gest pťi rUťnjm mlchnč, to gest až do nehniž7
ssjch, iwssecka prworozeUá howad. U wssech pak

.fhnů Jsraelstých pro UčgakaU aUzkosta násilj ncxt
bnde šádněho bědowánj, an gakě k řomn pťjťi:
nh, aniž kdo cekne od ťlowěla až do howada:
abhste wřděli, gak zUameUitým diwem rozdjl ťinj
Hospodill emezi Eǧdptskými a Jsraelskými. Stalo
se pak o půl nori, pobil Hospodin wsseckoprwous
rozenč w zemi Eǧhptskč od prworozcněho Fcn:cudot
na, kterýž sedťti mťl na trůUU geho , až do prroout
rozeněho gatč, kteráž bhla w žaláři , a wssecko
prworozenč howad. J wstal Farao w noci, i
wssickUislUžeijri geho, i wjsickUiEǧyptsstj, a
wzessel kťik weliký w Eǧhptř; Uebo nebhlo domU,
w nřmžbo neležel mrtwý. Staťo se tak, gak Bůh
pťcdpowčděl Mogžjssowi, že budc kťik weliký po
wssj zemi Eǧhptske, gakěhož an prwe nebhlo, ani
kdh potom bUde. N wzkázal Farao po slUžebnj:
cjch Mogžjssowi a Nronowi: Wstaňte a whgdťte
od lidU měho, wh i fhnowe Jfraclsstj; gdčte,
obřtUgte HofpodinU, owce wasse i skow wezměte,

xgakož gste žádali, a odcházegjre požtheUte mi,
žádeote mi sstřstj. J ssli synowč Jsraelsstj okolo
ssestkrát sto tisiců pčssjch mUžů„ kromř dťtj u ale
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iwsseligaký obchý lid bezsijslný wstaupil o Uimi.
N zwčdj Eǧhptsstj, žc gá xgscm Hospodin, prawj
Bůh k Mogžjssowi. m R kdhž zwčstowáno gcst
králi EǧoptskčmU, žc na autťkU gest lid, zmknčno
gest srdcc Faraonowo a služebnjků geho, a ťekli:
Eo gsmc to Uřinili, žc gsme prop:ťstili Zsraele?
Dal žapťáhnami tedo do swěho wozU Farao, a
wefskeren lid swůg wzal ď sebaU. N wzal sscst set
wozů wýborných , a cožkoli w Eǧoptě wozů won
genských bhlo, a wssecko wůdcc wsseho wogska. Z
honil sono Jsraelske. N kdož sc pťibljžil Farao,
pozdwihsse sonowé Jsraelsstj očj swých,Uzťeli Eǧoptu
skčza scbaU, i búli se wrlmi a wolali kHospou
dinU. J řekl Mogžjš k lidn: Nebogte sc, stůgtc
tissc a wizte welikč skntkh Hospodinowo, ktcrčž
Učinj dncď; nebo Eǧdptských, kterčž nhnj widjtc,
nikoli che neUzťjte na wřkh. Hospodin bndc bold
gowati za wáo, a wo bUdete pokog mjti. Mlmd
sonům Jsraelským , ťckl Hospodin kMogžjssowi,
ať gdaU pťed fe Th pak zdwihni hůl swaU,a
wztáhni rUkU swaU na moře, a rozdřl ge, abo
ssli sonowé Jsraelsstj Uprostťed moťc po sUsse Gá
pridám srdcc Eǧopsskďm, alw honili wáď, a oslaa
wen bUdUwe Faraonowi, i we wssem wogsku geu
ho, a we wozjchi w gezdcjchgcho. Y zwťdj Eǧhpt:x
sstj, žr gú gsem Hospodin. N pozdwih sc andřl
Bošs, stúl meži wogsko Ešopskúch a wogsko Jsraul
elských, a lwl oblak temný, a Usiawiťným blehu
skánjm oswřrUgjrj Uoc, tak žc Eǧhptsstj ňm blchu
skánjm přestrasscUi gsaUce, k Jsraelským celú nou
čnj čao pťistaUpiti ncmohli. N .kdhžwztáhl Mogu

)(
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žjš rUkU na moťe, Uťinil Hofpodin, abh UstaUpilo
moťe wťgjrjm prUdkým a horlým wčtrem přeď
erlaU noc, a obrátil nwťe w suchom i rozstaupila
sc woda. J wrssli fonowe Zsraelsstjx prostťedkem
rndčho mořc, Urbo bola woda gako zeď po pran
wt stranč gegich i po lewe. Y honjcr ge Eǧdptu
sstje wesili za nimi do prostťcd moře , a wssecka
gjzda Faraonowa, wozowé geho i gjzdnj. A giž
bhlo bdťnj gitťnj, a pUstiw blehskánj a hťjmánj
Hospodin Ua wogska EǧUptských z mraťnčbo oblau
kU k slaUpU podoťmeho, genš prwč bleoskánjm
swým Zfraelskěmxxlide fwjtil, zmátl a pobil wog:
sko gegich, a zpťewraccl kola wožů zplassenjm ko:
Uj, i mscni gfaUce do hlnbinh. Řckli tedo Eǧhdtu
sstj: Utcčme před Zsraelem , ncboť Hofpodin bo:
gUgc za nř proti nám. Z ťekl Hospodin k Mog:
žjssowi: Wztáhni rUkU fwaU na mořc, ať sc zase
wrútj wodh na Eǧhptské, na wozo i na grzdcc
gegich. Y kdhž wztáhl Mogžjš rUkUproti moťi,
nawrútilo fc hned na Ufwjtřkprwnij mistU;
a kdhž Utjkali Eǧhptsstj, potkald ge wodh, a Uwa:
lil ge Hofpodin do prostťed wln. Z nawrátilo fe,
a pixikrolh wozh i gezdce wsseho wogska Faraonou
wa, což gich koli wesslo za Uimi do moťe, tak že
ani geden nezůstal z nich. Sonowé pak Zfraelsstj
ssli prostťedkem moťc po sUchu, a wodo gim bdlo
qako zeď po prawe i po lcwe strane. Z wofwop
bodil Hospodtn. w ten den Jsraele z rUko Eǧopt:
ských, a widřli ZsraelsstjEǧhptstchmrtwe na bťth
mořskčm, a moc welikaU, ktrraUž bol prokázal
Hospodin na nichn: i bál fe lid Hospodina, Uznali
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ho za prawého Boha, wťťili Mogžjssowi, slUžebe
nij grho, wťťili, že Mogžjš od Boha Hospo:
dina poslán gest. ckF

Wo sc túžete, djtko , proč newinne djtkh zao
chwútil Bůh? OU .ge Páncm žiwota. Ncmůže
hrnťjř Uakládati Uádobau fwan gak chrc.? Neul
wiUUýmwczme Pán Búh šiwot, bh dokúzal, še
gc Pán; winmšm ho wczmc, bo dokúzal, že gcst
fprawcdliwý. Eǧpptčanč házcli do wod prworoš
zence Jfraclských , tedh i Bňh zachwútil prworo:
zenrc gegich. thž noťUj ticho wssUdegiž pano:
walo , a noc polowičkn rrsto bhla Ubťhla, wssea
mohach slowo gako blcsk fc whťjtilo z krci„lowstečxes
ho fjdla Ucch, gako dobowatcl UeUpwsitclný,
gako meč ostrý doniklo do uwssech končiU Faraoo
nowo zemť, a zasáhlo do gcdnoho wsscckoprwoe
rozencc. TU bdli otrowčxzbaweni dřdiců, matko
miláčků swých. Núřek , gaký tU powstal, možnú
pochopiti; neboť sc mohli rodičowč wssjm práwem
domnjwati , že toto prworozenč djtko, ponřwadž
gim zwlásstnj ochrana dle zňkona přináležcla, bU:l
dan Uřkdh zwlássmj podporaU rodičů a Uaděgj
bUdachho pokolenj.

Wida otcc, že djtko taUto raUaUxaž k sizám
pohm:tč gsaU, Utissil ge třmito slowh: Neplačte
nad třmi Ubohými, Ueboť oni pro swaU newimwst
šiwot ťafný položiwsse, wťčný žiwot třžiti bUdaU,
ano požjwagj tam wkřnč radosti; plařte raděgi
nad scbau a prowinťnjmi, ktcrými ťasto fUžUgete
Boha i rodiťe. NcmohaU owssem djtkh za to,
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pakli rodiťowč z ccstd dohrč poblaUdili; obětUgte
se ale mile rádh, můžete:li wassj obřtiwosii rodiu
řům k dobrčmU přispjwati. Pťjklad núsledUgtc
wčcliček w aUle , kterč bedliwk obslUhUgj matku
swaU, a kddž gi obslaUžilo až k nowčmU rogenj,
mile rúdd obťtUgj žiwosh swe. Občt pro twe ro:
diťe nefe zlate owoce, požehnánj na zemi, radost
ldřčUaU tam w nebi.

Záhnba Faraonowa.
Ncnjť wřtssjho nesstřstj nad sstťstj hťjssnjka, dj

swatý .NUǧUstin, ponťwadž se gjm zlá wňle gako
wnitřnj nepťjteleesilnge. Farao bol wždh tak ssťau
sten z ránh, kteraU ho nawsstjwila metla hnřwU
Božjho, opčt a opkt whwáznami , ale k swčmu
nehwťtssjmll ncsstřstj. Geho szstlost a mrawnj
zkáza rostla, až dowrsstla stUdnU smilowánj a ďhoo
ijánj Božjho. Farao UkonťilhrU swaU, co žiu
wý satan wstUpUge z gewisstk lidskeho, gcho zao
chwátj trestagjcj prawire Božj kwýstraze negcn
králů, nýbrž wssechlidj nelidských: geho pozemská
sláwa se potápj w rUdem ťili ťerwrném moťi. u
Bude wám ao diwno, co to za moťe? Možná,
že se w nřm nalezagj pramenowe čerwenau wodU
wodáwagjcj, newj se ale o gistotaU. Neospjssc
prawdř poďobno, žc se w nťm paprstowč siUnečnj
od hor wůkol nťho stnnjcjch zrcadlj.

.skďhž nhnj, milč djtkd, tolikere pohromh, ktcrč
Faraona a geho lid potkalo, chladným rozUmem
a srdcem Uwážjme, mUsjmc sediwiti, že Jsraelitč
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tak ssťastnř a ďez aUrazU z wssclikého nebezo
pcťenstwj wywáznuli. Qdkud tato zwlásstnjochra:
Ua Neowhšssjho? Qded, žc gim tak hognaU
milostj nápomoren bol, brzo andčlo ďcslati ráu
ťil, brzo giná znamenj, gine wůdcc dáwal? un
W erthotatelnč radř Božj bolo to dáwno
giž Uzawťeno, abo národ Jsraelskú se stal kou
lčbkau wokaUpcnj lidskčho. Wsselikč pťjprawď
kpřjsstj thUpitelc Jržjssc Krista dčlo sc giž
dťjwr w národu tomto. U nťho bhlo co stkwostx
ný klčnot řistč nábožrnstwj přstowáno. Qn rbou
wal odpoťátku až do nchstkwťlcgssjho stupnř fwčho
wowinowánj mužů, gcgichž čistč poznánj, maUu
drost, swatost, rožost ctnosti až do dncssnj dobh
zastjnřna ncnj. W takowčmto národu se mohl zau
gistč pewný a důstogný základ nowěho nneawnjul
ho swťta položiti. Z toho ohledU Ustanowil Bůh
wosidoďozenj národU toho, ncgcn z tťlcsných, nýu
brž i zduchownjch wazeb, ktcre gfau blud, chl
wřra, powťra a nemrawnost; ztoho ohledu whu
naložil wssc, co kdofažcnj aUčelU whtknutčho
záhodno bdlo; ztoho ohlch poUžil wssechžiwlů,
zwjťátek rozliťných, znamcnitých lidj, ano san
mých andřlů. uu Zwlásstř Mogžjš zdc whnikú
gakožto mUž wzncssený a ncunawený stha Páo
nč. Newowratitelná důwřra w Boha a láska
k saurozencům fwým gsau ta neopťednřgssi zťjdla,
z nichž sc geho diwoswornost prýsstj. Twč gcst,
ú Panr! moťe, chcrš:li, můžeš ho wsuchau zemi
obrátiti. Twú gc hora, chcešoli, můžeš ncim gi
otewťjti, ano powťsťjm náo poneseš , pakli to
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Tobř ljbo, gsaU geho slowa. Důwřra w Boha
ge wclemocná páka w žiwotč lidskčm, w sstčstji
Ursstťstj, wc wsselikýchnehodách. m W faUženjch
sr důwčťUg w Boha, wolá swatý NUǧUstin, gemU
fe swčť, a nrdopUstj , abo tť potkalo co ginčho,
Ucžli to, co prospťgc. mo Ti, gcnž w Boha daU:
fagj, stanaU sr zmužilými, bUdaU mjti kťjdla gau
ko orlowč, pobťhnaU a neUnawj se. uu Kťjdlo
alc důwťw grst modlitba, totiž Uábožná, w ktere
fe mgcn nasse zálcžitost, nýbrž i žiwot pťcdnássj.
Takowá modlitba posilnila Jcrcmiásse w žaláťi,
Daniela mezi lwh, tťi mládcncčkdw peci ohniwč,
Joba Ua hnogissti, lotra na křjži.nn Gako důu
wřra w Boha profpjwá, ano diwh ťinj, tak takč
lúska žiwá, horach , ktcrá fe onomU ohniwčmU
slaUpU na ccstť do zasljbcnč zcmč swjtjcij pou
dobá. Gcgj swťtlo žádnčho nczawcdc, bhťbhi
mnohč blpdičkh žádostiwosti nassj nám swč swťu
týlko wtjralh.x Slaup ohniwý, kdhž swjtil Jsraeu
litům, zaclánťl Eǧhptťanům: tak tčž láska nasse,
kdhž se Ukáže Ucogasnčgi, oslchgc bczbožnjko.
Kťjž znammj wjtťzstwj nad sobčrtwjm bdl žix
dům pohorsscnjm, a pohanům bláznowstwjm. Lá:
ska alc nikdh newopadá z ccnh a wznesscnosti, bhť
bo i srbe chr ncpťátel mťla, bhťbhi zlj dUchou
wč na ni záwistiwť pohljžcli.

Ncgcn lčd Jsraclský ano i kťcsťanský ťasto
zldlássť do boge proti Utlačitelům swatěho Uábon
žrnstwj nasseho wodjwal. PťjkladU toho zúzraa
čnčho wcdcnj mámc giž zr ťasů cjfaťc Konstann
tina, kdc se křcsťanům dlc poťtU slabým, ale w důlr
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wťťc a lásce k BohU silnúm, ohniwý kťjž o Uú,x
pisem „w tomto znamenj zwjtřzjš,“ Ukázal. A
w stUtkUbogownjci tjmto znamenjm wedeni lwwu
ssc, slawnř zwjtťzili nad wogskcm Machciowým.
Noku 1144, kdož křcsťanč za pťjřinaU oswobo:
zcnj mřsta Zm:salčma od tUreckčhothranstwj
do Palcstino ďe zbranj táhli, a pťi dobýwánj
gcdnoho mřsta w Nrabii gsauce odraženi, blaUdčli
w ssjrých pUstčnách, Ukázal se nepowčdomý wůdre
Ua bjlčm koni a ďe stkwťlým anrjťcm Ua prsaU,
k:clý Umdlmč wogsko ncgeU kwodť, Uýbrž až
k faměmu JerUfalčmU dowcdl, a zmizel. Qwsscm
sr pokaUssjwali po wsieckhťan lidč bezbožnj, faer
lrssnj proroci, řarodčgnjci o to, alw fwaU lstj gia
ných neopatrných sklamali, stawťgjcr se, gakobt!
i gim Bůh zwlásstnj moci bwlUdč!lil.uTakowý fa:7
lrssný Mogžjš powstall za panowánj cjsaře Thcoeur
dosia rokU 433. TeU samý fe wodúwal za mUže
od Boha ktomu konci poslaUčho, abo lid na
ostrowř Krctč sidljcj pťcš mořc do zasljbcnč zemř
Uwedl. N Ualezl hogných náslcdoijků. thž fc
pkibljžil čaď kodchodu, zawedl núslcdownjko swč na
skálU nad moťem fe wdpjnagjcj a wclel, b:y fe
do moťe wrhli. Ti, genž Uposlrchli, ssibalstwjm
tjmto zahomlli, a ti, chž Ua žiwu zůstali, od
rhbúťů a restugjcjch kUpců zachránťni gfaU boli.

Ne poďwoďnjkům, nýbrž jiďem Boha miťxl:l
gjcjm wssecko wčci napomúhagj k dobrčmU. Člo:xr
wřk dobrý fe může panownjkcm swčta unazwati;
geho wůli podrobil Bůh i žiwlh izwjťata , ano
celaU pťjrodu. Mládmeřkům w ohinč .pcci pod:lf
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robil oheň tak, že gim UeUsskodil; Noeowi wodu,
že ho nepohlrila, Danielowi lwo, Josuowi slUnre,
Samuclowi hrom, Eliássowi krkawre, Eliseowi
medwřdo, aposstolům Pčmř bauřc szk, Petrowi
robo, fwatčmU Řchoťi horu, tak.že na geho roza
kaz sc hnula, Theodosiowi cjsaťi wčtrh, kdož stťexar
lo we wálcc o EUgenem odrážclo, a Fclirowi
Nolanskčmu pawaUko tak, že geg swaU sjtj nad
gcskpnj , kteraU obýwal, rozesiťenaU pťed nepťj:t
telemx zachránilo. Tak gako ňailownjkňm Pánk
wsseckdwkci kdobrčmU napomábagj : tak takč odo
pornjkům , nepťátelňm geho wsscckowťci kzlěmU
gsaU; ncchť bohatstwj, nechť zdrawj, nechť Umť:l
nj, nechť whwússenost, nechť i králowská důstogu
Uost. Nčkoliw toto wkci gr Uemálo nad ginč pou
wznásseti se zdagj, nirměnř w okamženj gr snjžj
tak, žc k poznánj negsaU. Pád š wofokčho stano:
wisstť gr hrozný a náhlý. Dňkaz toho nám pou
dáwá Farao , a po nřm che Ukmtnjků panoa
wnických. JUliUď Cčsar se zmorniw wládo Uad
ohromnaU ťjssi řjmskau , toliko tťi lěta swě nex
obmezcnč slúwh požjwal a náhlaU fmrtj ďessel.
Coruš panowal od zagetj Babolonskčho gen tři
lěta , nápotom od Thomoro, lrálowno Schtskě,
násilnř zawraždťn gest, hlawa mU neoprw odZl
seantá do nádobo ď krwj naplnřnč ď tťmi slowo
Uwržena gest: Napog sc Chre krwj, po kterčď
tak xdlaUhožjžnil. Nlerandr Weliký panowol po
zawraždčnj Daria toliko ssestlet, protož geg Npelu
lcď maljť kreslj gako blrsk, genž wogde a hned i
zagde. Malimin, Dioklecian, Yurclian, JUlian,
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Balenš a ginj ťjmsstj cjfaťowe w tťcch prwnjch
stojetjch po Uarozcnj Krista Pána ncihjaU smrtj
žahhmlli, gakožto UkrUtnjri a sUžowatrlowe lidn
stwa. uu Krájowč, genž krwj lidU posspinčli žezlo
swč, tťžiji poslez hroznaU bde, náhlaU smrt i
pcklo zlé.

Marnost Uad marnosti, ipanownickcřsláwa
gc marnost! Co gest žiwot Uúš? Komedic, ne:
boliž diwadclnj hra, kde gedenkaždď fwaU rolh
Uebo úlohU má, a gistaU osobU pťedstangr, teno:
to krále, giUý wonga, trnto rcidre, giný podda:
Učho, tento opřtsedlčcka, giný mřssťana. Po Ukonn
čenj hro gedenkaždý odťw ititUl odložj. stať
NntoniUš od Cěsara pťrmožen l!hw, a nemagc
než práwo zemťjti, prawil: To mcim, co gsem
dal. stať NUǧUstUď, genž dwa a padesáte lct
panowal, ssťastnř a slawnř Umjrage, powolal pťá::
telh swe a tázal fc gich: Zdalibh náležitč swaU
úlohU bdl whkonal? thž přiswťdťilizwolal:
Tedh se mřgte dobťe, k mčmU odchodU.plesagjce.
Wsse, ro swřtskěhogest, zůstane na swřtť, gedině
ctnost gc průwodťj zemťelých. Ptrh se hťjssnjka,
pokladh, ktrrě gsi Uašhromáždij, čj bUdaU? od:
powj: mě Uikoliw; ptep sc ale sprawedliwěho, co
gsi Uašhromaždil ťj bUde, odpowj: „mě až Ua
wťko.“ Pomjgegjrj zbožj gfem skrze chUdč a swaU
ctnost pťenesi na wřťnosi, kdc ho žúdný rez nc:
žcre an Trawa na trawě, kwřt na kwřtU.Pťiu
gde sekať, seřc obogj. Wsselikč tťlo tráwa. Kdožer
bh ncbeskčho pokrmU požjwati chtťl, srďni na trán
wU, skaUmeh se. Dnowč mogi gako stjn sc Uchý:
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lili, č: gá gako trciwa gscm Ufchl. Eo phssnjprach
a popel?uStjn, loď, pták, žádUetčž Uezance:
chagj památkh po sobř, kdhž odplonaU; Za tak
bhď chtčl i th odplpnaUti ztohoto fwťta? Qd:e
stUp to od tcbe! uu Q to se tčž stareote, milč
djtkh, aďyste zdc giž zanechalh nťgakaU památe:
kU, Uegen Ua hťbitowř, Uýbrž i w knize žiwota.
Nápiď, který má gedenkrátc wáš ňčchrobek oždou
bowati, ať zUj takto : Pťibýwal wťkem, maU::
drostj a milostj před Bohcm i pťed lidmi, a to
negen w ústech wassichpěstowatclů, Uýbrž i w frdci
wassem. Gčný nápiď Ua hrobU FaraonowU: Eo zde
žeraU rhbh, moťskýrak? Farao toť, král, nelidský
drak. b

S tjmto rožgjmáUjm Ukončil otcc swe wce
ťernj ťtenj. Djtkh bhlo za to otci welmi poe
wdřčUj, opčt o nťco maUdťegssj a to co flibo:l
wali plniti wolnj. uu Zatjm fe Utisslla bcmxeur
ťka,ukterá dmne bhla do domU tohoto Uábožněho
hospodáťe wehnala, a Uastala Uoc. Gci chtťl awu
Uj dále, aneb afpoň Ua hospodU gjti, ale žbrán
Uilo se mi. Noc bhla po baUťcc welmi tichá.
Nebe še swým stkwťlým komonstwem pohljželo
Bpťelibým úsměchrm Ua náš. Lůžko mč nebolo
stkwostne ale ťistč. Gá odpořjwal gako mUohď
uroženec w palácU swěm. Zdálo se mi, že gfem
na Uowém swťtť; gen že co se ždá, gest sen.
ZkUsscnost mnc bohUžel o tom poUřUge. Gako
grdna wlassťowka Ueťinj garo, tak take geden úe
kaz Uábožnebo whchowáwáUjerowrúti pťeswědr



307

čenj Uasse o wsseobecnem sc rozwodUknj schUu
dlosti a szstlosti mrawnj. Ql dokawád nebUdaU
Uegen .wůdrowě a pčstaUnowč mlúdeže, Uýbrž
wssickni lidnmilowč wssemožnými prostťedko na
to hledkti a tlaťiti, abh fe wesskerč sjlo mládeže,
tedh i mrawnj w stegnčm pomčrU wszzowalo
a wzdťláwalh, abo žiwelx náboženský nezanikal,
nýbrž wolný a slUssný wlnw mřl: Uelze očckei:p
wat dospělých aUdů fpoleťnosti lidskč. Gako owocr
Uedozrage bez slUnce a ssťáwh od koťene se Ue:
rozbjhagjcj, tak takč ncdospčge občan kssťastnčmU
a blaženěmU žitj, pakli„ se wjrh od Boha danč
spUstj. PaUhý rozUm podá gemU bledčho swětla,
ale aUplnčho gasna a tcpla nikdo!

Žiwot swntého Snřurninn n Dntiwa,
mUčcdlnjkůpatroUň swěcch dUe swcitcčujho(r. 316).

Pohanč nenáwidjce kťesťanů Uchopili se ochot:
nk každč pťjlcžitosti kgich zahnbenj a wpple:
mťnj. Dioklecian cjfať rozkážal pod ztracerm
hrdla, abh kťesťanč pjsma swatá pohanstým wrchee
nostem kU spálenj wpdali, aniž se che k slUžu
Bám Božjm a kU whkonáwánj cjrkewnjch obťa:
dů šcházcli. Qni ale magjce pjsma swatá iwsseer
cken Uábhtck cjrkewnj w nehwřtssj Uctiwosti, mh:e
sleli, žc lw wodánj pjsem zrádaU bplo wjrh.
Protož ozbrogiwsse se sstjtem dUchownjm uu prclex
wan wťrch ou rozkazU cjsaťskčho UposlcchnaUti
fe zpřťowali. Prawda sice, že mnozj cjrkwi sc
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také zproncwřťili a swatá pjsma Ua oheň položili:
ale wťtssjčástka jb!)lcr tťch, chž nasadili radťgi
žiwot swůg, než bh spálerm swatých pjscm wjrh
fwč fe boli odťekli. SUrowost pohanská zUťila
obzwlásstč proti kťesianům w Ybitině, mčstč proo
konsUlárnj Nfrikh. GednaU w Uedřli konal Sax
UlrniU, tčhož mťsta kUťz, w domř thawia Fe:
lire U přjtomnosti 49 kťesťanůslUžbhBožj. thž
se o tom zpráwci mťsta dowťdřli, pťitrhli Uáhle
š wogskem k domu, a gawssc wefmčš wssccko přj:
tomné, xpohUclliuge k faUdU. Nehznamenitěgssj
mezi nimi bhli: Sw. SalUrnin, knťzeř) Břthrmi
dřtmi swými: SatUrninem, Fclirem, Marčj a
Hilarionem pacholetem; fw. DatinB , starosta
mřsta; sw. NmpeliUB, Noǧaciam:ď a Biktoria.
ZmUžile Umzmxli lpssickni tito, ani djtkh newhgj:r
mage pťed saUdem, že kťesiaUh gsaU, a tak wee:
felaU mhslj wer swaU w Krista a úctU swaU kU
pjsmům swatým na gewo dáwali, že i pijtomnj
diwáci frdnatosti gegich sc podiwili. N tak ďma:
žána a Shlazena ponřkUd lwla potUpa, kteraU bi:
skup ledamlď Ua cjrkew tjm Uwalil, že pjfma
swatá Ua těmž saměm mjstť kspálenj bhl wodal.
Sama Uebesa Uemohla prý Ua tUto zrádn bist:::t
powU fe djwati, Ueboť žťistčho gasna spadlý dessť
oheň Uhasil, a qupobitj potlanklo na užnamch
hnťwU Božjbo wůkolnj pole a kraginh. Pohanč
alc nedbagjcexna tento patrný žázrak, sepiali zaur

e) W prwnscb čafecd cjrkwc wpswčrowalt se i ženatj na
lnčžstwo. o kterých anplnť dokonalosti U wjře a obrowánj
bczauhonnčm wčdomost a pťefwťdčenostbpla. Red.
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gatč křesťanh okowy a do mťsta Karthaǧo, kdež
sc práwř .melimlo prokonsul zdržowal, odwedli.
Swatj whznáwačč plesagjce radosij, že pro Krč:x
sta trpťti bUdaU, celan ccstaU žpjwali žalmh .a
dobroťečili PáUU. YnUlinUď Uslhsscw, že wězňowe
od radh mťsta Abitina proto pťedwedeni gfaU,
že proti zákonům rjfaťským bwkinedělnj den fwč:
tili, šborh cjrkewnj drželi a pjsma fwatá whdati
nechtřlič otcizal fe Datiwa, gednoho zwěžňůw,
gakčho bh stawU bhl a zdali takě w cjrkeijch
šborech bhl podlez bral? N kdhš tento poslednj
otázce bhl přiswťdťil, a žc kťesťanem gest, who
žnal, rozkcizal NnUlinUď geg na skťipcc natáu
hnaUti. W tom alé pťedstaUpilThelckimď a prao
hna po korUUč mUťedlUickěhlafem wolal: „Mh
wssickni gfme kťesťanč, wssickni podjl agsme mřli
wc Sborech cjrkelpUjch.“ Nnulimxď taUto řečj mno:
hem che rozdráždťn, kázal Thelekia bcz odkla::
dU Ua stťiper Uapnami a želežnými hákh a ostrý:
mi klikami trhati. Nle mUředlnjk Božj zachoelj
wciwal w nehkrmťgssjch mUkách a w nehwčtssich
bolestech stálaU apewnau mhsl, djkh BohU wzdá:
wage a takto se modle: „Bože můg, dřkUgi
Tobč! Wc gmčnu swčm, Kristc Shnu Božj,
whfwoboď služcbnjkw swč !“ Pak obrátiw ťeč
kNUUlinowi a kU katanům wece: „Wh chproa:l
wedliwk gednáte, bdejci, wh gednáte proti Pá:
nU BohU. Q Bože můg, Urhleď na hťjchh geur
gich! wh hťessjte, wh Uessťastnjci! wh hřcssjte
proti Páml BohU! Zachowciwehte přikázánj n.ehu
whšssjho Boha. Wh Uepráwř gednáte, newinne
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mUťjce! Mh negfme wražcdlnjri, žúdný podwod
nctjžj dUssenasse. Q Božr, smilng se! dčkUgiTobř,
Bože, Udťl mi pro gmčno swč stálosti, a Umpsnooel
boď slUžrbnjkh swe zc žalcřřetohoto swřta.“ Wix
da YnUliUB, že ani nchkrmssj mUkU stálost a
szžilost mUťedlUjkaPánč ncpťemohau, rozkázal
od mUčenj přestati a do žaláře geg opčt Uwrci.

DatinB, kterýž až posawád na skťipci noi:lr
sel, wida gak statnř Thelikuď wssecky mUko přeu
máhá, mnohokrúte wolal, že kťesťancm gest. TU
powstal proti UťmU Fort:lnaciamxš, tehdáž gesstř
gsa pohanem, a winil gcg, že grho sestrU Bik:n
torii pťemluwil, abh wer kťcsťanskaUpťigala,
domow opnstila a B ginými kťrfťanh do Nbitinh
se odebrala. Slhssjc Biktoria ťeťi bratra swčho,
odpowědřla prostofrdeťnť: že cokoli Učinila, do:ll
browolně se stalo a zwlastUjho pťeswědčenj; že
take byla na slUžbách Božjch w ch nedřlUj;
a že kťefťankaU gest. Na nrhwchš rozzUťcn
rozkázal YnUlinUď Datiwa co nchnkrmnřgi mUu
čiti, rož i katanč whkonati se wsscmožnť pťiči:
nili, cele třlo ostrými hákh rozdjragjce, do prfaU
sekagjce a we wnitťnostech geho fe máchagjre.
Nč tak trnachmU lidU broznč diwadlo poskhtoo
wali, nicmčnč mUčcdlnjk Božj zůftal Uepťcmo:r
žen; neb gakkoli aUdowe gcho boli mekmlti,
střewa ztrhaná, bokw zedraUč, modlil se pťece
zmužilaU Uwslj: „Q Kriste Pane můg, Uedeh
mi zahcmbrnll býti!“ N milost Božj takč dxčwnť
geg sjlila, že YnUlimlď ncmoha mUkami ho pťeu
moci, do wťzenj Uwrci rozkázal.
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Nhnj dossla take ťada na kUťzc SatUro
Uina, stareřka Ua Uehweoš ctihodného, kterýžto
erhrožcnaU mhslj a dUchem, w BohU zakotu
wcným na mnkh bratrů swých w Kristú se bhl
djwal. „Gsi to to,“ zkťikl NnUlinUš , „co thto
bhl ponaUkal, abh proti wůli a žákoUům cjsccřar
ským cjrkewnj ďbord držcli?“ SatUrUiU odpoe
wťdťl: „MU gsmc dobrým práwrm fwřtili deU
Pánř.„ „N gak to ?“ tcizal se prokonsUl.
nProto že fwčcch Urdčle opUstiti se neslUssj,le
odpowědčl tento, „gelikož tak zcikon Uáš tomU
wrlj.“ Na pokhnmj NnUlan dali se katane
i hned do wclebnčho starce a diwoce š Ujm
Uakládali, draUce tělo geho, trhagjce aUdP a
máchagj fe toe intřnostech tak, že holé kosti a
nahe hncito widťti bhlo. QU ale modlil fe řka:
„Prosjm Tč Kriste, whsit!š mne! DťkUgi Ti,
o Bože! rozkaš, abhch sťat bt)l! Prosjm Tk
Kriste, smilUg fe nade mnaU: SUUU Božj! pooe
moziš mi.“ NUUliUUš wida se pťcmožena býti,
rozkázal, bo Be skťipcc snať a w žaláři Ua fmrt
chowčm lwl.

Po SatUrUinowi mUčeUi gsaUce: Emcriu
tnš, Feli:owč, NmpeliUš, NogacianUš, Marioe
mUš SatUrniUUď mladssj a g. podobnými mUu
kami, a tak erhroženč a szžile ge přestáli,
že ani grden tdjrh fwč Uezapřel. Wfsickni geu
dUohlasUč wxyžnáwali: še zúkonem Božjm Ue:us
dřlnj deU fwčtiti pťikázáno gest , a že pjsma
fwatú magj Uapfána w srdcjch fwých. Pod mUu
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kami whpUstili oba Felisowč ducha, ostatnj ale
do wťzrnj Uwrženi bhli.

Nad gině w tomto bogi whnikala zmnži:
lostj a statnostj fw. Wiktoria, panna Uroženostj,
sličnosij a ctnostmi dalcko ssiroko powřstnú. Při:l
gawssi giž w aUtlčm wťkU wer KristowU zssjech:
tila negen mrasoh swč, ale gakási welebnost,
čistotU tťla i dnsse gechj ozářowala twáťi ge:
gj. Proti wůli swč mUži zasnanbena ana wzdor
snažných proseb kU wdánj nUcena, whskořila
w den fwatebnj oknem ou zpolěhagjc fe Ua
pomoc ženicha swčho, Krista Pána.u Šťastnř fc
na zrm dostawssi, Utekla sc do pťjstawU ťistoth,
do kostcla, a tam obťtowala panenstwj swč Páu
nU BohU swčmU. Gj, genž palmh panenstwj
wjtťžoslawnť bhla si dobhla, Urpřicházrlo ža třž:
ko, takč palmh mučedlnictwj dofjci. NnUlinUš
bera ohled, že Biktoria pocházj zrodU sslechet:t
nčho, a bratr gegj FortUnacianUď w radě sedj,
fnažil fe gi kzapťenj Krista přemlUwiti. J táo
zal se gj, gakčbh wjrh bdla? „Gá gsem kťeo
sťanka,“ odpowřdřla ona. Bratr Fortunaciamxš
chtť sestru whmlauwati a mUk zpwstiti, prawil,
žebh smhslem bhla pominUtá. Qna wssak odpo:
wědťla: „Gá mám smhslh w moci swě, a Uč.e
kdy gsem se nezmťnila.“ NnUlčnUš otázal se m):
nj, zdalibh nechtřla š bratrem swým odegjti?
„Nechci,“ prawila ona, „neboť gsem kťesťankau,
a mogi bratřj gsan gcdině ti, kteťj pťikázanj
Božj ostťjhagj.ckelelimlš pwsil gč nhnj slowh
pťjwřtiwými, abh pamatowala na blaho fwč
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a sietťila žiwota swčho. Yle mUťedlnice Pánč
odpowřdřla : „Wždpť pak gscm ti giž ťekla, že
kťesťankaU gsem, žc we ďborcch kťesťanů gsem bý:
wala, nedřlnj dcn ď bratťjmi swťtjwala.“ Uslha
ssaw YnUlinUď toto odpornč ťcčť, kázal srdnataU
djwkU do šaláťe k ostatnjm kťcsťanům Uwrci, a
nemoha ani mUžů, ani slabč djwkh pťcmoci : chtčl
konečnť na newinných djtkách sstťstj fwěho kusiti.
Z tázal sc Hilariona, ermladssjho sona Satnrel
Uina knťze, pacholjka welmi aUtleho wčkU: zda:ul
libp i on za pťjkladem bratťj swých bhl chodil ?
Hilarion wida stálost otce a bratřj swých odpou
wřdťl: „Gá gsrm kťcsťamm. Z dobrč wůle a
samochtť býwal gscm ď otcem a bratťjmi wc Bbou
rech cjrkewnjch.“ Nnulim:ď mhsle, že pohrůžkami
pacholc zastrassj, hrozil mU tresto, gakými fc dčti
káráwagj. Hilarion ale dal sc do smjchU.„Gá
ti nechám noď a Ussi Uťezati,“ prawil prokonsUl.
„To můžeš,“ odwecc pacholjk, „gá ale gsem křcn
fťancm.“ NnUlinUď zatagiw sřUd a hUťw swůg
dal pachole do wčzcnj Uwrci, kterčž odcházcgjc
zwolalo : „Djko BohU!“ GakaU smrtj swatj
tito mUťcdlnjci žiwot swůg dokonali, dogista nen
wj fe. Toliko to sc twrdj, še gedni hladem, drUzj
následkem swých ran a ginj opřt Ua giný způsob
Umťeli.

Rozgjmúnj.
„Swťccnj dnc ncdklnjho opUstiti se nefmj,“

prawili sw. mUčcdlnjci, a radťgi žiwot nastawili,
Uežli bo onrn zákon Božj bhli pťestaUpili. N gak

14
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stoťtili aprtonj kťestane eden Pánř? uo Prwnj
kťesťaneobklowali celý ch, a nikoli gen aš půl
hodinp slUžbám Božjm. SlUžbo Božj : noyklčxdáǧ
Uj slowa Božjho, Uekrwawá obťt msse swate, pťiu
gjmánj welebnč Swátosti bhlh gim milegssj Uad
zdrawj a nad žiwot. Aprotož sami fUďte Nehu
milegssj, zdali nhnčgssj kťesťane onťm starým
podobni gsaU? Gfme take mh tak bedliwj w slUžo:
beich Božjch, gsme takč mh tak ochotnj kpixigjms
mánj welebnč Swátosti , tak pozornj pťi hláseinj
slowa Božjho? Wiztc gake to lopotowáUj a kou
lotánj, gake to práce w dnh Uedčlnj a swáteťUj.
Za malichernými ťasto pťjťinami zanrdbúwáme
slUžbh Božj, pro swťtske !ossak rozkossc a zciležiu
tosti dosti ťasU máme, ba i noci, kdhž toho tťeu
ba, Uastangemc. Zdá sc, že kdhž po6 dnj gsme
se lopotili pro tťlo, že dUssetoho zaslUhUge, abh
fedmý aspoň den gegij blahU se obťtowal; ždá
sr, že slUssUo, kdhž relý týdelt slaUžili gsmc fwčn
tU, abhchom den Pánť zaswčtili Páml BohU.
Kdo mhslj, že tťlo w ďnh Uedřlnj a swáteřnj
sobř odpoťine po ssestidennj práci, kďhž ge w hou
wadske rozkosse a Umdlčwagjcj wefelj ponoťj, trnť
sám sebe klame a lhák gcst. DUssi a tčlU odpočiǧ
UUtj toliko w BohU gcst.

„Pomni, abhš den swáteťUjswktil. Šest dnj
bUdeš pracowati, sedmčho pak dUe sobota Hom
spodan Bouhatwěhogest.“ (2. Mogž.20, 8u10).

„Sobota pro řlowťka Učinťná gest, a Ue člom
wřkpro fobotU.“ (Mark. 2, 27.)
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Modlitďa.
Wřčný Boše! ktcrýž gsi dcn swáteťnj ktomn

Ustanowťl, abhchom w pokogi Tobť slaUžiti moen
hli : propůgč nám prosime, bhchom dnh ncdčlUj
a swátcťnj podle Twě fwatč wůlc tráwilč a obn
nongjcc swaU wer, Tebc wxclcbjcca chwáljcc,
dUssiswaU tťlem a slowem Shna Twčho nasthu
gjcc , strze ťasný pokog se Ua wťťnč odpořinUtj
pťiprawili.Skrze Jch Krista. chn.

Mš:u

14š“



M U clj o m Uj b o g
proň

oPilfiwjn
gakož wůbcc známě , aUhlawnj pkjčinř netoliko

hancbnřho zlchčowánj dnů fwútcčnjch a zaswťccu

ných, nýbrž i nctcčnosti Uábožcnskř.



Nemýltc fc, dj fwatý aposstol Wawel we swčmprwnjm
pfanj kc .Korpntňm w ssestčkapitole, o pilci krúlow:
stwjm Bošjm wlúďnaxmi erďňdaU.

dewnjt gfaU stUtkowétčla, dj fwatý aposstol Ba:
wel we fwém psanj kUǦalatňm ťúpaté lapitole, genz
gfaU,opilstwj, hodowúnj a t.d., o kte:ýchzwám
pťedpowjdúm; gakoš gfem t p:wč prawil, šc kdoš tako:
wé wčci činj, králowstwj Bošjho dčdčctwj UcdogdaU.



úwod.

Hlawnj pramen nctečnosti a giných wad wču
kU nasseho, gak z pťcdcfslých pogcdnánj wofwjtú,
gest odhalen. Gednalo se nám tčš o to..u ťádnč
ho zacpati. K tomU bhlo anržrno a důwodnk
Ukážáno, ťehobochom se w ncďťli a we swátek
warowati, a cobhchomčiniti mťli, abo tito deolr
wč dlc pťeďpisU ke cti a sláwť Božj a k obccnémU
prospťchU nassemU swťceni boli. N wssak poná:
zánj Ua lo, čeho se warowati máme , stalo se to:
liko wsseobernř, tak že tjmlo prostťedkcm wadh
swťcenj, genž hlUboko w srdci wkoťenťně gsaU,
a Uáwhkem takřka w přirozenost wcssly, sotwa sc
odstranti ďagj. ou Bnde zdc tťeba žwlásstnjho poď
gedUánj o gednotlčwých wadách swťcenj dnů fwáe
teťnjch, a sice pťcdcwssjm o tč neprawosti, ktcrá
nehťastčgi tčmřť na wssech mjstrch , kde lide obý:
wagj, we dne iw Uoci, Ua každý ďen, obzwlásstč
ale we swátek swými otrokO mocnk wládnc, mUžů
i žen kU stolU swemU swoláwá, starců ani mlaa
djků ncssetťj, a tjm Uctoliko hanebnčho zlehťowciň
nj dUů zaswřccných, Uýbrž i nctcčnosti Uáboženskč
aUhlawnj pťjčinaU gest. Gmeno gegj gcst opila
stwj, zwlásstčUestťjdmostj w pitj hoťalkh.
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Kdož se skanmagjcjm okem ,we swčtě poohlj:ur
dneme, ď bolestj fpatťUgeme, kterak lidč oldznolá:l
sstk za nassjch dnů, netoliko dUcholeoněalcbrž itč:x
lefnk chUrawťgj, skljčeni gfaUce mdUhem, kterýbo
se an Ulečiti Urdal, kdobo nebhlo lčkaťe wýte:
ťUeho, gchž dána wsscliká moc Ua Uebi i Ua ze5
mi. N gmeno toho neduhU gest baženj po
ro zkossi. u Koťcn toho rozžjraweho UchhU
naleznem w frdci Ewd. ŽeUa, gak dj Pjsmo fwa:
te, Uposlechlauhlan swůdnjkowa; zachtčlo se gj
zapowězcnčho owoce, Utrhla gc tedo, gcdla, a
dala tčž Ndamowh; on gedl takč, a perj hťjch
bhl zpáchán. Žádost požjwáUj zbawila Uassc roo
dičc rágc, an Učinila z djtek Božjch djtkd hťjchU
a zawrženj. Tato žádost bhla prwotnj UedUhwco
sskeréholidstwa, ona se whwinowala ch a chc,
až wzrostla w gcdowatý strom, který fwe ratolcstč
do wssechpokolcnj, wkků a stawů ansstj, a welmi
pewnť zakoťenčU gest.

Prwnj Uehznámťgssj a UedžáhUbnčgssj drnh
teto žúdosti gest opilstwj aneb ožralstwj.
Toto mú, gako kašdá giná nárUžiwost fwůg pra:t
men Ueb půwod w gistč erohnUtelUč potťebk uo
to gest w pitj. Pitj gcstowssemgedUaz erthUu
telných potťel! k zachowánj žiwota wczdrgssjho,
tak že člowřk spjsse bcz gjdla Ucžli bez nápoge ob:
siáti můše. Protož mUčj žjžrň che Uežli hlad :
a proto takč býwá člowťkfpjsscopilstwj Uežli obšeru
stwj oddán. Chlast powstáwá pťjlissnýmwowinmjm
zážiwných Uástwgů, a gcgich UrUnawcnaU slUžbaU.
Gestližc chlast wegde w Uáwhk pitj, gmcnUge fe
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opilstwj. Lidč náwhkU tomU oddanč nazý:
wú Jsaiúš prorok rekh w pitj a hrdino w chlaet
stU. Gcoli tato Uestťjdmost w pitj tak silná, že
se mozek we swých powinnostech matc a Užjwčmj
rozUmU nallgistý uťaď pťetrhUgc, tUť nazýwáme
staw tento ožralstwjm. Žádost pitj, dokawad
požádawkům pťirozcnosti pťi!nťťená gest a w me::
zech rozUmU se UdržUge, gest pťirochá , prawú,
pořádná. To grst tenkrát, kdhž ssetrnk nápog
woljmc, ťádný aUmhsl pťi pitj máme, a slU:s
ssnaU mer w pitj zachowáwáme.u Nic ner
osikliwkgssjho, ohawnkgssjbo a sskodliwťgssjho nad
nestťjdmost opilstwj. NicmčUř Užjwá opilcc rozu
ličných wýmlUw, ktcrč fe pťi zralcgssjm Uwú:
žcnj w inec rozpadáwagj. N gcstliže sc pra:x
men opilstwj žáhh nczacpc , bUdaU geho posle:s
dnj wřci hroznč, a nadkge, whkaUpenj sez opil5a
stwi ďht!ne.

Než nechtťgme nad whkaUpenjm takowčho poep
litowánj hodněho zpozdilce zanati, nýbrž Uohna:l
ložme wsse, abhchom ge zjskali a kUpokánj pťi:
wrdli. K tomU konci se bUdcme Utjkati k PánU
BohU a Ua gcgich polepssch pracowati. GcU
ď chUtj do toho! Bůh za náo a o Uámi bUdc bo:x
gowati. PaUsstjmcť fc do boge dUchownjho, pro
ťcst a zwelebenj Králc wřčnčho, do boge proti
hrožnčmU hťjchU, a pro zachowčmž dUsse w ncb.cšn
pcťenstwj zráth spafcnj wťzjcj. BogUgeme, opáu
sani gsance mcčcm slowa Božjho, neboť co psci:s
no, proto gest psáno, abpchom ncssicchetnoskgea

gich podwrátilř a hťjch wpkoťrnili.)(Nechť tedh
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giž gednaU pomine to hťjssnč, pončwadž bezmjra7
Ue a nestťjdme prodlčwúnj w krčmúch a hospoou
dách ďne Uedřlnjho a swátečnjho, Uechť se whstčn
hUge ten dUch Uečistý pohanský z přjbhtků kťeu
staUských Ua mjsta pUstú a sUchá, kdež bh sc mU
neobťtowalo che. Nechť pohhnaU tak zwanč mou
drč pondřlkh , zasioťcenč Uestťjdmosti a zahálcc,
ktcrč obč mUohýchdalssjch neprawostj plodj! Nechť
zmizegj ž obhťege hehřiwč Schůzkoťemeslnjků a gich
chafnjků, kteťj začUaUcc pjti w Uedčli, gesstř drUu
hčho dnc w chlastU pokrařUgj, a takto wýdřlek
celčho týdUe bjdnť zabjgegj! Nechť pťestam giž
gednaU ta ohawUú fwatokrádež, kde ťemeslnjk čaš
prozahúlený, čaš BohU, rodinř i sobě Ukradený,
Uahraditi chce UowaU krádcžj , totiž odepťenjm
BohU powinnč úcto w čaď Uedťlnj, abh UemUsila
za hťjsjUý pondřlek trpčti swatú nedťle! Po:p
zorUgme žiwot ťemeslnjka! Eclý týden se trmúcj
w dleť swč, a kdhž pťigdc konečUř deU fedmý,
deU PúUř, ani tU nepťege sobř odpoťiUUtj; ale
dodřláwá, dodčláwá do dcsiti, do gedcnácti
hodiU, Ueboť obgednawatrl chcemjti prúci hotoa
waU, a ťemeslnjkUetraná sobř geg rozhnřwati,
zatjm ale nefwřcenjm Uedřle Urúžj Pána Uehwhš:
ssjho, a ztoho si nedčlá nic! quatjm skončenh
gfaU slUžbhBošj, a on wstáwá UnaweU pracj od
stolkUswěho, fnad abh nawsstjwil Boha w pťjut
bhtkUGeho, w chrámU? Q, mehljte se! m Qn
chwátú do krčmh, kdež gest roeselá šchůzka bratřj
gemU rowUých , kteťjž tam ťasto přeš dopo:r
lchj slUžbo Božj ťaš drahý, řaB swatoswatý,
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marným howorem, roszstilhmi ssprýmia nestrjdu
mhm popjgenjm zabjgeli, a anze gesstřna nťho
čekagj , abh on do wrsclosti giž ochabUgjcj fwým
důwtipcm a negakým Uowým žcrtcm zakťjsm:l a
takto oheň giž Uhasjnagjcj znowU rozháral, a gim
ostatek nedťle prohýťiti a w bláto žasslapati pou
mohl! u Gmcmlgctc:li hýřcnj toto nrwinnč a
wýmlanč , newjm wťrU gak bhchmťl Uazwati
prostopássnosk bczUzdnaU , w kterčž sc pťed pťjul
sstjm Krista Ježjsse pohanč kochali!?

Nozgjmčmj prwnj.
Q wolenj Uúpoge.

LBjna a nápoge opognčho nebUdc
pjti. LUk. 1, 15.

Pjti, aniž fe žeptati, co? ncnapadne zagistě
šádnčmU tworU rozUmnčmU. um Sama žwjťata
si wobjragj dlc čichUgcn takowý nápog , ktrrčho
S profpťchemzdrawj lze Užjti. ij chr bUde
ťlowťk a kťesťan dťjwe, nežli pige, fe tázati:
Co mohU, co smjm a co mám pjti? Neboť
gsaU ža nassich dnů, kde sc potťcbh lidskč Uad
mer rozmáhagj , nápoge přerožliťnč. Nehobhu
ťegnťgssj gsaU: woda, piwo, wjno, hoťalka.om
Pjti, a Uezeptati se, který ztťchto nápogů gest
zdrawj a gmťnj mčmU unehpišimťi:enťgssj, bhlo
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lw tolik, gako pjti nepořádnk a ď hťjchem. Qkuet
sime:li totiž Uápogů tčchto, a proskaumámcé:li gc
lepe, nabUdcmc brzo toho pťefwčdčcnj, že wcx
zmcme:li to pťjsttť, toliko woda gest nápogem
pťjrodaU weleným , Uápogem lidem i žwjťatům
obchým, wssj omangjcj silh prázdmžm; wsseck!!
pak ostatnj Uápoge, gakkoliw fc gmcmlgj, gsaU
Umřle strogenh, obfahUgj w sobř chc Ueb meUť
omamU. Toliko ijo, dokud Uekysalo, aneb
o řástkaU wodh smjsscnč, UcopogUge, a w takowčm
stawU ža Uápog pro kťesťcma sr hodj. Piwo tčž
opjgj, a protož za Uápog obyčrgný, wc welike
mjťe, rowUřž fe nehodj; tjm měnť schwalowati
můžeme Uúpogc strogenč Ucb púleně, gelikož wcel
smťš omangj a lidi na miziml pťiwádřgj. Po:l
razilo:li piwo a wjno tisjce, porazila hoťalka deu
sct tisiců.

Ktrrč ž Uápogů tčchto mámc tcdh woliti?
Gá mosljm, žc takowě , ktere Bůh sám fchwálčl,
a ktcrých wssicknirozumnj a rtnostnj lidč powždh
woljwali. O nehwhšssj c. rodinř wj sc, že gen wo:
dU pjge. Co tcdh pjti máme, UčjUáš fám Bůh,
a přjklad wssechsprawcdliwých.

1. NUže, čch núš o tom Uťj sám
Bůh? W tťetj knizeMogžjssowě wclj Bůh Yro:u
nowč: WjUa a né.pogc opog:těho Ueb::dcš pšti,
th ani fhnowč twogj ď tcbaU, kdhžkoli bUdctc mjti
wcházeti do skáUkU UmlUwh , aďostc Uezemťcli.
Ustanower to wřťne w rodcch wafsich. Také abh
gstc rozeznati mohli mezi swatým a Ueposwčcc:
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Uým , mezi ťistým a Ucťistým; těž abhste Uťili
shnh Jsraelskč wssechnťm Ustanowcnjm , kteráž
mlUwil Hospodin k nim skrze Mogžjsse. Lcw. 10.
Tčmi slowh žakange Bůh zťegmř Nronowi a
geho shnům, to gest wssem knťžjm, kdhkoliw do
chrámUk slUžbám Božjm přistUpUgj, wsselikěho
núpoge opogněho požjwati. Takowě nápoge bhlh
za ťafů tehdegssjch wsseckozowoce, fcmena, bhlin,
gečmrnc, z gablek, hrUssckazpalmowěho oworr
whtlaťenč ssťáwh. W pjsni ŠalamaUnowř řteme
o wjnrch koťcnťných a mostU z ǧranátowých gablck,
Ucboť thto opogUgj, ponřwadž w Uich ljh stjw
snřn gcst. Qpilstwj řinj člowťka ke wssemU Ue:7
schopným, a gc:li giž wůbcc wclikaU ncprawostj,
tjm roťtssjncprawostj U knřze, genž má roždn býti
hotow a schopcn, swatě od neswatěho, čistč od
neťistčho rozcznáwati, gcnž pťjkladem i gině wzdř::
láwati a před ncprawostj opatrowati má. Přiká:
zanjtakowč bhlo židowským knřžjm a lewitům tjm
potťchťgssj, gclikož slUžbh gcgich Božj důstogně,
wždřlawatelnč a nad pohanskč mnok,xcm řistťgssj
býti mUselh; powřdomoť ale, že opilstwj pťi lewc::np
sech, grnž sc bohům ke cti dáwalh, wclmi obočegně
ano Upohanů i chwálenobhlo. Nad to UwhkliJsrae:
litč w Eǧhptť na Uápogr opognč, a protož mn:
scli opřt odwhkati. Qwssem nťkteťxjdťgcpiďcowč
gsaU toho mjnřnj, že Eǧoptčanč za starých řasů
ani winic Uemťli; alr gakžbo se pčxkbolo mohlo
králowskčmU ťjssnjkowi w žaláťi o winněm kmenU
zdáti ? ch Herodota a Strabona, dwaU wčro::
hodných dřgrpiďcň, mťli alc w skUtkUza nápog
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ssťáwUzgečmenc, ktcrá UassemUpin welmi poo
dobná a taktčž opognú bhla. u Nle bude sc Uě:u
kdo tázati : Totoť nařjzer Uýkalose toliko kněžj,
a těch toliko w tU dobU, kdož do swatoně, do
chrámU k slawer slUžeb Božjch wstUpotdali ?
Qwsscm! Nle gsaU:liž proto wčřjcj w Uowčm záo
konč wogmmi od Uařjzcnj tohoto? Což nepjsse sw.
aposstol Petr: „Nle wd gste ručdwhwolený, krá:
lowskč knčžstwo, národ swatý, lid dobhtý, abhste
zwěstowali ctnosti toho, kterýž wáš powolal ze
tmh w pťcdiwnč swřtlo swč.“ Gestliže wo Neoc:
milegsij! k intťnij kněšstwUpřináležjte gakož::
to aUdowč tagemstwj plnčho třla Pána Ježjsse
Krista, toho neowhšssjho knřže w Uowěmi starčm
zúkonč dlc ťádU Melchisedcchowa, a i ďe žewnťg:
ssjm kněžstwem každodeUUť do swatyně wstupUgete,
wžúgemnč občtUgjcc: chste:liž che Uežli knřžj
starěho zákona ď knřžjmi Uowčho, wřťněho záko:
na zawúžani, Ustawičnť ode wssechnápogů opog:
Uých se zdržowati, Ucb gich afpoň w takowč mjťe
Užjwati, w kterežto erpjgcgj? Pakli wúm alc
toto Uaťjžch pro kUťzc Ueslačj, tedh sthsste, co
Bůh dúle dj kMogžjssowi w knizc NUmeri 6.:
„MlUw kshnům Jfraelským a rci gim: Muž
Ueb žeUa, kdož se oddřlj, činj„ceslib se zaswěliti,
a oddatiHospodinU, od wjna a Uúpoge opogněho
zďržj se, octa winněho a octa znúpoge opognč:
ho Uchde pjti, an co whtlačeněhozhrozUů.“
Zde tedh Uenj che řeči o knčžjch, nýbrž o lio
dU, a zwlásstť o poswťccně částce lidU, o tťch to:
tiž, gessto BohU sc zasljbiwssr, gemU zcela se žaes
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.swětili. Takowým tčž gest zakázáno, ncipogů opogued
ných požjwati. Bl což wčřjcj nowčho zákona, Ur:7
Ujšliži oU BohU zaswřcen na kťtUswatčm; ncn
nj:liž on DUchU swatčmU zcela odewzdán, ano
wlastnictwjm geho w swatčm biťmoloánj; nenjuliž
on B Kristem co nehaUžrgi spogen w swatčm pťiu
gjmánj; nenj:liž on B njm zasnanen gako mUž
Be ženaU? Může:liž se tedď domnjwati, žebo
zákona toho bhl prost, an Pána za dčdictwj sobě
whwolil ? Protož řekl angel giž kManUe , otcř
SamsonowU poswčcenčmU: ana a silnčho náe:
poge Uechť Uepige, aniž co nečistěho požjwá. A
k Zachariássowi, otci fwatčho Jana Kťtitele a
pťedchůdce Pčmč řekl: „ano a siťnýUápog nen
bUdc pjti.“ Saxchlafnť pjsse těž fw. Jsidor: „Ne7
toliko wjncm opjgegj fe lidč, alebrž i ginými
wsselikým způsobcm strogenými nápogi.“ Protož
mřli Nasirčowč, genž se Páml zaswčtili, rozkaz,
abh wjna a nápoge opognčho nepili. Neboť obo7
gj pťewracUge dUchaa opogUge; rownťž pak obogj
tťlesnaU žádost probaUzj. Mohli bhchom tedh mp,
gcnž kU králowstčmU knřžstwj pťináležjme, a pon
swčccnci i miláčkh Božjmi býti chceme, grsstč o
tom rozmýssleti, co sobč za Uč:pog obhťegUý sUci:,s
me zwoliti ? Neďj:li Uám to Bůh dost zťegmř, geo
sstč gasněgi poUčUge Uáš o tom

2. Přjklad sprawedliwých lidj wssech
wčků. Qbhťegný nápog sprawedliwých arciotců
bhla woda. aná Užjwali zťjdka kdh. Qd Adaš
ma už po Noema bhla woda gediným gich nápoo
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gcm, a protož dosáhli lidč tenkrát wťku whsokčho.
Ndam bhl dewťt set tťidcet, Seth dewťt set dwau
náct, Enoď dewťt set pčt, KainaU dcwťt set dl!:r
set, Mathufalem dewťt fet sscdefátdewťt let stár.
Podobáť sc, žc teprw Noe počal wjno sázeti a
Umřlcpřiprawowati. Noe pak, dj Mogžjš, zaťal
objrati fe o zemj ašsstjpil winici. N pige wjno,
opil se, a obnažil fe U prostťed stanU swčho. Gc.és
ho potomkům wčkUnařitč Ubýwalo. Patriarchowč
Nbraham, Jsák a Jakob Užjwali wjna , gak
sc podobá, toliko k obřtcm. Kďhž lid Jsraelský
ž Eǧhpta whtáhnUl, nrpil po ťthřidcet let Uic gic
nčho Uež wodU. W drnhč knize Mogžjssowč čtc:z
mc : Protož domlauwal fe lid Ua Mogžjsse, pra:r
wť: Dehte nám wody, abhchompili. Gimž od:
powťdťl.Mogžjš: Proč fe na mnc domlanwáte?
Proč pokaussjte Hospodan ? J žjznil tU lid pro
Uedostatekwod , a reptal na Mogžjsse a mluwil:
Proč gsi whwedl náš z Eǧhpta, abho náď Be shnh
i dobhtkpšjznj whmoťil? J ťekl Hospodin k Mog:
žjssowi: Gdiž před lidem, pogma ď fcbaU nčktcrč
z starssjchJfraelstých; hůl takč fwaU, kterauž gsi
Udeťil w wodu, wežmi do rnkh swč a gdi. Nh,
gá státi budu pťcd tcbaU talň na stále na Qrc:er
bč : iUdeťjš w stálU, a whgdaU z nj wodp, ktc:
rčž bude pjti lid. J Uřinil tak Mogžjš pťed oťima
starssjch Jfraelských. Erod. 17. Woda tedp fc
whprýsstila z onč tagemstwj plnč skálo, ťistá, anš
há, pramenitá woda, a nikoli giný opogný nápog.
N tato woda občerstwowala a posilowala wcsskeren
Uárod Jsraelský po čtpťidcet lct na panssti. uo
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J za ťasů saUdcůbhla čerstwápramenitá woda obou
ťegným nápogem wfsechlepssjchJsraelitů. O Samu
sonowi čteme takto: Žjznil tak welice, i wolal
k HofpodinU a řekl: Th gsi Uřinil skrze rUce slU.uel
žebnjka swčho whswobozenj toto welikč; nonj pak
giž žjznj Umru, aneb UpadnU w rUkU tťch šneobu
řezaných. Tedh otcwťel Bůh zUb tťenownj w řeu
listi, iwosslh z nřho wodh, i napil sc a okřál, a
gako ožil. SaUdc. 15. J zdc widjmc, ktcrak
ťrrstwá pramcnitá woda zázračným způsobem sc
prýsstj. N co způsoďila? Samson se gj Uapil a
naďhl opťt sjly obridwskč. TeU, ktcrýž an kapku
wjna, núbrž ťistan wodu požjwal, whnesl bráml
mťsta Gaza na ramenech swých na wrch Uebcu
týťný; pťetrhal sedm prowazů, gimiž swázán bol,
gako nit; a kdhž mU Filistinsstj oťi whpjchnnli,
chopil se obaU slaUpů domU obřma mkama,
zatťásl gimi tak, žc se dům swalil a w zťjrenia
nách swých tťi tisicc Filistinských pohťbil. Takč
pozdťgi za časů králů bdla ťerstwá woda oboťeg5
ným nápogem lepssjch Jsraelitů , obzwlásstk pak
proroků. O prorokUDanielowi se čtekap. 1. : Alc
Danel Uložil w srdri swčm, žc se nebude posskwru
ňowati pokrmem ze stolU králowskčho, a wjnem,
z kterčhož král pjwal. J ťeklDaniel kslUžebnij,
ktcréhož Ustanowil zpráwce dwoťanů Uad Danieu
lem,Nnaniássem,Mizaelem a Yzariásscm: „ano
prosjm, slUžebnjků swých za deset dnj, a ncchť sc
nám pokrm sprostý dáwá, kterýž bhchom gedli, a
woda, kteraUž bhchompili; a patťina twúťi nau
sse a twáři mládeUců, ktcřjž gjdagj pokrm ze stolU
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krúlowstčho; ua gakž Uhlčdáš, Uťiň ď služcbnjko
fwými.“ Z Uposlechl gich w tč wřci a zkusil gich
za dcfct dnj. Po desjti dnech fpatťjno gcst, žc
twáři gcgich bplo krásnťgssj a boli tlustssj na třle,
než wssickni mládcnci„ ktcřjž gjdali pokrm zc
stolu králowskčho. ch stkwťlý aUčinck wodo! onať
posilUgc,občerstngr, ba roszožUge i zachowá:
wá krásU tťla. Sw. Jan Kťtitel a pťcdchůdce
Pánř nrpil ničcho ginčho, ncž čerstwaU pramco
nitaU wodU, i zdržowal se oď wjna iwssech silných
Ueipogů,u gakžto giž otci geho grsstř pťed narožcu
njm djtřte skrze angcla bhlo ťrčeno, gcnž ťekl:
„Qn bUdc wclikým pťed Pánem slaUti, wjna a
opognčhonápoge nchdc pjti.“ LUk.1.my Nhnj pťc:
gdeme k wzorU neowznesseněgssjmll k PáUU Jcžj::
ssi, ShnU Božij a Maric PaUnh. Zdaliž fei
Pán Jcžjš zdržowal od wjna a wssech nápogů
opogných? Gakýž bdl medle nápog gcho, dokUd
přcbýwal w otcowstčm domř w Nazaretu, dokUd
sc k wečrgněmU žiwotU a UťitelskčmU aUťadU na
anssti pťiprawowal, bhla Ucpochobnččcrstwá pra:
meUitá woda gediným nápogem geho. NastaUpiw
pak weťegný auřad Uřitelský, owssem wc zwlásst::
njch přqudnostech wjna co ncřpogcUžjwal; ano
w Káni Galilegskexgsa pozwán na fwatbu, wodU
we wjno promřnil; nenjť pochobnosti,žc ho š ostatx
njmi hosth takč pil. J matka geho Maria a
Uředlnjri geho pili wjno. Blle to sc stáwalo, gak
giž powědjno, zťjdka kdo. Qbočcgný nápog PáUa
Ježjssc bhla ťerstwá pramenitá woda. Takť prosil
U Sichar scdč, UJakUbowh stUdniccSamaritan:
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kp o loodU. Na hoťe Golǧatha dali mU Uápoge
omangjcjho, e žlUčj wjna totiž fmjsscněho, ktce
rehož ale Uepťigal, chtťge ý aUplným sebeuwřdou
mjm Umťjti ad tjmtod zapřcnjm lidxskeupřirozenost.i
za neprawost opilskwj odsaditi. Toliko xwposlednjm
okamženj žiwo:a fwčho, kdoš šaždk geho palčiwaU
žjznj prahmll, zwolal hlafem Umjragjcjm: u„ jo
žnjm!“ ouu N wogjn dodal mU na tťtink hanU
octcm naplnťnan, abh žjznř Uhasil, g Ješj.š okUuls
siw několik kapck žwrolal občerstwen : „Dokonáno
gest!“ uuDle tohoto pťjkladUncowznesseněgssjhoaboli
i swatj UťcdlnjciPáně žiwi. Gich nroobhčegnčgssi
nápog bhla woda. Sroatý Pawel, gakožto geďcn
zNazareů, zdržowal fe i wjna. N w geho sslčpčge
wstaUpilomnoho Swatých nowčho zákona, žwlússtř
pak anstewnjci a mnissi, kteiýžtonic ginčho nepje
wali, n:ž wodU. N co ge lidj zwlásstč nižssj a
chudssj tťjdh i za časů nassich , kteřjžto gedinč wo:xr
daU hasjwagj žjzcň fwaU? anráwě tito docházja
wagj whsokčho stáťj, pomocin lčkaťskčžťjdka ldo
potťebUgjcc... Co tedo tomU ťckncmc? Samo sloo
wo Božj q mnozj pťjkladowč wsscchstoletj wolagj
knám důtkliwč: Uepskwostněgssj a Uehzdrawěgssj
zc wssech nápogů Ua zemi gest ťerstwá pramcnitú
woda. e

ž Chcešali wosokčhostáťj dofáhnaUti, pig wodU;
chceš:li silným býti, drž fc wodh; chcešoli krásU
swaU zachowati , ba i zwýssiti, Užjweh wodh;
chccšoli býti welikým pťed Bohcm, následUgJana
Kťtitclr, a drž se woďh. A kdokoliBoha a Swa:s
tých pťidržrti se hodláx, ncchť fe wsscch opogných
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Uápogů Uaprosto odřcknc, a ťcrstwaU pramenitaU
wodU za oboťegný Uápog sobč whwolj! Čcrstwá
pramelňtá woda to gcst, která nám neďeskaU raus
dost a blaženost pťedstangc. Zsai. 41. N požeus
hnánj Meosiássowa pťjsstj se od proroků w hognoot
stiwod wopodobňUgc.Jsai. 43. Sám Rristnď Pán
pťipodobňUgcx we swč rozmlmdk ďc Sennari“tcmaer
kaU swč Učenj spasitclnč k wodť čistč; pťislibUgc
ža gcdml kapkU stUdenč wodd odmčmx. Poslřz nám
wkřnaU ďlašenost w podobenstwj žiwčho wodh praur
mcnc wopodobňUge. W tagemstwj Janowč řteme
náslcdownř: NebUdaU lačnkti ani žjžniti chc, a
nebUde na nť bjti an slUnce ani žádnč horko:
ncbo Beránck, ktcrýž gest U prostťed trůml, pásti
ge ďUde, a dowedeť gc k žiwým studnicjm wod, a
ďctťe Bůh wssclikaUslzUo oťj gegich. dew. 7.
Hle, takxwhwýssilod wřkUBůh wodU. Kdo žnáo
bo gi sobk newážil, aneb dokoncegj pohrdal? ch
bndete se tázati, gculi pak wjna a piwa pjti hixjch,
nelzculi fpasenj dogjti tťm, gessto bUď wjno ancb
piwo pigj ? uu Zodpowjdánj otázkh tčto bUde ún
lohaU drUhčho rozgjmánj. To pak Ukťižowaný
Spasiteli! wleh w náo lúskU kstťjdmosti, a Udřl
sjlh , abpchom dlc přjkladů Swatých do sslepťgj
twých wstaUpili. Za to tcbe žádáme skrzc tU
palčiwaU žjzcň, ktcraUž gsi pro náď snásseti
ráťil. Ymen.
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Nozgjmánj drnhč.
Q aUmhslU pťi pttj.

Dchte radťgi nápog opogný trUch:
liwým, honachm, w bjdč postaweným,
a wjno tčm, ktcťjž hoťkt gsaU mhsli,
trUchliwčho dUcha. Pťjslowj 31, 6.

Pjti a nezeptati se: proč? ge w skUtkUinco
rozUmnč. ijřata pigj, abo šjzeň Uhasila. Cloxu
wčk, a tjm wjre kťestan nebUde Uikdp pjti, ne:
tázaw se dťjwe: Proč chri pjti? Stáwú:li se to
proto, aboch žjzcň Uhasil, a tak žiwot i zdrawj
zachowal; ancb proto, aboch swaU chuť Upokogil?
Pjgeme:li toliko za pťjčinaU žjznč a zdrawj, gest
aUmhsl při pitj pořádnď , a pak pitj nikoliw
nenj hřjssno, Uýbrž dowolenoe ano pťikázáno.

Pjgcme:li ale ,gen proto, že náď dráždj chUť, gest
tcnto Uáš aUmhslUczťjzený, pťewráccný, a tato
chUť k pitj gest hřjssná a zapowťzenci i pťi neo:
wčtssj stťjdmosti. Leč wjno má i tU zwlásstuost, že
obweselUge frdce člowřka. A gsaU takč ťasd a okolu
nosti, kdc se má člowčkdle wůlc Božj powďraziti,
abh powcfeliw fc w PánU, Boha tjm horliwkgi
chwáliti a welcbiti mohl. Požjwagjcc ztoho aU:št
mhslUwjna, nehťessjme; powinnostj grst ale wjno
pjti, kdokoliwtoho zdrawj pošadUge. Q tom nám
swědřjslowo Božj a dčgepiď wssech wřků.

1. Slhssme nehprwě swkdcctwj Pju
sma fwxatčho. W 103.ŽalmU prozpřngc fw.
Dawid takto: „Dáwáš, abh rostla tráwa dobptkn,
a lwlina kU potťcbř řlowkkU, abh tak whwodil
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chleb ze země, a wjno, geňš obweselUge srdce
řlowčka.“ Pakli Bůh wjm: wzrůst dáwá, mUsj
býtř dowoleno ho požjwati, alc nikoliwu k Uko:
genj chUtiUassj, nýbrž djlem knhasenj žjžnř, dj:
lrm j k oďwefclenj srdce. Pllrotož lpjsseŠalomamt
gak swrchU : „Nť fe rUe:cpigj, a UežapomenaU na
chUdobU fwaUž a na trápenj swč nezpomjnagj wje:
cr.“ Tedh chUdým la uUedUžismšmx,,trUchliwým a
zarmaUceným fe wjno schwalUge. Nle prúwř ti
ho nrhmenť požjwagj. jBoháři, wzncssenja mornj,
Ucdbalj a lrhkolnoslnj lidč požjwagj wjna a giných
silUých nápogů každodennť , gfaUce toliko w scskx
mých rozkossjch a radowánkách žiwi. Takowjto
lidč neznagj w skUtkUtento dár Bošj, ncprohle::
dagjceu k anmoslU, z kterčhož bh ho požjwati mřli.
Gestližr ale uchUdjaxnemocnj a tie: geUž si třžkaU
prárj, totiž w pořUtwáři xchlebafweho dobýwati mUm
segjxpfe za čaď wjnem obweselj„ mťlibh gim toho
boháťi a welmoži dzúwidťti e? Nikoliw. Q třch zaexd
gistexznj slowo Božj: „Blahoslawrnj lkagjcj, :Ue::
boťeoni upotťssen“ibUdaU.“ Zde giž wjnem Božstě
milosti, a tam wjncm wťťnčl,wblahoslawenstwj.
N li, genž se smťgj a dowádřgj a wýskagj i hýn
ťegj pťi požjwňnj wjna a giných opogných miu
pogů : bUdaU nťkdh plakati, a neobdržj gako onrn
boháč ani kapkh wodď k Uhassenj wťčnč palťiwe
žjžnč fwe. deo tedh chce wjno pjtiž Uechťho pige
w prawerň aUmyslU a k aUčclU od Boha whká:
zankmn, nechť požjwú toho nápoge, abh geho
frdře w čaď lrnchliwosii a faUženj fe posilnilo,
potčssilo a obwefeliťo w Bohn. ano pak slaUžj
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netoliko k obťerstwenj frdcex, ňhbrž i kzachowánj
zďrawj, a gen takto se můžc státi Ucwohnmclnml
potťebaU. Neboť swatý Paloel pjsse swčmU milč::
mU Timotheowi: „Nepj gjž wjre uwoďh,alc wjna
skroronk Užjwep pro swůg žalUdek a ťastč nemoci
fwe.“ TimotheUB, Uťednjkfwatčho Pawla, Uepil
pťi swých třžkých prárech a zamťstknánjch, a pťi
swč nedůžiwosti ničrho kromť wodh. Swatý Pa:e
wel gsa starostliw o geho zdrawj, Uapomjnúnho,
abh za pťjčinaU fwč nrdUžiwosti pil ijo, abh
takto zdrawj swč zachowal, a schopnčho sc Uťinil
k dalssj slUžbř Božj.

Thtoť gsaU aUmhslP, ž kterých wjno pjti máe
me. Z toho ohledU býwalo požjwánj wjna powždw
powoleno. Že giž Jsraclitům požjwánj wjna bhlo
powoleno, dá se z toho dowoditi, že fe o weliko:
nocjch wjno, kterč se pjti smřlo, za desátek dáwau
lo. Dent. 12. .uuPoslčz promčnil Shn Božj na
swatbř w Káni wodU we wjno, a poslěž pťi po:
slednj weťeťi promřnil wjno w nehswťtřgssj krew
swaU, Uťiniw ho znamenjm swátostnjm, pod kteell
rýmž se nám sám, sločo tťlo i swaU krew k naxur
sycenj dUsse kžiwotU wřřnčmU podáwá. ano
B wodaU smjssenč obťtUge knťz nowčho zákona
na oltáťi, a žehná a swřtj a požjwá ho k pťigj:
mánj, gakožto onU krew a wodU, která ž bokU
Ježjssowa whssla. TUdhť powýssil Zežjš wjňo k ta::
kowčwzácnosti,gakčžUemážádný ginýnápog. ij
trestU hodnťgssj gest ale ten, kdo wjna gakožto
znamenj swátostnjho zle Užjwá. Že mjrne a pťiu
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mkťene požjwánj wjna gc dowolenč , doswťčUge
slowo Božj, a ncmčnč

2 Dkgepiď wssechwťkU
Podobáť fe, žc Noe bol prwnj , genž winný

kmen pťstowal a ssťáwU k pitj z nřho pťiprawoa
wal. Že se gjm opil, nemůžrme mU za zlř pou
kládati, pončwadž opognau sjlu wjna gcsstťneznal.
Podobnoť k wjťe, že Noe Uřiniw trpkaU zkaussku,
od toho ťasu wždh wjno ď wodaU mjchal, abh ho
beze sskodhpožjwati mohl Wťru, kdhlw wssickni
ti, genz wjno pigj, po prwnjm fe opitj m ďwoor
daU mjchali , a takto sjlh opogne gc zbawowali,
erpili bh sc po drUhč, nýbrž podrobili bh wjno
sobť co otroka, kdežto dťjwe gcho otroci gfaU
bhli. Melchisedech, krcil Salemský a knťz Neo:
whšssjho, pťinesl po wodobhlj wjtřzstwj Ybraháma
nad saUsednjmiKananegskými králi chleb a wjno
za občt dijťinřnj, onaložiw to, co zbhlo, khou
dům obťmjm. uuddepbh každý pigan wjna aspoň
geden djl toho wjna, co pjwú, Bohu, to gest cjr:
kwi občtowal, Ueb chudémU bratrU dal, gcnž nenj
ď to, abh wjno od lčkaťe pťedepsaUě si zakaupil,
giste žebh nehhognčgssjho požchnánj obdržel a
nřkdh korUnaU střjdmosti korUnowán bhl.

Čjssnjk Faraonůw w Eǧhptť mkl, gak powťdomo,
w ž.aláťi Uáslchgžcj ,sen. „Zdálo se mi„“ whprau
nge on, „wc snách, že gsem widťl pťed scbaU
winný kmen, na nčmž tťi ratolesti bhlh: a tcn
kmen gakobo pUpeUce pausstťl, a whchcizel kwkt
geho, až k Uzránj pťissli hroznowč geho; a gá
mage kosljk Faraonůw w Ulre swe, bral gsem
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hrozUh, a wotlaťowal ge do kosljleauFaraonowa,
a podáwal gfem kosijk Faraonoloi do rUkaU.“
Gcnesiď 39. un Takěž Eǧhptčanč pili wjno geU
newhkwassenč, ponřwadž ho xmřli ža anález zlea
ho dUcha, lidč omangjrjho. Oni tedU pili gm
takowč wjno, kterč gesstř nekwasilo. Zrnka fe
totiž w rUkaU whtlaťowala, ccdila, a ssťáwa tato
ď wodaU smjssenenúse naljwala do kosljků.iju
to způfobem pili i Zofef a bratixix geho pťi hou
dech smjťenj w Ešhptř wjno. W tkch nehstaru
ssjch dobách sr tedh wjno ď wodaU mjchalo, abo
takto Uesskodným sc stalo. Nno, Eǧdptřane mčli
whkwassene wjno za whnález zlěho ducha. N mčli
ž ťásti prade. u Winohradh kananegskčbúwalh
nehznamenitčgssj. Kdož newžpomem na winčci
ŠalamaUnowU, Ua aUdolj z hroznů w Eďkol,
kde gsaU whzwťdači Palestinsstj wrlike hroznh
Uťjzli. Dálc Ua winici w Enǧaddi nedaleko Zeriu
cha, která w pjsni ŠalomaUnowč fe welebj? uu
Gestliže množj Jsraelitě tčto stkwostnč ssťáwp
zaUmhslU Uedotoolenčho požjwali, tedh Uebola
wina na wjnř, Uýbrž w třch, genž ho zle požjš7
wali. Gak bh ginak bhli mohli Pán Jržjš, geho
Božská matka Maria a Uředlltjci geho wjno pjti?
Neboť o nich řtcme, že na swatbř wKúniwjno
gsaU pili. Yno Spasitel scim tam wodU wc wžno,
a sice w nchlcpssj wjno promčnil, kterč, kdož ho
okUsil wrchnj zpráwce swadbh, ihmd hostům fc
Ualčwalo. PáU Ježjš býwal častřgizwáU kstoln,
kde mU gistť i wjna fe podúwalo. To mU tež

whťjtali Uepťátele geho fariseowě, šelwť Ježjš1
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to třšrc nrsl, ťťa: „Pťřsiel Shn řlowřka, geda
a pigo, a ji“ekcme:.Nh čxkowčkžrúč a pčgan wjna,
přjtcl hnblikánů a heťjssnjkú; a osprawedl:tčna
gcst maUdrost od sonů gegich“ Mat 11 19
Poslčž pil wjno Pán Ježjš při poslednj wcťcki.
Neboť tenkrat ťekl: „Nlc prawjmť wam že Ueu
bUdU pjti od třto chwjle z toho plodU winnčho
koťcne, daž do toho dne, kdřž geg pjti bUdU
B wúmi nowý w králowstwj the mčho.“ Mat.
16, 29. Ponřwadž Zežjš, S:,m Božj, sám wj:
no pil, kdožlw mohl a chtťl požjwánj toho zčl5
powjdaň? Kýžbpchom alr bdli wssickni hodni
toť,wto wzúcneho winnčho Uápoge, a toliko tjm
ammoslem geg požjwali, gakým ho Pčm Ježjš
pošjwal? ťúšbďchom pťč pošjwánj uUeija powždh
Pána Boha pťrd ořima mčli, pigjce we gmčml
Pána Jcžjsse: tU.ť bh žagistč xani nchsilnťgssj
ijo nám UeUfskodilo, nýbrž k potřssenj a obn
wese!er srdcr slaUžilo : a nčkdh bhchom mřli
tU Uadřgi, že i,š Kristem Páncm w králoldstwj
thr Uebeskčhopožjwati bUdeme žwinnčho ko:
ťene radost nebeskaU a wťťnaU.

ano pjti samox w sobř nenj hťjch. Nno
požjwánj wjna ge zw gistých pádech potťedno
a ncwhbnntelno. Tak UáS Učj slowo Božj a dť:
gepiš wssech wřků. Tedy máme. pťjťinU za wje
no gako za wodU BohU djkh wzdáwati. ano
gr ťobraz dobrodin Božjch, gakoš i pťstých
t!cstčt. ano whznamenčswú tež powolánj nassc
k wjťe, fjloj plnč naUťer swatěho Ewangelimn.
N wjne!ml hnťwU Božjho fe pťedstangj tresth
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nad xnrkaěgjcjmi hťjssUskoe Leť:.ewjm,m?tžr zlým
Ušjwmjm slaUžitč kňasspnzňhnbť; atx!pťtjewjňš
může býti hťjchrm , pakli pťi pitj poťédňeehoaU:š
myslU:nrmáme, anbržeř siUssnaUmjm ntzachm“
weime,jo ťmiž w wzgjmánj Bůdachm. quTh
rllorliUkřižowaUý Spasitclit! e wlegpw núď lástú
k stťjdmostir, a Udělx.sikhexžaďhchom ď;c S:Uatýmt
twými do fslepkgjxUdých wstalwili. Q tú tchcu
žádáxmcskrzctU palčiwlan žgztň, ktaran mčl
na křjžř. ?lmrn xš d::m

s . T s

ck O mjťe w pišj ššš Z ck

Pilař se warngtc, adh fnad Ucbhla
oxblqržunasrdcr waffe obžcrstmjm a du
pilstwxxjm, a pxcčxopwánjm o:x!edntxoždiwo:
LUk. 21. e e:xx;xňx.šx z sx: :š .ég

Pjti a ncžcptati sr, mnoho:ld? ge na Uehwcdš
ncrozUwUč.Sama zwjť.atanepřgjcht, než fmn
sti mohaU Clowřka tjm chr iřrsťan Uemčit:do
pjti, neotázaw sc dťjwe: „Mnohoxů! smjm, mxwa
houlř mohU a mám pjtř.?“ Pign:eli dťx,jwea chc,
než pťirozrnost žada, ge chUťkpitj ncdowolrna.
Tedh sinjm toliko trnkrát pjti, kdh, a gen wlik„
co.pťšwšcnost a slUsinost mlj,.x amb giUými sloaš
wo : mUsimrťpjti stUdmk K tomU náo mzbanus
ge BUh sáňt a přjklad wsstch fpnapocx
dliwhch eU šědel F šx:xřšsl sš ťěxeš

1 K stťujdmxost:i w pistj nciď !pzďszUná
gdrl Bj.iukǧdndfáum.: q:eW knizr:::Sirach stoǧj psčmo“č
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Gake o múlem wjna fe UspokogjzpůsobUý ťlowkk !.
ij: ňebýwúš xw:„snách sužowán a nepocjrjš
žúdnčlwlrsti.quch tcdh Bůh práwk nrezapowjx
dá wjno pjtř, Uúbrž rchccge„n, a.bochom mer slU:ux
ssUaUzachowáwalix; neboť tokzpůsobnosti a ctnošu
stř přinúlržj. Tčž o UžitkU jstťjďxnostist zdc zmjnu
kaxťťnj...„zjm, to gest málem wjna , Urbudeš wr
snách sUšojldán, šamiž gakaU bolrst pocjtjš.“ Neo
fpanj , xzcholera a gťUč Uemoci býwagj podjlem
Uestřjdmých:a střjdmý řlowčk má fpanj zdrawěž
on fpj až do rána, a geho dUssege wrselá BUjm.
Střjdmost dáwúxdobrč fpanjz welcwzácnč to do:
brodinj, po ktcrč lwchom stťjdmosti, bhťbh ginčho
Uebolo, sobk. welicc wážiti mřli. U sw. LUkássr
dj Pán: „PilUk se warUgte, abh snad nrbola
obtjšena srdce wasse opilstwjm a peťowánjm o
temo žilďot, a náhlc pťrkwapil bo wáď den ten.“
ijto Uáhle překwapUgjcjm dnem Uemjnj zde
Pánš Jržjš žádnú giný, ncž den smrti a saUdU.
N gakžbo mohl ojpilecw tento hrůzoplný dcn ob:
stú:i, kdc geho srdrc mjsto láskaU Božj a bližUjho
Uápogcm pťrplnřnoexgcst! A gakžbh scxmobl Ua
tcnto hrozný delt Uáležitk pťiprawowa(i, kdhžmálo
kdh střjzliwý. gxest, a k dUchownij bdknj a moul
dlitbť nikdh chUti nemá? Protož uUáešptakčťasto
warUge Pún, abochom fe newhdáwaldř w opilstwj
a obžcrstwj. Podobným způsobrm. warUge swatý
aposscol w listuk Efczx. 5, 18.: Nropjgegtr sr
wjnem, w nčmž gest prostopássnost, ale naplnřUř
bnďte Duchem swatým. Tcdh Ua wjnem , nýbrž
Duchrm swatým máme býti Uaplnřni. Gakž bh
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alr mohl DUch fwatý mjsta w takowčm srdcč na:
lrznantč, které giž wjnem ncb giUým opognúm
nápogem naplnťUě gest? Tedo i pro tU přjřiUU
mámr stťjdmosti ssetťiti. Zwlásstč ale žádá swat:ý
Pawel, abo jábnowč , knťšj, dl!iskupomea wssccko
zafwťcené ofobo stťjdmostžachowúwali.: W.prwnjm
listř kTomotheowi 3, 8. pjsse: Jáhnowě magj
býti poctiwj,xncomnoho ija pjgjcj. N w pfanj
kTitowi 1, 7..: Bisknp má býtix.bez aUhoUo,
gako Božj žpráwce, nc swémdslný, ne hnčwiwý,
Ue pigan wjna. Swatýd aposstol Uegmenngc zdc
wýslownť knťzc; gcstliužr od jáhnů giž stťjdmost
žádá, tjm chex gi bUde žádati od knkžj, gežto
we usibat:)ni o g.edrn stUpcň wýssc stogj, a powop
láningsan ktomU, bo každodrnnť k Nwswětčgu
ssijxpťistUpowali, gelikož swťtj chleb a wjno,dea
požjwagj třla a krwc Ježjssc .Krčsta. A ponřwadž
mh wssčckrli,gakž gsme giž slosselč, k wnitřllij
dUchownjmž.l.knťžstwU pťčnáležjmc , tedn se toto
powszženj k střjdmosti i náš týká. Sauhlasnť
B swatým aposstolcm pjssc swatý Jan Zlatoústý:
Swatý aposstol neťekl zroan: Požjweo wjnaš;
Uýbrž požjwro wjna fixřjdmť.nY to řekl, U: žcbo
Timotthš, Uýbržže .mBtoho powszchj a tčto
rado potťrbUgeme. Protož nám w dotťeněm listU
mjrma mezc w pitj wjna wokážal, dotooliw gen
tolik pjti, co k zdrawj třla slaUžj. N gindc pjssc:
Wraťme fc opťt k tomU zlěmn nátohkU, a slossmr,
co dj o Uťm fw. Pawelx: Užjwco wjna stťjdmř.
Qn ho tedh sice powolil, alc.toliko stťjdmř.pjti,.
a to pro. .slabost. thbhx Ze Uclwlo, Urbplbh šákU
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fwřmU ani “stťjdmčijo pjci,dowolil. Neboť gcst
tťrl:a, abochom pokrmo i nápogc dlc ťan a po::
třrbo odměťowa:li, wždh maudťc a powažliwe
tolirfo k ncwnhmltelnosti prohledagjcc. Tak nú!ď
e:cdh wdbjšj hxl.aďPanť rožlicným szsobe:m kstťjdo:

mosti Nemčnť Uaď alc powzbuzngc k nj

2 Přjklad fprawcdliwých a swa:
tých K třmto priotem bUďtež špťeedewssemi sw.
patrianchowč a pwrocix, pak swatj aposstolowř da
Učedlnjri, xq wssickUiswatj.:wwčho Zákona, z,nichš:
to jtolřkoxunřktrlxč Zde gmenowitť Uwedcmt. au
Blahoslawený cjsať. Karel Weliký zachowúwal
wx:xgjdle i. piqe stčxjdmost rrehpřjfx:řgssj,a Uech.áwan

g,eosobkepťi stolO.z knixhh UžčtečUčťjsti om Swa:
tý. Frantissšk Saleďský , knjže:biskup Genrwský,
xmžchalwjno, x.kdhkoliwho požjwal, ,woďaU,eúžj:
:wagr: ho, geUu ktčdnkrcitžeekdoš tol)o bhlo tťeba.
Pťrd stolem i po„stole modljwal fe wždnnnahlaď;
pkř stole necháwal š pjsma fwcctěl)oR,a giných
wždťláwatelných :knťh čjstř; zwlússtšpak zr ždiwolů
sp:atých,xa xwwaáwalozlažudo .půl kaťmle. Po Čďč
libowal si UZ Uxáďožmých“rožmlUwúch„ xdoš ktrrých
sc ťastoštak hlUbocexzabral, še na gjdlo ipůj
ZapdmenUl. ::n Snmtýu Frantissek ňo Paxňa, zaxe
kladacel xťúdUmrUssjchnbratij, udl:nnťčtoliko gcdňaU
šjdla a:ewápoge požjwf!al, obhčegnř rto bhl chlrb a
nwlm.l Eastš stráwřl i dma ďno bezeuwsschoápokr:
mn: zwlásstc přrd welikýmifwátkp Sw. Filip
Neri, žakladařeťthatorianů šweWlassjch, toliťo
gednaU zaxdcn gjdal občd gcho býwal chlrb a
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woda. Q swacč Markntř, králownč Škoeskč, pxjsse
šiwotopisec gegj takto: „Qna zachowúwala pťt
stolc střjdmosti erpťjsuťgssj, gcdla a pila gen
tolik, co k zachowánj žiwota bwlo třeba, aniž kdo
lcchodila fmdslům. QUa to, co sc na stůlpťinúa
ssclo, gcrnuokaUssela, ale nepožjwala.“ O swatem
Udalrichn biskUpU NUǧBbUrǧskčmfe wďptange :
Nčkoliw w grho palcirn hostinstwj bdlo domowrm,
nicmčnč pťstř hledřl střjdmosti, on gedl apil gen
ǧednau za den, a sicc giž pozdř k wcčmx. Sw.
Fraňtissek z Nšsisi nepil nic ginčho nrž wodU, a
tU gen w skrownč mjťe, boť bhlo parno febc wřt:
ssj. w Kdož fc Karel Boromegský arcibiskupcm
w Milánč stal, dal wssj stkwostUosti U stola wý:
host, ipostjwal se grdnaU za týden při chlebčua
wodě. Nřkolik lrt pťed smrtj Uřinilsi to zákonem,
každodeUnř sc takto postiti, whgma:xc nedčle a
fwcitkh. .u Q swatčm Martiml, biskUpU Tomeur
skčm,escwwprange: U weťer toliko stolowal Be
fwými.fpolUbratroťeholnjmi. ano pjwali toliko
ncniocnj.

Ncž o tom dosti! Ner tťeba wjre pťjkladů
Uwádřti. Toliko grdmx otáku mi dowolte. .Což
kdhž tolik fwatúch, grnž boli lidč gako md, stťjdu
mosti tak pťjsnř xssetťilo, Ucbolo ťw nwžnň, i Uúm
totčž aspoň poUřkUdzachowati? Mohl:li ten a
onen, řjkáwal sw. NUǧUstin sám k sobče proč t:) š
ne NUǧUstine? Weliký gc poťet tťch, genž náď
kstřjdmosti swým pťjkladem powzbuzugj! Mo:
žnčx:li trdd poch!ňwwati o tom, kdo a mnoho::li
pitj“máme? Bůh a cjrkew Uežádagj od náo bcz
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wýminkh tať pťjsnau stťjdmost zachowáwati, gae
kaUž mnozj fwalj zachowáwali. Nle to žadagj, to
mohau a smťgj žádati od nao, abhchom nikdh
pťcd čafem a Uikdh che ncpili, ncž od náď přip
rozcnost a slnssnostžádá. Tolik hlasů Božjch, w:
1ik .pťjkladů swatých , a to wssc bh Uúď Uemťlo
pobnauti k tomu, abpchom se ncstťjdmosti, opilr
stwj a ožralstwj whstřjhali? Pakli bh to wsscUcu
stařilo, lch sUad bUde třrba w náslchgjrjm rozx:
gjmúnj o osskliwosti neprawosti tčto nřkolik wáž:
ných slow prončsti. auTh wssakUkťižowaný Spa.c
siteli! wleg Uám wssem lásku kstťjdmosti, a Udkl
sjlh, abochom do sslěpěgj twých swatých wstaUpiti
Uwhli. Q to tebe žádáme pro tU palřiwaU
žjzcň, kteraU gsi za náď na kťjži trpkl. Blmen.

Nozgjmánj čtwrté.
O osskliwostt opilstwj.

Ncmýlte fe; an smilnjci, ani mo:
dláťi, ani cizoložnjci, animťkcj, ani
samcoložnjci, ani zlodkgi, an lakom:
ci, ani opilci, ani zlolagci, an dráči
dťdictwj králowstwj Božjho UedogdaU.
1. Kor. 6.

Qsskliwč gc wsse, co fc BohU nrljbj, co opour
wrženj a trcstu hodno gcst. Nonj fe ale táži:
Ge:li gaká neprawost, kterúžbo nenáwisti, opo:
wrženj a trrstU Božjho che zasluhowala, než
opilstwj, ožralstwj, chlast? A w skUtkU stála
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Ueprawost taro U Boha powždo w opowržmj, a
gj bolo B Uehwětssjmi tresto whhrožowáno w stau
rěm i nowčm zákonč.

1.. Čo tomU prawj starý zákon? u
.W pátč knizc Mogžjssowč pťikange Bůh : Mřla
li kdo fhna szrUčho a protinčho, gežtobh Ucmt
poslaUchal hlasU otce swčho a hlasU matkp swč,
gfa txrestán, ncUposlechl lw gich , tcdd wezmaUre
ho, otec i matka gebo, whwedau gcg k starssjm
mčsta swčho, a k brúUř saUdU, a řckUaU k starǧ
stjm mťsta swčbo: SUU náš teUto gfa szrUý a
protiwný, UeposlaUchá hlasU Uasscho, žráč a opi:e
lec gest; tcdo wssicknilidč mčsta toho Uházegj geg
kamenjmxa Umřeť, a tak odegmrš zlč zprostředn
kU fwčho, a wsscckcn Jsracl Usldssjcebáti se qu
daU. DeUt. 21, 18u21. Může:li osskliwost,
ohawnost a trestU hodnost tčto Ueprawosti lčpe
a ostťegi UaznaťeUa býti, Uež w slowcch tťchto?
Tcdo pťed saUdupostaweni, z lidskč společUosti
whwržcni a Ukamenowáni býti, zaslnhowali. ožralu
ci a ochlastowč, pieed Bohem a fwťtcm giž w staex
rčm žákonč. N čjm medle wpbrožUgj prorori
ožralrům a chlastaUUům: „Břda tťm, kteřjž ráu
Uo wstúwagjce chodj po opilstwj, a trwagj při tom
do wcťera, až ge wjno irozpalUge! Ql harfa a
laUtna a bUbeU a pjssťalka a ijo býwá na ho:j
dech gegich; na skUtkhpak Hospodinowo Uehlcdj,
a djla rUkaU geho UrspatťUgj. Prořež w zagetj
půgde lid můǧ, Uebo gest bez UmťUj: a skawnj
gcho bUdaU hladowčti, a množstwj geho žjznj

eUswadm. Proťež rozssjťilo i pcklo hrdlo swč, a ro:
)(
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zewťclo nad mer ústa swá: i zstaUpj do něho
slaij gegj, a množstwj šešjn i hlllk gegj, ťtin
ktcťjž se weselj w Uj. Zsai. 5. uu Hle gakými
tresto, gakaU žkážaU wdhrošuge Bůh ochlastům!
WesskcrrU Uárod má, poUřwadž opilstwj oddčm
bdl, w zagctj UpadnaUti, wclcj i malj, sslcchta i
lid sprostý magj pro tUto Ueprawosthladem a žjžnj
zahonaUti, a pcklU na wčkh propadUaUti. N dálc
ťtcmc: „Břda tťm, gcnž gfaU silnj w pitj wjna,
a mUži UhatUj k smjssch nápogc opognčho.“
Jsai.e5. N opřt: „N ao, mťli gstc radost awou
sclj wasse, žabjgcgjcc wolh a bigjce owcc, požjeuj
wagjcc maso a pigjcc wjno, ťjkali gste : Gezmc,
pjmc, Uebo zýtra zemťcmc! Nle známčť gest to
w Ussjchmých, prawj Hospodin žástupů. Jsai. 22.
Trcst nchwřtssj gcst owssrm tcn, w nárUžiwosti
swč wjry i nadřge se spUstiti, a bcz pokánj w hťjur
ssjch Umťjti. N trogUásobný trest tcnto pťeťopowj:e
dá Jfaiúš ochlastům. Oni gsaU žiwi gako hour
wada, a Ucmagj takč niřehož kořckáwáUj gako
howada, poUčwadž se wjro prstili, a bez xookáur
nj w hťjchU swem, a to často i w stawU opilstwj
Umjragj. TomU UaswřdťUgekažďodemlj kussenost.
Gako Zsaiáš , tak i Nmoď žwčstUge strassliwč:
„Bčda opilcům. Bťda bohatým Ua SioUU ach:uu
fagjcjm w horn SamařskaU, kteťjžto gsaU slou3
wútnj nadc wssecko giUč U třch UárodU, k Uimž
sc ďcházj dům Jsraelskú, genž prozpřwngjce klaUx
tnč, pigj z báUj wi:mých, a drahými mastmi sc
mažj , aniž gfaU citclnj pro potťch Zosefowo.
Proťcž giž půgdaU w zagetj w prwnjm haUsU
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stčhngjcjch se; a tak nastanc žalost tčm, kteťjž
fobč rozkossnkpočjnagj.„ Nmoď 6. 1 u 7. Třmi
bohatými Ua SionU a w Samaťi nrnaznaťuge
aB prorok swatý nikoho gineho , než wůdce lidU,
dUchownj i swřtske pťedstawené. Tťm pťedstjrá
ncstťjdme wjna pitj, rozkossnýšiwot, pro nčgž
fwč powinnosti gako otcowe , slUhowe a wůdcon
wč lidU zanedbáwagj. Z trestU magj gegich rožn
kossckoncc wzjti, a oni ď zaslepeným lidem do
zagetj se střhowati. Protož wolá ke wssem ochlaot
stům prorok Zocl 1, 5 ru 7. : .„Proritněte opilci,
a plačte a kwěltc wfsickni, kteřjž pigete wjno, proot
tožc odcgmUto gest od úst wassich. Ncboť pťitáhl
do zcmť mč národ silný a nesčjslnďe gehož zUboxex
we gsaU gako zUbowe lwowi, rownť tak sskodli:d
wj a záhUbnj, a tťenownj zUbowč gcho gako
lwice. Přiwedl winUč kmelw me w pUstinU, a
fjkowe mč na zkázU, docela obnažil ge a zporáu
žel, zbťlelh ratolesti gegich.“

Gak mistrnč popisUgc zde prorok Božj neo
pťátelskč wogsko, gakožto mrtlU trestagjcjho Boha
na lid Jsraelský opilstwj oddaný! Zde se owsscm
pod lidcm ď lemi zUbo dlc smoslu doslownjho
mjnčgj kobďlkh, genžto swými ostrýmj zUbd to
Uchsilnčgssjkmcno winnč a fjkowe ohrozaU, a tak
obnažj, žc sc winohrady pUstinám podobagj a
stromh fjťowč, gcjikoš kůro gfaU žďaweni, co naot
be oklestkh bez listU a kwřtU fe obgengj, za trest
fprawcdliwý Uq opilce a ochlasth; leč stowa proot
rokowa gesstť hlUbssj a tagemUťgssj smdsl pťipax:ot
sstřgj. Možnú totiž pod onjm lidem B lemi
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zUlw tčž nepťátelske wogsko Babojonstúch a Nďn
sorských whrozUmřti, gežto gfaU ďe zbranj swaU
gako lwowč JUdUa Jsrael pťepadli, zemiichrám
žpUstossili, kněžjm a králům důstognost odňali, a
wesskeren lid do zagctj odwedli. N gedna z Ucou
hlawUťgssjch pťjčin toho tuhčť,w trestU bhla ne:l
prawost opilstwj, kterčmnž JUda i Jsrael oddáni
l!pli. Slosseli gsme tedh giž, ťjm Bůh ochlastům
whhrožUge, zákon starý Uáš dosti gasnť poUčUge,
žc opilstwj ge Ueprawost nehohawnťgssj. N wssak
tomU přiswťdťngc č

2 Nowý zákon u Wprwnjm listUkU
Korintským 11, 20 u 22 Pjsse swath Pawel:
„thž tedh tak se Bcházjtewcspolek, toť nenj we:l
čeki PáUť gjsti; poUčwadž gedenkaždý Uroprw
B gjdlrm wcčcťc swč Ufpjssj, a tU nťkdo lačnj, a
giný se pťiepil. N což pak domů Uemáte k gjdlU a
k pitj? Eili cjrkcw Božj tUpjte a zcchanUgete
to , kteťjž Uemagj pokrmů? N což wám djm?
chwúliti bUdU wňš? w tom gistč Ueschwáljm.“
Giž za časU swatých aposstolů se žmohl ten Ue:l

poťádek, že nťkteťj swe princsscnč darh obťtnj před
weřcťj giž požjwali, a nestřjdmk pili, tak že kstoe:
lowan po postďúntč wečeri časem ani Uežbolo to::
lik, co bpk Uasocenj wssechpostařowalo. Protož
kárá ufwatxýPawel Korintských. Nestťjdmost gest
takč proto trcstU hodná , poUřwadž chUdhch o po:
winnč dárkh pťiprange. Dále pjsseswath clpoot
sstol: Zdali ncwjte, že Uesprawedliwj dřdictwl
králowstwj Bouljho nedofcihnml2 Nemhlte se; ani
smilnjci, ani modláťi, ani cižoložnjcj, ani mťkq)
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anč samcoložnjci, ani zlodťgi, an lakomci , ani
o pilci, ani zlolagci, an dráři dčdictwj krcilow:t
stwj Božjho UedogdaU.“ Zde sc giž swatý apo:t
sstol neUfpokogUgc toliko pohanřnjm ochlastčl, Uýu
brž on ge whlUčUgezrowna, ancbo raděgi , oni
sami se wplUťUgjz králowstwj Ucbestčho. Nno on
gc stawj Ua geden stUprň Be smilnjkh, modláťi,
cizoložnjko, eraUhqťia dráči. Zdaž mohl ohawnost
opilstwj gesstť gafnčgi whobraziti! Qn pjsse ale
gesstř dálc: S smilnjkem, žlolagccm, opilršm,
dráčem Uemřgte žádUaU spolrřnost: od takowým
ani negezte. 1. Kor. 5, 12. J zde pťipopUge
sw. Pawcl opilcek smilnjkčlm, raUhačům a drá:
řům. Nno, oU gde gesstř dálr. On zapowjdá
B nimi wsseliké obcowánj. Blni gjsti ncmáme
š opilci, gakož gni šc smilnjkh, raUhači atUeéiur
ťi. A w listU kUGalatským pjsse 5, 19 uu 21.:
„dewnj pak gsaU skUtkowč tťla, geUž gsaU: lri:t
zoložstwo, fmilstwo , ncčistota, chlipnost, modlo::
slUžba, řarowánj, nepťátelstwj, swárowě, ncenéi:l
wisti , hnčwowč, dráždčnj, růžnice , wraždh,
opilstwj, hodowcinj a tťm podobne wťci; ktr:
rčž kdokoliw ťinj, utoťwám pťedpowjdám, gakož
gsrmi prwč prawil, že králowskwjBožjho dťdiu
cowč nebUdaU.“ Zde poťjtá sw. Pawel opilljl
stwj mezi neprawosti, pro které trn, kdo gc pú:
ssr, z krájowsiwj Božjho whjaUťrn jdýtimá. W tom
smUslUpjsse lčž sto. aposstol 1. Petr 4, 3 .u5.:
„Dostiť gest zagistč wám Ua tom, že gste oncU
minUlý řaš žiwota wasseho k whplnřnj wůle pool
hanů, obhťrgů a mrawů pohanských oddali, tťch,
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kteťjž chodili, žiwi bhli, w ncsthdatých chlipnon
skech, w žúdostech a w zlwtečném pitj wjna,
w hodowúnjch, w opilstwj a w neťúdnčm modloo
slaUženj. N protož, kdož k nim se UepťipogUgrtr,
w takowěmž gegich whdúwánj se w roszstilosti,
diwj fe, zdú sc gim to cosi rownčho býti, rau:
hagj se tomU Ucbo wám: kteťjž ale ztoho wo:
dagj počet tomU, kterýž hotow gest saUditi žiwč
i mrtwč.„ Swatý Petr klade opilstwj mezi ncn
prawosti pohaUske, kterč kťesťana Uchodne gsaU.
Geestliže bo křcstan k tťmto neprawostem pohann
ským sc anrútil a i giných knim pťimřl, mU:s
fel lw nřkdd ztoho saUd,ci wkřnčmU aUťto klústi.
Chcemr gesstčche hlasů slhsseti? Nestaťj:li toto,
sldssme o tč fame wřci gednotliwč hlash swatých
otců. Swatý Basil pjsse: Kdo gest ten , genž
klcth KainowU na sebe Uwalugc? Nřnj:liž to
tcn, geUž wjnem ďeslúbnuw se tťesc a po cclč
šiwobhtj wráworá. N fw. NUǧustin prawj: Nče
koliw, neomilrgssj bratťj! opilstwj weliká a pťed
Bohem ohawná neprawost gest, UicmčUťU nmo:
hých we swřtř wesslo w zwok, tak žc ti, genž
pťikázanj Božj znúti Uechtčgj, ge za žádUý hřjch
Urpoklúdagj. Mnozj bh sc mohli domnjwati, že
opilstwj, ponřwadž w .obořegobchý wefsio, ner
hťjch, anž pťed Bohem ohawnč. Nle nikoliw.
Qno grst hťjssnč a pťed Bohem ohawne, oxoowrar
ženj a trestU hodnč. Tak Učj swatý NUǧUstin,
geden z neozUamcnitťgssich Uřitelů cjrkwe. Y sw.
Basil Uwrhngc na opilstwj tU samaU kleth, genž
nřkdh bratrowraha Kaina tjžila. N sw. Nmbrož
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prawj zrowna : ChlastaUn wjnem opilý gest UBoha
w Uenáwisti, od angelů opowržrn, od ctnostj opUu
sstřn, ncprawostmi obkljčcn a na třle zmalatnčn.

Bťda, břda, Zdolá pjsmo swatč ktťm, ktečáž
opilstwj milUgj. Q kýžbochom ohawnost te ncer
prawosti Uznali! Wc co spatťUgemr ťasto U lidj
a kťesťanů? Mnozj z nich se taUto neprawostj
whnásscgj w tak zwaných pigáckých spolcjch, powao
žUgjcc to za gakčsi whznamcnánj, kdhž pitjm nad
ginč wonikagj. th aď otewraU tito Uessťastnjri
očj swých k swčtlU prawdo, a prohledsse ossiliwost
opilstwj poznagj; a pronianti paprskem Božskč
milosti neprawosti tčto sc odťcknaU, a pťátelo
střjdmosti, pťátcld Božjmi se stanaU? Wssak gcsta
ližc ossiliwost opilstwj nenj B to gim oči otcwťjti,
tcdo to zmůžr ohaonst tčto neprawosti, o které
bUdaUcnk rozgjmati bUdrme. nu Th alc Ukťižowaa
ný Spasiteli! wsstčp nám lásku k střjdmosti, a
propůgč milostiwč sild, abhchom ďe Swatými twýu
mi do sslépřgj twých wstaUpiti mohli. Za to tebc
žádáme pro tU palřiwaU žjzeň, ktrraU gsi za
náB na kťjži snássel. Nmen.

Nozgjmánj páté.
O haUchosti a ohaonsti opilstwj.

Mnobem ťcpssj gc oscť, Uežťi chjaa
staUn, mnohem lepssj peš, nežli oU!
Sw. Jan Zlatoústý.

HaUebUč gest to, co ťlowťka fnižUge a důot
stognosti geho zbange, aneb gi aspoň zlehčUge.
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Nhnj se ale táži: Co ao řlowťka wjre hanobj,
ncž opilstwj? Neprawost tato hanobj netoliko
dUssi, nýbrž t třlo, ano crlý staw, kterčmU
opilec pťinájcžj

1. Qpilstwj hanobj přede wssjm dUea
ssi řlowťka. Dnssc člowřka gest dUch a obraz
Bošj, který gcg nadc wssecko tworh pozemskč neo
smjrnť wowýssUge, a fslrchtirtwj takowčho gch
Udťluge, gemUžxfe Urozrnost krwc nikdh worowu
nati nemůže. Nle grsstř che Usilechtilosti Uald!.ý7
wá dusse křesťana fkrze DUcha fwatčho, gehošto
chrámem gest. Qpilstwj pak snižuge ťlowťka kťe:
sťaUa pod wssecka žwjřata, kterážto Uikdh přeš
mjrn nepigj a zťjdka astuplšň nasocch pťcstupugj.
Protož pjsse fwatý Jan Zlatoústý: „Q mnoho:
li gest ochlasta lepssj než osel, o mnoho:li wznc:
ssenťgssjUež peš? Ncboť tato zwjťata Učinj gjdlU
a pitj, kdož gc dost, konec, a ťjdj se dle potťebo.

N ginde pjsse takto . Qnoť (opilstwj) cinj z lNidjprafata, ano ťinj z nich gesstř coš horssjho!N e::
boť mnohe slýchal gsem, že UemohaUce odolati
narnžiwosti, ťjkawali . Q bh radťgi neďhlo žáéo
dněhp wjna! Q ncstihlč to blážnowstwj! o Ueslý:
chaná to hlaupost! Ginj hťessj sice, th ale gesstč
k tomU winjš darh Božj. Což sc domnjwaš že
to zlc od wjna pochazj? Nikoliw oď wjna, Uýbrž
ob Uczdršenliwosti tťch, gcžto wjna Uadužjwagj
Řekniraďěgi: Q bh ncbhlo opilstwj, o bp nebhlo
radosti zchlastU! Pakli ale ďjž: bodchž bo neun
bhlo wjna! mUsil bhš, abhš důsleďným žůstal,
také pťáti, bp nebhlo železa pro zawraždej, bh
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Uebhlo Uoci pro Zlodkge, bo Ucbolo dne pro žaǧt
lobnjkh, bo Uebdlo žen pro cizoložstwj, a tak bo
mnfelo pro tebe wsselikč djlo Božj zničcno býtš.
N swatý Basil Wcliký pjssc: ij fe, o člowkřcx!
rozeználdáš od ncrozUmných žwjřat? Zdali ne
darem rozUmU, který gsi od Stwoťitele swčho
obdržel, a ktrrým wládncš co knjže a panownjk
Uad wcsskerýn: tworstcm ? Kdo fc tedh opilstwjm
žbangc swčbo rozumU, tenť ncrozUmným zwjťaw
tům sc podobá i rowná. Nno ťckl bhch .raděši,
že opilci gfan UerozUmnkgssjnežli howada; Ueďoť
wssecka ťtwernohá a diwoká zwjťata magj swůg
Urťitý čaš a pUd k tčlcsnčmU obcowúnj: ti ale,
gržto opilstwjm obtjženi a zápalem ncpřirozrným
Uaplnťni gfaU , býwagj w každan dobU pUzeni
kncťistčnm a haUebnčmU obgjmánj. Pwtož woo
lám k wám šr swatým NUǧUstincm: Bratřj rozu
milj! patťtc a požorUgtc, gak zwjťata, kdhkolild
búwagj k wodk wedcna a žjzeň fwaU thasila,
bhťbh idčle U wodh stála, chc pjtč Ucchtkgj emi
UcmohaU. To bh mťli ochlastowč Uwážiti, ne:
chtčgj:li horssjmi ncž zwjťata gmjni býti. Ncboť co
zwjťata nechtťgj chc pjti, Ucžgim gest tťeba, pigj
oUčdwa: i tťikrát wjre, než gim profpjwá. ch
widjtc, gak welice opilstwj dUssi řlowkka hanobje!

2. N wssak ono hanobj i nasse třlo.
Tťlo člowčka gc přjbotek dUssc, obrazU Božjho,
a giž fwaU k Uebi se pnpch postawaU whwýsscno
Uadc wssjm tworstwem. Clowťk tcdh giž podlr tťla
fwčho mnohrm wznesscnťgssj grst neežzwjťe. Qpilxt
stwjm wssak ztrácj důstognost swaU a hlUboko se
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pod phowadosUižUge. Swatý Basil Weliký pruawj:
„Zbawcnj smoslú ťinj opilcc horssjm a bjdnťgssjm,
než gest zwjťe. Ncboť xktcrč zwjťe slhssj a widj
tak sspatnk, gako opilý? Qpilj neznagj často ani
fwě neoUpřjmnťgssj přátelp a pťjbuznč, tuljce se
k rizjme gakobo tito gich pťjbužnj bhli. Zdali nc7
skákagj často přcš stjn, gakobh to pťjkopo aneb

xstrauhď lwlU? Gegich Ussigsan takowým hlaholem
ax hlUkotem zalcblč, gakobď wnich moťe ssumřlo;
gim sc zdáwá, že zemť do wýssko xxšxxpowstáwáa
.horo že tancUgj.“ w Na gesstč whšssjm stupni
se Ukášc hanrbnost opilstwj U kťefťana, genž gest
.aUdem tťla Jcžjssowa, U křesťana, gchož tělo skrze
wodU fw. kťtU, skrzemazúnj swatým olcgcm a křjž:
mrm pofwčcelw gest. Pťedstawme sobč kťesiana,
ďopoledne w domě Božjan, magjcjho aUťastcnstwj
wr swatých tagemstwjch núbožeUstwjz w obřti mfse
smatč, we swatých swútostech: a odpoledne Ueb
U.loeťcr opilčho, zwjřctř podobnčho, w blátř fe
ďrodjcjho! Může::liž tťlo swč gesstř chc zhcmo::l
biti, che snjžiti a žneUctjti? Y takowých kře::
sťanů gest mm!ho, obOčegUťgest Uedťle aneb nč:
který giný den Pánk tcn .den, kde sc che Uežli
mxch wssednj opilstwj howj, a lidčx Se swým zer
wnšgssjm cholxxcinjm,tpohljženjm, mlUwenjm a gc::
dňáUjm hlUbokoupod zwjťata sUižugj. Neboť žwj?
ťe fe ťjdj powždo dle swě pťirozenosti: opilý člowťk
ale danad to kťesťangedná proti pťirozenosti, a swrur
hUge fc takto násilnk z onoho wznessenčho trůUU lidske
a kťesťanskčdůstognosti, na ktcrýž geg Bůb aKri:
stuď giž dlc tčla powýssll. Slowrm, on porážj
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fwým tklefmým dchonxúnjm oncn aplkr:suxodnjpoťúdrk
w.pťjrodč, kterýž uBčchUstanowil, kddž k pl:mnj:
mx ťlowřťu bnl řrkl: „Ploďtcž sr a wžmnožugte

zfe, allnwplňse gmi, a podmaňtc gi, a pamdgte
:md rdbami mořstými, á Uad ptactwrm Uebcskúm,
a wssúikým žiwoťichem hýbagjcjm sc Ua zemi.ť,
Erod.e 1, 25.:iuWssaxk nrgcn xňmfsixa siloexhanobj
opilstwj, nýbrž i mxšxš m

.x 3. Cclý staw , kU :ktcremU. nopi,lxrc
jxouťinúla!ž.j.meenjť pohlawj, úcmjť stnwxx;tpepor
kolenj lidskčm, wokterčm bh mbhlorochlastů. Tčch,
dktcťjž se rúdeř opjgcgj, dnale!zlleš xwfimnžsiěm:ř žmol

skčm poblawj , dmwrč;iswobodnými dn.„xžrnatýmiz,
mezixnižssjmi i wdšssjmi, mezixbohúťúiechudúmi,
w fwčtskčm i dnchownjm stawU. ::A řjm whšfsi .a
smřtřgssj gcst stawe tjmgwťtssj .gest hanbax, ktmut
mU opilcr dřlá: Můžr:bž ctnxýařlowřk, ugcnž xcit
stUdUzwcťle má, mezá opi,lri swěho“pohlawj aUrb
stawU beze:užnrdčnj poboti? Qn sc stodj.lzaesebc
a za xcrlý fwňg stúň!, gemUž pieieUciležjp a Ummol
wsstjwj nikdh chc takowaU fpoleřnost.ur:„Qpile
stwf nchdmwbj.řgeU ǧcdnotliwl!j stawo w ,spďlrřnock
sti lidskč, nýbrž .i crlč nčchošenskčspoleťUosti, ge:
ssto .nchlastU wosobřťchowagjš Nnd co gcst mdp
hlanmťgssj pťjčina, že :whanřea šidč, lxmxrixiprnr
txcstaUti nassr katoťickč áná:lwžcnňlnxj Uenáwťdj ?
chmt Upiimnř, .še opickstwj,gemuš lak mnozj
katoliřřj xxkťrsiané oddáni gsau. Qpilri kawlickž
cjrkwe choti Jcžjsse Krista dťlagj takowcmd hana
bU, ktkraU,ř wlastná črwkjdasmýti w siawU neš
gsal. Ehlastmmi .zdržUgj ňa tssjrk poblandilých



x356

bratrů od wstaUpenj amb nawrácrnj se do geer
dnč, prawč,u samofpasitclnč ťjmskoukatolickčcjrkwc.
Kdobd nrbhlo U náď katoljků tolik ochlastů, gistč,
užebh sc newřřjcjch a poblaUdilých walnř knám
hrmllo , a brzo bď padla ta wclikú přjťnj zeď,
ktrrú gc tak dla:cho od náď oddřlUge. Qwssem
že nelzt prawdiwost nřgakčho náboženstwj dle
stUpUk mrawnosti woznawaťů geho posUzowati;
neboť KristUš ,Pán to zťctrlnř pťcďpowťdřl, že
w rjrkwi mezi.pssenicj porostc i,kaUkol, a žc mezi
owremi bUdaU.i kozli. N wssak ťlowřk giž gen
dcnkúátc tak:o anditi Uwhkl. Qn pofUngc strom
.podlc owoor. N w skUtkU opilec nenj, schopcn,
abo dobrč olooce ncsl. Qn gest za žiwa mrtew, xa
lossrobecnň potupax..nassebopokolenj, swěbo stan
a jwť cjrkwr. Protož pjsscswarý Jan Zlatoústýx:
„Co grst bjdnřgssjho nad opilstwj? Qpilrc grst
xzaxžiwamrtrw; on grst samochtř ďábrlstwjm po:
fedlý; opilstwj grst ncmoc nepromimrtrlná, grst
choba ermlUwitelUú, gest wsscobccnú potUpa Uau
sseho pokolcnj.“

Wizmc hanebnost chlastU a opilstwj. Qnoť
hanobj, gak gsme jr přefwřdčili, Uctoliko tčlo,
nýbrž i desi, i celý staw, kU kterčmU pťináaležjxos
me, alrbrž i wesskerč pokolenj lidskč. thž to
wssc bedliwť Uwúžjme, můžemerliž grsstř dčlc této
Ucprawosti se oddáwati? nchsjmcoliž. Be wssj
pťjsnostj proti Uj bogowati, abpchom nčkdh wčřnč
zahanchi ncbpli?

Kdobd wssak hancťmost tčto neprawosti Uebhla
e to náď na lcpssj cestU Uwčsti, fUad náď odstrassj

,
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grgj fskodliwost, kteraUž pťjsstť rozwažowati bUdcxn.
me. uudzTh xalr Ukřižowaný Spasitelč ! udleg w meio
láskU šxkstťjďmosti, a Udřl sjlh, abhchom :š.twýmix
Swatými doe sslčpčgj twých wstaUpčki. Za to tebex
žádáme pro tUupalčiwaU žjzeň, ktcraUžgsi
na kixjžipro náš snássel.gšlmrne .

x

Nozgjmállj ssestě. xx

W O sskodliwostť opélstwj
Nepobjzeg tťch kpitj, genž wjno

milUgj: nebo mnohč zahnbilo. Sirach
31, 30.

Škodliwe gest wsse, co náo časnčho neb wčn
čnčho statkU zbange, aneb nám dgeg i toliko žan
ďržUgr; co Uúm Ua tťlc Ueb na dUssie, na řaú
ncbui na wčko sskodj. Co Uám alr můžr.gak Ua
tťlc, tak ina dUssi, pro čaB a .wřčnost wjrc sskou
diti, Uež práwť opilstwj a Ucstťjdmost? Qchlau
sta ssťodj sobť na tťle i na dUssi,x on
sskodj swým bližnjm, obz:wlá sstř axlxecx
swým domácjm.

1. Qchlasta sskodj pťede wssjm swxřa
mU wlastnij tťlU. m Qžralstwjkazjždrauur
wj, hUbj tťlesné silh, působj Umohe nemoci .a
UkracUge žiwobdtj; Ueboť pťrplUjmeeli šaludek
nápogcm, zřjdne ssťciwažalndkowá a ztrárj ostwn
sti swč; a pjgeme:lř opognče x.zwlásstť pak púlent
nápogc, bďwá ssťáwa tato piejlišuzpruzena. Qbogj
býwú nápotom pťjčinaU, žr ťástkh zxážiwnč fe gak
Uálržj neztráwj, a že ncipogr nřkdo sicej:žjzcňUhasj,
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c!ltdtklo a aUdo.xgcho nesjlj.e Naopak pšgdlml

a, fx xpťimjfj. ohnilč , wlhkč mtrbx přžltš .ostré jer
hnste dfstcinoxsdo krwe; ueaž toho pochúžj wřtssj část:
nunonj. Zagjskč gest málo nemocj., ktcrčbh“rš,nce.:
siiidmosti čm:pocheizelPoj Pr.otož řtrmeax w piejstoe
wjch ŠalchaUnoUUýcha23, 20.: „Mbýwehx Ua
hodech mczi piganh wjna, ani na kwasich tčch,
kteťjž aUtratnřčsnásscgž maso k gedcnj, mezi žráťi
masa: nebo ti, kteřjž hlcdj pitj a dáwagj snů:
sskh, žráči, stráweni bUdaU, žchUdUaU: a oble!če:l
na bude w hadrh ospánliwost, z pťchťňowúnj se
pocházogjcj.“ Protož welmi trefnť: napsal fwatý
Basil o opilcjch: „Magjť opjgenjm fc třžkašl.hlae
wU, gfaU o.spalj; zjnagj, .magjer mlbú pťrd očim
Usa, wsse pflšgim pijťtjx, prowž ncslnssj Uččtecklů,
bhťbh k nim wolali ze wssechstran: Neopčgcgte
semwjnem, žúdmšm opogňým. ňápogem, w nčmž
gest xprostopássnostx,podnřt wsselikč roszstilosti a
prostopássnosti: alc naplněni a gako opogeni bUďte
radřgiDnchem swatým, t. g. UábožnaU,mhslj,
dobrxýmzsslochetným smt:slrm a citčln ,aspoleťnaU
pobožnostj wžbUžcným.“ Efezk. 5, 18. ?l ponřš:
wadxž w Ucslysij, tudjž sklizrgj dwoce opilstwj.
Třlobopl:che,ťšoči molewclšj,jústa whsýchagj apra:c
hnaUe Neboť gako xstrmxhtyp dokawaď pdwkowe
ďo Uich tckaU, pjnř sc býti zdagj, gak mile akcx
wodclj odpadne, ewoschx:rm:: xtak gsan ústa opilce,
dokde?gc wxmičhpšojm, ab::ch takxuřckl, plná a
mokráx.; wďdogdřešlšewssakpwjlw:, uoofchnaU a whprap

hnnU. Baželxgebikožústa Ustawiřnč whsjchagj, a hned
zaď nmljrnýmpitjm se fwlažUgj, potracUgj koneřnk
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třjesnč, abh mU bhlo lze zlýmxopilstwj následkrm
odolati? N ktrrý aď pwstřrdrk mohllw to zamcxc
ziti, abo tťlo UstawčřnřgsaUc rozpalowáno„ a opic
wjmm zawlažowáUo, nrzmalcitnťlo, nešrsláďlo a
Urhdmlko? erUd takč pocházj to tťcscnj žil, ta
slabota tčla; neboť gclikož duch nemjrným pi.
tjm šeslábmll, a silh řjm s: zniťilo, nemůžeť ši.eu
Uak býti, než že cele třlo slabostjsr sřcfe. Proř bhš
chtřl na srbe Uwalčti klech Kainow:x, abhďuxpoe
eelý žiwot swůg se třásl .a potácel? Nebot tclú

nemagjr pťirozene Podporh, mUsi ncwhhnUtelně
se kýwatča potaccti

Qpilstwj sskodjtakč i ťasnčmU blahobnw čloxe
wťkae Qnoť pohlcUgc gmřUj .a statek, Uwádj do
chUdobo a bjdh. Tak w knize Přjslowj čtemc
21,17. : „Kdož milUgc hodowánj, bUdeť wxchU.á
doďř: a kdož tUřnč wřci, nexzbohatne.“u N upk:
w kniže Sirach 19, 1.: „Dřlnjk opilcc mzbon!
hatne, a kdož pohrdú malými wřrmi, kdož sobč
malých wřcj newážj, pomalU zhone.“x Zwláfstč
gsaU to neblahč hodo poschc:lstč, kdur opilstwj
Be swými záhUbnými následkpx szězstwj lslcudjwcř.
Ehasnjkowč a řelcdjnowč tn začastčepři muzire
prohýingj swaU slUžbu, a tudjž hledj to, co proe
marUili, na sskodu rodiťů Ueb hospodářů swých
opčt Uepoctiwým způsobem nahraditi. .ur Leč:
chretecli slhsseti gesste ginhch hlasů, ǧežw náuť
fsiodliwost opilstwj důraznc zwťstUgj, tedh slhsste:
Nrgen tťlU sskodj opilstwz, nýbrži

2 Dussi clowřka. meQpilstwj obmergc



M
a zbange Užjwánj rozUmU,č otupj mrawnj cit
tc:lexpšc Ucwohledáwú ctnosti, zbawugc núď pokošeu
Učho swkdomj a řinj Urschopne kU králowstwj
UebcskčmU Jsaiáš prorok pjssc o lidech schnsc“:s
kých 28„7.: „Yle itiwjnem sc obtčržxxǧjcc,dUc:7
wkděli, blaudj, klútj se, a pro opilstwj poblcm:t
dili, a od opogUgjcjho nápogc se potácegj, pťeu
plňugjce sc nápogcm opogným, přemoženi gsaU,
blaUdj U widřnj, chobUgj w saUdU“ N Qzeúš
prorok w 5, 11 dj: „Smilstwj a wjno a opilu7
stwj odgjmagj frdcc, to gcst zbangj smhslů a
rozUmU, abo na Boha, na grho přikázanjpožom
mjti nemohli.“ Podobným způsobem wdgúdťili
sc ř swatj otcowe cjrkcwnj. Sw. Jaroljm pjsse:
„Patrnoť, žc opilstwj a chlast dUcha w žúhulm
Uwádkgj, a žc chsme auplnk při rožUmU, kdtp:r
koliw duch hognostj wjna býwú pťemožcn.„ uu
Slowem opilstwj grst i matka mnohúch giných
hťjchů. Qnoť dráždj k přephchn, zlořeťer , raU:
húnj, na cti Utrhánj, krádeži, kU křiwýřn pťisa:
háme ežwlásstčalc ksmilstwu. Bachnď B Wenussj
sodř olwťegnť rUkUpodáwagj. szomeňmež sobť
na Noema a Lota. W w knizr EsodUď 32, 6.
čtemc: „Wstawssc Ua zegtťj ráno obřtowali zá:
palnč občti, i obřti pokogne, i sedl lid abh gedl
a pil abď hodtx pťi obťtcch obdčeanč držcl a
wstali, abh hrúli atanrowali “ Protož pjsscmclUur
drý ŠalamaUn w knizePřjflowj 20 1.: „Bugur
na sdťc gest wjno a baUřliwe opilstwj (posmč:
wač gcst wjno, činj posm.řwařc wssj rtnosti a stUe
dnp a n:pokogxtý gcst nápog opogný, řinj lidi
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Uepokognč a swárliwě) kdožkoli w těch wťcech sc
kochá, wostUpUgezmjro, UebUde UikdhmaUdrý.“
N opťt 23, 31. : „Nehleď tedh na wjno, Uedeh
fe gjm wábiti, kdhž sc tak přknť rdj, když fe stkwj
w sklenici barwa geho, a že wcházj lahodně, Uebo
naposledo gako had Usstjpne, a gako bazilissek ged
w tobě rozlige. Qči twč hleděti bUdaU Ua cizj
želw, a frdce twe mlUwiti bUde pťewrácenř wěci.
N bUdeš gako ten, kterýž fpj U prostked moťe,
a gako fnem pogatý zpráwce lodj, ztratě weslo,
bUdeš U welikém nebezprčenstwj, a djš: „Bili
mne, a nebolelo mne; tlaUkli mne, a gú nic Uecju
til; kdh procjtjm, opťt zasr wjno nalezml.“ A
kniha Sirach 31, 38. prawj: „ano mnoho
pitč řinj poanženj i hněw, ipádp mnohč; hoť:
kost dUsse gcst wjno mnoho pitč. Opilstwj rozul
mUožUge smělost, hnťwiwost, prUdkost, a gest neu
malldrěho aUraz, UmenssUgefjlo a dťlá ránh.“

Salchlafně š Pjsmem fwatým Uťjtčž cjrkewnj
swatj otcowč. Sw. NUǧUstinprawj: „Qpilstwj
gest matka wssech neprawostj, traUd wssech pro:
winěnj, pomatenj možkU, pťewrácenj rozUmU,
baUřka gazyka, podwrácenj celěho tkla, rozkotánj
korábU ťistoth, zmaťenj ťasU, aUplne se žblázUťnj,
hanebnč zniťenj sil, zkúza mrawů, ohawnost žiu
wota, zbawenj se pořestnosti, a allplná záhUba
dUsse.„ Y swarý Řehoř pjsse: „Kdo opčlstwj gest
oddáU, nemá geden toliko hťjch, Uýbrž pln gest
hťjchů.“ u Qchlasta sskodj sobť na tťlei na dUu
ssj. Leř nesskodjť on toliko sobč, Uýbrž i giným,
totiž:



362

3. Swým bližnjm, zwlásstč pak swým
domá cjm. Qpilsiwj pohlcUge gmťUj cclých
todin, podrýwú hofpodáťstwj a zatwrnge ťlo27
wťka proti ženř i djtkám. Qpilstwj zawádj člo:s
wťka tak, še zapoijá na swč powinnosii a stáa
wci se neUžitcřným aUdem společUosti lidskč. Kdo
toho chcemjti dúkazh, nechť čte nowinh, kde práu
wo brzh toho, brzh onobo za marnotratnjka n!e:s
ťrgnť whhlassUgc; Uechťfe chtá hospodiUa pohle:
dj na množstwj djtek otrhamžch, Ucchť nahljdne
do knťh ǧrUntownjch, kde ďýwá na statcjch felských
žaznamcnáno plno dthů. u Qpilsiwj uxřinjčlox
wřka zrádcem mnohých tagemsiwj , což giným
k nehwčtssj sskodř býwá. Prořcž Uapomjná kniha
Pťjslowj 31, 4.: „Ne králům, o LamUeli, ne
králům pťislUssjpjti ijo, t. g. opjgeti fc wjnem:
a Ue pánům žádost nápogc opogného: nebo žádne
tagnosti nenj, kdeukralUgc opilstwj. th fnad pi:s
gjce nrzapomnťli fe na sade,x , Ua prciwa, a ne:e
zmťnili pře, ncpťewraceli faUdU lidj Utisstťných.“
Qpilstwj podUřcUge hnřw, růzUicc, stoárh , prac
Uice a wraždh. Toť doswčdčUgc každodennj kuo
ssenost, a kdhby Uebhlo te Ucprawosti, mohli bh
se w krátkčm čase, ne:li zccla, aspoň z čcistižcl:s
láťe Uzawjrati a trestnj zákonh až na gediný eru
ssiti. Qpilstwj půfobj poslčz mnoho pohorssenj,
žwlásstť pak U těch lidj, gcžto bt,? gimým Ua fobč
pixjklad stťjdmosti dáti mťli, Ua přjklad U rodiťů,
Uťitelů, pťedstawených slUžebnjků státU a cjrkwe.
Zwlásstč pak hospodáť ge:li oddán opilstwj, po::
horssUge nctoliko rodim: swaU, alcbrš i wsseckh,
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B kterými co činiti má. Protož pjsse swatý Basil
Weliký : „Gakž bUdete, opčlj otrowe, ťeledeům
swým tozkazowat, kdežto sami gako otrori possea
tilým aa záhUbným žádostem slaUžjte? Gakž Udros
žjte swč djtkh w kázni, wcdaUce sami žiwot neu
wázaný a Uepoťúdný?“

Ehhle náramnaU sskodU, kteraUž chlastaUU
sobť ř giným působj! Nedbá:li o swč blaho tťu
lesnč, ncchť aspoň blaho dUsse mU gde k srdci;
a chce:li fám B třlcm i dUssj žahdUaUti, ať se
aspoň erpowažUge i giných š sebaU do časnči
wřčnč šáhUbd Uwalowati. Q, kýžbhchomrozwažUu
gjce sskodlřwost Ueprawosti tčto, giž gedenkráte
žmaUdťelř a dUssčitčlo ze žáhnbh wřťnč wytrhli.
Leč pohťjchU! ťlowčk Uestřjdmý Uwádjwá rozličnč
námitkh a womlUwo kobhágenj a omlUchj swe
neprawostť. Toto Uámitko a omlUwo opčlců bUdaU
pťedmčtem pťjsstjho pogednánj. u Ty wssakUkťiu
žowaný Spasiteli! wleo w Uáď lástU kstřjdmosti,
a propůgř sjlo , abochom ďe Swatými twými do
sslčpřgj twých wstaUpiti mohli. Za to Tebe žáu
dáme pro tU palčiwaU žjzeň, kteraU gsi na
kťjži ža náš trpřl. Nmen.

Nozgjmainj sedmé.
Q wýsxřťřčřďáchopiťčň.

Nedoansstčg srdci xnčmUUchýliti
se ke žlč wťri, kčinčnj wýmlllw w hťjn
ssjch. Žalm 140, 4.

Hřjchh swč whmlamoati , nic šenj giného,1 Bte
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Uežli ge ž gistých pťjčin bUďto za žádne wýstUpu
oťh, aneb aspoň za nikoli xtak trestu hodnč činh

whdúwati, gakýmiž gc Bůh a cjrkew býň praut
wj. .Wýmluwh opilce se zwlússtk wžtahugj n a
wolenj aneb aUmhfl, aneb poslěžUa mer
w pitj. Mh nhnj Uwidjme, zdali wýmlmoh
toto gfaU platUč ťili Uic. Uldažmež giž neha
hlawnkgssj gegich wýmlUwo.

1. Z ohledU wolenj Uápoge. u Qpiu
lec ťjkáwá: Kdo mi může zapowřdjti, abhch tcn
Ueb onen Uúpog Uepil ? Čož Uestwoťil Bůh
wsseckh núpoge? A kčemU aď ginčmu, Uež abhu
chom gich požjwali? au Qwssemť, že Bůh U!sse:j
cko Uápoge stwoťil, zdali ale k obhčegUčmU a
každodeUUij pitj, ginú gest otúžka. Toliko
woda přichážj gakožto obhřchtý nápog pro wssee:
ckh lidi, aboch tak řekl, pťjmo z rUkau Božjch.
ijw stwořil Bůh a twoťj ho až do dnessUjho
dne, Ue we způsobU núpoge, nýbrž w způsobU
hroznů, kterýž hlad i žjžeň utissuge, ale erpo:tr
gUge. Teprw kdpž ssťáwa že hrožnů Umťle wh:
tlačcUá se whkwasi, nabýwú opognč fjlh, sjlh
xtak núramně, že i nehsilnřgssjho muže, pige:li
Uemjrnk, kzemi poražiti ď to gest. Takť gest
to š piwem a hořalkaU, ktcrú se z rozliřných
drUhů owoce a obilj připrange. Swět stál giž
po mnohe stoletj, aniž bhlo piwowárů a wino:e
palen. N mhsljm, že kdhbp dneď Mogžjš Bc
swým žázračmým prUtrm opřt na skálU udeřil,
erhprýsstilo by se an piwo an hoťalka, ba
an wjno : alebrž čistú woda. Bl gak pak sr piu



365

wo pťiprange? Dá se sUssitigečmen, teU se
pak Bemele Ua slaď, genš B chmelem a giUýmč
pťjsadami fmjssen bdw, we wodě fe waťj, a tak
dlaUho lešet zůstane, až wokpsá. Možná že tato
gečmcnowá ssťáwa w lčkařskčmohledU welmi do:
braU službU koUú, a nťkdy gako Uápog zdraxt
wodárm) schwáliti se múže. N wssak tak Umě:
lým a drahým způsobem, gakčhož se při wařenj
piwa Užjwá, gečmenU sle woleowati, která spj:l
sse k omámrnj, nežli k Uhassch žjznč se hodj,
wřrU! toť ge tolik, gako pťjrodU pťewrarcň a
darU Božjho k UččemU docela giUčmU Ustano:e
weUčho Užjwati! To samč platj o hoťalcc a
giných pálených Uápogjch. N bhťbhchom i stťjo
dmě Užjwánj piwa powolili, mUsjme Užjwánj hoo
ťalkh každěmU zrazowati, ponřwadž takowč náe:
poge, bdťbo fe gich i střjdmř požjwalo, giž sskor:
dj a obpťegnť omangj. Nu komU aS záslUhU
gich whnalezenj pťiťkneme? Zdali DUchU Bo:
žij, ancbo dUchUfwťta? Zdali pUdU ctnosti,
ť.ili tťlefnosti? dobrčmu Ucbo zlčmu angelU?
N pro tento záhUbUý nápog obřtUgj lidč tak
mnoho, ba wssecko! N kdhbh gen auťcle, kterýž
gcst Uhassenj žjznč, dosáhli: ale Uikoliw! Uýbrž
Uaopak, ťjm wjre takowých nápogů do sebe wljú
gj, txm wřtssj mjwagj šjšeň, tim che po pitj
dhchtj. „ano pak,“ prawj sw. Basil, „potřebU
UeUkágj, Uýbrž wcďe knewhhnmelnosti, dálc pjti,
grlikož opilce rozpaluge a wždh chtiwost che
pjti whleUge.“

Yle namjtagj opilri dále: KristUď Pcin sám
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i Uťrdlnjri grho pili wjno. Nno , Pán dokonre
promř!tili wodU we wjno. un Qrossem pili Kri::
stUS i gcho Uťedlchi wjno; ale to stáwalo fe
ch Uřkdo a we zwlásstnjch pťjpadnostech. Ge:
ho obhťcgný Uúpog bola, gakž gsme dřjwe giž
slhsscli, ťerstroú woda. N bUdcš:li th, chž sc
k ofprawcdlUťUj swčmUna Krista P. a swatč apo:
sstolo odwoláwáš, tak žťjdka kdh, a tak stťjdmě
gako oUi, a ď tak ťistým a swatúm aUmoslem
gakooinjna požjwati: pak sc můžcš fmčlr w pou
žjwúUj wjna radowati; anž sc oďáwch, žc ztoé
ho od Učkoho pokáráU bUdeš. Z ohlch wolrnj
Uúpoge Ucmůže sc tedh opilec whmlmditi. Mo:
žUá žebh to fnad sslo

2. zohledU aUmhslU pťi pitj. nn
QU prawj: „Bůh Uám darU Udťťil, abhchom
geg požjwali.“ un Qwsscm, alr Ue k žlčmU, Uý:
brž kdobrémU. Božj aUmUsl grst, abhchom Uaš
sse třlo pťi ždrawj a silc zachowali, a Uikoliw
toliko pťjgemUých poritů wphledáwali. Qwssem
že Bůb i pťjgemnč pocito S požjwčmjm pokrmů
a Uúpogů spogil; ale trnto pťjgemný pocit Uen
smj ďýti aUťclcm, Ut)brž toliko prostťcdkem k doe
sažch aUčelU. Abh Bůh zachowúltj žiwota pťi
tworech swých tjm gistťgi dorjlil, spogil S požj:
wáUjm pokrmU a nápoge zwlásstnj pťjgemný po,es
cit. lechom wssak takto dráždťUi gsaUce, kU
xswč wlastUj sskodč mer UstanochaU Uepťekro::
ťili, wložil w náš i cjt shtosti, gcnž w řlowťkU
Uczkašcltčm ihncd se gcwj, kdhž fwaU potťebU
Uspokogil. Negsmeť žiwi proto, abhchom pili;
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nýbrž pigcme, abhchom žiwi bhli. Múmeť tcdh
pjti, abo sc to o aUčclcm, aUmhslrm a zákonem
Božjm ďhodowalo. „Králowstwj zagistč Božj,“
prawj swatý Pawel k Řjmanům 14, 17., „Uá,u
božcUstwj kťcsťaUskč Uer pokrm a Uápog; alc
sprawedlnost, Upťijost, wssclikáctnost, pokog,
fwoonst, lásia kbližnij a radost w DUchU
swatěm, od DUcha swatěho půsochá ze swědox
mj dobrčho, zďUcha a smoslU Upřjmnčho a ssleur
chetUčho pocházcgjrj. Ti, kteťjž we wssem DU:l
chem Božjm wedeUi býwagj a gjm sc zprawUu
gj, okaUss:gj tě radosti a wťdj, w ťem zúlcžj.“
N opťt: „Protož bUďto žc gjtc, Ucbo pigetr,
Ueb cožkoli ginčho řinjtc: wssecko k slúwč Bošj
nuk rozmnoženj a zwelcber gj m řiňtc.“ 1. Koxt
rPnt. 10, 31. ,

Giná pak wýmlUwaopilrů gcsttato : „Sám
fwatý Pawel, prý, UřcdlUij swčmUTimotheowi
Uetoliko radil, Uýbrž i přikázal wjno pjti, abh
fjlo swč žachowal k whkoUúUj powilmostj powo:e
láUj fwěho. Ll tak i mh pigeme ijo, piwo a
ginč silně Uápogc, abhchom práre a powinnosti
swe Uálcžitř wpkoUáwati mohli.“

Kdybwste wjno a gině sier Uápoge gen
ztoho aUmyslU a w takowe mjťc pili, gakž to
swatý Pawel Timotheowi radil, aneb pkikázal:
tnťbh wúm zagiste Uikdo pitj wjna Ueb pčwa
Uežbraňowal. Pak owsscm UcďUdcte nikdy mjti
ani pťjčinh sc omlanati a ofprawedlňowati;
neboť kdo se omlaná obhřcgnř? Ncgsanuli to
pláwč ti , gržto dobrčho UadUžjwagj? a Uenj:liž
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tUdh každú wýmlUwa žaloba Ua sebc saměho?
e Co se pak dotýče zachowánj sil k práci potťebe

ltých, kterých wýhradnř od horkých nápogů ořeu
kúwáte, táži se: Což pak fpočjwá sila w neipour
gi saměm? Nepocházj ona spjssr zpožehnčmj
Božjho? N nemůžr:liž Bčch i giný Urwinný
Uápog, gako kU přjkladU wodU taktčž pošthati,
žcbochom sil kpráci potťebUýchzachowali? Ptehu
tež sc swatčho Pawla: Který z aposstolů che
pracowal a che trpťl než on? zdaliž alc pil
co ginčho nežli wodU? Y Timotheowi gen proto
wjno pjti radil, ponťwadžTimothem bhl nch:
žiwý. Wtomto pťjpadU zastUpowalo wjno mjsto
lčků. Z ohledU aUmoslU pťi pitj nemůže fe piůt
gúk tedh platnč ofprawedlniti. ij mčnč mU
to bUde možncř ž ohledU

3. mjrh w pitj.uPigáci ťjkáwagj:„Kdož
gcst w stawU prawaU mer Udati? GinčmU fe
chce menť, mnč zaš che pjti. Kdož tedh dokoo
nale whměťj, mUoho:li fe pjti smj?“

Tcn, kdo se wjre swým rozUmrm a kussea
Uostj, než slean třlcfnostj a chtiwostj zprange.
N proč medle můžcme w giných wřcech prawaU
a slUssnaUmer Ustanowiti, a toliko w pitj bo
Uám nebplo lze prawaU mer Udari ? Můžemeť
spoťjsti, mnoho::li hodin gest tťeba kwokonánj
gistč cesth, mnoho:li řasU kgistč práci, mnohoáli
sil kgistčmU zaměstknánj, mnoho:li foli kpokru
mU, mnoho:li obilj k opatťenj hospodáťstwj atd.,
a mnoho:li potřeba pjti, abhchom žjzeň Uhasili,
to bh se nedalo whmřťiti ? O, bláznowstwj Uad
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blázUowstwj! KomUž bh to bhlo Uemošno ? Kdo
fečte wssecko th Swatč , kteřjž powždo w .pitj
slUssnaU mer zachowáwali a gi nikdo ncpřckrowl
řili? Ba i famá UerozUmnú žwjťata wťdj pUn
ďem přirozeným, mnoho:li pjti magj. N řlowčk
křesťan mohlbo se tázati: Kdož gest w stawU
pťi pitj mer prawaU Udati? uu

Ginú wýmlUwa pigáků ž ohledU mjrh w pi:
tj znj takto : „Q gú pigi od mnoha let Uotnč,
řasto sc opigjm, žůstcřwámť ale přč tom gak Uúu
ležj zdráw.“ Ge::li to skUteťnč prawda, ge to
nřco zersU Uowčho a welmi neobdťegnčho.
Nestťjdmý pigákU! pořkep gen gesstť krátko řaď;
pťirozerst twá nenj ž ocele a želcza. PťigdaUť
gesstě na tebe bolesti, a bUde gich che, Uež se
tobč ljbiti bUde. S džbánem se chodj tak dlaUu
ho pro wodu, až se Ucho Utrhne. N komUmám
w tomto pádU che wčřiti, tobť::liš ancbo T)Uul
chU swatěmU, genž dj: „Kdo má bde, kdo rá::
Uh darmo, kdo ťerwenost očj! Ti, genž messkau
gj na wjnř, ti, kteťjž chodj, abo whprúzdnili ťj:
ssi B wjnem. Nehleď tedh na wjno rdjrj se, že
whdáwá w koflij záťi swaU, Ucbo Uaposledh gaot
ko had Usstjpne, a gako sstjr ged w tobč rožli:
gc.“ Pťjslowj 23, 29.

Poslěz slýchč:wúme od ochlastů: „Nťkdh se
mej, poňšwadž řo čaš š sčbačř řřčsč,ňňčš spou
lečnost žádá, che nežli obhčegnč pjti.“ Qwssem
můžeš sobť Uřkdh w gistý řaš a w gistě spoleu
řnosti něco kromobhťegnčho dowoliti. Smjš:li
ale proto Uemrawným býti? Který ťaš a kterú

)(
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rozUmUáspolečnosttrbe z toho omlij ? N ge:li
pak možmi, aďhš Uestťjdmostjfe powhrazil? Toť giž
dáwnau kussenostj dokázáno, žr fc tjm cmid tťlo
ani dUch neobťerstwj, Uýbrž obtjžj a zkazj. Y bhťbo
i nkkterá fpoleťnost tak UcrozUmná bola, žebh tcbe
pro střjdmost za zle mťla, což z toho ? Gcn kdož
Boba za pťjtelc máš! „Tcn UebUďtwým pťjte:
lcm,“ prawj fwatý NUǧUstin, „kdo tť Ucpťjtelem
Božjm činj, a tedhž netoliko geho, aleďrž i twým
Uepťátelem gest. Kdož febc Ueb giněho opigeš,
bUdrš mjti řlowřka pťjtelem, Boha ale ncpťjten
lcm. BUdiž tedh maUdrým a Uwaž, gc:li to Uú:s
lcžito, od Boha se odtrhnami, a š opilcem se
spogiti ?“ Z

thlc, gakých wýmlUw a námjtck Užjwagj
opilci! N wssak snadno posaUditi, gak marne
gsaU, ncplatnč a Uiťemnč.!M WťrU ochlasta ncrp
má ničebo, čjm bh sc pťed Bohem osprawcďlniti
mohl; a dalo bo sc mosliti, žc ničcmnost a jmar:
Uost wýmlUw gcbo geg maUdťegssjm Učinj a kpo:
znánj pťiwrde. Kdobh sc to alc proti wssemu Ua:
dánj Uestalo, snad bUdach rozgjmánj, w lterěmž
o přjťinách a pramcnech opilstwj gcdnati bUdemc,
geg mocnťgč o sskodliwosti neprawosti tčto pťeu
swřdčj.u Th ale UkťižowanýthUpiteli! wlep
w Učwsilu, abhchom ď twými Swatými dodfslč:
přgj twých wsiaUpili. Za to tebe žádáme strže tU

šlalčiwan žjzcň, ktcraUž gsi na kťjži trpťl.mcU.
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Nozgjmúnj osmě.
Q pťjčinňch opilstwj.

Můžeuli maUťrnjn zmčniti kůži
swaU, aneb leop ard strakatost swaU:
tak málo i wh bUdete moci dobťe či:f
Uiti, UaUčiwsse sc, pťiwhksse zlěmU. qu
remiáš 13, 23.

Wssecko Ueprawosti we swťtť, gakkoliw se gmee,f
nUgj, magj přjčiUU, z kterč pocházegj, gako pou
tok z pramcne, gako ohčň z gisiro. Chceme:li zael
hraditi potok, mUsime zacpati pramcn. Ehceme:
li se pťed ohUťm UchráUiti , mUsimeť gistrU hned
w poťátkU UdUsiti. NestaUe:oli fe to wssak, kdož
medle spočte Uásledkoze zanrdbáUj powstalč? Takť
mej pigák přjčino aUeb pramenh opilstwj zameu
zitř aneb UtlUmiti , chrc:li neprawost tUto opau
Uowati a erhhm:telnč záhUbč swč fe UhnaUti.
PozorUgmež přjčinh ožralstwj bljžc, a Ualezneme,
že gfaU gedUak w člowťkU samčm, geu
dnak mimo nčho.

1. NchhlawUťgssj pramenh aneb přjčiUhopilu
stwj, genž w člowčkUsamčm bht magj, gfaU núu
we.yk.w mládj, zahálka a hrUbú erěu
domost ď UepokogUým swřdomjm.

Prwnj tedh pťjčina opilstwj, gcnž
bďtUge w člowťkU famčm, gest náwhk
w mlú d j. au ZwokUeme:li hUeď z mládj pjti
ťastčgi, Uež pťjroda toho žádá, aUcb než toho ge.st,
tťeba, aUebo Uwhkli:li gsme giž za dktinstwj ho:xur
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kým a opogným nápogům, nemůše gináč býti,
než žc žalUdek záhď ktomU se klonj a tUdižč
potťebU cjtj, abo sr mU bUď mnoho pitj aneb hor::
kých nápogů ďostalo, potřebU, která š lěto zrůstá
a pozncnáhla drUhaU pťirozenostj fe stáwá, a taou
kowč wýfsky dostupngc, že k naprawenj a wdlč:
črnj nenj tčmřť nadřge žcřdnčr.lNeboť giž Jere:
miáš 13, 23. prawj: „Můžeuli manťenjn žmččŽ4
niti kůži swau, aneb leopard strakatost swaU:
tak málo iwh bndetr moci dobťe řiniti, naUťiwo
sse fe, pťťw!)kssezlčmu.“ u Manťenjn alc ne:
může swaU kůži žmťniti, aniž leopard strakatost
swaU, Urzpůsobj:li twůrce sám zmťnU tUto. Ná:
sledownč nemůže ochlasta bez wsscxmohaucjmilo:
sti, o kteraUž ale nenstále prositi musj, nanoxp:n
klaU žádost pitj w sobk wwhladiti, ba ani mmj:b7
niti. Swatý NUǧnstin woprange o swč mátrťi
zmladých let: „thž gj gakožto stťjzliwčmU
dťwťeti od rodiťů Uloženo lwlo, wjno ze sUdů ztcd
ťeti, Upila prwč nrž wjno do láhwirc nalila,
wždh nťco málo zkonwice, pončwadž wjrc snčsti
ncmohla. Toť ncřinila fnad z náklonnosti k wjnU,
nýbrž zgakčsi mladistwč swčwolnosti, ktcrá ráda
w mladistwč dUssi woniká, obc)řegnř wssak roze
Umnými osobami zamezena býwá. K tomU málU kr:ž9p
dodcnnř nťco málo pťidáwagjc (neboť kdo simála
newssjmá, upať:ci do wčtssjho), tak daleko to pči7
wedla, že plný kosljkwjna grdnjm dausskem wh:
pila. Gednoho ťasU gj to dťwka wrlmi urážliwť
wyřtla, nazwawssi gi chlastaUnkau. N to aUťine:
kowalo. Qna poznawssi osskliwaU chth swaU,
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w krátkřm čase gi w nenáwist wžala a odlošila.“
Wssjm prúwcm pjsse tedh sw. Jan Zlatoústh:
„Nic nenj wc werech lidskhch tak pewnč, gako
UkrUtnost starčho náwhkU Qnať má zézraťnaU
fle se Udrzcti, nrdopansstřgjc, abo kdo k dťcwnj
ctnosti se wrátil.“

DrUhá wnitřnj přjťina piganstwj
g e st za hú l ka.wnNemámeéli žádnčho zamřstkná:
nj, aneb nchledáme:li žádneho, powstáwá dlaU:s
há chwjlc. thchom si tch ťaď Ukrátili, whhlen
dáwáme společnosti, ktcrě sc nikde zdaťilcgssj býti
Uezdagj, gako w hospodúch a pťi giných pitkách.
Gestliže ale gedenkráte w takowýchto fpoleřnostech
gsme, anebo gen w hofpodč U prcizdnčho stolU
zasedneme, giž se pitj nrzdržjme, hledjwámeť
aspoň pitjm řaď zabjti, a základ k piganstwj gest
položcn. Gak mnohý otcc rodinh, gcnž ze swěho
powolánj otrowskčho žádnčho potťsscnj Ucmá, seos
dáwú we swátek a w Uedčli gcnom z dlaUhč! chwj:x
lc, abh sičaď Ukrátil, odpoledne od tťech až do
desjti neb dwančlctčhodill w hospodč! Ge:liž di:x
wU, ,kdhž takowj otcowč se ochlasth stanaU a swč
powinnosti otcowskč na hřebjk powřsj? N kolik
aď takowých otrů se w obcjch naležá? WťrU Ua
prstech bochom spočjtali th, gcssto mezi onťmi neo
ssťastnjkh wýmjnkU činj, weřerd w domárnosti
ztráwj, bache sc ď dčtmi, gakožto Be fpolcťnostj
gim od Stwoťitele samčho wdkázanaU; ať Uic
nedjm o tom, že takowým mprným chlastcm den
Pánť hanebnť se zlchťUgr! Stáwáť owssem zám
konů, gessto nočnj pitkh, ponkwadž ťao i penjzc



37š

UchwarUgj, zamcziti UsilUgj: a co spomohaU záu
kono, kdož ti, kteťjž ge w žiwot Uwádřti a wokou
Uúwati magj, začaste tč samč nemoci poďlčhagj,
noci w dno a dno w nori mřnjce? Kýžbo wláda
prwč než zákon!! prohlúsj, po mUžjch se poohlčdla,
gimžbh whkonáwánj zákonů třchto swčřeno býti
mohlo. Dokawád fe to nestanr, zůstamť Zákon
toliko terťem potUph a pákaU neprawosti.

Tťrtj wnitťnj pťjťina opilstwjgrst
tUpá erědomost, spogená ď nepokoge:
ným swťdomjm. u Kdobď předewssjm osskli:e
wost, ohawnost a sskodliwost opilstwj wjre Uzncřna
a Uwážrna bola, zagistč že bp mnozj giž pťi
prwnjm krokU k opilstwj toho se lekli; aneb kdhž
bh giž B tjmto nrdUhem nakaženč bhli, úsilnřgi sc
přičinili, abo se ho zbawili. Ležjť sice ofsiliwost,
ohawnost a fskoďlčwostnrprawosti tčto Ua bjleďUi;
ale i mládcž mUsjme whstťjhati a Uáležitť o tom
poUťiti; neboť kussenost Uřj, žc mocnost pťjakladů,
nenj:li rUssena pťstaU káznj , bhť osskliwost Ue:
prawosti sebe zťegmřgi w oťi bila, Uad lepssj řástu

kaU člowřka wjtřzj, až geg krǧneťnř kpúdU přin
wede. Protož erpomenUli Nekowč Uikďo sonů
swých pťi pohledU Ua opilce o Ueprawosti tčto důu
kladnř poUčiti. Leč anhč poznánj osskliwosti a
sskodliwosti neprawosti tčto Uepostaťuge, abo fe řloo2
wťk pxťčďgřřjUchrářřiť. K tomčč gčst řxťřba i řichčho

swřdomj. Ncboť začastč i zlč a Uepokognč swkdošs
mj k opilstwj zawádj. Mnohý hledj hlaš káragjcje
ho swřdomj při pitj potlaťiti, Uďnsiti a ohlUssiti.
Eo tcďh swatý Pawelz ohleďUwjrh k Timothrowi
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Uapsal, to platj i o stťjdmosti; djť on: „Mage
wer, zachowáwagr wřrnost a dobrě swřdomj,
ktcrežto nťktcťj zapudiwsse, neb od febe odwrhssc,
gako weslo Ua moťi zhdUaU U wjťr, gako Utomxa
li, o Uáboženstwjkťesťanskescpťiprawili “ 1 Tim.
1 19 wu Náwpk, zahálka a hrubá newťdomost
ď Uepokogným.swřdomjm gsaU wnitťnj, to gest
w ťlowťkU samčm ležjcj pťjťinh opčlstwj.

2. Ktere giž gsaU zewnkgssj pťjčino
Ueprawosti tčto? u

Nedhlawnťgssi zewnčtťnj , to gest mimo ťlo:
wťka ležjcj pťjčiny opilstwj gsaU Uřkleřj rodča
čowč, goistě pťjležitosti a tak zwanč
pitkh.

Prwnj zcwnťgssj pixjčiUU opilstwj mUsime hler:7
dati U samých rodiřú. Co ge rodččů, a zwlússlč
otců, gessto sami pitj oddúUi gsaU? Možná:liž
abh mčli střjzliwč djtky? Y Ualezagjo:li se wokca:l
mženj plozrnj w stawu opilstwj, což se welmiťa:j
stoustáwú, zdaž tu ncwsagr djtť gčž w prwnj
dobť žiwota swčho gcd teto nárUžčwosti do sebe,
gako semjnko, kterčž nřkdh pťi nehlepssj wůli a
wzdor nehpcčliwřgssjmu wychowánj w záhubný
strom opilstwj wžrůsti mUsj, pakli wssemohaUcUost
a milosrdenstwj Božj diwu nenčinj ? Sotwa se
mýljm, řeknu:li, žc mezč desjti spnh opilstwj odu
oauymc šep. ščch pu xxxxUjm , šruž Učto Učpťůj
wost kromč hťjchU prwotnjho po otcjch swých zdťa
dili. N co mám ťjci o matkách, genž w stawU tk:x
hotnčm opognýchnápogů požjwagj?! Wkru!toto
matkh zawražďUgj swe djtkU dřjwe, Uež gr poroa
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dilo. Neboť tito nessťastnj tworowč osagj ged Uúo
rUžiwosti o mlekem mateťským do sebc. Ge:li die:
wU, skaUaU:li se djtky takowých nestčjdmých rodiťů
pozdřgi chlastaUno? NegsaUaéliž stťjdmě djtko tao
kowých nestťjdmých rodičů prawý žúzrak? Nenjn
liž to tolik, gakobo bodláťj pťinásselo fjkh, a trnj
hroznd?

Giná zewnčgssj pťjčina opilstwj pro mnohř
lidi gsaU gistč pťjlcžitosti. Takowč přjleži:s
tosti gsan tam, kde fe může zdarma mnoho pjti a
gjsti. Zdáť fe, gakobhchom takowýmto pitj a gje
dla Udťlowánjm nťro dobrčho whkonali, ale niko:r
liw. Pťjležitost dťlú zlodťge. Toť starč přjslowj,
a žtwrznge fe žwlásstč pťi pitkách, kdež wolno
ždarma a dlc libosti pjti, tUť se snadno mjra
pťekroťj. Wždnť za to Uic nedáme! Qwsscm bh
to bola wrlmi sspatná pohnútka k stijdmosti, kdhe:
bhchom toliko proto mnoho Urpili, ponťwadž to
mnoho stogj; a w skUtkUbn takowý člowčk, kdhbo
i žjznj posscl, mUřcdlnjkcm stťjdmosti nazwún
býti nemohl. Wssak mnozj gsaU giž tak spoťádá:
ni. U nich gde zisk tťlcsný pťed dUchownjm, ma:
mona pťed láskaU Božj.

Tťetj zewnřgssj pťjťan opilstwj gfaU poslčz
tak nažwančpitkh, čili pigúckč společon:
sti. GsaUť mnohě společnosti, ktcrč welikaU záhU:
xbUmezi lidem působj. Nle záhnbněgssjch nad spol:s
kh pigáckč nenj. Kdybh w takowýchto spolcčno:e
stcch gcden drUhěho napomjnal a od pitj toaro:ur
wal, ano co djm, kdhbh aspoň gcden drUhčho
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kpitj nepobjšel, UenUtil: nežatracowal bhchge. Nle
tUsedčgc naopak. Geden drUhěhopowsznge kpitj,
a to nikoliw kpitj střjdměmU, nýbrž ať tak djm,
k chlastU. Nno mjwagjť zčxkono, kterč gim gistaU
neslUssnaUmer přjmo pťedpisUgj; a kdo zákonh
tťch žachowú, býwá U wsscch aUdů spolkU w nce
wssednj wážnosti. Q takowýchto spolcjch ochlastů
pjssesw. Basil: „deďsliž sobč pořádekpťi ne:
poťáde, a doďrč rozdčlenj wc wčcech proti poe
ťáde ťeljcjch. ZpočátkU gfaU tU wčncr, kwčtind,
wonnč masti, kadidlo a gině treth. Nápotom
kdhž pitj dčle trwá, powstane různice, wáda, kťik,
geden chce býti nad drUhčho! Poťadatel tohoto
zápan gcst ďcibel, a wýhra gest hťjch. Neboť kdo
che wjna whpigc tcnť nad ostatnjmi wjtťzj,
tenť wjtťzj ždc. WčrU, lidě tito honosegj fe han:2
baU swaU“

Giž tedd známe přjčinh aneb pramrnd, zktce
rých opilstwj pocházj. Chceme::li tedh oprade
tčto hroznč neprawosti fe whstťjhati, aneb gfaUce
gj zachwáreni, gha gegjho se sprostiti, mejmeť
nrhprwě prawenď, z nichž pochcřzj,zacpati. Ne:t
Uwhkehme horkým nápogům aneb zbďteřnčmU piš
tj, stťežme sc zahálkh, zachowáwagjce dobrč fwč:
domj. Stane:li se to, whstřjhámr fe zagistč wssech
pťjležitostj k pitj, žwlásstč pak pigáckých fpolků. Ne:
mčlo:li bh fe ale utoto státi, pak bUde konec náš
žlý. Uwažme tedd koneťnř poslednj wřci pigeikoot
wh. nu Th ale UkřižowanýSpasiteli! wleh nám
láskU kstřjdmosti a sle, abochom Se Swatými
twými do sslčpkgj twých wstaUpili. Za to tebc
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žádámc skrzctU palťiwaU žjzeň, kteranž gsi
pro Uúď Ua kťjži trpťl. Nmrn.

Nozgjmánj dewúté.
onflednjch wěccchoupilcc.

Qtče Nbrahame, fmilng fe Uade
mUaU: a posslč Lazara, ať omočj koš
nrc prstU swčho we woďť, a fwlažj
ncb ochladj gazhk můg: Uebo se mUǧ
čjm w tomto plameni. LUk.16,24.

Wsse wc swťtť wcžme koUcc. Ani ťlowťk Ue::
trwú žďe Ua wždh. Smrt Učinj geho žiwobhtj
konec. Po fmrti nastáwá saUd, a pak wťčnost.
Smrt, saUd a wččnost gsaU tcdh poslednj wťci
ťlowřka; ale welmi rozliřnč , wedle rozličnosti
záslxch, ctUostj a Ueprawosti geho. GiUč gsaU poe:
slednj wťci fprawcdliwěho, ginč hřjssnjka. J roz:
ličnost w Ucprawostech činj rozdjl mezi nimi.
Zwlásstk pak hrůzoplnč gsaU poslchj wťci ochlae:
sto, gcho smrt, gehox faUd a wřčUost. Pťede wssjm
pozorUgme:

1. Smrt opilce.
Gakž to medle stogj š Ujm Ua lůžkU fmrtclex

Učm? Mnohým fe nedostane ani ťádneho simrtel:j
Učho ložr. Umjragjť w stawU opilstwj, kdcžto na
fmrl, tjm mčnť pak na přjprawU k nj ani Ucpou
mhslili. chcU padne w Uoťnjm ťafe do gámh a
žawalj fe; drnhý do wodh a Utopj fe; tťetj fpadne
zwýsskh, a nepřigde ch k sobř; ťtwrtý w pranicř
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o žiwot přigďe; pátý Bhoťj, hoťalka sc w nťm
zapálj; ssestého ran mrtwice. Ginj zafe, grnž
UáhlaU smrlj neďessli, pťicházcgj gako ssjlenot
ci do bláznice, ancb co sanchotimřťi do ncu
mocnicc, kdež brzkaU smrt oťekúwagj. N mnozj
mUscli giž ro wražedlnjci fwůg mladý wřk w šaa
láťi aUeb na poprawissti sionťiti. N boťbp gcxr
den neb drlchý wošssjho wťkU dosáhm:l, pťccc
ždesjti sotwa gedcn se polepssj. Neboť opilstwj
ho ťinj otrokem, fwjragjc geg okowo, kterež roz:s
raziti nemú ani fjlh ani potťebUč statcťnosti.
GemU ťečeUagsaUslowa ŠalomaUnowa w ij:
slowj 23, 34.: „N bndeš gako ten , k:erýž fpj
U prostťed moťc , a gako fnem pogatý zpráwcc
lodj, ztratř weslo, budeš U welikčm ncbczpeťena
stwj, a djš : bili mne a ncbolelo mnc; tlaUkli
mne, a gá nic ncťil.“ Gako člowťk, genž spj
w korábU, od wřtrU a wln sem tam UUásseU
býwá, ani o tom erřda: taktčž býwá opilec
od fwých zUždo pUsstřných žádostj sem a tam
wlekán. N gako ťjďitel lodi, gemuž we spanj
weslo z rUkp wopadlo, koráb na aUskalj a mkl:u
řiUh Uwrhne, taktčž se potácj ochlasta, gcnž roz:
UmU pozbhl, přicházege ďo tifjcerých Uebezpeťer
stwj, kdež gmťUj i žiwota pozbýwá. Takowjto
lide takč málo kdo fe lepssegj. Neboť opilstwj
grst náwok Uehzatwrzrlcgssj. Qboťegnk býwá Ooou7
tkcha nábožeUstwj U ncmocných opilců marná a
přigetj swatých swátostj bez UžitkU. uu Hrůzou

plrťtá gest tedh smrt opilce; ale hroznkgssj gesstřge
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2. saUd geho. G
thž opilec Umťr, půgdc dUsse geho Ua

saUd swatý Boha fprawcdliwčho, abh tam aUčct
ze swčho žiwota kladla. A kdož gi tam dopro:
wázj? Kdo stogj při nj w tčto poslednj nrywčtu
ssj anzkosti? Gegj angel strúžlxj giž zde ǧi opU::
stil. Maria, Božskú mátrť, a gcgj patron se knj
ldjce nehlásj, ponřwadž za žiwa do gcgich sslčpěgj
wstaupitč Uechtřla. Bůh fúm troggediný widj w nj
obraz swůg pofskwrnřltý.P. Ježjš widj w nj důstog:
nost kťcsťana zohawrnaU a krcw marUř whlitaU;
DUch swatý widj chrúm Božj, kU kterčmUž gi na
kťtU swatčm bhl pofwčtil, zneUrtťný a wssechmiš
lostj zbawrný. Swatý Michal NrchaUgrl otcwťe
přeď nj kUihUsaUdnj, a gegj gmčno nestogj w kniu
ze žiwota, nýbrž w knize fmrti. Qd Boha a
fwatých angelů gcho gest opnsstťna, a nhnj bljžj
fc fatanúš ksaUdnj stolici a prohlassUge gi za
swan wlastnost. Mnť patiej, dj on ď prkelným
fmjchem; Ueboť tolik a tolik lrt mi giž slaUžila
opilstwjm. N pak gj Ukáže obraz, který ohawnost
opilstwj a wssrckh následe ž nťho pro čaš i wču
ťnost wyplýwagjrj pťedstangc. Qpilcc Uwidj toš
tiž ncprawost fwaU w podobč stronm grdowau
tčho, genžto w prkle se Ugaw, nesijslnč wřtwc a
ratolesti do wsscch skra.U whsilú,. a nrsčjslnčho geur
dowatčho owoce plodj. Y z toho owoce požjwali
mUozj, a tjm famým gcdem Uaplnčni gsaUce,
ssjťili trnto grd dálc, a tak to gde až na konec
swěta.
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W giUčm obrazr spatťj množstwj chUdých,gež
mohl pťi stťjdmosti hogUř podřlowati, a tak znich
přátelh U saUdU sobě zjskati; Ude ge widj w bjw
dě hhnaUti a co žalobnjkh sedostawowati. W tťen
tjm obrazn Uwidj swaU rodinU, žrnU a djtkh
w žebráckčm odřwU B UsaUženaU a whmoťenaU
twáťj, oniť naň žalngj gakožto Ua marnottawj:
ka, lUpiče gich gmťnj, hanobitelc gegich gména,
a púwoda gich chUdobh, gich saUženj a gich bjdo.
W ginčm obraze fr mU od angela strážre, gegž
opUstil, gen rhchle a mimochodem Ukáže sláwa a
radost wěčná, kteraUž skrzc swaU nárnžiwost na
wždo ztratil a stťjdmostj welmi snadno mohl ob:x
držcti. Poslčz zaslechnr sprawedliwý wýrok Bože:
skčho faUdce : „Prhč odc mne, atracenťe, d o ohUk
wkčnčho, genž grst připrawen BáďlU a náhonřjm
geho.“ uu „Qpilec newegdr do krcilowstwj ne:
bcsičho.“ uo Než B tjmto perjm sandem ncnj
gesstč wssc U konce. DUsse opilce fe monj cho:
wá ke dnU wsseobrcnčho saUdU, kdeš znowU pťed
wesikerým lidstwem saUzena bUde. Tenkrát wye:
staUpj gegj žalobnjci, Ur giš che w obrazjch,
nýbrž w hrůzhplnč skUteřnosti, we wlastnj osobř
pťed saUdnaU stolici Božj, a pťcdnesaU pťed ce:
lým swťtcm žalobh swe. Gak welicr bUde tehdúž
opilcr zahanbeU. thbh mohl, raděgi bh sr nechal
zničiti; neboť wolati bUde: „Hoch padnřte na
mne, pahrbkowč pťikrehte mně.“ Y takto pťed
relým swťtem zahanbrn a znamrnán gsa klrtbaU
Božj, potáhne na lewiri Br žástUpem zawržcných
do wřřnčho trápenj B tťlcmi B dUssj.
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3. A w čem zálcžj toto wťčne tráu
penj opilcowo?

Muka pckclná opilce Ua wťčnosti Uám sice
postihnami Uelzc; leč w Pjsmť swatěm nalezagj
se takowé wýpowčdi a obrazw, z Uichž sc pťeUc.cl
ssťastný staw takowých lidj ponřkUd požnati může.
Tcnto alc staw bUdc gistť pro tťlo ipro dUssi
welmi zlý. Ti , gcnž Uťkdh opogUým Uúpogem
přeplňowali chťtčmswůg, bUdaU nčkdo sami gjrnem
ohniwým pohlceni, gako onen boháč rozmaťilý,
genž chUdčhoLazara po smrti w lůnř Nbrahamo:
wU Uwidťl, a od nťho propastj Uesmjrnau oddč:
len bhl. Ti, genž mnohaU noc při pitj w rožpU:
stilčm smjchU stráwili , bUdaU Uwrženi do tcm:
Uostj zewnitťnjch, kdež gest pláč a skiipenj zUbů,
gim sc powel tak, gako onomU ťlowťkU w poou
dobenstwj o swadbč shna ksálowa, gcgž otec krá:eu
lowstý dal od slUžebnjků swých žc sjUč swatebnj
wohoditi, ieka: „Swjžjce rUcc i Uoho geho, Uwrzeeu
tež geg do temnostj zrwnitťUjch; tamť bUdc pláč
a siřipenj zUbů.“ Mat. 22, 13. Nechť tam swčho
blážnowstwj opláťe, a ljtostj a zanánjm soďť se
Utrúpj. Ti, gcnž ťasto horkým nápogcm neťistý
plamrn třlesných žúdostj roznčcowali, honaUtč a
prahnaUti bUdaU Uřkdh w ohniwčm moři horkem
wťťným, gakž ťteme w knizr Zgrwrnj swatčho
Jana 14,10.: „J tcnťtakčbUdepjti wjnohnč:
wU Božjho, ktcrčž gcst smjssrno ď čistým wjnem
w kalichU hnťwU gcho, a trápen bUdc ohněm a
sjraU (hroznk trestún bUďe) pťed obličcgem angcu
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lň swatých a pťcd obličcgem .Beránka: dým mUk
gegich wstUpowati bUde, gako“tam ze Sodomh na
wřkh wčků. N nebUdaUť mjti odpočinmj, ani we
dne ani w Uocč.“ u. Ti, grssto nikdo žjznč trpkti
nechtjwali, aniž mjwali dost na pitj pro Uhasscnj
žjžnk, ti bUdaU Uťkdh wřčnaU žjzeň trpťti bez naa
dťge, žebh kdh žjzeň tato pominUla. Gim fc
powcdc gašo onomU bol)áři, o nřmž woprange P.
Zežjš: „Clowkk grden bol bohatý, kterýž fc obláa
čel w ssarlat a kmrnt, a hodowal na každý deU
stkwostnť. Zl bdl takě gedrn žebrák, gmčUem
Lazar, kterýžto ležel U wrat geho plný wťedů, žúu
ďage nafhcenU býti z drobtů, kteťjž padalo ďc stolU
boháče a žádný gemU nedáwal: alei psi pťxichúze!emp
gjce, ljzali wředh gcho. J stalo fe, že ten žebrák
Umťel, aneer gest od aUgelů do lůna,Nbrahan
mowa. Umťel paki bohář, a pohťben gest w peo
kle. Poždwihl pak očj swých w mUkách gsa, Uzřel
Blbrahama zdalcka, a Lazara w lčmU geho.xJ
zwolaw bohejč,řekl: Qtťe Ybrahame, smilUg se
nadc mUaU : a possli Lazara, ať omoťj konec prstU
swčho we wodč, a swlažj a.ochladj gazok můg :
nebo se mUřjm w tomto plameni. J ťekl mU
Nbraham : „SPUU, rozpomeň fc, šeď th giš wzal
dobrě wčci w žiwotě fwčm, a Lazar tčž zlě: Uhnj
pak tcnto sc giž tťssj, ale th fc mUřjš.“ Ti, gea
ssto swě domácj opilstwjm tak často do aUzkosti a
zanalstwj Uwrhli, bUdaU nťkdh ď wťřnaU aUzkoup
stj a zanalstwjm zápasiti. K nim mlUrero gcst,
co sw. Dawid dj w ŽalmU 111, 10.(: „Hťxjssnjk
a bezbožnjk na to hledč, zlobj se, a hnřwati sc
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bUdc, zUďo swými skťipťti a chťadnaUti bUde.“ eu
N ginde ťtemc : „WidaUcc to, zkormautj se búu
znj hrozUaU, a diwiti sc bUdaU w náhlčm promřu
Učnj wťcj , a UeUadáleho spafenj , řkaUce sami
sobť, pozdř pokagjcc, a pro aUzkost dUcha wzdyu
chagjce: Titoť gsaU, znichž gfme nčkdh posmťch
mjwali, a kterčž gsmc mčli zallpťjslowjpotUpnč.
Mo blázni faUdili gsme žiwot gegich za bláznowu
stwj, a skonánj gegich za Uepoctiwč, a gakť gsaU
portřni mczi shxmBožjmi, meži swatými gest loo
gcgich.“ Kniha MaUdr. 5, 2. Takowý bUdc
tch konec opilce! toť gsaU grho poslednj wřci!
O, kýžbh ge řasto Uwašowali w frdci swčm. Giste,
žch Uemohli tak hlUboko klcfnaUti, dřjwe Uebo
pozdčǧimUseli bh sezpamatowar, a Uegen Uestřju:
dmosti, Uýbrž každčho horkčbo, opogněho Uápoge
gako hada gedowatěho se warowati; mUsiliťbw
wsseckUUestťjdmost, ožralstwj a opilstwj za nehu
wčtssj Uepťátelo swč powažowati a z celěho srdce
Ucencin.didřti.uu Stťežme se ted:) od Uhnťgsska Ueš:t
pořádněbo aUmUslU pťi pitj a pťjlissnč mjrh; Uen
Boť Ucnj Uic ohawnčgssjho, nic osskliwřgssjho, nic
sskodliwřgssjhonad chlast. Npakli bhchom sewtom
bhli prohřessili, Uechtčgme se ofprawedlňowati,
Uýbrž Uzneome wiUU fwaU, a hleďme pťjťinh a
pramrnh winp tčto wssemožnř odstraňowati a
Urpáwati, abdchom se pťed poslednjmi wřcmi
opilrů Uchránili, a Uřkdo S Ježjssem w krcilow:sk
stwj thc geho z winnčho kmene radostj Uebeu
ských na wčkp Uapogeni býti mohli. Nmen.
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Slib stťjdmoski.
Ukťižowaný Spasiteli! Zde pod kťjžcmtwým

slibUgi Tobř, že powždh střjdmč bUdU žiw, a
zwlásstč wssech horkýcb nápogů se wostťjhám,
aniž ge pťiprawowati a giným podúwati bUdU,
leťbo gim to za lčk ngpomáhalo k Uabhtj zdrau
wj. Pťi tom takč slibUgi Tobě, že wjna a pi.e
wa toliko w mezech slUssnostia poťáde, a :oliko
w takowč mjťe požjwati bUdU, kteraUž potťeba
a slUssnost welj, a že i ginč lidi w stťjdmosti
Udržowati se whnasnažjm. Posilniž, o Pane!
pťedsewzetj mč wssemohach milostj swaU; za
to Tebe šňdám skrzc tU palťiwaU žjzeň,
kteraU gsi za náš na ťťjži trpčl. Nmen.

Whňatkh.
Co zde podáwám, whňal gsem žgednč wýa

bornčknihopod Uázwem„Umřnj,hoťalklx bež
nňsilj potlačiti“ od Jana Rackaxw Praze
1847 eř).mrDeh Bůh, abo z onč do těto knin
hl) pťenesenč sado stonásobný Užitck pťineslh!
To ostatnj Ueprospěge:li, na sskodU nebUde.

1. Pťi wssj horliwosti pro zdrženliwost od
silných nápogů, pťece Uižádně žapťenj ořekáwáno
býti Ucmůžc,nepomůže::liprawý kťestanský

P) KteraUž knihU dost whchwá!iti a raditi mUůžeme. Gest
w Praze w Nowých alegjch w Pospjssilowém knčdťupeetwj
! dostánj; i může takč skrze každč ginč knčhkupectwj odstaráno
bbti. Red.

17
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smoslš tťch nťkolik hlasů dobrčho smehsslenj
wc hčxmotUweoskagjcjch opilců ztratiti fe mnsj.
2. Božj flowo ge pro každčho kťesťana wsseu
obccným a ermhlným rozUmem, an můg a wssech

ostatnjch 3idj rozUm negistý a wrtkawý gest,
nsťawičnč sám ď sebaU arš ginými se potxžieaǧe.euu
3. Protož ať gjtc Ucbo pjgetc, aneb cožkoli ři:
the, wsseckoke cti a chwále Božj čiňte, prawj
fwatý aposstol. u 4. Dle zachowáwá:tj Uebo přeu7
stUpowánj pťikázanj rozrznáwá se bezbožnýd čloe:
wčk od ostatnjch bratřj. u 5. Skanmáme:li
znamrnj tohoto wťkn, Uacházjmc pťi rozgjmánj
temných znamenj, že gest opilost mezi wssemi pťe7
stUpkh Uehobhřcgnřgssj, gelikož mnozj lidč opog:
Uč Uápoge za wezdegssj chleb powažugj. Z toho
sUadnč Uzawjráme, že zaslUhUge toto znamenj
časn, abochom zwlásstUj pozornosti negenom na
nápoge samď, Uýbrž i na scbe obraceli, a že
tato pozornost an za časů Uassich pťedků, ani
w kteraUkoli dobn pjsma swatěho tak potřebnú
nebola, gako teď. u 6. Dospřlegssj shnowčBožj
powažUgj opilcc za lid slabč mosli; mládež se
gich sstjtj, swťt gimi opowrhUge.uck. Stanemli
se člowřk prawým kťesťanem, pak UebUde pitj
pro Uřho nebezpeťno. thbh wfsickni tak pili,
gako tod ťinj djtkh Božj, Ucbhlob!) pťi pitj šá:
dnčho nebezpečcnstwj, Ucchť si to giž hoťalka
anebo giný Uápog. u 8. Gakč Uásledkh mčlo
pitj Noemowo a Lotowo! Že nchodlali nestťjdc
mč pjti, toho důkazem gcst gegich wjra w Pri:s
na, a že to pťece Uťinili, doswťdřnge slowo
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Božj. Nelwť dokud Lot gesstč w Sodomč jpřeei
býwal, trápilo geho sprawedliwaU dussi Uefsleu
chetne skutko Sodomitů : ale dw geskoni upadl
w hanebne smilstwo, newťda w opilstwj sám
o sobť, a tento hťjch br)lbh zagistč wer geho
až do poslednj giskrh whhasil, kdobo sc to opiu
tjm ncbhlo giž stalo. Staťj pjsma wokladaťi
bráwali ztohoto ťan ostrč wýstrahd, okazngjre,
že w opilstwj wssecko ostatnj hťjcho gako hadj
plčmk w hadjm wegceti lcžj. no Sem náležj leu
ǧcnda o mUži, gemUž prý bhlo dowolcno, gcďcn
hřjch. dez xrestU zpáchari. Z mpslil U sede: Čeu
hožkoli se dopustjm, wssecko můžc za sebaU :rest
přitáhnaUti: alc opigU:li se, mohU sc whspati,
anž to kdo Uwidj. Z zwolil opjti se. W tomto
stawU ale posskwrnil wlastnj drcrU, a kdhž bol
dopaden a Upálch mU hrozilo, zawraždil negen
toho, kterýž ho přistihl, nýbrž i dcerU. mu Každý
si snadno z lcǧendh naUčenj whhlědne. Gelikož
Noc sioluwinnj nrzUal, ochránil geg Bůh, žr
w opilstwj do takowých hťjchů nepadm:l, kteťjžbh
wer geho bhlh zwrátilo. ouu 9. Pťece wssak se
modlj Job za swč dkti, abh sc neprohťessilh,
pjgj:li Ua hodech.Job 1, 5,u10. Wp:wnjm
psanj ke Korintům prawj swatý Pawel: Nee:
smkssugtc se, žúdněho šstaupenčho, přátelskěho
spolkU nemřgte š opilri. nuu 11. Qpilstwj bUe:
de znamenjm poslednjch znamenj. uo 12. Kdo
opogný núpog milUge, nikdo maUdrým nebýwá.
uxx 13. Bčda, wolú prorok Jsaiúš 5, Uad pi:

tjm, pakli fc neobmezilo toliko Ua j;chassenj žju1 edte
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znč, Uýbrž dále pokroťilo a horkost zplodilo.
Neboť pak Ucprospjwú giž kU zdrawj tťlesnčmU,
protože che do třla pťicházj, nežli mU prospť::
ssno gcst, a tjm se russj poťádck a půfobenj
třlcsných sil, a člowřk páchá trdh hťjch proti fo:x
bk a Stwoťiteli.m 14. Prorok Jsaiáš kárá tak
dobťe hodh boháčů, gako pitkh chudých, ťka:
Peklo rozssjřilo hrdlo a rozedťclo nad mer ú::
sta swá, wstUpUgj ďo Uřho gcho slawnj gak spro:
stj, gcho bohatj , ktcťjž sed weselj w Uich. uu
15. SegdaU::li se lidč k pitj, rozcwjrá pcklo čc:e
listk swč, tlamU swau gako pcš, počne:li mhsli::
wcc otwjrati žwřť. Peš dostáwá pťi takowých
pťjležitostech podle fwčho, tak gako pcklo Z každč
pitko nřgakaUkoťist Ulongc. u 16. U Jsaiússe
proroka nacházjme, že ti, kteťjš opustili Ho:f
spodina, opogmých nápogů požjwali, ktcřj gsaU
zUmrtweUčho, šhnilěho obilj a aurod whtahowáni.
Slowa tato wssickUidobťc rozwažte, mátc:li swču
domj a wčřjtc:li slowUPánč! u 17. Zmizcla
maudrost a sprawcdlnost, ncbo wssickUistolowč
plni gsau ncťcsti a neplcchoth tak, žc žádnčho čie7
stčho mjsta Uer. Kohož tedy má wyuřowati
w Umťnj? a komU kázati? zdali ostaweným od
mlčka? odtrženým od prsaU? u 18. Střjzliwých
posluchaťů slowa Božjho, gimž se o ždrženliwosti
hlúsati mohlo, býwalo wždh na swětč; alc tcď fc
giž takř onen ťaš přibljžil, kdež opilci kcizanj o
zdržcnliwosti snčsti nemohaU, protož se mu gako
zlý dnch kťjžiwhhýbagj. u 19. Qbrútjm fe w pe:f
kle, prawil i mezi námi Umohý pigák w auplnč
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oprawdiwosti. uo 20. Zeremiáš , onen proroť,
genž slžh prolěwaw nad hťjchh a tresth, za hťjchh
židowskčhonárodU, pťikange wýslowUč swúm na
kragi žkázo stogjcjm kraganům : Tolikčž do dou
mU hodowánj Uechoď, ani nescdeh ď Uimi pťi
gjdle a pitj. nu 21. Bůh požehnal sprostý pokrm
a neopogný nápog, tak že lwli Daniel a pťátelé
geho w twáťi krásnťgssj a tlUstssjna tťle, než wssiu
ckni mládenci, ktrťjž gjdali pokrm še stolU kráu
lowskčho. Bůh požehnáwá wždh stťjdmost, gako
bola Danielowa; kde wssak opilost panUge, tam
pjsse prst na střnk palcice králowstěho slowa, nad
nimiž kra“lowč blednaU. uo 22. Proč nepil !s.e)cc:7
niel a ostatnj mládenci žádných opognýchnápogů?
Protože ge DUch nehswčtřgssjho Boha naUťil za:jr
pťjti se, alw lchťegi pokUsser odolati mohli, abh
ge do praUdU hlUčnčho swťta newtáhlo, a wýborn
ný zpťw ragskěho slawjřka w růžowých zahradách
srdcc gegich nemehlilo. uu23. Strassliwá sUchota
ď hladem zwčstUge se gakožto trest za opilstwj a
ginč hťjchh. uu 24. W knize maUdrosti kap. 2.
řteme, že se žiwot nábožných zapťenjm, žiwot
shnů lidských ale požjwanjm whznamenawá u
25. Pilnř se warUgtr, abh snad nebhlšxobtjžena
frdce wasse obžerstwjm a opilstwjm prawj Shlt
Božj U sw LUk 21.M 26 MřlťwPan kraťeti
mezi lidem, kterýžbo nad hťjchh swými w chrčch
U nohaU geho plakal, a kdož pak smhsl!: fwe siles
ným nápogcm opogil , UkřižUgho! wolal , aniž
bh wťdťl, co mlij, nebo ťinj? uo 27. Potťrbj
ge, abw ti, kteťjž chtčgj PúnU cestU pťiprawowati,
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ncgenom prach opilosti o nohaU swých ďetťásli,
nhbrž i sskwrnh z UichgesstkUmhli p 28. Sw.
Pawel napomjná kťefťaUhw Řjme, abh gakožto
we dne poctiwť chodili, ne w hodowánj a opilšs
stwj, abU dáwali třlU potrawu , nikoliw ale tau
kowaU, kterábh tťlesnč žádosti dráždila; abh pe:a
ťowali o tťlo, ne ale kwhplňowčmj žádostj gcho.
Kdožbh fe mohl domnjwati, žc radh tčto poslaUu
chá, wljwage oleg opognčho núpogc do ohnk žúdo:r
stj ? ou29. W prwnjm psanj swatěho Pawla kU Koex
rhntským nachúzjme opilce postawenčho mezi zlolegea
cem a drářem, ato nám dáwá zťetelnťna srozUmřu
UaU, ktcrak na tU Ueprawost hledťti máme, pťi
ktrrčž hranice mezi mjrnostj a Uemjrnostj tjže
k nalezenj gest, nežliu tenkaU gako wlaď čárU we
dwj rozdřliti. Dálr UgissťUge se, žc ani zloděgi,
an lakomci , ani opilci krúlowstwj Božjho Ucdoo
gdaU. uu 30. Swatý aposstolPctr napomjná on
brúcenč z pohanstwa k stťjdmosii ťka, abh ncpili
opogných nápogů, bh tjm k modlitbk posilnkni
bhli, a to zwlásstk proto, an dťjwe w opilstwj
chodili, snadnť tcdo želw nazpčt UpaďnaUti mou
hli. u 31. Gestiť ďábelstwj, genž Uemůže ginak
whhnáno býti, nežli modlitbaU a postem, dokona:t
laU zdrženliwostj. aoo32. Tam, kde sle křesťann
skčho posiU ncznagj, bhwa každý ťlowťk nohsmjul
wún, ktcrýbh gen dost malaU nadťgi mřl, žebo
postcm gen gediný opilec polcpssen bhti mohl uu
33. Slowo Pánč mlij o dwaU kťjžjch:o krjži
smjťenj a o kťjži zapťenj. Prwnj kťjž nesl Pán
Zežjš za núď, pročež nenj ginčho smjťenj tťeba.
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DrUhý kťjž má kťesťannositi, chreuli mjti podle
na kťjži smjťenj. Zde se nemagj anže hťjchowt
kťižowati a do srdce bodatť; žúdosti swťtskč, šáu
dosti mladosti, gednjm slowem wsserko, coškoli
swťt wc spochj ď kťesťanem UdržUge, mUsi býti
zlomeno. ou 34. Opilstwj UwrhUgcw otroctwj žlč
žádosti, kterč w srdci pťcbýwagj. u Do srdce tca
do mUsjš nahlčdnami, a w srdci zapťer poťjnati.
Ponřwadž ale Pán tak zeerbnť o tom gednal,
abh aUdowč člowčťj zlým žádostem neslanžili, tedd
nemůže kťesťan ginak, Uežli pozor dáti, gak důleur
žito gest, abo zewnitťnj aUdh tťch wčrj sprostil,
kterč ge UwrhUgj w otrortwj zlě žúdosti , ktcrú
w srdci pťebýwá. Qpilstwj činj otrokh z rUkh,
Uoho a oka, ktcťjžto aUdowe pak rozljcenč zlč žáu
dosti slaUžiti mUsegj. Geali pak powiUnostj twaU,
abhš oko opilosti whlaUpil, nebo snad postačj, alwo
gc toliko trochU whanl ? ou 35. Proč:si anto
na UohUpťipjnáš, kterč si pťipjnati nchsiš, a
pťipiatě sám si BegmaUti můžeš a mchceš? Qdu
powřz opilťr! 36. Geeliž pak ale Uťkdo na
swřtč, gehožlw za nassich řasů opogný nápog niu
kdh nebhl pohorssil? Qwsscm gsi ncbpl nikdo opiu
lý, ale genom dle mjnčnj onřch lidj, genž gsaU
si powřdomi, že bpď ge tčž odsaUditi mohl, kdobo
oni tebc odfaUdili. uo.37. Z ťeťj a posUňků nču
kterčho ťlowřka saUditi sc může, žr pil opognč
nápoge. A tťebaťbo seď toho winným býti Ucdou
mnjwal,x nepťxlsselgsi mc swčm stťjdmčm pitj Uřn
kdo aspoň až k tomU stUpni, kdcžto sc člowřk pitjm
rozpálj, a bčda nad Ujmsewolá?u38. Ncrjtjš,
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ktcrak silUř Uápogr Uonťgssj swťt w nemornici
proměnilo.wu 39. Swatý oheň DUchaPánř opog:
ným Uápogcm Uhasseltbýwú. uo 40. Polowiřnj,
ba i dost maličká opilost, která z toho powstati
může, co swťt střjdmč napitj nazýwá, za důwťruép
nčho howoťcnj U sklenice wssccka wnUantj milosti
Božj whhasiná, a dost malě pťekročch tčto polo:7
wičnj opilosti nčkdo weliký zmatck w člowčkUzpů:
sobUgc. uu 41. Gfem toho mjnřnj, že U tčch lidj,
kteťj se dle slowa Púnť Uesprangj, rosscckomlU::
wenj stran pitj neb nepitj opogných Uúpogů zbo:
tcťnč gest. w 42. Negedná fr o to, abhchom gen
pťkná slowa w ústech mčli, ale abdchom gednali.
Neboť nenj:li zapťenj důkazem wjry , gc zagistč
důkazem, mnohoa:li z láfkd kQUomU zapťjti se
dowedrš , genž pro tebc kalich w zahradť Jrlse:
manskč pil, a palčiwaU žjzcň na kťxjžitrpřl.um
43. N takč gc to důkazem, mnoho:li sr můžrš
k wůli sobě a swým bratťjm zapťjti, kteťj až do
tčto chwjle klesli, pťjkladU twčho potťebUgj, a kteťxj
žádněho prospťchU ztohoto pťckkladUmjti Ucmo:
haU, gestli se ročnť ch gcdenkrát proti stťjdmosti
prohťcssjš? Grdnjm opiljm Zrussjš ccloročnj swůg
půst a sc zdrženj; pak Uřinjš mřsjčnť gednaU
wýminkU, pak alc procitnc?li žádost auplně, wýx
minkU týdnť Učinj, a pakli šádost šesjlj, wýmiUkU
každodennť Učinj. Wisj:li mcť na pášce zčlúnků
dťlanč, tedo padnr Ua zem tak dobťe, zlomjmr:li
gedcn článck, gako zlomjme:liwsscckh. uu 44. Máš
prade, žc tanec mladaUkrcw do moku wehánj,
tak še rozwaha mizj, th alc sedř za stolcm U fklrus



393

nire, bogjš sc wen whgjti, žc Upadneš; 1en weu
hnal tanccm krew dd moku, w alc chlastem. Kdo
z wáš dwaU zaslUhUge .býtť whmlUwen a. ofpra::
wedlnřU ? moxé15.To prawjšnp že často , ale gm
mjrnk w karto hrageš; to žc gen mjrnť alejčasto
opogný Uápog pjgeš. Častým hranjm a ťastým
piljm oba doccla o swč gmřnj gstc se pťiprawili.
TU platj wýmlUwa wasse welmi málo; Uebo ťastč
onkch dwaU wkcj Užjwánj stalo se z1ým, whzdwin
hlo Užjwánj wkci , kterú geU pod gistau wýminr
kaU UžjwáUa býti smj, totiž dokUď žiwolwtj a lia
dem nebezpečna Ucnj. au 46. Ncchať sc tedh opogo:r
Učho Uápoge odťekneme, kterýž wjre zlčhod w.e
swktk zplodil, Uež wssccko ostatnj, čeho fe ncwinť
potťebowati může; onoho Uúpoge, ktcrý pokaUssj,
a tak snadnč hťjchem sc stáwá; zapuďmc od: srbe
nápog tcnto, gako zapUzowali kťefťaně pťcdesiťých
wčků mnohč wkri , gržto zapUzer mnohrm menť
šasiUhowalo, ncž opogný Uápog za nasseho wkku. uep
47. Gsau:li šdeoschenj swťtlem sw. ewangelium,
mUsegj Uahljžeti, žcdge giž dost ohnť w nassem
hťjssnčm srdci , aniž ge potťeba rozmnožowati ho
Uápogem, ktcrýž hořj gako podzemnj ohcň, a žc
ge giž dost possctilosti w člowkkU, Uež abo gip gcur
sstč roszožowati mkl; a že pťjroda sama dost
porUsscnj ťlowřkUUasřrogila, než abo gc súm ge:
sstš rožmnožowa! Uápošem, který šak ohřň podr
zemský hoickxjo,da že dost ginčho pokUssenj gest, ncrcili
abh sc gesstč pťiděláwalo. uw48. G,e:li možno
člowkka znamenjm opilosti w pťirozený rozUmný

staw opkt pťiwesti, pak zagistč scim d(obťehofpoa)
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dakiti dowede. eu 49. .Kdo swč bratry milugc,
žádá si, alw wsseckennápog opogný whpUer bhl.
uu 50. QdťekUřmc sc anplnř onřch opogných neiul
pogůe ktere zasleprwýsxčlowřk zUičerm stwoťených
od Boha wčcj Umřleckými nástrogi gako nočnjho
dUcha zhrobU whlákáwáž ať sc gmrnUgj boťalka
Uelw rosolka, ncbo liker, Uebo pUnť, arak, rUm
a gakžkoli ginak, goe:ligerm tjmto gmčncm to
poznamcnúno, co slowo Božj silné Uápoge Uaa
zýwá. Z hořalko pocházj geU zdánliwé okťánj, a
to scprwa pťi opošerd an 51.Božj slowopťiane
sstj pitj wjna pro okřáUj, a Užjwánj silUýchnápoé
gů genom gako lčkaťstwj. u 52. Hoťalka pro.
spjwá tak gako mUol,oelginč gedh, pakli se gj proti
Uřkterým Urmocrm maUdťe Užjwá; kdobo ale nču
kdo Ugissťowati chtčl, žc hoťalka takě žiwj, trn sr
múžledo nrprawdiwosti swé ťeři fnadnř pťcswřdťiti,
pohledncali grnom na whzáblý obliťrg opilcůw,
Ua suchaUtwáť stťjdmčho hoťalcťnjka. om ZZ.Wy,
ktcťjž proti crlěmn swřtU broditi l,wtowi gstc, poul
hledUčtc Ua pigáctwj. Můžetc:li tUto prwnost
wydobytip trdy gste weliké wjtřzstwj dosáhli; nca
lwť fc pak Urokázala panhci ťcť, ucllcoprawďiwá
sjla. ij nenj owsscm nic zjskáno, alr mnoho
pieekúžek k dobrřmU gc odstrcmčno. PožthaUý
aUťinck slowccuBožjho bUdc wždh pokračowati,
ch pokory powstanc, a mčUč fwemhslUosti, a ťrst
Pánč roszožj sc negrn we swktč, nýbrž i w ťjssi
Božj. čož 54. Pigáctwj Umálcžj k stálým, Uýbrž
genom ťafem sc obgewugjcjm hřjchům. Milionh
lidU žili a žigj na swktče aniš powstala w Uich
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žádost w třw způsobřna stala sc hťjchem. Qp.ilstwj
ge Uakažliwá hčjssná nemor, a žúdá takč gineho
lčřcnjpxnežli žasta:alá ncmoc ginčho hťjchU dťdii
ťnčho.u 55. Kdr nakažliwe Uemocrpanngj, tam
se mUsegj zdrawj :Umocných wsscmošnč wzdalou
wati. Qwssem fc nachážj w lidskk, giž od pťirozea
nj zkažcnč powazc dosti wťtwiřck, Ua ktcrč dbo
pták, opilstwj.nazwaný, sednami mohl, on můžc
alc takč po sto let pťcď gistaU zrm ljtati , aniž fe
lidč tčto zcmť lepssjmi stanaU; horssjmi wssak stae:eu
naU fc, Usadjeelifc tam ten gmenowaný pták. Giu
stčdwnitřnj pUzer prawj to řlowřkU: droťcž poe
wažUgcr skoroj eclk ťlowččcnstwo opilstwj za gediný
hťjch, po šchošw šap:tšeni šlatč řash na zemi zůn
stanaU! Každý kťesťan wj, žc nu swťtř wsscchcn
hšch a wssechna zkúša š opilstwj posslý žůstane,
tťcbať bh wssechm opogUý nápog ncihle Ua zemi
xzmizcl; proto tcdh ge zapUzowánj opogných Uúu
pogů tjm důležitťgssj. m 56. chpokogenci zůex
stanaU přecc w zrmi, tťcbaťbu gich Utlačowatel
wopUžrn bhl , pťerc wssak bhlo grho wypUchj
wclmi důležitč. uu 57. Pončwadž sc opilstwj
Urpodobá wlkU, geUž w nassich lcsjch a Uassem
podnebj pťebýwá, Uýbržj tyǧrU podob:w grst,d kten
rýž ž nťgakčho zwňincr woskoťilxš ncislcdowUť
w nasiich lesich a hm:ách práwč bhdlrti nchsj,
trdo gc wrlmi prospťssno, paklillfcowssřckni od tpex
ǧra gefstř nepokaUsanj obťemčpxspogegj, a mezi
lidem Be tossj horliwostj tolik opogneho .núpogr
wohladiti se whnasnažegj, mnobo:li můšaxl. Degn
me ale tomU, žc onen jnpǧr Uassemu powťtixj pťču



396

wokmll, kUpťjkladn asi tjm,. žegge mezč diťdochh
ncznúmá opilost stjn stme wzdčlánj, kterýžto stjn
fe odstraniti ncmůžc, leťbhchomi strom odstranilř,
tedo z toho núslchge , žc mUsimc .každý pokrok
U wzdřlanosti pro weliký z nj w giných strčmkách
whplýwagjcj zisknech trpťti, alc i dokonccšPod:
porowati; pťcce fc tak dalecc pťičinřti, abh slowo
pigák a člowčk to samč nrznamenalo, a alw fce
anze o to báďka Uestchla, zdali nťkdoche ncb
mčnš stťjdmh gest , Ulohloť bh fe pťihoditi, šeBh
wssirkni stkjdmými opilci boli. m .Každý kťcsťan,
gchž Ua cti záležj, nahljžj,x že ge tťeba, aby sc
nřgakým kročegem k zdržcnliwosti obrátil, pd pin
gáků fc odwrátil a gich znamenj sc odťekl, nechť
:si cech opilců zde .ondc fwč mistrh a towarhsse pou
držj a po wsseckpčash Ua wýstrahU zanechá.x Wc
abo wssickni lidč gediný ccch a poťáďck činili, který
gedowatý Uápog lidU waťj, a sjm geho sstťstj hUu
bj a mařj, abď pťisscl wc wsseobccnč Užjwánj Uá:e
epog, chž ncbezpečně nemocc meži lidcm a dobh.xá
skem plodj, tomU se mUsj každý , kdo gesstč kUsa
zdraweho dxrožxmmld tťle má, zcxwssj sjlh protio:
witč, to wsseckomej w nhnkgssjm ťasc ersser
býti, má:li bUdaUcnost ginak wh.hljžeti.mu58. Učieu
Ujmli i člowřk co w stawU grst, gako Uřinil Bůh
posUd UU:ždhcklotakč to, co on gcn fám Učiniti
xmč:že? ZahUalxerli člowřk zewnitťnj pohorssch od
fcbe a Uchopil:li se swkdomitč dUchownjch pro:u
stťedků kpolcpssenj: Ucnjoliž Bůh wždhckohou
tow, poskptnamř mU silh k pokrařowánj důležiteu
ho zapasU proti sobř samčmU; a kdc sc prawda
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že wsscch stran ozýwá, zdaliž pak se tam talč
nerožmáhú? N kde take ntodlitbaa sprawedliwých
k nebi wstUpUge, může mnoho, eúli genom ou
práwdowá. Nebhlnliž Hospodin šotow pro dcsrt
fprawedliwých w Sodomť celeho mkstaUsselťiti? un
59. Bůh, kterýžotrockúanta tolika lidj rožwázal,
ktere owssem gediným pokhnUtjm woswoboditi mohl,
ten lw nechtěl tčž onťm Urssťastným pomoci, kteixj
w antech opilosti úpj a wzdhchagj, a ktcij žei:z
dným lidským zákonrm whfwobozcni býti nemoa
haU? Zde ge pťcde wssjm třcba, abh wssickni,
genž slUžebnjkhBožjmj býti chtěgj, pilnř a wčrne
w službčgeho fetrwali, abh ,rančnčhopozwedli, rám:
geho zawázali, a ho we fwém opatrowánj, tťebať
ď obštj a nákladcm zachowali.u 60.PaUhá žá:
dost w nowkm zákonč giž tak trestU hodna gest,
gako bhlo skUtcťněpťcstaUprnjw starčm, a sire tak,
že w tom přjpadU, kde starý zákon za neprawost
opilstwj tčlesnaU smrt za trcsk Ustanonge: w tom
samem pitjpadU nowý zákon Púnč dUssewnjsmrt
tomU zwťstuge , kdo nrgcnom žádost po opognem
a silnčm nápogi, núbrž i wsseckoostatnj, ro bčxčchU
náležj, rownčž takč žádost po smilstwU, tťebaťbh
ani ze srďce ani z oťj newostaUpila, na křjži zaoj
pťenj UekťižUge.w 61. Ponťwadž tisice tisjců lidj
z opogných nápogů sskodU a zkázU magj , nebUdU
toliko Ua sebc famotna hledčti, alc pokUsim sc,
aboch fwým skrowným swčtlem aspoň těm swjtil,
gežto pťebýwagj w tom samčm obccnjm domř.m
62. Každe působenj DUcha fwatčho při obrúrenj
člowčka náklonnost w něm roznťcUge, abh .ge
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w frdce swě pťigal a k polepssenj fwčmU obrútil;
žádnemU Ua ccstč polcpssch milost Božj Uic nea
prospjwá, kdo gi Uepřigjmú a sám takč ncamčiUot
knge. rp 63. Pán Búh Ua toho člowřkamilostj
swaUpůfobitč pťcstáwú, ktcrý to kobrúcch a poo
lrpssenj Ucřinj, co w geho moci stogj. uu 64. Pán
Bůh tomU člowťkU, ktcrý fc znpťjmnčho srdcc
wsscho žlčho warUge, wsscho pokUssenj fc odřjkú,
a welmi horliwč wsscch prostťcdků milosti Pánk
kpolcpssenj poUžjwá, tomU Pún Bůh zápasenj
tak wclice Ufnade a takowan sle propůgřj, žc
sjla geho k odťekmltj a wqrowánj se wsscho pokUed
ssenj každochllř wzrůstá. u 65. Na pstr. 139
prawj weleUťený pan spifowatcl: „Kdo fc opogur
Uých nápogů odťjri chtčl, zapfal gmčUo swč . . . .“
Co kdo zdoďrě wúlc na penťzjch přifpťl, za to
fr kaUpilo dobrč knihw, a Uspoťáďala se pomáln
xwwá bibliotčka. Každý bhl whbjdnm, abo Ua to
hlcdřl, bo ťeládrc č giným lidcm pťjležitost kU
čtcnj opatťil a gc od opogných nápogů zdržowal,
gc odc wssj pťjlcžitosti k opochj, kU pť. od: mU:
zikh a hrh, pťi kterčž fc to neočastřgi stáwá , wau
rowal, ge kUsslcchtilcgssij zamřstknánje kU ťtcnj
dobrých knih přiwádťl, čjmž sc mnohčmu pokUssc::
Uj a pohorssenj welmi bczpcčnř wohnami mohan.
(Třch dobrých kUihwám podáwú Dťdictwj Swau
tojanské. Ua každč požádúnj dobrotaU wassich dU:
chownjch pastýťů, bUď že sami wám ge obstaragj,
anrb k samowolUěmUwassch gich obstaránj wám
dopomohaU a cestU Ukážj.) Kťesťansstj rodičowč
mergj to sami nahldeaUti, že femlcidcžwůbcc



399

grnom na tcn způfob wčstčmUsj, abo po kťcstane
skUsmehsslcla a gcdnala. eu 66. Hoťalka sskodj!
nchdU gi pjti. nu Cjtjmuli Pak při tomto zdržox
wáUj se hoťalko , žc mnr giž hlawa ncboljwá,
a šc mixkťcťc w žalnde přcstáwagie tcdh powjm
pťútelům,u že Uúm pťjroda chUťkgjdldeáwá, aniž
potťebUgrmc hoťalkaU pomáhati. u.n 67. Kdo fc
trrstům, ktrrými přjroda mstáwá, bczpeťnřwou
hUaUti chcc, ncmá gistřgssiho prostťcd.kU, Ucžli abo
proti pťjrodť nchťessil. uu 68. Hoťalkau ge lčkaťx
stwj, a žádnčmU maudrčmu člowěkuna fwktř ch
napadlo gcsstk, abh lčko gakkoli sladkč a lahodUř,
za okťjwagjrj pťirozcný nápog Ustawičnť bráwal.
Lčko UrgsaU potrawa. n 69. ZkUsscnostwsscchlčx
kaťů Uřj, žlružč:dný ostrý , dráždiwý nápog ani
pokrm ťlowťka ncsjlj a ncžiwj. w 70. Dráždiwě
prostťcdkp dáwagj tťln práwč tokiksjlh, gako ostrUuu
ha koni, tUdiž gc meosslčUka: žiwiti fe ostrýmč a
dráždiwými wřcmi, práwk tak chhtrá, gako krmiti
konř bodčmjm ostrUhaU. uu 71. DokUd mladjk
starč, wážcnč mUže wjdati bUdc, an hoťalkU pw
posilnťnj žalUde pigj, dotUd bUdc wnťm žádost
hořrti, abo tUto známkU dospťlčho stúťj takč okUsil.
chagj:li dospřlj lide dobrý přjklad, whchowámc
zdorůstagjcj mlúdežc gcn famč pigcikp, a to tjm
gistťgi, paklá gc na krátký řaď ť zdržrnliwosti pťin
ňxúřjřřřč.uu 72. Crx ǧř šid, dďkxúď řňá řďe žwďkU
sc opjgeti? Thǧr, který ze zwřťincc Utckl, a ob:
chazcgjc řjhá, gchožto wztcklá krwožjzniwoustalc
každčho okamženj whpUknaUtimůše. u 73. Wssj
mrzUtdsti sc usprresti:imůžeš, ktcraň opůstwj wůkol



ú00

tcbe tropj,x kdoboď se fweho wlastnjho danskU oda
ťtkl. u 74. Ponřwadž hoťalka UowaUdUsseij
kťeť, dUsseij opilost, ssxlenost opilců, wodUatelu
nost, wozáblost a hrgno giných Uemocj porodila,
a mimod to gesstk dolwtkU z wýpúlků kťehkost hnáu
tů Uadčlala, řožbhchom gesstč na ginč Uáskedkoho:
řalkh a wýpalků čekali? uu 75. Dobhtek odwedli
do winopalno, krmj se wýpalkh m ale rozUmčg
dobťe, pro ťerjka z winopalnh fe powede na po:
rúžkU kxzabitj. Wixwpalna a fmrt gak bljzko we:
dle scbr! uo 76. Eistá hoťalka ge silný ged liďskčmU
tťlU, aU w Ukm wsseckossťáwp srúžj, a tjm způu
sobem staUaU fe wsseckamasowá wlákna tUžssjmi a
kťehťjmi. uu 77. Hoťaleťnjk býwá mdlý, mrzUtý
a slabý Ua wssech aUdech, wstáwáxli ráno z loše,
rUce sc mU tťefaU; gak mile fr wssak Uřkolikrát
Uapige, pak ge silUý, wefelý a dle swěho mjnťnj
zdráw. u 78. Chraniž Bůh každěhočlowřka, akw
dktem hoťalkU dáwal; ncboť wsseckaaUtlá wlákna
a žilkp w djtřcjm třle wl)fjchagj a ztUhUaU pťcd
ťafem. u 79. ermi často nacházjmr sserednč
oblUdh w lidskčpostawč, které hořalka Uegen roz:
UmU n wsscch tklesných sil, ale i wezdrgssjho
chleba zbawila. ... 80. Každý wj, že nemůže býti
ťlowkkdobrým křesťanrma pigákem zúroweň! ne
81. Pťjklad hoťaleřnjků ge pťcce welmi zawádiu
wý pro mládež, která sc wcjwssem dlr. giných
sprange. Gak hrdk si počjná mladjk, sedč ďe
starssjmi U sklenkt!hoťalko! u 82. MUsi prý býti
hoťalka zdráwa, proto že ge lčk. Proto ale same
Uepatřj k wczdrgssij chlrbU. Hořalka ge lek geu
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ďowatý, Čgakož mnoho giných geďů za lčkaťstwjslaUžj. istaU hoťalkU bez wodh Uemůžc žá.dný
ťlowkk pjti, abo fe neotráwil. ew 83. Nerozmnnč
bh to bolo, kdhbo ždrawý člowřk nkgaký lěk kažďmx
deUnť Užjwal; wžďoť bo cclě swč zdrawj ňmto
sskoďliwým Užjwúnjm podwrátil. Rownťž tak wco
licr sskodj Užjwánj hořalkh ža lčk, pakli to od lč:r
kaťe pťedepfáno nch. .w 84. Gedowatá sama
w fobť hoťalka stáwá se gesstť gedowatřgssj udjlcm
skrže přimjchanaU mťď, djlem skrže Utrehch, genž
fe knj pťidúwá, alw fe Uťistila a hodnť perlila.
Winopath mňžeme wssjmpráwem ža fabrikh Ua
ged powažowati. A těchto gedowarcn bolobw tťeu
ba, abo si ťlowřk chUť k gjďlU opatťowal? uu
85. Žáďost po boťalce mUsj sc we wssechlidech UdUn
siti, každý mUsj nahljžeti, že ž pilj hoťalkp žádnú
čcst Uepocházj, že se pitj hoťalkh pro ťúdněho řlou
wťka ani UeslUssi. J cit pro ťcst mUsi tedo pou
wstati, kterýš w Uťkterých lidech silnřgssj býwá,
Ucžli žádost w lidskčm tťle zakoťenťUá. W ktem
rěm ťlowčkU wssak tento cit zkažcn , anebo doš
cela whkoťenťngrst, tcn se podobú netwoře, w njžto
sc nemůže Ustanowiti, ge:li to ťlowěkneďo zwjře.
uo 86. WiUopal Usmjwawť giným pilnř a ochot:
nk nalěwá; fúm alc napitjm fe tčhož, ro nalčwá,
se nespálj. uo Eo zc ďhnilých khscmin a odpornaU
chUť magjcjch břeček dobrčho wotúhnami mohl,
pťege giněmU, za penjže giněmU gedowatinU pro:e
dáwá,. ale fám nj se otráwiti fwatoswatť fe chráu
nj. Pražský Kalendář Ua rok 1846 gmee:
UUgehoťalkUoďljbeným gedem ža Uassčch
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ťasů. Y giný na roť 1848 podáwá nám bágkl:
o wonalezenj hoťalkh. a na rok 1850 powťst o
wjnť. Wkročjmculido winopalnh,žarazj náď ossklie
wý zápach, a kdhbhchom newřdťli kde gsmc, ncu
Uwťťili bhchom, žc sc zdc člowťkn obljbcný ná:
pog pťiprangc. Chndssjlid (prawj to pogedná:
Uj) sc proto toho gch chhtá, žc ge laciný;ckzančko:
lik krcgcarů gc rozum giž mlhan zakrht, a pak na:1
stálockgcdnánj brz rozUmU. To gc prawda, prae:
wj to pogednánj dále: člowěk může hoťalkan la:
pciUťgi ncžli gakýmkoliw giným nápogem stúti
se howadcm, grsstě horssjm Ucž howadcm; ta
prawda gc alc tUzesmntná. Bjda a naUzc, wáda
a Ueswornost w mnohých rodinách grn ztohoto
grdowatčho pramcne sc preosstj. thbh ncbolo
hoťalko , ncbhlo bh mnohč neprawosti , mnohých
neswárú, mnohč bjdh a naUzc!

Bágka o whnalezcnj hoťalkh.

Bhlo to za onoho času,
thž satan gesstť dost mťl ťasU,
Nbo we swč wlastnj osobk
Lidi na zemi nawsstřwowal
N pro swaU ťjssi ge werbowal.
Hnal sc ze swých cestgednaU domů:
GakaU hrůzan bol lomrowán,
Spatřiw bráml pckcl dokoťán!
N tam gako po wphoťcnj,
Nikoho tam k spatťenj.
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e Mor a hljža! žkťiknul z nťho wztck,
Gaký gc to w palácu mem poťúdck!
ch pak gsaU ti niťemnjci?
Žčedný ale nepřčcházj ťjci,
Co to wlastnť znamená,
SataU mojhl kljt až do rána.
Bhlo to tam hospodářstwj krásne,
Oheň dohoťjwá, hasnc,
Geho strážrc Utek, kdo wj kam,
Gak bh lohmet bhlo tam.
Satan bolestj tam chťadm:l, krnťl;
Nag edUaU tU zaťal zůrit, zakljnat,
ch to nesmjna dlaUhotak wotrwat.
Na to we dne w Uoci premehstlcl,
Gakďo pcklo opčt plnč mkl.
Dlanho Ucmoh Ua nic pťipadnami,
Yž pak slhsseti ho bplo zawchsknami :
,zMám to, mám to, mám!
Sirokml fcm cestU udčlám !“
Na to bez mefskánj
Na zcm mczi lid Uhánj; .
W gcdnom mřstě sc hned Usadčl,
Winopalnu si tam wnstawil,
Zaťal obchod wěstč o hoťalkaU;
Pckelnčho ohně do ni dal,
WodaU žiwota gi gmenowal.
To se brzd rozhlásilo,
Množstwj lidU pťiwábilo;
Prkelný tcn ncipog w krátkostč
Nabhl wsscobecnčlibosti;
Satan plcsal w tichosti. „
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Býwal ehon to kwinopalnť!
Žádný Ucwřdťl, gak dosti chwalně
Bo sc o tč wodcc wpgádťil;
Žádný znj wssakpeklo ncwčtřil,
Nniž gest::tř to kdh znamenal,
Žc gi od wclcsatana bral.
Kdo wssak do sebe tU brhndU wlil,
Giž i w drápech satanowých bol,
N co potom koli začjnal,
DáblU kljbosti gcn wpkonal.
chni mezi scbaU swárh mčli,
DrUzj dokoncc sc zabjgeli,
Ten se wálel w bahnč ncprawosti,
Qnen Boha zapťél w ožralosti,
N tak gedenp nad drUhčho
Doansstřl sc losscho zlého.
„Wýbornýto prostřcdek!“
Konečnč sám ksobř salan ťek;
„Tcď sc honrm domů podjwám,
Gakč následko Už z toho mám.“
Na to w tichosti se odebral,
Hoťalkn Ua swťtť zancchal,
Bšbď pro nřg werbowala,
Rjssi gcho zwřtssowala.
N kdhž dwčťc w pcklc otewťcl,
GakaU radost tedp mčl!
Gakbo nabil prklo Uaplnčlw,
SamaU hoťalkaU tak zlidnatčrw.

Čo Z té wpmpsslcné dúgkp prawdiwčho
seZnč:š, pšdrž w pamčti, a U pťjlešitosti Ua
sebe obrat!
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P o wk st o w j Uř.
thž Noc winnj rčwh wsadil, pťisselfatan a

polil ho páwj krwj. thž giž listj worqžclo, pťiu
ssel opkt a polil ho krwj opiťj. Kdož giž kwésti
počalo, pťisseluopčt, i polil ho le krwj, a kdhž
hrozno giž Uzrálh, polil ho krwj prascťj. Ponřwadž
tcdh wjno krwj tťchto řthr žwjťat nasoccno gest,
fpogUgc w sobě i powaho gegich. Proto kddž pi:
gák prwnjch sklcnic okUsil, objháu rnchlegi krew žiǧr
lami, oU gc weselým, a twář fe řerwená, to gcst
aUťinekpáwj krwe. Pťgc:li dále, wstaUpj mU lih
do hlawh, on tanťj, skářc a pitwoi“xjsc gako opice.
Proto praijáme widaUceopilce, žemá, že wou
dj opici, a gc:li tUže ochlastún, opťce žc ho wodj.
Dřti za opilcem pofUňkhopiťj pwwozltgjcjm ga:
ko za blážnem bťhagj, gako opiri se posmjwagj.
W tťctjm stadiUm aUřinkUge krew le , on gest
opilý a zUťjgako žwjťe diwokě. N čtwrtě stadil:m
sc docjlj krwj praseřj, opilstwj dofáhlo Uepwhšš
ssjho stUpnť, pigák Uenj si wjre wědom, padne
k zemi a wcilj fe wxblňtť gako zwjťe neťistě.

Přeťtťte si zRozh Swatojanskč kniho str.
5., 6. a 7. u Gistá obec wolila sobť pťedstawcu
Učho. Gedcn faUsed, abh wywolen Bhl ža pťedš
stawcnčho, dal na den wolenj gcdnU beřkU wjna
wolcncům. Zwolili faufeda ža swěho pťedstawenčl)o,
kterýž ge tak stkwostně obťerstwil, žapomenUwsse
nepťátelč na nepťátelstwj swč, fpolečným poljbe.u
njm potwrdilo fewhwolenja pťátrlstwj.Qžralci nr:
měli Ua tom dosti, že fe Uapili a ženám domů
poslalč, nýbrž stawťli se gesstč U židáka Ua pci2
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lcnkU. ch sc pak gak Uálcžj doprawili, a lcxur
želi napotom w blátč a Ua židowU hnogi gako
howádka , ano húťc ncž ho,wádka krom dUssc,
mb žádne howádko sc nrožrrc samo, genom ťlou
wčk. To gest hana! to grst hixjchtěžký! Pau
stýť hnal práwř dobdtrk w:pťowý z polc, kdoš
sc ožralci po ccstť káceli a swá tťla pťcplnřmi
na kamcnj trcstali. Nemoha gech z nich pťcn
třžkčho bťcmcna bťicha Uněsti, zůstal lcžeň, wher
wráccgr, ro bolo žaludku obtjžnčho. Z bťžjrjho
stúda zastawil sc wepť U ožr.alre, ponkwadž mn
wýwratek wonťl, a abo wsscho wýwratku Užil,
obracel si rhpákem člowťka, a snad wlastnjho
hofpodúťc, a faUUřl po twáři ožralcowť, naťcž
ožralcc gako zc sUa probuzcný wolal: Nelje
bco mne, bratťc, neljbco, ncb giž ugsi
za předstawcněho zwolcn! Zdaž bh
sc Uemřlo tomUx záhubnčmU pitj hoťalkh roschxr
možnť pťekážeti. eu Gaká sserednost.a ohawnost,
Boha se ncbáti, obraz swč dnssc opilstwjm sspi:x
Uiti a russiti, pod howado fc snižowati!

Ncnashrcnost gest gako pigawirc. Pťj:
slowj 30, 15.

K tomUto, komU se ljbj,e smřssněmx: a nebo
ch kpláťi powšbnzugjcij pťjbřhU,gá alefpoň
ď poslednjm držjm, připogUgi průpowřd z ijem
swatých starěho Zákona, z kniho Pťjslowj wp:
ňacan, kde Duch Pánč úsřo maudrčho Šalae
maUUa, sona Dawidowa, krále Jsraclskčho pra:
wj: „Ncnashccnost gcst gako pigawi:
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cc.“ Eo psáUo, k nassch gest psáno wzdťlánj.
chkramjm tento wýrdk Ducha swatčho, kdhž
djm, že sc na opilce a ochlastU w každem poea.
hU a srownánj tresnť hodj a obrátiti dá u
„Kýžbo gen nassi dUchownj wndcowé,es prawj

we swč Swatojanskč knize, „Wernš Roza„ naerzwanč, Bincenc Janaljk Ua str.7 , „nepťestali
o tom (opilstwj a chlastU) mlUwiti! ťastč naot
poijánj přece toho neb onoho na dobraU ce:
stU pťiwede;aakdhbh za mčsic každý kazatcl gen
gedm: osobU obrátil, gak weliký pořet mjrných a
stťjdmých kťcsťanU naroste za wk w relčm katoli:le
ckčm swřtř.“ Gsem katolický knřz, Uahljžjm w a
srownáwám se docela š gmenowanúm panem Ja:
naljkem. n To ťinř, nebude mi za zlč pokládú:
no, alliž na zlaU stranU whložcno, o tom, zač pan
Zanaljk prosj, i pfáti. Bhť sci kážanj pozornč poex
slauchalo, pťcre řasem swým mnoho z mďsli whgde;
bhl snad poslUchač tjm nebo giným z pozornosti
wotržen, a než sc opčt Ustanowil a Usadil a ka:
žatelc w ťeťi žachhtil, Ubřhlo moc na prázdno.
Kdo dobraU knihU má, řjtáwá gi pozornčgssj a
na wťc samU Upiatťgssi mhslj, a ťte:li sám, ncu
býwá tak snadno whtrhowán, a whsslo:li mU co
z mosle a pamřti, má kazatele doma, zeptá se ho,
to gest řlowřk řtenář nawracuge se opět nazpátek
k swč knizc, bedliwť a požornč ťte žnowa, a piei:d
antáwá to mhsli a pamčti tUžssjm úwazem, abh
tak snadno z mosli a pamřti, ro prw bhl gj sloť:o
ťil, opťt newhklauzlo a newhsslo. Kdobh tedp má
kniha gcn gednoho čtenáťe obrátila, gak wcliký
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poťet mjrných a stťjdmých křcsťanů Uaroste po
pťeťtenj tolika tisjců wýtisků, w celčm katolickem.
swťtě, a tčch samých ginčmn k přeťtenj obťtowau
ných a žapůgřených.

Nenasocenost opilce, prawjm, gest gako pigňeje
wire. Ta kdé se žasekne a zachhtj, nepopnstj, až
Uapitá fama odpadne: taki opilec a ochlasta kam
si zasedne, ncUpUstj, až wopil, co se doň wesslo.
Z pigawire wotlať krew a dost málo w čerstwč
wodť zotawiti se gj dowol, zafaď gi opřt na lid:
skč nebo zwjťerj tťlo, hned se zasekne a šachotj,
i pige opťt: ochlasta a opilec dost málo za ston
lem, kde pige sedťl, si poždřjmal a pospal, pro:7
ritnUw hlawaU sem tam, gako ta zwodp wptao
žená pigawice, toťj, a kde sc opřt Ualčwá se ol)ljut
žj; a gako ta fe znown zasekla a žachotilch i oU
se chápá a dosahUge po sklenici adžbámx. N kdhž
přetťžkěho bťemena bťicha Unčsti nemoha, whn
wracj, co bolo žalUde obtjžněho, nawracej se, a
gako pigawice po wptlaťcnj žnj krwe zasange
se zase tam, oded bhl třžkaU mdlobaU pťemožen
pobjdnm, k wrácenj toho, comUUcpatťilo, a pige
opřt žnowa. Kdož na sswižUaU, dobročinnaU, Ua
zkaženě krwi lidskěpochUtnáwagjcj si pigawici er
pohledj ď libostj: a na nemotorn ltdskčho pokoleur
nj, ochlastU pomateněho, co medwťda pobrnčugj:
cjho, genž w ožralstwj sotwa sroznmitrlnčho slowa
promlUwiti, ba ani gistčho krokUUdřlati nemoha,
sem a tam na gednom mjstč sc plete a klikUge,
až koneťnř padna gako zwjře w tenatech se zan
motá a žapletc, z gednč stranh na drUhaU se pťeot
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waluge , posléz gako mcitelný kUď dťcwa lcžrti
zůstáwá; kdož grst z okolo gdachch střjzliwých,
gcnžbd sr ncpohorssil ?! Pigawice dobroťinná plu
ge pokaženaU krcw, hogc ráno a nchhh lidske:
ožralrc swan wlastnj kazj krrw, sám si ňcmoce
whpigjwá, a ťasto itklcsné rálw způsobUgr.

Qpilcc a ochlasta podobá sc ponkknd w giném
pťirownánj krntčnm krwcžjzniwčmUle. Nediw fc,
řtenáťi, gak gsrm od toho malčho šiwoťicha pia
gawicr až na toho wclřkána, krwcžjzniwcr, hroz:l
nčho a strassliwčho lwa přigjtč mohl. Qpilci a
ochlastowč gfaU mi odporný drUh lidU, a wsseckU
hanU a potUpU zcelčho swťta bhch, kdhbh možná
bhlo, aUhrnkem naň swrhl a Uwalil. Krwežjznin
wý krUtý lcw, nrž zakusil lidskč Urbo zwjťrcj krwc,
býwá ponkkUdkrotký a tichý; gak mile alr z gcdne
ncbo drUhe zaknsil krwr, tratj swau krotkost, nrnj
kUdrženj ljtán , ohniwým swým blýská a zUťj
okcm, požeradlrm hnčwiwč po kořistřdosahá krn:a:n
wk buď co bUď, wrm kdc wrm, gcn ať krwawe
fc mu dostanc koťisti, sicc ohoncm swým rozbigc
silný zůřiwcr želrznaU pťikUtaU klrc. nu Tak to
hnedlc wopadá B opilcrm a ochlastaU. Než opog:l
nčho zaknsil nápogr, býwá ď njm ponťkud poge:n
duati; gak ale toho sr mU dostalo a zachUtnalo,
nch che k Udržcnj, nrnj kodtrhnutj od sklcnire
a džbáml. WopUdjšnlř gcg z gednč, motá a pou
tácj sr do hofpodo drUhč, a domotaloli fe z te
až k domowU, giž zc zdálj, sotwa prahn pťrkron
čiw domowa swkho, wolá z plneho, chraplawého

mcdwťdjho hrdla, Usljnčný gako pš krwi sljnjrj1
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ťew,pugcn piwo, wem kdc wcm, gen rochle piwu,
sicr gako lrw rozzloben zloťeťj, zůťj wzteklosij
okolo sebe, co zasúhne , bige a perr.j A kdož se
mU mokU podalo opogneho, abo fwř fpokogil
ťaskolrlino, prahnaurjx abo zalil ústa a zdťewřnčn
lý owlažil gazhk, tU sc UtissUge a znowa sc zae
sange, abh se docrla zalčl a i Ulil. Wďstťjžliwjx
li drUhčho dne a pťedhodj:li sc mU geho howeúduf ll
stě wčeregssj gednánj a hťjssnč počjnánj: nebud:
za mzbchostj swých prominUtj a odesstčnj px:oao
siti, ale sljďj opťt, gako lew po nowé koťisti, on
po opognčm nápogť. nu TU powčz, milý můǧ,d
lem nadánjm ncmůžc:li fe opilcca ochlastawssjm
práwem honositi? N kdo wj, kugakčnm boch gcg
mohl gcsstř pťirownati osskliwri nebo zwjťeti!?

Kameš žablaUdil a ž. cestndxdš!brčšrssel? Pro:l
mrbal?ď fwč čafnč gmřnj, a š cestaU k blaženču
wřťnosti gsi dse chdbil; gakš málo prawých Užil
raďostj, proto žcš málo dob, bow che blázmt
podobcn, pťi zdrawčm rožUmU gsi prožil. N kdoo
bhů wsscch d.obrých dUchownjch i třlesnjch skUtků
aUčasiným sc bhl stal (stciti se to ale nemohlo a
Uestanc),j obdržjš za to odmčnUčasnaU alc ifpra:j
wedliwaU; š wččnaU gako ochlasta a opilcr fe
ch!:bjš; ncboť swatý aprosstolPawcl žúdnau pťř
UpřlcechwýminkU ncklade a nestawj, žebh bez hťja
chU, wokonawsse ty Ueb ginč dobre skUtkU,j opilu
stwj swémU howčtčmohli. Co neprawj swatý apoa
sswl, tjm mčnť gú ťjci nemohu. SaUďU toho
ťmdamrjho, toho hrožnčho to fe hroz, dčfnč tčxwčlu
hozš:ppolo.žj se natm dobrčxskUtko, gakčkoliw gmčnoe
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gsi gim dal a za dobrč a lslechrtne držel, Ua
gcdnU wáhú, a na drUhaU žcď opilec a ochlasta.
Hle! gcdna ta mjsia uprcizdneise whsswihUgc, a
dr:chaU břjmř zloťinů a bczbožnostj w opilstwj
žpáchanďch tlařj we propast hoťe ncskonalčho. Wiz
osmaU RackowU sadU š lrǧcndaU , přcncsrnaU
z:gcho wýš gmcnowanč kUihodo tčto. Mřl Farao
fen, wiz Gcnesio 41, 1; zdúlo sc mU, xžestogj
Uad ťckaU, zktcréž whstnpowalo scdm kraw pťo
kných a pťjliš tlUstých; a páslh sr na mokřinúch:
giných takč scdm wycházclo za nimi z ťekh, sscn
redxnýcha hchných : a páslh se na samčm bťrhU
ťckp Ua mjstech zelcných. J šržralo th kráwh hU:ul
benč onťch sedm kraw, gichžto diwná krása a tan
stost tťl bhla. Opťt mkl Farao drUhý ch : scdm
klasit wprostlo Ua stčblU gednom plměch a krásných :
gimých takč tolik klafů tenkých, wýchodnjm wťtrcm
Uswadlých a rzj zkažených zžjragjcjch wsseckUprwnjch
krásU. uo Scdm tedh hUbenýchFaraonowých kraw
Bežralo tťch sedm tUřných zárowrň š nimi se pa:l
sachch. Nezpolehch se na twč domnťle dobrč skUtkh,
ochlasto a ožralře u ať Urpťigdc giUýchsedm huu
bených, hladowých a sserednýchďáblů wsedmi hťj:
ssjchsmrtelných, ať ncpohltj a UešržeraU, gcstli giž
Urpohltili a nešcžrali hrstkUa několika twých zdúnc
liwých dobrých stUtků. K obloze hwťzdowi:č po:
zdwihni oťj: ncpořetných pláti tam widjš hwťzd.
To to zťjdka opilče řinjš, k zemi SehnUt hlawU
třžkaU dolů klonjš, ni wzhůrU, ni kobloze ncben
ské hlawU nedozdwihUgrš: ano gako nečtstč zwjřc
rhpúkem, tak th hlawaU rýwáš a brázdo dťláwúš

183:
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w zcmi a w blátť. .sk tč se chc klonť, o nj odx
platU wczmeš, a čim dťjw tjm lčpc, abo z třch
tweho bjdnčho žiwota a tťlrsných wazcb, z tťch
wťčmjch potop dnch twůg brzo o mcnssjm wowázl
hťjchem! Zhrozjš se, až pro odplatU wťčnaUtwč
ď dUssj se spogj hřjssnč třlo! Nž pťecc gen wolana
ťen bUdcš zkrálowstwj nebcskěho, a sám si řekneš:
šc newjš zač a proč; bndeš moci na saUdUBožjm
spoluscdjcjho fwatého aposstola Pawla sc zeptati,
on ti Uad mnc lčpr powj proč!?

Qpilce a ochlasth třžkč naprawenj.
Gak tčžko gest opilcc naprawiti apro wťcBožj

zjskati, okážr ponťkUd náslchgjcj rozmlnwa mezi
mnaU a gistým, tčto nárUžiwosti oddaným člowřkrm.

Swatý aposstol Pawel wopisUge wr swčm
prwnjm psanj kr Korhntům w sscstčkapitole wýx
slownč tď, gcssto králowstwj Božjho nedogdaU a
mezitčmigsan opilci. uo „Nemhlte se, dj
on, wssak ani smilnjci, ani modláři,
ani cizoložrnjci, ani mčkcj, ani samco:t
ložnjci, ani zlodťgi, ani lakomci, ani
opilci, ani zlolagci, an dráři krúlowa
stwjm Božjm wládnaUti UebUdaU,krú:ll
lowstwj Božjho nrdogdaU.“

ch! w gakaU zlaU a hřjssUaUtťde, žárou
weň o tčmi, geUž z králowstwj Božjho whlaUčeni
býti magj, kladc swatý aposstoli opilcr. N skuu
teťnk každodrnnj kussenostj poUčeni,u přiswťdcjmc
fwatčmU aposstolowi, šr gako ti gmcnowanj žádnču
ho smhslu a citu k zjskánj nrbc ani nemagj, tjm
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pak mčnřgim kdhnapadlo, abh gc hledali, takť i opilu
rilten samý cit a smpslpwgewngj; a protož na bjlea
dnj ležj, proť gc sw. aposstol 8 prwnjmi do tč same
sťjdo kladr a z krúlowstwj Božjho whlUřUge.

D tom swatoprawdiwčm , žádně pochobě ncu
podlčhagjcjm wýrokU aposstola Pánť, stawť proti
nťmU milosrdenstwj Božj na Uehwhšssj stUpcň,
pťcswťdťila mne ncgednaU mú wlastnj w aUťadU
mčm dUchownjm dobotá kussonst, každčmUpau
trnaU a mne neowjre trpkaU prade stwrngjcj,
gak třžko pod dUchownj strúžj a Urowřtssj opatrnostj
pastýťskaUUdržeti fc dagj tito gmenowanj neprawosto
njci,mezi tkmi gak múlo w dobrčm prospjwagj opilci
a ochlastowč. BohU mčmU dUssj itťlem gsem zaweiot
zán, pro Dťdictwj swatčho Jana NepomUckčho,gaa
kožknťmUpřiwtťlenýspoanUd horljm; a tjm horle
pro ťcstBožj a spachj bližnjch, ncmúlo si na tom zau
kládám, b!,šti spoanUdem tak swatěho a kswatosii
wedachho, spasitelnčho ústawU, pťcdobťewjm, co
dobrčho pro ťasnost i wěťnost we fwých spoanUn
dech působj : protož hledám neUnalďeUě, newssja
magr si prázdnúch , whmýsslených a nelaskawých
númjtek, kde bhch tomU swatčmU ústawU nowých,
a kdobh gen možnú bhlo, mnohoťetných mohl zju
skati spoanUdů. Nťkdo se mi podaťj, gindh ď prázu
dnaU, gak se prawj uu B ž,nadkl wáď Pán Bů “ ll
mm odbýwagj : proto ale chUti a mosli nctratjm,
klepáwúm opčt, kdhboch se toho prawěho hospou
dáťe, genž z wťtssjhodle doma Ucbýwá, dotlaUri
mohl. Na takowčho gsem si kdpď zamjťil, a ten
bhl, prawjm, notný opiler z prwnj třjdh; na toc
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aho proto , aboch, bUdco:limožná, gcg obrátň a
swatěho Jana Ncpommkěho ústawU žjskal, dauUel
fage gcg tjm iBohU zjskati. Že B opilci c:ochlcpp
sto,.ncmlij:li se ď nimi o piwk a hoťalce, žáďná

7ťrť dlaUho nctrwča, žc neradi poslaUchagj, mlmoj:t
li fc B nimi o ncbi, o žiwotU wkčnčm a o tom,

. co bo k dosažrnj toho wsscho dopomáhalo, tčžkčrk
ebýwá poťjzcnj, mnohoncřfobnaU gscm se pťeswťdťil
dtrpťaU kussenostj. PokUsil gfcm sc gchoho ťaf.U
.dpřecc o to , bhluli lwch B to , známebo a mnč
dobřc powťdomčho opilce na lcpssj cestU Uwčsti a
obrátiti, genž B cclým fwým mohowitým gmknjm
w brzce na mižinU přiwcdrn, a gak se prawj,
hncdlc hotow bUde; bUdc:li ho možná grsstť za:
chhtiti a Udržrti, abtp do prohlUbnř a propasti bjdh,
naUze a aUzkosti doccla ǧ swým nepoťádným žinoo7
tem stržen nebyl , ž geho hřjssnčho spanj pro::
bUditi a wžkťjsiti gcg k stťjšliwčmU žiwotU, pro
Boha a wťc BožskaU, zjskcinjm gcg Dťdictwj
SwatojaUskémU. Kde a kwa k nřmU nalczti pčejo
zniwěho přjstUpU? Stiszliw býwá zťjdka kdh, a
proto řjkúwňm, žc ge málo kdh doma, anrbo při
sobř; o niřem ginčm rád Ucmlijwú než o pin
a gcho blahem působrnj na cclý žiwot člowťka.
Do kostela zťjdka chodjwá; nclwť z wřtssjho dle

šxžafpj,ba docela prospj rannj slUžby Božj; gdreli
na welkě, zastangc se wždy dřjwc w hospodť,
odbýwú ge hncd tam, a zůstáwái pťi gednom a
tom samem posezcnj i na odpolrdnjch. thUd po
slUnre západn, Uťkdp pťi mřsjci, cestU Uřkolikrút
srm a tam pťemřťiw, k domowU wrciworáwá.
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xPosstťstilosc mi ale pťcccgcdnau ho potkati,.an
:wczl piwo, scdř Ua fudU, dýmkU w ústech mage.
Spatťiw mnc zamdsslcnčho wedle wozowe resthpřssiw
nau kdomowU fc brátč, pozbrawil mnc slUsinka
zdwořile. ij gsrmgá nadťgc nabhl, šc sUadbh se
nťro dřlati dalo stranh geho naprawenj. Qn pak
znamenngc, žk stciti zůstáwám, zastawil tčž swůg
bjdný potah, dwa hUbenč konjkh, na nichž ťcmcxs
nj sotwa kde držeti sr mřlo. J oslowilť mne fám
obwoklaU otcizkaU o mčm sc whnacházcnj. Načcž
gú slussnř odporočdkw mU, tUtčž otáku grmU
gscm wrá:il. N abp fc nit kniti pťipťedla , pUxr
stili gsmc se do následUgjcj rozmlUwU.

Qn. Gak ráťjtc widčti, mnsj člowkkto swřte
skčtrampoth dcn co drn nťťjm zahánčti; sirc bh
člowřk .Uaposlcdo snad o rozum pťigjti mohl. an:d
Gá. pij pak to trampoto aš zahánjtc? ur
QU. Wždďť rúřjte sám widkti, žc si wczU zwlássta
Uj lčk trudohogný, tcnť wsselikč trampoth žaháUj,
a Užjwáeli ho člowčk, ani o drsátč ncpťjgcmnosti
Uezroj, a mnohau starost prospj a žaspj. euu
Gá. Mjnjtc:li zcwnitťnj nepokog tjm mokem, na
kterčmž srdjtc, zahnati, a pokoge wnitťnjho addb
Utťssenýchnabýti, gste gistč na wclikčm omhlu. axeo
Qn. Q to fnad fám ráťjtc býti Ua omhlu; po:
nřwadž gstc toho wýbornčho lčkU nezkusil, a tUa
djž žexkusscUostincmlnwjtc. Gcn to raťtr kusit,
a poznátc, gak sobč ťlowčk žiwot osladiti, a pčče
a starosti od sebc zapUditi a za horo zahnati můn
žc! m Gá. MUsilť bhch wclicc zpozdilúm býti,
kdhbhch takow!ýmtožpůsobrm ztracenan spokochost
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hlcdati mřl, grlikož gi gesstě Uikdo na té cestk
mnalezl, po kterčžto wo kráťjte a i mnč gjti
radjtc. Mjnjterli trampoto a starosti swťtskčpiwem
zapjtč a fobč tjm polehťčti, zklamete se gistť; toť
sc stanc , ař stanex:li sr to pťece, gen na malaU
chwjli , kdhž pigete a se opigetc a pťitom Usnete.
ProbUzenj wasse ale bUde gcdenkrát hrozne a
strassliwč, a to bUde, až zposlednjho pjti bUdcle.
Wo se probUdjte ze spanj tčlesněho a swčdomj se
takč probndj ze spanj dnssewnjho uu fwťdomj
prawjm, ktcre gste w saměm opilstwj a omámrnj
ani slhsseti, tjm meně poslechnauti Uechtkl. Wh sc
probUdjte bohUžel pozdě, spatťjte celaU swaU řeta
naU rodiml ošcbraťcnaU, kteran gste gako mohoe
witý mUž dobťc časně i wřťnč mohl zaopatťiti;
Uwidjte pro sebe pťichostanan žebráckaU mossnU,
e kteraUž fe dům od domU plaziti budcte na swůg
starý wřk, a ktomn ke wssch gesstkwssUdencctně
bUdete wthbowáU, a snad wác Uřkdei zc dweřj
whstrčj. u Qn. To bhch Uerad, tak daleko moc
sljm žc to Be mUaU Uedogde, bolťbd to pro mne
owssem fmUtný ofUd. Nle to sc bohda ncstane. uu
Gá. J neypramenitřgssi stUdnicc se časem whu
prázdnj, wážjeli se z nj woda Ustawiťně a neprssjxul
li, abo se nwschlčpramenh opťt napilo. Do wau
sseho gmčnj, gak pozorugi, nikdh nepťčtčká, ale
každodennť odtčká, a pťi tom nehlepssim hofpou
dáťstwj sotwa tolik wám pťitčci může, co geU,
gak gá wjm, piwa domů dowezete. Kdo wj, máu
teuli tolik geťmene w pernk, co bo sládck potťebo:
wal na to piwo, kterež rok co rok domů dowážjr
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tc! Qn. Q welelmýpanc! akwchomUezapou
mnkli Ua to co gste ráťilťjcio sťudnici. Gá mám
kapitálnj studnici. Kdobh to oc wssemi wťcmi mýn
mi tak dobťe stálo, gako B maU ftudnicj, bolobd
trcsa. Z celč wesnice beraU U náo wodU, a an
se poťád dobťc dršj, wodh má dost Co sc wssak

týkú mčho gmčnj, chodj to owssem podiwne: tam,
kde Učcobýwalo, gc prázdno kde málo býwalo,
Uenj Uic. uTo gcdine mnč tťssj a gsrm tomU rád
žc to š mým gcřmenem alespoň tak wdgde, žc
hotowč penjze za piwo fázcti nemusim. Gečmcn
ho zaplatj Nlc Ua maU prade uu letoo budU

mUset fáhnaUt i do pssenicc, co na plaGtňuu Uřko:rlik streofskůmUsjdo mťstaUatrh! Gak
a ťjm pak wnžiwjtc dčti a čelúde, kthžňgen wh
sám wssecken geťmen pro sebc spotťebugcte, a geot
sstřt do psseniccsáhnaUti mUsitc2 Qdkud zaprae
wjtc dank a ginč potťebo w hospodáťstwj? uu
QU Dť!ti a ťrládka musj žitnaU wehražkU gjsti,
a Ua danč se gindh, za onoho časU odprodáwalo
kUš mladčho odstawměho dobhtka; nhnj pťi zlých
časech owssem fe mUsj sáhnami i k odrostlčmU a
potťebnčmu kusu. To mne ale přrce tčssj, žc se
ťeládka U mnc držj.uGň. Gak widjm, gdete, gak
se prawj, gak náležj dolů. Ptepte se poťúdných
hospodáťů, nemrlau:li gcťmeUpro dům, abo sc
pssenicc Ussetřiti a odprodati mohla, Ue pak i spolU
ď gečmemm propila, a ztržený za pssenici penjz
obracugj dobťj hospodáťowč a otcowč Ua wochoa
wánj djtek. Djtkh a ťcládka se magj U wáo na
ten čaď dobťc , co gesstč pssenčcc stačj, řclúdka

)(
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zwlásstř , protožc můžc dřlati co chcc, wáš kdc
můžc ossidj, proto že tťeba lwstez třlrm doma
bol, dussj přcce múlo kdh doma býwátc. A proto
samč bhch wám radil, aboste fe záho na lepssj
cestUobrátil, než bUde š pokánjm a ljtostj pozdť!
.xeQn To piwo ale co wer, mufjm pťecegen
ďomů dowezti, abh se mi lide newhfmáli. Gcst
gcdenkráte zaplareno, a proto mUsi takč bhti woa
pito uo Ga. K BohU fe mUsiteobrátiti, než pour
slednj záboU pole propigetc a ze statkU fwčho
ď prázdnýma rUkama fe whstřhUgete, abp wassc
probnzenj z poslchjho opilstwj hroznč a strassliwč
Uebolo. Piwo si třeba domů dowezte,upjte ge ale
stťjdmř, abhste při tom poslednjm sUdUpotená:
hla chlastUodwhkl; a kdož piwo wppigcte, obraťte
se tam, kdegest nápog žadarmo, choďte tam, kamž
wssickni z celč wesUice, gak gste sám prawil, pro
wodU chodj. Tam wažte gi pro sebe, wcžma fobč
za pťjklad Pána , genž Samaritúnk:l U studnicc
Jakubowo o wodU žádati ráčil. TU gsem whznaxuš
ťil strassliwý ťasný konec, půgďetc:li taU ccstau,
na ktrrč wáo choditi wjdáwám. Boloťbo to giž
dost hroznč a strafsliwe; strafsliwřgssj ale ďUde
poslednj ekoUecx, a pťekroťenj z tčto časnosti do
wřčnosti.n On. Tohoť snad Pán Bůh Uedá!oru
G á. Ten nehdobrotiwřgssj to dáti Uechce, alc wo
si to dúte fám. PokračowatiZli bUdete wc swčm
Uepoťádnem a hťjssnčm žiwobotj, ncmohU wám
dlc whkantj swatěhoPawla nir giněho, Uež hro:
znaU wřťnostpřcd oči postawiti. the:li pak, žc
wáo whwolcná nádoba Pánť z králowstwj Božjho
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whlUťUge? wxřOn. To b!! bBlo zlč, gá šádnčho,
kdož se i dost Uapigi, nerozhnřwám, tjm mčnř
Pána Boha; proto bochse bol Urnarodil, alwch won
laUřen bhl z krúlowstwj Božjho a fnad do pekla
pťissel?uo Gá. Kdobhste z králowstwj Božjho nca
rad bdl wolaučen, mUsjtc se přiřiniti, abwste si ho
zde žjskal. Bůh to swč Shnem swým Kristem Jca
žjsscm žjsiané a pťiprawcnč králowstwj obťtUge
poťádnčmn, ctnostUčmU a stťjzliwčmUžiwotn, proa
tožc gcn takowý ď utogest, wůli Božj plniti a
žákon gcho neofwčtčgssj zachowáwati. Opilce wha
lUřUgr Bůh tak dobťc gako smilnjkh, cizoložnjkp,
žlodčge, žlolagce žkrúlowstwj Božjho, proto žc
opilec ke wssem tčm gmenowaným hťjssnjkům, ncbo
hťjchům fmilnjka, cizoložnjka, zlodčgc, žlolagcc
schopnost a núklonnost má, a neodřjw we swčm
opilstwj ge spúchati může. Qchlasta býwá we swč
pobaUťeUč a z poťcide přiwedenč krwi bljzko U
smilstwa i cizoložstwa; zlodčgcm fe státi xmůše,
nepostačj::li mU wlastnj gmťnj na chlast; zlolaget
cem býti může, ncwčda co w opilstwj sw.ěmbez
rozUmUa předložmj mlij; Uťkterý opilec ncneu
chá ani Boha na nebi, ani ťlowčka wedle sebe
B pokogrm.wQ n. To ale semne týkati n.emůže;
gá kdož gscm usišopil , Usnu, spjm a Boha Uce
hnčwám. eu Gá. Wh ani sám newjte, k čemU
gako opilec nakloněn gste, a býti můžetp. m
Bl w prawdč che w febe důjwř,ťUgctc, než seč
gstc. Nc dťjmati a spúti múmc: ale stťjzliwjbUďte
a bděte , napomjná núB wssecko,žádnčho erou
gjmagc, swatý aposstol Pctǧr wc swčm eprwnjm
psanj, w pútt kapilole, mebo pw:iwnjk ewúš Búb:l
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ako lero ťwach obcházj, bledage kohoďo pohltil.
še gste se opil, hUčwáte Boha, a že mjsto bdťnj
spjte, phnťweite ho opřt; a kdhďh i, gak se blUdUk
domnjwáte, Boha w opilstwj gste Uehnťwal, Ue:ur
může Bůh od wsseoberUť whřantčho zákan a
wýrokU Uad opilcemi U wáď wýmiUkU řiniti. uuo
Tam prawj Bůh anze: opilri králowstwjmBo:
žjm wládUaUti UebUdaU; a opilec gste wh, hleďte,
abhste gako opčlec UeUmřel a do rUkaU Božjch
gako takowý neUpaďl. Wh Uad febaU bdjti Uea
můžete, protože w opilstwj rozUmU zbawcn a zťjdka
střjzliw gste, wciďtedo teUto lew řwach, k gchož hlasU
odolánj mUsi býti řlowčk rožUmem Uehbhstřegssjm
a fmhsloždrawými opatřen, co eriďčt lapnauti
může, aniž geho hlasU Uslhssjte,prawjm opčt, proto
že sUad opilý bUdete, a on sr w tichěho beránka
pťewláčjwá, lákage teoáš a lichotč uwcim, abo wáo
we wassj Uestťjdmosti Uepolekal, a wh abhstc mU
fUad z pazaUrů seerowlekl. Qn bUde hráti ď wán
mi gako kořka ď nwssj, aš docela geho bUdete, a
poslcdnj fUd piwa dowcžete. u Qn. N proč to
má býti zrowna ď poslednjm sildem piwa? u
Gá. Gá mhskjm, že potom UebUdetemjti co, a
nač pjti, že Ucwhstřjzliwjte, swůg hkjssný žiwot
přehledmte a poznáte , že gste Uetoliko sebe, ale i
manželkU a wesskeraU rodinU swaU na žebrotU
aoaangf mar ro aš xud “sl aUwrm Zau: jr juuo wůjjr jwroolnj pcooččuj,u
hťjchh wasse wám w Uehwktssj osskliwosti pťcd
oči postawj, že gste drahý řao hťjssnť promarnil,
prohehťil, propil, a giUč swým l,dřjssUýmžiwobolr
tjm pohorssil, tUť obáwám sc, chraň náď Bůh,
že sám Ujad seďaU a Uad milofrdmstwjm Boot
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šjm zanfátc , a gak to giž mnozj ochsastowepťcd
wúmi UřiUili, žiwot si wezmete, anebo gesstť i
we swěm poslednjm chlastU a ožralstwj gako nťu
me zwjťe Ua Boha wzpomrnaUti, a kBohU
wzdcchUaUti nemoha, o Jidássrm šahhnete; ať
bo to hned trn způsob smrti co Jidássůw neu
bhl, bUdc giný a snad gesstť horssj a hroznťgssj.
N tak sebe wrhnctc w rUce ďábelskč a rodiUU
swaU UbohaU pozůstalaU a ožebraťenaU gesstč
w hanbU swčtskaUUwaljte! ou QU. Pomoci snad
mi pťedcc egcsstť bUde? uú Gá. To záležj na
wciď uu dáteexli si pomoci u Bůh rád pomohá;
Qn Uechcc smrti hťjssnjka, ale abo se obrátil,
a pokánj čiUťžiw bhl.uQn. Ge:li pak pťece
Uťgaká crsta pro mUe, abhch milosrdrnstwj Bo:xl
žjho dossel, Bůh abo mne na milost přigal;
račte mi ponawrhnami žpůfob, co boch čink ži:xl
wota wčťUehosi pogistil?uGá. Kniha Eklesian

pstikUš 30, 24. prawj : „SmilUg se nad dUssj
swaU ljbť se BohU, a zdržUg fe od hťjssných
weselostj a rozkossj: Bhromažď srdcc swč we swclx:t
tostč gcho. Blahoslawenj milostdnj, prawj Shn
Božj U swatčho MataUsse w pátč kapitole, nrbo
oni milosrdenstwj dogdau. BUďte milosrdným
sám ksoďč; zdržUgte sr od hťjssných wrselostj
a rozkossj, gichž sr w opilstwj doansstjte; tak jse
smilUgete Uad dUssi swaU a BohU se zaljbjtc.jm
Qn. Nád bhch to bol, gak se to ale státi má?
uu Gú. Nž piwo wopigetc, ncgezdťtr pro ginč.
S drUhými swými saUsrdo obraťte fe kU swe,
gak sám gstc prawil, wýbornč stndnici. N co
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bh gstc bhl zatjm dogcl ďo mťsta pro dwa fUu
do piwa, uložte tčch 20 zlatýchstťjbra do Swaa
tojanskčho Dkdictwj, dostanete kažďoročnk přex
krcifnč knibo darem , gakož aUroko z třch penřz.
Modlitba wssech spoanUdů ď oběti mssj fwatých
tolik giž tisjc dUchownjch doprowúzcti wúď bUde
Ua dráze toho pozemskčho žiwota; zkniho tč
dostane se wcim pťekrásných fpasitelných nwsslee:
nek, kterúmi opřt k BohU poteUúhla, od kterču
ho gste se žiwotem fwým daremným odchýlil, sc
nawrútjte, a On Neodobrotiwřgssj zase wciš na
milost pťigme. Chcrtc:liž? u On. 2l pťigďUňli
pak potom do nebe? u Gň. Snaze tam při:
gdete, než abhste ďez pťestánj piwo domů wozil
a pil. uu TU gfme domlmdili. Qn mne pozdraa
wil, prawř: Tak, tak, ponjžeUť UlkU ljbúm. TU
zaprúsk do hubemžch konků. ktrrč mne na ončch
sedm hUbených kraw eǧwptských Upamatowalď, a
zatjm co gsme tU howoťili, Umdlenj si pozdťi:
mli, Ucradi swým hUbeUým tčlem hnUli, a bdek
Se fUdem .piwa kwesnici se plctli. u Qpilec ale
gesitř do ďncš š dwacjti zlatými do Swatojanx
stčho Dřdicle erstaupil, a pochhkmgiwelice,
že kdo wstaUpj; a proř asi Ue? LitUge dwacjti
zlatých aprawj:e BUdaU dwa sUdo piwa.! A proč
ke mne uUcpťichúzj, „abp se mczi aUdo Snmtoxlr
janskčho Dřdictwj zapsati dal? uo Ncmúť kdo,
protože pige. Dobře djš, aposstole Panř, že
opilci krúlowstwjm Božjm wládnami UebUdaU!

fu



stně pro pořčldné hospodčlře.

Pjseň rmmj w nedťli.

Gčž gafnčx swječxdennčce,
Ncbndn prodliwat chc

Tebc ý Bože chwčllit;
Bndn Boha Slwořilclc,x
DlShna Wykupitelc,

Z š Dnchem fwatým slawit.

2 Ty gsi, o Panc, tč noci
Wssecko nesslťstj fwau mocj

Milostiwě odwratil,
B andům lčla zcmdlcným,
Tčškau pracj oslabeným,

Spčmtcm siln nawrčxtil.

3. Mau dnssi gsi fwaU milostj
Proti ďabclstč cbotrosti

Obhagil a obranil;
Qd hťjchgua Urdrawostj,
Qd posskwrn a zlých žadostj

Twau mocnau rnkau chrúnjl.

4 Twan welkan lasknu;nawam ú
B pokornč djky wzdawam ll

Twč Božské wcsrbnostč
Klanjm se Tobě blubocc uo
Pťefwčdčen z celčho frdce

O mogj ničemnosti

5. Ta twa kc mnč dobrotiwost
Wzbnznge w: mne dhchtiwost



Nowých Žňdat milostj;
Bych i dneď ctnosinť obcowal,
Den ode due pokraťowal

.skwčtsij dolonaloftia uu

6. Rač trdy rozum oswjtit,
!l w srdci lčxskuroznjtit,

Bych ď welkan pozornosij
Teu den hřjchnfe warowal,
B wrancuěg Tebc miloloal uu

Plnil floě powillnosti.

7. Proli swčtskěmu lnčxmer,
Těla, swěta pokusseuj

Posjley pomoc ďuebe!
Nf žčlduě marnč mysslenj,
Hřjssnč řeči Ueb činěnj

Mue newzdčxljod Tebc.

8. Rač pak i tělo žiwiti,
Qd sskod, Uesslěstj chlčmili,

Udťl floč poželmúuj!
Bych loc wssech zlých pťjpadnosiech,
W kťjži, w lsčlpenj, w anzkostechu

ansil twč fmilowčlnj.

9. Za tak loelkai dobrodinj,
Pomoc, lčxskn,obrčměnj

Budnt weťer š wdťťuosij
Tobě, ý Bože, děkowat!
Twan dobrolu wychwalowat

S powillnan Uzualosij.

10 Wc gmčuu tedy Jtžjssc
Whslž „ Ojčo prošb? Ugssš!

Deyž skr;e každodennj
.sk sstasinč slnrtj připraweni,
Bt gfme wždy přiholoweui

.sk sslasinčmn wykločenj
Zlmen



425

Každodemlj ramtj aUmhsla oiětowanj
fwých skntkň.

O Pane, tento celý den
Chci Tť wraucnč milowat;

Raťiž gen swě lasko oheů
W mčm srdci rezněcowat:

Bpch swými skUtkysmťřowal
Gcn k cti Twč Welrbnostť,

A na zcmi oslawowal
Twč gměno ďhorliwostj

2 A protožg en z lasky kTobč
Chci fc hřjchnwalowat,

Chci žno být Kristu, nr sobčuw
Zlan loůli ukřižowat.

Nrchci nic dělat, lnlnwiti,
., Nic požčxdat hťjssněho,
ij bochmohl nraziti

Tč Boha Pčma mčho.

3. Těžkan prňci a anzťosti,
Wssc toho dne trčxpenj

Chci snčxssetš trpěliwostj
Za moge prowiněnj:

Budnk Krista nňsledowat,
Kťjš swňg za njm poncsn uu

Za swč hřjchy obětowat,
Co protiwnčho fnefu.

4. Tak ble chci dncš žiwu býti,
To gesi mčxwňle, Pane,

Tp, genž gi rčxťilsám wljli,
Uťiň, ak se i stanc:

Posilňng sňm swan milostj
Bože man welkan slabostuu

Ats š stčxlauplnjm wěmostj
Swůg mnjnek a žčxdost.

Bmeu.
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. ijeňx!ťdlmbwenj a záchowčmjdncha
kťcsťanskčho peťi wssech skutcjch dmnjch.

Q Paue, fwětlem lwč mtlosti
Rač slubu swědo přrdchazet

Řiď sam frdce měho wnitnwsti
Rač l mč skulkyžprowaze:;

Bhch fe wžoh aumhslu marného uu
Wc wsscch swých činech warowal

Zl genom k slawč gmčua Twčho
Cely fwůg žiwot zťizowal

2. Dělam ga sic uťco dobrčho,
Zl hřjchh mčlm w osskliwosti:

?lle co Ustawjm pěknčho,
. Bořjm fwau nakažliwosij:

Nrssťastllú peycba wždy sc mjfsi
Mezi mě sťnlky uehlrpssj,

Zl když muc uad giuč powýssj uu
Dělč! mč činy Ueyhorsij

Z N což přrce wždyt angrl negsemu
Gsem člowěk hřjssuý qať ginj,

Co gsem, to gen žmilosti Twč gfcm
N bez uj mc wc mue nenj ,

Kdobych ch cbyby swe chtěl poznas,
Na tifjc bych gich spočjlalu

Mufel bych š welkaU hanbau uznat
Žet gsem pokrhlec a tsibal

4 Ga fe ssljljm hřjchň weřcgných,
Zc fr bogim hanby fwětskč

le od chyb gimnn obyťegnýchu
Bych si zistal chwaly lidskč;

Warngi fe gen obžernosti,
bech marnotratnym ucbhl uuo

Zl Uechci oddat fr chljpnosile
Bych cli přa!djlidmi nepozbhl.

,še



5. Qd pomsty se tehdh gdřžlxgi,
?lbych nowým lřiwdňm ussel uu

Gimšch lidj neobražngť,
Bhch w rnce sandců nepťxissrl;

ch sc občxwúm ofob lidských,x
Pokut a trestu časnčho ou

Nešlj Tw!)ch pťťťšzanj Bošských,
Zl Twčho trestU wrčnčho.

6. Bpch exbohallM geuom pracugi,
Bhch uhnnl lidským pomluwúm,

, B huěw fwňg gen lcntrčlt zlrocUgi,
.skdhžnenj mjsta wehmlnwúm;

Nccbcčc být bauěU od žč:dněho,
Nechci být nikdc poslcdnj,

!llc ctěn, wčlžcn od každčho w
Wssndh chci býl wždycky pťednj.

“ť. uCwičim fe i w ponjžcnostiž
N nčkdh zpausstjm k fprostěmn,

Snússim i š wclkan aUlrpnostj,
A rúd odpaussljm chhbnčnm;

Bhch ncbpl držňn za phssněhou
Bhch gmčUa ctnosti Urztratil,

?l magc způfob Urpulnčho
Přjzců lidskan bhch nezkrútčl.

8. Když bližnjmn Uěco dobrčho
K wůli dčlat sc přičinlU,u

Gen z wlastnjbo nžitkuufměhou
Gcn pro wlasinj ziskto činjm;

Samowlastnj léeskaUzapálcn
Slaušjmč gcn swč osobnostiu

Bych bhl za to od giUých chwúlen,
. ?l U wssrch bhl wc wč:žnosti.

9. Kouč!m:li sťutkh pobožnosti,
Gak Faryzeuš se phssnjm m j

Chopjm fe tč ueb onč ctnostiz
Mhslc, že giuč přcwýssimu;



Zatim gfem gen brob obilenýau
Na poblch pěkně ozdoben,

!l wnitť hťjchami pokňlený,
Pro pehchn u ďčxblnpodoben.

10. Ehdle! lakčlt ge mň sprawedlnost,
Gen larwa 8 jorchuzbarwcnčlu

Genom stjn dobrčho gest mň ctnost,
Swčbo anmoslU žbawemi!

Acb! gak widjm naružiwosti
Gcsstč mč srdce gesi plnčr,ud

A kdcž gsan bťjchy mč mladosti,
Za ně pokanj auplnč?

11. W ťem se giž tcdy mčnn chlubitť,
W čem fe wynčlssrt nad ginč?

Proť byeb drnhě měl zle sanditi,
Snad mčně nežli gčx winnč?

Co gčl Ua sobť mám dobrčho,
Tok gest dar Božskč milosti,

Mč srdcc propast wsseho zlčho uo
Bohn patřj čest z mých ctnosti.

12 Rdož gino hned od maliťkosti
Než Bňh mnc wedl k dobrčmu?

Kdož držel nzdn zlých žadostj,
Zl mnc odgimal chnť k zlčmn?

Bůh sam, genž i ldyž gsem poblandil,
Mnc zaš hned wolal kpokčmj;

Brzy dobrým mne k ctnosti laudil uu
Brzo 8 otcowsk!)mkarčmj
13. Prolož dokud w zdegjsi temnosti

Q Panc bndn wězcti,
Rač mne pomčdhattwan milostj;

Peychu a marnost mrtwiti;
By wc gmčnn Krista Zržjssc

Mč ťcči, skutky, mysslenj
leúskď twě ak spascnj dnsseu

Posslp, a wzaly skonťenj.
Zlmen.
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Pjseň w Uedělť.

Pogďme, složmepollonn
Mocnčmu Hospodinu!
Gcnž wsseclol Uaď siwořil,
Wykanpil a poswťlil.
2. Slawme w dijčinčnj
Tcn den wsseho stwořcnj,
QU gest U ntwrzenj
Nčxm wěčnčho fpascni.

3. Neb dneš Zežjš Spasitel,
Genž pruo nčxď na křjžčpnčl,
Gsa po tťi dni pohťbenýu
Wstal z mrtwých oslawený.
4. Tohod dne w srdce wčmých
Učcdlnjků Kristowých
Dncb Božj grst wylit bpl,
Gcnž na křtn nčxďpofwětil.

5 Welicj th skntkowč,
Lasiy Božj darowčau
Často w nassj pamčti
?l w srdci magj znčli
6 Šcst dnj gfmc pracowali,
Žiwnost tělu hledali;
Peťůgmež w deu nedčlnj
Tčž o dusse spasenj.

7. Slawmc geg uw núbožnosti,
Ne pak w hřjssně lenosti,
!lt dnch w ctnostech prospjwa m
Když tělo odpoťjwa

8. Ncmrawna rozpnstilost,
Prostopússnčx weselost,
Co na fwalč nesinssjuu
Zlf dcn Pčmť nernssj.
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9. Prýč wssecka roztržitost,
Lakomčr pracowitost; xš
Pwč wssc přjlissna starost,
Dnrů naš ohled gosk wčťnosk P
10 W tom chrámčšhromáždčllj,
Slyssine slowa spasenj,
Zadný bez chlrďa todo
Nechoď do do.mu swčho
1!. chnoho thc dčti
Tobč ljbau obětj
Ctjt Tě budrm Qlťc uaš,

Gcnž w ncbcsich pťebýwč!š
12 TUB sám wssj laskp hodrn,
Ncb Tpš crlý túhodrn
Nňš řjdil, zachowčxwal,
Žiwil a milostdňwal.
13. TU gsi každan hodinaU
Bděl uad nassi rodinau,
Chrčmil w nebczpečensiwi,
Pomňhal w plotiwcnstwj.

14. Za darh twč sstčdrosti
Plnj wraUcUě wděťnosti
Tobč djto wzdňwčamc,
B o nowč ščxdúme.

15. Dcy hogněgssj milosiiuuw
M prospjwčxme w cmosič,
Qstatck TU sčxulpřidčxš;
Nechf potřeby uassc zučxš

16 deusk i prowiněnj
W řrčl, wjlučrlř, id mpnučřřj
Týhodne přrdcsslčho
Pro .ňrista Shna twěbo.
17 Gednalj gsmc Ucwdťťnčue
Q litugrm srdeťnč:
Žc gsme Tk dost nectili,
Wůlr Twč Ucplnili.
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18 Kdyš tcn týden nastauc,
Slibugeme, o Pan:: o
Lčpěg nad seban bdjtč, O
Chpb nasiich naprawiti
19 Ncb k cjli wznessenčmu
W nebi, k sslčsij stalčmn
(Gr:li ctnost nasse zťcnj)
Qd Tebe gsme stwoťeni
20 Q dehž at clnoskmčlngem,
N hřjchn se wamgem;
Gak gfme slawně sljbili,
.skdhžgsme potťtěni bhli.

21l Tobčk Panc, wěřjme,
Tobě sc důwčřjme,
chc z srdce celčho au
Mil:lgm Bot,da swého.

?lmcn.

Gimi w neděli.
Zafwčtla sioatčlncdělc. uu

W mysl fobě beru cclé
Ginčho Ucdčlali w nj,
Než k črmuž Bňh pofwětil gi.

2. anstč z mhsle wčci časnč,
Rozgjmati chci dncš wčťnč;
Wchč:žegc do Pčmě domn,
N ginč tčž weda ktonm

3 Padnn k nobam Tworcc ofmého
Boda Kralc wclcbnčho uu
Pokornč, wažnč a tissc
Whpowťdi geho slhsse.

4. Chci srdce swč zphtowati,
Clwa fwě naprawowati,
derossowati swč púdy,
Minnlých dnů zběhlč wady.
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5. Pak lňsku khližujm obnowjm,
Swau dobroťťnnostrozhognjm:
B tak clnostnč začna ten den,
Strč!wjm len celý týhodcn.

6. Dchž Božc, ač magc na Tč
Pozor, žiw gsem len den swatť;
.st čcmuž mnť Ty ndťl swčho
K pomoci Dncha swatčho.

7. Thš nadťgc mň gcdinčx,
Uslyš mnc skrz fwčho Shna;
Požehney mčxpťcdsewzclj,
Gcnž w Tobě wzala poťctj.

8. Pal pomoz k wěťnč ncdčli,
Kde uňš an smrt nedčlj:
Ykgsauc š Tebau šgednocenim
Wěčně gsmc blahosiawcni.

Amen.

ijeň etnosknéhosedlúka.
Bůh sčxmstaw felský založil u
Kdož Adamowi nložil

A wssem polomkům gcho,
W potu twčxťcpracowati,
Na pnstč zcmi dledali

Kwallowně chleba swčho.

2. Prwopoťčxteťnj wina
Gcst lcdy prwnj přjčina

Selských obljžnostj;
Proč bych se gim nepodložil?
Kdyš gseua spolu gi zaslaužil

Wlastnj nefmyslnostj.

3. Pťi tom mčm pracnčm pokčmj
.Necbčxmzlobiwěho lúnj,

Ncbudn zlořcčiti;
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Nechcit nctrpěliwostjuu
Neb urputnau hnčwlčwostj

Swč zčlsiuhh kaziti.

4. .sk Bobu rať budu wzdychatj,
Genžto může pomoc dati

W nanzi, w bjdě, w těžkosti;
Pťi woraui, rožsjwanj
Q me prace požchnauj

Wzdwihnu oči k wýfosiil

5. Ncbt kdyby Bůh zrůst uedčxwal,
Bych gčx gak chtěl zrm wzdělčlwal,

Nic dych recužitkowal;
Kdyby Qu uehospodařil,
Zem nehťčll, drsstěm nrwlažil auo

Sel bhch, alc uic ucžal.

C. Mnsim pak pťcc pracowati;
Caš daremnť urmrhatl

S galowau ospalosij;
Bůh zdarma dimů nečiuj eu
Swau mocj genom pťičiuju

Pracuým lidem okžiwnosti.

7. Zlč by to bylo hofpodčlťstwj, .
Kdybych promrhal w ožralsiwj,

Co utjžjm na poli:
T:omčlcj mč bych ochudil,
Pak sc i ď ucbe wypudil u

W němžnewlňduau opilj.

8 Ježjš uestřidmostzakazal u
N nam swým wčrlmm pťikazal

Slřjž liwč žiwn b!štč:
Wždyt mč břicho Bůh mňg ncnj?
N Bub mi nedčlwčlgměnj

Maruč geg psomaťiti.
19
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9. Krom křcsťanskýchpowinnostj
W dcn wsscdnj nrmčxm starosti

Gen o tťlo smrtelnč:
W ncdčli mčampcčowati,
Spasenj nwhlcdčxwati

Mč dusse ncsmrtclnč.

10. Hospoda to mjsto nenj,
W njž by mčl obwefelcnj

W den fwateťnj hlcdati;
Žadný hospodař bedliwý,
Kťesian ctnostný a borliwý

Tam ncbnde mcsskali

11. Z Božskč prozřctelnosii
Bhlht rozliťnč wrchnosti

Pro pořadet zřjzenč;
Bh staw obecny ťjdily .ur
Naš stalck zbožjhagild

A trest kladlh na hřjssnč.

12 Pro Boha powinnčdanj
Chciť gim zplacet bez rcptanj,

Plnit gegich šřUenjš
Dehtc Bohu co gcst Božj,
?l co cisaťe cjsaři n

Gest Krista pornťcnj

13 Sansedů swých neobrazjm,
Neodegmu, nepokazjln,

Co giným pťinalržj;
Ncchtj lodo prawa swělskču,
Chysičd i fprawcdlnost Božskčx

Trcst wsselikč krčxdcži.

14 Bndu li ginýmpracowat,
Chci se wždy wynasnažowat

Ge dobře obflaužiti;
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Qni mnť za to platěgj,
Dobre dilo po mne chlťgj,

Což bhch mčl gc ssidili?

15 Gfa spokogcn w mč sprostnosti,
Nežadamť silpowolnosti

Wassi, pani welicj:
Do krčllowstwj nebcskčho
Málo wcbčlzjnňdhrrnčho uxu

Alc snadnčg maličcj.

16 Snafsimt ga sic protiwcnsiwju
Wssak wčlssi nebczpečcnstwj

Waš w městcch obklččugc:
cht ncwinnost brzpečnčgssj,
Zde crsta knrbi snadněgňjw

Swčt zde tak ncpam:ge.

17. .skdyž gčx ty mč powinnosti
Z lňsky k Bohu wždy 8 wčrnoskj

BUdU zachowčuoati;
Mohn š gisian dúwčrnostj,
Gestli ne zdc, na wěčnostiau

Mzdu mých pracj donati.

18 thž gfrm wssc stsz Boha dťlal m
Bytbych malo bylwydčlal

K pohodlnč žlwnosti,
Tcnť, grnž wolča: Pracowitj!
Pogďtc, chci wčlš obťcrstwili,

Qdměnj mUč w hognosii.

chn.

19P
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Wečernj zphtowánj sioědomj.

Grdcn den zaď miuUl
Z čan nmč swťřeněho!

Nch! zdaž mi nczhhnnl
Bczc wsscho dobrčho uu

Zdaž mč powinnosti
S loěrnan horljloostj

Gfem dneš wykon.iwal,
Bl zlc ncobcowal?

2. Zdaž gfem hnrd na loži
K Tobě, b Bože! wzdh:

, chaleč
Wstana w bčxzniBožj

Hned k modlrnj pospj:
chal?.

Zdaž gfem Ti djky wzdal?
Tobč fc odewzdal,

Žčldal š důwěrnostj
Zaš nowě milosii? uo

3. Zdaž k Twč cti a chwúlc
Ctnostigsem sc oddčxwal?

Z ohledn Twě loůlc
Wsse začal, dokončxwal?

Ncbol:liž gfem fobě
ch žiw,nežli Tobě?

Zdaž modlitban znčlo
Mč! prčdcc, mč djlo? uu

4. Zdaž dle powolčmj
Gfem, hodnč Boha,cho:

djl?
Skrz ctnč obcowčmj

Moc dobn)ch skutkůzplo:
dil?

ck

Stawn powinnosti,
Dennj obljžnosti,

Snesl lrpěliwě ?
Pracowal horlčwě?

5. Zdaž gfem gen smčťo:
wal

Wssjm dncssnjm pčǧfobc:
mm,

Bych Tč zwelebowaluu
Boha, gfa Tw!šm stwo:

ťenjm? u
Nc, abych chwčdlenbyl,
Ljdem se zaljbil,

Gcn k swčmn nčabylku,
Nc giným k UžilkUe?wu

6. Zdaž do srdcc mčbo
Co dčlč!gsem nahlčdl?

Gakú žčldost geho
Ke mUe wcde, problčdl?

Zdaž gfcm k ncbi wzdechl?
Telše nposlechl?

Zčldal w pokussenj
Pomoc, obrčmčnj?m

7. Zdaž gsem zlč žčxdosti,
and w frdci ntlačo:

wal,
Padna do kťcl)kosii

and chyby floč lito:
wal?

Zdaž mogj fmyslowč
Nebyli wůdcowč



ch ťhřjchu nežřr cnwel

Mrtwil gfem gr dosti?

8. Zdaž statkn čafnčho
Stťjdmč gfcm dneš Užj:

loal?
A dčxrcr sstčdrěho

Přrd i po gjdlewz!)wal “?
W prachn njťemnosti
Prozťetelnosii !

Se poddalw nesstěstj?n
A wděčný bhl w sstčstj?

9. Gakč obcowčxnj
Mč bylo w fpolrčno:

sti?u
S ginými gednčxnj

Zdaž bylo w upťjmno:
l uu

Zdaž lňska bratrskčx uu
Zl fwornost přčxtclskčxx

Srdcc mč řjdila
N ǧrUmwssehobhla?u

10. Zdaž můg žert nendiuný
N obchod byl počcstný,

Kažpčmu přjkladm),
Zčldnčmn ncbežpečm)?uu

Zdaž gfem Uic ncčinil,
W čem bych fe prowinil,

Co bych měl litowat,
Ahned napranwloat? uo

11 Gakž gfem bpl horli:
wú

W modlenj, w pobožno:
e?

,
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A dogit prčlčwý
K wčtssxdokonalosti? ow

Zdaž gfem, kdyžgfrm mohl,
NUzUčmUpomohl,

Pťifpčl š aUtrpnostj
W bjdč a anzlosti? un

12. Zdaž gfem neopUstil
Dncš lonat moc dobrč:

ho?enu
Neb fnad Uepťipnstil

Gim)m fe chopil žlěho?
Zdaž w ponjženosti
W duchn kagjcnosti

Profpčch gsem nčinil?
W zlčm fc Uezatwrdil?

13. Gakž o mč domčlcj,
Q djlkp fr staral?

Zdaž nc hnčwem loraucj,
r Nlr zlúsky gfem lúral?

Rjdil gfem dle pralody ?
Wzbužowal pťjkladh?

Bl wcdl ge k ctnosti
Tichan horliwostj?

d14. Činil:liž gscm zadost
Mocnňři, mč wrchnosti?

Splnil fwaU powinnost
Pťed Bohcm ipťcd ob:

cj?u
dŠetřil dobrě radp,
Gjž dúwčx Dnch prawdy?

N dncš hned naprawil,
W čcm gindy gfem chhp

bil?
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15 ZlchllgcstlidncďlsaUdu, 16. Daufčxm, že odpustjš
Pane dussi požadaš, Pro Klista Syua twče

Nalczcn nebUdu B 7 ho,
Cistý, uo Ty man křcb: Ze mne UcopUstjď

kost znaš: Nč sinhu Uehodnčho;
Smilug sc Uade mUaU! Gsi BUh milostiwý,
Newchazch sandšc mnau. Dobrý, ďhowauluoý,

Smaž krwj Zcžjssc Dey milost hoguěgi uo
Posskwmy mč dusse. ZdřijU w tč Uaděgi.

A m e U.

ijeň o sioatčmJsidom,
rolUij a whznawači Božjm

Swatý Zsidořc wyznawači, pťcd časy sprostý zemč
woraťi, pťcd swětcm opowržcný, alc nyni welmi žwcle:
beup. ijet žc maš srdcemilostiwč,wssemdobřc
ťmiti žadostiwč; mnozj kdyžw anzkostibyli twaU dobwtu
a lasku kusili uu Když gsi obilj do mlegna wozil, gcstli
chndý lě Ua ccstč prosil Udělowal gsi mu z nčho, pro
lasku Paua Boha milčho. uo J nad ptaky gjt se smi:
lowal, Ucb kdpžš ge hladowitč widjwal, sypalš gim Ua
zcm obilj, aby měli, čjmby se krmilč uo Zlč pak se ti proto
lidč smali, wssak gsi U Boha zaslaužil chwaly, gemu žc
sc to ljbilo, strze diwy dokazano bhlo u Ncb ačkoliwď
měl obilj malo wssak zmala muoho mauky býwalo, tak
že ktcťj to spatřili přenaramě tomU sc diwili uw Pan
Bůh ti takč proto žchnawal že gsi rad na modlitbach
trwčxwal; Ucb kdo hlcdj službh Božj, tomn geho Púu Bůh
stateknmožx.w Muohoď časnstraijal w modlenj, lossakš
panům slaužil bez Ubljženj; Ueb tobě augelč sloali poma:
hňwali zcmi worati uu Wťcmž gest dano patruč znamcuj,
že ťaď krcrý kdo strawiw w modlcnj, Pan Bůh račj naa
hraditi, bndemc:li Uul geU loěrně slanžiti uuoPročež w ža:
duý swatek a Ueděli pracowat bychom nitdy ncměli, alc



439

do kostela gjti a tam wraucně se modliti. un Přč Mssi
swatč býti š pobožnostj, slowo Božj slysset š pozornostj,
a fwým ťascm bcz nulkčmj gjti k zpowědi a kpřigjmčx:
nj.uTUk bh nčunw prčlci Pún Bůh žehnčxwal,a staten
čku nasscmu wzrůst dčuoal, abychom se dobřc měli, o bju
dňcb a Uauzi newčděli. u Ncbo doknd lidč dobřj byli,
Boha sc bčuli, fwčuky fwělili, a hdlcděli pobožnosti, mťli
wsscbo dobrčho w hoguosti. mdCehož Uw těž nžjli můn
žcmc, gestlj gcn fe naprawiti chcemc; neb gak prwe tak
i uynj, Pčm Bůh dobrým lideud dobřc činj. uu leychom
pak toho dossli fpjssc, proš za nčxš Pčma Krisia Jcžjsse,
fwatý núš orodownjče, Jsidoťc Boži slUžcbnjčc.uu Ty
nčnn skrzc fwč orodowčmj wyžčxdco od Boba požcdnčmj,
a prčxci nassl i žiwnosti, odwmts od nčxš wssclilč aUzlostť.
eu Naposledy žčxdčlmefrdcčně, whproď af gsme š teban
w ncbi wěčně, jexwssechSwatých w společnosti, palťjme
ua twčxť Božj š radostj. w !lmen ťkaucc, ať se wssccko
stane, dopomoz núm ktomn milý Banc, ať núš nczžc
wěčnýplamcn, Uchowcyžnčxšchu Kriste. chn.

Modlitby.
Božc, který gsi fw. Jsidora wy;nčuoače, nčkdh Ua

tomto fwětč sprostěho sedlčxčka,slúwau wěčnau obohatiti
rčxťil,propňgč milostiwč, abpchom gcho přjkladcm w Učx:
božuč sprostnosti pokraťngjcc, lsti a podwodu wsscligakčho
sc warowali, a tobč ljbiti se mohli, po tomlo pak ťasněm
žiwotč, podobnč š fwatým Jsidorem odplaty dosúhli.
Skrzc Jcšjsse Krista Wčma nasseho. Blmcn.

Q Bane Bože nčxš,ktcrčho milosti a darůw !once
:x.c::š,gak mocnč Z.m: U !rbe foa:, twošš, kterě pro ǧc:
gich zúsluby mnobými zášraky přceoafwčtrm zwclebugeš,
a nčxm kn pomoci za obzwlčxsstnj orodownjky nstanownn
geš„mczi nimižlo i fw. Zesidora gsi wc wsselikých potťcx
bčxch, obzwlčxsstě alc w tčch, kterč polnjho hospodúřstwj
se týkagj, za obzwlússlnjho patrona a orodownjka, wssem
geho wrancnč wzýwagjcjm poznali dčxti rčxťil: dcp nam
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skrzeorodowňnj toho Swatčho dobrčho zdrawj požjwati,
mor, hlad a wňlln od núš odwrate, w čaš welikčho horka
desstjčkem zcm zalýwep, talowan zaš w čaš pťjljssnčho
molra slnnjčkemzahřjwry, ssiodliwýchmrazů, banřck, krnpo:
bitj, mnsscl, ťerwů a giných zlýcb hmyzůi wssclikčho sstodli:
wčho poločtřj na nčlš ncdopansstčg, aUrodn zemi dúti a
rozmnožiti račiž, a deo, abycbom twých darůw ne k swčmU
tčlcfnčmn zaljbenj ak hťesseuj,nobrž k twč wťtssj cti a
slčxwč nžjwali, njmi nassc lělo k twým slnžbňm posilsio:
wali, abychom tak tohoto čafněbo sstčstj a Božskěho po:
žehnčmj w búzni Božj požjwagice, a tobč z twč sstčdrosti
wždyckp wděčni gfauce, bohabogně tobě slanžili, napolom
wččuč odplaty dosčlhli. Skrze Bčlna nassrho Zežjsir Ktiu
sta orodngte za nňš fwalú Jsidorc a sw. Torrjbie, by:
chom hodni bylt zasljbenj Kristowúch. Amen.

Božc, gcnžto gsi k prčlci těžkčYdama i geho potomu
ky odsandil, požehney prňci rukan nassjch, ančiň, bychom
čafnými polťebamť zaopalřenť gsance ou wěčných žbožj tjm
fuažnčgj pohledčnoali. Skrzc Zežjssc .sklista Pňna naš
sseho. Bmeu.

Modlitba worciče Ueb sedleika.
Staw můg, dobrotiwý Božc, gest we fwťtě tcn

neysiarssj a prňwč fwatý, nrbots ty gsi giž prwnjho čloe
wčka, stwoťe ho, szdčlčmj země zawňzal, postawč ho
w rčlgi rozkossc, abo geg wzdělal a ostřjhal. (1. knih.
Mogž. 9. 15.) Gest tedy můg staw bczpochhby geden
z ncynžitečnčgssjch we swčtč; proto žeby člowčk bez wzdťu
lč!nj rolj žiw bbti Uemohl. u ?l bytby on tťeba tčžkč
prčxce žcidal, pťece gsi ho Panc š tolika Užitkh obdařile
šc on mnohonňsobný pťedek zohledn giných stawů mčr.
neb ncnj wsscckozlato, co se třpytj; a cena, genž fc Ua
wyšssjch stawich fpatťUge, nenj wždhcky takowú, galčl sc
w očjch sprostčgssjch lidj býti zdča. Brawdar sicc, že osoa
by wzčlcnťgssj lcpjsi stramy a wčtssiho pohodlj nžigj.
Wssak pťecc lni na potřebčxchžiwota mčho neschčxzj; ano
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ma sspatna a skrowněgssi sirawa mč častčgč lčpe chntna,
nežli mnohčmn bohňťčgeho lahůdkh Tčž fpanj mč obho
čegně pokogněgssj bhwa, nežli sen mnohých lidj whšssjho
stawn, genž celč noce bnď w siarostech rozliťných aneb
w nedůžiwosiech trawj nu Q, gakč to tedy dobrodťnjpro
mne, žrď mne, Bane! w tentak sstastný siaw postawil:
a gak wlancnč djkp tobť za to wzdawatč mam kdhž sobč
pťťpomjnam, že tak mnohč přjležitosti lwssclčkčmn dobrča
mn mam! uu Ach, deyž bhch tč přjležitosti takč w stntkn
užjwal, a žadnčho okamženj nezmařjl, w němž bhch sobč
neb giným lčdem profpčssný býti mohl Uděl mi chnti
k praci mč, posiln tělesnč andh mč, aby k whkonanj gc:
gjmn fchopnj bhlť; a popťeg mi spokogenost srdcr w sta:
wU měm Nech at z lasky k tobč djlo swč pilně konam,
Ua skrowněm gměnj swčm rad přesiawam, tťžkosti wsselie
kč, grž staw můgš seban přinčxssj,trpěliwě snássjm, aniž
po nčťem ginčm taužjm, nržli gatbhch powčmwstč swč
wyplniti, a sirze wrždcgssi prácč onn blažrnost sobč za:
slaužiti mohl kteranž thš wssem oněm přifljbil klcřjdlc
předpifn stawn swčho žiwi gsancc Bežský zakon twůg
osiťjhagj; o to tč prosim skrze Zežjsse Krista Syna twč:
l,w,WaUa a Spasilele nasseho Nmen

Modlitba o požebminj a za aUrodU
zemskan.

Mčlostdný Božr a Qtťc! Th ncydobrotiwěgssj zae
chowatrli nassrho žiwota! Nynj wolamc k Tobť o chleb
wezdrgss, a o wsscchno, ťrho nam k obžiwč nassj třcba
Dey wzrůst a zdarnost nafsi anrodě zcmstč; ďesslřw praa
wý čaď dessť občrrstwngjcj a slnnrčnost amodnaU Slwoe
ťčtelia Panc nebeš a zemč! Wssccbno gcft w mocčTwč.
Th můžcš nčxmswč datč požehnanj a odrgmanti gc Pro:
črž chc prosime, požchncy požilkp rolj nassich a chraň
ge od ncanrodh, sncha, mokra, mrazU a zčxhnbnčho kru:
pobilj.

)(
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Negfme mh lidč hťjssnj sicc hodni darň a milostj
Twhch, nam dennč ano každe cbwjlky prokazowaných ,
Uež o dobrotiwý Bože w ncbcsich! nchleď na hťjchh a
Ucprawosti nasse, ktcrýchž tn srdcťnč tilngemc; nýbrž smi:
lug sc nad Uami pro Ježisse, Syna Twčho, chž Umťcl
na kťjži a prolil za naš fwml krew drahoccnnan

Celau naděgi swan skladamc w che, slibugjce Tox
bě, žc chceme wssecbnh powinnosti stawu swčho wěrnč
plnili a w nesstčsij i w sslčsij spokogeni býti š Twhm
nchmcmdřcgsijmnložcnjm Nikda nczapomencmc, žeů thc
Uaš a žc dobťc smchssljš o djtky fwogc, bhtbhš dawal
anebo bral, žchnal aneb karal

Tebc, o milostdný Qtťc! prosime, neopansslěg naš
fwé Ubohč potřebnč djtky Smilng fe bndaucnč gcsstč
nad nami, a požehnch naš milosij a slitownostj we wssem,
co fe nasseho ťafneho i wěčnčho spascnj týkčleQ to chc
prosimc strze Zcžjsse .strista,Bana nasscho chn.

Orodůg za naš fwatý Jsidore.
Bychom hodni bhli zasljbcnj Kristowých

Slawa Bobn thi, Shnn i DnchnSloatčmu, ga:
koš byla na počatkU nynj i až na wěkywěkůw chn

u(xš:dc:)u
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ZkUsserst redaktorowa.

Zlatei stUdnč.

l. Uďpž gsem pťed 50ti letp w praze sstn:
dowal , wpprawowalo se o gednom mladjku,
který w tak Zwané ZeZUitskč Ulkcl U rofolkúče
poď sstjtcm „U Zlatč stndnč“, Ze začútkn gen na
sklmičkU, pozdčgi pak na někollk sklcničck ro:
folkp ďcnnč chodil, kdpž na tslalaU stranu do
aUťadU ssel. uu po čafe alc cjtil to Ua prfaU,
na tčeefancjch:se rUkaU a nohaU, pak i na kapfe,
še mU to pitj neslanžj, a pťedewžal si, opět a
opčt, tomnto fnjdaňj odwpknauti. uo Alc skUtek
Utek! Ueb kollkrúte kollw okolo tč rosolkč:rnp
ssel, ačkoliw si celan Ulicj opakowal: „nepůgdU
tam, nepůgčm tam,“ gak přissel kc stawer, nc:
mohl fc Udršeti: neboť mocUěho tam prk túhl,
až tam mklanžm:l a sladkčho gedU si sklenkn
naljti ďal. Udpš ale chUrawost geho fe Zmúhala,
a nečdostatek mU tčškostť w cestU klaďl, obnowll
pťjsnč pťeďfewžetj fwč, a wěďom swč slabostt,
kďpš Ua okčřě txxxčéekawš ťahwččkť? Uhšjdč:, še sč

UcUďržj, bp ďo toho nebezpečenstwj opčt ne.
wklaužl, Uložil si, še ne che Zežnltskmx Ulicj,
ale bnš platnýčskan neb Žetčzowau nlčcj na
lslalaU stranu choďiti bUde. Gak si pemně pťedp
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sewzal, tať i wěrnč Učinll, a dlaUhý a dlaUhý
čaď w tom šapťenj fe cwlčil.uďďpž fe po čase
giš tak Upewněným cjtll, že bez wsscho nebez:
pečenstwj opčt kratssj cestaU, t. g. :leritskaU
Ullcj ďo aUťaďU choďťti může: tcďp si gcďnoho
ďne opět skrze :iezuitskml Ulici pťjmo k mostU
Uamčťll. Uďpž ssel okolo „Zlatč stuďně“, kďe
mnohý fwěho Zlata a stťjbra fe fprostil, krčxčcl
a wppjnal si hrďč rowUým krokem, a o opowr:
šenjm pohljďl Ua rofolťowý hrob, a frďnarč bez
pohUUrj ťrňčel ďúle. uu Plašskú kaplc gest od
toho krúmU w tč famč Ulici asi sto kroků wzďčx:
lcmi. Bďpž fcm pťjsscl, tU fe Zastawjl a praloil
sč:m ť sobč: „šďaš negsem hrdčna w febeežapj:
rčmj, že gfemo tak starý nšwpk pťemohl a Uaď
tjm ohpzďným zwpkem zwjtčzll; UpUj gsem gist,
še che tomUprku nepoďlchml.Cakowň frďna:
tost, takowň szžilost a reťownost zaslUhUge
odplatn, protoš geU geďm: sklcnťU gesstč Ua
rožlaUčeUaU.“ A beZ ďalssjch rozpaků obrštil se
k „Zlatč stučmi“, wstanpil wč:žnč do rofolkč:rrlp
a wpnahraďťl si, co bpl zaneďbal; a choďll pak
chUč Zase Ua posilučrmn: až prsnj ncmoc ho
na lože Uwrhla. A kďpž che k „Zlatč studni“
choditi ncmohl, wpUesli ho Ua swatě polc a nlo:.o
žlli ho ďo chladnč studnč wpkopančho hrobU,
kterčmU bp bpl Ua 40au50 let dle wůle Bošj
ngjtl mohl, kďpbp bpl pťedscwželj swčmU wč:
ren zůstal.
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Gaký žiwot, takowci smrt.

2. Dostal gsem fe za farč:kc we wlastl. CU
mčl hrobať toho mjsta dceru, kterú mimo giný
nepoťúďek oddala se i silnčmU pitj púlenkp, čjm
se oďpornau stala celč ofaďě, tak šc rodťčowě,
kdpž chtčli djtkp fwč ťšrati, okazowall na ni,
gako šiwý odstrassngjcj obraz. Starý otec gegj
kč:rč:wal gi a trestal počjnč:nj gegj, aš posleďnč
zlostj a žalostj překončme gj Zloťečil. CU ožralčx
osápla se na nčg, a kdpš hroznň slowa bpla
wpkpdla Ua sseďťnp gcho, dološila: „Cp Zloťe:
čený tšto, nemč:š do Uepdelssj mč fmrti wsce slo:
wa odc mne ďostati.“ u A stalo fe tak, še tato
hroznú hřjssnice Ua fobě praroau prorokpnj se
stala. Gd toho prUdkčho chlastU a wzteklčho
čwánj opUchl a zanjtll fe gj chřtún a počal gi
po strassných bolestech hnjti. Uemohla šjsta neu:
mohla pjt, Uemohla spč:t, nemohla fe zpowjďat
a nemohla pčma Boha pťigmaut. pro pťeod:
porný pnch nemohl gi faused, U kterčho w xnč::
gmu bpla, che w ďomč wpdršet. U)ťmesligi na
.hnůg! u CU zčdeležjcj ansstjwil otec gegj a
Zwolal naď nj bolestj gat: „Uessťastnč: dcero,
sama gsio klath nad sebaU wpřťla; bplotě to
onehdegssi slowo twč ke nme w skutku twoge
poslednj! Bůhtťbuš mčlostčw!„ CU fedaU dcera
na hnogl wssj silaU mrsstila a wpsoptěla dUsst
poraUchanaU, neďofpělau pro korUnU nebeskaUe
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a tělo fmrdntč zancchala zde pro sspatnan pc:e,p
mč:tku! e

5. Uo nčkollka letech ďostal gsem fe pomocj
Božj do saUscdnj kraginp. CU gsem gakožto fa:
rč:ř mčl gednn owci, kteraU gsem w dnchn bc:
ranem mohl nazýwati; neboť gak obrowskčbplo
geho tčlo, tak hrUbňž nepťistnpnč: a nepodagnč:
bpla fwčwolslost geho. slepmilelsssj obcowémj ge:
ho bplo ď bratťjmi Z mokrč čtwrtl, ď konjřť a ci:
kčmp. Uepradčgi fc widjwal na koňských tržsch.
GU snesl, gak se prawťlo, imúď sljwowicc k snj:
danj, a nezťjdka snesl geho šaludeť čtprp i ssest
mč:zů wjna Za deU. ýospodúťstwj mčl tak weli:
kč, še gsi tu kapkU popťč:ti mohl, gen še tpto
laskominp mU dčlalp častč bolenj znbů. EU mn
gcden radil perlowkn,d druhý koťenawau rofolku,
tťetj wýstťelek. Ale ntc Ua plat. Gn sice po:
slechl, wzal kašdokrúte gcn daussek, pak che,
a to k wůli znbu, ale chťtčmekgcho polehannkU
anpklý na poljťúnj, nemohl pč:lenku Ua ZUbU
fnčsti a každokrč:te gl polkl, anto Ua zUbU drx
šcti gt mčl; coš din, še mlUUlufe ančinťu.
Gednoho dne roZdrúždil se an a Uatropil mn
ncsncsitelných bolestj. U.)tom okamšenj, kdpž roš:
wžtcklencc do swčbo Zubnna tisice hromů a sta
ttsjce čertů wrúšel, wstanpila do sednice poslť:
ce, kterš dwakrčxte Za týdm do mčsta pofelstwjm
chodila. „Ach, pane ťmotčjnkn, což wčw tcn zUb
gase tak bolj? G, coš nenj ščxdnčpomoci! U)ee
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Změtcsi na něg perlowkn ncbo wýstřelck,ň dršte
to Ua bolawčm ZUbU tať dlaUho, až pťestane
trUaUt.“ uu „A coš,“ oďwece on, „ťdpbp ten zlo:
ťečmý chťtčm giž tať nawpklťš nebpl, kdpž ho
llh Zalehtú, že hmcď wssecko polkne; mjsko co
bpch bpl měl mjt wýstťeleť Ua ZUbě, měť gsem ho
každokrútc hUeď w bťisse.“ xu „Gú bpch pťecc
gesstě gedem prostřeďek wěďěla, který bp wšo
tčch hrozných bolcstj fprostll,“ ťeťla posllce, „a
to sicc ssarwost, tcn si pane Zranc kUpte, a Ua
bawlUU Uaťapepte a na wpžraný ZUd položte;
Zabolj to fice Uúramstě, alc ZUb fe rozdrobj, bo:
leskč pčcstanau a budctc mjt pak pokog.“ m
„dobťe múš, ofobo; tU mšš 15 kregcarů a kUp
mUč toho ohnlwce.“ poslice ssla, a co šúďal,
pčjncsla. Aošwzteklcný ochlasta popaďl lč:bwičkU,
wplil lUčawkUmjsto Ua bawlUUZroan ďo ssč:lku,
a chlcpst ď tjm ďo hpr, bp to ďržel Ua ZUbU.uo
Ale hrozno! Gstrý a palčiwý mok spúlil mU Ua:
gednau celčústa, on Uleantý, mjsto abp tcn ohni:
wý mok wppliwmul, dle swčho dčcwnčgssjho obp:
čege polkl ho a ďo bťlcha pohťbil. u Ucssťasknjk
tento po půl tťptj hoďimě w strassUčm ťwčmj
Uďčlal fwčmU žiwobptj strassný koncc, ZaUechage
po fobč hrůzný obraž nepolepsseněho ochlastp!

Nle coš se bUdU daleko po přjbčzjch
ohljžeti?

4. Čpto dnp slpsscl gstm pod mým okncm, a
to Zde w praze, hluk a hlaď Uestožumitelný
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Gtewra okno ďjwúm se, co fe tU ďbčhlo. :l Uzčjm
k mčmU Užasnutj bjdnčho č: otrhaného dťewo:
sstčpa, starce ssediwčho, oe sckpraU, dwčma plla:
ml a dwčma berlami. CU ležj člowčk, krom gcho
swatč dUsse,howadu sepodobagjcj, ožralý a opťen
o zeťd,na polo k zemi ohrbený, a mumlage na lčd,
který okolo Učho gdaUce, nad njm se poZastawo:
wal. Uemoha ale tčlo swé dčle držet, fwalil se.
J pťissll hned policagtt a za dlmchau chwjli Ze
zemč ho Zdwihnm:ti ncmohli; p.o dlauhčm na:
mč:hčmjzwednaucc ho, wlekll a konečnč ho od:
nčstt museli, bp na strč:žnici wpstťjlewčl.

A to gsaU tworowč, podle obrazn Bošjho
stwočeni, roZUmcm obdaťenl, draze wpkanpent i
skrše smrt Brlsta pčma k spafenj poswčceni!

ýrůza pochč:zj.člowčka, patťjcjho na takowč
ohawnosti a Zpustlosti ducha; a podiwcnj hodno
gest, žeZatak oscheněho času, gak se wůbec pro:
kťjkuge, gesstě tak Zhowadilýlid se nachšžja kte:
rý ant o swč zdrawj, tjm mčnč o fwč šiwobptj
a pranico čdUsseswě spafenj nedbú. DUchownj
můše na takowč aučinkowat mč:lo, ne:lj zcela ni:
čehoš, an takowj do kostela negdaU a knčze fe
daleko wždalugj.

ýlešte, fanedč takowčho, wssemožnčpodobnč:
ho nessťastnjka na cestU polcpsscnj Uwésti, a
wraucj modlttbau spasenj a krč:lowstws nebcskč:
mU ho zachowatl.
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N co Ucim gcsstě řeknc?
1 U)eleďůsto Uě oikarjatp a dekanatp, a ge:

dnotliwě fběratele fpoanUdů prosim, bp kde fc
Uda fpoanUdů tolik šewmnohe farnostt fe gich
Ua 8 10a che Uagde: bp fe ml feznam postawtl
podle ofad gakš ǧfem to giž w roce 1847 Ua
plaoskem panstwj Ukazal qum fe mi Ufnadnj,
po čem wsstckni taUžs, poťadnp regstčjť a pťcp
hled wssech fpollmndů oestawit

2 Stawa fc, že mnohp dUchownjpún Ueb
spoanud pčigda ďo prahp, rad bp oe mnaU pro:
mluwll, a nezastlhne mne anť přeď polcdncm,
ani po polednl doma. tču radjm wssem: kdo
pťigde rčmo mezi fedmaU a osmaU, a k wečerll
po ssestč hodinč, glstě mne pťi domowU Uagde

5 Udpž kdo chcedat rod za fpoanUda Zae
p:sat oznam ga! gmeno otce, tak l takč gmeno
ma t kp

4 prawda nenj, žc gfaU wssickni fpoluau:
dowč stegnj, 9 še magj diplomp stegnčho tlskU
obdržowati. P zdpťmame aUdp zakladatele,
fpolUZakladatele,pak l, ll a lll trjdp pročbp
ten, genž da che ncž 10jzlatkch, nemčl dostat
dlplom fwůg aUprawněgssjho tlskU, an fe aUdům
lll tťjdp žadna rřiwda nedčge; neb i tito obdr:
šUgj prjgjmacj ljstkp fwč tak oždobene, gaťpch
žadne ginc fpolečenstwj nepodawa; c: neplatj za
to nic

5 Udobp ale i z tčch spoanUdů lU tťjdp
pro potěsscnj fwč dlplom fwng chtěl ozdobněg:
ssj, pať i pamatnj penjz swatojanskp chtěl spolU
obdržeti: possll mjsto 10 hned 12 Zl.; aposlau:
šj fe gcmu dlc geho žadosti
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6 Gak sc ďoplnj počet fpoanUdů Ua tťi
tisicc, budau fe poďawati nowe diplomp; an giž
dčewnčgssj dossli

7 Unlhp rokn 1850 bUdaU fe nowč pčelstU:
gscjm fpolnaudům podawati až do letossnjch
Swatodussnjch fwatků; t. g. až do toho časU,
kdpž knihp pro rok 1851 budaU dotisstčnp m
Gd toho čan bUdc každp nowě pristupngjcj gcn
knlhp rokU1351 obdršowat; a to opčt cn zase
až do toho čan, kde knihp pro rok 1 2 bU:
daU ďohotowcnp A to tak každčho rokU.

8 po ŽiwotUSwat pchl a ll dle stawa
se mnoho poptawanj prwnjho djlu ležj na skla:
dč gesstě 70 wptisků, oď ďle druhěho ale chc
žadnp, a mUsi sc strpčti, až fe bUďaUdjl l a ll.
opět moci k prodcgiwptlsknmlri Cena zůstawa
každčho djlu 1 zl., ačkoli papjr naramnč, ťjkagc
o dwognasobnau ccrm fe zďražll

9 poptawanj fe stawa, gak to ma ď kni:
hami pťi fpoanUdech w tom roce zemčelpch dr:
šano bpt mýlanmj ďčďic může seo knihp toho
rokU hlasitl ktere pro ten rok w kterém ten
spoanUd zemřel, od reďakcc wpděmp bplp.

10. U)ťšročuj podčlowúnj může„ fe stšwate
kďpž fc ktomU laskawě Uwolj, bUd skrz welc:
slawnp olkariatnj čili okresnj ďčkanskp aučad
Uebo skržc sběratelc, ktcčj giž walněgssj počct
fpolnaUdů zjskall neb skrzc kněhkUpectwj !iašďp
Uowp fpoanUd ať fe prohlasj, kterau cestaU chcc
podělowan býti Udpž gc toho neugltelna mlt:
Uost, bp si fpoanUdowě possn: faml Zaplatili:
tak Uznawame to wzďalcnpm pťece za neplacl:
něgssi prostťcdek knlhp si ďat ďodawatl skrze
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posstU. slcpčigďc gcdnotllwčmU mnoho platit
kdpž sc Ua gcdcn plat chc gjch sklaďa; a
obďržj knihp w ncpkratssjm čafc. Uďožbp alc
raďčgi si wolil kněhkupcctwj, kďpš sc gich z gc:
ho mjsta Ucb okols chc w gcďno spogj: tak
aťnam Uda, ktcrpm knčhkupcctwjm kUihp sc glm
posjlati magj U“susi alc wsseckp aUtratp Ua sc
wzjti

11 Gcstli komu knihp hneďle Ucpťichazcgj,
kďpž snad sanchj spoluaudowc gjml giš poďče
leni g:sau tcn ať powažs, žc anl knihať o wazx
baU 5000 kazďč knlhp, ani naš wpsjlancc balj:
kp pro 5000 šoďbčratclů wsscckp nagcďnau pťl:
chpstat a stegUě oďeslat ncmůše. Gcn strchj !
Acďaktorowl gc to swataU starostj, wssemco možna
w čao a whod pťigjt Acdaktor ge k těm stm:cd:s
stcm a k oďpowčďěm na tlssccrč psanj sam: a
Ucma:li klcsnaUt musi oď panů fpoanUďů zkn:
sit ztrpcnj Gcn ztrpcnj, každp pťigdc čafem
kswemU obslaužch

12 lslilč Uam buďc, kďpž sc dozwjmc, gak
bpl nmohp ďůmpslnp, bp sc do Dčdťctwj Swato:
jemskčho ďostal. Čak U pťjkladn:

n) Umťel Ua Utorawč bratťjček mtnistrantek
a Zůstalo po Uěm wspořitclničcc gcho nčco pťeo
10 zlz ministrowamj Uspoťenčho po pohťbu
Zawolalz otcc geho ďwč sestřičkpa prawll: ču
matc a rozdčltc si to mezi fcbc, bpstc mělp po
bratťjčkowipamatku. J prawila starfsi: čatjn:
kU, Uc tak; kdpbp gsmc sitptppenjzc rozdčlilp,
tak bpchom si z toho Učgakč ssatťp Uakaupilp,
ž ktcrpch bp za par let haďrp bplp Co bp bpla
po nassem bratťjčku sspatna pamatka. lslp wč:o
žadamc, possletc tp pcs!jzc Dčdlctwj Swatosan:
skčmU CU obdršj bratťjček milosti kolik tlsic
mssj fwatpch a moďlitcb spoanUdů: a syp na:
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proti tomu tolik prospčssnpch knčh, kterč nao
wzdčlagj a porčssj; a to bUde trwanliwčgssj po
Učm pamatka

d) Zanechal geďen otcc chc ďjtek. Uad ger
ďnjm fmilowala fe pcmj statkU tamnsho, wzala
bo ďo denč a dala ho do Učcnj Alc chlapec
fc zdc tak Zlc žachowal, še aUřcdnč potre:
stan bpl ČU fc dobroďinkpnč qcho nad njm roZ:
horlila,aažpčt ho do prahp kǧednomu důwěr:
njkocoi k wpchowanj poslala, a 10 zl na skaU:
penj mU profpčssnpch knčh přjložila Čcnto fc
poradil o dobrpm „Čo ga mohU wčdčr, ksee
rakč knihp bp mU profpčssne bplpe“ prawtl
si; „dúm ho zapfar do Dčdictwj Smatosanské:
ho, a tU bUdc dostawat dobrč knihp každcho
rokU, kterč ho wzdčlags: a na risice liďs bo:
hUmilpch bUdan sc za nčg modlit, bp fe přcce co
Zdarneho Z Učho wpchowalo “

o) chno dčwčatko ncwčdauc, gak to Ufpů:
sobit, abp do Dčdictwj Swatojanskcho přisslo,
wpprosilo od rodičů prch, při kahanku w noci
tak dlaUho ssitjm pro lidi pracowari, aš bp tčch
potřebných 10 zl. oehnala. uu A giž pozdrawm
gcme gi co spolUststrU nafsi

u) Giž počjnagj dčti sskolns fe dawat zapfat
do Dčdictwj Čož předobťc wppočjtano gest, že
takowc djtč za fwých 10 zl na 60 let každoro:
čnč může wpbornpch knčh obdržowat zdarma
Csm fc stane, že Za třilcta ma tčch 10 zl. w kni:
huu, Zšlč domu, U puk Zčch ZdŽwmň bUdr ŠBBJT
žowat tťcbaď i po 50 lct.

Eak fe pťi Dčdictwj Swatojanskčm o prawdč
Zsaiasse proroka a o nepswětěqssjprawdč !tri:
sta panč Spna Bošjho, opět prefwčdčUgeme:še
wskUtkU cwangelimn chudpm fc Zwčstugc; ncb
tt UanlňUgj Dčdlctws Swatojanske
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o) Děďlctwj Swatojanskč stawj gtš
takč sskolp! a sicc tjmto dtwnpm způsobem:

Ua U“sorawč gfau ďwč dčdinp beze sskolp, od
fwe farp welmi wzďalenč, kam l w Zimčobtjšno
gcst přigjtl UPte gcdnc nachazj se spoanUd Dč:
dictwj Swatojanskeho, kterp w zbožnchorliwosti
swe o knihami od ťeditelstwa toho bratrstwa
Z prahp obdrženpml poď wečer chodj od domU
k ďomn, bp saUsedstwu tp wpborně wěci čjtal
kterčš gsau obsahem knčh tčch Cauto kťesťam
skau slušebnostj zawdččil se wssem saufedům wp:
foce, a w Uichtn tauhu rozžahl kdpbpl gim ďano
bplo, tak spasitelnpch knčh samo moci čjsti; a
kdpž takowčmu Učenj giž pťestarlj gsau, kdpbp
afpoň ďjtkp gegich mčlp to Usnadněnčgssi, čjsti
fe naUčiti a čtenjm sc wzdčlawati Ale gak to
Uskutečniti, kdpš farnj sskola tak wzdalena a ce:
sta tam pro djtkp tak Ueschodna gest, a proto
djtkp w letě che po pastwach a při polnjm po:
slaUženj se batelegj, a gen w zimč ke sskolc
gjti mohm:, a to o tak welkan obtjžj! uu A proto i
tak mč:lo gich ssťolU nawsstčwngj.

Eakoweto Uahljženj a bědowanj bplo pro na:
sseho horlitele prawč, gak řjkawame, woda na ge:
ho mlpn Z Uchopil fe takoweho stpskanj, a roz:
ložil to spolUfaUsedUm,a okazal, Ze možno wssem
těm tčžkostcm odpomoci, gen kďpž skrbčt nebu:
daU, a horliwč a wptrwanliwč fe o to zasaděgj.
Abp gim to ale gesstě che Usnadnil, ponawrhl
oxim o hospodaťi sansednj ďčdim? o tom rokowatl,e
si to společnč rozwažiti a se na tom Usnesti,
„bp si fpolečnč w pčjhodněǧssj dčdinč na obecnj
autratp sskolU wpstawšll Učitelc si zaopatřjli,
tak mltne potťebč wphowčli a U wzdělanj dstek
swpch mocnp pokrok nčinili. “

A hle! giš tam stogj sskola wpstawcna, od dj:
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teť cst pilnč nawsstčwowana a wzdčlanpm a hor: x
llwpm nčitclcmtak wcdma, že cjrkcwt wlada naď
takowpm prospčssnpm zřjzenjm welcpotčsscnpgsaU.
Udpbp nebplo toho horliwčho spoluaUda a w ob.,p
ci čthaťc, a kdpbp ncstawalo dčdictwj Swato:
janstčho, kterc wpbomými knjhami swpmt gcmu
tak wnadnau pťjlcžitost podalo, saUsedům po..
tťch sskolpna srdcc položitl: tak bp snad dosa:
wade tč sskolp ncstalo, a djtkp tčch dwaU obcj
bplpbp snad dofawadc chc gesstčgm pafacl
než wpcwičmj sskolaci u U) tomto způsobu tc:
dp mohUřjci: žc Dčdlctwj Swatosanskč
jsskolp staroj.

W: Tato kniha gest posicdnj
pro rok 1851.

Redallor: Dr. Wáclaw M. Pessina, kanowmk,
konsist. raddao
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