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Předmluva.
Přes tři sta let působí již v Církvi ka

tohcké duchovní společnost, kterážto sobě
obzvláštně o zbožné vychování a mravné
vzdělání pohlavi ženského velikých zásluh
vydobyla. Jestiť to družstvo sv. Vorsily, kte
réžto v bouřlivých časech šestnáctého stoleti
od svaté Angely z Mericiův v lombardském
městě Brescii založeno a později v duchovní
řad přeměněno bylo. Panny řádu tohoto pra
cuji podnes s neunavtnou horlivostí G roz
množení slávy Boži a o spasení bližních
svých. Za přikladem Božského Chotě svého,
Jenžbylřekl:„Nechte ditek a nebraň
te jim kecmně jiti“ (svat. Mat. 19, 14),
shromažďují Voršilinky okolo sebe ditky po
hlavi svého, jež pak liternému umění a,roz
ličným ženskému pohlavi potřebným prácem
vyučuji, vedouce je především k poznání a
k plnění povinnosti sv. naboženství, při čemž
všemožně usilují, aby modlitbou dokonaly,
co vyučováním započato a příkladem stvr
zeno bylo.

Ze dcery sv. Angely duchem řádu svého
vedeny jsouce a stanovami jeho se spravu
jice ku prospěchu Církve a ku blahu lidské
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společnosti mnoho vykonaly, dosvědčuje váž
nost, v jakéž bývaly u papežů Římských, u
sv. Karla Boromejského, jakož i u jiných
svatých a učených mužů ; dokazují toho také
pochvalna svědectví, jichžto se jim se mno
hých stran dostávalo a posud dostává ; do
kazuje toho konečně také rychlé rozšíření
řadujejich.

Zivot svaté zakladatelkyně společnosti
sv. Voršily byl již roku 1672 od Faina na
světlo vydán; ale také dříve byl již život
Světice této od Oktavia Florentina sepsán,
jejž pak Guarré, kněz ze shromáždění Orato
rianů, v řeči francouzské vydal. Dle životo
pisu tohoto narodila se svatá Angela okolo
roku 1506, a založivši společnost svaté Vor
šly v roku 1537, umřela na veliký pátek
dne 21. března 154Ů. Jiný život svaté
Angely sepsal veřejný notář v Brescii,
Jan Křtitel Nazari, jeden z oněch očitých
svědků, jejichžto výpovědi při přiležitosti
vyhlašování Angely za Svatoů v Rimě za
pravé uznány byly. Na. zakladě životopisu
tohoto spočívá dekret Pia VII., jimžto se
Angela za Svatoy vyhlašuje. Zivotopis tento
jest tedy zákonním pramenem, dle něhož
chronologické odchýlky ostatních životopisů
svaté Angely poopraviti dlužno. Dle něho
narodila se svaté Angela okolo roku 1470
a založila společnost svou roku 1535 dne
25. listopadu.

Roku 1807 vyšel v Římě v řeči vlaš
ské od Salvatori-ho obširnějši životopis sv.
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Angely, kterýž požději od Allbefta, kanovnika
u sv. Jana v Lyoně, do francouzské. řeči
přeložen a s povolením arcibiskupa Lyon
ského, slovůtného kardinála Bonalďa, výdán
byl. Životopis tento, jehož jsem se i já při
spisování přítomného života sv. Angely po
nejvice držel, děli se od jiných jmenovitě
tim, že co se v něm vypravuje v hlavě druhé
o bratru Světice teto, v jiných se připisuje
sestře jeji.

Podávaje laskavýmčtenářům v "prvním
dilu přítomné knihy životopis tento, kojím
se naději, že naležité čťení jeho věřicím vů
bec a pannám zvlášť mnoho duchovního
užitku přinese, ješto sv. Angela za vzor vše
likých ctnosti, zvláště pak za přiklad panen
ské čistoty a skromnosti sloužiti může.

V dilu druhém nacházi se popsání řádu
sv. Voršily, založení, rozšíření, působení a
důležitost jeho, jakož 1způsob, kterýmž panny
do řádu tohoto přijaty bývaji, a obřady, jichž
se při oblékání roucha řeholného a při sklá
dání slavných slibů uživá.— K popsání
tomuto použito letopisů řadu svaté Voršily,
jenž roku 1857 v Klermontě v zemi fran
couzske ve dvou dilech vydány byly. Mimo
tyto letopisy upotřebeno také rozdilnýchj ji
ných spisů, jakož 1 některých na řad svaté
Voršily neb na ctění sv. zakladatelkyně jeho
se vztahujicich listin, kteréž v archivu klá

štera sv. Voršily v Brně uloženy jsou.
K obširnějšímu popsání řádu Voršilin

ského pohnuly mne z části mnohonásobné
útoky, kterež nepřatelé katolické Církve za
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našich dnů opět obnovují proti řádům ducho
vním, ani jich neznajíce, neb zapominajíce,
že.řeholné řády netoliko ke zvelebení Církve
a sv. naboženství, nýbrž 1k vezdejšimu blahu
lidské společnosti vůbec znamenitě přispěly.Podávajetedypopsáníjadu| svaté
Voršily, nečinim to toliko k vůli poučení
a vzdělání nabožných duši, nýbrž také
za úmyslem , Jejž byl svatý Otec Pius
VII. v. řeči, činěné při přiležitosti vyhla
šování Angely za Svatou, vyslovil. Piipo
menuv ve kratce zásluhy řeholných řádů, a
vyjádřiv se, že obzvláštně vzhledem těchto
řádů lze tvrditi, že choť Christova, Církev,
stoji jako kralovna po pravici Chnistově v
oděvu pozlaceném, ozdobená rozličnosti(Srov.
Žalm 44, 10); dokládá: „Toto budiž řečeno
všem, aby o zřízení a životu osob řeholných
spravedlivě soudili, a aby, jak apostol praví,
aikdo oklamán nebyl moudrosti světskou a
marným podvodem, podlé ustanovení lidského,
podlé začátků učení světa a ne podlé Christa“
(ku Koloss. 2, 8).

V Brně, dne 17. dubna 1862.

Spisovatel.
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W rozťofiné Čvajině, na západním Lřehu
jezera Gard'fťeho tu ofrfjtu Benátftém leží mě
jtečto Dejenzgano,nedaleto frajílého měfta Brejfcie
o Rombardftu. Mezi tvzácnějíjia zámožnějíji rc
diny měftečťa tohoto počitala ke tu patnáctém fto
[eti rodina Wericiů (čti: Meričiům), Úterůjto
tebdáž i to ořoli Brešcianflém mnobé ftatťy měla
a taťé mějtítého prátva tv Brešcii požitvala.
Ku fouci patnáctého jtoleti byl Hlavou rodiny
této San Merici, Eterýžto pojal za mauželtu
ctnoftnou pannu 3 mměftecfaSala, nedaleťo Le
jenzana [ežiciho. $Banna tato podázela 34doum
Bianfofutv, tterýžto již tebdaž profluly Dyť uČteryžpozději,tveffedproftředlemfňatéu© nan:
šelíťeho rve jpojení še ffledtiďými rodinami Ber
tazzoluro a $ hrabaty 3 Lanfranditu a 3 Štů
řagna, jefitě ivětfji flůrop dofábl. 3 požehna
ného manželittvi tohoto narodilo fe pět diteť,

1



9 Narození a bětinfhmifw. Angely.

mezi nimiž obatvlajitě topniťala Stětice nafe
Angela, Čterajto od Boba £ tomu tvyivolena
byla, aby Čirfetv fivatou netolifo frafjnymi
ctnojtmi jiwymi zdobila, nybrá aby ji tařé obo
batila fborem Lohuzajměcenýh panen, jejidito:
můdřyní a matřov::táti fe měla.

Rarodilať fe Štvětice tato r. 1470, a jať
fe zda, bylo ji na fřtu fu. dáno jméno Augela
a zlájítní tvedeninProzřetelnojtiBozi. Ro
Dičomé jeji, jfouce tvelmi nábožní, pečomvali
fnažně o to, aby Ditťy fivé tvychotvali tv daní
Bojí; za tou příčinou fonátvali 8 nimi fažĎo
Denně ranní a tvečerní modlitby fpolečně, jafož
i dudorní čtení, Ču fterémuž fe obyčejně ži
tvoty Stvatýd brámaly. Ku fpolečným pobož
nojtem těmto nepřidržomali tolifo dojpělejíji,
nýbrž i malé bitřy five, aby -je zpujobem tim
již tv utlém mwěfufe cívičení fe tv pobožuojti
natyfali. Mala Angela byiwala již tv Dětinjtivi
fimém při tedto a podobnbůý pobožunojtech $ ne
obyčejnou radofti přítomna, a nabývala z nid
nefmirného profpěhu Oudotuniho. © ielifou
pozornojtí pojloudátvala nabožného čtení, a
modlitby foudiwala 8 přiťladnou pobožnojti a
borlivojti. Rifdy na ni nebylo mibDěti,je by
ji při tom byla dlouhá divile, neb je by již
toužila po ufončení pobožnofti, jať u. ualyd
diteť čajto fpleddmáme; ano uaopať tvelimí fe
vmoutivala, £dyž podobná civičení opujtiti a
Ť nějaťému myraženíodebrati fe měla.

Rejitarodámnějíji Ipifotvatelé života jejiho
jednoblajně ujifiťují, je Angela jiš tv patém
Tořu tvěfu jivébo naftupotvala na ceftu Doťo
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nalofti, po Úeréž napotom bez unatvem Čráčela.
Bylať nepřitelťyně tffelijaťé zahálťty a milo
tonice modlitby a famoty; oddátvala fe přijně
mu poftu a tubému mrtivení těla, a býmala
porojdy něčan zatneprázduěna; budto ctvičením
fe to pobožnofti -n neb nějaťou praci. Sšať mile
fe ji rozum ottpirati počal, tuzala břid tu ta
řorwou ofiřliwoft, je již pouby ftin jeho, jal
jeden ze životopifců jeji pratví, fivirant frĎce
a jaféli mdloby ji pujobil; a unopař mlutvi

[o-li fe ji o Bohu, tu prý i býtvalo, jaťobyfe to ni frdce rozplpivalo, tať že nefmirnou [ú
fťou téměř ombdletvala. "

Dať fe fnadno pomyfjliti, © jať tveliťé
topjji Angela při taťowyd začátciý a na ta
Borvém zářladě budotvu fvatofti přivedla. Ri
zenůn ožím fe jtalo, je náťlonnoft fu poboj
nojti, fťeroušto ji byli již rodičomwé do frdec

tofftipili, napotom jejítě toice fe zmabala příčí
něnim jtarfít feftry jeji, Eterášto taťé nadoby
čejnou pobožnojfti topniťala. Stejnou nářlon

nofti touto Kednoceny jfouce, jedna Druhou fectnojtiporzbuzomaly.| Mezitincomladi
bratři jejich nerviuným tvgražením fe zabýmali,
neb po rozťojiném břehu jezera prodázeli, ob
itraňotvaly fe tyto drvě feftry Do pořojiťa, Edešto
fobě byly 8 telifou péči tvzdělaly oltářičef,
jejs pať dle vozdilnýů flaronofti ozdobormvaly.
Padffe na folena, fonátmaly tu rozličné poboš
nofti; prozpěrmomwaly ftřidamě žalmy a jiné
fate píjně. Wimo to fe oddámaly jaťo o zů
rood rozličnému mrhvení těla; tu fe zdržotvaly
00 jnidaní a od fivačiny; tu opět od tafomýd

1*
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poťrmu, pere b jim byly nejlépe dutnalh;
čaftěji toftátvaly přede dnem fu čonání modlit
by a nezřidťa celou noc na bolé zemi atrátvily.

Zento tať fmatý jitvot nemohl beblitoýh
rodičů dlouho tajný bptiz vozmloutvajice o
abojnnů dcerách roj, býrvali nezřidřatať po
bnuti, je flap rabofti prolérali. Se zbožným
civičením dcer froph byli fice fpoťojeni; ale
umrttvotvání, Čteréž Dle důmnění jejih přilis
tubé bylo, půfobilo jim nemalé ftarofti; neboť
fe obámali, je by dcery, jfouce jefítě příliš
mlabé a jlabeho. těla, na zdratví fivém fffodu
utrpěti mohly. Domýfileliť fe tedy, že jim bu
dou mufit přede tofiim zbraňotvati, aby fobě
nečinily tať telifé ujmý na odpočinuti a fpánfu,
jkbáto obztvlájitně ditfám zapotřebí jeft. S bo
mloutvali dcerání ftoym tvelmi (affatvě a fthažně,
aby od započatého tubého mrtvení upuftily.
Starfli 3 niý jim to tom byla fice poněťud
potoolna ; ale Angela, od Boba £ tohějíi ftva
tojti potvolána a od Duda fivatěho utonitř
vedena jjouc, netoliťo nepotvolila tělu a Črtvi,
nýbrž toppotvěděla uftatvicnou tválťu jmyjlům
fvým. Siž tebdáž (počitajíc tepriva fedm [et
měťu fivébo) u febe uftanotvila, je fe niťdy
roice neuloji do poftele, a že přirozeným žádo
ftem ftopm niťoy botvěti nebude. Od té doby
hleděla toliťo, Pterať by fe 8 Bohem fivým
roždy újeji fpojiti mohla; za tou příčinou tr
ala faždé noci něťoliť bo in Jo rozjímání, a
Bůb ji již tenfrate udělil to taťotvé míře nad
přirozeného ftvětla, že již to tonito útlém tvěťu
tvém přirozené žádofti ftvoje a fama febe opa
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notvala a rv něťoliťa leted neobyčejně tvyfoťé

bo je boťonaloftidoffla.ub rofjat Angelu obzroláfitně ©tomu top
ivolil, aby obnorvil to Čirfivi mě čejt panen
ftivi, a rozmnožil počet těh, jenž by tvebením
Smětice této rad etvangelidýů fe přidráely.
Ba tou příčinou tofftipil to Duffi jeji, tať řiťaje
jiš 8 mléťem mateříťým, obztoláfitní laftu ©pa
nenfté čiftotě. YčťoliAngela jefité ant rotalorvém
rvěťunebyla, aby cenu této ctnofti jaťož 1 rozici ji

nebezpečenjttvpda mohla; přecetoonafladalajiš tenfráte toffeliťéprojtředťy, jiuiž by neporujfe
noft panenjttvi vého zadormatimohla. Bylať fEro
nná a zdrženlimatv pohledu a dorvání fvém;
málo mlurvila, málem fe upoťojila, toarotala fe
roffeliťé douloftirvofti a trvala ujtatvičněna ino
blitbah. Siž tv defátém roťu twěřufmého dala
djetvný duťaz lajty mé £ této angelité ctnofti.

plaf ozdobena netolifo nadpřirozenými mi
[oftmi, nýbrž i přirozenými twnadami těla; po
ftarma jeji byla flična, »otvání fluffné a iwděťu=
plné; zivláfitně ale bělamé, frájné mlafy ji Do
Dámaly nadobyčejné naduojti; proto fe tvfjaťpřeceneoddalamarnvlibojti;jfouc| ujtatvičně
jen fama 10 febe a mwpobožnofti pobřižena,
ani uetujfila, že by něťdo na ni myfliti mobl.
Su ji toffať jedna 3 mladfiih foudružeť jedno
bo dne řeřla, že pro Úrájné tvlajy fivé u mno
bůh zalíbení dojde a že fe čafem fivým zajijté
fifajtně provdá; Domnijvalať fe jnad, je fe
touto podhlebnou řečí Angele zatvděči. Šatím
ale řeč tato, jenáby jinym byla lahodně zněla,
na Angelu jafo hromomá rána půjobila; do
tě doby byla zamyfilena a ftala fe velmi ne=



6" Sareztní a bětinftví fm. Angely.

dutěrčitvou.| Ujtanotvilaťufebe,jenebube
nifdy tvoliti jiného přítele a jiného dhotě, nežli
JŠejijje. Chtic ton tedy přebejiti, aby fi něťdo
nečinil náději na ruťu jeji, úmínila fobě, že fe
pozbatvi této oťrafy, Čterážby, ačťoli famu to
fobé uetvinná, zraťy jinýh na ni obrátiti, neb
jnad uějaťou náťlonnojt © ni m něťterém frĎci
roznititi mobla. Rabratvfli tedy fazi 3 famen,
jmačila je-8 mobou, a udělamíji z tobo jifty
druh loubu, umýivala neb mnohem tvice fipi
nila jim tolafy fivé; < čemž tať dlouho po
fračotvala, až tofajy jeji zcela poťáleny byly,taťjefefaždémuzojíllůvitimujily.© Aadto
admwojilajefitě bděnt a pofty five, jaťož i mrtivent
těla fimebo, náfledfem čehož líbezná a čerfttivá
bativa 3 tváři její zmizela. Timto způfobemh
zabránila Srvětice lilii nervinnofti před tvůnin
ročtru nepřiznirvého.3 tohoto| melifodufinéhoumyjíufezual
ibneb nečíjty du, jať tuby boj mu bude pob
toupiti 8 duffi taf odbodlanou, a jať čaftéporážťyodnibudemujetutrpěti.| Jatou
příčinou počal bez mejiťání tvjfeliťé lefti a roj
ličnýý úřladů užívati, aby čiftou paunu tuto
Iv předfetvzeti a to myfli hned 8 počátlu ztviffati
mobl; ale toffelifé namáhání jeho zůftalo Mar
ně. Angela byla mrtroenim, pořorou a modlit
bou jaťo trojnájobným pauciřem ozbrojena, tať
še ji fitpy nepřítele peřelného ufifoditi nemobly.
Zimto způfobem jtala fe tv taf mladém tvěťu
a jíouc jejité beze tojít atujjenofti, zivitězitel.
fynt nad tať leftnom a brozným nepřítelem.

8 boji 8 nepřítelemtimto nabývala Angela
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uapotom tim tvětjji pofily to oné nadpřirozené
manně, fteráž fe toffim právem dlebem filnyd
nazprá. Ačťoli ji filo již na třinácty roť a ač
byla tať patrné dufazy nervinnofti a ctnofti na
jervo dala; nebyla přece jefitě pofud připufiténa
te jtolu Páně, jejíto za ončh dob panoival
neblahý obyčej, jejž mnozi i tv norvějíjíh čajem
opět zatvéjti ufilotvali, obyčej totiž, dle něhož
fe © privním příjináním ielmi dlouho odřlá
dalo, a dle něhož 1 napotom tvelebná jmátoftoltářníjenzřídlafepřijímala.| Wnoztzrazo
mali od čajtějíjího přijnání „mejýrvětějjíí ftvá
tojti pod záminfou, je by fe čafte přijimání 8
porvinnou £ této fivátojti uctonw nejrormnármalo,
fdejto zatim při tom jen Oudem nervěry a
winžuojti mwedeníbyli. Bůh ale nedopuftil,
aby Angela pořladu toho nebeffeho jefitě dele
pozbatvena zuftala. Onf toložil to frdce Oudo
iuniho fprátvce Oefenmanffeho tonufnuti, abb
ctnoftné teto panně proti nadzminěnénu obyčeji
dříve podal Zělo Báně, po němž byla již tař.
dlouho toužila. Jprátva tato naplnila Angeli
náramnou radofti. Aby ale še ftrany fivé ni
čeho nezanedbala, čehož je le flufinému přijetí
1wnejjeného bojtu nebejíeho požaduje, zdrvojilamodlitbuaobyčejnéČajiciffutťyjivé.© Wezi
tiu ale, co fe fe jtoln *Báně tať jimatě připra
ivotvala, počala podybotvati, zdaliž by je tať
bidný a nedoťonaly ttvor, za jafyž fe famua
poťládala, fměl oporvášiti, přijtoupiti ťe ftolu,
Č němuž ani nejčijtějíjí augelé, ant nejivroucnějífi
feraforvé přijtupu nemají. Dáf je mfjať tězto
rTozjouditi, zdaliž 10 ni potvjtaly podybuojtt
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tyto 3 jeji tveliťé poťory, Úteráž ji šitvě před
oči ftarvěla, jať nebodna jeft přijmouti Boba
fmébo; a nebo zdaliž byly normým uřladem
duda peřelného, Úterní by ji byl rád o tutonadpřirozenoupofilupřipratvil.© AleBůbpo
©ybnofti jeji brzy rozptolil a tvefiferen flam atoffeliťémámeníod11odrvrátil.| Jaflehlaťto
frdci fivém blaš láffy Zebo, blad, fterá ji
tolal £ pojmátným bodům a fteréhož tařé
odotně naflebotvala.

Ant žizníci jelen neběží Ču pramenu 8 ta
forvou Opdtimojti, 8 jalou pojpidala Angela
Č froatému oltáři, řdej měla příjmouti Boba
frvého. Renif ani zapotřebt připominati, je
oheň lájíh, Úterý byl již před tim tv frdci Šin

ely plápolal, touto přitomnofti Boží tim tvice
fe roznitil. Byltě to den, byla to dtmile jejiho
ňatťu nebeffého 8 Cbriftem Sežijjem, Semuj
fe byla zafnoubila; neboť to tento den a to
tuto mil: byl mezi nimtim tvice upetonen
nerosbmojitelny froageť nejtoroucnějíjiho a nej
frbečnějfiiho jjebnocení, jimáto netvinná panna
tato iftým apůfobení tv Božiťého dotě fivého
proměněna byla. Ofufiffi jednou této poframy
nadpřirozené, byla by fe ráda napotom toffeli
řébo jiného poťrniu zdržotvala; a ftalo fe fu
tečně něřoliťráte, je timto dudotonin polrmem
fe futic, mnobé dny beze toffeliřého jiného po
temu zatrátvila. Poněmadi fe ji tehda jejíté ne
Dotolotvalo, aby fažbodenně fu ftolu Páně
přiftuporoati mohla; býmala alejpoň faždého
dne přítomna oběti mffe ftvaté, při niž fe ufta
mičné 8 Božílým dotěm fvým, to nejímětějíh
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Srátofti oltářní přítomným, obirala. 3 toho
Dofabotvala téměř romwně tař tveliťé bojnofti
Dudormníh rozťofji, jaťo Ldyby Sej byla ffu
tečuě "do frdce fivého přijala. Odtud fe ftalo,
še fe čín dále tim tvice tozdalotvala wffeliťýd
tvorů, a že tolifo 8 Bohem obcotvala.

Glatva brubá.

Angela fe ubírá po fmrti rodičů fwyd f ujci
memu bo měftecta Sala. Tamějjji obcomwaníjeji.

Be fiwatém předjemacti, jež byla Angela
učinila, že totiž tolifo Bohu žití bude, započal ji
BuĎ fám brzy podporotvati, jefito ji poftupně
m běhu něťolifa let odňal čtory tvory, Čteřij
na čájt lájíy tať čijteho frdce prátvo měli. Od
ňať ji totiž otce a matfu, pať feftru a bratra,
jenž tvffiní tvelmi ctnoftní a udbožní byli.
Jminifiť jíme fe již o neobyčejné nábožnolti
otce jejiho, jaťož t o horlitvojti jeho, 8 jafouž
o fivaté tvyhomvání Diteď fivyd pečotonl; proto
by jej byla Angela již jediné za touto příčinou
milormala, bytby ji taťé přirozený cit nebyl £
tonmu pudil, aby milovala toho, jenž byl po
Bobu původcem života jejiho. W té míře, tv
až profpimala ctnojti a nábožnojti, poznámala
tařé, jaťou tvděčnofti otci fivému zatvázana jeft,
še ji byl hned tv utlém tvěfu prtoní femeno
fvatého náboženítmi do frdce tofitipil, ježnapotom| přiřladem,pončovánimaTozličný=
mi jinými zbožnými způjoby Dedlimě pěfto

mal. ftáfťa tedy, 8 jaťouž Angela otce vého



10 Angela m měftečtu Salu.

milorvala, zařlábala je na ctnofti; nejfouc tvffať
pofud prázdna tvffeliťůd citů přirozených a lid
id, nebyla jejitě tať číjtá, jať ji nebejťůCboť
od tať filedetné dujje požadorval; proto ji byl
milovaný otec odňat, fdvž byla fotíva Ču wvěťupatnáctileťOojpěla.| Ačťolife3toho%ngela
náramně rmoutila, oddala je přece do tvule
Dojt a atrativiji otce pozemýťého,utiřáralu fe
vd té doby 6 tiutvětji Otvěrou £Otci nebejfému.

o fmrti otce jivého milomala Angela
ftarfji fejtru fmooutin toroucnějí. Cejtra tato
byrwala, jať podotfnuto, nejítalejjí a nejivěr
nějíji Oružťou pobožnofti jejih; Úylať ji privní
ivudťyní a nejhorlivějíjí nčajtnici ive zrolájit
nd ctnojteů, jež potají foudivaly, a jjouc ftarfit
a afufjenějiji, byivala ji podporou a radťyní
tve tvejiteryd ofoluojted. Onať obracela po
zuvnojt jeji na rozličná nebezpečenjtmi, Pfera
hroztimají ctnojti, jařoj t na projtředly, jimiž
je nebezpečenjhor těd lze wyftřihati ; ouať ji
poučorala o rojličném, čaji přiměřeném imivt
Ivotváni, ú 0 apůfobu, jať by je tolifo před
očina Boba mýfermedoucihoFonati mohlo. An
gela fe 3 toho nemalo tějjila, že tve fpolečnojti,
to [dfce a tv mouĎrojti fefiry jivé nalezla po
něťud náhradu za ztrátu tať abožného a mio
Ivaneho ofce; ale tato utéda její dlouho nefr.
iwala, jejito ji Bud i títo poutoci a podpory
IV braceAbawil. Wddanoft ctnojtné Angelyofa
gala fe fice jišpři unobýcd nepříjemných připa“
dnofted, jimiž Buf iwěrnoft jeji alouffel; nifdy

je tojjať nende, to tafowem leffu, jaťo přifmrti této milované fejtry.
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© počátfu byla Angela melmi na myjli
poražena; bylof ji jaťo poceftnému, Eterýž
nacdhážeje fe ua uejnadné a nebezpečné ceftě
a nemaje žádného průmodčiho, najednou fe
mnojtmi nočnaní zadivácena fe tdi; 300
[oť je ji, je touto vanou celé pájmo před
fevzeti jejih najednou přetráeno bylo. Avfjať
febratujji myjí jimou, obrátila oči £ nebefůu,
a utvedjji fi na pamět, že Buh i ty nejodpor
nějílí ivěci tať řídí, aby floužily © Oudotoniun
projpědu nafjemu; oddala je úplné Do fivate
iwůle Seho. Pať je modlila, aby Buh zemřelé
feftře, jišto tať umobho děťotvati měla, popřdl
(ehťého odpočinuti, ji pať aby udelil hojné mi
[oiti, Ly fe niťdy nejpoujitěla pratvé celty, na
nižto byla najtoupila a bo fferéj měla npní
fráčeti bez moudré prumodťyně, jafouž ji byla
zcfuufá feftra za živobytí jiveho býmala.

žu potějjil Bůh wěrnou f(užebníci fivou tv
nadpřirozeném Ividění. WBoněd dobůd, o nidšto
zde řeč jeft, nepanotvala jejitě tafotvů nddher
nojt a rozmařilojt, jaťo za najjid dnu. Ojoby
urozené, a to i útlého pohlamví jenjtého, ne
poffadaly fobě za baubu, zabymati fe ojobitě
še. zúležitojtmi domácími, a. přitvyřaly taťé
ditfy five £ prácem Domácín i polním, jafeš
fe dle pojtamení, zpufobilojti a fily jejich od
ni žádati mobly. S Angela nojivala nezřidfačajipoledníhodelnifum| poframuu
pole, Čteréž od Domu příliš tvzdáleno nebylo:
což činitvala 8 ivelifou ofotnofti a přiťladnofti.
Ra cejtě fe budto modlivala, a neb býmala.
iw Dudu zaneprázdněna tvěcmi nebefťfomi. YPři«
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bodilo fe tedy, ženěťoliť dní po fmrti feftry
opět dle obyčeje dělnifim jidlo na pole nefla,

při čemž twice než dy Jimbo ofud milovanénebožťynamyflipřemitala.© Roznicenajfouc
sbožnou [affou, padla na Čofena uproftřed ce
fty a profila Boba 8 iroucnofti nadobyčejnou,
aby duffi zemřeléfeftry jeji Brab do flátvy ne
beffé přijmouti ráčil. Pozdribfli pať zárotveň

oči top, (patřila ffiwely jáftup ougelů a fivato, jen doprotvázeli Králotonu fivou, nejfivě
tějílt pam Marii, Eteráž tvětjít flátvou a tve
[ebnoftt nežli oftatní oděna byla. Když Angela
ro tomto ivytržení Duha oči jmé na přerozto:
fine toto Ditadlo upřela, (patřila zjetoně feftru
fioou tv záftupu tědto blaboflamenýh dudu.
9edať fe ani popfati, jaťou radojti frdce jeji
3 tobo naplučno bylo. M tomto fmaténí tvy
tržení byla by, u požimání nebeffe rozfofie, na
to, co ji uloženo bylo, docela zapomněla, fdy
by nebyla zřetedlně zafjledla Hlas, fterýá od
onobo zájtupu nebejfehopodázel a fterýž £ ni
pramil: „Angelo, budeš-li uftamvičně po této
započaté ceftě Eráčeti, budeš taťé něťdy 8 námi
r této flatvě učaftenftmi míti“ Bo těbto flo
rot zmizelo tvidění, načež Angela opět £ fobé
přifíla.

Dle uftníibo podání, fteréž fe tu Ocfenza
nu pofud zadotmalo, událo fe tvidění toto na
ceftě © Macdetu iwebouci, Blíže jedlíteho domfu,
royftarmeného uproftřed potnofti, Úteréž prý 30
ftarodármný čafů rodině Mericiitv přináležely.
if fe 8 jiftotou, še zde fdyfi ftatvala polní
fapličťa, tteráž (maté Angele zaftwěcena, a jať
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fe © míře podobá, na památťu nebefťeho tohoto

vidění tvyftatočna byla. Orofjem bylo tařé zá
flufino, aby fe pamatťa událofti té porvády za
domala; proto je doba tato byla tufjim je
dnou 3 nejznamenitějfíih Dob 1 životě jiwaté
Angely. Aeboťf od té divile, co byla fivětice
ipatřila toto nadpřirozené Dirmadlo a zdrorveň
zafledla umedená flotva, nabyla duffe jeji normě
ly; ozbrojena hrdinnou frDnatofti, nedala fe
niťterými připadnoftmi, jaťéž fe rv životě lid
ffém udávají, oblomiti; obracelať tvždy zraťy
jwé £ Bobu, očeťámajíc toliťo od eho potře
bné pomoci a odraný 10nebezpečenjtviů, jimifeuproftředfivětaoblličenutviděla.© fouc
apufobem tímto oživena jůdojti, by fe něťdy
ftala učaftnou flárvy, Čteráž ji v onomzdzrač
ném toidění ofázána a přijlibena byla, počala
8 neobyčejnou hbitoftt a neohroženou myfli bě
šeti po (pafitedlné ceftě, na niž byla naftou
pila. Gim mice byla pozbatvena toffeliřé po
moci lidjťé, tim ivice roftla jeji Dinvčra to Boba;Dudfiv.fámjeftalztoláfitním| roibcem
jejim, a fice proftředťem tonitřního fiětla, ja
féj mw Dufli jeji rozněcomal; za tou přičinou

projpitvala tať rydle rv zapirání febe famé, 1
odlučormání fe od týfeliťyd tvčei pozemílyh,
ru modlitbě a tv lafce Če ftorhotvanému $Bánu
nebcá a země, Senž fe napotom ftal jediným
předmětem lafty jeji. Doťázalať to při jiné
přilešitofti, LdUždý ctmoft jeji znotvu zťouffel.
Sotva byl uplynul roť od fmrti milormaného
otce a drabé feftry, padla opět matťa bo tějřé
nemoci, na niž taťé zemřela. Stráta tato, Čte
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váž fe za Doplněť čafnvý utrpení Siwětice po
ivažomvati mobla, mufela ji otwfjem nad miruĎojmoutiazťormoutiti.© JatimtojjaťAngela,
ač byla matfu fiwou co roděčná Dcera ivelmi
milotvala, přece myfli neřlejla; nýbrž zdivojic
dutvěru fivou mwBoha, nalezla me ztrátě těto
notvon pohnutén, by fivěta tim 1vice nenátvi
Děla, a jediné fivrformanému Bobu fivénu živa
byla, toužic tolifo po onom žitvotě, jenž nifdy
fonce netvezme, a fteryž niťonm odůat byti ne
muže.

2 nebezpečném ivěfu jfejtuácti let iwidrla
fe tedy Angela ojiřelou, bez otce a bez matťy,
a nadto zbaivenou i ftarjji feftry, Úterůž Ly ji
byla mifto vodičů zajtáivati mohla; tafé nej
bližjiih přibuznyd še ftranp otce již neměla.
Zu fe ji ivffať ujal bratr zejmulé matťy její,
Čteryž ru mějtečťu Čalu obymal. Tento 1vzal
Angelu 8 menfjim bratrem jejim © fobe, aby
je o potřebné ivydomání jejih dle možnojtijiwépojtaral.| Dyltětomužvelminabožnyý,a
maje dofonalou tvědomoft o tuznejjene ctnofti ne
teče five, nedal ji to domě fivémzcela na touli,
oby fe fpraivotvala tonuťintim Duda fiv., a
aby fonala ctnojti, £ jaťomž ji borliwoft
jeji tozbuzotvati bude. W ohledu tom měla
je Angela ftarati i o bratra fiwebo, jefito
fobě nábožny ujec přal, aby i tento na ceftě
ctnofti profpival. Badolif maje jrdce myborné
přijímal rad poučotvání a napomínání feftry
fe a fonal 8 ni tafiměř 0 zámod rozličnéctnoftiaDobréffutěy.| Projpirvalfftáletve
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fluzbě Boží, což Angele netvyflotvitelnou Ta
Dojt půfobilo.

Wezi tim: 1vfjař, co Šivětice fladřého otvoce
horluvofti jivé tv pofoji požíala, porvftal ne
přizniry Babel znomwuproti ni, aby borlivou
fužebnici Boží, nemoba ji jinať ujjťoditi, afpoň
fuzotval a Dujji jeji Čormoutil. 5 předjtatvo
iwal ji rozličné nejlujné obrazy a budil mwni
nejoplalejjji mpfilenfy, tvěda, ze rěívimá pannatohotodruhupofujjemínejmicefeDrozi.| le
ijfeliťe utoťy tyto floužily um jen £ zahanbení
a přijpivaly Č roznmožení flátvy DrĎinflé tvi
tězitelfyně. Čun tvice fe zmáhalo polufjení dá
beljče, tin tvice je oddálvala Ciwětice tubému
nirtivení těla; a jejtiť poditvubodno, že utlé
tělo její tuhými pofty a jiným přijným mrfwes
ni o ČrátČémí čaje zcela ztrárveno nebylo.
Wableden: této přijnojti mobl život jeji za ufta
ivičné mučedlnictiví potvažorván byti. Ale na
vjji tuhofti této ji přece jejitě nebylo Dofti.
Connivalaf fe, je nebude rm bezpečnofti, po
fud fe zcela od fměta neodlouči; protož u febe
ujtanorila, že fe odebeře na poujjť a je tam
W“famotnojti toliřo Bobju jia Dude. Promlu
iwifa o tom 8 bratrem jivym, jenž býmal tvěr
ny účaftnífempobožnojti jeji, a porzbuzo
tvala bo 8 nadobyčejnou týmlutunojti, aby fe
zároveň 8 ni jivěta madalil, a za přiťladem
tať iveliřébo počtu flaronyd pouftevnifů žitvotojamotětrámil.© Saťožtvetofjemjinémtať
byl i m této ivěci padoliť jejtče fivé pomol.
ným; uftanormiliť tedy Den, Údežto fe do famoty
odebrati minili, a fdejto pať, nefměřimfje fe
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niřomu, úmofl frouj rve fEuteťumebli. Ale bebli
iwý ujec jejid zpozorotval brzy, že bbli bům jeho
opujtili; jal fe jid tedy ihned 8 melifou péči a
(nažnofti bledati, a jefito byli flabi a cefty ne
poroědomí, brzy ji Dobhonila do přibytťu jeho
nazpět přirmedl. Domwěděrmfe příčiny utěťu je
jid, činil jimi mírné ropčitřy a ftarvěl jim před
očí mnobhonájobné nebezpečenítivi, do jaťehož
by fe fin tve mladém a nezťujjenémrěťufén
ftrany fpafent mydali; nadto doťazomal, že jim
£ wyroedení zbožnýů zámyflů jejih přibytef
jeho pojftytuje rvětiji Dezpečnofti, nešli fteráfoli,
byťby febe ffrytějfit a. od [idt rozdálenějíji pouffffa.
S uznali 8e d0banbením dybu fmou, a želejice
ji profili ujce frmébo, by jim odpujtil, je jej
tať zarmoutili. Rabyrfje pať moudrými jeho
Domluvami a uvedenými dutvody lepffiho po
znání, ubezpečorali jej, že fe nuiže ftranu ji
upoťojiti, je již niťdy coš podobneho nepodní
fnou a je ani důležitého nějaťéhu předjetozetibezradyjehojižčinitinebudou.© Ujec,ntaje
jiš tificeronáfobné důťazy poflufinofti jejid, upv
fojil fe těmito fliby a nedal jin opět £ telife
vadofti jeji na iwůli, aby fe dndem horlitvofti
(tvé me tvffem fpraivomati mohli. LD té doby
ivedli uproftřed fměta ne žitvot poujteroniďy,
nobrá mnohem twice život angelity, tať že fe
ftali obdiroormáníntvefiferé frajiny ; obztvlájitně
Angele fe dámalo obyčejně flaroné příjmění

„panna Chriftormy a Smětice rájíté.“feden lid hleděl 8e zalibením na tyto
tať Črájné tozory ctnofti, a nemohl fe ani dofti
topnadběťormatiBánu Bohu, Sený nervinné dufje
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tyto tať úzce fpojil. Ale Bůub odňal YAngele,
jisto byl © wytvedení melilýů záměrů uftano
til, brat © tento poflební předmět pozemíté
[afty jeji, pormolav T fobě ctnoftného bratra je
jiho fmrti přebročafnou. Dáf fe jnadbno pomý
fliti, jať hořceSrětice ztráty této pocititi mu
fela. Nicméně tvffať proto myfli nepozbbla ;

ano Ďufje jeji nabyla norvé filp. © po nalej imu odbánije do vůle Boži; jednalaf tu %n
gela jaťo ponižená flužebnice, Úteráž tve tofjemodtovulePánafivéhozámifi.© Obětotvatvíjife
tedy znoru a uplněji ánu fmému, umínila
fobě, je napotom toliťo o to pečomatt bu
de, aby feanala cefty, fterýmiž ji Prozřeteblnoft

pan rěfti mini, a aby po nid toždy ochotněváčela.

Slatva třetí.
Sw. Angela fe natoracnje bo Dejenzana, fbež
je jí u twibéní před oči ftaví fpolečnoft, jišto

aříbiti měla. A touhy po wětjit dofonalofti

wftupuje Smětice do třetího řádu mat. $ran
tijila.

3držemíji fe Angela oťolo ffefti [et m Salu,
natvrátila fe opět Do ODefenzana, do Domu
otcotvjtého. Stalo-li fe to za příčinou fmrti
jejiho ujce, či-li ji £ tomu coš jiného pobnulo,
nezaznamenali žirvotopifcotvé jeji. Aedať je tatfnadnopopfati,jaťouraboftinaplnění| byli
příbuzní a foufebe, tbyž nábožnou pannu tuto
opět $patřili. Radoft jejich byla tim tětfji, čim
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tvětffiho zármutťu byli před tim nab oddodem
jejim pocitili. Sropffilať pať radoft tuto jefftě
1 ta ofolnoft, že fobě Angelu Dárono již mezi

febou miti jáboli Pterášto zábojt fe iv nitimice amábala, čím tvice fe porvěft o atvlajítní

ctnofti a fmatofti ej vozffliřorala. 3de to otčiněnalezlaAngela£ nemaléradoftijméjafoufi
mladou pannu, fteroužto fobě za příčinou její
neinnofti, Horlitoojtia jiných Arvalnyd nolnft
nofti nad miru zamilovala a fterouž za fpo

[ečniciK coičení výb ztvolila.Mabuzotvaly pať jedna Druhou £ neujtátvajícímu po
fračomání na cefté ctnofti a fřeffanýté dofona
[ofti. Bůh tofjať Smětici jejítě i tuto přitelťyní
odňal, dtěje, aby pozbatvena jfouc rvffelife utě
dy pozemýte, tim topájii Doťonalojti dojábla a
tim jdopnějíjím náftrojem Č tyivedení záměru
Šebo fe ftala. © záměreh těhto měla Sivětice
notvým tviděním poučena býti. Krátťy čas po
fmrti nadaminčné přitelfoně mé odebrala fe
Angela 8 něťterými foudružťami na pole, budto
aby je tu netvinným způfobem tvyrazila, budto
aby na dělníťy doblidla. Zu fe iv čas fivačiny
odloučila od foudružeř a odefjla pod jiftou tvi
nici mezi mějtečlami Salem a Defengauem lešicí.© ZejitojituzaIupeniníivinnéhoČniene
nebylo (ze tať jnadno fpatřiti, imobla fe zde
volně a bez přeťážťy pomodliti. Badjji tedy
na folena projila Bána Boba 8 nejmětífiurou

cnofti dujfe fimé, aby l ofázal uejjiftějíji cejtu,po nijto by fu blahojlamenému cili fivému Do
ftati fe mobla, a aby ji pofjfytí potřebnoh pro
ftřebťu, by je pať cefty té niťby nefpoujitěla.
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Rdyž fe taď ivroucně u prolétvání mnobýd flzí
u še madydhánim modlila, oterořela fe ji před oči
ma nebefa, a tu jpatřila, terať fe 8 bůry nebeš
E zemi, a fice Č onomu miftu, fDež fe nadázela,
fpoufiti nefimrně iweliťy žeběrť, po němž ffimělé
řaby ffrvoftné oděnýd a forunfowými infyozdobenýhpanenfeftupormaly.| Přidázelyíto
pořádťu ielebném a poditmubodném, prozpěmus
jice pofrvátné pífjně 8 utěffeným nápěmem. Sou
blafili 8 mimi taťé rozliční [iběznějici náftrojo
mé hudební, na něžto hráli angelé, jenž 8 pan
mami fe ftřidajice Oma zpěmůďé fbory tvořily.
Angela byla nefmirnou radofti opojena, fpa
třivffi, je fe tve jboru tom nadází talé milo
iwaná přitelťyné jeji, Úteráž byla před nedbávnemumřela.© Přibližifiifepřitelfynětato
E Angele promlumila © ni tafto: „Angelo
měz, že ti Bub midční tohoto popřál,
aby ti dal na jrozguměnou, že prvé
nežli umřeš, máš m Brešcit zřiditi
$polečnoft paneu, podobnou této po
[ečnofti, což fe ti timto i přiťazuje“
Wa to fe řady blahoflameund těchto toznájfely
opět £ nebefům a iviĎění zmizelo.

YAngela zadomala m dDudu fimém jirvyý
obraz rvfjeho, což byla tve tvidění tom jpatřila,
a onen zroně nebefte hudby čafto iv ujjih je
ji je vozléhal. Sefito fe ji byl obztoláfitné
nadaminěny rozlaz Boží bluboťo m frdce reryl;
přemufflela od té drvile, jaťým apůfobem by
jej to ffuteř urvěfti mohla. Še fe to ftalo
teprrma po uěťoliťa letech tobo byla přičinou
poťora jeji; neboť fe domyfilela, je- jefité
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nebojpěla © talotvému pobnilnuti, a je fe ji
neboftámá potřebných ctnofti, aby fe Č tmptve
deni tať tveliťeho bila obmážiti (měla. © ffu
tečnofti onoho tvidění fice nepodyborala ; pře:
frmědčomalé ji o tom mnitřní cit jeji ; tvice ji
ro tom toffať jefitě utrprzoralo ujijiťotvání je
jiho zporměblmla, jemujto ble obpčeje froého 8e
tvjjim upřímně fe frěřomala; protož fe od té
doby 8 mětfji jefitě horlitvofti fnažila, zDofona
liti Duda ftoého, aby 4 něbo jhopný náaftrojčmyrebenízáměrůBožiíučinila.© Bprozu
měroffi teby, bučto ze zivláfitního m onom tvis
dění obdrženého poučení, a neb ze tonitřního to
dufii jeji vozniceného frvětla, že ona fpolečnoft
panen, jejiáto zaťladatelťyní a matťou ftáti fe
měla, obzrolájitně myhormámání a dudoronímu
profpědbu ženfleho poblamt tvěnorvati fe má;
počala fama ob té hmile tento tať fpafitedíny
a bobročinný úřad ble přiležitofti a fily frvé
fonati. %eobpčejnou borlimoftt a činnofti fimou
bormala toffude,fdeťoli problévala, obecenftu
P meliťému užitťu.

Go fe tvjfať zatim fnažila, aby bližním
foým fu profpědu býti mobla, nezanedbámala
tolaftního zdofonalorvání fiveho. Měedělať zajijté,
še ji nebude [ze mfitěpotvati ctnoft tv frdce ji
nd, jeftli že ji fama ozdobena nebude, a je
ničbo nebude míti bo febe ctnofti, nebude-li
jimi obdařen 8 hůry. Proto fe vddala jefítě
a tětíji mroucnofti a borlivofti na modlitbu,
přefroěbčena jfouc, že moblitba jeft nermybnu
teblně potřebným a záromeň nejmocněffim pro
ftředřem, jimáto [ze ctnofti dojiti. Jnajíc z tvlaftní
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atuffenofti, j fto. přijímánípoffytuje budu nádpřirozené fiy, byla by ráda čafteji přiftupo
vala ťe ftolu Báně; nedomolil ji tobo toffal
její apotvědlníř, ačřoli mu tvýborné tvlaftnofti
a meliťé zaflubp jeji neznámy nebyly. Obámal
fe gajifté, je by za nezpufobného mudce duffi

otvajomván býti mobl, foyby Angele čaftěji ře
tolu Páně přiftupomvati domolil, což fe tebbáž,

jať vrbu podotťnuto, ofobám fivětjťým nebo
Ivofotvalo. X odftranění těto přeťážťy fobě tedy
Angela Čonečněujmyflila, že tve třetin řádu fto.
rantifila odětu řebolný na febe mwezme.

© myfilenfon touto fe fice byla již jsčafu přebýmání fvého < měftečtu Salu obi
rvala; a to bylo fnad taťé přičinou,-že tať ráda
natvfitětvotvala brám řádu frantifffánfteho, Čte
rýž od domu ujce jejiho příliš tvzdálen nebyl.
Ale tebbejffi Duhotní tvudce jařož i ujec její,
8 nimiž fe byla ftranty toho vadila, předjfetozeti

jejiho uefdtvalotvali. Podtvajie nýní tu Defenganu tvětjji fivobody, Oomnimala fe, jeby byl
čaš přihboduj, aby předjemaeti fivé tve ffutef

uvedla. Pobnuly ji © tomu taťé jefitě Neduvody. Medělať fice dobře, že ctnoft nezáleží
Io. oděru, a že oděm taťé niťomu ctnofti ne
uděluje; nicméně byla tařé přejvědčena, je
Orinaté a před jivětem opotvržené roudo, ob
arlájítně ofoby jenfteho poblatvi, £ tomu tvzbu
duje, aby fe tvyftřibaly nebezpečenítmi břihu,
a že jih mlěťy napominá, aby tvnitění mý
filení frdce jejih 8e zetvnějíjím odětvem fe fro
wnátmalo. Aajic dle onoho tvibění jiné ofoby
poblami fivébo předeífim © tomu tvěfti, abb

» bo
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je neoddáraly marnoftem a nepřidržomalyfroč.
ta, mufela jim tv tom fama býti tozorem, a
ffročlon přiřlabem fivým je předázeti. Obztvla
fitně flib čiftoto, jařyž byla přijimajíc řebolu
třetiho řádu ble ftanotv řádu tobo učinila,
měl ji © tomu dopomáhati, aby tedla jitvot

angelýty ; nalcí toho dle uznání jejího zapotřebi, měla-li fe fdyfi ftáti hodnou mudťyníoti
Beránfa nepofifrorněného.

Sdbyž náležitým rozivážením toffedh tědto
ofolnojtt a neujtálnmi modlitbami předjetozeti
jeji Dozrálo; zjervila je Čonečně dudoronimu
toubci ftvému, tternáto je za dobré uzual, fdrod
Bič a potrorbil. Učinil to tím raději, jejito je
domýfilel, je fivatý a nábožný život, jafyj
byla Angela Hž tu odětvu jmětilém tvedla, po
ffytuje Dojtatečného rufojemýtoí, je Srvrtice
tato i napotom řebolou, jižto přijít minšlefpramomatifebude.| Učtuuvjjítedypotřebné
přípravy a Ďorozuměrvfji fe 8 předjtatvenymi
řádu, tozala na je odět řeholný, aji m dřia
Otvacátém rou tvěfu jimeho. Bo Ifoučeném
notviciátě tvyauala záťon třetího řádu frvatého
osrautijíla na způfob oněď ofob, jenž rou
den řeholným oděny jfouce, pofpolně tu flá
fiteře nepřebyrvají.

Spijorvatelé života jro. %ngely tvypra:
rouji jeduoblajně, že Stwětice tato ueryflorvitedl
nou radojti naplněna byla a ze prolévala bojué
(ky, fopž fložirvfii oděrm fwětjfy roudo řeholné
na febe brala. Den tento porvažotvala za frvuj
Den fimatebný a rabomala fe, že ji [ze tať flu
mným způjobení Doťázati, jať twelice fivěta a
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tojjeho,cotveftětějeft,nenámidi.| Belifou
utěbou ji taťé naplňoralo pomyfilení, je pro
ftředťem pojmátnoh flibů fe může užeji fpojiti
8 Sejifjem Cbriftem, Bojžíťůnr dotém fvým,
Šenž byl již tať dátvno jebiným předmětem
torouci láfty jeji. Od té Doby pečovala tim

Inajněj o to, aby fe žitvot jeji tuždh frotvnával še ftwatofti jtatvu, jeji fobě byla ztvolila.
Byla-li od utlého dětinftivi fjivého iwedla žitvot
ftvaty a neubonný; ufifomwala nyní tim twice,
projpuvati ive toffelifgh ctnojtedh. Spifotvatelé
onoho wwěťuji dali nájledující ftvěbecttvi: An
gela to dudotvním životě tať tvelice profpěla,
še tvfleďo, co byla před toftoupením. do řádu
myřonala, nebylo ani fu přirovnání 8 tim, co
napotom čiínila.““

Slatva čttorta.

Potčjt o jimatofti Angely fe čím dale tím tvtce
vozffiruje. Smetice pridazt bo Bregcie, fbešto fe
ujozuje; odtud podnila fratfou pouť bo Man

tovy Iu hrobu blahojlawenefauny.

Jpuůfob žitvota, jaťyž tvedla Angela po
tvftoupení fivém do třetího řádu fiv. rantifita,
naplňotval faždého, Čoož o učm flyjjel, nema
[pm obditoem. Bynifalať umrtivománim fmyfli
fivýd, fEromnofti, etvangeliďou dudobou a jinýmiČrájnýmictnoftni.© Rebylaťbyfezajifté
mobla 8 tvětfji toroucnofti oddáivati modlitbě,
nebyla by fe mobla ftÉviti tvětjjt čiftotou frdce,
aniž by ji bylo býtvalo (ze, pobhrdati u tětjí
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miře “věcmi pozemílými, foyby byla žila na
pouffti, tozdálena [polečnofti [idjře a odráněna

před nebezpečenftrorm, též nábožným buffemuproftředftvěta při řažděm Črotuhrozitvá. Sfouctveftvětěáltoa,P efititiafeobcotvéní8[dmi,
při čemž fe tvzdy tvelmi přitvětitvě a rolibně

homala; bk tofjaťrozmloutvala8 jinýmioliř tenfráte foyš fe Oomnimala, je ji to
lafla £ bližnímu da *pominnoff uřládá, tová je
totiž uobla naditi, že 3 rozmloutvání toho nějaťý
budotoní projpěd ropplýrmati bude. Zalomým
spufobem atitala fobě [úftu fpoluobčanů fond,

Čteřišto mifotvání Godujůý ctnofti jehé ani dofti
topnadtváliti fenemohli. Wybáma nů aa angela,
jená byl tu flátvě a le blahu tvlafti Lo 8nebe sftoupil. A této mážnofti a laffy fobě
Yngela nesíjřata toliťo froatými přiťlndy nebe
čeho jitvota fivého, nýbrý č innobonafobnou
pomoci, jaťež bližním froým ro Oudotvntů 1 tě.
lejnýh zúležitoftedh pojťytorvala.

Během tim je čím dále tim mice vogffiřo
mala porvějt o fvatofti Angely. Ja tou přiči

nouroot) a oťolnýh Črajin mnohé ofobyrozdilnýh ftarni do Defenzana, aby Smětici
fpatřit ašnť dudormnímuprojpědu fivémunlumitimobly.| Weicizinci,jenžbylinej
tvětijí oddanofjt £ Angele projetvotvali, oynifali
urození a abožní manželomé Seroným a fateřina3Patengolům.© MajicemPatengu,ue
daleto Defenzana, meliťé ftatly, dromat fetat Lažboročněpo něřolit měficů; ade fe jim

doftalo přiležitofti,je fe moblijinabnoprát8 podrobnoftmi brdinnýd ftutřů, jaťéž Angela
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protvozotvaln; ano čafto býmali fanti očitýmí
jwědty těchto ffutfu, jejíto za čas pobyti fivéhowPatenguSivěticinezřidřa| natvjftěivomali.
Odtud mwni potftala jádojt, aby ji alejpoň
aa. čas. fiwébo přebpivání w $Patengu u febe
niti mohli. Aemobouce ji tvffať £ tomu pře
uluviti, aby u uid po delijí čas přebýmvala,
žádali jí, by alejpoň po něťoliř Dní u nid fe
zdržela. Přitouuofti jeji Lytvali tať mzdělání a
tafotvou utědáou naplnění, že fe jim zdálo, ja
foby byli tve fpolečnofti panny této tvrdolublaženojtidojáhli.| Miděliťzajijté,jalpřijhů
jejt fama £ fobě; ale- záromeň pozoromali, jať
mírné a laffarvé Č jiným je domwá. NezifitnoftjejiobjemotwalafetvČaždépřipadnojti.| Učí
nivffi flib dudoby a zaivázatvýje fe, je tolifo
olnužnamí živa Dude, nepřijala mfdy, čes
hoj Č ivyžuvent a přiodění fivému ffutečně anevybhnutedínězapotřebíneměla.© OOzivláfitně
pať fe uadjjené Dorlivojti jeji dofti ivyuadi
iviti nemohli. Káralať při Fazde přilešitojti, co
bylo fárání Úodno, a potvzbuzotvala fe ctnofti,
fdefoli fe to činiti dalo. Slorma její býtvala
tvždy přiměřená fdopnojtem a ftatvu tě, 8 ni
mj muovila, jafož ©jiny ofolnoftem, tv nidyš
fdo pojtatveu byl; tať že by fobě ani nejzfu
fenějíjí tvudce Oudorvuí tv ohledu tout nebyl
jinať počinati mohl.

Zato oddanojt, jalouž zbožní mauželé tito
Č Augele pro její jmatojt najevo dátvali,
Itala fe projtředťem, jehožto Prozřetedlnoft Boži
Č tomu použila, aby Angela 3 mějta otcotvffého

2
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poťojně odejiti a tu Brešcii fe ufaditi mobla,
fdejto dle uftanomení Božího tvelifé tvěci top
fonati a Fdež obztvlájítně notvy fpoleť panen
aaložiti měla. iným způjobem by nad při
buzní a fpoluobčané jeji ani nebyli připujtili,
aby jin: taf drahý pořlad odňat byl. Prátvě
tebdáž pozbyli jmenovaní tvýteční mauželé před
točajnou jmrti divou jpnu, jež byli frdečně ni
[orvali a jenz byli této ldffy 1w plné míře 30
fluborali. Safťoli fe rodičomé fnažili, aby ná
ramnou žalojt frdet jivýd utijjili; jařťoli pou
šivali € umírnění Dolejti five tvfjeliČnh pro
jtředfu (idffnd a rozdilnýů úvah, jaťyhš fto.
nabožeujtiví pojfotuje: nenalézali přece žadouci
útěby a zuújtalipobřižení to náramném zármutřu.
Upamatorvatojfe fe ale na utědu, jařouž byli
tu Patengu, nadázejíce je tve jpolečnofti fivaté
Vngely, caftěji pocítili; umínili jobě, požádati
ji, aby fe £ nim da Brešcie odebrala. S učinili
tať, předitamice Stvětici, že 1vyfond zname:
nity jEnteť [ájtu, bude-li je 10 nefidrnéní boříjejidtejfiti.© AWedeliivýjať,žeAngelacoDo
fonalá řeholnice bez potvolení neb nařízení před
ftarmenyd fmyd ničeho nepodniťfá; proto tafežádojtjiwouuapředtěmtooznámili.© Předjta
tvení řádu jádojt tuto fuajně podporotvali, do
Aunfivajice fe, je Angela nabude notvé přileží
tofti © vozimnožení zajluh ftvýd, Ldyš Je ji na
řidi, aby co nejdříve £ ivyfouání tať Črajnéhoiutfu| Fřejťaujtehomilofrdeujttu:do.Dreácie
fe odebrala. Srětice upofledla rozfazu tohoto
beze toffelifého fe zdráhání a odebrala fe do
Domu rodiny Pateugolum, fdešto tafé, co fe 0Ď
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ni požadotvalo, fitajtně toyfonala. 3dáloť fe
nábožným manželům těmto, že to ni opět ziffali
ony a rodiče ftvé, jidito byli před nedávným
čajem pozbyli. Angela jim jEutečně zaftárvala
mifto matfy; protož ji taťé oba za matfu po
tmazotvali a co taťotmou ctilt a milomali.

Dáť fe fnadno pomyjliti, jať melifé tvážnojtifoběAngelatvtomtotvzdělaném| měftě
ziffala ; toždyť fe mohl Čaždý patrně. přefivěd
čití, jať fiat? dny five frivi, budto 1v. obco

wání 8 Bohem, tevají na modlitbád, (nĎto
VYČOtATOÁUÉMKtutťu Lřejťanýte (dffy u nemoc
nad a aformoucenýů, Hledic poffytotvati po
moci, foefoli ji zapotřebí bylo. Mnozí Č ni
přiházuvali $ profbou, aby jim udělila rady
a aby je tvodila po cefté ctnofti. Mezi těmito

byl obzivlajítně nábojný obdhodníf, jmenem %n
ton de "omani, fterýšto pořadnýma tv prů
dě. fřejtanýfym kevtem přátelům vým 10
frátee dal patrné diřasy, jať tvelifého Oudo
toniho projpědu byl 3 čajtejiřiho obcotvání de
Stětici nabyl. Spozorotvatu zbožný obhodniť
tento, je Angela topfonaivffi uřol fivuj tv Domě
Patengolito, opět do Ocfenzana namrátiti fe
mm, nabldnul fe ji 8 bytem, a dtěje ji po
bnouti, aby nabídnut toto přijala, dofládaí, še
ná m Domě five přidyjtanou fivetničťu,fdežby
bez přeťážťy, jaťo na poujíti, pobojnojti jin
fonati mohla. Angela nátvrh tento ráda při
jala, joudic, je zdměrimí jejím tvelní přihodny
jeft, a to tím ice, jefito fe ji 1 Breécii do
ftármalo Gojnýý přiležitojti £ toyfonátvání ffutfi
Přejťanffeho milofrdenftivi. Wohlať tu čafto ne

o%
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mocné uatvfitěmpotmati a přiťladem a poučotvá=
nim fivom po cejtě ctnofti a zbošnojti ivoditi
mnodjé utlé panny, fteréito ji fobě byly zawudťynízvolily.| Oznámilaťtedyumyjíftotj
předftavenym třetiho řádu iv. Zrantififa, Pte
isto jej (drálili; načež je odebrala d0 domu
pána de Romani, Edejto fu twzdělání tnějffanit
iwefiní přiťladny život tvedla.

Jtofu 1522 untnila foběAngela podnifnouti
pouť Do Wautovy. Sedimnácte let bylo uply
ufo vd fmrti zbožné Ojanny, panny 3 třetího
řádu fw. Vominiťa, fterájto pro neobyčejné
etnojti fivé a pro mnobondfobné mulojti, jaťož
U pro zdzraťy, fteréž fe byly po jejim: umrtí
na. přimíutou jeji udály, od obyivatelu Yan
tomffyd co Živětice etěna a „blahoflatwenou“nazývánabyla.| Rěfteřijpiforvatelejfoutoho
Odinuění, ze SOjanna bymwala za čaj žitvota
vého Otuvěrnoupřitelfyn Ztvefice naffi, což je
ivffať s jiftotou torditi neda. Chtic tedy Au
gela pofivatné pozujtatťy LlahoflamwenéOfannt
uctiti, přidrujila je nadznuněncho rofu Če po
[ečuofti zbožuvd a toutež úctou £ zefnnlé fin
šebuici Boží vozmicenyd pam, Š nimž je na
pouť tuto tvydala. Přijjedjjí Do Wanfotvy 5a
fftavila pojivátný rob, a potrivatvýji tu Dlou
bou divili ua modlitba, tvrhla fe unejjena
jfouc dudení pobožnojít na rafetv, již u pros
[eroánt mnohyd jiz © ivelifou tvroucnofti l
bala, čímž tvjjiní přítomní nemálo pvohnuti
byli.

$Wrojeviviji způjobem timto blahoflatvené
Ofanně uctu fiwou, natfftěivotwala pal i jiné
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«brámy a oftatťy, jidito fe tve flatvném tomto
měftě mmobo naddai; aufjtatvitvfji pať po fobě
památťu mmobonájobnýd dobrých fČutfů a ctnofti
nazpět bo Brešcie fe odebrala. 3molilať ceftu
na Solferino, dtic tam tvyťonati ffuteť Tře
fťanjfé láfťy jednomu z přibuznýh ftoyd, fte
vyjto odtud za neznámou příčinou tvyporězen
a odnětiní ftatťů potrejtán byl. AnižetjtimíSol
ferino, jaťož i Saftiglione byly tehddž řišířa
léna, tv jejidšto Držení byl Úniže$udniť z Gon
zagy, ftrůc vehlajneho Stětce Aloijia z Bonzagy.© WědouctedyAnyela,jeÚnížetudrotď
mwSolferinu jidlem jejt, obrátila fe tam a žá
dala © němu připujiténu byti. ejito fe potvěft
o fivatojti jeji tv oučd Čončinád byla již Coz
nefla, zarabomal fe níže, že fe mu dofjtane
přiležitofti, aby še Srwětici rozmlouvati mobí;
protož ji ihned milerád © fobě připujtil a ble
Děl, by 1 Úněžna Rateřina, Goť jeho, tv raĎofti
tě učaftenftii brátt mobla. Wecýcemef popifo=
ivati, jafým způujobem Stwětice od. zbožný
tědhto manželu přijata byla. Saťf mile ivyflo
mila žádoft ftvou, ihned £ nt přirvolili. Hojfy
tmuvffe ji pať přiležitojti fe mluvení, pozoro
mali $ užajem, 8 jaťou fEromnofti, pofovrou a
mirnofti fobě Stvětice počíná.

Byliť by ji rádi po tvždy u febe podrácli ;
ale Angela rozžebnatjji fe 8 nimi 8 radofti do
Zamilomaného mějta fimeho Brešcie fe na
trátila.
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Mlatva patá.
Bouf Ungely bo fmaté země.

Dudomní utěha a teliťé milojti, jidito
je byla Angela na pouti do Wautotvy učaftnou
Itala, tozbudily tv nt touhu po Dali pouti.
Váfjtou £ ufřižovanému Sežijji vozuicena jjouc,
donmivala je, jeby tu zajijté patrný diťaz této
lájty fivé dala, Fdyby narojítivwila ojobně ona
míjta, Fdež tajemftroi lajťy, najje totiž ivylou
peni, započato a dofonáno bylo. Zu fe tvffafšáromeň© předjtatvotvalyOudujejimivelife
obtižnofjti, ne fice za příčinou nejnazt taforvé
cejtys těďhto je nelefala; ale za příčinou jejiho
poblami a jeji nezťujjenofti, fteréšto ji, jať fe
donmirvala, nedoroolotvaly, aby fe vydala tv
toliferá nebezpečenítmi, jaťaž by ji tv tědito ci
ab, ponejívice od furotwého lidu obydlených
frajinád potťati mobla. Jatin ale Buh, Senž
byl žádojt tuto do jrdce jejiho tvložil, neočefá:
wangnt způujobem ivjfeliťe přeťážťy tyto oditra
nil. Bartoloměj Biaufoji, blisfý příbuzný jeji,
muž to tvelnii nábožný, dormal již po deliji čas
tutež žadojt tv frdci fivém. 5 oznámil při při
ležitojti Angele, jišto fobě nad miru Wdžil, že
by fe rád na pouť do (maté země imydal. An
gela pomažomala oťolnojt tuto za. přihoduou,
od Boba ji pofťytnutou přiležitojt, aby přání
jmé ie ffutef urějti mohla. Sýmáalila tedy
umyjl příbuzného fivého a Přiznarvýji fe, jc již
dátono totéž ro umyjí iw3ala; nabídla je nu,
še ceftu tuto 8 ním podnifne, Eteréšto nabidnuti
Bartoloměj 8 ielifou radofti přijal. Ale tento
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příbuzný jeji byl jefitě mlady a neměl Do febe
potřebných (dopnofti, aby tať dalefon a nebez
pečnou ceftiu říditi mobfl. Buj jim tedy zaopa
těil jefité třetího foudruba, jený byl 8 to, aby
zaležitojti pouti fpratvoroal 8 moudrojti a obe
ařetnofti, jaťydhi © tať obtižnému poduifuuti za
potřebí bylo. Soudrnj tento byl dobrojrdečný
Antonín de Romani, o němito již 8 ivrýu řečbyla.| Jbožnýmužtentotoužiljižodedátvna
po pouti do Palejtiny; 1 ujnejít fe, je pouť
tuto podnifnou na lodi, fterájto faidoročně
jaruiho čafu poutnify z Bendtef do jivaté země
odrážela. Čo tvffať zatím potřebné připratoy
£ cejtě té činili, počala je roznájjett tv Brešcii
porvejt, že uadaiminěná (00 toho rofu neodpluje.
Když nemilá porějt tato 1 zbožného Antonina
dofila, odebral fe po práci do Lanciana, Domu
iwaje je, že toho rofu již nebude [ze pouť tu
podnifnouti. Stonaje ceftu před Benatfy, nalezl
tam vogrotutou poutniďo:: foroufem, m. zna
meni, že tvláda (08 8 pouhufy Do jivaté země
wypratvi. Š dal o tom hned uarvějiti do Brescie,
nozťáza Angele, aby bez mefifání i 8 Barto
[omějení do Bonátef přiffla, by je odtud na
ceftu do Palejtiny iwydati mojli. 3práma tato
naplnila Angelu elifou radojti; rozžehnatvýi
fe de známými fivymi roydala fe privuho Čvětna
rofu 1524 cv duda poutnice do Šala, odfudi
pař 8 přibuzuym fam Bartoloméjem £ Benát
fám pojpidala. Aa této cejtě, jiz obadiva na
fonid fonali, oťázalo fe patrně, Eterať Bůb
iverné flužebuici fié m Čaždé připadnofti zrvlá“
ftním způfobem odrany frvépofEptorval. Ifouce
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nedalefo mějtečťa ARontebella, (patřili před fe
bou potoť, přes nějž tolifo fu pobodli pějjih
jednodudy trám položen byl. Biaufofi, jin muž
mlady a frdnaty a maje nad to Dobrého fonč,
fnaduno přeš iwodu fe přeplamil. Angela, jfouc
plua Ontvěry mwBoha, byla by ráda totéž uči
nifa; ale muž, jehož fobě Lyli co prinvodčiho na
jali, Oomlouval ji, by fe nemyDávala iw uebez
pečeujtivi, jefito pry tať dobrého foně, jafo přibuznýjejíwenn.© ČofezatimntezifebouTa
dili, počal fuň, jenž byl pofud tijje jtál, fu
předu fráčeti, a doftatv fe F onomu $atrnému
mujtEn, bezpečným frofem, jafo po nějaťé po
bodlné filnici, po ném poftupomal,až je fiťajtné
Ču protějfjimu břehu Dojtal. Tomuje průvodčí a
Biaufofi nemálo obditvomwali; neboť z toho
foudili tofjim prátven, že nerozuumt tvor tento
na tař nebezpečné cejtéě tve projpřh Angely
nemiditedlnou vufou a mocí tveden byl. Ra to
Čorai další cejtu až £ Benátfám, famito fe
25. těbož měfice ffťaftué doftali, a fdež od zbož
nébo Antonina, fterýž fe jid byl již fotiva
dočfati modlí, 8 wmwelifouradofti přijati byli.
Druhého dne ua to, byltě to prámě den Bo
šibo Rela, přijtoupili wffiďní těí fe ftolu Báně,
načež fe na loď poutuiďfou odebrali, Čteráž tvy
tábumvjji fotvy téhož Duc jejjtě od. Lřehu
odrazila, — $řeplamvivije za přisuivého tvětru
moře Saderjfé, dojtali fe Do moře jtředo
aemmbo a dorazivjje £ ojtrovu andi do
plouli fu Úřebu u Staneg, Dlatvního to mě
ita ojtrotva toho. Zu by byla nepředrvidaná

„připadnojt poutnífy nafie brzy od ujfutečnění
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předjergeti jejih odirátila. Staloť fe toti,
še Angela, jenž byla pofnd plambu fffaftně pře
ftála, nyní nable zraťupozbamenabyla. eftalo
fe to pajitté bez Dopujítění nejvýš moudrého
Doha, Senž dtěl zpujobem tinto ctnoft fuje
buice fivé přijné zťoujíce podrobiti. Angela fe
byla na nebezpečnou ceftu tuto mydala pouze
80 tou příčinou, aby pobožnojti fivé £ ufrpent
ežijje Obrifta zadojt učiniti a ji Čím tvICe 10
fobě roznititi mobla natvfftivením ončd fivatyd
muijt, Fej fe toto utrpení Seho bylo dálo. Bud
ji fam byl Č tomu potozbudil tonitřním pudem,
jaťýž byl do frdce jejiho vložil. Ou ji fám
byl mimoobyčejnou odranou fou doprotvá
gel a ie zdrami a bez uúbonyaž blizťojádou
cíbo cile přimedl. A Dle! nyni Čdežto již cile
šádofii (vyd dojáhnouti měla, Dopuftil, aby
prárvě onobo fimyflu pozbatvena byla, jehoj, jať
by fe adáti moblo, £ dofonalému upoťojení touzebnoftifivénanejiýšzapotřebíměla.© Wěrní
prumoděí její fe z toho náramně formoutili, a
Donfutvivjje fe, oznámili 2Angele, je ceftu ui
žádným způjobem dále fonati nemobou, jejíto
by prý fe jim náranunů neopatenojí Ivyčitati
mujela.. Djvedčomalit, že nemoc očí jeji při
rozený Děhen pěičitatí flufit 1vzducýua ucjná“

pou plamby, Čteréž převyjfují filu jel A cvy fe řeflo < Brešcii, dofladali ale, fopby
fe tam $ poročitt 0 jejím nejitějti zároveň bo
ftala i apráma, je ji nomwémunebezpečeníti
topftarvili ? Sdělil ji tedy, Eteraťfe na tom ujuefli,
áe nedají ojtatní poutnifh do jimaté země ob

plouti, fami toffať je po privní přilejitojti Ďo
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Beuáteď fe natvrati a odtud je fe pať domu
odeberou. 5 domfouvaly Angele, že fe Ču zpá
teční cejtě tim ivice odbhodlati muji, jejito by
jiouc grafu zbavena učelu pouti té bez tobo
uplně dofábnouti nemodla. Tějfili ji zárotveů,
je Bub, 3 Sebošto dopujítění fe ji nejítějti to
přihodilo, zajijte Dobrou wwuli jeji za ffuteťpřijme.© Angelajidiwyjícdlabezetfjehopo
hnuti myjli; načež jim ale odporvěděla 8 upí
nou Oůrěrnofti a odhodlanojti, aby fe pro taf
nepatrnou připadnojí nelormoutili. „$Dyž mne
Buh, tať doflddala Šmětice, „pozbatvil zraťu,
učinil to zajijté za tou příčinou, aby ume po
trejtal za břidy mé, pro nějto nejjem hodna,
aby ona fivatá imifta jpatřiti mobla; toho
mi ale zajifté brániti nebude, abyd fivatů a
drahá ona míijta dle možnojti jivé uctila, Což
je Itane, Cdyž je ojobně natyjítitoim, ač jejtliže
mě fam za rufu domwedete.Nebude-li mi po
přáno,“ tať mlutvila dále, „mijta tato fpatřiti,
bude to zajijte, jať fe tu dobrotu Boží petunč
dutvěřují, © tveliťému profpěhu dujje mé; ne
boť jíouc rozmanitofti předmětů méně typtrho
mána, budu mocí Duda fivého tin hlouběji po
nořiti tv rozjímání oné jivatyd tajemfttvi, fte
ráj na mifte, Čamá mue zatvedete, tvylonána
byla“ Porzbuzorvala jih tedy, aby nepozbyrvali
myfli a aby zárotveň 8 ni započatou cejtu dále
fonali. Ojtatně, bude-li prý jím něťdoto Brešcit
neopatrnoft a nemoudrojt wyptyťati, tedy je 1vp
čitťu tuto zcela fama na febe tvezme, a že je
welmi ráda haně podrobí, fdyž ji toliťo Dude
popřáno, aby pobožnofti jié tophotěti a Wy
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fupiteli frmému flaby Duťaz mběčnojti a láfty
na jemo Dáti mohla. Nad tafomou odbhobdla
nofti a zmužilofti flabé panny užájli prutod
coré její. Rerěděli ani, co by měli na její po
forná a moudrá flora odrvětiti. Aby ji tedy
nezarmoutili, což by fe zajijte bylo jtalo, Čop
by fe byli jejitě dele jivatým žádojtem jejim
protimvili, odhodlali je, je 8 ni započatou pouť
dále fonati budou. Když tedy [00 8 poutnify
3 ojtromwa odplouti měla, odebrali fe taťé tvji
ďni tří na ui, a po učjalém čaje fiťaftně Ču
fončinám $aleftiny připlouli.

Welzeť tať fnadno popjati radojt, uctu a
poftvátnou hrůzu, jimiž prontÉimito bylo jrĎce
Wugely, fdyž je ji oznámilo, je již Fráčt po
oné blahoflarmené zemi, po níž byl Šyu Boj
dodil a jišto byl učením a potem fivyim, jaťož1předrahouČrtvtfivonpoftvetil.| Ihvrhla
fe tu ihned na folena libajíc tvroucně zemí po
fwátnou a tvzdámajíc diťy Bohu, že ji milojti
fivou nápomocen byl, aby fe jem doftati mohla.
Ra to je Dalí tvfiiní cejtou £ Serufalemu,
uby odfjud jaťfo ze jtředijítě na oČolní pojmátnámijtaofjtatnípoutifivefonatimohli.| Rebol
met řádu fv. zšrautijjía měli tehddž na hoře
Stonfté flajiter, jeji paf Zurfomé rotu 1550
vyvrátili. Ra bliztu Pájitera, me zdáli aji
padefati fáhu, naddzel fe ujtaiv, to němž ná
božné poutuice přijaty a objluhotwány byrmalp
vd nábojnýd jejter třetího řádu, Čteréj tam E
tomu cíli ujfanotveny byly. m tomto bhoftinci
Serufalemflem tedy i Angela fe ubptomala,
NRabožné řeholnice ji tím odotněji přijaly, pos
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něvadi tviděly, je noft odětu třetího řádu, a
ponětvadž 4 liftin, jež byla febou 3 Stalie ob
předjtatvených třetího řádu přinefla, v neoby
čejnýdhctnojted jeji známojti nabyly. Oftatní
poutníci jinde ubytotvání byli.

Bo přiměřeném odpočinutí počali natvjjtě
ivoiwati fivatá mijta. Angelu ivodilt průtvodco

Ivé jel 30 ruťu. Bytvffi přivedena do. AlévaBetlemýfeho a rozjinajíc tat, fteraf tvěčné
Slovo pro fpafení dujfit naffiů tve zpujobu
dudého u flabebo Dítěte naroditi fe ráčilo, a
to na nuftě tať nizťém a opotveženém ; počala
ivelebiti nejlončené niufofrdenjttvi Šebo, a po
nořena jfouc tv vogjímání miloftného tohoto
tajemjttot, prolétvala hojné fizy a rozproftirala
ruce five, jaťoby ditě Božiťé před febou tviděla
a je tv náručí jmé tvztti tela. W zahradě
Šetlemanjfe a na hoře Kaltvarii cítila taf tve
Hťou utrpnoft 8 trpícím SSežiffem, še fe zdálo,
jafoby bolejit Zsebo fama fnáfjela; frdečné
iwzdydánt její Oátvalo mna jetvo, jať tvelifou
bořťofti frdce jeji naplněno bylo. Obytvlájitné
u ftvatého Hrobu byla fiwětice fřlíčena tvelifymzarmutlem.Šaloftiaifroujjenofti© pronifnuta
jjouc tvyznámala tv frdci, že jeft ivinna fmrti

ka fivého; při čemžtať náramně plaťala arozlpťala, že ani flotva pronejti nemobla. při
tomto jejin natvjitětvotání jiwatýh míjt oťazo

alo fe patrně, je ji Bubh tonitřním ftvětlem
ajemomal pojivátná tajeniftvi jhodujicí fe 6 mt
tami, na nidž fe prámě nadázela. Během tim

ji byl nedojtateř tělejného zratu tať hojně na
brožen, že by nebyla zajijte tětjjího profpědu
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a pouti fmé nabyti mobla, fopby ji taťé bylo
bymalo (ze, na ona mifta zraťem tělefným pa
těiti. A taťovou náhradu zafluhotvala Angela
tvjítut přármem za Hrdinnou odhodlanojt, jalouž
byla 5 ruřou Bojid tuto tať citeblnou ztrátu
araťu fivého přijala a pofud fnaffela.

Srvětict ale nebylo ua tom Dofti, aby
fwatá míjta toliťo jedenfráte natvfititoila; onať
na ně čaftěji putotvala a fo tvždy 8 tout torou
cnofti. 3 fajdeho 3 tědto pojivátnych mift udo
ala fobě nějaťou zbožnon upomínfu, by ji
napotout při vozjunánt žitvota a furt Božiťeho
Bana jvého pobožnojt jivou rozněcomwattmobla.
Ofjtatii čas, Eterýž ji po natvfititvení fmatyh
mift zbytval, trátvila uftatvičně doma, jfouc bez
přejtánt zamějtnána fimatynt vozjimáním a fo
náníinmodliteb újtných, při čeinžzávotveň 301vo
jotvala pofty a mtivení, Eterýmáto je byla jiš
po mnohá léta oddátvala. Odtud fe ftalo, je
mmvzi jejim Erájným přifladem nad míru tvzdé[áníbyli.| Běhemtimzůjtatvilapofobě1to
ončd Frajiudů Erájnou potvěft, Eteráž dle fivě
decttví řeholnífů 3 řádu fiv. $rantijíťa i m po
adejilih čaji netvyhynula. Otec San 3 Ko
lonny 3 řádu zZrantififánffeho fepfal ©rouolo
gify dějepis Syprie a Srvatě země, fterýz I. 9.
1694 wwBenatfád na fivětlo tvydán byl. Wy
pocitam tv nen něřoliť flužebnic Božích, Fterézto
byly pojmátné Črajiny tyto natvjititvily, dofládá
tafto: „Sina flužebuice Božt ojlamila téhož
čajt nemálo tv Serufalémě fláfíter řebolnic
třetího řádu na hoře Sionffé; jmenotalať fe
Ungela z Defengana.“ Zaformým zpiufobem do
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dázi fmatojt powžby uznání a mážnojti, zůjta
roujic toffudp pojehnanou památřu i to potoim=
ftrou nejtozbálenějíjím.

Slawa fiefla.

Angela fe nawracuje z Palefiiny do Bregcie.

Angela by fe nebyla tať juadno odhodlala,
opujtiti tato fivatá imifta, foyby fe nebyl již
přibližil čas, fterýž © oddodu poutnífů ujtano
en byl. Rozloučitvjji je tedy jejité napojledy
$ pojwátným mífty oddázela fonečně z Šeru
faléma, majic jrdce naplněné fiwatymi city a
úpominĚamií a fmáčejic ulice pojivátného mefta
hojnými flzami. Když fe byli poutníci na způ
tečné cefté jivé dojtali do Rámy, mějtečťa to
afi ojm Dodin od -Šerujaléma tozdáleného, ivi
děli fe nuceny, zujtati zde po celýů ojm dní;
neboť fe byli dotveděli, je tv ofoli tomto rota
[oupejničá po nid flidi, od niž by tedy na
ceftě fimé byli jnadno přepadnuti býti mobli.
Stoyž tedy poutníci dlouho nepřidázeli, vdefili
[oupežitví Oivodorvéjinam, Domnitvajicefe nad,
že fe ontno jinou ceftou dali. Vojtatvjje o tom
poutníci námějíti, poujilt příhodné rvile a
mftoupitoffe na lod fonali ceftu fivou dále.
Prroní mifto, Fdež Čotrou opět fpuftili, byl oftrot

Gyperify, tdež fobě něťteřiz zejí voziličnýhroěcinařoupitiminili.© Odplatvitvijefe
paf odfud přiftáli po nějařem čaje u anet
na oftromu Kanbii.

Jbe byl Bub, jať storýu tvypratvotváno,
Angelu ubirajicí fe do fmaté zemé podrobil
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přijné aťoujíce, dopuftiiv, aby zraťu pozbatvena
byla; ale prátvě zde ji zážračným zpufobemzvaťopětnarorátil.| Staloťfetonájlebujícím
apůfobem : Mezi tim, co ojtatní poutníci tu mnějté
mejfffali, bylo Angele iwypratmotváno o jařémit
zdavačném“obrazu, jenž uťřižotvaného Spajitele
předftatvotval. Medena duden pobožnojti, dala
fe £ obrazu tomu zamějti; Ldyž pať před nim
8 wwelifou toroncnojti modlitby five Čonala, při
filo ji na myjí, aby Cbrifta Sežijje profila ouzdravení.| Rozivažoivalaťnamyjli,jebyji,
toyby toliťo jobě žiti měla, málo na tom zá“
[eželo, tvidi-li čí-[1 nic; jefíto fe tvfjať dle roj
fazu Božího flužbám blížnídh fivyd točnotvati
ma, tudy je by ji nedoftateť zraťu tvelmi pře
fášel. Sfouc tedy plna důvěry a zárotveň i
plna oddanojti do tvůle Boží, tvzpivala uťřišo
ivančého Sypafitele, aby ji zrať opět natorátil,
jejíto pry fe tu jedná o rozmnožení flátvy Boží,
o jeji tvlaftuí užiteř, jaťož i o profpěh bližního.
Doťládalaf ale záromweň,že ráda až do fmrti
flepou zujtane, fopby fe fplnění této jeji žadojtisBožiťoumwuliŠebonefrotvnátvalo.| Šotva
byla Úrátfou modlitbu jivou dofoučila, dofahla
opět adratveho zraťu, jejž pať až do fouce ji
ivota fivého uplné zadotmala.

Dať fe Inadno pomyjliti, Eterař zúzraťem
tuuto Oonméní o jeji fivatofti a o moci modli
teb jeji tim vice fe zmábalo. Rebyloť to
tojjať to jediné, což fe bylo na cejtě této pa
trně zázračného událo. Brzy fe opět naffytla
přiležitoft, tv nizto fe oťáznlo, fterať modlitba
©iwětice mocna byla. dyž fe byli poutníci
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nějaťy čaš tv andii pozdrželi, mělo je čtivr
tébo října opět Dále plouti. £ nemalému fitěfti
fivému tuplavil fe na [oč poutníčů i muiftodr
átet aubie, Eterdáto oftrotu tehdáž flatvné re
publice Benatifé poddau byl. Jarormeň 8 lodi
touto odplouly odjud taťé jejjtě drvě jiné lodi
benátiťté 8 drahým náfladem a še mmožítivim
ceftujicich, mezi nimiž fe i nemálo tvaneffených
páni 3 DBendteť nadázelo. Do moře ftředo
aemného fe byli doftali při tvětru příznivém;
tu fe tvffať náhle zamračilo, a nedlouho na
to ftrhla fe náramuá bouře, fteráž [oĎmi fem
tam zmitala a jih nemálo poroudala. Aáflad
3 oněd divou lodi byl tvržen Domoře; to tvfjať

jelítě nepomoblo, jefito fe bouře čím dále tim
mice zmahala. SDdolaivjje po celé tří Dup nů
ranmemu tvinobiti, byly lodi tyto fonečné ztro
ffotány a utonuly 10 moři zarorveň 8 ceftujicini.
Yenť zajifté zapotřebí, obfjirně popifotvati, jať
náranmný ftrad fe zmocnil poutniťu, jenáto oči
tými fivedťy tveliřeho tohoto. uejítěfti byli.
Uproftřed naramného Etvilení a nařiťání, upro
ftřed mffeobecné fformoucenofti a málomyfinofti
zuftala Angela neohrožena a mobla tvffim prá
iwen iwyfmobobitelfyní nejiťajtnýh fpolucejtuji
cíh nazivána býti; neboť majice Č ni. tveli
fou důměru profili ji tvfjicni, aby fe ja„něuPánaBobapřimloumala.| Sdyžfebyl
fprárvce lodní opět tvefla dopil přihledaje po
fojně fu fměru lodi, fpozoromal, že je tvitr
zanáffi fu břehům Berberfťa, Tdežby fe byli
bez podpyby fořijfti mořítýh loupežníťu ftali.
By tohoto druhého nebézpečeníími ujffel,obrátil
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To ©Dračí (Ourazao), fdejto po nějaťemčafe
ifaftné Do přijtatvu je toplamili. Jde ftálo na
fotrvicih turedé [oditrvo, jebojto ivelitelcejtující
naje tvelmi přimětimě přijal; ano poctil i
atvlafitní námjitětvou mijtodršíciho, jejš ofjobné
anal a 8 nímž mu čaftěji jednati byivalo, fobž
byl < Cařihradě úřad iyjlance zajtárval. Nic
méně je něťteří 3 lidu jeho tv noci před od
dodem poutnífi od loditva odrazili, a fice
da tim úmyflen, aby poutnify přepadnouti a
je do otroctví zarvějti mohli. dyž fe byla
pomějt tato rogifičila, byli poutníci náranmou
bázní dojati a nedtěli miďteraťdali ceftu na
Woupiti; Údyž jin tojjať Angela byla dodala

mol odplouli a přijtamupři wětru přihodnéna ivyvázli fitaftně ae tojfelifeho nebezpečenjttot.
Platvitoffe fe 8 náramnou rydlojt přiftamili
fu břehu u Rorého ntěfta 1wSSitrii,odludi pať
bezpečně do Benáteť připlouli.

Sde fe mínil pán de Romani za přiti
nou rozličnýchzaležitojti nějaťý čas pozdržeti.

Mugela zpěčujíc je bydleti ie přibpaču lebo,ubytorvala je m bytu pro poutnice, jenj fe to
řlajjteře jeptijjeť Božího Hrobu nacházel. du
počali poutníci po mějtě rozifiřomwati potvějt o
ivěced) zázračnýů, jež byli na cejtě a ie jivaté
áemi pozoromali, jafo: o přijné zdrženlitvofti,
o tvronci pobojnojti a o neunamené [dfcejivaté
ipolupoutnice jmé; obzivlájímě pať o flepotě,
jišto namjftitvena byla a o uzdravení, z nidšto
pry jedno i drubé bez patrného zázraln fe nesftalo.| Popiformalitaťédetorubněa$tvelifým
uadjjením, Eteraf před utonutim a před toffelifom
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jiným nebezpečenfttim odránění byli, což prý,
jať tvffeobecné ojtvědčomali, toliťo přimlutvé
fmaté panny této děťorati maji. Zyto a mmobé
jiné rěci, Čteréž fe roznáfjelyfu dále Angely,
atvyffily u teffferého lidu miněmi0 jeji fvatofti;
tať je tve nmobýd tozniťla jadojt, aby ftvatou
pannu tuto poznati a 8 u promlutviti mohl.
dtud fe daji tvyjiětliti ony četné uatjjtěty,
Úteréžji napřed od urozenýa tznejjenýh, a
později i od jinvh ojob mffelifého jtatvu a po
volání činěny byly. Aby fe lidu zjednal fnad
nějíji přijtup, pobnuli %ngelu, aby fe 3 obpdli
pro poutnice ujfanomeného přejtehotonla do
Domu, Čdež ubytomání byrali talori durami,
jejidáto nemoci za nezhojitedlné potvažotvány
byly. Zu fe ofolo ní fhromaždomalo ivelifé
množftví lidu; jední přidázeli z jaléfi nabožné
1vffetečnofti; jiní tu blebali pomoci 1V budo
ind potřebáůfivýd a neb moudré rady tv
rozličnýh podybnojteů, a tvffiní oddazitvali
odjud naplnění užajem a obditujice je firo
umojti jejiho doroání, moudrofti flotv, jež 00 ui
flyffeli a nadpřirozenému frětlu, fteréž fe u m
tať patrně objetvotvalo.

Wefifeři obyivatelé Benatiiti byli přejivěd
čení, je pamna, Úteráž je 1 mějtě jejid ubýjto
mala, fiwatou její. Reni tedy diru, je něfteří
d nid přemýjíleti počali, Úterať by ji © tomu
přiměti mobli, aby je i mějté jejid namždy
ujadila. Pozorujíce ji poznali jnadno její utlou
lájtu le bližním a jeji odotnojt, 8 jafouž ie
ivjfelifnd potřebáů pomoci pojfytotvala. Ja
tou přičínou fe domyffleli, že ji nejdřitve po
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bnou, abyu nid auftala, ji poflotnou
přilejitofti, aby bližním fivymbobrobiní prola
šomati mohla. 5 odebralo fe £ ni ive jmenupředjtatvenýh| rozdilnýůmílojronýů| uftatoů
něřoliť mužu, nabízejících ji tvrání doblidřu
nad něfterym 3 ujtatvů tědto 8 podotČnutim,
aby jobě dle libojti zrolila fteryřoli 3 ončd,jenšpropoblamijeníčeurčenybyly.| Járo
rvedořládali, že způjobemtimto ji bude nej
[épe možno, myboměti zbožné žadofti, za Pterouž
by byla ráda potřebným a nejiťaftným pomoct
pojťytorvala, a že fe jí m vylonáwání tědto
ftutťu lájty Cřejtaníle de žadné ftrany přeťážťy
r cejtu flájti nebudou. A nátorhu touto

byla by Angela zajijté ráda fmolila,no utlénut frdct jejímu nad miru lahodil. Aleuajic
ujfaivičně před očima wweliťépodnilnuti, Hteréž
ji od Boha tm Brešct uloženo bylo, tvyinlou
vala fe Ive tvfjt zdivoči offi. šefito fe toffať
obámala, že by fe fnad na ni še firaný patri
arýp neb jenátu Benatifeho jefitě fnažněji dos
[ehati moblo, aby uřad ten na fe mala; ode
la téhož jejítě wečera potají 3 Benáteť, ubit
rajic fe přímou cejtou £ DBrešcii, famá fe taťé
dne 25. liftopadu fffajiné Doftala. dyž fe
byla Angela ivydátvala na pouť do fiv. země,
byli obpivatelé Bredcie nemalým zármutřem
Wličení; obárvaliť fe zajijte, je by ji na Dalefé
ú nebezpečné teto cejtě nějaťe nejítějti potťati
moblo. Ja to mjjať byla radoft jeji nyní
tin toětiji, řopš ji opět fpatřili; a čím ivice fe
Ivyprarmotánit poditonýd na pouti jjeji fe ua
(gd wěcí pomějt o jivatofti jeji rozfliřovala;
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tim"mice je to ni taťé zmáhala touha, aby
ji lv mějté fivém na toždyďy míti mobli.

lava febmá.
Sw. %ngela putuje za přílešitojti milojtitého
Teta bo Stuna £ ztffaní plnomocnyh obpujtů. Ata
tratitofji fe z Sima ubíra fezBregcieboKremouy.

Raboft obyvateli VBrešcie, jaťouž měli
nad tim, že Angela mezi nimi přebjivala, ne
měla dlouhého trvání; WwČrátce fe jid) opět
zmocnila bázeň, že by ji pozbyti mobli. Sať
poměĎito, natvrátila fe Stvětice 3 pouti fié
do MBrešcie due 25. liftopadu. Zu ujlyjjetvjji,
že fiv. Otec Klement VII. oblajil pro roť ná
fledujici, totiž pro rof 1525 1 Riné uilojtitvé
léto, byla by taťé ráda této přiležitojti ©ztflání
„plnonocnýhodpujíťu použila. 3 ujmyjlila jobé,
še taťe do Rima putowati bude, po čemž byla
již dátvno toužila. Soudruhu ť notvé pouti této
nebylo potřebí dlouho hlebati; neboť fe [id 8c
avffed ftran £ Rinu Drunl, aby odpujtím mi
Loftivého léta učajten býti mohl. %ngela fo
nala pouť tuto me fpolečnofti drvou ctihodný
fněji a něťoliťa jinych nábožnýd ojob, $ nimiž
fe fifaftně do fivatého mějta doftala. Dať fe
fnadno pomyjliti, 8 jaťou zbožnojtí a radofti
Srvětice narvjitěvomvala flnamné drámy a hroby
fo. mučedlnífu 1 Rimě, jidito fe tam twice,
než tve Úteréťoli jiné Čončině fiměta nadází.

ři natvjitěmorvání ftvatnů muijt 10 Rimé
fetfala fe Angela jednoho dne 8 jiftym Petrem3Vuglie,Čomornifempapežíťum.© Dužtento
byl taťé to počtu ončů poutnífu, 8 nimiž byla
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Angela předefilého rotu ceftu do ftvaté demě
fonala. Maje tedy známoft o mjjem, co je 8 ně
bylo pamětihodného na cejtě té přihodilo, ivá
jl ji fobě nad miru. Poznalt ji tu na privnt
pobled, a jevil nad tim náramnou radoft, je
je ade opět jhledali. Rabizel fe ji tale fe toffe
možným jlužbám a přede tvjjím flibowal, je
ji ajeduá přiftup fe fiv. Otci. Toto nabidnuti

pomažomvala Angela za nejivětijí fitějti, jeboěby fe byla mobla naditi; neboť doivala
jrdci jivém ivelifou uctu a wášnojt £ nejtvyšíjí

hlavě.Girfive.| Rabidnutitototedy00(ebec
rada přijala, za tojjedny ojtatní fluzby ale, $
jafymiá je ji fonornif ten nabízel, uctivě je
poděfomvala. Byvjji poř jfutečné fe jiv. otci
powolána, předftatvila fe mu způjobem, 1vněmáto
jc nejivětiji Wrounojí, pofora a pobožnojí frdce
jevily; což tvfjaď ani jinať býti nemoblo, jefito
Angela pojvátnou duftojnoft nejivyšjjiho pa
týče Eřejtaujtva ujtamičné před očima měla.
Siwatý otec byt jiš předlem od Lomornífa
jiwého o tvzácných tulajtnojtedh a o podimuho
duyd) etnojtec) poutuice této zpramwen, přijal
ji $ nejmetiji přivětivojt, načež 8 ní po dlouhý
čas rozmlomuval. Seznam ze flotu jejích netvin=

nojt, lájfu a moudrojt, jafymišto wlajtnojími
atvlájítně ozdobena byla; narrbí jí, aby zů
ftala tv Rimě iv čele nějaťélo dobročinucho
ujtamu, fdefoli by fe ji nejlépe (ibilo. Angela
fe tvjjať vymlomvala se flufjnou fFromuofti, a
jať fe £ wwířepodobá, oznámila tafé. fiwatént

Otci, co zářonitému iwyříadači iule Boží, onem
rogfaz, Žterýž ji vd Boha tv nadpřirozeném Ivi=
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dění dán byl. Adyž tedy Srětice to Rimě
oftati nedtěla, propuftil ji fm. Otec od febe,
uděliro ji jejítě před oddodbem apoftolfťého pošebnání.© Pozdějifefměřilnadamíněnémufo
mornilu, jať nerád ji byl propuftil. Doflábal,
še divalné rolaftnofti, jaťýdz byl u Angely
nalezí, daleťo přervyffuji tvffefiťe zprárop, Čteréž
fe o nid rozfjiřujt; podotfť taťe, že by bylo
eliťom fitěftim pro Rin, foyby je tam Stmě
tice tato ufaditi těla.

Angela fe narorátila melmi ujpofojena do
Brešcic, Fdež po uěťoliť [ct přebymala. Tu je

roťu 1528 přihodilo, je Grantifjeť Sforga, po:
flední to tvétnoda Wilánffy, pronájledoman byl
od rojiťa cifaříteho, Čteréž zem jeho plentlo a
bubilo. X uteří fe ubohý mémoda do Vreácie,
fdešto tv Flájíteře otců Barnabitů bydlel. Do
tocdciu je za čaš fivého tu pobýyti o tujjem,
co fe o fmatofti Angely toypratvomalo, byl by
Gmětici tuto rád poznal. Poflal £ m tedy 6profbou,abyjejuatvjifitoila.© Angelamajic
anátoft o nejitějtí, jaťéž tvémodu ftihalo, ode
rala je £ učím ihned, tvedena jjouc fřejtanffou[ajfouautrpnojti.| Rátojitématatoue

fťajtného métvodu nemálo potějfila. KDyž paf
fe tv běhu rozmlutvy jeji přifjlo ©na nynejji
poftamení jeho; tr m udělovala Angela mou
dré rady a hleděla tvfjenožně, aby do frdec
jeho tujítipila nebeffe zajady o trpelimojti, vd
danofti a ditvěře to Boha. Métvoda bytv floty
jejtmí nád míru tvzdělán a potějjen, profil ji
fu Čonci této privní rozmlutvy, aby byla Du
dotoni matfou a radťyní jeho, a aby fe-3a
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něj, za celý drmůr a za ftijněný lib jeho u
Boha přimloutvala. Zardětvffi fe Angela me
fromnofti fwé uad touto profbou, topiloutvala

fe tvfjemožně, Doťládajíc, je„Je welifou břiffnict a že žádných zájluh u Bohanemá. Soni
ale tvémoda tím jnažnějí profil; tedy Čonečně
přece flibila, je proněj a pro id jeho, co ji
možného bude, učiní. Oodanfji mu způfobem
tunto myfli, opět fe domodebrala.

Megi tim fe požár tválečný čím dál tím
Ivice iw ŠStalii rozmáhal; a LOyživojíťo cijaříte
jiš 1 iv ofoli Brešcie fe objemowalo; tu měnili
množí ze tvznejjenějíjih obprmatelt pro tvětjji
bezpecnott fivou mtějto toto opujtiti; mezi ji
upníůí fe i Wledtic Augujtin Šallo aabyrmal
myfflenfou, že fe i 8 rodinou fivou přeftěhuje
do Krenony. Šledtic tento měl Angelu u tve
liťé ivážnofti; jejítě twice fi ji tofjaf tvážila
feftra jeho, Sippolyta, todorma to přiťladného
širota, fterájto še Srětici me twelmi uzlem
(pojent ftála a 8 mi čaftěji tv záležitoftech dufjefiverozilouvala.| Ohtějicejetedy3Brešcie
odebrati, uefli to tveliní těžce, že fe budou mu
jet od Yngely vdloučiti. Rad to fe taťfé obá

vali, jeby Srwětice při mpádu ivojíla nepřá
teljřého do uějaleho nebezpečenýtmipřijíti mobla.
S přimloumvali ji fnažné ( 8 Seronýmem a
tengolou, jenž byl fpolečným: přítelem jejich,
aby je zárorveň 8 nimi do Kremoný odebrala.
Čijař Karel V. zdržomal fe tehdaj tv Placen
cii. %ngela rozmažujíc na mpjli, že by jí upro
třed bhluiu a připratv válečných nebylo tať
fnadno, fonati pofivátná cívičení fjivá; fivo
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úla © jádofti té a odebrala fe 8 nimi do
remony.

3 tu Krenoně fe potvějt o fivatofti An
gely iw. frátřém čaje rogiličila, a jméno její
ojlamwomalo fe po celém mtějtě. Diun, iu němá
bydlela, byl mwbrzfém čaje velí četě ua
ivjjtěrowán. Dle fivědectiví Auguftina Galla,
u něhožAngela přebýivala, fddzelo je ff ©Siwě
fici od táua do tvečera uuožitivi ofob tvýjelilého
foru; uavfftěmomalyť ji ojoby fivětffé 1 Du
Úotní u tvelifém počtu, hledajíce u ni vady
v adležitojtedh Dufji jivýd. Myjiďui, Údož £ ui
přicházeli, obdivomali je nadpřirozené moudrojti,
o jaťouž ua otázťy a podybnojti jejih odpo
ividala. 5 ivévoda Šfovza, o uěmto již dtvr
du řeč byla, nadázel je tehdaž Iv Kremouč $
celym Oivorcnt vým a 6 svelifým imojtivin
wzncfenyd pánu Wilánjíýd, jenzfem byli za
nim přijýli. Zito tvjjiní hleděli přitomnojti 2n
gely £ dudomnímu projpědu fivému použiti.
Ano fovž je byla i iwWiláně rozitejla zprátva,
ae Angela m Sremtoně fe zdržuje; tu Dodazely
nmobé vzácné ojoby z Milana Do Krentony,
aby Ciwětici ipatřiti a u ut rady hledati mohly.
Bud jloma tvěrné flužebnice fivé fprotvázel mt
[oftt fwou; odtud fe ftaivalo, že muzi Dřifinici

flowy Štvčtice pobnutí bytujje, fe obraceli nodřefumvjje je břidu, ctuvjti fe odddivali;
ji, jená Uyli pořádný žilvot ivedli, počali bus
šiti po ivpšiji dofoualofti. Ačfoli ivýjač Ungela.
s tafoiwou horlirvofti o projpěd bližních jivyd
fe ftarala; přece při tom na potřeby ivlaftnídujjevénezapominala.| Setriwalafiejivě
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netvinnofti a tv borlitvém fonám očndýffutřu pobožnofti; mo medena. jfouc: duden
horlitvoft činila jefitě mice.. Cbtic totiž. pra
medlnofti Bošiťe nfpoň poněťud zadoft učiniti
a modlitbami fimými £ tonnm přijpěti, aby Sta
(ii, ztvláfitě pať flatvné republice Benátflé a
ftifněnému papeži Slementu VII opět žádoucí
poťoj zjednán byl: oddala fe tať přilijné tu
bofti a fajicnofti, je přirozenojt jeji zcela umto
řena bytvffi napofledy podlehnouti mufela. By
[af zadmácena náramnou zimuicí, proti. Úteréž
ani nejivatečnějíii [efařotvé přojtředlu nález
nouti nemohli; 1 počalo fe již o uzdratvemíjejimpodybotvati.© PánSeronýmPatengola
jE už oznámil nebezpečenftivi, tu jaťentž fe mna
dázela a tfleden lid ji oplaťátmal již co ze
mřelou.

tezi tim tvflať co toffiďní oťolní 1w zd
rmutfu pobřižení ftali, poblédala na ně Angela
é tváři jafnou a tvefelou; fdyž fe ji oznámilo,
še fe poflední Dobina žitvota jejiho blizi, byla
tafotvou rvadofti opojena, že pojadirvfi fe 1Čožifimém,počala8přítomnými| rozmlowvati
o životu měčném, při čemý fe ji tv obličeji
láfťa nebejřá zářila. Miutvilať o ráji a 0 nt
čemnofti tvejjferýh tvěcí pozemýfnů, a to 8 ta
fotvou filou a Ourazuofti, je nad tin fajdy
užajnouti mujel. Ztordiť fe, je Angelu tv řeči
těto před pul hodiny pofračotvala, a že toffiďni
pofludači úžajem napluční jfouce físy prolé.
vali; ale ne fizy alofti nad blizťoufmrti jeji,
nýbrž mnohem tvice flzy rabofti nad tim, že
jim bylo popřáno, tviděti a fipffeti angela a

3
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Šerafa. 8 nebe, jať fe byli fami tvyjádřili.—
Náranná radojt, jaťoužto frdce Angely tvtito| oťolnoftipřeplymalo,způfobilatmně
iwelii blabodatnou změnu. DĎ tohoto olamžcní
počalo nemoci ubýrmati a Srvětice citila tařo
bom uevu, že za uplně uzĎralvenou Potvažo
wána byti mohla. UWdálofttato naplnila při
tomné jefitě tvětjjm užajem a notvou radofti;
ujijičotvalit tvfjiní, že fe uzdramení toto bez
zazraťu jtátí nemohlo, Zoliťo Angela byla naddofažením| zdravifivéhovelmizavuoncena.
Aeťoli do iwule Boži jal udleži oddana byla;
nicméně toužic po úplném fjednocent 8 Bobem
nad prodloužením tvybuanjtiví pozemjícho utlojemnéfobéftěžorvala.| SpatřivjjiRatengolu,
wytyřala mu, jaťoby ji oznámením blizřé fnirti
byl dtěl oflamati; Čdyž fe tvjjať tento omloi
val, odrvolátvaje fe na myrof [čfaři, poddala
je Angela řízení Stvrhomwaného Vobha a powa
šotwala uzdravení mě co treft za fpádané
břidt.

Dojáhmuvjji tedy upíného zdraví, opet
obyčejné fivé Lajicnofti a fonáni ffutfu lájíh
třejťaujfe je oddala. Vomědělat je tehdaž, ze
na tvrýu Marallo řečenémje zřídilatalivária,
t. j. malé, od febe oddělené faplicfy, 1 nidžto
dle náťrejí z Palefting doneffeného ctihodná
nufta fivatě zeměmypodobučna byla; ©uminila
fobě, je na tento poftvátný tvrů putomwatibude.
Únyfů tento podaázel Dilem 3 nábojné jafeji
atvědatvofti, jefito ji na pouti do PFalejtiny ne
bylo [ze tato fivatá mifta patřiti; Dilent pať
a bluboťé ucty, jaťouž fe nejla fe toflemu,



St. Angelam Krmoně. 51

cožťoliji přejatá tajemítií života a. utrpení
Božiteho Miftra na pamět umádělo. K fomu
cili zatvolala teby známého foudruha pouti fivé,
Autonina, a tve jpolečnofti jeho a uěřolifa ji
nyďd zbojných ojob na pouť Čpojivátnémuonomuivrýnjeivydala.| Amoliliťccjtuna
mějta rem a Lodi, jefito je Angela minila
zaftatviti iw Soucinu, tic tam natoffiviti zbo
šitou Stěpántu, zafladatelfyní paucujíeho Ta
fitera řádu fivateho Douunifa, Eterdžtv potvěftielitěZivěticejtála.© Angelajibylaficejiš
čajtěji miděla; nicmičné dtela přece této přile
šitojti použití, aby $e zbožnou pannou toufo 1
zaležitofted Dujje jivé promlutiti mohla. Wřimo
to by fe sn byla fuad tafé ráda poradila, ja
fm způjobem by fe nejlépe zatvéfti dala fpo
[ečnoft panen, jišto dle rozťazu Božího tv Brešciiaaložitíměla.© oumivalaťfezajijté,žebyji
wěrná tato flužebníce Boží 3 tvlajtní zEufienofti
nellepjii rady to tout ohledu udeliti mofla.
Upoťojivfji zadoft fivou mwSoucinu, ubírala
jc dále, aj je fonečně do Waralla doftalu.
ři pohledu na ona předjtatvent fmatyd mift
byla tvent poduuta a nemvyflotvnou litoftt Ov
jata; citotvé, jimiž byla Dufe jeji při natjjtě
iwotwaní oněd fvatyd měft iw Raleftitě oply
mala, opet fe ji zde zmocnili. Sefito byla pouť
tuto obzmlájitně za tit úmyjícm poduifla, aby
zde profby za ftvornojt Fřejtanjínd Čntjat fo
nati mobla, za. fterýnito umyjíem taťé po
delift čas již mimoobyčejné fajicí juty fonula;
tedy fe Dů jnadno pomyjliti, 8 jať tucfiťou
rovoucnojít a horlimwofti na pojivátném tomto
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miftě moblitby jivé Bohu přednajjela. ©Azdát
fe, še ji Bub při této přiležitojti čáft milofti

výd Kmněrů fond zjemil; neboť fe Srěticepřed oddodem jvým z BWaralla najednou 10%
mwefelila, předpomidajíc, je SStalie tve Erátťém
čaje žádoticiho míru nabude. A fEutečněuzatořel
cijač fu Čonci téhož roťu poťoj 8 republiťou Re
nátffou. 5 8 tmétvodouMilánffyn a 8 papežem
fe taf uplně fmiřil, že 8 počáttu nájledujicího
roťu čtoryadivadcátého nova 1530 vd Ieho
Smatofti tu Bolonii flavně Čorunotván jeft byl.

Slatva výmná.

o uzatoření míru tv Atalit uaturacuje fe JAn
gela opět bo Bregcie, fdežto fonečně fpolečnoft

panen zaflaba.

dyž zmizelotoffelilénebezpečenítti tválfy,
před jaťýmž byla Angela výraný tu Kremoně
hledala; dyftala fe Srwětice tato na zpáteční
ceftu do Brescie, pobytvfji iv Kremoně afi ffejt
mějiců. Auguftir Gallo i se feftrou fivou Sp
polytou žádali ji pať jnažuě, aby fe u nid
ubytotwala. Chtic jim tv tom poněfud po wuli
byti, zuftala něťoliť dní tv Domě jejiů, načež
pať fe do jiného bytu, nedaleťo fláfitera fv. Bar
nabafje přeftěhomala, domuiivajíc fe, je tu bude
moci tůli Boží 8 menfjimi nejnázemi a 8 lep
fin mýfledření tve fluteř uměfti. Widouc, je
fe již přiblížil čas £ myfonání bila, jařež ji to
nadpřirozenéní onom tvidění uloženo bylo ; ztvo
Iila fobě drmanácte ctnoftnýh panen 3 Breácie,
ješ atvláfitním způjobem za dudotoní Dceryfivé
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přijatojfi* boťonalofti umábětí fe'ůlšiťa u“to

jo fpolečnoftifmatácvičenífroá fonátvala.
vě bola po prména ftvatou boru Baraliffouputotmala, nebyly pojimátné fapličťy jefitě zcela

Doftatvenh; Dotvědětvjji fe tedy nýní, je tan
již tvfferfo fitaftně tu fonci přivedeno bylo,

ununila fobě, je fe opět na pouť © Barafluvydá. Když byla tento úmyjl Oudoronim dce
vám fivým oznámila, tvznifla ihned tv frdcid
jeji toužebná žádoft, LH pofivátná ta mufta
taťé fpatřiti a uctiti mohly. 5 nabídly je, že
ponť tuto zárotveň 8 ni fonati budou. Připojil
pať fe £ nim 1 Auguffin Gallo še feftrou froou,
a během tin fe fonala po Druhé pouť na fto.
horu m frpnu rofu 1532.. Když fe tam Do
ftaly, utváděla Angela Duhotonin dcerámfropní
na pamět třlivá tajemfttoí fmrti a utrpení Se
šije Cbhrifta, a hleděla to nid tvffemožně obců
mrouci lájty £ Božíťému ©Aotidufii jejih T103
nititi; zároveň jim tu oznámila, že na ni,
co na zaářladnídh fameneh Oudoroní jtaivent

mzdělati zamnjfli. Krasne na obrazy předjtaivotmala jin živě, co byl Spafitel pro ně učí
nil a jnažila je, aby v ni tvzbudila toubu
po toyějíi Dofonalojti, a aby t frdcid jejid
voznitila torouci borlitvoft, by během tim. na
potont ojobám šenffehopodla podobné city
toděčnojti a lájťy do frdei tvýitěpotvati mobly.

Wyfonarvfíi pobožnojt jivou a upofojitvfit
touhu frdce frveho, roracela fe opět £ bomotvu
fmému do Breácie. Dala fe tvffať 8 tveffferou
1polečnojti fivou ceftou © Wilanu, dtic uctiti
pojivátný bhřebiť z tříže Čhriftorwa, Pterýž fe
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tam u Iveliťé uctitvofti ©otná. ZSaťmile. fetvé
voda Wilánffy o přihodu jejím Dotvěděl, po
ctil ji ihned nárjítěvou a rozmfoutval 8 ni
aa dlohou rvili; neboťbýmala fdyfi to Brešcii,
jať již tvypratvotváno, tuudťyní Ouffe jeho.
Kopz pal Angela f vétvodomi na. tvpjlotonou
šadoft jeho uárofitěou přifila, přijal ji tento
1. 8 mefiťerým Orvorem fivyní tveliní flaroně,
dtěje měrou touto poddaným fiwým ofázati, jať
iwelice jí fobě tvaží. Při tito přiležitojti ji
fnažně žádal, aby zuftala m Miláně, Čbež pry
ft muže roptvoliti mifto, Úteréž by fe ji nejlépe[ibilo.| Járowcňdoťiádal,žeLy,nedce-lizde
auftati famotna, celou fpolečnoft fivou u febe
podržeti mohla; o potřebný byt a tvyžilvení
jejid je by fám pečoval. Bylyť tvfjal marné
tffelifé projby a fliby jeho; Angela fe £ tomu
nifterým způjobení pohnouti nedala. Wědělať, je
ji Buh dce mnti tu Brešcii; a jaťož Dyla jiš
dřime za tou příčinou opomitla žadojti tvanefje
nb. panu Benátiťyd, Eteřižfi ji tv mějtě fivém
mití přáli, ano i jádoft jamého fivatého ice,

jená by i byl rád iw Rimě podržel; tať opvmitla taťé nyní žádojtí tvémody Wilánjfého a
narmrátila fe dv přibytéu jivého tv Brešcii, Čte
vůžto, jať již potvěbino, to foufeditivi flájítera
1 v. Barnabájje je naházel.

V tomto bytu tvjjař Angela Dlouho neo
frala. Odjtěhomalať fe po nějaťem čaje do jinéhoDonu,nedaleforánuftv.Afry.| Rád
berny hrám tento jejtiť w VBreácii měhlajny
ša příčinou fivatýh izpomíneť, fteréžto $ ním
foutvift. Ja ftarodaivnyh čajů nazýtval fe hrám
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tento.ramen ftoatehoZauftina od Erie,
jefito ftál na miftě, Údejto tento ftvatý za čafu
pronájlebotvání fřejtaní 8e mnohými jinýmiatepřemoženými| toyznatvačiČretvfimoutoypce
dil, podftoupito pro tvíru Cbriftormu flatonoufirtniučedlnifou.© Smenotvalfehrántento
tařé hřbitovem fmatého Latina, čtvrtého to
biftupa tv Brescii, budto že tam tento Sivě
tec toyftatvěl fivatyni © úctě oftattů ftv. mučebí
mťů, a nebo že tan: napotom tělo jeho po
břbeno bylo. Zrvrdiť fe 8 jiftotou, že tam ob
počivá tvelilé množítiví fiv. mučedlnířů, jež
tam byl, dle diunění něfterýchfprfotvatelů, Apol
[ouius, druhy to bijlup tohoto měfta, po
domal. Radázejíť fe mezi nimi i těla fivatych
zauftina a Sortty, Eteřížtoprtivniní 3 Brescie
podázejícími mučedlníťy byli. Ja oněd dol,
o nidšto zde řeč jeft, býrmaly flužby Božt tv
drámu tomto bedlivě a flatoně Čonány vd fa
notvufu Vateranfigh, Čteřišto pro přiřladny
život fivůj a pro přijné zachorátání čeholy
rveliťé tvážnojti tv mějtéěpožívali. a těmito
ofolnojtmi porvftala tu frdei Angely -zadojt, by
na blízťu drántu tohoto přebýmati mohla; a
žúdoft tato tozničla zajiíjtétonufiutin nebejlým.
Byloť to bez podyby muli Boží, aby Čráfná
zahráda panen zBivětala na tomto míjtě, Čte
réšto Črivi toliferýd fivatyd mučedlnířů ztvla
ženo a zurodněno bylo. Medalefo tohoto rá
nu fmaté Afry najala tedy Augela doměť, tv
němito fe 6 jednou ze drvanácti učedlnicímým,
Barbaron Šoutanomou, ubytormala, a tv něm
až do fmrti jivé znftala, ztvolirvffi od té dimile
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vém tento a mifto, Úbežnábožná cívičenífiváonátvala. Dorámu toho $obimala čaftěji
přes den, by tam Čbriftu Šežijji, to nejoětějí
Smátofti oltářní fErptému, uctu tvzdala; tve
drámu tom přiftupomvwalatéměř laždodenně fe
ftolu $anč, a jejtiť fu poditvu, fterať pod
fprármou nábojnýh ončd řeholničů tve tvyšffidoťonalojtiprofpitmala.| SpolečnicejejiBar
bora ji náfledotvala tve tvjfem, poťub ji to
možno bylo; přežirvýji ji paf o nějaťy fratfy

čaš, toypratvolvala něřteré podrobnojti ze iiwota, jaťýj byla Sivětice tv Domu tom ivedla,
A mfjať tento tějny a to foutě mějta [c

šicí Domeť byl rvelini nepohodlný, tať že tv něm
Sivětice oftatných jedenácte po mffed foncich
mějta rozptylenýh učedlnic jiwyd fažĎobenu“
fbromažditi nemohla. Ja tou příčinou nájledu:
jicího voťu t. j. I B. 1533 opratvdotvě ©tomu
přibledala, aby fi zaopatřila modlitebnici na
nějaféní přiměřenějíjím mmiftě,Edežby Drahé dcery
fivé pohodlněji ořolo febe jhromaždomati, jih
poučotvati a 8 nimi Dudotoní civičení fpolečněfonatimobla.© Doivědětvjjifeoumyfiujejím
paní Alzběta Pratomá, tvdorva to tvelmi lvdjitá,

darotmala jí to Domé ftvělm, ner) u projtředměfta na blizťu blatvního rámu ležel,ofaměly
přibyteť, jejš Angela ihned přeměnila tv modli
tebnici, jaťez fobě byla toužebně přála. Dům
tento dojtal fe později do ruřou Jana Křejti
tele z Biandiv. Rábojny muž tento naleznuto
modlitebnici poněťud již zpujítěnou, uminil fobé,
še ji obnoti a do lepffiho ftatvu utvede, což
te taťe vofu 1621 ffutečně jtalo. Aade Diveřiní
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menfu dal Biandi topmalomatiobraz borlitvé

ftužebníceSo pod ninž fe nadázel náfledujicínápis:„BlahoflatvenáAngela3 Mericiitv,ne
pojíťrovněné zrcadlo Brešciánítnd panen, začala
zde z tvnuťnuti Božího 8 ivelifou moubrofti tvy
učomvati panny fiětjťe, ftevéž fe byly Bobuzafivětily.© Jdemezinimidlouhomefifátvala,
oftvěcujic je fÉělymi paprfťy laftní fivé ctnofti.
Boftwátné mijto toto napotom nehodami čafů
a lidi zpujtlo; ale San Křeftitel Biandi, ctitel
iweliťé Srvětice této, je opět obnotvil r. 1621.“
Sdyž tedy mifto toto, Pteréž byla Angela oĎ
jmenotvané již nábožné toDotvy obdržela, tv
modlitebnici přeměněno bylo, počaly fe tv něm
ihned rofu 1533 nábožné onp panny jházeti.
Me jdizláh tědto je Smětice napominámala,
aby bleděly dojábnouti tvyšíjiho ftupné Eřejfan
jté boťonalojti; porozbuzotvala ji taťé £ tomu,
aby fe zcela Bobu tv obět přinejly a aby roždy
botorvy byly, twyfonati tvfje, čehož by Bůh od
nid požádal. Wůžeť fe tedy tvffimprátvěmříci,

še ftv. matfa 2ngela zde položilaprivnínť řádu, Čterýž měl napoton: Čirfivi ©tvelifému
projpědu -floujtti. Seftiť taťé pamětihobno, že
je to ftalo pratvě tv ten čas, a jať mnozi Děje
pifcoré ofivědčují, prámě téhož roťu, Ldyž byl
1 fivatý Sgnatiuš řád toiwaryšítiva Sežifotva
aaložil, učinito še foudruby fliby řebholné, což
fe ftalo tv drámě Matty VBožiw Bařiži, na
rordu Wontmartreflén: (tvrd mučedlníČu) na
den nanebetvzeti Bannp Marie rofu 1534.
Jejito byli oba tintž dudem tvedení, není Dituu,

je taťé řády od uid založené týž učel měly;
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horlitoým totiž ppučormáním a bohabojným tvy
Hormátvánímofraňomati předetfim Přefťanffou
mládež před proudem břijinod neřejti a bludi,
fteréž je tebdůj Cnciřítivem Guthera a Ralivina
smáhjaly, a PFteréžfiwětu Přejťanffému nebezpeč
nou udťazon hrozily. © tomaryšítivu, jež byl
jwatý Sgnatius založil, zde obffirněji můniti
nemužente. Čo fe tojjaťfpolečnofti od fv. Au
gely zatvedené dotyťá, podotřnouti mufíme, že fe

to Sej ftalo poditouhodným mebĎenímro„četedlnofti Božile, je Šivětice tato prátvě tv tu
Dobu, foyš nepřatelé froateho ewangelia ftatu
panenjfy tvffemojně tve zlou porějt umefti ufi
[omali, a fdyj zuřitvi faciřomé me tosteffojti
tvé panny Bohu zaftvěcené 3 pofmátných Flá
terno nájilně udimacomali, že pratvim, An
gela prámě tu tutéž dobu fobě ujinyjlila, (hro
maždomati oťolo febe nábojné panny, vozněco
ati tv nid.n proftředfemni i tv jinýchofo
bád ženffeho pohlami touhu po žirootě panen
jfčm. © tafoivénnt životu mělo fč zárotvcň
přiležitofti poffytotvati © tém pannám, Úteréj
za nedojtatřem potřebného ivéna a zdratvi neb
za jinými příčinami Do flafitera toftoupiti nemohlynebnedtěly.© WtomtoodAngelyza
(oženém fpolfu. Dotvolotvalo fe, aby panny Č
němu přitotělené tv Domed přibuznýů fvýh pře
bymwati fměly: při tout tvjjať přece nebyly pozbarveny| Dudomuihvybod,jafýumižbyfetotlájitečebylyučajtnýmiftátimobly.| Ipufo
bent tin fe jim doftalo přiležitojti, je IV vODI
náb fivyd uřad apoftolífy zaftátvati, mládež
ácnýteho poblami tv Uřejťanýfem náboženítvi
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ctičiti a ji lájtu ©životu panenffému, jenž
tebdáž přičiněním Čactřů tv netudšnojt uveden
byl, bo frdci tofitěpotvati mobly.

Toť tvfjať bylo, jať již podotfnuto, to
Zifo peroní jimě fpolečnojti, jižto Šivětice a
fožiti měla; nebylof to tedy jejítě řádné ji za
iwedení, Ču terémuž je Angela, jař fe zdá,
jejítě vdhodlati nemohla. Je Bůh zařízení to
boto fpoléu od ni žáda a očeťátvá, o tom byla
zcela přejivedčena ; ale tv hluboťé pofoče ftvé
potažotmala je pojnd jejitě za nejhopnou £pod
niČnuti tať tvelifého dila. Bytvjjt ale trojím
ividěnin napomenuta, aby 8 ujfutečněním T0;
fazu Božího neváhala; odhodlala fe fonečně
přece £ tvyfonání dila, £ němuž od Boha po
iwolána byla. Myfonatvjji tedy torouci modlitbu
« poraditvýji fe jefítě sc zpotvědlnífem fvým;
feznámila dudotvní dcery fivé še rvfjenti záměry“
v;bledem jpolečnofti. S hledala £netvyflotvitelné
radofti fie, že jfou tvfjeny hotovy, podporo
ati ji tv tomto poduifiuti a zahotvávati před
vijy jeji. 6 čádnému a fonečnétmu zřízenínové
této ipolečnoft ujtanotvila 2ngela den 25, [i
ftopadu I. $. 1535. Dle tvlaftního udáki tvf
iwolila prátvě tento den za fon příčinou, že
zajivěcen jejt tvzneffené panně a mučedlnici ft.Kateřině.© Oonmiivalaťjezajijté,jeStvětice
tato, jíšto bylo ztvlájitmí milofti Boží popřáno,
ivejiti tv nebejťé jjednocem 8 Chrijtem PBánent,
bude moci nejlépe za tuzor floužiti pannám,
Pteréiby odřiťajíce je fňatfu pozemjťého, Cbrifta
Sežifje za dotě fobě amoliti dtely.

$tdvj tedy během tim toffeďo připraveno
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bylo, odebrala fe Angela 8e Drvanácti Oruž
fami fmými Do Hrámu fi. Yfry, aby fe tam
napřeb jefitě pojilily nepofifhvrněným Tšlem
nebeftehoChoté, en fe úplné tvěnotvatimí
nily. Raturatirofje fe pať D0 modlitebnice fivé,
ujpořádaly tvfjeďo, čehož fe při začládání no
rýh fpolfu pobledává; zde podepfaly taťé
Ciftinu, Eteroužto fe zaivazotvaly, že zuftanou
te jpolečném fjednocení, a je předpijy tohoto
fu notvě potftalého jpolťu tvěrně plniti budou.
Zehož One fe Č nim připojilo jefité patnácte
jiný panen, taf že notvá fpolečnoft tato již
privního due zřízení fivého mimo zaťladatelťyní
fedm a Divadcet fpoluudů počítala. Žim ofázal
5ub pateně, Žteraťzrůftu norméhotohoto fpolřu
napomábů.

Rotvou fpolečnoft tuto poftatvila Angela
pod odranu fivaté panny Morjfily, Fterážto tv
třetím ftoleti i 8e foudružťami fivgmi pro tvivu
Chriftotou umčedlniďou jnrt podftoupila u Ko
[ina nad Rýnem, fdežto taťé odpočitvají fivaté

pozuftatťy jso, Ba neobyčejnou poťorou nedtéla taťé Angela nifterať připuftiti, aby nová
tato fpolečnojt nofila jeji jméno, nýbrž ufta
nomila, aby nazpívána byla „Společnofti ftv.
Worffily.“ Udárvajíc dcerám jmým přičinu, za
fterouž tať jednala, prarvila toliťfo, že přiměře

nějo názvu nezná, dofládajíc, Úteraťfe fojinaději, je flatvná tato mučeblníce je bude
odraňomati na nejnadné ceftě života panenffebo,jaťbylaivybledem| toiwarpfjeťfivýh
činila.
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Blava betvátá.

Mátreš (polečnofti fm. RBorfiily, jal ob zaříaba
tellyně pocatečně ztízena Byla.

Angela nepředpifoala těm, jež do fpoleč
nojti five přijímala, žádný flibu; nebránila
jin tvfjať ffladati jlib panenftmi, fová © tomu
od dudomwníd toudcu jtvyh potvolent dojáhly :
ano naopať jid © tomu horlivě potozbuzotala.
Redtělať taťé domoliti, aby uzatvřené to Čláfite
rád jaťo jiné řeholnice fpolečný jitvot tvedly:
mělyť bybleti to Domácnojti fiméČu tvzdělaní a
£ dudotvnimu projpědu jinyh. Umyjí Srvětice
fměřotval € tomu, aby dudotvní Dceryjeji mimo
modlitbu, cívičení fe tv Čajicnofti a přijímání
fat ftvatofti, zanáfjelyfe taťémyfonátváním
ffutfu Třejťaníté láfty, Úteréšby jejih bližním
fu projpědu floužiti mobly. Ja tou přičinou
fe jim předpiformalo, aby fe poptátvaly po zřor

moucenýd ofobáh jenfřého pohlavi, Jdiměte byutědy poftytorvati, po Hudýů, ještoby podpo
rTotvati, po neumělyh, by je © učení fřeffan

jčébo náboženítmi a to potřebný a jim při
flufinýh práceh cívičiti mobly. Uťladalo fe
jim taťé, aby nemocné ofoby ženíté budto tve
fipitáleh neb me tolaftnih přibytciůh jejich na
tfitětvotvaly a je přiležitoftně obflubotvaly. Ja
praividlo žitvota fivého měly fobě uftanotviti
áuvot Gbrifta Sežifje, Šenž jfa dle přirozenofti
je Bohem a Pánem tefiťerého fiěta, přece
fe aa čaš obcotvání fivého zde na zemi ftal

lužebniťem tofjeh a jebiné o to pracotoní,abypořolení Tidfté oblažil.
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Ba přitladbemChrifta $úna, Senž nepatřil
na ofobu lidfťou, přijímala tařé Angelado
tpolečnofti fivé bez ohledu na ftatw neb jmění;
odtud fe nezřidla přihodilo, že 8 pannou ze
toznefjeného Domu podázející zárotweň i Čonrorná
a Vužťa jeji přijaty byly; tve. fpolečnojti fe
pať mezi mimi nečinilo žádného vozdilu, jejíto
dle můle Angely jať tv práceh a zaneprázdně
mý tař i to oděvu Doťonalá rotonoft panos
ivati měla. Sediná tvěc, Čteréž fe od přijtupují
Cid) požadotvalo, byl ctnojtuy a neuhonný ži
tot. Yad to fe tařé mufely přijtupující pannp
podrobiti přijné ařouffce,zdali z pratveho umyflu
do fpolečnofti toftupujt a zdaliž od Boba po
tvolány jfou. Strany odčivu předepfala Srvě
tice toliťo, aby byl tolněný, černé Larvy, po
čejtný a jednoduchý, jař požaduje čiftota panen
fča. Aapominala taťé, aby fe jeftry ftranu
oděmu ivyftřihaly note frojů a tvffeliťýh
marnofti, flotven ivjfeho, co by čijtotu fivé
domi pojjEiorniti a Dližního poborfjitt moblo,
a neb co by fe unefrotvnátvalo $ uervimtofti
pancuffou. Rejadalať zafladatelfyné ant tvěna,
ani jaťeboťoli mydáni, aby tať i dudé panny
volání Božího bez přeťážťynájledotvati mobly;
ga to fe tvjjať mufely, bytvffe do fpolecnojte
přijaty, napotom fany praci rufou vyd tof
životwati. Yemobhla-li paf něťterá za příčinou
nemoci neb ftáří potřebného toyžitvení fobě za
opatřiti, ftaraly'fe 0 ni polujeftry jeji, anebo
je mufelo © almužnám nábožnýd *ofob útočifítě
tvaiti. Upadla-li Úterá bo nemoci, mufela toždy
jedna neb druhá ze zdratvýd fpolufefter při
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nm byti, ji podporotvati a teffeliřé potřebné
fužby 8 lůftou třejtanffou ji profazotvati. B
připadnofti fmrti měly tvjjedny fpolufeftru o
to pečorvati, aby zejnulá fluffně podotvána
byla a aby fe za ni imffe fivaté a modlitby
fonaly. Během tint ufnadňomalo fe tvftupotvání
do fpolečnofti i těm, Úteréž porvolány jfouce č
áivotu panenffému, přece čajto Ive faru man
šelítý tvftupují; jediné za tou příčinou, je ne
mají rodičů a- příbuzných, u niž by přebýivati
mohly, aniž Dobrodějeť, fteréž by jim tv po
třebáh pomáhaly. Panny, Pteréš jefitě rodiče
neb blizťé příbuzné na žitvě měly, mufely feprivéDotvolením| těýtomylůzati,nežliDo
fpolečnofti přijaty byly; a tvfjať t po tyftou
pení ftvém. měly přece jefitě fetrivátvati tve
flufiné odrviflofti od hlavy rodiny, 8 nižtožitvh
byly. Čo fe zpotvědlnífu dotyřá, tu Angela
duchotoní Dcery frvé nezatvazorvala, aby fe vždy
toliťo jednoho neb na nejivyš Dvou přidržotvaly,
ftečísby pro ně, jať fe to obyčejně im řeholáhaahGomátvá,zivlájitnéuftanotveníbyli.© Dotvo
[oivalať jim, aby fobě za iwudce dufít fivýd
aroliti (mely Eterebořolizporvědlnita, topž toliťo
nábožný, učený, moudry, borlitvy, flotvem ta
fowy byl, aby fe od něho bylo (ze naditi, je
jid Ču ctnofti, © pojloudání jlotva Božího a
E čajtějíjmu přijímaní fivatých jivátofti potvebe.
Slufiť zde podotťnouti, že tehbáž oblajjotvání
flotva Božího a přijhnání fivatýd (tvátofti jejitě
tať obecně uvedeno nebylo, jať fe. to napotom
obavlajitně přičiněním Drvou tvěblafnydh mužů,
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(vatého Kajetana 3 Žieny a fivatého Sgnatia
4 Yobolh ftalo. >

Ačťoli toffať byla Stětice tať moudrá
opatření učinila, tvěděla přece předobře, a pře
mitala čafto na myfli, že za příčinou flabofti
[idjté zadny uftatv, byfbn za febe Ddoťonalejfji
potvažotván býti mohl a febe lépe zřízen byl,
přece dlouho udržeti fe memniže, není-li nifobo,
jenáby o to pečotval, aby uftav ten 1 tom
ftatvu fe zahotval, tv němáto zřízenbyl. Obrá
tivffi tedy fu předmětu tomuto tuffelifou péči
jivou, rozdělila po měftě rozptylené dcery ftvé
na rozličné čtvrti, jež ofrefy nazýtvala, a pro
fozdů 3 těchto oťrefů uftanotvila předjtatvenou.

Zaťowými předjtatvenými ftárvaly fe je ty zefefter, Šteréž nad jiné ctnoftnějíji, borlitvějíi a
W dudomníh iěced zběblejíjí byly. Každá
předftatvená měla afpoň jednou we. čtrnácti
dned Odohlédnouti ©feftrám ofrefu fivého; mělať
jih taťé čaftěji © fobě bráti, by jih tv dubupotvoláníjejicivičiti,opotvinnofteh| uftatvu
poučotvatí a zárotveň Č tomu potvzbuzowati
modla, by £ Dofažení cíle fivého potřebnýchproftředťů| užívaly.© Mimotytopředftatvené
uftanotvila Angelataťé jifto počet omĎotvělyd

paní, tvělu již dofpěleho, PenéáDy foudnofů amoudrofti nadaný jfouce, byly afpoň běbem
padejáti let ctnoftný a neúbonný žitvot Ču 1vffe

obecnému Kootání twedly. Zpto pant měly jaťopečlivé matřy Dditi nad dotvánim jefter, aby
bned 3 počátťu toffelifou odáblojt zameziti m0
bly. Raždé 3 tědto pam byla připojena rád.
fpně, fterášto ji měla Dátvati zprátvu o tofjem,
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co bb fe napratviti neb poťárati mělo. Patim
těmto Daln %ngelajmeno čediteTÝpň -a rádÚynějejinazvalaborliteltynémi| Ko
nečně uftonorotla něťolit rozumůnt cfnoftnýd
a tváženýh měfitanů, Eteřišto co odrancotvé
fpolečnofti, panny před náfilin a utifforoánim
mocnějjjih a před urážťami proftopáfinifu há
jiti měli. Zoto tfje bylo [. B. 1535 zřízenoatvjiivotumedeno.| Roztvážime-linamyjíi,
jať moudře a obezřetně fpolečnoft tato zřízena
byla, a jať fe toffeliťá uftanotvení jeji še před
víjy fiv. Crvangelia frotonátvala: tvyznáme za

jifté, je potladntelčyně jeji Oudem %ĎBožiutedena byla. —
Wá-li fe tofjať to nějaťé fpolečnofti žádoucí

pořádeťf zaotati, jejtiť dále taťé zapotřebí,
aby fe fepfala nějaťá pratvidla, jezby udotve
ipolečnofti té uftatvičně před očíma míti a ji
miž by fe u toplonármání obecný neb ztolájit
níd pominnoftt fond řiditi mohli 3a tou při
činou 1 Angela toffemožně o to pečomala, aby

pro fpolečnoft jeji poticně ftanotvy fepfántbyly. Aežli fe toffať dotéto práce Dala, obrů
tila fe 8 tveliťou toroucnojti £ Stci ftvětel, od
Něbož pať taťé fEutečně dofáhla atolájítní po
moci, jaťéž ji © boťonalému tvprvedení tať Du
ležitého dila zapotřebí bylo. Pratvidla pro
fpolečnojt fimou určená pormidala Angela do
péra Gabrielotvi Kozzanotví, muži to učenénu,
jenž to ouče bobů meliťé tmážnojti požitval.
už tento toydal později dilo pod nápifem:
„B pímětlení bully PatolaIIL“, mněmž,
mluvě o těto pratmidláň, čili o řehole, fte
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ráj, fe bullou touto pottorzomala, topflotuně
pratví: „„Aepřibaléjjemničeho ze fmého, jedinou
aúflubou; mojí jefti, že jjem myfflénty Smětice,
potud mi to možno bylo, měrněfepfati hleděl...
Ona fama dofábnutvffi ztvláfitního fivětln od
Boba, byla [fladatelfyn: tvelifého tohoto dila ;
3 poťory tvjjať žádala, aby tv předmluvě £
této ive fpis utvedené řehole jméno jeji za
ničel“ —ActoliwfjaťSmwěticeozivlájitním| při
pění Božin u. ffládání a fpifoivání pratvidel
těchto přejrvědčena byla; nicméně fe za příčinou
neobyčejné fEromnofti a obezřetnofti fivé ive
mijem radila 8c zpotvědlnílem fioyix, 8 rozlič
nými učenými a ofivicenými řeholnífy a Čně
jimi, jaťož t 8e mnohými moudrými a ctnojt:
nými parrimí, $ nimižto Oútwěrně obcotala.
Ale t na tom jejítě nepřejtávalu; Údyž ivffeďn
pratvidla tato tve fpiš již uvedena byla, mo
Dlila fe Stmětice. jejitě čajto, aby ji Buh ofivt
til, by poznati mohla, zdaliž fuad m něče.:t
nepobybila; taťé jinpd tv ohledu ton projí
mala o radu a probleduutvjji pať jejitě čaftéji
pravidla tato, teprrva je úřadu biffupffému fu
potrvrzcní předložila.

Biffupem tv Brešcii byl tebdaz fardindí
vantifjel Soruaro; tomuto tedy fepjanou ře
bolu fimvu předložila, dílen aby tim potvinnou
poddanoft £ paftýři fivénut na jeto Dala, a
Dilem taťé, aby řebola tato potvrzením záťou
nibo wvrdního iwětjji ivážnofti a pemofjti na
byla. Kardinál odetuzdal fpiš ten fu proble
duuti generálnímu tvifáři fiénu, duftojnému
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AMatvřinuMuzlotut,: Hteryáto„enal, U řeholaamláfitním tonuČnutimššoším fepfána . pla: Re
aměnito to ní teby ani nejmenffiho poktorbil -jiprá
soně, obíjirným nařízenímod 8. frpna [. $. 1536.
Chtěje nad to panny Ipolečnofti této porozbubiti,
by fivatou řeholu fmou náležitě zadhotvámaly,
udělil odpujtřy čtyřidceti dnu, jidito fe vět
ným zadowámáním předpijh teboly těto Denně
účajtnýimi učiniti mohly. Srmatá zafladatel
fyně tmadámala Bohu za tať fťrvěly totjledeť
zajlufiné diťy, a pečovala tofjemožné, aby před
víjy pottorzené řeboly me fpolečnofti jeji co
nejdříve me ffuteť uvedeny byly. Až pofub
byla fama mfjeobecnou ředitelfyní a prátofyní
dndhorniů dcer fin, Čterčito ji ffutečně8 ta
forvou oddanofti a láffou pofloudaly, že by
ani tvlaftnin matfám fmýnmnebyly frdečuějíji
pojlujinofti profazorvati mobly. Ront toijař po
obdráeném pottvrzení řeholy ufilotvala Sivětice
přede mfjim o to, aby předpijy řeholy této
ftraný tvoleni toffeobecné předjíntvené a tozhle
dem na rozdělení jinýd úřadu tv. žitové uroe
Deny byly. Učinimfji tedy potřebné připratvy,

jwolala dne 18. března [. B. 1537 toffedny
dudotoní dcery Do přibytřu fročho, Údešto fe u
přitoumofti obecného píjaře tit předepfané molbé
řádným zpujobem přiťročilo. 3 liftiny při této
přiležitojti toyhotormené tvyftvitá, že počet pa
nen, Čteréž tehdáž již fpolečnofti přitěleny a
ade přítomny byly, mwyjtoupilna badejat detčt,počítajíc£nimi zafladatelfyní.| Seftiťtvffať
taťé mo tež liftině zaznamenáno, že fednmácte
panen onoho fpoltu za Důležitými příčinami
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č smolbě přijití neméblo, 3 čehož tvidno, -že celá

fpolečnojt: eb již ae fieft a Čebmdejáé fpo
Iuúbůt“feflétbála.

"7" De :vničiněnéhonátovhu měla fe předetoffim
toliti nejtonšjíi předjtatvená a fprámlyně, co

matťa teffferé fpolečnofti. Čo tafotvou popdra“ily molitelfpně jednoblajně fivatou zaťlada
telťoni, jať toho učební liftina dofivědčuje. Ale
Angela fe apěčotala toziti na fe uřad tento, pro
fic fnažně -+toolitelfyně, aby jinou předftatvenouaroolily.| Předjtamorvalaťjim8neobrtezenou
poťorou ©yby jmé a úplnou nejhopnojt fivou;
a tvffať tyto Hyby a tato hejhopnoft byly to
liťo ji famé známy, a toliťo ona tvěřila, že
jih do febe má. Mibouc tedy, je tim ničeho
nepořidi, odrmolátvala je na fřebťoft ftáři fivého,

ga Eterouž by prů nebyla 8 to, aby fe o pro

pědh milormanýů Dcer fond ja! náleží ftarala.Ale moudré tyto panny nedaly fe ive fmyfflení
ftvém ftrany tvolby ničím mýlit. Zoliťo to tont
ji byly po můli, že ji jméno zařladatelfyne
nedaly. Bylyť by to fice rády učinily, ale
Srmětice tobo nechtěla niťteraf připujtiti, doflá
Dajic, ze Bub jamjeft zafladatelem a původ
cem jih fpolečnofti. ©

o tvpiolení nejtvyějjipředjtamenéa matťy
tvefiferé fpolečnofti přejjlo fe © molbě jiných
přebjtamenýh, načež fe jefitě uftanotvilo něťoliť
pant, Pteréž jať již podotťnuto, čeditellynění fe
nazhraly. © počáttu byly toliťo čtyry ufta
mormeny; později tvjjať, Tdpž počet: panen fe
amábal, připojilo fe jid £ nim jefitě něťolit,
aby na panntý po mějtě rozptylené nálešitěji
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bohledati a o potřeby jejich lépe pečeti 100

bly. - Megi těmito ředitelťonémibyla nejanamenitějijí braběnfa Codronomá, Pterézto-fi Angrla
velmi tvážila a -jižto tv poflední nemoci fmé
za miftodržitelfpní fivou ujtanotvila., Bo fmrti
pať Angely byla iwýtečná paní tato zipolena za
nejtvyšjít ředitelfýní a za předjtamenou celé
fpolečnofti. 

Čo mflať Smětici nejníce na frdci leželo,byla dudomní práva milormanýh dcer jejich.
K tomu Čonci ztvolila Oma Čněze, jenž pro ctnofti
a tvytečné tvlaftnofti fivé tveliťé ážnofti to
měfjtě požímali a jenž borlimojti a moudrofti
frmou fpolečnofti jmaté Worffily nad miru
projpěli.

lava befátá.
Pojlební nemoc fm. Angely, blažený obdob její
3 tohoto fiěta, flatonypohřeb a pofivátny. hrob

její.

Šejito Augela taťf fiwatě živa byla, ne

mobla daji taťé jinaf než jiwatěmuřiti. Sařoobeň, nežli 3 nedojtatlu podpalu zcela ubhajne,
napřed jefitě jajné zaťmitne; tať fe i u Stva
týd tu pojledníh Dobáh života jejih objemují
iwe jErvělém frvětle ztoláfitně ony ctnofti, jimiž
byli to žitvotě fivém tvyniťali. © pratodě tvý
tofu tohoto přefmědčují náš“ taťé pofleduí doby
áivota maté Angely. Když byla Srětice tato
polečnojt fmou založila a moubromi a přimě=
čenými předpifh opatřila, pečotvala fnažuě o to,
aby jpolečnoft tato od předftamennh cirfemních
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potřebnéhopotorzení bofábla. "Předrmibajic,že je

foriecžitvotá“ jejiho blíží,„dohámale š točtífi jelitěbotliwofti nej pofud: fprárvu dučhomnídh"dcer
trop a hleděla roffemožně,aby fi jefitěmice záflub
Ť jitootir toččnému fDromáždila. Sa tou příčinou
zdroojila "modlení a nuirtivent fivá, jaťož i fo
náhí obtížnůd ffuttu [afty Eřeftanffe,čtná tvffať
rve rátfém čaje tofft fily tať pozbatvena byla,
že do tějťé nemoci upadla. Byloť to fu Čonci
rofu 31539 a nebo ná počátťu vofu 1540.
Remove jeji začala je uepatrnou zimnici, Ete
roujto lelafoivé za nebezpečnou nepotvašomali;
ale Stvětice fe tpjádřila hned 8 počátťu, je
to bude poflední nemoc jeji; ano dle fivědectvi
věrohodný životopifců jejih neoznámila to
[ifo, že brzy umře, nýbrž předporměděla tafé
určitě den a hodinu jmrti fivé; a Ludoucnoft
pravdu předpomědi jeji fEutečně dofázala.

2 nebezpečné nemoci fivé pečotvala Stvě
tice přebe tvfjim o to, aby fe milé dudotní
dcery jeji Dojtaly do Dobry ruťou. Poivo
[arviji tedy £ fobě ředitelfpně a zároveň ©Ga
briela Sozzanu, tajemníla fivého, uftanotvila
na mífto fivé co matfu a tvrýnt ředitelfyni
ivefiťeré fpolečnojti otvdotwelou braběníu ufre
cu. Godronotvou. Zato měla úřad nejtvysfít
přebftatvené tať dlouho zaftármati azby po jmrti
Angely Dle předpijů řeboly to uřabě tomutopo
trorzena a neb něťterá jiná na jejt mifto 3tv0
lena byla. Darvffi paď tve přitomnofti ředi
telfpň tědhto pojlední mwůlifivou fepfati, a neb,
jař fe jint domuivají, přecífti, ladla jim fnažně
na frdce, aby o fplněnt ji tffelifou pěči měly.
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S45-poflednt těto teuli jejhobfažena jfou-toffeliťá
moudrá uflanorvení; tozbuztjet tv "ni Ctětiče,
aby fe © dobrému řízení a fprdroomání: Tozmte
lyd) fefter jejih fnazné borlitoofti a 'laffalvé

péče tmynafiadalo. Zehož dne a neb nd Mato dala Ciwětice taftéž fepfati napomenutí ty
Čajict fe doblišiteleť (polečnofti. Sšfoutě to napo

menutt, pluá jivatyh naučení, jimi by fe dohližitelfu tyto Jamy fpramotvati, jalož 1 fejtry
peči fivé odetuzdané náležitě řídit mohly. Učí
nitojji způfobem timto tvzhledem na žáĎouci
pořádeť a projpěd mileného ftádce tvého ná
lešitá opatření; odložila tvffeliťou jinou péčí,
uby tim lépe fama o febe ftarati fe mobín.

Powajujíc naftátvajicí fmrt fivou za blažené
ofamžent, tv němž fe mů © nebefťé fivadbě ode
brati, hleděla toliťo, aby 8 čijtým frdeem a co
nejlépe připravená DBožiťémudoti fivčuru rftřic
vyjití mohla. Órdinnou trpělitvojti, 8 jaťouž
ináfiela nemoc fivou a 8 m fpojené bolefti,
wabuzotváním tvroucí láfly £ Bobu, čaftějíimi
1wzdedy, poddzejícími ze frdce, Ptevéžfe fjedno
vent fivého 6 obení totiva již dočefati moblo,
a jiným zbožtým cvičením bleděla StěticedufiijivowOofonalejtočiftitia-ozdobiti.| Při
tom nezapomněla taťé na očiftění těla fmého.
Přemitajic na myfli zbožný obyčej, za nimšto
věřící unyivají těla zemřelých; uznala 8 jedné
ftrany, še obyčej tento jeft tvelmi rozumný; ale
s druhé ftrany nedtěla pro náramnou fthdli
tvoft niřterač připujtiti, aby i ji flužba tato
profázana byla. Wzala tedy utočifitě fu pro
ftředťu, jehož, poťud známo, od niťobo jefitě
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popšito. nebyla,simatapijec, její Lombardi tvy
pratoujetotiž, je Stěhice DrugDni před újmy
tun fmýny, Jama £ umytí těla fivýho fe odbo
olala, eo le ji. tafé, ač fila jeji tvelmi již
atrátvena byla, podařilo. Umyptmffitělo „mé a
opět je přiobitvfji, dtěla fi jefitě blarou a tvlafy
umytí; tu ji tufjať bylo oznámeno, že ji jehen
a bliztýh přibuznýh jejih přifjel namfftuviti.
ja náhodou m Brešeii zaffel fi příbuzný tento
do.blamníbo drámu, a tu flyfiel, Eterať Laza
tel pofluhačím fmým na frdce fladl, aby fe
da. uzdravení a zadomání Angely modlili.
Yemejifaje tedy běžel © nebezpečně nemocné,

abyi narfitimil.| Přifjed£nizaradotvalfe
nemálo, tvida ji na nobou, Fdejto fe byl bo
umitval, je nebezpečně nemocna jeft. Srmětice
ale doťladala, že to, co byl o nebezpečném
ftatou jejim flpficl, fEutečně 8 pratĎou fe fro
tvnátvá, a že fe prátměumýivala, aby Božífému
doti fivému flufně toftřic jiti mobla.

Celé mějto bylo pobříženo we Iveliťentdávmutťu,tufiic| náramnouztrátu,jaťoužtv
Črátce utrpěti mělo. Kdoťoli mobl, hleděl jefitě
těbto poflednih dob života Swětice fu pro
fpědu fivému použiti. Mezi jinými tvzácnými
ofobami, fteréšto byly tyto pojlední Dny fu Štvě
tici přifily, nalézali je taťé Diva fledticomwé z
Brešcie, Saťob Chizola a Zomáš Batvardi.
Oba ji žádali, aby £ nim jefitě něťoliť floro
na památťu promlumila. Simětice fe tedy po
fadila, a obrátirfji fe napřed fu filedtici Chi
golotvi, připomínala mu m dlouhé řeči potvtit
nofti pratvého fřejtana a to 8 nadobyčjnou
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borlitvojtia tvýmiuvnojtí.© Kdyžjialebyla
jiš fila opoujítěla, nemobonc mnoho mlutiti,
pronejla £ druhému filehtici toliťo tato flotva:
„Ziňteš za živobytí fivého, čehož fobě budete
o hodiní fmrti přati, abyjte byl činival."“
Slowa Angely pronifla frdce fflechticu, a je
ucziftala beze fpafitedlného twyjledfu, Oofázal
napotouný život jejich; neboť dotwání mužu
tědto bylo od té doby taf přiflndné, je oba
aa tozor fřejtaníénmh jiledticů potvažorvaní byti
mohli.

Šeftliže je tfjať obyivatelé Wrešcie tuiibec
3 uaftámajtcí ztráty Smwěticevmoutili, tu fi int
zeme fnadno pomyjliti, jať tvelifům: hořem napluěnybytimujelydudornídcery,jeji.| Re
přeftatvalyť fe modliti za uzdratvení drahé matfy
jé, ačťolitu jim zbýivalo málo naděje, že mo
dlitby jejih myjlyjjány budou; neboť tvěděly,
še Stetice byla fama fmrt jivou předpotvědela.
V tfutecné byl [čťař zatím zpozoromaní, že Au
ele fazdyní ofamžentut fily ubyma, aěťoli fe
dinmice její uerozmáhala; ©nabyl foncčně pře
jivedčení, je jEutečnéna tor nemocna jeft a
še již brzy život fimuj dofoná. Ja tou příčinou
Tad přivolil £ jádojti její, aby ftvdtoftui umi
vajícih zaopatřena byla. Je fivátofti tyto $
nejtvětjjí pobožnojti přijala, nebude ant potřebí
připoninati. Když je Úněz8 tnelebnou Zivátojti
C ni přibližoval, zajfvěla pry fe tivdějeji zdři
uebejťou; přijatvjjí pať tělo Rané rozpípiwala
fe Tájfou a jala je 8 dotěu fwym ZcžijjemOChrijtemvroucněrozmlouvati.— Učinitvjjtpaf
zadott borlitwé pobožuofti, dala £ fobě potvolati



14 Stmt fm. Angely.

tofjeďy Ouotní Dcery jivé a mluvila Č ninz
8 weliťou toroucnofti o lájce £ Bohu a £ blíž
zimu, o pojlufinofti, o poťoře, o zadorámání
řeboly, o péči, 8 jaťouž by měly bditi nad pa
nenfttwan fmýn, a o bází Boží. Wlutvila pač
8 taformou troucnofti, je tvffeďy £ fizám po
bnula. Udělivýji jim na to, co tvroucně milu
jici matfa požehnání fivěho, propujtila je 8 Do
[oženim, je je na tomto ftvětě tvice nejhledají ;
ale zarotveň projemotvala naději, je je něťdy
opět jpatří to nebejih.

Wyfonatofii způjobem timto tffeďy po
minofti fimé, dala jobě přinejti oděm třetího
řadu ft. $rantifiřa, a obleřla fe tv něj, citic,
še nebejřý Šeniů její jišjiž fe přibližuje. Aa
to porvitala z lože Itveho a položila je na.ro
božťu, Fteráž na zemni vozproftřena byla.

Su fe ponořila tve Hluboťérozjímání a tr
tvajic jafo u vytržení duda, ničeho neviděla a
nejlyffela. Safně a zářící fe oči jeji byly £ ne
bejum obráceny, a od čaju £ čaju bylo flyfeti,
řterat uproftřed hlubofého tvz3dydautopafomala
fladťé jméno Sežis, až pať $ wwejelou tiváři,
proudffejic floma mmirajicíhoSpafitele: „Otče
< ruce Živé poroučím duha fivého (jim.
Vuř. 23. 46.) jflonila hlatvu, zatuřela oc a
ypuftila Dlahoflatvenou Dufji fivou, tv outerý
dne 27. ledna 1540 afi o pul třetí hodině
odpoledne.

Šivotopifec Srvětice najít táže fe tvjíim
prátvem, zda-liž Angela mmřela najledřem při
vogené nemoci, či-li náfledřem tvrouci lájřh ©
Bohu. Swat) rantifief Saleffy fmedči, je
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tento způfob fmrti nemožným není. De fivém
pojednání o „láfce Boal" půjje jvaty biftup
tento 8 tvelifou učenofti, že by fe dufle, při
mábena jfouc fladřofti Božteho dotě fivého,
ráda £ Ač potvznejlů, a že-nemohouci tělo
jivé 8 febou tvaiti, raději je od něho odlouči
a co fráfná a fpanilá holubice£ doti fivénu
je wznáfji. Zentýž Sivatý učí, že mimo pannu
ARarii, jišto tožby na privnímí mifíč jmenotvatt
flufit, fopfoli fe jedud o přednojtech: mtlofti
Boží, touto fmrti umřeli jiwatá agdalena,
fivatý Dafiliug, fivaty Šrantijječ Asfijín, fivatá
Zerefia a jint ©mati a Srětice Boží. Kdofoli
je jen dojít málo še životopijh Smatýj obe
anomnil, jnadno i jiné přiťlady podobné jmuti

nalezne. Je i Štvětice najje taťotvou fmrti
aemětti mohla, nebudeme zajijté podyborvati,
jeftliže podirubodnou nemwinnoft života jejiho
náležitě pomájíme. SOnať byla potlačila to frdci
jivém toýfeliťé zádojti, Čteréžby ji byly jejítě
Č telu a Ču fivětu mázati mobly, a tof jejt, co
muují dle učení jmenotvancho již fr. Grantiffa
předdázeti, má-li fmrt pouhouláflou špůjobená
najledowati. MWOimnění tour, je Ztvětice nů
Medlen áfťy život fivuj Doťonala, potmrzuje
náš tafé pomaha, jaťož t počátef a pojtup
pojleduní nemoci její, we fteréžto fe žádné ne

bezpečenjtm uejetvilo, tvyjma nad zemdícní,
fteréj vfjať pramě za nájledel tvrouci [úfEy
jeji porvažotváno býti mniže. zeť tedy jEutečně
fiwatou %ugelu připjatí 1 počet ončh Sivatýů,
jená byli zemřeli nájledťem [afťy. Aa to jnad
taťfé naražt názeo „WMučedlnice láfjfy,“

4“
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jaťýž fe Siwětici této dává tu Jitanitů, fteréž
tve mnohýů flájiteříh řádu fwaté MWorfiilyod
ftarodávnýh čajů fonány býmaly.

Sotiva je byla rozíftěila fmutná zpráva
o tveliče ztrátě, již byla Brešcia umrtimt n
gely prámé utrpěla, jedazeli je ihned obymatelé
tohoto mejta, jafož i oťolní frajiny, aby telo
Swětice fpatřiti a jemu jefitě napojledy úchr
tvzdáti mohli. Mffudy fe činily tvfjemožné při
pratvy Čr flaronému pobřebu, jafebož je Stmě
tici na Duťaz tuffcobecné úcty a lájfy Dojtatimělo.| RajledujicíhoDucofolodetmátéHodinh
předpolední bylo tělo jeji do farmho rámu
u ftu. Afty přenejjeno. Wine ztantenity počet
dudomwniů a mimo rvejiferu jpolečuoft, fterito
tehdaz fto padejáte fefter počítala, přinčajtnilo
fe taťé nmožíttvturozenýpant a jiný Iv3d
mý ofob z měftaČujlatnojti pohřební,inozí
plařali nad touto tať ivelifou ztrátou, jiní opět
plejali radojtr a ivyblajjotvali tveřejnézefunlou
Angelu za Sivatou; nebot nepodybomwali, je
jišpožhvá jlámy nebejte. dední (Lpřipominali
jejt ctnofti, jiní ji tvzptivali za pomoc a odrauu,
uc jimaď, než jařoby jiá 00 Girfive ffutečně za
Swatou problájjena byla. lezi tinito pláčent
a plejáuíní, oflaomwánia tvzyivániu fonnf
fe tedy pobřeb Civětice dle obřadu cirfemnich.
Gbram fi. Afry, Ldez Stvětice podotvána býti
měla, děl: fe ua čaft vrdnt a Ipodnt čili poĎ
aemní; tato pojlední čájť nazjivá je Zwatyni
Eivatýd, za příčinou umobdyd fivatyd těl, jež
tam odpočívají. Do tohoto podzenmíhorám
bylo taťe pojivatné tělo ctihodné Angely donefjcno.
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Satin tfjať potvftala rozepře mezi fano
noniťy ftoličného rámu a mezi ČanotvniČy va
teranffmi, fteřišto tenČráte mwDržení rámu
iv. %frg byli. Ja tou příčitou mufelo podotáníAngelyodloženobýti.© Manotvniciftolič
něho rámu Oomuivali fe totiž tvffimprátven,
še by vftatfy Stvětice dránu jejih byly £ ne
malé ozdobě; protož ndámali, jevy Šingela, co
aafladatelfyně řádu tve hlaruim drámu pocho
mána býti měla. Ale Čanotonici Vaterancnjjt
je odtvolátvali na farní prátva fivá, jidšto pry
pozbatvení býti nemohou. S Obferwanti řadu
ji. Grantifjla pry Domozotvali, jeby Srmětice,
byvjji přittělena třetímu řádu, dle jfanotu řádu
tohoto u ni pofotvána býti měla. Ale An
gela byla obdržela 3 Rina breve apojtolýře,
jinžto je ji Dotwolotvalo, aby je budto u fivaté
Vlrey, nebo Foefoli by fe ji zalíbilo, podotvati
Dáti mohla. Bretve toto poddzelo z čajů, Čdež
je Srvětice nebyla jejitě tve farnojti té ufadila;
přirábily ji tam tvfjať ony ojtatfy Zivatýh,
blizťo nidž by taťé byla ráda vdpočitvala. Jež
3důfe, je o bremwi tomto tehdůj 1fdo 1VĚĎO=*
mojti neměl, a nebo fe uaů ucóralo žadného
ohledu, a to fnad za tau. příčinou, Poněvadž
je jin Angele tolifo dámalo na twuli, aby fefoefolipoývmatiDala,foeštozatun© Orvětice
tato nebyla tvuli fivouzjetoně ryjlotvila. Roze
pře ta tvedla fe po třiceť Dni, we fterýdš po

hvátné tělo *ngely veřejné nwyffatvenoauffalo
w oné raťivi, tu nižto fe bylo dv ránu při
nejlv. Srosčetedlnoft Božltá použila ořolnofti
teto © tou, aby Sivatoft %ngely jefitě tv ju
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fnězfim fmětle před frvětem fe objetvila. Předně
byla rozepře tato fama to fobě lidu notvým
a patrnym Ddůřazem,že je poftvátným oftatřuntAngelyreliťacenapřifíáda.© Oťofnoftitouto
pofťytlo je taťé swěřicímpřiležitofti, by oftatfim
Srwětice tim fnáze uctu profazotvati mobli.
Ynozt tu dojáhli znamenitnů milofti. Wypra
uje fe faťé, že po tři noci po jobě fbeblé
byla nad ftředou, olo nad miften, Úbežtělo
Srětice odpočivala, pozorotvána neobyčejná
jafnoft na zpujob rveliťe hivěsdy, jišto prý i
tve dne bylo Čze ipatřiti. A jejito jajnojt tuto
Daleřo miděti bylo, zmáhal je počet tě, Čteřiž
je fdázeli, aby neobyčejný úťaz tento tařé fpa
třiti, a Sivětici, ©jejiuužto ojlatvení floužiti měl,
netu. tvzdáti mohli. DWimo to byla fimatofí
Angely pří této přiležitojti jejítě jinou, neméně
poditvuhodnou událojti zhorzena. Bo celýů
tě třicet Oni, co tělo Čivětice tvyftarveno zu
ftalo, nebylo cítiti nějařého nelibého západu, aniž
pvideti na nění jařé známťy porujjenojti; zuftaloť
čerftrvé, bebe a pružné jař Dyrvá tělo živé, aydátvalolibeznouiwini.| Zétooťolnoftipo
užily mmohé nábožné ofoby a daly fi Smětici
mymolomati, £ čemuž byla za živa potvolení
bati nedtěla. Během timto bylo [ze tvybotorviti
podobizny Smětice, jidito by fe nám bez teto
rozepře nebylo Dojtalo.

Sdyž fonečně po uplynutí třidceti dnů
rozepře Ive projpéh ýrántu ftv. Afry rozho
Duuta byla, mělo je £ podormání přifročiti.
Dudomvenftou u fm. Afry fe tvfjař zdálo, je
by fe tať Drahý pořínd do země zafopátmati
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neměl. Ja tou příčinou fe připramil fráfný
hrob ie. zdi, do něhož pojmátné tělo m rafrvi
položeno bylo. Bafnict fEládali jalo o zatvod
drobné napijy, 3 nidšto zde tolifo divu uvěfti
mmínime na Duťaz V jaťé mážnojti Šivětice
ftála a jaf telifá ucta jc ji profazomala.
Arioní z tědto nápijů jložen byl od Gabriele
Stozzana, a druhý od otce Balertana, fanotonifa
u jv. Uřry. Smyjl prvního nápiju její tento:
„Sde odpočivá, očeťámajíc foudného dne, An
gela, ozdobena formou tvjjeliťyh ctnofti. JŠeji
vroucí a číjtů dufje Ivgttejla fe £ nebejůtmu,aby

je předjtamila fvrdomanému Bohu. Zoť ona
panna, fteráš býivala jivou řeholou u fteraž
fe jtala zaťladatelfyní notvé $polečnojti. Bres
cla, měj pojivátný brob tento W uctiwojti a
ivěř mi, že fivatá panna tato mmoho může u
Boha“

Čmyjí druhého nápiju jejt najledující:
„Wučedlnice jadojti, pama obcoiwánim, uči
telfoné lomy. Zouto trojí přednojtí byla ji,
o Angelo, ozdobena. Ty ji Dýmala druhdy
1vzoranmčijtého života a fivatyd mrami; nyní
rojjať budiž odhranitelfyní a podporou olajti
we“ —

Do ondho podzemního rámu jddzirvalo
fe napotom faždodenné umoho ivěříckh, Eteřiž
tan u hrobu Zivětice pobožnojt fivou fonamali.
3a přiležitojti tohoto natvjftětvotwání hrobu fr.
Angely udala je rofu 1571 podivná ivěe, Pe
vážto [id tve Iviře, že Angela již mezi Svaté
přijata její, jelítě tvice potvrdila. Přihodilo fe
totiž, že tam tebdaž přijjel tve priuvodu jednoho
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Únězejařýš mladý muž ze filedtifé rodiny, je
božto jmeno jpifomatelé ze ffetrnofti zamlčeli.
Aeťoli mladif tento [id ofolo febe m modlitbě
pobhřišený ividef, přece £ pobojnojti pobiut ue
byl, dimaje je na hrobfu Siwětice, jaťoby to
byl nějaťy fivětjfy pomnif. Přináleželtě En třídě
ončů Úrdopyjiťu, jidšto fe i za nafjij dnu
dojti uadází, Fteřišby tv ffilenofti fivé radi za
mmnĎrcea za Pojuzotvače mnělyd prací pvtva
šotvání byli, Fbešto celé nudretivi a pojuzomvání
jeji tv tom záleží, že fivaté meci tv podybuvft
mvaději a fobě z nid) pojiučd činí. KDYŽ tu
byl tolif nápijů fu divále Angely floženyd
přečetl, obrátil fe Ču. primodčinu fivému a
pratvil $ jaťouji ueivjímmamojti: „Buh tvi, zda
liž zemřela dmály této fEutečně zafluhuje.“
Gotta byl flovwa tato prouejí, bylo flyjjeti
dvě iwelifyd ran, Čteréšto ze ivnitř vaťive po
dázely, a fteréž by, jať fe zdalo, raťem tuto
byly na tific Luft roztřijítiti mmjely, Čdežto ona
date ani uejmenýh úhony uetvzala. edem 3
Čanotonifii, jenž fe byl prámě me ivrdnint
rámu naddzcí, ujlyjjem“udečení toto, feftou
pil cely udějjený dolu, aby fhledal, co by jetubylojtalo.| Sejitěmicepřeťivapenta.přeitrafjeníbylipříftojicí,nervědouce,jaťé| přičinébypřípadnojttutopřipifoiwatiměli.| tehřo
mnvjíny mladiť ale podopil ihned, co by to
zkamenalo, a pronifnut litoftí nad protvinénin
jvym profil za odpujítění Boba a tafé Omětici,
jišto napotom blubofou uctu iv3Dámní.

9 tomto frobu domal je fiwaty poflad
tento až Do rofu 1580, Pdežto Čanotuníci u
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fvaté Ařrydali meliťyoltář ránu jivého opra
1votvati. Jejito paf t oftatut čajti fojtela obnů
tworány byti měly, mufelo fe tělo fv. Angelyi jinýmiojtatíyoditraniti.— Běitetopřileši
tojti taťé hrobln Šiětice najjí rozebrána byla,
jejito fe utjto ní. jiná, mnohem nářladučjíí
abudorati měla. 8 fomuto cíli učinila je uteji
nabožnými Onfjemujbirfa, we Eterčžje obzivlajitné
ipolecnojt fivaté Wor]jily iw Breácit zučaftnila.
$Womoctfebrannd penez byla na půlnoční jtraně
iveliťé faply myjtaměna Čn cti Sivětice nářía
Dná hrobťa 3 bílého mramoru, nad nížto fe
zazdil fámen 8 náfledujícím nápijem:

„Be hrobutomto ffutečně Angela odpo
čivá; ufrymají fe mfjať zde tolifo telejné jo
zůitatřy jeji, dud fe nachází již W nebejid.“

Š obou jíran napilu tohoto byli wyobra
jení diva angefomwéna Čolenou, s vuťanti jepja
tymi a 3 tváření fu hrobu pbrácenýui, jaťoby
pofivátným pozůjtatřituí we Hrobuton: ufrytým
uctu profazomali. Zélo Šiětice uzamčeno bylo
tve. Orvojt rafivi; odzivihlo-(i je ivifo vative

pomrýut, objemila je raletv 1VHitĚI ň Úřijitalu
zhotomwena, 1 nižto bylo (ze pojiwátné tělo jpa
třiti Ztwětice byla přioděna roudem třetího
řádu fiv. Grantififa držíc w ruce hul, jišto fe
byla na poutěd vyd podpirárvala. Roťu 1672zaznamenal| očítyjivědeťaiv 1Užitvotopijm
hvate Angely tato flowa: „Xelo jlužebnice
Bojí fpatřuje je w WBrešciijejitě celé a nepo

rujjené, přioděnévoudení barvy popelatvé, dr

áic to ruce bul, již byla Štvětice na pouti jivé
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Drávala; a jeftiť poditvuhodno, je tělo toto
jefitě pofud tv cefofti fe nadáai.“

Šefité i rofu 1774 nalezly fe mnobé čájtitělaSivěticeneporujfeny.© Roťutohouminily
jobě Morffiliufy iw Breácii, tělo fiv. Jaflada
telfonč fivé do jiné fEvoftnějíli vařive přelojiti,
a Angele, jefito tenfráte od Cirfive fmaté fu
blaboflamweným již připočtena byla, iveřejtouúctutvadáti.| Kdyžtedypofivátnétělojejiz
tafive tvyňato bylo, (hledalo fe, je něřteré čajti
jeho jefitě pojud fozt poťryty jjou. 3mlájituě
tozácnějiíí tonitřnojti byly neporujíeny. Aa pritu
fe nalezí olotvěny prften, Do něhož byla tvryta
flotva: „Sežiď Chrijiná.“

Slatva jebenácta.

© ctnojted (jw. Angely wibec ao míře ob
swlajitně.

Sovbydhon iválu ctrojti fivaté Angely
frátee a. důrazně. podati dteli, moblibydom
tolifo umvejti flotva, jež Dyl iveřejný notář 1v
Wrešeii, iv ohledu tom uapfal. „Acfpatřotvalví
fe na ni“, taf pifje věrohodný muž tento, „žů
dné zlé nářlonnojti; neboť neznala ani ctižá
Dofti, ani marné dlouby, ani hněvu; oblibo
tvalat fobě pouze mwpoťoře, tv jimwotěvozjima
wén a nábožném; majíc před očia život
Opahtele, Eráčela po ceftád Sšeho iw pojteů,
tve bdění a iv modlitbě: bylať, jať fe flufji na
pratvou řeholníci, pelvná tve iviře, pořorná tv
obcotvání, ctuá a přiťadná. we mratvců, Do
fonalá tve bdění, vroucí 10modlitbád ; 1vpro
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tirvenftvi jevila tepčlitvojtneoblomněu; fivaté
foatofti přijimátala 8 pobožnofti angelffou a
fu fonání dobryd ffutfů Lýmalavždy hotota.“
Ze Stvětice divály této rvjfim prátven aaflu
huje, dvfazují tařé náztvy, jaťež fe ji tvjíudu,
řoefoli bydlela, Dámaly. Razdivaliť ji „pam
nou Chrijtomou; naplněnou Ducem
fiwatduu, aagelem 4 vd prorofyní

Boi“ aa podobně. Je nnobýd etnofti Iiminime zde něřtevé toliťo objjírnějí utějti.
popjání tědtos ctnojti [nffavy čtenář nabo
pozná, Úteraď. by jid tve ffatuu a potvoláttí
fivén © pomoci Boží uajledomati mobí.

Promluvine předně v tviře, fterdito dle
flow fmatého Sana Jlatoufteho, jejt pitvode
fpraivedlnofti a záflndem naboženítmi. Je ftv.
Augela touto ctnoftí ozdobena byla, o tonjme
fe 3 wypratvotvání života jejiho Doftatečně: již
přejivěděiti mohli. Sať živa byla mira Sivě
tice této, oťazotvalo je při faždé přiležitofti.
Čo jejt u. p. tať fEryto před fmyjly lidffomi,

jaťo tajčinftvi MejhvětějiítŠavátojti oltářní?
Girfew fi. nád učí, je Sežiš Cbrijtuě jefttv
této Stvátojfi pod apůjobami dlebi a tiita
přítomen; finyjly jivými tofjal“ ničeho 3 teto
přítomnojti Šebo uefpafěujeme; ividinte bědy
toliťo způfjobydleba a win; afe Angela pa
třowala přece tve Swatojti té obem Ivivy Boj
fčebo hotě jiwého Sete Chrijta, jfonc o při
tomunoftt cho tvice. přejivědčena, ucžlt foyby
Jej byla ořem tělejným toiděti mobla. Odtud
fe ftátvalo, je čafto nmobo hodi před den. tW
dranu Báně před tvelebnou Stmátofti na mos
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dlitbád ztrámvila; a byla by tam zajijte ráda
jejité déle prodlemala, fdyby ji 1 ton: Fonání

odrůdyfÉutft a plnění jinýd pomwimojti nebylopřeťáželo.| JiwátwíraAngelyobjetvila
fe obaivlájítně tve ffivělem fiětle při přilešitojti
jejiho pufotvání Do fivaté země; neboť ačťoli
byla na cejte vjlepla, fonala přece cejtu fivou
dale, aby mohla ojobuě uctiti ona fivata mijta, jež
byl Chriftus PRáu fivou přítomnojti, obzilájítně
paf jiym. ntepením: a Dořfou Iurtt fivou poftoetil.© Rejivicetjjatobdivonán.hodnojejt,zeSimětice,jjoucpřinamjjtevománt| ončd
Jivatých únijt pozbarvena pomoci, jaféž by ji tě
(efny zrať byl pojfotnouti mob; byla přece
šivěji pronifnuta, nežli by je to bylo jtáti
moblo, foyby byla netolifo tato fivatů mijta,
nýbrž i famého Spafitele pro wyfoupent najje
trpiciho a umirajícího fpatřiti mohla.

Ale wwíra Angely nebyla. tolifo jajným
hvětlem, Čteréj duda jejiho tvzhledem na. nej
Vrotějíjí fajemujtiví fivaté lviry ofivěcotvalo, ny
brž 1 pofivátným obdněm, jenž 1wfrdcí jejiu
voznécorval tvrouci Horlivojt, 8 jafouž Etvetice
O zaforání viry fatoliďé a o tvyplenční Faciř=
ftiva pečovala. Zať již poměduro, byla Angela
šitva tv oučd neblahný čaje, Čdežtofaciřitivo
Vutberoivo Čirfev naranicč bubilo. Blnd je
byl již rozifiřil i tve frajině Oihactifé, (v One
fn to Grifonffu (©Graubůudten)ve Siwyca
řed, a bylo je obůivati, aby tv Yrátce ©talit
nezadroátil. W této ofolnojti. dal uřad mějfa
WBreéciena jevo, jať umobo m záleží na za
dormání tviry fatolidé:; neboť tvýjemožné o fo
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fe- zafazotval, aby fe náťaža tato t do ofoli
mějta nedojtala; za fteroužto horliwojt jobě
uřad tento divalu nejivyštjí hlamy Cirfive zi
tal. Angela se jtraný fivé toto fiwaté podní
fám předjtamenjtva mějtifého dle možnojti pod
poroiwala. ShromažĎomwalní vfolo jebe mladé
duvÝ jmecnomwančhomějta, atvlajitué ty, 0 nicyž
věděla, že 1ve věcech fivaté tviry. fe tyfajicid
nemmělé jou. Dinvťy tyto ivynčoivala 8 iefi
Čou trpeluvoftt pravdamn jivateho naboženýtv, a
ncopujtila ji, poťuĎdie fivatém náboženjtmotuplněmyciwicenynebyly.| ezitehdejijimuifa
ciři bylo mnoho blouzniwcu, fteřiž je dlubili,
ae byli od Boha zivlájitniho gjeluení a nad
přirozeného jivětla L iwedent dají dofahli. Mě
douc %ngela, že by tin mnobé neopatrné dujje
fivedeny byte mohly, ujiomwala tvffemožně, aby

tyto nadobyčejné dary, jaťež faciři ti předjtie
valí, tv nedivěru přivedla. Ujijíťowala tedy,
de jelt to podiwod a pouhé mámení; je pratvé
učení jejt tolifo to, ješto fivata římýá Girfeto
ditfanm jivym jinde £ wwěřenípředřídda, a je
božto je drželi předťomé nafji; Dofladalní Dále,
še je ma Úráti tv podezření faždé notwotářítiví,
fazde tajné učení a 00 facři nezřidřa předjt
vané jroláfitní ojivicení s hry. Ouať nedutvě
řorala ani tvlajtnimí twiděni, fterčhož jeji
bylo čajtěji Dojtalo, ant ojobní mouĎdrojti, ja
foni od Boha nadána byla; nybri podrobo.
rvala oboje ujudťu dudomuih IvudCU.IVY.
Miťámalať, že na tyto nadobyčejné tvěci tveliřé
váhy neflade, obátvajíc pry je, aby nějať ořía
mána nebyla.
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poppotájně fe tvffař Angela opirala 8e
tvfji hor irvofti proti bludům tebdejfftho ivéČu.
Vutber 8 přimrženci fivými tvffemožněufilomal,
aby důftojnofi námejtfa Chriftoma a foudní
moc Rimýfé Stolice tv netvážnojt uvedl, jať
nomoťáři po tvffedny čafy činivali a pofudčinuvají.| Kaciřormétiivyhofomilitalenmobo
roubavod fpift proti ctění fivatýů oftatťů ja
Čož 1 proti platnojti a užívání odpuftři, a
pleděli tffemožně, aby fpifp ty mezi lidem v0;
ffiěli. A co učinilaAngela? Putorala fdiválně
DoAima £ atjfání odpuftíu miloftiwého léta a
£ uctění oftatťit fivatýů apoftolit a mučedlnífi.
Bimo to taťé proto cefiu tuto podniťla, by
fivaténnu fet flufinou uúcít tvadáti a pojednání
apoftolifého od něho Dofáhnouti mohla.

Necifty dnů tebhdejíjiho Faciřítiva Dorážel

taťe $ dabelfteu alojti proti pofivátnénu ftatvu
panenffému, jemuž je tu notwénr záťoně taď 1ve

[iťa divála tozdámá. Saciřomé tito a přítvr>
žencí jejich dobyýtwalife do flajiterí panen a
mybáněli 8 náfilin číjté holubice 3 jid vblibenéuftráněnojti.| ŽuAngelaivfjentožnéují
[orwala, aby ftatvu panenffénu zijfala uctu a
ivájnoft, a aby ojobám poblatvií fivého láffu a
náhylnoft Lu ftatvu. tomur do frdDcitvfftipila.
Zot bylo tale 3 čajti příčinou, za Pterouž u
febe-uftanotvila, že zřídí fpolečnoft panen, což
taťé ffutečně učinila, a fice způjobem novým
a nevbyčejndin, fterýšto nepřátelyftatvu paten
jřebo Duěivem a zahanbením naplnil. Yeboť
prámě m onen čas, Čdežto včeťámvali, je fe jim
podaří, zničiti 10 Girfroi wyivolené ftábce panen,
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prátvě to fen čas, pravím, zřídila Yngela čet
nou fpolečnoft panen, fteréžto u proftřed fivěta
po mnějté 10 vozličnýd) dome rozptyleny byly.
Ofázalať tim, že nebejfy zahradníf liliim pa
nenjťe čijtoty © WVzemi febe nepfodunějjjí a tve
moždudu na. nejivyš nafajeném tvyjemohouc
vufou jivou tvzrůjt Dáti a je zadotvati a T0;
utožiti 1iže.

Augela tvffemožné o to pečotvala, aby W
nově založené této jpolečnofti panen zadotvala
fe přejnojt tviry a oddanojt fe jtolici apojtoljfé
iw Runě, Čterášto famojediná Lludem nifDy na
fažena ucbyla, aniž jin fdy naťažena bude.
Ra to tvynafládala ivffelifou péči jivou po
ted něťoliť let, co jejitě živa byla. Krátce
před jmrti fivou Dátvala jejitě v zárětu fivén
ředitelfyniu. fpolečnojti jmé najledující napo
menuti: „AProjím Was 3 celeho jrdce, abyjte
boely 8 uejivětjjí péčí o jtádce nebeffe, ob
atvlájítné © tomu přiblédajíce, aby iv těchto Do
bad, 1v nůž panuje mor Dudormní, nějaťyn
bluden povufjeno nebylo. SoOpbyjte tedy bytby
febe menfji tur nějaťeho bludu -zpozoromaly,
pledtež ihned odpomoci a nedopoujitejte, aby
aboubně toto fimé tve fpolečnofti tvajít 1znif
nouti moblo; neboť by to byl náfažlivy ne
dud, fterýž by. fe ne tolifo mmmějtě, ugbrž 1
Dale jefitě vozihiřil.““ A na jiném mijté napo
mina ředitelfyné tafto: „Předemjjim je bledte
tvyftřihati od nařažlivého učení faciřjteho. Do
Iwite-li fe, že něťtery fazatel neb fdofoli jiný
jelt tv potvějti Čaciře, neb že fáže notvoty, fte
véžto fe 8 učením a 8 obyčeji tvffeobecné cirfime
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a 8 tim, čemný jite fe ode mc naučily, ne
fromnámvají: tu zdivojte ufilotvánt fivé a nedo
wolujte dcerám fiwým, by jid pojloudaly,
jejito je jedotvaté arofliny velmí těžťo z Dujje[diteiwylořenitiDají.| Alei1wyjamy8ta
Čowými ojobaní neobcujte; tvzdalujte je jich;
pořladejte fasdého zu Dobrého, úle budte při
fom opatrný voloftatitn projpěůdu fivému.
Vépeť jejt zajifté, přidržetí fe něčeho jijtého
bez nebezpečenýtmi, nežli tvydaivati fe 1 nebez
pečenjtvi E muli 1věcemi nejijtvim. dujtnňte
na ftaréceftě a při jtargcůhobyčejích jiw.Cirfive,
jidito je tolif. Žwatyd drželo z niti
Ouda fivatěho. Byjtřibejte je tvffelifychnotvot.
Aepřidržujte je nifdY nomyd Ďommněneť, fterež
je nyní rozifičují a neb fterežby běfem Čaj
jejité porvjtati mohly. Wřodlete je a bledte,
aby i od jinych modlitby je fonaly, by Dub
cirfive fivé ucopoujitěl, nybrž aby 1 ni dle
mule fivé učinil opratvy, fterésby £ najjemu
Dobrém a £ Seho cti a divdle profpitvaly.
Infejtej fe 1v nebezpečných tědjto čafid jedinc
E Sežijji Cbhriftu, Senž ras potwede a mwycimiči,
jať di prorof: „Blahoflatveny č(omwěef,
Eterchož bys ty w<ypeomwičilŠojpodine.
(Balm 93. 12.) Sořte fe tedy. pod mocnou
rufou Seho a ofiviceny budete; tvolejte $ pro
rofem: „AOhivěť očí mé, abyd (uad une
ufnnl do fnmrti. (3Jali 12. 4). Šimto ta
pomináníní jiwaté %ngely čídily je wěrně Dudo
joní dcery, tať je přiflad jejid to ohledu tom
mějtu Bregcii £ tvelifému projpěchu floužil. Do
frědčujeť toho Razari, dořládaje, je přiťlad
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Worfitlineť obatvlájítně ofoby poblatví jenffého
Etomu porzbuzotval, aby tve ctnoftí fetrtvaly a

r Stolici pojlufjenftivinttvšdy oddány zutaly. — í
Uivážime-li dobře, co pojud o tviře An

gely pomědino bylo, nebudeme zajijté za pře
pinání potvažomvati diválu, jaťáž fe ji tvzble
dem této ctnofti tozdátvá 1 jiftém fpifu, Úterý
frátce po její (mrti na jivětlo tvyfjel a tv uěmž
je mezi jinym pratvi: „$Ďo nezná, 1V čem zá
lež praivá ctnoft, a fterá jejt pramá cefta a
pramy Dud. fivaté Čirfive; ať jen pozoruje
Duda a dotmánije Watfy Angely, a ať fe
řídí jejím přiťladem; tim fe zajijté opratvdoynapravoměrným| Fatolifemftane.““Tutéž
diválu o ut tv málo flormed pronejí otec Lan
dint v Vijtu jivém od 24. profince 1566, tv
němž mezí jiným: tafto napjal: „Sdyby fe tvira
byla ztratila, byloť by byrmalo [ze u blabofla
ivené Angely opět ji naleznouti.“

lava Divanáctá.
© ped naději jv. Angely a o ztvlajjtníbů

wěrnofti, jafouž jilabala w DBofn.

Božftá ctnojt náděje, jejimato cilem jejt Do
fabiuti ftatfi nadpřirozený a blaženojti tvěčné,
naplňuje, je-li Dofonalá, jiftou Oulvěrou, a po
r;zbuzuje člomwěťa,aby tyto ftatfy a tuto bla
ženojt před očima maje, ftatřit pozemífih ue
iwyhledárval, byťby jid i febe fpramvedlimějíjhm
apůjobem nabyti mohl; jaťož i onen, jenž zátra
na trůn Dofednouti má, zajijté na menjjí Vf
body, fteréž by fe nu dnes naffptorvaly, dbáti
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nebude. Zaťomou dofonalou naději nadázíme
u ft. Angely; 3 této ctnofti pryjítila fe jeji
zrlájítní důměra m Boha. Radpřirozeným fivé
tlem 8 bůry ojiicena jfouc, poznala již 10
útlém věfu fménr, že není jtivočena toliťo Č
tomuto životu pozemílému, nýbrž i fe tvzunejje
nějfjimu jitvotu iv nebejih. Ja tou příčinou
obracela již tehbáž očí fivé £ nebefum, a tve
fifera jnaha jeji fměřorvala L ztffání frálotvftroi
iwěčného.Již tehdáj, opomitala radojími tvěfu
fmého a zabýtala fe roždyjeu tafovými měcni,
Meréž ji ceftu £ blaženému cili, jejž (obě byla
mytťnula, uvotunati mobly. M Dejátém rofu
ivaroftlo to ni toto pohrdání tvezdejíjími ftatfy
a věcmi pozemýfomi tu tafomwé míře, že tvlafy
jmé a tivář mou zobyzdila, o čemž ua boře
zetorubněji tvyprarotváno bylo. ličinilať tv za
tou přičinou, aby přirozených tonad fivýh po
zbamena jjouc očí fivěta od febe odtvrátila ;
neboť je bleděla zalibiti tolifo uťřižorvanému
Spafiteli fivému. ©

5 ffeftnactém voťu ftáři fivého hodlalaopraivdorvě,přetrhnoutijednímrázem| tvffeliťy
frvazeť, fterýjby ji fe froětu poutati mobl, a
odebrati fe na poujít, fdezto beze tvýjehoobledu
na tělo a Čretv zcela nebejfy žimot tvefti těla.
WMabledemčajnýh potřeb, jafo: pofrmu, nápoje
a. odrracomání vozličného nebezpečenjtvi, 10
něžto by fe apůjobent tím byla topdala, minila
fe zuplna oddati Bojíte Prozřetedlnofti. Je je
ji uffutečnění tohoto tunyjín nepodařilo, nebylo
jeji tvinou, nýbrá řízením Pána Boha, Senž
nad ni bděl a Šenž dobrou twuli jeji za fEutef
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přijal. %a to hledala horlitvá flužebnice Boží
jinoh proftředťů, jimižby pohrdání fmé fivětem
patrně ofázati mohla. Složitvffi tedy Be febe,
neřťuwefilery fiperty a ozdoby, téd bez toho
niťdy na febe nebrala, nýbrž tvffeliťy i febe
jEronmějfjt oděto jivětity, přiodila fe hrubým
a ojtrým voudem řádu fiv. Šrantifila, a při
jatvfji řeholu třetího řádu jeho fnažila fe ná
iledotati filapějt iveliťeho tohoto Srvětce, jenž
obzrvlájítně tim projlul, že tať melice fivětent
pohrdal.

Rejjajněji je tofjať dofonalojt náděje fto.
Angely objerila tv těťydhutrpení, jimižto ji
Bub, aby ji to ctnofti té upetonil, namfftitviti
ráčil ; neboťtoffeliťáctnoft protivenftivin tvzruftá
a ovičením fe zdoťonaluje, jefito 8 přirozenými
náflonnoftmi zápafiti a utoťy mocnnd nepřátel
odrážeti mufi. Widěliť jjime, že Angela již topatnáctém| voťuvěťufivéhoztratilaotcea
matfu, jaťož i bratra a jeftru, ježto byla rvrou
cně milotvala a na něž obztvlafitně, ano nad

jediné iw čajnýd tvěceh fpoléhati mobla. Saožto toroucně milující dcera a feftra pocitila
fice Angela taťe bolejt nad ztrátou tědtó při
buznýd fivyh, a tvfjať fflábajic důměru fiwou
w Bohu a fpolehajic na mocnou odranu ŠSeho
něrmoutila je příliš, jjouc ubezpečena, je ji
Buh neopujt. — Když na pouti jmé Do fivaté
země 3 nenadání zraťu zbarvena byla, rmoutili
fe nad tim jejt fpoluceftujíct a ctěli fe 8 nt
na zpáteční ceftu tvyĎati; ale Angela nebhoře
fómala, nybrž dodámala oftatnínt myjli a po
tozbuzoivala ji, aby jen putotali dále, a famta
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tařé topřonala pouť tuto, jaťoby fe- ji nic ne
příjemného nebylo přihodilo. — Uproftřeh tvffe=
liťod nebezpečenjtvi, 6 fterůmiž fe na ceftě
potťámali, tu še fjtrany mořiťydh [oupešnífu,
tu opět se ftrang Donři, bylať jediné Angela
zahomwala pořlid Duffe, Outvěřujíc 1Vždy 1WPo
moc Boží g tvzbuzujíc 1 jiné, aby Otivěru fivou
vw Bohu jfíádali. — Když fe ji tov.Kremoně,
fdež byla do téžťé nentoci upadla, zivějtotvalo,
še ji náděje na uzdratvení nezbyivá, nezarmou
tila fe; ano plejala náramnou radojti; uebof
fe Čojila nádějí, že ji bude brao popřáno, aby
iprofiténa tvazeb těla, £ Bohu, po Rěmž jediné
toušila, bez přeťážřy odebrati je mobla. Odtud
fe dá iwyfivětliti zármuteť, jaťýž fe ji zmocnil,
dyž ji druhého dne na to oznámeno bylo, že
4 nebezpečenítimi jmeti fiťajtnč ivytwázla. M čas
jačeťoli jtrajti obracela Angela oči jmé £ ue
befum a rozjimámala flora fiv. apojtola národů:
„Utrpení tohoto čafu nejfou rovná
budouci f[dtvě, Čteráž je zjetvina nás;“
(Rim. 8.18) tvtalorvémrozjímánínabytvala vždy
potřebné utědy. Bří tom muvala tafé ivždy na
paměti jfotva Bozifého Spafitele: „Radujte
fe a mwefeltefe; nebo odplata vafle
hojná jefjt tv nebefiů“ (fv. Mat. 5. 12).

Ale uetoliřo mw uefitějtth a tv utepentů,
nybrž i tve fitějti, Eteréž nezřidřn čtnofti tvelni
nebezpečným býiva, mívala Angela náději fivou
ivždy toliťo 1wBohu floženou. — Rabizeliť je
ji tvéwoda Milánfty Sforza, nejiznejenějíji
panftvo | Benátjfé, ano i fám papež Klement
VIL 1w Římě, že ji pojťytnou byt, ivýžitou a
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odranu; ale Angela nabídnuti toho nepřijala,
neboť fe ji zdálo, že fe zafládá pouze mumůci
[idjfe, fbežto ona u febe byla uftanotvila, že
dutvěru fivou vždy toliřo tv. Prozřetedlnoft
Božt ffládati bude. ANatvrátila fe tedy raději
do Brešcie, aby tam dle můle Boží nomou
polečnojt panen založila. Ale při tomto pod
niťání potfátvala fe 'š nefčijínými obtižnojtmi
a přeďážťami. Sdjivalomwati život panenffy tv
době, fdežto fe naň dc tvfied ftran hana a
potupa fydaly; zatvaděti jej uproftřed fivěta,
foeáto fe proti němu i we flafiteřid brojilo;
toť je mujelo pofládati za podnifání nemoubréaoi30Ivěcnemožnou.| KdyžtvjjaťAngela
pomyjlila na widění, Čterchož fe ji bylo s hury
doftalo; tu fe tv ni zmáhala naděje, fterdš ji
taťf pofiloiwala, že na tvjfeliťé obtižnojti a pře
fajly nedbala. „Podnifaut toto,řifátala Au
gela, „jeft fice nad míru těžťé a nepříjemné;
ale Bub tvffemobouci obtižnojti a nepřijemmojt
tyto zajijté odftraní; Buh to ©ce, a proto fe
podutfnutí toto 8 dobrym vyjledťem zajijté nenine.© Samawlaftnífiloujimoubydpramda
£ cílí nepřijjla, ale iw rTuťfouBoha Sturdotva
ného i febe jlabjít náftroj © ivyrveĎení iwelifyd
věci pojtačuje“. Když je tedy Dumutvala, je
fe jiš přiblížil čas oD Boha uftanotuený, Dala
fe frdnaté Do práce; neboť Dumwěřorvalapetonč
W pomoc Boží, doufajic jafo Abraham jejité t
tom, fde dle zdání lidjfeho žádné náděje již
nezbýmalo.

Baloživjji pať nomwou jpolečnoft, fnažila
je“ přede tvfjim, aby tv ni tvzbudila peiwnou
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butvěru tve $Prozřetedlnojt Božílou, majic za
to, je nadpřirozené Dutvěry to Boba bude na
nejtoně zapotřebí malému ftádci bázlitvých otve
čeť, fterešto uproftřed ftvěta množíttvim blabo
wyd tolfit a Ivu obřličenýybyly. Ja tou při
činou naponunala ředitelfyné notvého uftatvu
fiméhonáfledotvně: „Neflejejtež myfli, fbledafe-li,
še fe tvám © zaftátvání uřadu tvafjeho, potře
buy fdopnofti a tvlaftnofti uedoftátvá; neboť
Buh, Senž váš £ uřadu tomu porvolal, zajijté
tváá neopujti. Onť tvám přifpěje Ču. pomoci
a podá vám ruťy fimé, dyž toho bude zapo
třebi . . . Nenaleznete-li potřebné poroci u [iĎi,
fložtez Ouměrufivou m Boba, Senž jeft privnim
a blarnin půmodeem fpolečnofti twafji a Senž
iwán zajifté tv Oudotonid i tělejnýh potřebád
pomábati bude“ A mlutvic o vedení fdhotvanef
prarila mezi jiným: „Naleznete-[i mezi nimi
něfterou, fteraž by byla bázlitvá a málomyjíná,
hledte ji pojfytnout utěhy a dodati myjli,
ujifítujice ji o neffončeném milofrdenftiwi Božim.“
Bajifté je tofjař péče Angely netoztahomwala to
fo na dudotní Dcery jejt; feznaliť jíme již,
8 jařou horfivojti a 8 jať fiťaftuým toyfledfen:
Ciwětice pravou Duvěru tv Boha tv frdci zřov
moucencého tvetvody Wiláuffého tvzbudila, a
fterať i mnozí jiní přičinénmm Angely tv 10
[ičnyd ftrafteh pramwéutéby a Outvěryrv Boha
nabyli. Je Srětice zarmoucené tať Dobře tě
fit um, Dýmalo tv mějteů, Údežje zdižomvala,
ano i tu ofoli jejid toffeobecné známo. Zi
tedy, jidito potfalo nějaťé nefitěfti, utifámali
je bez prodlen £ Angele, přejmedčen jfouce,
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je u .nt. uejropbatnějíji:útěhyDojdou a je pro
ftřednictroim jejim zajijté petonou Důtvérou to
Boba naplnění budou.

Slatva třinácta.
X tmroucí lajce, 8 jalouž Angela Bana Boha

ob bětinftií jiweho milovala.

Ani tvira, ani náděje nedofábnou myjořeho

ftiupnédořonalofti, nebudou-i fpojeny 8 zpraSyto tři Bojiťé ctnojti nedají je od febe 00
loučit; neboť podporují jedna druhou, jať náš
o tom aťujjenoft poučuje. 3 tobo teby, ze tvira
a náděje %[ngcly tať doťonalé byly, uzarvčiti
je dá, je 1 lájfa jeji neméně dofonalou býti
mujela; a Stvěťice tato pofťytla jEntečnějtvětumnohonájobnédnfazytétojiwélaffy.| Čtnofti,
jaťýnuž ozdobena byla a jřutťy, ježbyla to ži
tvobyti jiméntvyČonala, Ivydátaji zřejmé jivé
dectmí v jeji lájce £ Dobu; neboť tffehný
zajitté toliťo 3 této lajťy prýfítiti je mobly.
3 pramé lafty E Bobu prýjíti fe nábožnott,
a topramá nábojnojt, fteráž nezáleží toliťo tve
myfonátvání jiftýd zetonějjjtd ffutěů pobožuofii;
jejito tafowá pouze zetonějíji pobožnojt i 8 bří
ným životem fpojena býti muže. UWjtu. An
gely nacdážine pravou pobožnojt jrdce, Čteráž
je na pramé láfee © Bohu zalládala. Zaltoma
pravá pobožnojt nemůže přebýmati m jrůci,
Úteréš jeft břihim oddáno; neboť nelze hříh a
Doba zárotveň milotati. Opravdu pobožnp
čloměťfje tedy břídu na nejvýš fititi, a ieftliže
přece něťdy pořlejne, hledi mfjemožně, abtp co
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nejdřive opět potoftal. Proto tařé Angela,
jíouc opratvdu pobojná, přederofihm o to pečo
mala, aby ničeho nečitila, čin by Boba fivého,
Šejž nade mffeďomilovala, uraziti mobla. Chtic
pať i jiným tutogpramou pobožnojt do frdce
rofitipiti, opaťormala čafto udfledujicí flotva, jež
pař ©píjenmě po fobě zujtatvila: „© jať ná
ranné fe flamají taforvi fřejtané, fteřiž trivají
8 iwelifou bedlivojtt na modlitbách, pojlouda
vaji flotwo Boží, byrvaji přítomní flužbůámBo
mm a fonátvají jiné podobné věci; Eteřižtvffaď
8 drubč ftrang málo o to dbají, aby pluili
záťon Boží! Xejprronějíjízáfadou nají muji
byti, abydon neuráželi Bána Boha, Seuž pať
aajijté Do jrdci nafjih tleje láfjťu, [teroužto
byhom Sej dle hodDuoftiSebo milotvati modli,
a jižto obyčejně jen tafore dujje dojahuji, Čte
ré3 Jiu 8 měrnojti vddány jou“ Ra tom
rjjat Angela jefitě nepřeftáala, že fe fama
tazdebo břídu bedlivě dránila; nybrž hleděla
taťé jnažné, aby i jiné od hřidhu a od urážeu
Boha odtmrátiti mohla. proto taf náramně
horlila proti zaflepenofti těd, fteřižBoha neznají
a neb znajíce Sej, předce je Oo Dřídy fivými
urážeti neojtydají. Zrdečnou touhou jeji bylo,
aby tvfjiní tivoromé Boha pozuali a „Sej dle
hoduofti Sebo ctiti ufilotvali.

Go Augela nejivroucněji šadala, bylo, aby
fe jediné Pánu Bohu. (ibiti mohla; proto jiBultařéztvlájitním| tvedeuiu| Brozřetedlnojti
fivé ponabal, aby v doťonalojti 1wždytvice
projpivala. Bytby je člorvěř febe fnažnějí pět
činil, aby duda fivého nad tvěci fmyjíné po
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tvznefí; Výiwáť přece těžťo, ano pro flabojt
přivozenojti nafjí téměř nemožno, aby tělem a
Červnetoznifaly tv frdci tafé naflonnofti £fa
foivým tvěcen, Čteréž čifté láfce © Bohu na
přeťášťu býiwají, byťby i fdmp tu fobě nedoiwofenynebyly.| OdtudiAngela,ačbylaod
Dětinftiví fivého irouci láffou L Sodu plápo(ala,přecetaťé1přirozenouláfťu© vodičim
a přibuznom fivyn 1 jrdci dorvala. Laffa
tato, ačťoli jinať jiwatů a vd Boha fantcho tv
frdce nafje tofftipenu její, přece uezřidla Přes
ftanjté dofonalofti a uplně [afce £ Bohu na
přeťážťu býmá. Chtěje tedy Bůh od tvěvné flu
debnice fe i tuto přelážtu odirátiti, odňal ji
i Črátfém čaje otce, matťu, bratra a feftru,
florven ty nejblizjíí příbuzné, jež byla tať fr
dečné milotvala a oD niž taťé netoliťo za
příčinou Erive, nýbrá mnohem ivice jefitě za
příčinou mírné potvady fivéa ztvláfituiů ctnojti
náramně milována býla. Oprofiténa jjouc bě
bem tim pojemýlyd tědto fivazfu, modla je
Sivětice 8 Bohem, jediným to předmětem[ffy
jiwe, uplně fjednotiti, což taťfé Dez prodleníučila.© Wymytivifizejrdcefivéhomfjelifou
pouze pozemýfonuláffu fe tvorům, vddala je
acela a jediné Bohu, Stvořiteli fivéntuu.

Jivláfitním proftředfem £ roznicení a oči
ftént lájty £ Bohu jejt modlitba. Dujfe
obcujic $ Bohem projtředťen modlitby, nabýmá
$ jedné ftrany tvždy doťonalejíjího pozitání Do
broty a uejfončené tvzucifenofjti Dozffe, a 8
druhé ftrany fpatřuje čín Dále tim jafněji ne
Doftatečnojt a ničemmnojí fivou, jaťož i utmoho

5
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náfobné poťlejty a dyby jmé, a nabledů, jať
nebodna jeft těď ninobýd milofti, jimiž ji Bub
naplňuje; čímž tv ni láffa £ Bobu, tať fftědre
mu a bezzifitnému dobroDinci, tvždy Ivice 10
množena a upetuněna býiwá. Se i jtv. Angela
toboto proftředtu © toznicení laffy jmé £ Bohu
použivala, o tom jíme fe 3 tobo, co 8 tvrýu
mypratvotváno bylo, doftatečně přeftvědcitimohli.
Mivěliť jjme, že obyčejným a nejmilejjjim za
mějtnáním jejim býmala modlitba. YModliuvalať
je, nejjouc nějaťou duležitou prácí zaneprá
adněna, po cely den, ano i čafu nočního; fo
nárvalať modlitby jivé Dona, tve Úrámě, ano
1 na poli; a tafé uproftřed praci fivýd mi
mala nyjí £ Bohu pozdiviženou. Wižeť fe tedy
roffim prátvem říci, je fetrivala ujtatvičně na
modlitbád ; odtud fe taťé jtalo, je tv láfce £
Bohu tvždy tvice projpiwala.

Rabyrvala-(i tvffať fiv. Angela tať tveli
febo projpědu, fovž $ Boben fivýn projtřed=
fen: modlitby obcotvala; zda-liž nemujela tim
tvice t» Dofonalofjti a zivlájítně tv lájce pro

fpivati, fdyž Boba jtvého mwnejhvětějíji Smá
tofti oltářní tv frdce jmé přijimaátvala a přiji
mániní tinto 8 Božíťymdotem fiwýn,Sežíjjen
Cpriftem, co uejpemnejí je ipojomala? A ffu
tečně fe o ní Ivypratvuje, je náfledtem tohoto
tajemného fpojent čaftěji tv dubu ytržena bý
mala. W taťormém ftarou ničeho neviděla a
nejlyfjela, co fe oťolo ní Dálo, pobřižena jfouc
to. rozjimání nemyjtiblé lájty Božiteho dotě
ftvého, © Sehošto blafu mefiferu pozornoft fivou
obracela. Rezřidfa fe ftárvalo, že bytoffi nafp
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ceta pofrmem dudorním, jaťyž fe nám to nej
frětějjjí Stvátofti oltářní pojfytuje, na poťfrm
tělejný zcela zapominala a celé týdně bez něho
atrátvila, jefito Dudotvní onen poťem 1 tělu
jejímu zázračným způfobem potřebné fily udě
[otval. Meniť tedy Diwu, je Smwětice tato 8 ta
fotvou tvroucnofti po fivatém přijímání touží
mala a že taf ráda tw ráme před nejítvětějíji
Stvátofti oltářní prodlémala. SSefito je ji zu
neblabými náhledy oněd čajů neĎotolotmalo,
aby tať čajto fe ftolu Páně přijtupovati mobla,
jať by fobě tobo jeji zbožné a milujicí frdce
bylo přálo; tedy hleděla toužebnojti fivé po
přijinán Těla Páně jiným způfobem oybhorvěti.
M ty dny totiž, Čdyž tělo Páně ffutečné při
jmouti nemohla, přijimámala je Oudoronim
apufobem, fterýšto zpujob přijímání ro. fněm
Zridentífy později tvffent měřicím tať borlirvě
f$ivalomal. (Sess. 13. cap. 8.) Šfouc pří
fonma mýji fv., připramomala fe £ tomuto du
domnímu příjínání 8 tafotvou tvroucnofti, jaťo
řovby byla ffutečně fe ftolu Páně přiftoupiti
měla; tvybuzotvalať žimou míru, blubofou po
foru a torouci láffu, jať i před ffutečnýmpři
jimánim Zčla Páně činímala. Při přijímání

čze ctvičila fe tv pofoře, tvyznátvajíc, že pro
nehodnojt fivou nezajlubuje, aby fe ji udělilo
dovolení, by ffutečně přijinati měla. Tu pro
fimala Chrifta Pána 8 welifou oroucnofti, aby
ji, fdyž Óo Do frdce fmého fEutečně přijmouti
nejni, afpoň nilofti fivou namfftiviti ráčil: a
aa. odměnu Dorlimofti, 8 jaťouž fe © tomuto
Dudotmnímu přijímání připratvotvala, Dofaho
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vala jm tať hojných milofti, je frdce jeji ztobotaťowýmifladfoftimi| oplýmalo,jaťoby
byla Boha jivého m nejímětějíji Stmatofti ffu
tečné přijala. Repřijimátvala tvffať Dudotonim
pufobem toliťo tehdaž, Čopi ffutečné fe ftoln

Sáně přijtoupiti nemobla, nýbrá L mw taforvě

an ťovž ji toho fitěfti poě přáno"bolo,še Chriftašejijle m nejítvětějíji Státofti přijala; 1 tv
tafotvé dny přijimámala přece tale jejítě L Du
dotvním způjobem při faždé míjí fivaté, jišto
přitomna (býti modla, 3 čehož nemalého pro
Ipědu pro duffi fvou nabýtvala. Yeni tedy
Ditou, je toto Oudotoní přijimání i fpolečnícen
a Dudorním deeránt fivým toť horlivě fdma

[otvala, přejwědčena jjouc tvfajtní ořnjlenoše přijímání to Č teliťému projpíáu dufl
flouži.

šejtiť wffať jefitě jiný pramen, 3 něbožto
jeprama lajfa ©Bohu průjíti ; pramenem timto
bytvají ftrafti a rozličná utrpení. Meliťy mnifte
to [ajce © Dobu, fiv. $rantijjeť Saleffy, prarví,
še „bora Ralmaria jejt horou nulujícíc,““ a že
ducdorvní tvčely nejlepiji med připraroují to va
nád onoho Ina 3 poťolení Sudotma, fteryáto
na hoře Kaltoárjle zraněn a njmrcen byl. Ob
jevuje-li fe milující ženid Božíťy 8 ufmětvenm
we fiváři a 8 růžemi to ruťou, fu není Oivu,
jeftliže Dufje lajfou £ Aému zahoří; ČOYž ale

přidází zjinalo a zobatveny, Údyž je objemuje
plný ran, celý amrifaný a trním zbodaný; tu
mnufi Dufie byti již V lafce upctoněna, nemá-li
je oĎ něho odrrátiti ; jen 0Ď dujje filnou la
jfou roznicené [ze očefátvati, še fe pobledent
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tim odftraffiti nedá, nýbrž že tv bolefteh ©otěfivéhorádaučaftenftroimítiDube.© Zafotvou
laffou hořelo frbce Angely; proto tařé nej
obyčejněji rozjimárala Lolejtné utrpen Spa
fitele jivého, čínž fe obeň láfty jeji © Alému
twždy filněji rozněcotval. Aby tajentv tohoto
utrpení tim vice uctiti a do frdce fivého torýtt
modla, podniřla, jař již $ tvrýu vypratvotmáno,
pouť na fimatá mifta do Paleftinp, již ne beze
umobyh obtižnojti a nebezpečeníttot tvyfonala ;
napotom putomala taťé jefitě Ormafráte za touž
příčinou na tor Waralify. A jefito to milu
jící dufji zcela přirozeně porvjtámů žádofi, po
Dobati je tomu, jejž miluje; tedy není Diu,žeiAngelažádojtitařotvouzabhořela.| Cbtic
je tedy. ufřižovanému Spafiteli fimému tvice
podobati, oddala fe žitvotu tať přiťrému, že
poubé popifowání jejiho mrtioení hrůzou napí
ňuje. Siwětice byla taťé přejvědčena, že onen,
jenž řříže na je toziti nechce, [ajťy © Bohu ne
má; a je nám Úřížnáš ničin af ulerven ne
býtvá, jafo pohledem na fřiž, jemuž fe tvtělený
Syu Boží pro fpafent nafje podrobil Ja tou
přičinon zamedla panny, fteréžto fe byly co
privotiny toznifajicí jpolečnojít jeji přidružily,
na tvrdý2Waralify, a upozovuiviji je na zbožné
obrazy předjtamujíce utrpení $Báně, tafto £ nim
promlumila: „Óle, jať mmobo mufel pro ivdá
doť dufit ivaffih trpěti! Sať mnobo mufel ivy
ftáti, aby 8 twámi dudoront zafnoubení flamiti
mobl! Žof tedy tvěno, Pteréhoj od tváš žádů,
aby iváš na fivadbu nebejťfou urěfti mobl:
mrtiwent těla, pohrdání tvefiferými ftatfy po
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gemitými, a zapirání nezřizenýh bnutí Oufje.““oto a podobné city a myfilenfy m nid taťé
napoton jefitě čajtěji 8 tvelifou toroucnofti a
borlimofti mzbuzotvala; a tim voznitila tv frd
cid jejih taťorwou [áfťu, že byly botory Ť tvy
fonání tvfieho, coťoli by jim předepfala, aby
fe milotvánt hodného a laffy plného dotě jtvého
bodnými ftáti mobly. Wpfflénty a city tyto zufta
totla Angela taťé pijemně to řehole uftatuufroebo,

ro jrvětu a to jinýd fpifeh fiwyb; onyť Lymaly taťé nejobyčejnějjím předmětem rozmlous
vám jejidh; 4 čehož tofiin prátvem foubiti [ze,
áe Irdce Stwětice jimi naplněno bylo, a je fe
jimi, jaťo nějaťým pratidlem, to životě fivém
řidila. Odtud fe ftalo, že me tvffeliťfnd nepři

jemný ofolnofteh poťojnou myfl a oddanofto toule Boží zahotvala, ano že fe zdálo, ja
foby za přiťlaDem apoftola to fouženiů vadoft
měla; donuttvalať fe zajijté, že by bezutrpení
byla nebodným úbem Dudotoního těla, jehojto
blata trním. Čorunotvána. jefti, a je prátvě
utrpením ftane fe hodnějíjí lafty Božíteho dotě
jtvého, Kterýšto z nemyjtihlé lafly £ poťolení
[idffému Čretv fivou až do pojlední řrupěje tvy
cediti ráčil.

Slaiva čtrnáctá.
Vobimuhodna lafla fw. Yugely £ blížnímu.

Yrouci lájce, jaťouž fivatá Angela milo
mala Boba, romnala fe taté láfta jeji Č bli
žnimu ; což zajifté ani jinať býti nemoblo, jefito
jať lajfa © Bobu,taf i lafta £ bližním na
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témžnadpřivozenémdůvodufezařlábá.© Mě
Děla taťé Stětice, je tv ofobě bližního milu
jeme famého Sežifle Cbrifta, Senito fe byl fám
avyjádřil, ze coťoli jíme učinili jednomu 34nej
menffih bratři jtwdd, emu jíme učinili. Ra
ftytla-i je ji tedy. přiležitojt, dej Dližnímu
fwému nějaťou flužbu proťázati mohla, neopo
minula ji, byťby při tom i jebe tvětjíim nejná
am byla fe podrobiti mujela. Ačfoli měla tve
[ifou nádylnojt £ jirmotupolojnému, famotnému
a rozjimamém; přecei nezřidla fladfojti E010
nebo ziota odepřela, ano i modlitbu fivou
přetrhla, jednalo-li fe o užiteť bližního; mo
bla-li £. p. zarmoucennd potěffiti, nepřátely
jmiřiti a neb pofybujícím nějaťé rady uděliti.
Dojiwědčujeť to mezi jiným Antonin de Ro
mani, u něhož byla tv Brešscit po něťoliť let
bydlela. Muž tento trordi, ze fe fu Stwětici
těto fházivalo neobyčejné nmožittví lidu; je
tofitdní, jiháto potřalo nějaťé nejítějti, neb jenž
dtěli nějafou duležitou tvěc podnifnouti, brá
svali utočijítě © Angele, hledajíce u ni žádoucíutědynebpotřebnéhopoučení.© Dofládůťpať
Důle, je Suvětice, nedtic fe potřebného a frdci
jejhnu tať fladfého obcormání 8 Bobem odřici,
téměř celé noci na modlitbnů trátvivala, aby
pať čafu Dennibo finžbám bližních fy tvě
nomvati fe modla. Dle jmědectrví foutvěťýdh
měly niunobhérodiny [affatvému fnažení Angely
děfomwati, je tv přibytci jejih opět Domácí
mir, tu mezi manžely, tu mezi Dratřimi, tu
opět mezi ditfaní a. rodičemi uveden byl.
Srvětice tato byla uadána nadobyčejnou hop
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nofti © míření dudů febe zattovzelejfiů a febe
tvětijí nenámijti naplněnýh. Sdopnofti touto
ufončila a potlačila mnobé fmáry a tůznice
mezi ojobami toffelifych ftamu, jaťož i umobá
nepřátelitra, fterážto byla již po dlouhy častrvala.| Rejznamenitějijíudáloftitvobledu
tomto bylo fmiřent Otvou toznefenvý pánů,
Etečtšto fe na fmrt nenámiděli. Bylte to šilipSalaaSanŠrantifjeřYlartinengo.© Mnozt
horliví Čněži, jáfož. i přednojta Wrešcie, uřa
měfta tohoto, ano i tvětnoda Urbinffo je byli

J o to poťujili, aby je fe fmiření-je pobnuli;ale marné bylo tffeliťé jejtů uaudhání. au
želfo nejmiřitelných mužu tědto obrátily fe tedy
ťe ji. Angele 8 profbou, aby fe jefitě ona 0
(ničení jid poťufila. Stvětice tvyjlyjjela žádojt
tuto a pontodlitvffi fe, odefila £ mauželinu je:
jid, Úteréšto flory ftvými tať dojala, že odlo
šitvfje tujjelifou nemátift, £ nemalému užajutefiťerého| obyrmatelitvaVBredcieOutvěrnými
přately je ftali; 3 čebož patrně tvyftvitá, že
Bub fám ztvlájítním zpujobem napomáhal tvy

Ban toho, čehož fobě láffuplné frdce Angelypřálo.
Aadpřirozená pomoc Bojí, jaťfáž Angelu

Doprotvázela, |patřotvala fe obatvlájítně tv té
ofolnofti, je na domlutou Crětice této untoztbřijinici£Bohuafectnojtijeobraceli.| Wu
gujtiu Gallo, jenž byl Angelu Dofouale znal,
napfal o ni tafto: „Snažilať fe po celý čaš
života fiveho, aby tvfjent projpěti mohla; při
dázivaloť £ ní mmnožítví lidu, 3 nidžto ob
awlajímě ti nemalého profpěhu nabyli, fteřišto
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fe 8 ni ftrany napratmení žitvota fmého vaditvali.“| Radpřirozenéfiwětlo,jimátoStvětice
tvzbhledemOudotonth záležitojti obdařena byla,
vabitvalo £ ni netoliťo Tidi neumělé a fprojté,
ješ tvády co bratry a feftry five přijimámvala,
nybrž i ofoby tvyšjjid ftatvu a důftojnofti; ano
i úmobo fuěji jtvětifuh i řeholníh, 3 nidáto
mnozi tvelifou učenojti a tvážnojti tvpnifali.
Slovem, famřoli Angela přijjla, ftátval fe
toffudy byt jeji fifolou života fřejťanffeho a
Doťonalofti eivaugeliďé; mffudy bylo pozoro
tvati, Úteraf fe jejim přičiněním mnozi fřijínici
L Bohu obraceli a napotom ctnojtny žirmot
medli. Zařormé fpafitedlné půjobení nejetvilo fe
tolifo w Salu a tv Breácii, nýbrž 1 v Kre
mouč, v Wiláně a na jingý mijted, fdefoli
fe Siwětice, byťby febe fratfji čas, zdržotvala.

Uvedené zde jedno taformé obrácení, ježbyloivyjledřem| horlitvoftifvatéAngelya
Ftevež fe tvjjeobecně obditvorvalo. Stěpán Ber
tazauolo, je tvanejjeného dounr mějta Sala
podázející, odebral je do $Padormy, aby fe na
tamějjítd tvyfjofydh fifolád právu fivětflemu
iwpučil. Ale mtjto co by byl měl pilně fffoly ua
ivfftěrvotvati a dona tv tom, co byl me fifole
fivffel, fe ctvičiti: zučaftňotal fe, jať fe nezřidťa
ftármá, me jpolečnojtet hejřivaný mladiťu, je

pděto [ebfovážnými a bezbožnými záfadami tvrátce zcela zťažen byl. ednoho roťu přifjel
Io čad prázdnin do domu otcotvffeho; Lyloťto
na fitějti prámě iw tu Dobu, fdyž i Angela m
vodinném měftě jeho po nějaťy čas je a0držo=

zvala. Rotvomodnym a pobitvným frojem fvpm,
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jaťož i drzými způjoby a netvázaným dotvánín
obrátil na febe pozornojt fpolufrajanu ftoyd.
Ulyffetv, že tu měftě fe zdržuje Angela, a že
fe £ ni bazi množítivi lidu, taťé fe £ ni ode
bral. Renif známo, učinil-li to jaťo jiní z pratvé
úcty a tvážnojti, či-li toliťo ze tvfjetečnofti a
neb fnab dofouce umyflem, aby fi 3 tobo, co
Io Domě Angely utvibi a uflyfji, pojměd učí
nil. Čo fe ale ftalo? %ngela fpatřitvffimladého
pojfetilce tohoto, feznala ihned potřeby dufje
jeho; i jala fe mírnými, zárotveň tvffať tafé
duraznýuu florvy mlumiti £ frbci jeho, jez taťé
to Frátce proniřla. dyž bylo (padlo bělmo 8
očí jeho, oplafátval zpozdiloft ftvou a odřeČnuty
fe poborfflitvého žitvota natvrátil fe do PBadotmy
acela proměněný. Su fe počal učiti prátvu Cir
Četonimu a jiným bohumluroným tvědám, aby
fe něťdoy hodným flubou Girfive a ffopnýn
uájtrojem © vozffiřotvání cti a flatvy Bot ftáti
mobí. Konečné tvftoupil do ftatvu Dudotvniho
a čaftějíjimi rozimlumami še zbožným zaflada
telen: fpolfu Šomajfů, fivatýn. Šeronymen,
přijmímí Aemiltani, byl w Horlivofti five jejitě
Iice roznicen. Bo nějafém čaje natorátil fe dv
tlafti jivé, dešto horfivofti a učenojti fivou,
jaťož i přifladným žirmotem o zlepfjení mrarvuČrajanůfivýhjnažnépečomal.© Wydobytupať
jobě mnobyů záflub, dofonal co Detvadefátiletý
Čmet žitvot ftouj tv potvějti Světce.

Snamenati zde flufit, že mocné půfobení
horlitvofti fivaté Angely obzivlájitně třem při

činán připifotvati fe muji. $rtuní Ď těbhto přičin byla meliťá tvážnojt, jalouž fobě byla %Ans



Zafla fm Angely £ bližnímu, 107

gela ziffala fiwatoftižitvota fivého a neunatveným
Čonáníim toho, £ čemuž jiné tozbuzotvala; neboť
poubá flomwa bez příťladu jíou nedoftatečná,
pobobajice fe prázdnému ztůuťu bezžitvotnéhoČotvu.© Wefiupflutonnapfaltvýfjejižjme
nomaný San Razari o Angele tato flotva:
„Stihoduá matfa %AugelapofEytotvala po celý
čas života fivého přiťlnd tať zbožného a fma
tého života, že nájledťem toho to fráfném na
ffem měftě Brešcii potoftalo fnažení, žitvu býtimwbázníBoz“| Drubápříčinabylamirnoft,
jaťáž fe tv borlitwojti fv. Angely potvždy je
mila. W ohledu tom zaznamenali životopijcorvé
jeji, je i febe nezbednějjji a odpornějfít lidi
příjinámala 8 tvelifou přirětitvojti a dobroti
iwofti, a je i febe tvětjjih Dřifinifu neťárátvala

apůjobem přijným a oftrým, pač činivali tvrdifarigeorvé; nýbrž že to činitvala rždy 8 meliťou
Iájfou a ffetrnojti, majic sa přiťladem Božíťeho
Wiftra fivého utrpnojt se flabofti lidffvu. Sta
mic jim před oči teliťoft Dřidů jeji, -Dodů
mala jim záromeň myfli a tvzbuzotvala je, aby
šelejicehřidu vý. odpujítění jih od Boha dů
ivěrně očefámali. Ridilať fe tv tom zajifté pra
midlem, Eteréž byl později fiv. šrautijjel Sa
leffo u podobenjtivi těmito flotvy tvyjádřil:
„Aa drobet medu nadytá fe vice mud, nežli
do fta tunt octa.“

Zřetí Lonečně příčina, za fterouž horlitvoft
Swětice taf fEiměleroyjledly mitvala, bylo jejijtáléfjetrtvánínamodlitbád.© Wědělaťzajifté,
že frdce [idffé zervnějíjim podnětem flotva a
přičlodu pobnuto nebytvá, jeftliže bo Bůb
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tonitěním fivětlení a imnuťnutim nepohne, a ne
podporuje-li bo pomocí frvou, aby Dilo obrů
cení zcela dofonáno bylo. Ja tou příčinou
modlivala fe Úažbodemě, obztvlájítně tvffať tv
jiftod duležitoů připadnojteů, 8 tveliČou twrouc
nofti, aby Bub ubohým břifnifim, jmenotvitě
pať tém, jenž £ ní utočifite Lrátvali, ráčil udě
Citi potřebné mnilofti, by žitvot fivůj napratviti
mobli. Aby fe modlitby jeji tin. mocnějíjími
ftaly, připojomwala £ nim obyčejně. mimořádné

flutfy pojicnojtí, doumitvajic fe, je fpůjobentimto Boha tim dříve L tvyflyffeníprofeb fvpd
naťloní. Ráda by byla i žimota fivého najů
dila, foyby tim dufje 3 nebezpečenítmi hřidu
byla ivytrhnouti mohla. Rifámalať čajto u
pobnuti frdce: „Ad jat ráda byů inpcedila
rero jimou, řdybyůý tim zajlepeným Dřijýnifim
oči otetořiti mobla!'

Ačťoli mfjať Angela podporomána jfouc
mniloftiBojí 8 tať ffvělym myfledťenna obra
cotvání hřijínifu pracomwala, přihodilo fe předce,
že jaťys Dřifíniť přeje tvfjednu Horlitvojt Srvěticetvebřidufivémfetrival.| Byltětotiž1v
mějtečfu Salu dudormu, Čterýžvedl pohorfilivy
život, od něhož ani přiťladným žirmoteníjinnd
nějt Črajiny té, ani toroucim napomínánín
mnobyů horlivýd mužů, ani Domlnvaní aiwybrožoiváním| předftavenvýfinýýodmrátiti
fe nedal. Když byla fiv. Angela na něťoliť dni
bo Sala přifila, donmivali fe úmozi, že (nad
8 přidodem jejim Čonečně žádoucí ofamžení
obrácení nefiťaftnifa tohoto fe přiblížilo. Sťu
tečně pať bylo zattorzelé frdce jeho důraznými
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Hory Angely tať pobnuto, že bojné fízy pro
lérmal. Ady fe tofjať byl opět natvrátil do
přibytřu fiwébo, zdálo fe mu, že uent 8 to, aby
je náružimojti fimé odřečí. Aicméně fe druhého
Dne na to opět £ Angele odebral, Fterášto um
ivytyfala, že pramé tvůle £ polepfjení života
fivého nemá, jefito přiležitofti fe břidu topjtěi
bati je nedce, a podařilo fe ji opět, je Do fr
dečnými florvy fivými až © fizgám pohnula.
otěž fe jelítě neťoliEráte opětotvalo za ten čaš,
co je Swmwěticem Salu zdržomwala. Be při
toumojti jeji cítil fe bříjjníď ten pobnuta a činil
předjervzeti, že přetrdne fivazťy břidu; Lobž fe
tvffaf od ui tvzdálil, zattvrdil opět frdce fivé
a fetrwal me hřidu, o němi taťě frátťy čas
na to bez poťání zemřel. Séž by nám udáalojt
tato ffloužila £ tvyftraze! Widimef z ni, je Dři
fimť, ftato fe nehodným Bozjtého milojrdenjtivi,
upadá do vuťou přijné fpratvedlnofti Doži.
Strajiny tento příťlad měl by fpafitedlnou bázní
naplnítt Čazdého Dřijjnifa, alvlájitně tofjaťf tp
Dufje, Eteréž fe byly Bobu zafivětily; neboť,
jejito $ Bohem užejí fpojent jíou a jefito fe
jin jajnějjjiho poznání a Hojnějíjih milojtt do

ftalo ; solvojí viny jeji tim těžíji a tim trejtubodnějíhi; odtud fe paf ftátvá, že jin miloft ©
pratvému obrácení života napotom taf fnadno
udělena nebýimá.

Siatá Angela pečotvala fice přede toffim
o dudotní profpěh bližních food; nicméně
ivfjať nezanedbala taťé žádné přiležitojti, Loež
jim i to potřebád tělejnoů pomoci poffytnouti
mobla. $rofazorvání ffutft tělejného milofr
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denftrot ji bytvalo proftředřem, jinžto bližním
vým i dudormní projpědh zjednati fe fnažila.
Še fu fonání ffutři tělejného milofrbenfttví
tinto umyjlem tvedena býtvala, tvyjtvitá patrně
a poučen, jaťéž ředitelfám fpolečnofti ftvé pi
lenmě zujtatvila. „PBamatujtež fi, milé matťy,“
taťto jid napominala, „že £ Bobhu, pravému
cili ftvému, fe přibližujeme proftředťem aluužny,
ie Eteréjto Božíta MWelebnojtSšeho má tvelileoblíbení.© Proftředlemtimtobýrmábližníod
břídu odrvrácen a fe ctnojti přilvedeu, pro
ftředťem tim nabýmů znamenitého projpědu
duhotoního. Zaformým způjobem býrají lidé
ro jiftém fmyfjlu zaťoupení a Olužnily učinění,
tať ze napotom fami od febe porvinnojti frvéplnittufiluji.© Oobrodiníaalmužnýpobádají
jaťji přirozenou potvahou frvou těd, jenito l
jid ftali učaftní, aby tv dobrémfetrivali a aby
ctnoftny žitvot za potvinnoft fivou potvažorvali.“
© timto přefjivědčením a 8 tať čiftym umyflem
fonátvala Angela ffutfy tělejnéhomilofrdenfttvt,
a nezanedbala žádné přiležitojti, Čoež Dližnímu
ro nějaťé potřebě pomoci poffytnouti mobla.
Acřoli byla udá, jejfito je 3 lájty £ Bobu
odřeřlai těd nepatrný ftatu, jiniž by byla
oplyivati modla; nicméně jiným dudyn dle
možnofti 1 potřebád jejih pomáhala. Cáft
toho, co ji famé poffytotvala lajťa fřejťanílá,
Dárvala nuzným, pro budouci čajh ničeho une
fhotoátvajíc. Nemocné *nerofitěvomala odolné,
netoliťo tebdáž, fdyž £ nim porvolána byla,
nýbrž i fama jid bedlivě wyhledamala. ale
anuroffi jih buď to nemocnici, buď tv dome
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fouťromnýd, neb něťbe m naťaženýh přibytcih ;
tu fe jim ihned odotně fe fluzbám propujčila ;
obfluborvalaf je Dnem i noci, při čemž fe t
febe bnufnějíjiů práci nejititila. Soto tvffeďo
paf činitvala 8 tařomou pečlitvojti a přiměti
tvofti, že by fe ani nejlajfaivějíji mata © mi
[ormanému nemocnému Dítěti fméntu nebyla ji
nať hotvati mohla. © podobnou Horlitvofti je
taťé poroždy topnafnažotvala, aby opufitěným
rvdotvám žádoucí podporu neb Hhudymvodirtám
potřebný Dyt zjednati, aby rozličné fpory Vy
romnati a. oinnifim prominutí neb alefpoň
ulevení treftu toyprofiti mohla. Slorvem, %n
gela fe nefmirnou [óffou fmmoujtala matfou,
roudťyní, útočifitěm a utědhou wffem, obztvláfitně
ale dudotonin dcerám froýn.

Be Angela, milujíc blížní fivé bez rozdílu,
přece obztoláfitně a přede tvffim o dudotvní
dcery jmé péči měla, topýmitá ze (nažnojti, 8
jafouž je jejitě před fmrti fivou dobližitelťáma ředitelfonim© fpolečnoftifivéodporoučela.
$Prronějíji z nid napominala tafto: „Mějte fe
tifje a [laffatvě © dcerám fmýn, a budete-li
jih dtiti radou fimou £ dobrému porzbuditi
neb od zlého odrmrátiti, doivejte fe při tom tať,
aby bylo miděti, že to činite toliťfo 3 [afty £
Bobu a 3 borlitvofti pro fpafeni Dujfi. Zidofti
a pomolnofti pořidite zajijté tvice, nežli přifnofti
a oftrými domluivami, Čterýdž fe ařidla uži
ati, a při niž fe na ofolnofti čafu, mífta
a ofob obled brati mufi. Arfjať [áffa, Eteráž
Iváby toliťo čeft Boží a fpafení duflí na zřeteli
mitá, láfta tato maš naučí dofonalé opatr
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nofti. tájťa tato máš taťé potvzbudi če fnfiné
mirnojti, a neb bude-li toho požadomati pro
fvěh Dudotoní, £ menffi neb tvětiji přinojti,
jať tobo fdy potřebí bude.“

A £ ředitelfonim fe to zátvětu fivém obrací
těmito flory: „lctivě tvášěžádání, abyfte dcery
fmé fpratvorvaly 8 lájfou a 8 tihofti; niťoli
trordě a přifře, nýbrž se toffelifou přirvětitvofti.

ztegopomůnejíe na flotva SežiffeCbrifta: „Učtefe ode mne; neboť jfem tihyý a poťoruy
frdcem; jjo mé zajifté jeft fladřé a
břímě mé lebťe.““" (9Rat. 11. 29.30.) Ao
Bobu čteme, je tvfjeďo řídí libezně (fn. Wloubr.
8, 1.) Přidráte fe tedy 1 tvy tvffemožnétihofti.
. sim toffať nedci říci, že by fe uejmělo
něřdy tu pravém čaje a na uáležitém mniftě
použiti taťé domluvy a uějaťé přijnojti Dle
protvinění, potvaby a potřeb ofoby; muji fe to
ale činiti tvždy 3 láfEy a 3 borlivojti pro jpa
feni bližního.“

Jino to kopal Angela una ředitelfynihtědto, aby netolifo o dudomwnt projpěm fefter
fond peči měly, nýbri aby fe taťé o čajné
potřeby jeji ftaraly, a aby pomabajice jim tv
tělejnyh potřebůd, taťé dujjim jejih profpěfinýmibýtifefnažily.| Wabledemtohotvyjá
dřila je Srwětice tv řehole jmé nájledujícím
apujobem: „Ačťoli hlavní péče Dufjim věno
mána býti má, jefti předce tafé potvinnofti
Přejtaníté lajfy, aby fe péče tato i na tělo
tvataborvala, obatvláfitně Ldyž by něťterá feftra
ga příčinou nemoci neb $udoby tu nějaťé po
Třebě poftarmena byla; neboť jeft fe obátvati,
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aby potřeba tato i duffi to nebezpečenítmi ne
znivedla.“ A na jiném nuftě mlurot taťto : „Be
dlitvě fe rovnafnažujte, abyjte poftatvení dcer

fivýd ze6) Bae feanaly a o mffeliřydhpotřebádjeji, duffe1 těla je týtajicich, anámofti nabyly,
byfte fe pať co nejlépe o potřebnou pomoc po“
ftarati mobly."“ 2 nejjajnějíjím fivětle olazuje
fe tffať [áfťa, jaťouž feftry fivé zniloivala, tve
flomwich,fterýmiž je Črátce před fmrti fivou fe
fivornofti tbuzotvala. „Poflední napomenutí“
tafto £ nim mlumila, „Úteréž tvám na jrDce
řadu, jeft, abyjte m nezrujjitedlné fmornofti a
v Dofonalé jednotě mezi febou žitvy byly, ma
jice tvjjedny tolifo jedno frdce a jednu touli.
Dudtež ivefpoleř fjeDnocený fivazfem [afly, tvá
šice fobě jedna drubé, „pomabajice obě fpolečně
u Ináffejice fe tu Sežijji Cbriflu. Budete-li tať
žiroy, zujtane zajijté Bub iždy uproftřed tváš.

Pratvin tvánr, je jfouce fjednocený frd
cem, budete jaťo iťála, jato těž nepřemoži
teblná uprojiřed protitvenftoi, pronájledotvání
« podvodu Dábelifyd. A nadto mas jejítě uji
jiťuji, je fe ftanete učajtnými tvjjeh milofti, za
nějto Boba profiti budete.“,.. S) podobné láfce
f dcerání ftvěděi flomwu, jimiž předjtavmeným
ivolečnofti fivé na frdceflade, aby o zado
vam froornofti a pramě iy firamt Deer
joy péčí měly. „Profim iváš frdečné,“"tafto
ant defjáty odťaz zútvětu jejiho, „nbyjte co tvý
borné paftýřťy bděly nad nebejťym ftábcem, Čte
véšto péči ivafit odetzdáno jejt; abyjte bo 30
domaly od fvafu uejtvornofti, VĎ ivffeliťého

jiného poborjjení a obztvláfitně ode tvffjeho jedu
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blubů a faciříttoí nynějíjího naťašlitvého tvěťu.
Pomuěte, že Bábel niťdy nefpi, nabrž že ufiluje
tificerým apufobem o zlázu najji. WMtějtežfe tedy
na pozoru a nezanedbejte ničeho, co by © za
»orání jednoty a fornofti ntezi Dceranti tva
ffimi floužilo, aby fe o tváš moblo říci, co
čteme o fiv. apoftolid a oftatnih Čřefjťaned
tve privotní cirfrvi, je byli jedno jrĎce
(fťutť. ap. 4. 31). Najledujtez tebytohoto při
Úlabu se toffemi Dcerami ftvgmi. Čan budete
fjednocenějjít a fivornějjít , tim raději bude
Šežiš Cbriftuš co otec a dobry paftyř mezi
mámi přebpmati. Waújemná lájfa a ftvornoft
jou jiftým znamením, že jíme to milojti Boží,
jař Spafitelfámpravi: „Bo tomť poznají
mýfictní, že jíte mojí učeníci, bude
te-[i míti láftu jedni £ druhym“ (San
13, 35). Mzdjemná [dffa a jtvornoft jeft tedy
jiftoóm znamením, je fe nadázíme na Dobré
ceftě, Eteráš fe libí Bánu Bobu. Mějtež o to
teby, milé feftry a matťy, fnažnou bedlirvoft;
neboť rám bude BDábeftv odledu ton pod plá
fitěm ctnofti tvffemožná ofjidla Úláfti. Sať mile
tedy fpozorujete i febe menjfi ftin náťazy této,
blečtež ihned použiti proftředťu, jafydz tvám
Buh toloží na myjl. Repřipoujítějtež, aby Úvaá
nefmornofti pob jařoufoli záminfou zmobl fe
tve fpolečnofti tvaffi, jejíto by fe tunto pobhor
ůvym přiťladbemnetoliťo tv mějtě, nybrž i Dále
jefitě zpufobilo unobo zlého. Zam, Úde není

fiednocenojti tvůle, bubou aajifté různice, a fde
jou vůznice, tamf jeft již zfaza jifta, Ole neo
mylné mýpoměbi Spafitele: „Každé Úrá
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fot ftivt famo m fobě rozdělené zpu
ftne'“ (©uť. 11., 17). Jlatá to flotva pro
faždého! Deji Bud, aby fe hluboce torbla tve
jrdce čtenáře, aby fe zamotvátvala tve tvfjed

fřefťanítnh rodinád, oborolájitě ale tve přibyteih řeholníft a řeholnic; tam, fde flotva
tato tvěrně fe plní, ÚDepanuje fimornoft, tam
atvětá i pratvá nábožnojt; tam přebýtváfrvatý
pořoj, fterýšto těm, jenž jim oplýtvají, poffptuje
předtuhu radofti nebejťnh, co zatim i jiným
fu tvzdělání flouží.

Slatva patnáctá.
Sšař bedliivé zafotmamala Angela rady emaugeliďe.

Aunef, že fiv. Angela byla tvftoupila Do
třetího řádu fm. $rantifita. Idomé řádu tohoto
nebyli zatvázaní © žitvotu řeholnému, či-li € za
dhomátvání Tad emangeliďyh, dobrotvolné totiž
dudoby, uftamičné čijtoty a doťonalého pofluenftr.© AčťolitedyAngelai potvftoupent
jmém do třetího řádu zuftala uproftřed fivěta,
nicmeně zadotvátvala vady etvangeliďé potvždy
8 taformou uúplnofti, jaťo fopby fe £ tomu byla
fložením flarouýh ibů řeholnýh zatvázala ;
činilať to pouze proto, aby fe tim nebefťému
Choti fmému tim mice zalibiti mobla.

Čo fe dotýťá ermangeliďépojlufinofti,
řterážto zafluhuje mezi fliby čebolnými prroního
nujta, této býtvala ftv. Angela potožby 8 tveliťoutvroucnoftifrdcefivéhooddána.© Ačťoli
fe již tv utlém tvěťu fimém ftala fitotřem, po
abytvfji otce i matfy, a ačťoli tve měťu afi



116 Angela zachomámáraby emangelidé.

Dmadciti let fprofitěna byla poručnictví ujce
fvébo; předce fe niťby tvlaftní imůli fivou
fpramotvati nedtěla.. Jvolilať fi fama za přeb
ftatmené zporědlníly jivé a později, tvftoupitvffi
do třetího řábu fm. grantiffťa, tvrýní řádu to
hoto, jidáto tvždy netoliťo rve tvěceh Duo
nich, nobrž 1 ive tvffelifem jiném podnifání

jednání fiwém poflufina byrala, a bez je
što rady a tvyflotvnébo fivolení ničeho Di

Ježitého nepodnifala a uečinila. M obledu tom
nefpratvotvala fe. nifdy uediwalným přifladem
tě, jenž to pojlufinofti jefitě nedojpěli jiouce,
předftarvenný fronů fu jimolení taťořťa bonutiti
fe fnaži, mifto co bt fe tvýrofu a tulí jejid
odhodlaně a 8 Eidnou myfli podrobiti měli.

MWnormě zřízené ipolečnofti měla Angela

ivffime prámen bodnojt nejivyšíjí předjtamvené
a uftarvičné ředitelty zaftatvati; nicnéné by
byla raději pojloudala, nežli nad jinpmi pa
notvala. Sa tou přičinou ujtanotvila, aby fobě
feftry famp tvffeobecným Hlaforváním nejrvyšjjí
předjtatvenou zivolily. Midic pať, je ji dcery
její tvjjedny Hlajy dárají, nfilotvala tvfjemojně,
aby je od umpflu toho odrvrátila; a netuzala
ffutečně ua fe hodnojti této, poťud £ tomu pobpoflufenftiom| donucenanebyla.Utvyfoná
vání úřadu fivého fobě pať nifdy nepočinala
půnotvitě a liboiolně; nýbrž radivwala fe po
rvždy 8 podřízenými fobě fejtrami; a dtěla-li
něco nařiditi, nečinila toho na zpujob rozlazu,

nýbrž umohem ivice na abbeD projby, jařobynebyla předjtatvenou, nýbrž flužťoufejter frupd.
8 této poflufinofti tmzabuzormalataťé dcery

a
ji
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five. Jednajíc tv ofmě blatvě řeholy fivé o po
fujinofti, proti mezi jiným: „Aaponinámne,
aby řaždá feftra zadhomala jmatou pojlufinoft,
Úteroujto 30 jediný a rmýdatný proftředeť fuzničenítolajtnívůlepotažotvatiflufli.© Po
jlufinojt, založená na lajce, zaftátva u člotvěřa
mifto dofoualeho poznání a půfobi, že je tuffe
duy ffntfy jeho ffátvají dobrými a Bohu přijemnými.© Budtežtedypředučpojlujinypřiťá
zani Boží; neboťpijmo fto. prami: „Sloře
čení, ftečiž je udyluji od přiťázaní
tvy“ (alu 118, 21). 3a dvubézadoivá
tvejte to, co předpijuje fiv. matla Čirfetu, ma
jice ua paměti flotva ivěčnéPravdy: „Kov
váš flyfii, mne flyfii a fdo námi po
hrdá, mnou pohrdá“ (£uf.10. 16). Ro
dobrým způfobem napomíná 1 © pojlufinofti £
Oudownín paftýčim, Ču fivětjam panotonifům
a fe mjfeliřyn jiným předjtatvenyu, Čončicná
fledujícími lovy: „25 frátce, mujime poflou
dati Boha a z lafťy £ Aému dle ffoiv apo
jtola poddány byti tvýfelilému ffivoření, poťud
iwěc,.fteráž je přiťazuje, nečelí proti Bohu po
vinné úctě, aniž proti 1urnivnojti a jpafent
duji.“

| A doblišitelfán Důdvá uájledující napo
menuti: „Budte poddánypředjtavenýumatfán
ftopm, Čtevéž mífto mé zaftámvati Dndou. Čofťoli
budete Ciniti, čiůte jaťo z pojlufinojti © nim,
a ne, jaťobyjte fe fpratvotvaly tlajtní tulí
ftvoji —-Budete-li něfdy udti jpraivedlimou
přičinu, za Šterouž byfte matfám jtvýn IV ně
čem odporotvati neb něco wytyfati mujely, čiňte
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to$opatrnoftiafetrnofti..© Barujteje,
abyfte fobě jnad na ně neftěžotvaly, proti nim ne
reptaly neb o ni £ jiným, obatvlaáfitněpať fu
dcerám jivým něco zlého nemlumvily. Wějte fe
rvždby uctimě a ffetrně © matlfám fivým, utva
šujice na myfli, je Bůh, Senž tveli, abychom
ctili otce a matťy, 3 nidáto jime fe narodily
dle těla, zajijté taťé žádá, abyýom tim tvice
Dudov matťy jvé tu uctitvoftiměly...
fou-li matřy mafie Dobré, pomyjlete jobě, je
jid nejíte hodny; jjou-li mjjať zlé, že jíte za
flouzily jejitě borffidh.“ Je flotv tědto tvyfritů
patrně, jať tvelice Angela poflufinoft milovala
a jaťou důležitoft ji přitládala.

Byloť by jnad zbytečno, fonbyhom o an
gelýté čiftotě Smwěticenafii flov fitřiti
dtěli, jejito tvime, Čterať fobě byla již tv utlém
tělu předfetuzala, je celé frdce five tolifo Bofu
zaftvěti. Zatvázatvíli fe fama flibem uftarmičné
čiftoto, vzbuzovala taťé dudotvní dcery fivé,abyneporufjenoučiftotuzadorvátmaly.| Ačťoli
ji tv řehole fivé fu ffladaní flibu čeholnýc,
tedy ani Če flibu uftatmičné čiftoty nezatvozo

rvala, nicméně jin tento pojlední flib jnažně
j$rvalotvala. „Každá z iwáš,“ tať napomimá
Srmětice tu deváté hlamě řeholy fivé, „fažda3tvášaťzadotvájmatépanenfitvi.© Rebhola
nafje nezamazuje fice Ču filádání flibu ufta
imičné čijtoty ; radí tvfjať faždé feftře, aby uči
nila permné předjetuzetí, ze fe cti Božt zadotvá
Doťonalé panenftii, fteražto ctnojt taf tvzácnájeft,žefenazýivápořlademangelifýní| tvitěz
ftroim nad tělejnými žádojtimi, Čráloronou ctnofti
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a obfažením tjfeho Dobra -. . . ARáte býti bo
tommy,raději uměiti, nežli abbfte fe daliý'o tento
frvatů tlenot a drahý poťlad připramiti.“

—— Zuto čiftotu, fu Úteréž Sroětice Dcery frvé

8 tařotou fnajnofti tvzbuzoala, zadotvárvala
fama po vffeden ča8 girvota jvého 8 nejivětii

bedlivofti. Wýjiďni, Jeně ji byli doťonale znali,ofrvědčorvali jednoblajně, že ji zajijté jméno
Angela na Úřejtu fiwatém beze soláfitního ři
zen: Bojíte Prozřetedlnojti dáno nebylo; že ji
jméno toto za příčinou angelifndh mrarvu jejih
ivffin. prámem přijlujji. Zeto nadobyčejné čí
ftotě Angely mufime fe tiut tvice obditvorvati,
potážíme-li, že Srvětice tato celý žitvot ftvůj ztrá
vila uproftřed fivěta, oddána jfouc tve jiužbu
bližním froym, obcujic še tvffim [idem bez Tož

dilu, i Š poblaivím mužíťum a 8 břijinicemi,
fteréž Č ni pojtlány bytvaly, aby je opět ©Bohu
přivedla. A 8 fteraf inobonáfobným nebezpe
čenftroim ji bylo bez podyby zápajiti na čet
nyd ceftád, jež tv životě jiném podnitla, jme
norvitě tv. onom. tvělu, Čdež fe tať náramně
brojilo proti ftatou panenflému, uproftřed zučení
tebdejfjiho faciřítva! Aicméně fobě Srvětice
rffudy, Lamťoli přiffla, čeftiuj)název „panny
bez těla“ a neb „těleného angela“ tve Úrát
fém čafe ziftala.

3dáť je, že Buh jm. Angelu pro její nad
obyčejnou láftu, jaťouž byla £ čijtotě, £ této
angelité čtnojti zabořela, ztvlájitním způjobem
ř tomu toyrolil, aby založila fpolečnojtpanen,
a to prámě tv onen čaš, Údejto mocnofti pes
řelné se tvffi filou na ftarv panenfty Dorážely.
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Ze Angela r podnifnuti tomto ztvlájitní po
moci Božípodporomána byla, i z toho poznatí
[ze, že fpolečnoft jeji tve fratťém čaje tať ná

tamně fe rogffiřila. če praporem Stvěticetéto ozdobují fivatou Čirfery tifice a tifice pa
nen, fťeréšto, ožitveuh jjouce duem fiv. matťp
a zatladatelťyně fivé, fnažně ufiluji, aby láfĚu
Č žitvotu panenjfemu neb alejpoň fu Lřejťanfté
čiftotě do frdci útlyd Diroeť ivfftipily. Aentineť
je zajifté 8 pratudou, fdo rydlé rozíjičení fi.
Angelou založené fpolečnofti pomwažuje za od
platu, jišto Bub této ivěrné flužebnici fié udč
[if za náramnou lájfu, 8 jaťouž byla ře ftatou
panenffému zabořela. Buf to zajijté tať zřídil,
aby Angela zadhormamvifi z lájťy £ Ačmu pa
nenftivi a uemajíc tudy Diteť Dle těla, jtala je
matfou tve ivyšjjiu fimyjlu, Oudotoní totiž mat
řou četné a ffivěle rodiny, jejišto udviwé při
Eladem ctnojti ftvýh a nábožnýn tvyhotarvá
nim taf muobo Diteť oblažuji.

Co fe pojlézedotýfá ewangeliďé du
doby, tuto zadomátmala Augela potvjdy 8
nejivětjji Oofonalojti. Ačťoli fe nezrodila 4 rv
dicit Lohatyd, nebyla přece beze tojji majetnofti.
Ale od tě doby, co byla tv utlém fivém tvěfu
u febe ujtanotvila, že fe oddů zivotu dofona
lejffiinu, odřefla je tvfjeho, nedhtic žádným poaemffomjménimoplytvati.| Jatou.příčinou
atoolila mezi třetiní řády, již tvice bylo, řád
fv. šrautijjla, Čterýž mezi ojtatnání dudobou
ynifal. A jfutečněbydlivala Stvětice, odjjedjji
3 domu otcomwjfehoa tvzdálitvjji je vodiny fivé
jo dome cizich, do nidšto 3 lájty Přejtanjté
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přijata býtvala; a nebo fobě najala nějaťý
byt, jať byla učinila i w Brešcii, prvé nešli
ji obydli u fiwaté Afry dáno bylo. Abyhomjoběiffaťobydlitotoponěťud| předjtarviti
mohli, poftačiť «zajifte podotfnouti, je privní
valné jhromáždění fpolečnofti jeji odbyivalo fe
W fudyni Domu tohoto, jejíto uujtnojt tato
nejproftrannějífí a nejpřiměřenějíhh byla. MWe
fivětničce five, Eteráž tvelimí malá byla, mela
Giwětice tolifo obraz ufřižvwaného Spalitele,
fproftou ftoličťu a mwfoutě trofu flámy, fte
váž ji za lože floužila; jiného udřadir u n
fpatřiti nebylo. Oder jeji zhotorveu byl z hrubé
tolněné [atfy; a co fe pofemu dotyťa, tu Dý
wala $ málem jpofojena; čehožneropýnutedlně
zapotřebt měla, to fe ji faždodenné co almužna
pojfytoivalo. SSejtiť fice praroda, je by projtřed
feu alnujny byla to Hojnojti žití mohla; ne
boť je ji še tvjfeh ftran tojfelifé toěci wwelnní
jtedře udělomaly, jejito pro fivatoft jitvota
fiwébho tvfjudy ivelifé mážnojti požívala. Ale

Angela nepřijala uifdy tvice, nešli ji netvyhuu
tedlně zapotřebí bylo. Rečinimala žadné zijoby
a zbylo-li ji něco, tedy to, fdyž fe Den fu fonci
shylotvaf, utezi dudé rozdala.

A tvffať pravá a dofonalá Huduba etvan
geliďá nezáleží toliťfo tw tom, aby je čoměť
zcela vdřeří ftatfit a tvjjeliťýd výhod tohoto
věta; nýbrž obzivlájítně tv tom, aby dud) jeho
tojjeličé toužebuojti po tvěceh pozemýlyd úplně
iprofitén byl, a aby 1wždya we tvffemjpoléhnl
na $Prozřetedlnojt Boží. Je fobě Angela prámě
tafotvou Óndobr evangclifou za cíl ivytfiula,
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že bymala poruždy udá dudem, tvyfimitápa=
trně ze zpufobu žitvota jejího. Sfmělým Dufa
sem těto jeji etvangeliďé Audoby jjou talé před
pífy, jež byla m odledu tom Oudotnín Dce
rám jivým zuftatvila. Ačfoli jim nepředepfala,
aby fe flibem ©Audobymázaly, tvybuzotvala je
Ě ni předce Důraznými florvy: „Rapomináme
váš inffeďy,“ taf mlutví Srětice tv Dejáté
blamě řeholy fivé, „abyfte fe přidržely fivaté
$udoby; netolifo tfjať tafotwé Audoby, Fte
táž odlučuje od tvffelifyd ivěci čajnjů, ny
brž obztvlafitně prarmé Audoby dua, fte
voužto člotvčť mybofituje ze frdce fmého tuffe
life žádofti a tvefilerou naději tozhledem na
ivěci ftroořené a pomijejici, ano fteroušto t fobě
faménnu tvybhoft Dármá, Ifládaje tu Bobu jediné
a nejivyšjji dobro fivé a uzuárvaje, že bez Boba
ničeho nemá a ničím není, a že naproti maje
Boba, mffin oplýmá, dle iwypomědi Božfteho
Spafitele: „Blaboflatvení $udt duden,;
neboť jejich jejt frálorvftvi nebejfle.“(Mat.
5, 3). Uilujtež tedy, abyjte fe iwfjehozboftily,
a abyfte nejvyšjjí dobro five, lajín a radoft
vou uecffladaly we ftatetů tohoto jivěta, ant
to pofrmeý, ani tv příbuzných, ani famy tv
fobě, aniž tv jaťémfoli jmění, ani tv opatrnojti
neb m jaťydfoli wědomojted, nýbrž tv Bohu
famém a Jeho [affatvé a netvyftižitedlnéro
ačeteblnojti; neboť fmaté etvangeliun prarmí:
„ĎŠledejte nejperm Fralomfimi Božího a
fprawedlnofti jeho, a toto tvffecřo bude
vám přidáno“ (Yat.6, 33); a opět: „AMe
pečujte řiťajíce: Čo budeme jifti, neb
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co budeme piti. „Biť zajijté Otec máš,
že toho tvflebo potřebujete“ (Wat. 6.,
31, 32). Wěťoli tedy Stvětice dcerám fivým
fěládání flibu řebolnýdh nepředpifotvala, přece
jid £ zadotvámání rad ervangelidyýů florvem
ii příťlabem vým horlitvě potozbuzotvala, Iwě
douc, že čijtota, dudoba a poflufienitmi 00
Bošiťého WMiftraco projtředřy £ dofáhnuti oysffi
dofonalofti jdiváleny a odporučení byly.

GSlawaefináctá.
© poloře a o něfterný jinyd ctuofted fmaté

Angely.

mata Angela zahomámala 8 welifou
dofonalofti vady emangelidé, ačřolinebylaj živa
ve fláfiteče, fdež býma méně přeťážeď a dej
je pojfytuje toliťýh projtčedťu, jimiž [ze ivyš
fibo ftupně dofonalofti fřejtanílé dojáhnouti.
Pomoc, fterouž tu obledu tomto Elajitery po
Wytuji, nabražoma(y ©Srmětici najji doftatečně
dvě ctnofti, tu nidšto fe ujtatvičně cvičila;
poťora totiž a fimatá nendivift jebe jamé a
ní podázející umtrfootvání; ctnojti to, na nidžťo
je gafláda budotva Přejtaníře dořonalojti a ji
miž Angela obzlájitně mynifala.

Stvětice tato vedla od té doby, co byla
rozumtent dojpěla, život, Čteryž toice augelffému

ucá lidjďenní jitvotu je podobal, a wynifala
offelifými ctnojtmi tať, že toffeobecně za Šiva
tou potvažotvána a co taforá ctěna byla. Rad
to byla taťé vd Doda mnojyh nadpřirozený
barů. dojábla. Ale při tom ivffem potvašomala ,
je Srětice toždy tolifo za uehodnou a bidnou

6*
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břifinici, a za tafotvou těla i od lidi potva
žována byti.

Šefito Augela poforou touto od Boha
nnobyý milofti nabýrala, -a proftředťemni
tve mvfjed ctnojteh profpimalas jnažil fe pe
felný poťujfitel, aby ji od této ctnojti odrvratií.
Ba tím úmpjlem fe ji jednoho čaju uřázal tve
spufobě angela, dtěje ji poťouffeti. Ale Smětice
atvitězila poforou jivou; obořilať fe ua pofu
fitele tohoto flory: „Odejdiž dv propafti pe
felne, nepříteli Čříže, pronájledotonifu ivěřici!
jať jfem břijjnice a tudy nebodna, aby fe mi
„jetvil angel Boží“ Ra poforná flora tato
pofujjitel zmizel, antž paf fe již ÚDy opotváští,
podobnými flamy na ut dorážeti.

sZeto hluboťé pořoče jm. Angely podobala
fe t přifuojt, 8 jafouz fe umrtivotvala, a Úte
važ 3 pofory purvod fiwij brala. Pormažujic fe
za. tveliřou hřijmice nendividěla fele fanu, a
treftala fama na fobě Hěidy, jidžto je ucbyla
nifdy Dopuftila a jež tolifo nejmivná pofora
jeji fpatřotvala. 3drženluvojt, jafouž Srvětice
zahomwámala, jejtiť až £ iiře nepodobna. DO
té doby, co byla tu patnáctém voťu jivého ffáři
iw fobě pocikla nečijté zadojti, odřefla je zcela
vina, jehož napotom tolifo tv. od ivánoční
a tvelifonoční uefoliť bltu požívala. Zafé iv
poživání pofrnu byla od té doby ttmt ftiíd
mějjjí, přejtávajic na otvoci a na tozličujců
zeleninád ; ale t toho jidárvala melmi jEroiwněa bezetvjjelife| připratvy,toliťodefoujtem
+leba. M čas čtyřidcetidenního pojtu tvjjať
fozdů tyden celé tří Dup beze mffelifého po
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Ženu ztvátvila; 9 Vftatní“pať bit“ požinale
tolifo něco ntálo *vtooce: Dle: frvčbečtiví,jej
byl filedtic Jafob Ubigzála“fogění Wješ i při
fabou pottvrdil, šudowátale: Srvětité později
iv ča čtyřidcetidenniho-poftitijejitě“ twětjjí“1bre
šenliroft od jidla zjejito po" celý:tet četě;toliťo.
iv Den nedělní něco inálo jidátvalao Znřé: před
fvátťy fivatodufininí je“obyčejně“'pó-celýth De
iwětdni od tjjelifého pofruut adržatvůla, 1vyjmá
neděli, Fdež na fouftu dleba přejtáttala. Tntnto'

mrtvo těla je připrámormnt“*soby“plirofti
Duda fivatéhodofadnouti:mnobla.:!“1 m.

Byloť by je mohlo zdati, že těmito tidjýmií
pojty a touto uáranmou adráenliroft bo jidla
a nápoje iwelii fejlabne ; ale Šivětice 'oftátvala:
zatim tnť filná a čerjtrvá, je Ji úejobtižnějjji
domácí práce ivylonáivati mobítí, jafo: dum
aunetati, twodutáhati, prádlo obftarárati: dyléb
péci, ano ©rozličné práce polit fonůti, jab:to'
byla u ročiču neb později na poli ajce jivého!
ffutečně činivala. 5 na dalefnů a nebezpeč-!
ny cejtad ivydh jevivala potvždytu a'ob
bodlanojí, ačťoli ©tu ie způjobu žitovta "K-!
čeho neměnila n hojnějířiů poťrmůnepožitvála |
mnižeť fe tvfjime prálvcií Čici, že Mub, jtuebinicifivou,majemwHrdinuém| tunrtwomanjejím
vblibent, nadpřirozený zpufobem podporomal;:
limo to MWugelataťé jejítě rozličným jiným
apujobem.tělo fivé umrtivomala. Be dne i
noci býmala oděna žiněným rouden; podro
borala fe těžťum pracem; fonámala dlouhé
modlitby, tráivie při tom negřídřa celé hodint
na folenou; odebrala-li pať je na odpočinuti,
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bylo to zajijté toliťo na Úvátfý čas; [ehátvalať
pať budto ua tordé latvici a neb na bolé
áen, mifto vodujíty fámen pod blatrou polo
ženy majic; dala-li fobě něfdy ftvazef roždí
pod Dlatvu, neb uložila-li fe na vobhožťu,tu fe
ji už zdálo, že tělo fivé příliš vozťofině dotvá.
Sdaliá Angela jefitě jiným způjobem tělo fivé
murtvomala, o tom Doftatečnýchzpráto nemáme,
jejito je fuad bluboťé poťoře jeji pofítěftilo,
oftatní mrtroent před fivětem ufeati; a tvffať
jiš a toho, co vofud ftrany toho porědino bylo,
[ze udramnou tuboft jimota jejiho Doftatečně
pojouditi.

Vudiž nam nyní Dotvoleno, utvéjti 1a pa
měťt ivýroť, jeji jíme byli na začátťu blatmy
této pronejli, ze totiž Doťonaloft, © jafouž ft.
Angela rady emangelifé zadhotoaivala, na hlu
boťé poťoře a tubé fajicnofti jeji fe zařládala.
Wobla-liž Augela, Fteraž fama febou tať ivelice
pobrdala, je fe za nejivětíji břijinici poivažo
alu, mohla- fe zdrábati, upojlednouttpřed
ftatvenýdh a ředitelů fivýd, a moblo-iž ji to
těžťo přidázeti, Lovž fe fobě votvným podrobiti
měla? Když 4 nenáivijti febe famé tělo fivé taď
náramně mrtivila, mobhla-liž Ootvoliti, aby tv
něut panovaly odbojné žádofti, a nemufela-liž
bo uftaivičně Erotiti, aby fe neprotimilo dubu?
Odřefnouti fe ftatfit pozemílný a tozdůti fe
tffeliťého pobhodli, toť ji zajijté nemoblo těž
Čofti přičiniti, jejíto tw fajicnofti a utrpení nejtvětfjivozťosnalezala.© Zafotvýmzpujobem.ji
tedy nadobyčejná pofora jeji a dud fajicnofti,
jařym ožitvena byla, ujnadňomaly dofonale
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plnění rad emangeliďnd i mimo Plájiter, upro
ftřed nebezpečenjtmi jivěta. Boťory a fajicnofti
tebp unmji fe přidržeti, Čoofoli fobě přeje, Do
fáhnouti Eřejtanýte Dofonalojti. Obztvlájitně za
potřebí jeft, aby je r tědto ctnojted cmičili ti,
jenž fobě tyrolili ftatu řeholný; neboť Úez
pervněbo zářladu poťory a bez duda prarvé
fajicnofte nebudou nifdy 8 to, aby potwinnofti
fivatého ftavu fivého náležitě fonali a fliby
Bodju učiněné tvěrně jplnili.

A toho, co pojud o ctnojted fv. Angely
porwědino bylo, (ze uzaměiti, že Srvětice tato,
protvozujic vždy Dofonale a uplně tyto nadaní
něné ctnojti, zajifté i tofjemi oftatními ctnoftuu
ozdobena byti mujela; neboťnelze, aby fdo byl
doťonalýu m jedněd,jejtliže Čonánt jiný 3
nedbámvá. Aicméně ivffať nebude zajijté od mifta,
jeftliže zde jefitě o uěťteryů jinych ctnofjteh,
jimiž Stětice naffe flynula, £ jeji cti a £ najemupoučeníivFrátfoftipromlumwime.| Sefito
ale tvejiferé ctnofti, jež mratvnými ctnofimu 10e
zpráme, na čtyčed blaronid ctofteh fe zaříá
Dají, Eteréj proto tařé zafladními etnojtití fluji,
totiž: opatrnojt, fpratvedlnojt, mírnojt a fra:
tedy zdetolifo o těchto zúříndníd ctnojted něco
VIVĚJĚL TEMENI.Pront3tědtozářladnídctnofti,| totiž
fčejtanjtá opatrunojt, záleží 1 tom, abychom
fobě vři mfjem, cofoli podnifánte, tvytĚli pravy
cil, a abychompať fe udopili příhodnýpro
ftředťu, jimiž 04 bylo lze, cile tohoto dojiti.
Zařomou opaternofti flynula fiv. Angela. Po
fledním a toznejjeným cilem jejím býivaly ftatfy
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nebejřé, býiwal Buh fám, jafožto jediné, ue
flamné a fivrdomané dobro. Proftředty, jidito
Grětice £ Dofažení cíle fivého užívala, bývaly
jednodudé, a tofjať roelmi tvydatné; odřeřnuti
jc rvffeho jmění, odloučení oD příbuzných a vode
tvijeho, co by ji bylo fe fimětu Wázati moblo,

famota, modlitba, čajtejiji přijimání fwatyd
froátojti, tuhé imrtmení těla: toť byla cefta, po
ništo Sivětice po cely čas života ftvého tveli
Čodujině fráčela.

Druhů zářlndní ctnojt, fpramedluvjt
totiž, žádá, úbydon: potvinnojti jiwé £ Bohu,
ť fobě famým a £ bližnímu náležitě plnili.
Šaf tvěrně fe SŠivětice nafje fnažila, zadoftčiniti| potwinnojtemvým©Doju;uctřebamnohýmifloryDořazomati.© Waroimalaťfe
toffemožně, aby Bána Boba nejmenfim hřidhem
neurazila, a použila fazdé přiležitojti, ÚDeněco
Bohu příjemného učínitt mohla. Ja tou při
Čínou zivolila jtatv pancnýfy a tařé jinný £
nen VŽDY potozbuzomwala. Ja tou příčinou
dtěla fe tafé twzdáliti (polečnojti lidffé a na
poujiti jivot tratviti; nemobouc tvfjať umyjí
tento tve ffuteť mvefti, tvjtoupila do třetího
řádu fwatého šrantijjfa a zadomáimala před
vijy řádu toho 8 nejivětijí fivédomitofti. Bínic
toť náležitě pominnofti fivé £ Bobu, doftála.
tim taťe potwinnojtem £ fobé famé ; neboť žitvot
ivezdejjjí nám. jet £ tomu fonci udělen byl,
abydom bo £ zijlání života tvěčného použiti
fe fnažilt; čím jíme tedy tvěrnějíji Bobu, tím
tvěrněji Čondme tafé potvinnofti £ fobě famým.
Odtud fe dá tvyfivětliti ueufrotitedlná uendtvují,
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jařouž iv: Angela miůvala © tělu fivému, fte
roužto nenámvijt jeji Dydhom ivfjať raději upři
mou laffou jebe famé nazivati měli, DÍc zna
menitého mwýrofufv. Wnguftina: „Wiluješ-li
nepořádně, nendividis: jeftliže ale nd
[ežitě nenáividiš, milujeď. „M tom, jenž fe
nančil, nendividěti febe jaého, může je čicí,
je je opratodu miluje; jafož unopať onen,jenž
je nepočádným zpufobem miluje, ffutečně febe
famého uenáividi. Čo fe fonečně fpramedlnofti
jv. Angely twabhledembližní dotyfá, jaťož i
dofonalé a učinné [ájfy jeji, o tout nebude
dapotřebí zde řečí fjiřiti, jejito jíme o tědto
jejich ctnofted z toho, co již $ tvrdu Pomědino
bylo, dojtatečné známojti nabytí mobli.ZařéoDvouojtatníhzařlačníh| ctno
ftec), o. mirnojti totiž a jile Angely, umobomlnvite| nemine© Wivnojtipříjíuijí,aby
dřizvivala| nepořádnéjádojti,Čteréžco.tvejt
privotuího Úříhu ive čloměťu potvitávají, proti
dudu jeho Dojujice; a fila fe jetví tebdáž,
Čdyž fe udnr ive fnažení najícm, abydom zlé
náffomtojtt iv fobě. potlačili, neobyčejné pře
fázťy iv cejtu Fladou, a £Dyž fe pro fpravedl
noft zmužile 1wnebezpečený; tvydDáwáme. iž
ale o Sivětici najjí 1vime, že fe 1VžDya iwe
toffem řiduvala touufuutim Bojim, uedajíc jemfdy| náruživojtempřemoci;avdtoho,co
byla za Dobré poznala a co byla z [affy ť
Bohu podnifla, nedala fe ant jebe světjfími
obttžnoftmu ant jebe bojnějíjím nebezpečenjtorm
odmwrátiti > 3 čehož patrné mwyfmitá, je Stvětice

taťe uurnojti a filou ozdobena byla.
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Slatva fedmuacta.

Saf moudrá naučení Dáwala Ungela tem,fdož
= pravdě fřeffanjth jitvot wefti ufilují.

defito fivatá Angela tuffelifymi ctnojtiibojně© obdařenabyla;modla£jinéctno
ften nejjijteji yučotvati. M je Ifutecné co
ivyborná učitelfyné o ctnofted mnvivala «
přámala, dofivedcují netoliťo ti, teři; ji byli
Hydatwali; nýbrž 1 rozličné fpify, ježto Pozii
ftatvila a 1v uidžto podjtatu prátvě nábožného
áuvota naznačila.

da zářlnd Lřejtanjleho, ctnojiného života
udáma Angela mw předjlowu £ řehole fivé
upřímné frdce, fteregby je projtředři £ Do
fažení cile potřebný b odotně udopilo. „„Nenit
na ton dojti,"tvrdi Civetice, „úbydom toliťo
počali, nmjimeť 1 fetrivati. Adofoli je tedy potřebuyd| proftředlůudoprapravou.cejtou
Fráči, tonní bude jnadno ctnojt zadomati. Xe
boť jejti 1 tomi maly číst není tv font fnaĎ
docela žadný rozdil, čefueeli Čdo jimele: Redcit
Houžiti Bodu, a neb ueužitva-li potřebnýchpro
ftčedťu, jimiž Ly fe we jiužbě Boží zadomati
modí.“ do je nece udopiti potřebnýchpro
ftředťu, nedce dojáhnonti cile. Jáfady této zu:

jifté nifdo flory zapirati nebude; ale jaťnoži
ji šapirají žitvotent fivýn! Winoby ojvědcuje,
de fe dce Dřídu odřeťnouti; a přece fe nemu

ruje přiležitojti fe Dřidu, nepřijímáfivatých
fvátofti a td Wnobý ojvědčuje, je by fe
rad ftal dofonalejýjín ; ale [affu Ču tvěcem po
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zemýfynt předce ze frdce fivebhotvypuditi nece,
modliti fe zanedbámů a £.Ď.

Ra to udámá Simwěticeněťoliť tafowyd

potřebnyd projtředfu, jihšto by fe £ dojažení
cile wynafládati mělo. Přede tojim pry jejt
zapotřebí, tvyjtřihati fe nebezpečenjtví břichu a
bdíti nad jmyjly jivymi. Ja tou příčinou před
pířowala tu řehole fivé, aby fejtry majice 5
Dont obyjitt Wujjně odeny byly, a aby se fElo
eným očima a Fvapnyn Erofemcejtu fivou
foualy, nifdě bez potřeby fe uezajtatwujíce: a
niždduvd věcí tvjjetečně neproblížejíce; pomě“
iwadž fe tvjindy nalézají mnohonájobná uebej
pecenffivi a rozličnů ojidln dabeliťa, jimiž by
zadiváceny byti mobly. © předpijem tinto je
fice ji. Angela ztvlájitně obrací © Oudornim
Deerám fvyn, pončmadi řeholu pro ně jepjnlu;
nicméně tvjjnď předpiju tafomého i jinym, vb
atlajitné paf poblamí jenjíčmní a míddeži“za
jitté zapotřebí jejti. Předpis tento frorvnámvafe
upliě © wyrofem, jeji proncjl Oud fiwafy dě
ftaréní zářoněujty Šerennájje prorofa: „Smrt
witoupila fErz ofna najfje“ (Šerem.9.,21).
Ano,- Ondorní jnrt ojtupuje obyčejně věty
jnyjlů naj. Ja tom příčina učinil *Sob,
dteje vd jebe 10zdálitizlemyjjiíěnfy,flow
S očima fiwýma (Sob 81., 1), aby nepo
hledaly ua. tafotě věci, jimiž by IV budu
jeho alč myjjlenfy potojtati mohly.

Jin projtředcť, jejšto za najledef přede
řiťého pomažomvati iíuji, jeft tozónlotwání fe
veta. „AC fejtry nedhodr do měfta,““ praměGiurtice,„lečbytobozapotřebíbylo“| Beze
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potřebné běhání jeft velmi nebezpečně,obatvláfitně
mladým lidem. Čo fe dá fouditi o těů, jenž
3 domu ivydázitvají 3 marnolibofti, aby 00
jinych tvidění byli? Weliťé nebezpečenjtiví, jařež
odtud ivyplýmá, jnadno faždy poznati mitže.

„Eptic tedy. Srětice, aby dudotvní Dcery jeji

neteápečeníhu! tohoto tim jnadnějí tvyftřihati femobly, nedomolomala ani, aby dlouho iv fo
ftele prodlévaly. „Aeniť dobře“ taď tvrdi Srvě
tice tve fpifed frvýd, „zoržomwati fe dlouho tv
foftele. Ehce-li je něfterá ze fefter dele modliti,
ať jde do fomurťy fiwé a zamřetvjji za febou,
ať fe mrodli, jať dlouho ji Dud jmaty a fivě
domi £ tomu pobádati budou. A jimde o témž
předmětu taťto mlumi: „Ačřoli její tvéc velmi
divalitebná, prodlémati tve drántu Páně; nic
méně flujji, aby feftry potvinmoftem fmům a
pobojnojti fé dle ufjndťu Oudormního ředitele
jiwého zadojt učinirvjje, opět Domu fe natvrás
tily, jefito jejt nejlufino, aby čafto 1ně. Domu
je fpatřotvaly a jiné lidi tu domě obtežotvaly.
Ojtatně ať ufiluji, aby jjouce tv foftele, nentely
méně pobožnojtt iv jrdci, nežli fFramnofti auctitojti,jižzetvněprojetmuji“| Kéžbyflora
tato dobře pomažily obztvlájiíně tafomé ofoby,
fteréz fazdodenně do fojtela Aoditvají, nifol
jiné a pramé pobojžnofti,nybrž toliťo ze ztvyťu,
ano čafto i 3 jinýů méně divalitebnýh umyflu.
Ať to dále náležitě potváži t ony ofoby, Úteréž
dlouhy čas ie rámu Káně mejifátvaji, 0 ro
dinu fivou fe neftarajice a Oomácid praci a
jinýd potvinnoftí na ujmu poťoje a žádouciho
pořádíu zanedbátvajíce. Adaliž tafoivé jednání
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není Plant politování hodný? A přece prátě
taťfoiwé ojoby fe pobožnofti fivou čafto dlubiivajianadjinétvynájjeji.© Bratvapobojnoft
dáleži tv tom, abydom předně dofonale zacho
tvátvali přiťázaní Boží, a pať abydon: Ledlivě
fonali potvimofti ffatovr a pomolání fivcho.
Bez plnění potvinnofte ojtátvá tvýfjelifá pobož

uují poubým Člamen.

iné projtředťy,ježfiv.Angelaojiou půft a modlitba; projtředly to, Čteréž 1
toe fivatént civaugeliu zu nejvydatnějíj je Ivy
Dlafují. —„DOlužnoťzadomámati pujt tělejný,

jafvžto projtředeť a cejtu iweĎouci fu pralvému
pojtu Oudotonímu, jimáto Dujje nepratvofti a
vad fivyd oprofýténa bývá. Pomzbiujeť náš
E tomu čejmě přiťlnd mwfjehŠrmatýů a we
jiťery žuvot Sežijje CDěijta, Seng jejt jedinou
cejtou, vedouci DV frálotvfttui nebejťéhv.....

Jafo byla nezdrženlitvoftpříčinou tvjjehoSDČteréž náš fjtihá, tať udmt mají byti pujt a
zdržeulimvojt pramenem rofjeho Dobreho a Ive
iferého profpěhu Oudomniho.“ Zať ojwěbčuje
fv. Angela tv řehole ujtamu fiwého. Ja tou
příčinou předpijuje četné itntočddné pofty ftiuo
ty, Eteréž vd Cirfive fiwaté pro těřicí ivubec
ufanomeny jou. jouc tofjať zfujjena tve ivě
ced) gtvota Oudotvnibo, věděla, je Jtranu umrt
tvotvani těla mýjeobecnýchpředp uftanotviti
nelze ; proto nařídila, aby fe Oudotvní dcery
jeji ftrant ujtanomenýh pofti ufudlem před
ftatvenýd a dudomwniů mudců fmýh fpramovaly.| RepředpifomalaťtohoAngelabezDi
iwodu; dtělat zajijté, aby Dudotní Dcery jeji
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8.mrhvenímtělafpojotvalyzdrotveň| mrttvent
jouitění, twlafiní toili fivou tvili jingd podro
bujice. Sde fe této podrobenojti nedojtárvá, tant
mrfivent těla Oudu neprofpivá, nýbrž mnohem
twice fu fifodě jeho býrmá.

Mabledem na modlitbu vyjádřila fe Sie
tice tu řehole five taťto: „Wřodlitba, ať ji jejt
monitřní neb ujtní, jejt Oružťou pojí; neboť
přánojeft: „Dobrá jejt modlitba $ poftem
o almužnou“ (Žob. 12, 8). A ze fivatého
evangelia je učíme, že Anna, dcera amuelotva,
floužila Bohu pojty a modlitbami Dnem £nocí
we drámu (uf. 2). Jaťož pojtem frotime
žddojti těla a fmyýjlu, tať. dojahujeme mo
Olitbou vd Pána Boba nrilojti, jišto nám ©za
domání života Oucdorního potřebt jeft.
jejito pomoci Boží tvždy zapotřebi máme, muji
fe dujje naje uftamičně modliti, Dle 1vypotědi
GhbrijtaRána: „„Potřebí jejt widycťy je
modliti““ (vyť. 18, 1). Nicméněmfjaťradiu,
abyjte je čajto civičily taťe mm.modlitbě uftuí,
Pterasto fmyjly najje jbirá a náš během tím £
znodltbě tvnitění připramuje. Wyfoudvejte tedy
faždvdenně alejpoň Hodinfy WMariánffe a no
Dlete fe pozorně a pobožuě jedu žalmu fajicid.“

3 toho, co Smwětice mimo fo m řehole
fm o modlitbě pomědela, poznatí (ze, © jafou
Dedlivotti na to doléhala, aby modlitba, Čferáž
te fond. byla praimwoumodlitbou, to její, abyjepřinímyjí£Bohupotvznájicín.© Titje
zajité nad. miru Tlama, junžto jde při 10
dlitbě tolifo v to, aby faždodemé mnohé mo
olitby tvyťonali, byťby je to 1 se febc mětfit
rostržitojte jtátt mělo. Tafomi zapomínají, že je



Soutrá naučení fiv. Angely. 135

paď i na ně tvatabují flotva příma fvatého:
„td tento přibližuje fe Le mně (toliťo)
ujty fiwými a rty fioýimi ofjlatmwuje uuwe,
jrdce pať jebo daleřo jejt ode mne“ (SI.
29. 13). Čo fe modlitby twnitřní týče, ť tě fe
otvjjem faždy čloměť ta připramiti a ji toliť
čaji IWĚRVMVALIItenmtiže, jafo ojoby řebolné
neb tafori lide, Fteřišto Čt civičení-je 1 teto
modlitbě ztvlájítního nátvodu dojáhli. Nicméně
nebude nifonu nemožno, aby ji dle podjtaty
fagdodenně, ano čajtěji přes Den ivyfonnl. Wu
šet fobě zajijté faždy člomeř něfolifráte za den
ojpoů zfrátfa na myjí umáděti učení, 10 němž
je fv. mira najje zafláda. Muže fe zajijté ČA
ftěji upomatotvati na. ivěcné pravdy Jimatého
náboženjti a na pojlední cíl fivuj. Muže fobě
vojtvažomati tajemjtiví láffy Boží, jaťoj: wtě
Leni, jitvot a fmrt Voziťeho Wyfupitele. Zémito
a podobnými myjjlenfami muže fe roziěcomati
a jiliti © dobýmani ralotvftivi nebejřeho, £ vd
mutání flanní dábelýťndha lafání dřidu; jin

fe ntitže powzbuzovati £ milowání Božileho
Spajitefe, Jen nás netoliťo myfoupil, nybri
ený haut tafe Oradon cenou Črtve jivé 1vyĎdo
byl frálotvihor, Fdežto netvyftižitedinými Dofo
nalojtmí jivými jan fivrdormanou a 1věčnou
blaženofti najji bude. Wej taťorveho vozjtiáiti
a rozivažomání zajijté nifdo tviry, naděje a
[afty tať živě nezachomvá, aby jímti tarvičněnapraměcejte£Llahojlamenýtiwi| 1večiému
udržviváN byti mobí.

Jejito tvfjať člomeť 1w Doji se zfiženon
přirozenojti fiwoupřeje tvjjedno namáhání předce
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Inaduo flejnouti mlže, napominá ©tvetice dcery
jmé Č vajtějjnu ujivání ftvátoftipofání. „Wa
izuje je tátu“ tať předpifuje iv fedmé hlavě
řeboly fivé, „abyfte hodily cajto fe fto. po
ivědi, Čterajto jejt potřebným léfem pro neduhy
a rány dujji najjic. Přiltupujte Lezpomědlnitu
jaťo £ Bobu, iěčnému Soudci, a Apotvidejte
je fEroujjené 8e fedcem upřímuým a 6 petvnýmpředjerzetiu,jejenapotombřidu| Ivaromati
budete“ S my nabudene zajijté ze fivafé po
tvědi iweliféhoužitku dudovnýo, budeme-li
ni doditi $e živou wwiroua nezapomenente-li
niČdy, če apomědlníf dajtámá mifto Boj. Ae
opotvážime je zajijté tajiti Dřidhufivýd, tvěbouce,šeBohawjfeěoucihooČlamati| nemižene.
dajijté bycdon upřimně jeleli Dřidu jvýd,
fopbyhom nifdy nejpoufitěli 6 myjli, je Dub,
Sehoáto za odpujíténí břídi fivýd projine, zná
tajnojti najjeho frdce, a je by to bylo jafo
rouhání a ivětjjí uvážení Boha, foybyýou ři:
d>um IV jrdci fivém Vdddni jjouce, přece ojived
čomali, je jid litujeme n je fe jid cene
vyjtřihati. WWiunoto přindjfi čajtejíhi náležitt
iwyfonaná zpomwěď i ten užiteť, že nedopujíí
aby hřid dlouho iv jrdci přebyival; a čajtějjí
tozbuzotvání [itojti činí náš obezřetnějíjimi, tal
še fe famným [áfáním hřidu fivéfti nedánte.

Sonečně pofládala jejitě Sivětice za velmi
potřebný proftředeť £ zadomwání cínojti ujta:
Iičnou ivejelojt dOudů a ivnitění polojenojt
„Dlujimeť fe iynajnažiti, pramvila, abyůon
dadotvali iwejelejtduha u tvuitění fpoojenojt
což je námi zajijte pojitějti, budente-li [ajfou
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tvirou a důměrnofti tv Boba naplnění“ Oule
šitá to rada, jišto by obatoláfitně ony nábožné
dufje čafto rozjimati měly, Pteréšto po celý den
bezbutvodnými podybnoftmi i proti záporvědi
budovní řediteluwmih jem tam zmitati fe
dámaji. „Nenif dobře, příliš bloubati,“ pratvi

ju. $rantijjet Saleffý; „pfilénty, fteréP tě
anepořojují a aformucují, nepřidázejí od Boha,
Jenž jejt purvodce poloje. Jinohe nábožné
Dj býmají toho dimnění, že při taťorvéuzťojt
livofti fi jijtěji bořonalofti dojdou, Čdežtoza
tim Babel, jenž Dýmá obyčejně půmoĎcem tědto
tonitěníd bouři, projtředtem timto ufiluje, aby
jim Oudotvní a Úřejťaníty žirvot znedutil. Re
moba nám peřelny poťujjitel jinať filoditi,
bledi na udě alejpoň bázeň utvějti, bážní touto
nas znepofojotvati, fimto dnepolojorvánín IVnáš
nedut Č žirotu uábožnému tvjftipiti, a touto
neduti zpujobiti, abydom fe nábožnýů crvičení
odřeťli.““Zať píjje jmenotvaný fw. biflup tve
fivém námodu £ nábožnému žirvotu. nobé z
tědto úzťofiitvýd a nedimodnou Dážní zmíta
nad dujjí pozbýtvají pojléze fČutečně myjíi,
jefíto m tafoivém: trudném ftatu na dlouho
fetriwati nelze. Přiťázaní Boží a círfermní jjou
šletvna ; ao potvinnoftech jtarou fivěho muže
fajdy potřebné dnámojti jnadno nabyti. pra
lvdorvé zanedbání pominnojti jivyd tedyčloroět
nadno zpozovuje, jejtliže jen fdiválně očí jmýh
nezarirá. Ojtatní pať babtejte a nedoťonalofti
náš maji potvzbuzotvati, abychont poznatvýje
nedofonalojt a Přehťojt fivou, před Kánem Bo
ben fe ponižomali; ale přilifně formoutiti by
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náš niťby neměly. Ano, dle učení fmatého
zrantijíťa Salejfeho, maji náě ( febe) tvětjji
břidy, do nidšto bydom jnad upadli, (čehož
naš tvjjať Bub milojtivě wyftřihati račiž, to
fo hrůzou a ofiflirvofti naplniti, nifolim náš
ale o poťoj duffepřipramiti. dyž jme fe z ni
byli zčroujjeně a uplně wyžnali, nmžeme fe
dutvěrně a bez bázně £ Bohu utiťati 8 profbou,
aby nás. budoucně 00 nid zadrániti ráčil.
Wefelého dárce miluje dub, pratvi píjmo
fvaté (LL. fn Korint. 9., 7). Buh žádá, aby
don Mu*8 tvefelou npfli Koujili. Renáť za
jifté zalíbení ive flužbě, Čteraž fe Du bezdety
a uúceně Čoná. Snáť Dn dobře Eřehřojt při

rozenojti nafjí, a má $ námi utepnoft. „M ži
tvotě Oudornin“, dořláda opět ji. Grantifjeť
Salejfy, „tefinite je fpoufitětiupřinuojti;.
mujime jednati toice 3 laffy nešli z bůzuč, jcela
přejědčení jjouce, je Dub neni nemilofrdný a
je fe málem upoťojiti da, ivčda, že umoho ne
máme“ Oějmež jen petvné předjetvgeti,áe Dobu
aumyjíně a věbomnřy urážeti nebudeme, a tva
vujme fe přiležitojti, Edežbychom fe hřidu do
pujtiítí a 1 Boha 1 nemilojt upadnouti modlí.
A jejtliže přeje tvfjedno přičinění five přece

nĚČDdYPee ouvěřujmej, de nám Bub, jejtliže je © Aému še Hroujfeným jrdcem Iatvrá:
fime, opět lajlatvě odpujtí, a že nás pať přeje

tvffeduy břidy najje, jidšto jíme fe dy byli
dopuftili, přece milomati nepřejtane. SSfouce

tedy zmitání uúzťoftlimými podybnojtuí, hled
mež fi timto a podobným rozjimánín mj
DoDámvati,buďme upřímní a podrobme fe úplně
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dudotvnínu roudci fivénmu; pomocí Boží, Ete
véšto fe nám niťdy nenedoftatvá, jeftliže za ni
důvěrně profime, touto pomoci Oofáhneme za
jifté onobo poťoje a oné tvefelofti myfli, jidáto
zapotřebí jefti, abyhon toždy Doftatečnou filu

o zabotvati a tve ctnofti profpitvatimobli.

Slatva výmnáctaá.

Radprirozené dary, jidž byla fw. Angela za
šimobytí od Boha dojahla, a zazrafy, jimiž po

fmrti fimé ojlamena byla.

Duffe ozdobená tať mnohými a tzácnýnti
ctnoftmi, jaťo byla Smětice nafje, obdráela za
jifté i mnoho nadpřirozenýh darů, jidž Buh
čafto uděluje taforym dufjem, Fteréž tvynifají
neunameným fonáním toznefjenýd ctnofti. Či
nivá to Bub, dárce ivfjeho Dobrého, nad za
tou příčinou, aby borlitoam duffen: těmto již
zde poněfud odměnil, co z lájťy © Aěmu pod
niťaji. Wimo to dce fnad taťe proftředřem
timto fivatoft jejih oflamiti a ji před fivětemiětjfiivážnojtzjednati.| 3půjobenítímtojim
fplňuje již 30 ji živobytí, co byl přiflibil:„Soozřoli oflaivi mne, oflamimť bo“
(I. Srálomwitá 2. 30). A ffutečně je tařé ob
tud 3 tvelifé čáfti dá ivyjtvětliti ona nadoby
čejná tvážnojt, iv nižto jo. Angela i u nej
ruznefjenějíjih lidi ftála, ačťoli podázelá ze
ftarvu nižffiho a ačťoli byla zemvnějjířu frvého
idiválně zanedbámala. YWujelťfe na ni Laždy
obdimotvati nebejfym Darům, jimiž ji byl Bůb
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obohatil. Zu tofjať flufii podotÉnouti, že fa
forvé nadpřirozené Dary famy iv fobě člorvěťa
fivatým nečiní. Ynozi twelicí Srati dofábli i
bez nid ipfjořeho fupné Eřejtaujte Dofonalofti.
Praivá fimatoft nezáleží m činění zážraťu neb
to jindů nadobyčejnýh dařih, nýbrž tv fonání
etnojtt; jaťož 1 pramwá úcta, fterouž Stwatým
tozdátvámie, nezáleží iv tom, abyĎom fe nad

obyčejným darům jeji obdivovali ; nybvž
roláfitné tv tom, abychom přiřladu jejich najle

Šomali
Wlezi nadpřivozenými Dary, jimiž fiv. An

gela od Boha poctěna byla, fpatčujeme předně
podimuhodnou známofjt ivěci Boziťud, jimito
je niťdy nebyla "učela. Ani fu čtent a pjaní
nebyla nátvodu dojáhla; dtic něco tve fpiá
mvějti, býrala mucena, použiti E tomtu pomci
jiny; nicméně četla fnadně a bbitě píjmo

honlě jpify fiv. otců a rojfeliťéjiné onéa nábožné i m latině fepfant fniby. Abehlut,
jaťouž *ngeln Ive tvěceh ftu. náboženítvi je

Poajict) při nmobd přiležitojteciprojeivorala,byla fu podivu. Žim fe falo, že tveřejní pro
Tesforoiwe, ivěhlajní miftromwe a fazatelotvé je
neojtydali, jádati ji o myjivětlení něfterytěž
řyd míjí Pifstu fivatěho. Stuj zde frvedechtvi,
řteréáto ze fpift na tvyblájiení Angely za fiva
tou je tvstabujicíh tvyňato jejt; jivedectiwi to,
jež byl Wazari v Civetici vydal a příjahoupotvrdil:| „Reučitvjjifenifdy.abecede,tiu
méně (afiitě neb jiným 1vědám, Oomwedla přece
čtjti netoliťo Oudotvní Čnihy tvjfelifého druhu
IV jedné neb Druhé řeči pfané; nýbrž Lyla nad
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to tať zběblá tv pifmě fivatém, a tv obledu ton
tať na flotmo tvzata, že £ ni čafto utočijité
brámali znameniti řeholníci, obztvlajitně Laza
telorvé, tvýteční Lohojlotocotvé a miftři Ive tvě
dah jivatého náboženítvi je týfajicih, radice
fe ji buď ujtně neb píjemně jtrant jmyflu ně
fterých temnějíjih a těžjjichmift m. jali, 1
proroci, tve zjevení ji. Sana a neb imubec.
Ive ftarém neb notvém zdfoně je nalezajícíc, a
neb jadajíce ji o rojčejjení podybuojti, ješto ji
předlladali.“" Dofladá je, je něfdy po celé ho
ding u ní mefffátvali, vozmíutvám jejímupozorně
nafloudajice a obditvujice fe blubořojti, bu
hatfttot a jajnofti jejiho nebejíeho umění.

ole © mwzucfenějjjim jejitě darem obohatil
Buh měrnou flužebníci jivou, totišto dudem
provoďým. Widaiwalať čafto tvzdálené tvěci taf,
jaťoby jid před očima měla; proftředfem nad
přirozeného frvětla. tonifala © tv. nejíťrytějíji
sahyby frdce lidjfeho. Přefjtwědčil fe o tom ntezi
jinými jijtů fanotvnif, jehojto otec se Stvěticifpřisněnbyl.| Přijjedjednohočaju£Angele
návýjíčvou, podůvil fe nemálo, £0yž mu
Srětice tato celé Dojamádní živobytí jeho
před uci ftatvěla, a to tať. zřejmě, určitě a
podrobně, jařoby jo nebyla nifdy 8 očí fputila.© řitontvnifalat tvnejifrytějjiitaj
uojtt jrdec jeho a Ddivala patrně na jetvu, že
ia upínou známofjt o. přitonném jtaivu Oujje
jeho. Ra to jej pať napominala frdečnými a
durazuginí flotvy, aby je napoton přidržel
etnofti, a aby ufilotval tvéfti žimot Dofounly,
jafehoz požaduje dufjtojnoft ftaton jeho.
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Jiný dar, jehož Dyla Angela vd Bobo
dojábla a jenž byl myfledeť jejiho nadpřivoze
ného umění a dua prorodého, byl dar rady
a nadlidíťé moudrofti. šefito totiž Srvětice
tofjeďt tvěct při nadpřirozeném frvětle jafně
fpatřorala, a tvnifajic i do tajnýfEryjji frdce
tařé budouci tvěci předmidala; mobla taťé tve
roffelifoh připadnofteh nejmoudčejíji a nejlepjji
rady udělomati. A [etopifcoivé Dofmědčují ffu
tečné, že ti, jenž fe 8 ni mobli raditi, bez rady
jeji obztvlájítně m duležitych tvěcedh ničeho ne
podnifatoali, mlaftní moudrofti jivé nedutvěřču=
jice. Smenotvitě fe udázimali o radu jeji ti,
jenž fobě nějaťy ftaro moliti měli. A Srětice
jiouc poroždy fe flužbám výotna, vadivala jim
8 wwelifou Oumyjinofti; jednomu, aby zivolil
ftaro dudormn, druhému, aby toftoupil do Flá
ftera; něfterom býmala radou, aby ziolilt ftato
manželiťy, jiným opět, aby fe přidrzeli ftatvu
rodorvjfeho; dle toho, jať předrmidala, že by
jim ten neb onen ze ftarvů těbto přihoduějíjí
býti mobl. Xi, jenž nafledormali rady jeji, vždy
dobře pohodili a nemímali nifdy příčiny, py
fati toho, že fe byli radou 2lugely fpramo
rvali.

tino jiné nadpřirozené Dary uděluje Buh
ěrným flužebnířům a flužebnicem fivyim taťé
dar zdaraťu. „Aepočetní jíou Oivomé,“ prjje
jo. Alfonš Giguori, „jež Bub fErze fluhy fié
to najít fo. fatoliďé Čírfivi toždyďy až Dona
jih dnům pufobiti ráčil dle zaflibent Pana
Šezijje Chrifta: „Sdož měří me mue, fu
tťy, Čteréž já činím, 1 on činiti bude, a
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tmětfji nad ty činiti bude“ (Sšan. 14, 12).
Dimy tyto a zázraťy činimá Buh z čáfti ©Do
trovaení prarody zjetvení fmého, a z čájti ©ojla
roení měrný flužebnítů a flužebníc fmyd, tv
čemž fe zároveň objemuje nefmirná dobrota
Šebo. 3 Angela byla tinto darem od Boba

ozdobena.© SouměcižitvotopijcoméIdifeale
tolifo můbec o tom zmiňují, je Angela za čas
žimobyti fivého zázraťy činila. při přilifné
ftručnofti, 8 jaťouž událofti ze jirvota jejiho po
vifuji, utvádějí zejména tolifo ony. podimuho
dné událojti, Úteréš fe byly na cejtě do fivaté
země zběbly, a o fterých již mijtem fmým mý
pramormáno Lplo. Ačťoli ale fpiforvatelé jirvota
ftwaté Angely o jiný zazracih, Eterež by fe
byly proftřednicttmim Smětice této udály, žadné
aminťy nečiní; přece již 3 toho, Co rypratoují,
patrně tviděti (ze, že ji Buh byl tw fitědrofti
jwe obbařil moci nadpřirozenou, jižto Sivětice
fu fivému wlaftnínu, jafož i fu profjpědu blíž
nd fo užívala. Konečněje dá taťé jefité
fouditi, je Angela, býmajic čafto u tvytržení
duda, viděla a flyjfela, jaťo fdyfi jim. apoftol
Pavel, proftředtem jmyflu ronitěutdhivěcí, jihšto
fmyjly tělejnými tviděti a flyfeti nelze.

Ale i po jmrti fiwé byla Angela od Boha
hojné ojlamena. Stalo fe to amlájtmě adavaly,
řteréž fe přeimlimou jeji udály. Je mnohyd
uvedeme zde tolifo ony tři, Eteréžto od fon
gregace pofivatnýh obřadu přijně myffetřormánt
a za praméa nepodybné uznány byly.

1. Angela$ilippinoroá „manžela ubec tvá
ženého notáře m Wredcii, cítila již po ivice let
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elifou mdlobu oudůtv, Ipojenou 8 bolejtmi
fmalů. Černomobré fifiveny objerorvaly je brzynajedné,brzyopětnajinéčajtitěla.© Juby
ji ačernaly a je apudblyh bůjní tefla čajto ne
libé zapádajíct foufriwice. ři tout ivelntitěžťo
oddydhotvala, málo jpala a tumnici a čajtymi
Úřeči byla již celá umořena. Smutný ftatv,
tu němž fe ubohá nalezala, ftal fe později jejítě
poroážlitvějijím. Ku předejjldm, čín. dal tin
ice fe zmábajícím neduhimí přidaly je totiž
noté zpudliny na vufou a zivenfu ofolo ju
ludťa, Čteréžto ji náramně bolejti půjobily. Aa
to fe ji myhodily i na nohou podobuc, ale
jejitě wětijí boleft pujobici opudliny, fteréž jebrzytvetvčedypřerrhly.© Mijelifeprojtředty,
eo [éfačorvé tvpnaťládali, zujtaly bez žůouciho tvyjledťu; rány fe tať zborffily, že fejiš0*ybojojeníji acelaporybomwalo.| Mezi
tim je ro Brešcti zmuhalapobožnojt Ču jivaté
Angele, obztvlájítně za příčinou přendjjení je
jiho ftv. těla, což na den 13. dubna r. 1777
ujfanorveno bylo. ři této přiležitojit měla fe
fu cti Sietice fonati třídenníjlatvnojt. Zu
vadila politomání hodné nemocné jedna ze při
telfoň jejíh, aby twzala utočijitě Ču Stvětici
této, jejito pry fe jiš od přirozených proftřeb(u
pomoci uaditi nelze. Uboda nemocná uújledo
vala rady této a jala je due 10. dubna, tedy
diva dny před nadzmíněným přenájfent, profiti6ielifoutroucnoftízauzdravení.| Ale
rána je zatim ujímvičně horjfila a bolejti neu
byralo, nýbrž umobentivice přibýmalo ; nic
méně dirvěra nemocné přes to tuffcůno neflejala.



BJázralynapřimlumuUngelyučiněné.| 145
Dne 13. dubna, fdejto fe třídenní flatonoft
začínala, potoftala ubojůá nemocná, ač ne Dej
nárannýcd bolefti, a dala fe zarvefti do lig
febo- dránu jmatého Jenona, foežto tvyfonala
froatou zporěd a přijala nejímětějjjí Smátoft
oltářní, aby přimluvy Dlahoflamené Angely
tim bodnějjii fe jtala. ne 15. dubna, tv po
fleduí to dentřidemu fatwnofti, pratvila z rána,
že, Dej je jať děj, pujde do drámu jm. Afry,
fdežto fe jlatunoft ta myfonámala. Aifdo fe ji
to tom přeťážeti ueojmělil. © telifým namů
baním a při náramnýd bolejteh fe tam po
noci manžela a flužťy ftivé Čonečně přece Do
ftala. Odebratvfji pať fe ibned fu hrobu Srě
tice, padla plna dutvěry na folena, tic mffi
fiwate přítomna býti. RNecitiepo ffončené prroní
mít žádných bolefti a obtižnofti, zuftala i na
druhé a na třetí mjji fivate bez uftání za uzdra
iweni jmé fe modlic. Bo jfončené třetí mffi
iwftala fama beze mfji obtižnojti; ucettilať jiš
apudhliny aniž jaťe bolejti, načež fe hbitě beze
tvfji podpory domu odebrala, fdejto jhíedala,
še uplně uzdramena jejt, začej Sivětici torouci
dy tvzddmati nepřejtámvala.

2. Saťáš mladá ojoba, Marta z Agua
freddy, fterážto tve blatoní nemocnicí tv Breácit
flonžila, byla mo. feOnadrvadcátém rofu ftáři
jtvého, mrtroici raněna, tať še jmyjlh a řečipozbytfjinazemfřlejla.| Cýrnulapřitomna
pratvou ftranu a zuby měla tať zaťaté, že bylo
fotiva [ze, něťoliť [žičeť (éfu Do ut tupratviti.
Vefař ijned nařídil, aby fe ji uěťolifráte žilou
pujtilo, a aby je použilo prodivatvyd majti a
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přilepů6 horčicí,jaťoži tvffelifyh jiný proftředtu,
jidito uměni léřařířetv podobnýpřipadnojted
uživati tveli ; ojmiDennímžimáním vffelifýd Apite
fobilych proftřebřů nedocililo fe jiného, nežli je
ubohá nemocná pouěfnd ze zmrtivělofti five pro
citla ; dámalaf od febeznamení života, ale mu
míti nemobla, a bylo riděti, že pojud dobře při
fobé není. $ramwá firana jeji byln jeeln mrtiva,

fať. že ji bylo lze nedat a paliti, aniž by nemocná při tom byla uějaťé bolefti pocitila.
Vjeďa jnažnoft, fteráž fe ubohé po tří měficeroěnomala,zujtalabezivyjledfů.| Ouotvní
Iprároce, Dia léťařoné a ranhojič uznali tedy,
aa dobré, aby nemocná fiwátojimí imirajicíh
znopatřena byla. Wyzpotvidaviji fe tedyprojířed
Čen znamení, přijala tělo Raně pomoci dřemfa,

Úterež je ji tu[ogtlo do ují, aby auftala ode
Ivřena. Pofledního Dne mějice Úvětna T. 1779,
Čdešto je iwyroční fimvnojt fe cti blnfojí. 9n
gely fonala, datvala nemocná znamením na
jetvo, je by tafé ráda Smětici o přimímvutozýtvala.© ŠoudružťaYarinGaujtinaji£
ton tafé potzbuzomwalaa hleděla tvfjentožně,
aby tw jrdce jeji wfitipila žitvon Owvevu, že
přímlivou Dlahofí. Angely jádancho uzdravení
dojáhuc. Aemocunů twzala Wutečně utocijitě fuŠtwětici,jejíšto| přimlivoufedozmrtivělyd
uĎIM jejích opět život namrátil, tať je již
druhého One ua fo š jinými ipolujeftranu oby
čejné práce tyfonámati mobla, jařoby nebyla

ntbDY| nemocná Údivala.3. Podobný, ale Drmojnájobný zázrať udal
fe tve Skeroně r. 1778. Ivádime ho zde na
třetin: miftě, dtice fe přidršeti pořadu, to němž
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zdzraťy tyto od fiv. fongregace obřadů zloufenybyly.© MariačingelůSominiotva,řehol
nice 3 fláfitera jm. Sana Ctuáugelifty, počala
1ve čtyrpadivadcatém vofu fivém na prfa hura
rěti. Júrorveň citila Dolefti tv levém boťu a
při vddydomwatn,taď že fe ani natahnonti, mti na
jmenovaný boť jpolehnouti nemobla. Dne 13.
října 1777 zpozoromala ubobá jefitě jiný, umo
Gem nebezpečnějíjt neduh; dtic totiž ráno 3lože
potvjtati, hledala, še 10 Tervé noze ftvé dádné
vlady uemá. 5 potvoláno léťaře, Berdý ji tve
ratfémí čaje Oiwafráte žilou puftil. um ji tvfjať
netofiťo nebylo ulereno, nýbrá odroměla jejitě
na rufu, cítila uáramnou boleft Dlatoy, počala
je zajiťati, oddydotwání fe ftalo jejitě obtižněje
ím, bolejt na prfou je stvětífila a nájledťem
mtetiice odroměla ji cela lervá ftrana, tať že
out ani tvlády ani citu neměla. A tonmu
tvjjent je jejitě Dned tv privniů Dned připo
jila prndťa zimuice, 3 jejišto powaby jafož
3 tunitřní bolejti tv prjou, 3 nelibě aapádajicího
deda a 3 ujtavičné, pořad jejitě tgrůjtají ici
dufinofti lefařomvé jeznali, je je ji tv pefou
udělal vřed, Eteryšto byl příčinou diunice a
ojtatníů $ ni jpojenjd připadřit. Stranu této
nentoci tyjadřil je léfař jeji tv úředním tvy
fivedcení tafto: „Oftatné nebylo oýronnuti,
nájledícm mrtivice pomjtalé, to nejhovjít při
její nemoci; bolejt ua prjou byla umojem ne
bezpečněji; bolejt tato ji přimedla tv nebez
pečenjti imtti, po čtpčidcet Dní před uždra
iventimt je ji memoblo lčfi poddmati, poněvadž
ji nebylo [se polyťati, a za příčinou ůTamÉ
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flabofti fe ji ani žilou již poufítěti nefmělo.'*
m prudlný nápaded zimnice přijala uemocná.
čejtěji Zělo *Báně, co potramu na cejtu Do
měčnofti; pojléze ji byla taťé fmátojt pofíc
dutho pomazání udělena, jejíto fe zdálo, je jižjižffonatimuji.© Wtaťfmutnémftatvuuale
zala fe Maria Angela již defátý mějic od té
doby, co ji byla nirtmice ranila. Zu přifílo
dne 13. čeriwence 1778 fejtře Aberefii $ortu
natě na myfl, pormzbuditi nemocnou, aby %u
gelu za uzdratvemí fivé tvzhivala. A tomu cili
ji přinefjla ojtatťy z těla Stvětice této, jež tvy
ftatvila uprojtřed vozšatnů fivětel tve fivétnici,
ro nižto nemocná ležela. Zato počala téhož dne
fouati deritidenní pobožnvít Ču cti Siwětice,
jejišto přimluvou ffutečněéúplného zdraví na
byla. o pilném myffetřotvání nenalezli léfa
řové ani ftopy býmalého divojiho neduhu,
ohromělojti totiž a ucžitu. 5 obditvotvali fe
náhlému tontuto uzdravení a feznali 10. něm
Orvojnáfobný zdzrať, o němž 1 pod přijahou
frwědcctro: tvydati netvábhali. — Woblo by fe
sde toffaf jefitě mnoho podobuyů zúzraťu uvéfti,
Řteréšto od očitýd a bodnoměrných jivědfi do
torzeny byly a fteréž jfou patrný Dufazem,
jať telice Bůh Angelu ojlatvil a jať mocná
jett přimluma této rvěrné flužebnice 2Seho.

GSlatva bematenactá.

Steraf fe Stmětici bhuedpo její fmrti počala
mabalvati úcta, Šteraž bozdějí od Čírfve my
blafjeutm Angely za blafhojlawenou($malena byla.

Renť nic tať fmatébo, čeho by obecný
nepřitel roffeho dobreho fu aťáze obrátiti ne
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ufilotmal. Zeftiť zajifté tvěc jimatá a dtvály bo
Dná, tozdámati náboženífou úctu těm, fteřijto
byli fiwatojti jimmota mynifli; neboť proftředlem
timto rogfjiřuje fe potvějt o fmatojti měrný
fluhu Božidh a tvěřict Dýtmají potozbuzení, aby
přitladů jejidh nájledomali. Uctou, Pteráž fe
profazuje Srmatym, býmwái Buh uctěn, jejito
Zrvatým jedině za tou příčinou úctu tozdátváme,
že byli za čaš zirvobyti fivého tvěrně floužili
Ban Bohu. Arjjať nepřítel dnfji lidffyd po
čal t tu fouťof rozfuvati. Zamádělyť je zajifté
při ctění Sivatýd rozličné poborfilitvé tvěci, ob
atwlajitně tv ffeftnactém ftoleti, Údežto[ehřotvěrný

lid nezřidta tvzdámal náboženífou uctu tém,
Ftečiž ji nejméně zafluhotvali. Aejryšíji po
ftyřové Cirfive, Klement VIII. a Pawel V.,
pečujíce o zadhoiwání vyzofti fmatého nábožen
jtrot, topdali čaftějii roztazy, fteréž £ vyplenění
a zamezení tafoieho zneužitvání Šwatým při
flujiné pocty fměčotvaly. Sejíto je tofiať naby
jeji $e zadoucín tvyjledťem minuly, bleděl
jiw. Otec Urban VIIL zlo toto hned to po
čátfu jeho udufiti; protož zapotnědel bretvem
od rofu 1625, fteréž to celém Fatolicfém fivětě
oznámeno bylo, aby fe zejnulým flužebníČm
Bojim pocta neprofazomala, pofud by od jivaté
Stolice po uálešitén ivyjjetření do. feznamu
Smatyd neb Blahojlamenýceh tvřadění nebyli.
Zaftež zařazal, aby je nedámaly na oltář neb
neozdobomaíh še záři ofolo hlamy neb 6 uějo
Čou jiou známřou froatojti obrazy něřterého
Vužebnífa Božího, Úterýž jefitě od jivaté Stolice
aa blahojlatveného neb jivatébo wyhlájjen ne:
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byl; dále, aby fe nerozšihalo fivětel před jejih
obrazy neb Hroby, a aby fe tamnezatvěffoivaly
dary ge flibu přinejjené. Iftanomil taťé, že fe
nemají tijfem tvydámvati životopijy jejich neb
divalořečí o nid činění bez Ootvolení biffup
ffyd uřadií a. bez tvýjlowného problájent-je
fpijotvatele, je fe tve toffenr, co tve fpifu ftvém
vypratvuje © zájínháh, ctnojted a zúzraci
jeji, podrobuje ujudýn nejivystji hlavy Girfive.
Aby pať moudré rozfazy tyto tin jijtějt plněny
byly, nařídil breivem od vofu 1634, že je bu
doucně £ iyblajjomání za Llahojlatveného neb
aa hvatého přifročiti nemá, pofnd Dy fe pro
ftředfen čádného ivyfjetřotván n tvyrofem Do
tyčucho biffupa uedoťázalo, že uadziminěné ro
az) zadhomány byly, to jejt, je těm, jenž fe
navrhují, aby za fivaté ivyhlajjení byli, pocta
Srmwatým přijluffici fe neprofazomala, a neb že
fe jim ned. po oznámení nadaminěnýů apo
ftofifod Lremviprofazomati přejtala. 3 ujtano
men tohoto 1vjjař wyjnmti Dyli ti, junžto fe
pocta tato činila buďto za přivoleni tvýje
obecné Cirfive, neb nájledfemmiloftitvého dopiju
nejivyšjíih pojtýřů, neb za Iplnontocněním jivaté
fongregace obřadu, a neb za příčinou divaly,

jnesí fe jim bylo od Otců ueb jinych Sivatýdhatoliďé Cirfive dojtalo. S na ty Šimatť je
ujtimotvení to netoztahotvalo, jenito již alejpoň
po fto [et co Sivati fe ctili, aniž by je tomuto
eténí od. fivaté Stolice neb vd uřadu Diffup
jfnd byly jařé přefázťy tv cejtu fíadly. Čo fetechtodotyťá,tujimatýOtecnetulifo| nepřed
pifomwal, aby pocta tato přejtala, nýbrž domolií,
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aby po předepjaném ivyjjetřowání fimouě za
Svaté vyhlájjení býti fměli.

Sefito tujjať Angela umřela téměř o celé

ftoleti dřuve, nežli círfetoní tyto předpijy dany
byly, mohla je ji pocta co Šmětice bež pře
ftonpent zůťona Iv3ddivati. V jCutečně je ji
pocta tafotva hned, pojejim umrtí profazotvati
počala. VdtdElE jíme již S tru, že hrob. jeji
uetolifo fAvoftnojit nad jiné iyniťal, nýbrž že
byl tafé ozdoben vyobrazeni angeli a opa
tře PJ, fteréz toliťo Šivětici přijlujjely.
ste hrobu jejinu jdhazelo fe množitiví nábožných
lidi, Úteříšto ji na Čolenou o pomoc a přimlu
vu MVzprvali, což jejt patrným Důřazem, je ji
co Zivatou ctili. W ohledu tomto by je ojjať
jejítě modo tvice porěditi dalo. Sať z ivěto
hoduyů liftin toyjivitá, nadázelo je za ončd
Dob, Fdejto nadsminěné vozťazy od jimat. Otce
Irbana VII dány byly, u hrobu Světce
mnoho darů. Čteréž tam najícdření jlibu přine
eny byly. Čte fe taťé, že při Čazdé přiležitojti,
foyž je četné oftatťy podzemního dramu 1 jtv.
Víry 1Dromažděnémm lidu neb uěfteré zbožnéojobě.ofazomaly,ojtatíp| SivěticepoČazdédanejdražiifeivydamaly.| WejtoDefenga
10, ofčina tvinejjemé refyné, začalo přede
tvýřenti jinými Šiwětici ziwlájítní úctu 1vzdámati.
Siwatů Angela byla teměř ned po jmirtt fivé
ivc rvalné radě za. přimlinvěgní a odraňřiní
mějta tohoto ziwolena; a vofu 1557 umujtil fe
obraz jeji iwedle jiných fwatýh odranců tvehlavním| ráně.Rofu1608,Čdyžjeúcta
Gimwěticeza. příčinou nmobnd jeji přímluvou
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obdržených milofti tvždy twice zmábala, uftano
ivila rada mějtítá, aby fe £ jeji cti tve bla
oním ránu zbudotvalaČapla, pro ftereujp
aroláfitní Oudoroní a Čoftelnít uffanomení byli:
mpřázal fe taťé ujnejjením tétéž rady přijlujny
fapital £ tomu cili, aby to faple této fažĎo
Denně mffe jivatá jloužena býti modla. YWimo
to byl taťe později na ftatfu, Fteryž jindy ro
Dině Wericintv přináležel, zbuDotván iveřejný
fojteličeť, Čteryž tam podnes. ftoji. Do fojte
ličfa toho fddziivalo fe množítiví Eněži, Eteřiž
tam mfji fivatou flouzivali a fteříž fe IV 103
[ičnyců Ču cti Stvětice zde Čonaných flaiwnoftech
aučaftňotvali.

Přitladu mějta Dcjenzana nájledowala i
jiná měfta; obztvlájitně MWorffilinfy,rozifiřené po
ivffed Loncinád fiwěta, profazoivaly matce fivéIvelifouúeťu.| Cetnýmifivědectvimi,jafážflv.
fongregaci obřadů podána Lyla, dofázano jejt,
še obrazy Stvětice ivyftatveny Dyiwaly ua fou
tromnyd i na tveřejnýcholtáři, ne toliťo tv
Stali, nýbrž i tve $rancongim, to Rěutecďu,tv
celé Čuropě ano i tv fit a tv Americe, jme
notvitě 10 Kanadě a tv Brajilii. 3 těhoj pra
mene fe DomiĎáme, je Ču ctí Sivétice těto Čo
nátvaly fe iwelifolepé flatvnofti, něťdy 16 oftů
vent, 6 přijimáním a $ předýázejícím poftem.
Wimo to Lpwaly fu cti Angely fonány pri
ivody, při nidž je obraz jeji obnájjel; podni
faly fe čafto fe hrobu jejim poutě a Čonečné
fe taťfé malovaly neb ryly obrazy, předjtatvu
jící Swětici se září ofolo hlavy a mající podviy,twnidštofeAngeleivyjlotuně| ndzetv
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„Blnhoflatvené“ ddrval. Obrazy tyto pať bý
valy po tře fončinád ftvéta rozejilány a
iwe fifolad MWorfiilinef meřejné tvyjtatvotvány ;ano©jivětlafepřednimirozšíhala.© Potfá
iváme je taťé jejitě sc aiwláfitnějíít uctou, jišto
Ziwětici tvzdámvaly Worffilinfy tve Zrancouzftu
ivyfoudvánin Dodinef, Fteréšto Lu cti jeji naapujobDodineťČněžiťydjlojenybyly.| Wnohé
divalozpěvy, ftercž £ uctént Angely jfládany
a prozpěvomány Lymaly, mínime mfčením po
aunouti. U Vorjjilineď v STEM zaveden
byl od nepamětuýh. čaj obyčej, za fterýmě fe
1 obecné zpoiwedrpo jmění Božin a Panny
Warie taťě jméno %Augely 1vyjlormoivalo.

Ueta tato nepodázela 3 nějafé fivehlaivojti
neb [iboiwolnojti; nybrž zafíádala je ua fiva
tojti 2ngely a na jinyů ivážujů Oinvoded.
Wěnozt učení a fiwatofti života proflult mužové
ipijomali život Sivětice teto, Odivajíce jí těměť
tojjiní udzev „Blahojlarmeně.“ 5 mnozí jiní
ipifomatelé vozličnýh nábožujů piju přifládali
je tentyž názeiv a 1vzdálvali jí tveliťou »ivdlu.
Ae mmohonáfobnyd tvydánid řeholy řádu
WMorgiilinet, Fdežto je Ive předmímvé ivypra=
ivotvalo založení řádu tohoto, nazpívala fe za
fndatelfyně jeho „Llahofinvenou“; coš. její
novým Dufazem, je úcta tato. Šwvetici, jať
papež Irban iwzhledem cténí Zivatyůý žadal,Aa.Ooivolením| biffupufeprolazomwala,jejitoBtfaždénmínoménmydánípoimolení| bijÉm
powa zapotřebr bylo. Totéž je říci dá 1 o
mnohyd jinýd ivéced, Eteréž je Lu ctění Stvě

tice důly; neboť bez potvoleni biffupů by je
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nebyly ani rámy a oltáře ftatvěti, ani jivátťy
a Slatonofti uftanotvotvati, ani hodinfy a pru
twody fonati fměly. .

Yadto 1 úmozi nejivystjí pajtyčomé Cirfive
etění Štvětice dotvolorvali a jdivalotvali. ať
potmrdil Rehoř XV. bullou od 9. unora 1621
řebolu MWorjfilinef mějta Tulljéého tve. Šrau

cougiťu, Úterášto již od tamějíjího biffupa fdtva
lena byla, a načidil, aby fe uplné zahomátvala.
2 řehole těto fe ale mezi jinými tvěcimi taťé
předpifotvalo, aby pauny říájítera tohoto ftva:
tému Auguftinu, fiwaté Worfiile a
blabojlawené Uugele zi<lůájitnípoctu
wadámaly. Žim tedy nejivysíji pajtyř ctěnutSiwěticenajjíjdivalujeano.uařišuje.| Zaftéž
učinili 1papežové Batvel V., Klenent IX., Su
nocencXI. a Benedift XIV., 3 nidito zivlájitně
pojlední proflul melifou nčenojtí a. jmenotvitě
anámojti círfemnídh záfonu, Čteréž fe na tvyblá
fent za. Staté tvstahují, čehož i fpiš jeho o
„fanonifaci Šiwatůý“ patrně dofazuje.

Su máme tedy jiš pět papežu, Eteřisto
portu Stvětici 1vzdátvanou fdivalomali. Ob
atwlajitně tofjať pamětihodno jeft, že tentyj Ut
ban VIII., jenž byl tať přijně zapomvidal tv3dů
ati uctu těm, jenž za Šrvaté jejitě tvyblájjení
nebyli, buflou od 23. jipna 1633, tedy již po
toydání nadzminěnýd rozťazu, fdiválil řeholu
pro Morffilinfy tu mějtě Poligny, tve fteréšto
fe mezí jinými tvěcmi předpifomwal pujt tve
fivativečer „blohoflatvené YWřatťyAngely“ číntž
tedy zárotveň i ndzetu „blahojlnvené“ 1 cféní
Angely co Štvétice fdivalil, jejito fe pofty to
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fiťo tve fivativečer před flaronoftmi Stmatyd
uftanotouji.

3 papež Slement XI rofu 1718. ctění
Stwětice zřejmějdiválil a potrrdil. Sejito fe
roťent timto bylo doplnilo privní stoleti vd té
doby, co ujtav Worfilinef vd fardindla arci
bijfupa Burdegglifého ua způjob flájiterů aří
det a vd papeže Paiwla V. potvrzen byl;
uminily jobě jeptijífy řádu tohoto tv Rině fto
letou. památíu tuto tv Foftele jivém. flatvně
fonati. Žlavnojt tato trivala celých vým Di,
a ti, jenž fe iv ni předepjaným způjobem z
čajtnili, mohli zijťati odpujtťy, již byl papež
Slement XL £ tomu cíli udělil: ano. papež
tento fánt taťé ojmého One 1VePriivodě 10
býd fardinálů a preláti do hrán YWorjfilineř
přijel. Wyfonat pobojnojí fivou předGlatdním
oltářem, na něm obraz Angely tvyftavent byl;
prohlížel rozličné ozdoby Úrámu a obrazy, a
niž fe zuamenitejjjí událojti ze života Živě
tice předjtamvomvaly; cetl talé nápijy, na nidž
Augela tvubec Olahoflatvenon jmenowána byla,
jaťož i divalozpěmvy, Fteréž Ču ctí jeji fložentbyly.© Odejjeduatodvflajiterapřáljepti
fifán jítějti a fdivalií tvjje, což byly £ ojlawennzafladatelfyuéjivézařidily.| Sdhtválení
tomuto dodámá relife váhy ořolnojt, že papež
tento, dle jiwědectivíBenedifta XIV. (tve fpiju
„o fauonifaci““), velit učený a obstvlájitně tvetvěcech,fteréšfezaležitojti| tvyblaffodáníza
Srivaté týťaji, uad miru zběbly byl.

Wčťoli je tufjať Angela co Srětice ctila
a Ivubec „olahojlamenou“ nazpívala, nebyla
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přece jefitě od Čirfive ivyjlotvně za Llabojlaivenou| prohlájjena.© Wyblafjenítotoftalofe
keprive od papeže Klementa XIÍT. dne 30. dubna
1768, obsmvlájítné přičiněním: ctihodné Wřatťy
Warie Cudotify, Eterášto od flájitera fivého tv
Atimě, jafoj i od celé fpolečnojti řádu fivaté
Worffily co jednatelfa tw té zdfežitofjti zvolena
a zplnomocněna byla.

slava bivadcátá.
Rteraf Angela za Smatou myhlafjena byla.

Gtitelowé Angely na tom jefitě nepřejtů
tali, že iwěrná tato flužebnice Boží od Girfrve
do počtu blahojlarvenyů přijata byla, nýbrž
ufilotvali rvffonojně, aby jefité 3a Šivatou tvy
hlajfena, t. j. do feznaum oněd finžebnífu Bo
did ivřaděna byla, jimito m celé Girfmi úcta
tozdámvána byti ma. Ae £ tvyblaffotvání za
Svatého bylo dle záťonů od melifého papeže
Benedifta XIV. ujtanomenývd zapotřebí, aby
je od očityd fivědfu pod přijahon dofázalo, že
ten, jenž za Šivatého ivyblájjen byti má, fo
nánin tř Božiťyd a ctýr hlamníd ctnojti a
iwubecielifou dofonalofti života tvynifal; nad
to je taťfé pohledámvalo, aby alejpoň Diva ne
popiratedlné zázraťy domwedeny byly. Kdyby
vfjať nebylo (ze dojtamiti očityd fivědku, jenž
by Odotroediti mofli, že onen flužebníí Bojí
ffutečně fivatofti života projluí, mujely alejpoň
čtyry zdzraťy taťf Dofázány byti, aby fe. proti
nímyti nejmený Orvodné namitČi Činifi ne
mohlo. Šefito fjaf Angela byla již v. 1540
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umřela, tedy nebylo (se, aby očití fivedloté
přebivebení byli. Ale nadzminěná jednatella,
Wlaria Zudomifa, podala fongregaci jivatyů
obřadu liftiny, Pterýmiž je ctnojti Angely do
Iwědčotvaly, nájledlem čehož iyucil Brus VÍ.
dne 16. července 1771 rozhodnuti, Eterýiný je
uzuavalo, je %ngela byla jfutečně Čonánímtří
Boaftyd a čtyr hlamníhctnofti tvynifala a že
je © dDoťázdní čtyr zázraťu přiťročití nniže. Čo
je mjfjaťzázraťu projtřebnictvím Angely udalyh
dotyfá, iwypramwotvalo fe fice o unmobhyd; ne
dojtámalo fe ale £ jiů uplnému Dolázání tafo
vy DuvoĎu, jaťýd fongregacejimatyd obřadu
o teto záležitojti požaduje. Buh tjjať chtěl,
aby měrná jiužebníce Seho fu tužnefjené bo
duofti tv Čirfivi pomyjjena byla a taťfé jefitě
pozdějiím wěfim za přitínd jloužiti mohla; a
proto tve fratfém běhu tří let tři 8 turu ve:denézázratynapřímůnvujejíučinil.© Biflu
powé VBrešciánýřy a Beronffy, < jejihšto ofa
did je ddaraťy tyto byly jtaly, zavedli ihned
ltranu fobo prámní ivyjfefřomat, jehošto iy
iledeť pať fongregaci pojivátuvý obřadu Do
Šíma vdejlali, Útevážto tafé zásraly po přede:
plané trojí aloujjce za pramé a nepodybné
znala. Ujudef fardinálů, prelátů a řeholnifu,
Eteřišto £ cíli tout co rádcoté potvolání byli,
potvrdil jivatý Otec rozhodnutím vd 27. ledna
1790, jež fám 1v Eájíteče Rorffilineť w Římě
oznámil, © jejihžto drámu byl těhož Dne E
netént Stvětice mjjt fiw. jloužil, jejjto fe tv tenDen.fonala.památťa| jejiho— Llahojlaveného
Mnttrát.
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„Ayni je tedy tolilo jejitě jednalo o dořás
gání čtvrtého zdzratu. Au tufjať zaftamatelé,
fivatojti 2ngely mfjim prámenr na to fe vd
rpolatvali, že Diwody £ dořázání ctnoftt Sivě
tice nebyly tvzaty tolifo ze jlyfenydh zprátu a
ae lourvěťnd fpifotvatelu, nybrž atvlajitně tafé

3 tvýpotvedi čtyr očitýh fivedfi, Peřiny VĎ IV“
řejného, od Dijfupa ujtanomeného notáře uředuě
wyjlydání byli a Eteříšto -vypotvědi fivé ipřtabouzhvrdili.| Itžrofu1560,tedyhned
Drmadcet let. po úmrtí Zivětice, byl. totiž
bijťup Brešeiánjty, Bollaní, ua dádojt úřadu
mějta Brešcie nařídil, aby jtranu ctnojtí ngelyuřednítvyffetřotvánípředjemato| bylo.
De myffetřováuí tomto byli u přitoumojti tve
řejného notáře tvyjlydhání čtyři práimuí fived.
fowé: Antonin de Romani a Wertolino de
Boscoli, mějítané w Brescit; pať jilehticotvé
a těboj mějta dafob Chrzzola a Auguftiu Gallo.
Wypowědi tyto byly rou 1581 welifému arci
brjtupotí fiv. Karl Borontejjlénm předloženy.
SBončmadž ale frvaty elepajtyř tento tit léta
na to umřel, Čdežto tnfomé rvěceivždy umobého
a dlouhého noyfjetřotwání požadují; tedy záleži
tojt tato £ dddouctut Čonct přivedena nebyla.
A na tyto úředně učiněné a příjahou jivrzetěivypotvědifetedynynípoufazomalo.| Kongre
gace pojivátujh obřadu joudila, je by je ja
tafotyuti duvody promedení čtvrtého žázvatu
bez ujmy moudře tvynejjeného zalona promi
noutí mohlo. Stmaty Otec ivyflechiuto toto
mínění Čongregace, žádaného tohoto. prominutt
rozhoduutiní od 21. dubua 1790 udělil. o
předběžném ivyffetřomání, zdaliž tve poru tonito
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tujjeďonáležitědlepředpijcírfetvnih| tvylo
náno bylo a zdaliž flaronému tvyhlájent %u
gely 34 Sivatou mic vice tv cejtě nejtoji; roz
bodnul nefmrtedlný papež Pius VĚ. na jedno
blajny ufubeť fongregace fivatyů obřadu, je
fe fu tuzuejjené této Waruojti bezpečně přiťročiti
muže, což je tale £ nejmivué radojtt Riman
a obztvlářitně Oudomwních, tehdaž již po tvjfech
foučinád fivěta rozijířenýd) dcer Dlahojí. Angelytofu1807jfutečněftalo.| Slatvnojttatofo
nala fe dne 24. fivětnů ua Den nejjvětějíjisrojicetvfojteleWatifánffém.© Deťfret,Úterý
jv. Otec m této záležitojti tydal, zněl tafto:

„Pius Diff, fužebnít fužebnífiů Božid
Ču wěčné půmátce.Yondroft| tvěčnéhoOtce,| Sednorozený
Syn Boží, dtěje vblajiti nomy dáťou u Dofá
aati, je mondrojt tohoto fieta blaznotvjtim
jejt; učil, je jfou Divě přiťázaní, na nidžto
tofjecen jaťon záleží i Broroci; prvn u nej
etffi, Eteréz laftu £ Bobu tv fobě objabuje,
a druhé podobné tout, Ptergniž fe mání přiťa=
zuje, abydon milowali blížnho jivěho, jaťofebejamého.| Welzetmojjaťlájíu©Dlížnímu
doťonalou nazytvati, není-li rojnicena onímohnění| Božíťym,jímitoBobazceléhojrdce,
celou Onjjí a celou myfli milorvati máme. Ja
ton příčinou pramil apojtol Pavel, napominaje,
aby jedni druhým [ájfon Sloužili, že mijeden
ddťon 1v této jediné řečí je naplňuje: Milo
wati budes blí:šnibo fiveho, jalo febe
fameho. A itntečně je m fatolife Úirfivi, 1
ništo jediné Ooťonalojt celéův zdťonu fe iplňuje,
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nifdyutějendhamiůnoobyčejnýh| přifladů
obojí těto (ájťy nenedojtátvalo. Bu) ivolátvá
totiz fluzebniťy fivé uezřidfa £ tafowému 3pů
jobu života, tve Čterémž tito zapomemnivije u
iwlajtní galežitojti fivé, toliťo co Božího jejt
wybhleddtvají; Oudotwní i čajné potřeby bližnid
fiwyd obftarátvajíce a flužebnífy tvjjed je ftů
ivajice, aby tvjjeďy Cbrijtu ziffali a jim fnad
nějíjt přiftup E tvěčnému fpafení přípramili.
přitlady této tvznefjenédabročiunojti fpafřujemeaobditvujemenamohýdmužid.| Tonm.fe
nvfjaf obdivotvatí fufji, je fe nalezlo £ 1vice
vfob zenjteho poblatví, Čteréžto zrvlájihi zimu
šilojtt Duda nadány jjouce pečem v potřeby
blizntd fvyd zcela fe ivěnoivaly, zivlájitné paf
abožnémur toydotvámání Diveř je oddnly, vd
udi teliř dobreho pro náboženjtvi a tudy 1
pro jpolečnojt fanu je tvypryjítilo.

Mady a utlý tvěť, fterýž fe na obě ftrany
nařfoniti dá, a ftery fnadno tam fe +yliti
bude, Lam ho potáhneme; tvěť tento nů zajijté
nejopatrnějíjího ivedent zapotřebí; a. velmi
mnoho na tom záleží, aby na přímou cejtu
života Čřejtanýfeho najtoupil a fať tve jivetě
touto obcotvati fe učil, aby wěčnýní ftatÉntnebeffyn| předjaťymfolizbožiu| pozemýfym
přednoft dáti je jnažil; neboť jelt ziudito, že
je mládenec od cejty five, taťé foyž je fejtará
neudýli. © zbožné ivyučomání Oiveť zajluhuje
votuné tař avelife ivály a peclivojti, jaťo
vyučování Padolifit ; ano ynčomání on0 čajto
jejitě tvětýjí a hojuějjít užiteť rodinám pojťytuje;
neboť jať uči Siraů, jejt milojt nad milojt
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šena fwatá a ftydlimá; Čázeň její dar
Boží jeft.. Wifim prátvem tedy oflatvorvati
Dlužno watou Angeli Wericiotu, Eteroužto
byl Bůh způjobem nadpřirozeným porvolal, aby
bližním fivým Ču fpafení a £ dojažení jinvů
vyhod nnobými poditoubodnými ceftami Do
pomáhala, a jišto £ melifému tomuto dilu ne
bejfými dary opatřil, a obzvlájitně Božíťým
onuČnutin fivýn pozbudil, aby Ču pomine
fjem a ť rogfjiření sbojného Eřejtanjteho Ivy
dolvámání diveť založila pod názivem a odro
nou fidaté Aorjjily fpolečnojt panen, Čteráž
jato fvět vůži za čafu jarního Čirfero libeznou
win ctnojti občerjtivuje, o cvičení Oitveď po
jd mumobdézájluhy obě jhromažduje a pomoci
Boží 1 tv budouciý čajih fhromáždomati Dude.
Giwatou tuto, to zajluhád dobrých jfutřu pře
bohatou ilužebnici Boži poivolal již dámno
nebejřů doť fu flatnofti fimatební, a jivatojt
jeji Božiťum fivědectvím zázrafit tv úplném
jivětle dofázal. Když tedy již tojjedo, čehož fe
Dle uftanorení a defretů papešíťyh iv podob
nyd záležitojteh pobledámvá, Dedlivě royfonáno
bylo; počítáme mesi jiné zivlájitní pomwinnojti
apojtoličeho, dle fivrýomvaného jodu Božího
Vlabojti Stajji jwěřeného úřadu 1 tuto, abychom
problájili, že Llahojlmvená Angela, fterážto jis
dáno tu nebejih na Boha tváří 1 tvář
patří, fboru fivatýd panen přirotělena jet, a
abydom ji tedy do feznammuZinatýů vuejli.
M radě tedy a ř jednomyjlnénu ujudťu ctihod
nýd bratří vyd fardinálut jivaté čunffo-fato
lé Cirfive, jafož i patriarýh, arcibijfupu a



162 Bybláfjen: Angely za Smatcu.

biffupi tve tvalném fezent fbromáždenýh, Foyž
jime byli přede tvffim £ Pánu Bohu, dárci
fivětel, mroucí modlitbu tylonali, topifujeme
blahoflatoenou Angelu 1 feznam itvatýcy pu
nen, a. nařizujeme a. ujtanotwujeme 3 pínojti
moci vě, že je má votoné tať ctiti a nzjivati,
jaťo jiní Sivati, Úteříždo ftani ivěčnyd přijatijjou.© BWytečnéfEntfyjejiamznejficnojt
fiwatého šhvota jejiho mítnne zde tv frátce
ryložiti, aby tím jiní měřice£ nájleDotvání
futín jeji pormzbuzeníbyli, obzmlajě pať,
aby ji hodné Dcery a jdomanfy jeji co tub
fgni a učitelťyní jtoou $ dute najledoivaly, a
aby je dojtůmalo při zimábajíce fe me jivětě
bezbožnojti tím ivice projtředýh a pomniceť, ji
miž by fe pobožnojt zadomwati a. obzivlajítně
ro útlém ivěťu utmrzomati modla.“

Yynt podámá jiv. Otec frátřé tvypjání
šitvotn Ulnhojiámené Angelya blažené fmrti
jeji, jaťož 1 pocty, fteráž fe ji vĎ jejiho umrtí
až po tebdejjji čafy byla Iwzdátvala, a zdzrařu,
Éteréž fe byly jeje přinluvou ftaly. Podotfnuw
pať, Fterať Angela od fivaté Štolice za. blabojlawenou| prohlájjenabyla,a wypocitam
frátce Eroťy, fteréž fe byly pojud mzhledem
jejiho ivyblajení za Srvatou učinily, zmiňuje
je zejmenn, fterať předdudce jeho, Pins VL
blade paměti, byl r. 1790 uařidil, aby je uve
řejnilo, je blahojlnwenů Angela fniwuč ja
Siwatou prohlájjena býti muže. Wa to pofra
čuje jim. Otec tafto Dále:

„Břejice fobě tedy, aby welejfvělá zúle
šitojt tato £ zádoncimu fouci přivedena byla,
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nařídili jíme dle obyčeje a ujtanotvení před
dudcu fivýd, aby fe dle [tftin fongregace obřadů
bedlivě fepfal a pať tiffem tvydal frátťy iwytah
šuvota, ctnofti a zdzraťi fiužebnice CDrijtomy,ftevyžjímepaťvozdatifázalictihoduym| bra
tři fivym, fardinálum $maté řimýfo-fatolice
Cirťrve, Eteřišto zpufobem timto T tovpnejfenívosjudťu| připrameníbytojje,tvfajnémfezení
Due 23. předejjlého mějice března na. otázťit
Rajji, zdaližby blahofiniwená Angela do feznamu
hvatýd patem ivepjána byti měla, pronejl
jednomyjíny ujudeť a toužebné přání, aby
fivatojt jeji co nejdříve problájjena a Čirfmi
předložena byla. Ohtice mýfjař jejitě uplnějíjí
rady použiti, pečomwali jíme o to, aby fe z
vozličnýd) frajin SStalie tv mějtě Ačajjem fejílo
co nejivice arcibijfupu a bifnpu, poťud by jin
toho ofolnofti čaj Dorvolomaly, aby jfranu ťa
nouijace blahojlamwené Angely YWerictorvy,jafoj
1 blahoflamenyd zrantijjía Karačiola, Bene
diťta od jivateho Xiladelfia, Kolety Boiletotvy
a Špacinty Wariffotti-ovy tvoluý ufudeť frvitj
u přitomunojti Rajit pronejli. Ra to je Drželo
u fonjijtoři Aajji One 20. dubna iveřejné je
zeut, 1wuěmšto drahy yu Biucenc Bartoluci,
záltupce fonjiftoříťeho OtvovuRajjeho, dojáhnutv
od as. pomolení, Čínil u přitomnojti 1vjjecd
cirfeinich řádů a fborů objjímou a. ozdobnou
řeč, lo nižto iwzueffenon nevinnoft mratvi bla
bojlamené Angely, fivatojt jejiho života, zilajitut
nulojti, zitamení a duvy mydiválův, 0 ufoučeni
galešitofti této žádal. Aa tou. příčinou jfute
tedy ujtanomili, abi fe One 14. tohoto nějice



164 Oybláffení Angely za Smwatou.

Dváelo tať řečené polorveřejné fezení, Io němito
fe zučajtnili ctihodní bratří Aaffi, Lardinalotvé
fiwaté řimffo-Latoliďé Cirfive, jaťož i patriarda,
arcibiffupotvé a biffupotvé, nat ti, Eteřižtv timě
jiš přítomní byli, tať i ti, Eteří fe tam byli £
tomu cili později fhromáždili a fteřišto byli
nofiiní z nadaminěného, tijfcm uveřejněného
tahu uplné známofti o ctnojteh a zdzracih
flužebnice Boží, jaťož i 0 jinyd dDilvoded zů[ežitojtitětonabyli.| BytvjjepalodRaspo
žádání, aby ujndeť fivuj prouefli, dofazomwali
tffiďní ivážnými Oitvody, že by bylo tvéci na
nejívyš zajlujinou, a je by £ ojlatvení Čirfive
nad miru profpiivalo, řdoybyfe ujtanotvilo, že
je má Angele tvzdátvati čejt, Fteráž přijlujjifmatyntpannámivnebejih.© Wyjlyfjevjfeje
dnomyfinou radu jeji, ivelebilt jjme Boha,
Šenž tvuft tvjjed bratří Aajjih tať řídil, aby
šeho fivaté SSméno we flužebnici Seho Augele
oflarvotváno bylo. Ra to jíme nařídili, aby fe
od drahým fyninv Najfjih, notáru apoftoljřé
Stolice tvybhototvily iveřejné liftiny, iv nidšto
Čaždů ujudeť fivuj ivlajíní vufou podepřati měl.
Vijtiny tyto paf na rozfaz Náš do arýivu
Cirfive Rimjfe donefeny a tant. ujhovány
byly.

Woziftámwalo jejite, abychom naflonili Boha
€ projbán fivym, ješ jjme © Aénu činili, jů
dajice, aby ojivitil rozumí 9ds, bydonr poznati
mohli, co by je libilo Božiťé Welebnojti ZSeho.
Ba ton. příčinou jíme © fetrtvanlitvým a Di
ivěrypíným modlitbám fwym připojili tafé tve
řejné profby, Eteréšto Bohu nad miru příjemné
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jjou; ujtanotvili jíme tařé tv mějtě Dny tvffe
obecného poftu, a otetvřetvjje Oudorvní pořlady
topživali jjme tvěřicíý, aby nám m tať fivaté
a tvažné záležitojti u Dobrotimebo Boba dua
moubĎroftia vozu tvyprofili. A apléjali jíme
ffutečně frdečnou radofti, fhledatvije tať tvelifou

bohabojnojt a zbožnojt lidu Rinffeho, jehožto
vroucí touby po flatoné- Čanonifaci jíme za
neomylné rufojemýtroí tvule Boží potvažomati
je ueooftydali.

dyž tedy jiš tvjjedo, čehos zdťony CÍU*

fewuitveftarodátvnýi i čajedtvynejjené požadují, tvyfonáno byloz unmrnili jíme
fi, Iujfejfranné pronejfeným jábojtem a ivffe
obecnému přání wyhoměti. Cefili jíme je tedy
na den nejítvětějíjí a nerozdilné Arojice Božt
še jmenotvanými již ctihodnými bratry fivynti,
fardinály činjfo-fatolifé Čirfive, 8 patriarýou,
arcibijfupy, biffupy as oftatními preláty Jim
jeho Otvoru, 8 toejiferým frvětflým © řeholným
Čnežfitvem a 8 iveliťými zajtupy lidu Ču tvz
vání Boha do. VMatifánjfého Órámu fnižete
apojtolu, fdešto draby fan náš Sunifug Dida
Čus Karacciolo, fardinál Úněj jiwaté řimifo-La
toliďé Čirfive 8 ndzivent od itoatého Auguftina,
co zajíupce zúležitojti fanoutfační, po. třiťráte
jingd 1 tvlajtmí fivé profby přednejí, abychom
Mužebníci Boží Augelu z Mericiu feznamu jtva
td) panen přitotělili. o vdzpiwání obyčejnýd
hvatýd modliteb, litanií a diwalozpětmvu,a po
ivyfonání poťorné profby za milojt Duda jia
těho, uftanotvili Jíme fu cti těž nejjtvětějíji Žro
jice, Ču jlátvě Sména Božího, fu ztvelebení a
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rozfiření fatolifé Cirfive, moci Bána Rafjeho
Šežijje Chrifta, frvatnů apoftoluPetra a Pala
a tvlaftní plnomocnofti fivou, po náležitém voz
vážení a na radu a ujnejjeníttěž ctihoduyd
bratrů Rajjid fardinálů, patriarýy, arcibiffupi
a. biffupu, ie mwalném ffromáždéní s Aánti
me hlavním dránu Matifánffém přítomných,
aby nadzminěnů Angela z Mericii, jejíšto Do
fonalá neminnoft života, 1vznejjené ctnofti a
nutobé zázraťy již tofjem. známy byly, počtu
jvatyd pane je přitvtělila a aby je ji vde
nvffed pratvotměřicid tuzdůvala náboženýfů pocta ;
což £ timto. přitonmym lijfen předpijujeme a
nařizujeme, ujtanotvujice, je £ jeji cti po celé
Fatoliďé Čirfivi drámy a oltáře Bohu zajivě
cotwati je nohou.

3 též plnomocnojti udělujeme taťé [affavě
pro. ivefiferé budouci čafy tvfjem, jenžby po
wyfonané zfroujjené zpotmwedia po přijetí iejs
jvětějjji Stvatojti oltářní »rám fivaté Afry toBrešcii,fdejtofedrahépozujtatfy| Zivěticenábožněnjdotvátvají,na.Denjejiho| tmrti
dne 27. ledna $ pobožnou myjíi natvjíté
iworvali, odpujtťy fední let a fednfráte čti
čidceti Dnů ze ffutfu fajicih, Pteréž jim ulo
ženy byly a neb fterežby 3 jaféfoli jiné příčiny
wyfonámati meli. Wzdatvfje fonečně Bobhu dify
20 udělení nomé této oflavy Čirfive, floužili
jme u oltáře fivatého Petra obet mfje fvate,
iw niž jine tafé fonali modlitby fu jivaté Au
gele, jařož i fu fivatým Šrantiffu aračiolu,
VBenebiftu. od jmatého šiladelfiu, Koletě Bot
[etotvě a Ópacintě Warifotti-otwe, ježto jjme
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téhož Dne Do feznamu Sivatyd iwepfali. Zafé
jhue tofjemí tvěřicímí u meliřém počtu fhromáždění| plzomocné| odpujtťywezpůjobuod
Girfive užiivaném udělil.

Jaflufinoť tvfjať, abydom fe při této taťiweliféflatvnofti| upřímněradomwali1Óofpo
din Otci, vod.Webhož tfjeďo dobré podázi,
poforně v profice, aby. nám na přimlutu
jivaté Angely ofázal tvář milofrdcnýtwi jivého
a puftil ftrad fivuj na národy, fteréžucpoznali
So, aby tvffiďní národomé iw. jedné pratvé
víře fjeduocent jjouce Spafiteli $anu Sežijji
Gorijtu fe Flaněli a "ej oflatvotvali.

Ojtatně fn. projbě téhož Sunifa Didaťa,
fardinala a zaftupce, tvffeco předejilé 3 plno
nrocnojti čaji Poftvratjeme, Upetutujeme, 3 10104
ufanotvujeme a tvejiferé Cirfivi oblajjujcimce,a
nařisujeme, aby fe meřejné oznámilo, že apo
itofify lift tento natoždy platnojt míti ná:
vozťazujíce,aby fe taforpým opiji neb otifftm
jeho, fteréžby vuřou něťterého tueřejného no
táře podepjány a pečetí nějafé u Ouftojnojticirfetoní| pojtarmenévfobyopatřenyLyly,při
řladala ode tufjed tatéž tvtra, Eterouž Di. měl
přítomny lift, foyby něťouní vydán a vd učho
ořazán Lyl.

Yedorvolujet fe tedy úifomu, tuto liftinu
Xajjeho uzaměcní, nálezu, připjání, vozfazu,
uftanotvcín, odpujíténí a ivult Rajji zničití neb

"ji opotvážliivé na odpor fe ftarvěti. Kdyby fe
to ale přece něfdo učiniti ojmělil, vez, že Únéto
roffemobouciho Bohu a Seho fivatyů apoftolit
Petra a Fatvla na jebe utvali.
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Dáno mmAimé u fimatého Petra léta po
ttelení Páné tificeho ofmiftého jedného, due
24. Úvětna, papežomání Rafjeho roťu ojmého.

T 34 Pius biffup fatoliďé Cirfme.“
Najledují podpify přítomný 28 fardindlu.

Uefoli ale %Augela flamně za Smatou
ybláflena byla, fonátvala fe přece flarvnojt
jeji, uftanotvená na den 31. ftvětna, aj do
najfid dob 3 mětjjí čájti toliťo tve Flafiteřih
ivorffilinjftoh. Ale rofu 1861 tvydán byl od
fongregace fiat. obřadu defvet uájledujicího
objahu:

„Angelifými mravy a augelifou rájou
ozdobená iw. Angela Yericiotva tvydátvala za
frvého živobytí na zemi jaťo Lilium mezi trnu
tofjady nad míru libeznoutv. Itvelivýi již
to mladém tvěťu ftuém zmužile ceftu Dofonalojti,
dojpěla taťf dalece, že fivaty Karel Boromejify
fe nezpěčomal něťoliť [ef po fmrti jeji ttorditi,
še zafluhuje uplně, aby od ftolice apojtoljfé do
jeznamu fivatyh panen přijata byla. Svatá
mijta tu zajlibené zemí přeputorvala 8 nejivětjji
pobožnojtt a i do Rina Č uctění hrobu fiat.
apoftolů Petra a Ramla přifila. Tam fe citilupomzbuzenufezimelebení| tvyučomwání| Dditvef,
Dobře mwědouc,je by, jfouce jjpatným a rzfým(áfániu| falmninffehoa luteránifehofaciřítivi,
fteréž fe tehdáž rvelmi zmábalo, jafo trnin za
pletený, Čivětu panenjiého pozbyti mohly. Ja
tou příčinou založila tv Breácit pod. oranom
a pode jmenem fi. Worfiily, panny a mučedl
nice CHhriftorvy,nové totvaryšttvo Bohu za
fvěcenýd panen, jejidito péči byti mělo, aby
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mladé dily jař Lobaté tať udé počátťum
fivaté tviry myučomvaly, je Če ctnoftnémm a či

ffému životu tocdly a tve práced £ poblatvi
ženfléemu přijlufínýdh ovičily. 3 ujtamu tohoto
nabyla %ugela hojného otwoce fu projpědu
Gírfive i fpolečnojti, a Bub tvffemobouci ráčil
ji daru milofti fivé tať Dojně uděliti, že fe
dvužítivo to po tvffeh fončinácy fivěta rosjfičito.
Jad. to ojnámil jiužebnici fivé Črátce: před

jrti jeji, še totvarysftivo vd tí jaložené po
mzdy frivati Dude.

Jefito tv těchto přezlud čafid přetvrácení

a bezbožní Lidč tofjemožně o to ufilují, aby
fatolifon Girferu a fpolečnojt fe sfáze přitvedli,
Fe fnaduějjjímu dofažent cile toho mravy po

blami ženýlého, obzrvlajitně míndyd diveť na
agiti fe fnažice, aby pať 3 přemracené myjli
jejid jed Oludu tin (louběji wmmyfl fyut fe
vftěpomal; žadali nefteři nejianejicnéjijí a
nejbůjtojnějíj fardinálotvé hivafé Aiuujfé Girfive,
jaťož © moji 1wyfoce iwažení Dijfupomé po

Ivefičerémfiveté, ftvatého Pana nafjeho Pia IX,
nejivyšfiho Paftýče, pofornými a jnažnými
profbaní, aby hodiufy Oudotwní a njfe V fv.
Mugele YWericiomwě,zafladutelfyni tomaryšftiwa

jwaté Všorjjily me mejiferé Cirfivi de Čonalyg
aby přímímvou a zájluhami jejími Buh po
hlami jenjfe ode tvfjí náfazy a od tujjelifého
bídu zadomati a uděliti ráčil, aby Cirfetiw
po odiwracem nepřáteljíyh úPlndů jtavičněhopoťojepožuvala.© Kdyžjjemtotvfjejániže
přaný tajemniť Čongregace fivatyh obřadů fiva
tér Steí naffenu tvěrné přednejí, uffamorila
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Sebo Srvatoft 34 apoftolfé plnomocnofti ftvé,
aby od nynějjíťa ftodteť froaté panny Angely
Aericiormy $ hodinfami a mffi, jaťéž pro ně
fterá mifta již dotooleny byly, na způfob ftvátťů
Oroojitudh nižfji třídy po tvefiferé Čirfivi Fonán:
byl. Ujtanotvení tomuto nevadí jařáťoli jiná
nařízení opať znějící.

One 11. mějice července rofu 1861.

G. biffup Wortnenffy a fardinál u
fv. Rufiny.

$Watrizi,předftatvený jiv. fongr. obřadu.

©. Bartolini, ©.fru. obřadu tajenmniř.“



Dil HE.

ad fvaté VWorffily.

Slatva privuí.

Sypolecnojt (iu. XBorfjily po jmrti zařladatelfyuc
jmé. Rozfjičení této fpolecnofti tw Sštalit:

Žiwatá Ungela měla ja to, že by bylo
žádoucno, aby ujtat její, dojáhiut potivrzení
oD bezprojíředné Oudorut tvrdnojti, tafé jejitě
od nejmysjt hlany tvejiferé fatoliďe Cirfime
poturzen byl. DOomyjilelať fe totiž tvffint prů“
ven, že Dy pať tim vydleji po jivěte Čřejtam

fén je rozifiřotval,JN obě tuc profpěd
Ivěřicid nad. miru přala. Důležitojt tvěci této
před očíma majíc, radila je 8 tajenmiÉent jivým
Sozzanem, a požádala fu co muže učeného aWzálešitojteh| DmoruŘimjféhojetyfajicích
abehlého, aby ftraun toho oduvodučkou žádojt
fe fimatén Dtei m Rimě mybotomil. Kozzano
fpluil touli jejt; a mlumě poj3ději v jádofti
těto, jiš byl fám fepfal, dořládá: „Sadojt byla
mojí ruťou jepfána ; ale myfflénfy m nt obja
žené byly vd jiv. Duda ufunty a blajem

zafladatelfyuč myflorveny.“ Sadojí, tato lyla
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tybototvena před fimrti zaťladatelfýně; zdaliž
rffať jefitě za živobytí jejiho Do Říma fe ode
flala, toť je 8 jiftotou určiti nedá, jefito tozbhle
dem toho důvodu jijtyd nejtátvá; co fe tvfjať
8 jiftotou ttorditi může, jeft, že zddojt ta tepriva
po fmrti Stwětice fplněna byla. 3ddť fe, že
Angela jjouc iv nebejih zdležitojt tuto před
trůnen: Božin podporomvala. Rebvť tehbejfi
býfup to Brešcii, jaťož i magiftrát toho měfta,
porozbuzení jfouce fivrhomanym Pánem frdcr[idjfyh,| přimloumvalifehorliměufiwat.Otce
Warla IMI., aby žádojt tuto jplnil. Ačeniťtvffať
náma, jeftli že fe nadaminěná zadoft ta tebbáž
tepriva ponejpuv do Runa pojilala, a nebo
byla-li tolifo nomýmí Ouvody podporomwána
Ibe jmenu předftarveujů fpolečnojti a zivláfituě
peci Draběnfy ufrecie. Vodronomwé, Fterášto,
jať již potvědono, po fmrti fivaté zafladatel
fyne učad. uejtověfji předffarvené tvcjjferé fpo=
[ečnofti zaftáivala.

Wtezi tiur ale, co zaležitojí tato $ ivelifou
pilnofti iw Rimě fe iwyjednáivala, iwyuafládal
nepřitel tvfjeho dobreho rvefiferou jilu fivou fe
atujjení fpolfu tohoto, fterýž by mu, jaf před
iwídal, £ tveliťe fifodě byti mohl. Ja žuvobyti
zatladatelfyně je o to poťufiti uefimel, ivéda ze
aťuffenofti, že by febe tvětfjíimínamáhání ničehonepořidil.© AlepofmrtiAngelypopudil
něťoliť ofob, Úterezto buď z liché, a uebo 3
upřímné fice, ale nepředložené horlivojti T03
práměti počaly, že by bylo ivěci tveliu nebez

pečnou, fdyby fe toliť mladýů ofob tu vogli
cuýh přibyteiů po mějtě rozptýlených nedalo,
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Tdezto by fivudnictivi ojjemetného fivéta tvy
Dány byly; že by bylo mumohem lépe, fopby
fe tv nějaťém flájiteře uzatvřely a fliby ftatvuřeholnéhozaivázaly.© Rámrhten1umozíTo
ĎDinní otcomwéjnažně podporomali, tějce to me
fouce, je mají býti odporvědnými 3 »oivání
dcer jiwyh, fdejto tyto 1všdy jejité Dle libojtijinyjtatvfobětvolitijměly.© Spolčenépanny
nabyrvýje v tom zprávy, byly rozdílného jmý
filení. Ale wětijina jih urmádění taformyh 10
1vot na odpor fe ftarvela; a jejíto byli i ně
teří učení a moudří Úněži pfali tve profpěd
njtatvu, jať od fiv. Angely zřízen byl, tedy fe
rozepře tato brzy ivyromwnala.

Wedlouho na to tozniří vjjať jiny fpor,
řterýšto celé fpolečnojti zvujfením a zničením
prosil, a fteryž tať jnadno, jařo onen prrunítoyrownánbytinemohl.© Byloťjižpraiveno,
že fiv. zaf[adatelfyné nepředepjala dcerám fivým
atvlajítního vděmu, nýbrž je fobě tolifo přála,
aby nofily vožro fEromný, jenž by tvffeliťe madbevnoftta.marnojtitvzdaletbyl.| Aicmeně
fe tvfjať tv frátce po jeji fimrti ftalo, že vět
fina fpolčenyý pancu, majíc ru čele nejivysjj
předjtatvenou fivou, Hraběníu Yodronotvou, učt
nifa udr, aby fe ujtanomilo, že nají naznameníponcujtiví| fivéhopřesoderv.nojiti
opajeť dle zpujobu fejter třetího řádu ftvatého
zrantijíta a jv. Augujfina. Mefteré je 1 fontu
protivily ; tv čele těchto byla paní tuzzagorvá,
jedna 3 neprionějíjih fpolečnicSrvětice; i 0;
gano je £ této jtraně připojil a ji horlivě podporomal.| Rozepřetatopřednejíafeúřadu
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biýťupřčému a způjobila welifé rozdivojení mezi
feftrani.

Go je tvjjaťjatim nemilé tyto věci daly,
byla miloffivýnr čizením Božím, přinejjena Dů
dno již očečivaná bula z Rima, fteroužto
je od fivat. Vfce PBamla III. tato Ungelou
založený potorzomal. Bullu tato byla járo
ve © papežitým Dremem pojlána bijfupu
Veroujfemu, Eterysto $ avctjábném a arci
Čnčzent ftoltčneho dráuu iw Breócii o to pe
čotwati mel, aby objažené 1w Dulle teto ujtnno

Ivet papejité iplnéno a zadomwáno bylo. Ale
mužové tito přinaleželi jtraně, fteraž je toho
dowplámala, aby dcery jiv. Augely zilajitním
odemen od jinýh je Dělily; proto ivyžádali
vd jm. Otce odpujtíh fto Dmi pro ty panny,

Čteréž by Je Stejným černým Matem, jenž na
bedrad) foženým vazťem přepaján Lyti měl,odivaly.| WMeliťtotižzato,jeJezpůjoben
£mto ona rozepře uejjnadnějí dd ufoučiti. OD
pujtťy ty byly jaťo Dudomwnívnadou, fteroužto
pozuenahla 1vfjehny fpolčené pany tu přijetí
Itejného oděou přimedeny Dyti měly, což Je i
Wutecně Italo, iačež pať bržy opět poťoj a
fvornojt meži jeftramií afivetly.Boodjtraněníteto.přeťážel| tvznifající
ipolečnojt podivuhodným zpufobem je rozníno
žotwala; me Erátťém čaje počítala na ita účajt
nic, těží nimižto fe 1 panny 3 nejpřednějjjic
jledtitych rodit nadázely. 3 Brešcie fe iv
frátee fpolečnojt vozjfiřila i tv ofoli toho mějtaabozdějii iwrozličnýdh© hlatonějjítůmějte
atalie a fice napřed tv Kremouě r. 1565. Ya
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fledujicího rofu, a neb jať něťteři fpifotvatelé
3a to mají, o něco později, zatvedl ji tveliřy
arcibifup WMilánfty,fiv. Karel Boromejiťy, tv
arcibiffupýlém jidle fivém, a rozífiřil ji ..ive
Erátťém čaje tať, je na ffeft fet to. rozličných
domeý ubytovwanýý fejter počítala. Smat
fardinál tento pohopil hned 8 počátluDuleži
tojt a profpěfinojt nomwehoujtamwutohoto; pro
tož bez odřladu o to ufilotval, aby péči jeho
jivěřené ftadce blaženého půjobení újtatvu toho
učajtno byti mohlo. Ghtěje, aby fpolečnoft tato
tin: utějjeněji zťivétala a tint vice petonofti
nabýmala, ivyuto)í ji v. 1581 od Řehoře XIII.
notwé potivrzení a ufitorval toffemožné, aby feDrušittvofw.Worffilywrozjáhlém| bijÉupitivi
jeho ialné vožijiřilo; neboť byl fezunl, že
panny Orušítiva tohoto 8 nabledy jeho uplně

jefboduji.© Spatřomvaltob,šeČonalytvzne
ffené fEutřy Lřejťaníleho nulojrdenjtivi, nevbli
Dajice fe na obtižnofti a vřeťažťy, jaťéj fe jim
cajto najfyrotvaly; ano přejivědčil fe, ze u Ivy
Fonámvání milofrdnyů jEutfů čajto i žitvot fivůjbrdtunouwyfít10nebezpečenitu:| ivydatvaly,
což fe jmenotvitě tv čas udťažlivný nemocí
itámvalo. Ylimo to je nu taťě (ibila Dhorlirvoft
jejid, se fterouž dobré niramwy a pořadeť torodinádzavádětiujilowaly.© Stvatyfardinál
tento tvffať ne tolifo fánt o rogifjiřemí $poleč:
nojti tv. Worffily pečomwal; nybrž t jiné £ tomu
porzbuzotval. Taf fdiválil na jněnu r. 1576držaném| fufragánůmfivym| uváděnítohoto
ipolénu co nejlepjji proftředeř, jebojby £ Du
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dotouiu projpědhu jrvěřenýcdhfobě Ivěřicih pos
užití mohli.

Přijjed ua apojtoljfyh cejtůh fivyd do
Brescte ujinal fe fejter fpolečnofii fiv. Morily8tvelifouborfimofti.© Doptámbalfepo
rozličných uftamu jejid je tyfajícih ivěced, u
prohledním Čnihu, tv niž řehola a toffeobecuč
uvedené obyčeje lepfany byly, učinil nepatené
aměny ve ivěced méně Duležitůd, Eteréžtepriva

po. fmrti jivaté dařladatelťyuč „uvedeny byly;
ojtatní tvjjeco potvrdil nařízením od 28. října,
jimž adromweň propujčomaí vdpujtřy fta duu,

jidšto panny jpolťu tohoto pří faždém bodném
přijímání učajtnými ftáti fe mobly. OD roťu
1560 fddzitvaly fe panny tyto tve. hrámu
Panny Ware; později, vd rofu totiž 1580,
na radu fiv. Karla Boronejffého 1vfoftele jv.
Benedifta, a od rofu 1595 ie hrámu firotfu,
při nidšto mnohé z učd) rozličné flužby zajtůtvaly.| TebdrtjjiDndhornífprámcejejife
tojjaí domuival, ač by bylo nef(ujíno, foyby
taf znomenita a tať užitečná jpolečnojt neničla
nlajtního Aram; účinií tedy uátvrů, aby pro
ujtav jv. orjjily zvlájítní drám fe zbudoval,cožfetaťéjfutečněftalo.© Romyfoftel
tento dafivětil pať fe fiv. Borfjile, a od té
doby 1 něm dcery jiv. Angely pobožnojti fivé
foudivaly.

Satin fe fpolečnojt fivaté MWorffily čím

dal tin Ivice vozifiřoivala. YWaddjelať fe mimo
Brešciu již i tve Meroně, iv Barmě, Yřodeně,

gerrače, Bononii a tv jingd anamenitějířích
mějte Italie, jmenotvitě m“Benátfád, Čdejto
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fe P ni mnobé z nejrozneffenějffiů pant při
totělily. Ale Borffilinfy to Stali nebyly jefítě
uzatořený tv Elajiteřih, tv jařež mezi tím uftarvy
jejich tve Šraucouzffu o tv jingý zemíd pro
měněny byly. Slájitery Morffilinfte teprivé po
aději tu Sstalii zřizotvány byly.

V Rune fe nfadily Worifilinfy co řehol
nice teprrvé r. 1688.. Měl pať Rim flájiter
fivatě Worfjily děfotvatí nejjajnějíi ivétvodřyni
Vauře z Wodeny. Ditvicená paní tato byla za
čaju pobyti fivébo < Brujellu nad miru 1V3Ďé=
lána přifladným žirmotemtamějjjid Worjiilineř,
jaťož t f(uzbami, jesto obecenjttvu tvydhotvátvaniní
šenýfe mládeže profazotvaly; protož fobě přala,
aby i mmejtoRím, jež fobě byla oblibila, po
dobuího dobrodiní uúčajtno býti mohlo. Obrá
tila fe tedy $ projbou ftranu toho na fivatého
Otce Sunocencia XI. a obdržetjíi bretvem vd
24. března 1684 potřebné dotvolení, vydala
je fama se ffefti jeptijjfami Plájitera Brujfell
úťebo na cejtu do Říma. Wedtice čas, pofud
by flajiter wyfjtatven nebyl, tu. nečinnojti trás
tutti, najaly fobě řeholnice tyto prozatim byt, 1vněmžihnedditfytvynčomatipočaly.© Žepriva
volt 1688 po odjtranění rozličnýd přelážeť
Dojtatven byl Úlájíter Morffilinjřů, 3 nebož Run
pofud tať imnobébo profpedu nabytá, jefito fe
tu mládeží pohlaví ženjfeho tvyučotvání tv po
roinojted Eřejtanífnd, © liternémi umění a IV
vozlicuyd ženýfýh práced pojťytuje. Ale ne
tolifo Dditfy, nýbrž i dojpělé tvedou řeholnice
tyto přiřladen fmym £ pravé pobožuofti. o
Oitvubhodná fmornoft, jaláž mezi nimt panuje ©



178| Sypolečnoftfm.IBorjjilymeGrancii.

přírody, iivot jeji může ČažDémuČu 1vzdéání floužiti. Srwaty Otec Klement XI., jenž
fe byť ofobitě o zbožném ©omání a přiťíndném
otivotu jejih přejivědčil, topdal o ný divalné
fivedectivi, Dořladaje, že by VWovffilinfy ivfjem
fláfiteriun tv. Rimě za rozor Houžiti mobly.

Ale 1 Stalit nadázt fe podneš jejitě
umoho Morjfileť, Čteréžmeflafiterá uzatvčeny
nejfouce, dle puroodního ujtanomení fiv. Ungely
porůjnu tu dome přibunvů fvýd přebýivají.
Pufobéní jejid obyrolujýtně tim velmi profpěš
ným fe jtáivá, je přiťladení ctnoftného žitvota
jejid úmobé přibytťy hvětjie lv pramvé jifoly
fřefťanýte dofonalojti proměněný Dytvají.

W notvějjjtů Dobáů ivydobyl fobě muto
bůh zájlub o řad fiv. Worffily w talit ná
božný a DHorlivy byfup tu Brescii, Gabriel
Java. Roťu 1827 zřídil Tlafiter tohoto řádu
iw Drešcii, zivlájitně pomocí cifaře Zrantififa,
Čteryž mt byl L tomu Čonci to nadaminěném
mějte proftranného don pojtoupil a čtyrytifice
alatyů daromal. Tentýž zbožný u dobročiňný
bijtup aaložil iw Črátce před fmrti fivou. jejitě
jiné dva flajítery MWorfilinfie; Iu. Gaivatdu
totiž a 1 Sale, měftecťu to u jezera Gard
jfeho, Údež fe byla fw. Angela tv mladém ivěťu
fivem deli ča zdržomala.

Slawa brubá.
Yydlé vozfittení jpolečnojti fv. Aorfjily tu zeus

fraucouzife.

© zamedení Ovužítiva fivaté MWorffily 1ve
grancit vydobyla fobé předervýjimrodina fra
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Iomwfťéhopoříndniťa, Petra Bermonda w Are
nioně, ivelifyd zájluh. Rábožny umž tento
zplodil 8. Dohabojnou manželťou fivou ojm
dcer a jedioho jana. Syn je jtal Čnézemie
fboru Oratorianů, dě Dcery byly wmPlájíteře
jv. Praredy iv Oivenioně a tři toftoupilp Do
ipolečnofti fto. Morffily, jtatvife fe během tim
privnímí účaftmicemi fpolfu tohoto we $rancii.
Yejitarýjí 3 dcer Bermondomýů, sateřina, VOj
nitila Dorlivojt mladi fejtry five, a jedna
3 nid, rantifiťa, byla již ie čtrnáctém vofu
staří fivého učinila flib ujtavičné cijtoty auminilafobě,jewitoupiDoElájitera.© Reivě
dělat tjjať pojud, jaťon čeholu by jobé ztvo
[iti měla. Po celý rof o tom přemyjílela, utí
fajic fe ive ivroucid modlitbád zilajitné fu
Banně Wčartii,profic ji, aby ji gjemila, de by
Bobu nejlépe jloužiti mohla. 5 bylo ji uvnitř
jetveno, aby zivolila řeholu fv. VWorjfily.Aleú$rantififa| řeholytétojejitéamineznala;
bylať toliťo jedenfráte flyffela, že fivaty Karel
Boromejífy ujtam fiv. Borffily v Miláně bylzařídil.© Weznajíc1vfjalamiIpolečnójtiftvaté
VWorjfily, Úyla přece timá duem oživena a
touž Dorfivojti o fpafení dujji a o tvyučolvání
mládeže jenffe voznicena, jaťýmiž i zafladatel

fyně fpolečnojti těto, jv. Angela, a Oudotvut
dcery jeji IVeDeNY byly.

rámě téhož čaju (1593) byl zbožnýfněz
Gaefar Bus me Promwincii (Provence), iv řte
véšto frajině i mějto Awenion leží, založil fpo
lecnojt Úněji £ IVynčování fřejtanfÉnd nauť;
i uznal za dobré, abh fe i o tobučorvání mlá“
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deže poblatvi jenjfého proftředlem ipolečnofti
fw. Worfiily pojtaral. sSebo přičiněním fjedno
tilo fe uěťolif panen 8 rantififou Berimonudo
von iv Ameniouu, fteréž pať nábožný Čněz
tento napřed fánt ctvičil, aby ivěděly, jaťým
avujobem by divfy učiti a tvydhotvámati měly.
Otec Romillou, terýž je tebdáž jejítě Buja
přidržotval, „a Pterýž je byl náhodou to Viláně
$e ftanowamni ipolťu ji. 2Borjfily feznámil, dal
paunán těmto r. 1596 Dum 10 mějtě Isle de
Venise, jebožto fpráru jam pocelý čas života
frocbo edí. A témž čaje založil t Caesar de
Bus pomoci ivdomy Le Faucher (Gefójjé)
družíttvo fi. Borffily iw Ywentom, WdEMdfe
pať brzy doftalo i do Cfamberiln a pať do
Zoulouja, fdežto Bus pomocí bratra fivého za
řídil Flájiter, 3 něbožto napotomní fongre
gace (jhromázdění,fjednocení)Zouloujtá
původ tozala. Pohnul pať panny Družítiva
tohoto, aby tv jednom Domějpolečně žirvy byly.

Wlezi tim dojjel újtalo $rantijjíh Bermon
Doivy fafotvé porějti, je Ole něho 1 1ve Mno

býd jinydh mějte podobné ujtatvy je zřizovaly.| Šprátoumwnotvě.založenýchujtarved
tědto umjela $rantififa pozujtatviti fejtře fivé
Kateřině, jefito fama do Warfilie a odtud rofu
1608 do $ařiže pomolána byla, aby i tam
uftattp" ftv. Borffily zřizoivala»Juftalať to Pa
čiší drvě leta, déle je uftaivy od ní we $tro
rotricti založené bez přitonmofti jeji obejitt remobly.| Bywffipožádána,abyfenarvrátila,
mpdala fe na ceftu, na Čteréž notvou. Čongre
gaci tv poné založila. Kongregaci tuto pro
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měnil brzy na to tamějíji Viffup to řádný flá
fíter, do fteréhož pať i $rantifila co řeholnice
tvýtoupila. Ale i tu nenalezla jefitě Čonce pů
jobení fivého. Již po něfolifa měficih ji odtud
Diffup Wacoujfy porvolal do fivé Otoceje, by
mwMWaconu tlájíter zřídila. Roť na to založila
mwtémž Diffupýtot jejitě jedeu flajiter, to němž
tafé 19. února 1628 žitvět ftouj dofonala.

Již me Promincii bylo něťoliť poťujů
učiněno, aby fpolečnoft frv. MWorjfily,Eterdž fe tv
frajině té čím dál tvice rozffiřorvala, tve fEutečný
řád *) proměnéna byla; a tytéž poťujh fe
téměř mwtémž čaju tv VBařiži a iw Burdegalid
fitajtné protvedly. 25 Rařiži fe to jtalo přiči
něním Oudaplné a tvelmi tvážené paní Mag
daleny Sainte-Beube-oivé. Otec paní této; San
Vuillier, byl předjedou učtárnýy o Paříži. IWag
Dalena byla již iv Deivatenáctém rofu ftáři
fvého prodána za (němotvníhoradu Sainte
Beuve-a,řternštoji roffaljiž po třelete jmrti
odůat byl. Jpotvědlníř jeji, San Goutery z
totvarysjtiva <Sežijjorva,dtěje mladou, fličnoua.dufapínoutvdomu| před| nebezpečeníhoim
fiweta a před mnobonájobnými účlady ofrániti:
dal ji radu, aby fe do fíáfitera uftranila.
Magdalena upojledla“ rady té; ale po něťoliťa
letech opujtila famotu fíáfiterní, a ožtivena jfouc
tvrouci jádojtie po vozffiřotvání cti a flárvy
Bojí, natvrátila fe do Paříže, fdežto u Onora

*, Dudotmními řáby nozýmají fe jebnoty, jejichšto bore
ftvnými fiřby L zahovamání nějaťe řeboly (jiflvý od Gfr
fee frorzenýh přebpifů) a £ uffutečnowání jiftýý nábos
jih účelů fe zamažují.
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a nejivznejjenějíjih rodin pro Oudormuí mloby
fvé, u Óudgý a mnyý ale pro fitědroft
a dobrotu frvou tve mweliféwážnojti Lyla. 4Še

Duobo dne rozinfomivala 6 otcem Wancelotem
Yčarinem, miftrent notviců iw totvaryšftvu Je
atffotvu, a tazala fe bo, co by Č roznmožení
fláry VBožíčiniti měla. Otec Warin ji na to
vopotvědel nájledující podobenýtivim: „Sato
řrájné ale nabhnilé jablťo jen tim vbnoteno
býti může, Čopž fe nenafažené jádro jeho zu
fadi a ujiledti; taf fe dů 1 toto entratvnojĚ
a uáťazou jeté pofolení tolifo tvyučorvánín
a uřiledtČorwaiinímládeže opětnapravit, Zouto
měrou“ tať dofládal zbožný fněz Dále, „pofta
ral je jm. Sgnatiuě o tvydomwání mladifu, a
učinite-li totéž pro ivydoiwání mládeže šenýfé,
jtffate fobě zajijté aajluby nejmvtedlné."

Sedna zepřibuznyd jejih, pant Afariu,
ujilorvala tv témž čaje o uvedení Sarmelitánce
iw Bačiži, a radila ji, aby o totéž jtranu ov
Mlineť pečotvala. 5 ivyjtamela iv rofu 1610
IV přednejti Sivatojalobjčem © účelu tomu ná
fladný Dim, pomwolmvjjijiž před tin Šrantijitu
Bermoubotvu ; 3 Promwincie,aby 00 ni [hromážděné

dcery řeholea Kamon ipolečnojti jv. 2or
ffily ivyučiti Dala. © počátťu zamyfilela zalo
ati toliťo fongregaci Divanáctipane na zpit
job fougregací tve Prowincii zavedených ; Drzy
mffať změnila umyjí fivuj a uminila fobé, je
mezi pomnami fěmito, Úteréj je byly £ iwyučo
vání divef odhodlaly, řádný šitvot Čláfiterní
s- fíaujurou *) a še fliby řeholnými durvede.

*) Síaufura čili datoření fluje ono uftanotemí m Hájiteřid,
tterýmito fe nepotřebné obcotvaní če fimetem obmezuje.
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Šejito u Divoru tvelifé tvážnofti poživala, byloť
jE fnadno, dojahnouti vd. panující Erálotvný
Wlarie Medici-omé v. 1611 Frálomjfeho potvo
Leni, za nůnž jať 1 Bařiži, taf 1 tv jinycd ně“
iteh Frálorvitmi šrancouzifeho Elajitery zaflů
dati měla. Bončivadi iwehlajný Fazatel z řádu
JSejnitifého, otec Gontery, byl jejim zpotvědl
niťem, podřidila i tfjedny dcery fivé Dudomní
fprámě vteu toiwaryšítiva Sežijíviva. Žito na
iwrhli změnu řeholy a podali znfladatelce Ita
noIVY, jež tato i 8e změněnou čeholou fiwafému
Otci Fiuvážení a £. potvrzení odejlala. M bulle
od 13. června 1612potvrdil papež Pavel V.
založení Fláfitera dle řeholy fv. Augufjtina a
pod obranou fivaté Worfily, podřídil jej prá
iwontocnofti arcibijfupa Pařižíťeho, fdivalil zři
sení jeho a předepfůl mimo tří obyčejné jíiby
řeholné jefitě čtrorty, Fterým by je řeholnice £
1wyučormání Inládeže zaivazomvalh ; mno fo 10
wému tomuto řádu uetoliťo požehnání fivého,
nybrž i mnobo vdpujtíů udělil. Ya Den fivat.
Wartina těhož tofu obleří Pařizity arcibifÉup,Sindřid| Gondy,privniů© Oivanácte| nviicef
Elajitera tohoto to oděm řeholný. Kláfiter tento
ital fe domematečním Hlavní Úongre
gace PBařižíťé, 3 něebožtotv frátfém čaje45nodČlájjterit1wezšrancouzih© původ
Ivalo.

Ovubjaáhlalvní fonugregace potytala
W témž čaje tv Burdegaliůd zu fardinálo
arabijtupa rantififa ze Sourdiu. Welify
fardinál tento zmolim fobe fivatého Karla Bo
vomejjťeho za přiřlad, dle něhož fe tv půjobe
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ni fivém. tvubec fpratvotvati fnažil, náfledotval
přiřladu jeho i tv tom, že fpolečnofti jiw. Mor
fly nad míru přál a ji tvffemožněrozifiřotval,Ouftojtofti| fardinálýřoupoctěnbyt,odebral
fe do Jima a odtud do Wilána, by je zde u
brobu fiv. Karla Boromejffého pomodlil. Po
cely fední hodin. fetrival tv. modlitbě a tv
Tozjinání u pojwátnýh výtatfu ieliťeho tohoto
Srvětce, a učinitu flib, je život jeho udfledo
ati bude, opět do Divceje fivé fe natvrátil.
m Wiilaně fe obeznal še. životem: Morffilineť
a še zřízením fpolečnojti jeji, a mnatveátitufe
80 Burdegal, fiěřil fe zpotvědlníťu fivému učí
něujim předfemzétin, še Ipolečnojt fiv. Worffily
o biffupitiví frvéní zřídí. Zpomwědin? jeho byl
tebdáž prámě Dudomním rádcem něřolifa pan
nám, o jejidžto borlivofti A chtojti byl mo
bůmi zfoujiťami doftatečného přejivědčenínabyl.
Sejzgnamenitějjít mezi nimi býla Arantijjla do

azeres, fterážto později pro lájín fivou £
ufřižovanémm ŠSpafiteli jejtrou vd. Štvatého
Ařije nazivána byla. Čtnoftuá a horlivá panna
tato hleděla Lardindlotvi tv faždém přání jeho
topbotěti, dříve nežli je byl jejitě twyjadřil.
$od jprátvou jeho zřídila tv běhu drvanácti
let mimo fongregace tv Burdegalih jejítě ffe
ftero jiný, a později umobho Flájiteru této Con
gregace. ©D rofu 1606—1618 jily pant
řongregaci tědto ble jpůjobu fpolečnofti od fivat.
Sarla tv Wilánffu zřízený. Čím vice fetofjat
fpolečnoft tato vozifiřotvala, tint tvice-pozirárval
fardinál, jař tvelmi potřebno by bylo, aby
úpolfy tyto přijmutím Ffaufury a ffládáním
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řebolnyd flibu iv řádné Plafitery proměněný
byly. £ učelu tomuto mujfela fe řebola fivaté
Angely poněfud změniti. PBotřebnou změnu tuto
fardinál fan učinil, a fice na zářladě tať zivané
řeboly fivatého Auguftina a dle tozoru ftanotw
fv. Sunatia z Zopoly; při tom fe tvfjať po
držela podftata řeboly jiv. zaříadatelfyně, Fte
roujto fe feftrám ufládalo, aby netolifo o fivé
iwlajtní zdofonalení, nýbrž taťé o Oudotoní pro
fpěd Dližníd fivyh ujilowaly. Zuto řebolu a
tyto jtanotvy paf předložil fiwatému Otci Ba
svfowi V. £ pottwrzení, načež řád fw. Worjfily
dle řeholy fimatého Augujtina mwelmiobfjirnou
bullou od 5. unora 1618 potvrzen byl. 9ad
obyčejnou činnojti feftry 00 jiv. Aříže rozífiřila
fe fongregace Burdegaljfá tať znamenitě, je
to frátfém čaje 89 fláfiteru počítala.

Atoťna to tvzniflatřetí hlatut fon
gregace řádu fiw.Worffily tw Dijoné (čtiOyjoně).| rantijifazeXaintonge,Dcera.fně
momwniho rady měfta tohoto, byla zafladatelřoníjeji.© Rodičorménábožnététopannybyli
ge čtyr dcer jiwyd nejítarýji Divě dnrti pozbyli,
a později od nid odejíla £ nemalé jalojti je
jih 1 třetí dcera Anna, jefito žitvot fiwuj Bohu
zotvehiti minila. Witoupilať do řeholy fivaté
Worfiily, načež ujtam řeholy této tv mějtě Dóle
a pozdeji jefitě jiný tv Befanzonu ačidila. Ja
Loft rodičů ztopjjila fe jejjtě twice, foyž ividěli,
de nyní i čírortá Dcera Krantififa, timž Oudem
oživena jjoňc, žádojti jejich, Ly iv ftaiv man
šelitů tojtoupila, na odpor fe ftatvi, a přeje
roflednu Očtimou fáffu a pojlufinoft od předje
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tvaeti fivého, založiti tv rodinném mějtě fivém
řlájiter Borfilinity, odtvrátiti fe nedá. Boj
Dětinné lajfy dc. mnitěnín půzeniu Č životu
člájiternimu, a porměedomu,že rodičomé umyflu
jejiho nejedivaluji, byly nábožné Dceři £ nema
lemu zárumtfu. Smůýjjlení rodičů fe ale brzy
změnilo, tať že napotom fanu záměry Dcery
fivé $ melifou horlitvofti podporomali. $rau:
tijiťa zivolila pro febe a pro foudružťy frvé
otce Geuty-ho z toiwarysftiva Šežijjotva 30 3po
iwědluifa. Tento ji tvedl po cejtě fpájy a 40
jtátval úřad projtředníla mezi dcerou a vodiči
jeji; outě zijlal taťé nečetné fpolečnojti jeji
naflounojt mějta a uvedl ji £ bijfupu an
grejfému. Biffup ji maal pod oranu jivou, a
zřídil dle tzoru MWorjjilineťPařižíťýh a dle
rady W. HÁvOdu. jutetotvané již WMagdalený
Zainte-Benve-oimwé tv Dijonu Elájíter, me fte
vém fe utmo tři obyčejné jliby i čtvrty již
znáuuj flib jEládal, Eterymžto je panny ty žčuffoumládežtvyučorvatízarmazotvaly.© Bullou
papeže Batvla V. od 23. Úvétna 1619 bylo
ařizem flájíteja toho potivrzeno, uačež téhož
jejjité roťn jedenácte panen od. biflupn Van
grefjfého roudem řeholnym přiodéno Úylo. Me
frátfém čaje tvyjílo odtud 38 jinýd fláfiteru,
a fw. grantijjet Saleffy fonal po drmafráte 8
řeholnicemi mwDijonu dudomní civičení, Čímž
Č potvznejjení mážnojti a Ču probuzení a uftve:
gen dudomwního života jejich nemálo přifpěl.

Uftav rautifty Bermoudbowy byl tafé
rofu 1620. přičiněním arcibijfupa Čyonjfeho
jo řádný Číájiter proměněn, a jefito Úlafiter
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tento iwyborné předjtatvené a ipoluoudy měl,
itala fe Úongregace Vyonffá, jjenž Čttvt
tou Glatvní Čongregací jejt, omen ma
tečním, 3 nehožto téměř fto jinyd flafiterů
ivyjilo.

Witno vedené hlamní Čongregace to Ba
čiší a tv Dijonu, fdešto fe čtyry jliby 1fladaly,
pať lv Burdegaliů a m Lyonu, Eteréštofice
taťé jaťo Divě privnějjjí 1vyučoivání nadeje za
Hlavní pomolání fivé pofladaly, ačťoli je £
tomu flibem nezatvazomvwaly;bylo jejjtě mnoho
jinýd Čongregaci, fteréšto fe fice tvzblebemfta
not“ 0Ď febe lijjily, jichito tvffať, později tvětiji
čájt £ něťteré 3 blatvniů fongregaci je připo
jila. Saffoli. je ale 1 řádu jivaté MBorjfilyro
rozdilnýd čaje a Diocejád rozmanitojt pa
třomala; bylo přece dilo jv. Angely tať říťaje
jádrem, 3 něbhožto tato rozmanitojt tozejjla a
iv němž opět IV jedno fplyrvá.

Alatva třetí.

Sterař fe weblo budomwnímdcerám jivaté n
gely w zemi $rancouzffé za čajn reiwoluce.

u fonci ojmudctého ftoleti počitalo fe tvé
Grancouzjí ua devět tijic řeholníc řádu ftv.
VWorffily, Fteréšto majiíce ofolo tří fet padejáti
úftavů řádu vého, mětjji čájt mládeže ženýlé
IV zemí tě mwyučomaly, nýilujíce tvjjemojně, aby
iné nábošnofti a mramwuojtitv utíyd rdeijeujalo.| Uprojtředhorliméhotohoto(nažení
aaltibla je tufjať remoluce, Eterášto, nedbajíc
ani na zafony Voži ani na práva lidjfd, pro
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blajila, že fliby řebolné nic neplati, a nařídila,
aby řády dudotoní zrujjeny byly. Zu mnjelh
i řeholnice flájitery fiwé opujtiti a u přibu

znýhb fivýdh neb něťde jiide utocijjtě fobě Dle
Ďati. We fmutnýc dobád těchto dojtalo fe i

řeholncem řádu jtv. evdlky přiležitojti, fbežmobly doťazati, že z lajřy © Bohu ne tolifo
pracotvati, nýbrž i nátijíh jnáffeti a fmrt pod
ftoupití hotovy jíou. Čo hodné dcery jivaté
Morjfily daly při této přiležitojti (Evělé Ouťazy
lafťy Ču pramdě a oddanojti £ Čirfivi.

daťo ojoby Oudomní iitbec, tať byly i
řeholnice muceny, aby ua ujtavu přijahaly.
Sejito rojjať přijaha tato čelila proti iviře, ne
daly je E mr nifterať přinutiti, za Pteroušto
příčinou tvffemožně pronájledorvány byly. Aofu
1794 bylo m Orauži dma a třidcet řeholnic
3 vozličnýh Hájiterů uvězněno. Bo něfolič
On byly řeholnice tyto po pořádlu před fond
remoluční potvolátvány a fdyš přijahati ne
těly, © fnrti odjuzomány. Sednoho due přijjlu
řada na Divé feftry řádu jv. Worffily. Satin:
tvfiať byla tolifo jedna z nid £ jmrti odjou
ženu. „stteraf, milá jejtro“, zivolaťa tu druhů,
Ftevaž na. živě zuftati měla, „ty podjtoupiš
jmrt mučedlníďou beze mne? Čo ji počinu na
dem, tv tomto tvyhnaujíii, 10 němž mne fa
motuu nedámvás?“ — „Neflejej mpjli,“ odpo

tvěděla zalougená, „Ave Úrátfém čaje i to jmirtpodjtoupiá.“ X předpomvěďtato fe pr uěfolifa
Duch $futečné iwyplnila.

Sdyž něťteré 3 uvězněných těchto řeholnic
£ fmrti odjouzeny byly, nepatřily již tvice
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fpolujefter fwyb, býralyť ihned odivedeny na
jifté mifto, fdej fe t mnoho jiJinýd £ fmrti od
fouzenych rvězňůí nalezalo. S této přiležitojti
hleděly jejitě řeholnice 6n. Čonaní uřadu apo
ftolifého použiti. Pofilotvalyť tu flabyů, poučo
valy nemmnělýů a dOodatwaly duda malomyjí
ným. čezi tvězní těmito bylo umobo tafo
vyd, ježto Duď mmauželťy neb ditfy neb jiné
podobné iwazby jejité příliš fe fmětu poutaly:
iw tafotvyý bleděly řeholnice tvzbuditi náději
šlivota ivěčného, Úteroužto tvejileré bořťojti ži
tvota iezdejijihoojlazeny bývají. množí3
malomyjinyýd ivězůu těď nabyli jfutečně zimu
šilojti, a byli hotomi, za přiťladem mučedlnic
tědto obětomati raději čajný žirvot frouj, než
aby jednajíce proti ftvědomií fivému, pozbyli

duvota iwěčného.
Se flory, jimijto (poluvězňu powzbuzo

ivaly, Ipojowaly řeholnice tyto 1 tvrouci 10
dlitby. Sedna z uid, ividouc, fterať jobé jeden
3 odjouzených, otec to četné rodiny, zoufaulivé
počíná při pomyfilení, že toliť firotfh po fobě
pozuftatvi; trvala po celou hodinu na mo
dlitbád, profic Boha, aby nedopujtil, by ubobhy
otec tento zoufalitimi fe oddal. A modlitba tato
neojtala bez žádouciho myýjledfu; muž ten
podjtoupil fnrt 6 uplnou odbanofti Do ivule
Božl. —

Steholné panny tyto proměnily žalář fivuj
we hráno tv němžto Bohu uftatvičnou diválu
tuzdámaly a jediné o fo pečotvaly, aby jpolu
vězně Út Poznání milojrdnýů foudu Božid při
ivéfti mohly. Saždá hodina byla še jtranp
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uvězněných řeholníc uftanoivena Ču Čonání ně
jafé pobožnofti, od čehož fe ani bázní předbezlým| odfouzením,aniuforyaiwybhrůžťami
dohlidaču odrmrátiti nedaly.

© pěti hodinád Č mwečertmodlivaly fe
bodiuťy. © ffefti hodináh ua to oblajfotval
jim denné Hěřimotbubnu, že fpolujeftvy, Fteréš
ráno £ fondu potwolány byly, nyni na po
pratoní mujto fe vedou. Klečice tedy na Čolenou
wyfonáivaly fpolečně modlitby, Eteréž je řiťaji,
foyž něečdoumírá; na to fe modlily tať zivané
poroučení dnfje jfoudivajícího. Bo totli, £0yž
je domnitwaly, že foud lidfťy již fe doťonal a
že foud Bojí fpolufeftry jeji již forunotní,
potojtaly a řiťaly zpětocírfetuni: Bože divá
[ime Zebe, ažalu 116.: Chmalte Pana
vfficÉní národové; načež jedna Druhou
powzbuzoiwaly © jtálojti a £ náfledotwání jílce
pějí ojlatvennd fejter fivyd, by něfdy 1 flavy
jejid učaftnými ftati fe mobly.

Due 6. čertvence byly divě z uvězněných
řeholnic, obě z Bolenffého řlájitera fv. Mor
jjily, zároveň £ fimrti odfouzeny. Sedna 3 nd,
WMWarfetaRoderotwa, byla jefite před tim nežli
do Ivězení přijjla, požádala ofce jiwého, ojmde
fatileteho zbožného jtarce, o vadu, co by činiti
měla. Jbožný otec odpoměděl jediné této dceři
vé: „WMohlťDyd te, milá dcero, jnadno uťryfti,
abys tv rufy prondfledotvnífu nepadla. Mez
vozrvažuj fobě náležitě před obličejem frvrdo
ivaneho Boha, zdaliž Lys fe utěfem neprotivila
fvatýn foudum Šebo. Snad ti Buh uložil,
abys muřela; fdož wi, zdaliž fmrt tvá nebude
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obětí, Šterážto bněiw Aeho upoťojí. Pratvimnt
ti, jaťo. foyfi Mardodens Cjtheče, je život
touj nenáleží tobě, nýbrá [idu Seho.“ Zato taf
iwelifodufýná rada půfobila na Duffiútlé panny
rotoněž taf mocně, jaťo Čdyji na Cftheru řeč,
jařouž £ n byl ctihodný příbuzný jeji pronejí.
Repodybomalať již, co by činiti měla; ©odi

vala opět jaťo před tim, než bylo pronajledorvání najtalo, ieřejné bo dránu. S bylaf,

jařož-1 něfteré jiné ze Ipohrřebolnic jejích, jata
ů do šaláře Vdivedena. Tu je ji doftalo mitoff
nadobyčejnýh ; mimo jiné jí Buh taťé oznámilden,tvněmžjibudejmrtpodjtoupiti.© Den
před jmrti fvou. projila fpoludružťy, aby ji
odpujtily, jeftliže jim fnad Fog byla zl přiťlad
dala, a odporoučela fe do modliteb jejich, ují
(fujíc je, še zdtva © nemalému jitěfti fiwéntu £
fmrti objouzena bude. Předpomědění jeji Eutečnéjeiyplnilo.| Kdyžujndeťfimrfinadní
pronefjen byl, děČotvala foudeim fivýnr, řfouc
6 nejivětiji přavětivojt: „adáť fe, je 6e mnou
sle fmyfflite, gafin mi tojjať profazujete ivelifédobrodiní.© Wámťivám.tniceděfotvati,nežli
otci fivémm a matce fivé. DD těrýto jjem obdr

gela toliťo život čajný ; ale odjudeť fimrti, ja
Čýžjite na nme tvyuejli, přivede ume £ životu
tvěčněmu.““

Dne 7. července byly opet Drveřeholnice
a flajiteva jm. Worffily tv Bolenč £ jnirti ob
fouzený a 'odpratmeny,. Ubirályť fe ©popratmní
mu miftt 8 iwelifou radojti; libaly naftroj,
jiužto odpramený býti měly a Wadawaly foud=cim©FattorouciDifb.—| Sinářeholnice
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3 téhož řádu přala fobě toužebně, abý tu ně
Čtery Bauně Warii zafivěcenýden furt podftou
piti mobla. Šábdoft jeji fe myplnila. Bylať totiž
dne 16. čertvence, fdejto fe flatvnojt Panny
Yarie Karmelýlé Čoná; zárotveň se ffefti jinýmiřeholuicemiodpratvena.© Bytffipřitvedenana
popratvifitě, a flpfjic fterač zaftupy pofřifotvaly:
„AČ žije národ!“ zrmolala: „Zaff volám i jů,
a to 8 ivětfjím prátvem nežli tvy: Mf žije nů
rod, Fterýž nám. tv tento fráfný Den zjednal
dobrodiní fimrti umčedlnicé l“Bodobným| způjobenumíralyi výtatut
řeholnice, jiito One 26. čerivence jejitě pět
odpratveno bylo. Když tvffať dne 9. thermi
dora *) dáliji odpratvotvání zaftatveno Dylo,ne
daly je ty, Eteréž byly jejité ua živě ojtaly,
ani potějfiti, že jin: popřáno nebylo, aby po
dobně život ftvnj tv obět přinějti mohly.

Ye lépe ivedlo je MWorffilinfání v mějtě
Walenciennes. Ko zrufjení Fláfitera jiveho žily
něťteré 3 nid uproftřed přibuzunvů jivyd, jiné
fe ale odebraly do člájitera řádu fi. Morffily
iw mějtě Mřonfu tu Belgii. Když paf r. 1793
petunojt Balencienncé od. iwojífa rafoujfeho
dobyta byla, počaly je vozptylené řeholnice
opět iw flafiteře ftoén f(romažĎomwati a 8 pře
dejjlou Gorlivofti duvfy tvyučomati. Ale poloj
dlouho uctrival. Dne 28. čerivence 1794 mw
jeli Rafuffané opět uftoupiti, načež tůned tvojíto
republifanjlé pevnojt obfadilo. Ynozi fe Čojilt

+) Tbermibor byl jebenácty mejíc me fronceusfíém fafenbáři
me Ča6 remeluce.
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naději, že de fimrtí ufrutnifa Robespierra hru
zotvlada fonec tvezime; je již přeftane téci Čretu
pofojnýd obpivateli a je opět lepffi čafy na
ftanou. Ale nádeje tato je fflnunala.

Sig den. před přídodem ivojífa vepubli
fanjfého uařtdilo je řeholuicem, aby fe tv běhu
čtyradivadciti hodinu z flafitera načijto tvyftěho
iwaly. Safá to rána pro zbožié panny tyto,
fteréšto je opět vd febe odloučiti a uvivé ufo
čijitě Hledati Oonuceny byly. Předjtatvená flů
fitera, jmenem S(otilda, doddivala zforuouce-.
uduv jpolujeftrám myjli: „AXcposbytvejtejrdce,““
pravila £ nim, „nebudte málomyjíny; nejírá
nejí vlajtunojth doti jeje tuernojt; a. fteraď
bydme mobly Chriftu Ježijíi dáti Ouťfaz ivěr
nojti ivc, foybydon pro Néj ničeho judffeti
nemely? Snadnoť jeft, jloužiti Wu, poťud cejtactnojtivůžemiípojaopánajejt.© WlajtnoftiDujíč
iw. pravdě cínojíne její, zadotvati tvernojt tv
jitejti 1 tv uejitějti. 06 fe Ivánr poftatvtu 10
čelo a rvezumu ivjjcdhno na jebe. WMahiru, 'uc
přitel je blíži, zmužme fe!“

Bozfty Spafitel bytupřed mučením vým
iw zadradě geffemanjfe jat a vázán pravil £
Jdi: „Seftliže mnehledáte, ucdtež
těhto, ať odejdou,“ (au 13,8) při čemž
vČazotval na jivé učedlnífy. 3 ivytěčná před
ftatvend tato byla hotova, občtotvati žitvof,
aby dcery fivé zadorvati mohla. „Bože mujl“
taťfto fe modlila, „ať umu, by jím žitvot 30
down byl!" Ale zárorveňvolaly taťe řeholnice
jednobhlajné:„Iuřemeť 8 iai, bude-li toho
potřebiV“ati tvfjať najtala Hodina, Fdežje



194 štáb jme.WBorfiilywe Grancii m ča remoluce.

měly rozejíti. Zu padly %ovffilinťy £ nohou
předjtamené foé a proletvajíce hořťě flzp pro
ily ji za Požebnání, aby na Dolejtné ceftě,
fteráž fe před nimi ofoirala, zmužile fráčeti
mobly. Aozloučitvfje fe tedy a přiflibivije fobě
vejpoleť, že jedna na drudou nifdy nezapo
menou, že obztvlájitně tv modlitbách fivýdh jedna
na Druhou pamatomati budou, odebraly je uč
Čteré Čt příbuzným neb známí fivým, ač
je £ tomu byly z mětfji čajti toliČo za rozfazent

-předjtatvené jé odbodlaly, oftatní tvffať, jidšto
bylo třinácte, uedtěly předftatvenon fivou mi
ftevať opuftiti, a ffutečně az do fouce u nt
fetrtvaly.

Orufého dne po fntném vozloučenítomto
přijjel uředuíť pojlaný od tehdejjfi retvolučuí
vlády, aby jal řeholnice, Úteréž fe nebyly pofudivbyftehomaly.| Zeméřpotřimějiceaujtaly
ubobé me fivětnicih fifolniho uftamu jivého
jaťo we tvězení; na to byly uvedeny Do žaláře
měftifého, fdci |je jim od dobročinných ujtnvu
poněťud pomoci Doftátvalo, 1 Lyivalé fejtryjejiumělyDmvtipuěpoužitinufjelifuch| pro
ftředlu, jimiž bylo lze, funtuy ftatv uvězněných
pončfnd zmirniti, Aicniéné mufcly ubohé přece
vefmi úmobo DId a natijtu fnáffeti, při čentž jím

tvjjal ujtarvičné vogjinání utrpení GHriftotva a
tvěčné odplaty tv. nebejih podivuhodné trpěli
rvofti dodárvalo.

2 polomici mějice října téhož rotu jich
bylo pět na fond potvoláno, což je tvelifouradoftinaplnilo.| Obatláfitnějednaznid,
jmenem Auguftina, tonitění radojt fivou nifterať
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ufryti nemobla, tať je jeden ze foudcu Č m
pravil: „Zyf jít tvelnit tvefelů.““ Aačež Augu
ftina odpotvěděla: „A proč Vyd ucbyla, tvšdyf
fe nemám čeho bati.“" Seden ze ftrážců, pohiut
taforvou tvelifodufinofti, uftanomil m febe, je ji
L uútěťu. nápomocen bude, 8 čímž fe ji tuned
nabídl: ale doť Chriftowa fe zpěčomwalana
zpět wviti oběť, fteroujto jiš byla na oltář po
(ožila. 5 byly wffedny na fmrt odfouzeny.
Když fe přibližomalo rozhodné ofamžení, padlyodjouzenépannytytopředobrazem| ufřižotva
ného Zpajitele na folena, a jedna z nd, Wa
thalia, předřiřámvala Dlafitě mydlitby za uutira
jicí. Bo jfončení modliteb tědhto obrátila fe ive
jinemu tvfjed foučajtnic fi předjtavené a £oftatiiníjpolufeftváne,| fteréžpofudodfouzený
nebyly, čfouc: „Ovahé matťy a feftvy, projíne
iwásš, abyjte nám vdpujtily, jejtliše jme ivánt
foy zl) přiflad Daly a uebo ivás. něčim ua
zly; záromeň tvád ujijífujeme, že i m1 5apos
mteneme na tvýjeuo, V čemfoli Lyfte nát
nad proti muli fivé byly Fdy ublišiti mohly.
X vy, ctihodná matfo, přijmětež od uds. dify
za péči, jaťouj jíte co předitavená v ud$ uěla,
a udělte uám jefité napojícDy mateřjfého poše
hudui.““

Ra to £ nine toftoupil Do vězení občaujů
uředníf, aby jine přečetl tyuecffený vozinocE;
při čem jedna z ud, Yaureufina, radofjtuě
zvolala: „of prioní jdodef £ nebi" Wrzy
na to je odovřely Drveje u 1vězeji, a odfouzené
paung ubiraly fe £ poprátonímmju, pros
apětvujícežalm: „E miluj fe nade mnou
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Bože“(Miserere).| Břioděnyjíoucetoliťo
ivutem a fwrdáním voudjem, 8 hlavami
proftotvlafýmí, a majíce vufy tv zadu frvázané
Doftaly fe na popratvifitě, a nefoliť minut na
to počítal řád fmate Morfiily o pět umčedlníc
ice. Aadzminěná Auguftina přijjedfli na po
pratuní mtijto, běžela $ tafotvům nadjjením na
Čvtvoleffení, že mufela nazpět dolů tvcdena Lyti,
ponětvadž na ni jefitě nebyla řada přijíla.

Ye méně tvznefjené Ditvadlo dálo je zatim
mojiném Domě v mějíe Valenciennes. „Sanc,“
upela tu na Doleftném loži jiná řeholnice řádu
fv. Worfiily; „Aane, nedopují, aby feftry č
jefitě přede úmou do nebe twefly!“ Sotva
toffať byla borlitva řeholnice tato poflední flowo
pronejla, fflejla nazpet na lože a jEonola.Stadzmněná| předjtatoenaSlotifdabyla
zatim jefjté tve ivězení, očefátvajíc $ offatniut
tebolnicemi, až ua fond povolány budou. 3
tmězení tohoto pfala jedné ze znátmuyd fiwyd,
jiš toliťo občanťou nazyivala, z bázně, aby ji
Ciftent fwym mwnebezpečí nenvedla. Uift tento
jivědči o toelife lújce jeji £ Bohu, protož jo
ade poddtváme. „Sefitě napojíedy AMWautpyjjí.
Alotifda jejt tve tvězení. Pet ze foudružel. je:
jid není již mezi živými. Sfouť to matťa Wa
thália, Urfula, Yaurentita, Aoyfia a Augujtina.
2rť zajijté, je fe ji tv něťolifa duch téhož
fitěfti Dojtane. Baťufilyť nejčiftějjji radofti. Ae
fly, nybrž letěly na fmrt 8 tafotvou Oydtivofti
a zmužilojii, je je tomu 1 fatotvé obdilvotvali.
Modletež fe za Slotildu, ale nelitujte ji Ae
bylať tv celém životě fivém tať fpoťojena, jaťo
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nyní, fdyž fe ji naffytuje přiležitojt, tw mtž ji
bude lze, pro zadomaní tviry Črew tvycediti.
Wožná, že fe odebere na- těčnoft dříve, nežli

plant toto obdržíte. Vndtea přejtvědčena, še fečajto za Das modli Voučit je 8 Bami napo
jedy, 1 nadeji, že 8 Mám něfdy na tvěfy
fpojena bude © Panem Bohfenr!

Dne 19. října 1794.“
Oorlivé řeholníci této Dojtalo fe jejítě

fitějti, je mohla 8 oftatními fejtrami Den před
furt fivou přijnouti nejiivětějijiSivátojt oltářní
3 vuťou Čněze, fterýšto, Lyry učajtnílem jejid
Ive ivězení, taťé foruny jeji učajtným fe ftal.
SdVž„řeholnice tyto uprojtřed-vlyčání oftatnicd
věží Č popramnímu mijíu rvedeny byly, pra
vila Slotilba £ rojáťum, Eteřižje medli: „Ob
čané! jýmeť tvám tveliČyni DIČyzatvazány ; ne

boť Onejjní den jejt uejťráfnějíjím Dnem najjeho
zuvobyti. Y$rofineť Boha, aby Ivám věi vte
iwřitiráčil“ A matfa © "olaftifa dolos'ln:
„Odpoufitimcí foudcům a protivnífim ivan
jaťož i fatowi.“ Když jih fat byl jiwazal, dě
fowaly mu $ uadjjením, libajice vuťu jeho.
„soojby fe,“ ivolá tu iwypraivomwatelféfo udá

[otti, „TD0ŽLYje neobDizomal fivafénm nabo
šenjtivi, Eteréšto Oujji pri pohledu na jmrt ta
Čowou radojti naplňuje, a fteréj jejt s to, aby
nevinýuí obětenímnfiulo hrdinou myjjlénfu,
by čiftýnu rty jiwymi libaly zřrivácenou rufu
fatormu?“ „ehimalozpěm: Te Deum“, pofračuje
Ivypramotwatel dále, „a litanie Ču Kralotvně
augelů byly modlitbami, ježto Čonaly měrné
panny tyto při ffondivánt fivé; čili umohent
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tvice, byly zpeivem, jenž předdázel onu plýničíu
notwou, fteráš je Ive fivatém měftě neuftále
prozpětvuje.“

ACuno tyto řeholnice ivycedilo tu Čretv
vou pro tviru Chriftomu jefitě jinýů 57 tvě
dů, mezi nimiž 29 Úněží a čeholnfiu.

Slatva čtívrtá
YWofračoiwanto pronaflebowání řeolnic we $rancii

w čas rewoluce.

vcery fivaté Angely nebyly 1v čas retvo
Iuce ua tvffed muftecý fe fmrti odfuzotvány ;
ale prondfledotwánt nenfila jádná, Úteráž zmi
něnou příjadu fložiti nedtěla. Sať nmobo zn
oné fmutné doby fnajjeti mufely, obffirně zde
popijoiwati nelze; protož ntnime jen 0 ofudu
něťfterýd flajjteru jejitě něco podotfnouti.

Me 13. dubna 1794, ua uedělifvetnou,
amvřelyfe briny mějta Ungcrfu, načežtoffeďyOorffilarfy| tamějiiihoFlájitera,fterépřijabu
nejložily, před revoluční fond Doivedeny byly.
efito fe ani tu fu ffládání přijadypřemluvit
nedaly, nařídilo fe, aby D0 zaláře mvrženy
byly. Cbytři jednatelé jim radili, aby fe dle
děly zaopatřiti potřebným nářadím, předjtatvu:
jice jim, že utvěznění jejich Dlouho trivati bude.
uto radu jím tufjaťfnedámali z útrpnofti, ny
brž tolifo ze zifítnojti, jefito nářadí mvězuěnýd
napoton Ive „projpě národu“ jať fe prammilo,
rveřejně prodáno bymalu.

Ve rvčzení, Do něhož řeholnice tyto 0..v „ve

roedeny byly, nadázelo fe již tří fta pam a
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panen, jaťož i mnoho diteť w folebláh. Dru
bého dne po přidodu řeholníc těchto bylo třtd
cet 3 oněd zbožný zde nivězněných ojob jen
tých twe blizťém [efe zajtřeleno. Měřicí [id Fra
jiny této nazrval tento [e8, m němžto tv ončd
dobád přes divě ftě ojob ufimrceno bylo, „po
[en mučedlnífit;“ a frajná fapla, © mtšto pu
tuji fojdoročně veliřé zajtupy tvěřicího liĎu,
jejtiť ctihodným pomníťem, fterýž Dlouho jejitě
hláfati bude brdimon myjl ončd, jenž zde
raději fimrt podjtoupili, než aby byli jednali
proti jmědoní fivému.«— Weziuvězněnýmipaními1Angerfuna
(ezala fe taťé paní Šondebertoivá, matřa mladé
Worfiilinfy Sobanny, fteráž fe talé mezi fem
přivedenými řeholnicemi nadázela. Váfly plná
a pojlujjná dcera tato byla fem, jať fe zdd,
pojlána co angel utědy, by neffťajtnů matfa
pomocí jeji oběť žitvota fivého jivatě dolonati
mohla. Setivalať u ložetéto matťy jiné po
celou noc a Doddmala ji myjli, ulazujíč na
fonec tvjjed bolejtt ; inažila fe taťě offenrožně,
úby frdce její, ftevéž zradou vd foujeda způ
danou šranéno bylo, fe jmiřenliivojtinaťlonila.
3 teffila fe jiš dobrá Dcera, mwidouc, je přiči

něN jeji marné nebylo. Jatím nvjínf taťé fama
jeté těšte aťonficepodrobena byti měla. Přiftou
pův E ní totiž jeden 3 buřiču,pratvil : „Složis
přijabu, zadomwás matfn!“ Čo měla ubohá
moliti? © jedné ftrany je ozpival hlas přiro
zeného citu, aby zadorala drady žitvot matťy
jivé; $ druhé rojfaf twolal hlad jivědomt: Radějimt,nežlinejpramedlivou| přijadu!Zento
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pojlednějíjt blas ziitězil; přirozenojt byla pře
mojena můilojti; a rána, fteroužťo byla jťata
hlava matfy, projela zároteň 1 frdce dcery a
učinila na jednou Divě mučedínice.

One 18. dubna byly řeholnice znolvu na
fond pomolaný a Ču přijaze nuceny; LDV je
E mí ale nifterať pohnouti nedaly, bylo naři
geno, aby jim jaťo za treft, ružence, modlitební
řniby, fivaté ojtatťy a jiné podobné těci po
brány byly. — Dne 21. a 22. Dubu, lv pou
dělí a vuterý iveliťonoční, tunfely je opet £
foudu revolučnímu dojtomwitiúrviveň Š jeĎel
adimadeiti milofrduýmí fejtrami, Fteréž byly pva
dobně přijabati odepřely. Rapřed byly Morffi
Dinťy iwyflydány © první z nid bylo nemi
Lofrdněnafládáno, poučvadi nedtěla přijahati.
© tuto fe ivffedht nemálo obámaly, jelito po
něťnd flabe hlmvy byla. Ale Spajitel, Sen
byl apoftolimnfvýn řef(: „dyž má Ivy
daji, nepř-myilejte, Čteraf aneb co
byjte mluvili: Důnoť Lude mám Wtu
hodinu, co byftemluivili; nebonejjte
tvy to, jenž mlumite, nle ©DOudOtce
pajfeho, jenž mínvi we mwáš:“(hv.Wat.
10, 19, 20); tento Božity Spafitel (Entečně 1
těto řebolníci poduvuhočným zpufobem na pos
moc přijjel. Odpoiwdalať $ tafotwou vivou a
amužilojti, že Dezbožnici ti zahanbení jjouce, že
je ženě přemoci dali; na vftatní řeholnice již
taf urputně eDoráželi; odfoudili je toliřo
Erátťa, aby z mwlafti wyobeotvány a na Daleřé

oftrotvy odMežený byly.
Dne 24. čerivna, na den. fivateho Sana
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Kititele, vdetvřely fe brány u ivězení, $ něbhojto
fe řeholnice odmáděly fu přijtarmu, fráčejice
tvždy Divě a Dtvě při zduču Dubni, jafoby na
fimrt vedeny byly, u uproftřed pojimědu zbou
řené [uzy. Přifjedije do přiftamu zatvedly fe na
nepřílis proftraunou lod, Čteráž jiš zbožím ua
plněna byla. Zam byly tať tvtějnány, že fe
fotva bybati mobly; £ tomu neměly žádué
obrany ani před jlunečnín medrem, ani před
Dejítěmí; a nadto fe jim tu taťé mimo málo
dleba jiného pofemu nepojfytorvalo. A jať
umobo jinýd nejudzí a obtižnojti jim bylo
podjtoupiti! emelyť ubohé ani prádla, aby
fe přemliťati, ani játtů, Čterymiž by fobě byly
pot a prad 8 tváři utirati mobly. *Přetrpětvýje
mnoho nejnázi a těžťojti, Dojtaly je Lonečně
Dne 6. čerivence Do mějta Vorientu, fDež do
rězení uvržený byly. Ale uproftřed tvfjeliťýd
tědto tijní filil je Buh milofti fivou, že myjli
nepozbyly. $řifjedjje do orientu byly náramně
umořený. Jdůloť fe, je umodjé z nid tv něfo
ifa. Dneh budou mujet mřiti; a fedm jid
ffutečně tve Erátce po přidodu do mějta tohoto
fnrtt fefilo. NerěĎouce, co fe 8 nimi Dále diti
bude, připramvomaly fe ujtamičně £ fmrti, ob
notvujíce čaftěji flib na Čřtn jiv. učiněny, jařož
t jliby řeholné, při čemž nezčidťa, zbožným citem
unejfent jfouce, tvolaly: „Dobrý Bože! jímef
řeholnicemi, a dodátvá nám to mweliťéutědy,
še jimi jine! Děfujemeť Zobě o Pane, že jít
nám té milofti uděliti ráčil. Šitvot náš jeft t
ruťou Zivyd, naříádej 8 ním dle dobrolibezné
rmůle fivé; pořládámeť fe za fifaftny, že jej



202 Jáb fm. ZBorfjilh ve Francii < ča8 remoluce.

mužene 3 lájty £ Tobě a £ oflatvení Zivému
obětotati."“

Obymatelé Lorientjite měli řeholnice tyto
u tvelife ivažuojtt, n mnajice 8 ními utrpnojt,
bledeli jim Ocuné nějalé alnužny poffytnouti.
le pomabajíce jim 10 potřebád tělejnnh, ne
gapominali tařé na Oudotvnt potřeby jeji, u
dondjjeli jim potají mezi jinými Dary tafé nů
božné Čnihy, růžence a jiné podobné věci, 1nĎ
nimž Čebholuice 1030y. frdečnom vadojt projes
Ivwotvaly.

S Vorientu měly řeholnice tyto na tvzdá
[ené oftrovy mwezenybyti; ale Bůh. přeftátvnl
již na oběti doti jivyd, a uťrátil čas ztoujjíu
jejid. Strátvivjje fednt měficit uproftřed úuto
bonajobnýdh obtižnojtt 1v žaláři tv Lorientu,
byly propujjtény ua. fivobodu. Sejitě nebylo
ani učedně oblájieno, je fe mají propujtiti, a
jis ipedali obyvatelé mejta, aby z 1vězení vd

iwedli řeholnice, fteréžto tidofti a tepěluvojti
fivou [dfťu tujjed jobě byly aijfaly. S fami
protejtanti je jim nabízeli, je Ly. je, polnd zde
jeté pobudou, do domu fivyd přijali. Při
jejiů oddodu pať v nid mwyddwalijlamné
jrvedectivi, pratvice, že je obátvají, aby fe s če
holnicemi těmito taťé požehnání Boží 3 rodin
jejidh neodjtěhomwalo. Zať fe i tu potirdila
pratvda, je pratuč ctnojtí ant blud ucty ode
přiti nemmže.

Atotuně tať divalitebné dotvaly je Bor:filinfytvmějtéBeaugency.| Saťojinde,taťpřijíly£zdedvFlajiterajejiů| jednatelé
iwlady retvoluční a nařídili jim, aby mffeďo
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MVIVILÉA TEMVIVÍLEjnén ujtatvu jiweho fivé=
domité udaly. a fo jim oznámili, že mohou
jivobodně z Elajiteva odejít u tve jivětě zvy
byti, ponětvadi pry lada jliby řeholné zu ne
platné iwyblajila. Ano vyzyivali je £ odejiti pod
zaminfou, je by vd zle fiyjflejictý nějaťtyránt
býti úrobly. le předftaivenů flajiteva na fo
vdporěděla: „Neučinilyt jíme flibu, je fe ne
vydáme 1 týrání u že ničeho fnajjeti nebu
deme; ale fltbily jjme, že tve fpolečnojti žuvy
budeme. Aic náš £ tomu nepohnc, abydont
iložily pojivatné voudo, jež na fobě uofime;
a tv Hlájiteče fivém zujtanene, poťuĎd z něhonajilné© odivedeny| nebudeme.Příbuzní| «
přátelé filedetnyd řeholnic tědto je obámali,
aby to £ učjalém fziutněmí Éouci nevedlo;
proto jid fami projili, aby 3 t(ajitera odejily.
Ale na Daruo; i noticfa vopomwědělana Do
mlomvant příbuzný fivyd: „Silať jient se
feltrami vým Iv čas jitejtt a pofoje; ouftmu
tedy u nid tv čns zfoujíty; vjud. jejich ať
jejt taťé ojudem mojím!“

Do nedlonjem čaje na to Lyly řeholnice
Wutečné uájilim3 flajitera odivedeny; závnuteť
jeji 3 toho náramně jejjtě zivýjjen byl, Ldyž
vyjfedje 3 Člajjtera viděly, je i dudé ditfy,
jingto byly faždodenné netolilo dléb lomu
Vojthu, nybrž i dleb ivezdejiji C03zdavaly, nyni
fantenim po uid Dazejí. Tu jobě ivěrné flu
žebuice Páně zajijté připomenuly jlowa Boz
jčéhoVůiftra jivěho: „šejtliž ©fe mné pro
tiwili, 1 wámť fe protiwiti budou“
(Šau 15, 20). Oderzdany jjouce do ivule
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Doji u poražujice fe za fiťaftny, že fe flámě
mena Šedo něco fudjjeti mohou, daly za
oučdh ueblabjý dni fráfny přiřínd hrdinné
myjlt a jefrivaloffti.

Zotéž fe dá řící o Worffilinfáad Cfatenu
Gontierffyd. 2 mějtě tomto pracomalyDcery
jo. Angely již od r. 1636 8 mwelifoupříčin
livofti, a požiraly m celém ofoli iwelifé tvá
šnofti; nicméně 1 čas rervoluce před proná=
fledotváním vdránčny nevjtaly. Wřajice Ela
dati zlopotvějinou příjahu, ojivedčvivaly, že tvoli
uuřiti, než by pofffturmuly fiwědomi fivého. 5bylyvdfouzenyEwybnaujtivi.© prámatato
naplnila rodiny mějta toho ivelifyn zárnutfen.
Winohéze fjotaneď jejid twolaly: „Domoltež
nám, ať umřeme © tvámi!“ 2 čtyry 3 nladyd
tědyto duveť fobé peroné umtnily, je 3 Úájítera
neodejdou, poťud řeholnice 3 něbo "vybuány
nebudou. ZSefitěvětfi: bolejti tojjať vozfudeř ten
naplnil frdce řeholníc famyd. ať těžťo jim
přidázelo, vozloučiti je s Úlídným přibytťem
fvým! Sebna z nid, jmenem %najtájia, Elefla
před oltář, fdež byla nedátono fliby čeholné
fložila, a obrátitvjji aajlzené oči fivé £ obrazu
Bauny Yřarie, molala tafto: „W matťo bo
lejtná! ať raději ihned imru, nemám-li Boj
fřébo ftanfu toho tvicefrat nařiti, a nentá-li ti
byti popřáno, abyd dny života jivého tv mi
lém ftimu drabého flájítera najjeho ztrámiti
mohla... . Wufim-lt pal opujtiti tento při

bytet pořoje? „0 Zpto zdi, fdež fe ojlamvo:
malo Sméno 2Tvé, Údežjii byla tať tvroucné

milována, 0 taria! Štane-li fe pořojný při
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byteť tento Fořijti nepřátel TiwyW; budou fe tv
něm brzy rozléhati zlolající řeči jejid, a bez
Dožuíci ti budou dedichvi Zivoje nodama ffla
patil © panno nepojfifvrnéna! mobla-li bys
foy zapomenouti, je dum tento Zobě zajivě
cen jejt?“

Sěmito jlotvy nařiťala řeholnice, a Matťa

milojrdenftiwi tvyjlyjjela volání Jeliboo adáloťfe ji, jařoby po ufončení modlitby jmé byla
aajledla tato flotva: „Aebojfe, dcero má!
Šaťo fdyfi lid ijraeljty budeš i ty mufet ně
řoliť let ztrámiti na poufjíti, ÚDežtvice fefter
tujd umře; ale na dny zřoufity nájícdorvati
budou Onomwépoťojní a blažení; toť budeš ná
ftrojem, jimito $PBrozřetedlnojtBoží rvěrné dotě
Syna mého, bouři rozptýleny býti mající, opět
iw bezpečný přijtar urvede.“

Jatin fe mýjať byla ojudná hodina při
blížila. . . Rota zboučenců rorazila Do pofiwát
nedo přibytéu panen, činic jobě pojměd ze
zdvmutťu jeji. Banny tyto byly pojud oděny
vouden, jež ÉDYftpřed oltářem Páně obdržely;
nyní tvffač byly Oenucenp, aby na fe tvzaly
odejvětjty. Shromážditvýje fe jejitě před
vddodem jmym 10 faple, Elefly tu Č nohoum
předftaivené fivé a profily ji u prolémání hoř
ťyd fizi, aby jim jejítě napojledy mateřiťého
požehnání udělila, — Ma to odejíly, neroědouce
famby je obrátiti měly. WMilofrdné jeftry by je
byly rády do flájitera fivého přijaly, ale Te
moluční tvláda je tomu protivila; toliťo čtyry
ftaré a nemocné Worffilinfy doftaly Ootvolent,
aby u milojrdnýd fefter ojtati mobly. Ojtatním
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fe ani nepomwolilo, aby tří neb čtyry pojpolu
přebýtvati jměly.

Abouřenci toffať jefitě na tom nepřeftavali,
še Aájiternice tyto z ticho přibytíu jejid 1vypůdili.© Bonedloubémčajetvydalonárodní
Ioromáždění nomwyrozfaz, aby Morjfilinfy fu
jfládání příjaby nuceny byly. MWybrožomalo fejivybnanftiviu,| jtinadlem,| utopenim;ale
vybhružťy tyto jim pojfytomwaly normou příleži
toft, iw nižto miru. fivou. veřejně a jrduatě
ojivedčiti mohly. Když tedy Ču fEládání přijahy
nifterať přemluviti fe nedaly, byly prozatim
Do žaláře odfjouzeny, a fice do tvlajtního la
fitera fiveho, Úteryž túteží time ve tvězení jtátní
proměněn byl. jSaÉ bolejtné city. mujely tu
iwautnouti 1 frdet jejich, ČDYŽ1ve jinem JIvO
body co ivězné tvlečeny byly na inijto, jež fobé
byly fdyji 8 vadoftuýim jrdcení za. Oožitvotny
přibyteť zmolily!

Čo jim nyní jnájjeti bylo tu Domětonto,
10 němž byly jindy zafujily toliř radojti ucho
1vnid, nedá fe náležitě iwypjati. Saf náramně
zde mořený a tyrany byly, již 3 toho [ze po
něfud pofouditi, je jid ive frůtťémcafe tří
měficfeft umřelo. Aa ojtatní pať fe později
snomu Doráželo, aby přijahaly; ale i tentofrátebylomarnéivjfednovyhrožování.© Později
boy fice na fivobodu propujítěny; ale ie jpo
(ečnofti, co řeholnice, jíti nejměly. Zeprrva vou1807podařilofepo.umohonájobném| nam
bání oné fejtře Anaftajii, jenž byla před 00
bodem fivým z fíafitera s tať melifou twrou
cnoftt Bonnu Yarii tozptvala, <ymoci vd cifaře
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Rapoleona| doivolení,abyopětdoflájítera
hvého, Fteryž za oněch dob Čafárnou byl, naiwrátitifemohly.| Jarozfazem,jejšbylcíjař
tento ivydal ive projpčů řebol zabyivajicíh fe
iwpučormánnu mládeže, bylo i mnoho jiný
Fláfiteru fi. Zšorfiily znoivu zřízeno, tať že za
najfjid dnu dcery jv. Angely ive $rancouzih
opět přes jto fláfiteru maji, tu než telify
počet Dtveť 8 předejjlou horluvojti tvyučují a
ivydotvátvaji.

Mlatva pátá.

lab jm. Vorjjihy w Cawojitu, w Belgii,
+ $ollandffu, we Swycarjtu a w Rěmedu.

Aoťfu 1635. potvolal jiv. Šrantijjeí Sa
[ejty WBorfiilinfy3 Lyonu do Samojíťa,
Údešto jin tv mějté Chambery flafiter zřídil.
Aěťoli byl Srětec. tento 8 nábožnou pam
čvantijjfou Chautal-oivou již řád „Aavfituvent
Vanny Warie“ založil, přece jefitě i 0 utveĎení
Voorjfilineč 1 Oiffupitvt ftvdémrujilorval, utaje
zu to, je řádem jeji tvydomáivání ženjfe mld
deže nemalého projpěhu nabude.
„3 mwBelati, m Sollandjřu a we

Zivýcařid řád jimatěMorffily záhy již fe
vozffiřil. Reholnice řádu tohoto mujely tu fice
na. začátít se nmobymi přefážťami zápajiti;
ale jjouce oživený petomom DUIvĚLou IV pomoc
Boží, nedaly fe od podnifnuti fivého nifteraf
odjtrajjiti. 3 počátfu fjedimnáctéhoftoleti doftal
je řád iv. Worffily z Belgie a z Svancouzifa
i do Črajin Rěmeďy, fdežto fe 8 wwelifou
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rydloftirogifiřomal.| Přejetvjjednyobčanjťé
i uáboženíte bouře, fteréž tebddi jaťož i později

iw Měmeďu zuřily, udržely je tam „Přece dceryfivaté Angely; a flájitery jejid, tv nidšto fe
teměř vejfez Itanormy Čongregace Burdegalffe
aadomwátvají, i za dni nafjid fu jejjtě po
fpějiné půfobt.

Rejftarfji Hájiter Worffilinffy 1 Remeďu
jeft onen iw Solině nad Rýnem. jenž voťu
1639 3. liftopadu zalojen byl, a fice řebolni
cemi 3 Belgie z Plájitera Gutisffého přijjlymi,
Šteréštoje Ču Čongregaci Burdegaljté přizná
valy. Řehbolnice tyto fobě tonžebně přály, aěl
diti Flájiter řádu fivého na onom mijtě, fdež
byla patronťa jejid jv. MWorfila 8 toivatys
Čamí fivými mučedlničou fmrt podftoupila a

řdej taťe odpočívají oftatťy jeho —Rofu 1651 založen byl flajíter jv. Bor

ny w Cáňjdý, famito první řeholnicetať3 a Belgie 3 fláfitera Dinantiřého potvolány
botě fteréjto fe podobně jtanotvami Longre

gace Vurdegaljřé fpratvotvaly.
eden z nejznamenitějjiů tlájiteru ivorffi

[injtyd tu Rěmedu jejt Flafiter Wratifiaw
(fý tv prujtém Slezfťu, Šterýžroťu 1686 30
[ožen byl, a rve Úterém fe ročně přeš jedenácte
fet dirvef tpučuje a tvychorváma. Klájiter tento
nwpdobyl jobě netolifo v řád jru. Worffily, np
br ©o ivefiferou fatoliďou Cirfer welifod
aaflub, jefito řeholnice jeho horlivým IVYuČO
máním a dobrým přiťladem fivým, jaťoj i
toroucími modlitbami Č udržení pratvé tviry tve
Slezffu nemálo přijpěly.
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Wluno tyto. jmenotvané nalezá fe tv Né
meďu jefitě umobo jiny fláfiteru řádu fivaté
MWorffily,jaťo: m Črfurtu, tv Landdhutu, we
Strubině (Straubing), me MWircburfua
jinyd měfled. W norvějíjí době zřízen bylHlajiterfivatéMVorffilytaťewBerlině.| Sefitě
voťu 1851 nebylo tv mějtě tomto ujtatvu pro
wydormámánímladyd dive 3 rodin fatolitýd;
i bylyť přinuceny, narvfitěmvomwatifiťoly prote
ftantýfe, při čemž tvira jeji nemalénmu nebez
pečenfiiwi tvyftamena byla. Nadjmenoimaného
rofu počali fice borlimi Eněši fatoličti, jenšto
mwBerlině Oudotvní fprátvu zaftůtvali, tvffe
možné o to ujifomwati, aby nebezpečenjtii toto
voftraněno bylo. S tali na febe tvyučotání
fatolifyd Dimef, tv čemž je něfteré nábožnépanípodporotvaly.| Sejitojeiwfinťzaležitofti
teto nemalé přeťážťy tv cejtu Eladly, ujal fe ji
etihoduy probojjt Berlinffy, Pelldram, 8 melifou
borlitvofti. Aebátmno před tím byl bohatý fa
toliť Sauer tv pojlední tvuli fivé odťázaí
vjmdeját tific franft (afi 32.000 3[. ftř.) fu

projpědu firotfu. W Berlině byl fice Ji jirotčinec, ale tolifo pro padolify; ojiřelé duvfyjedámalydofirofčincůnefatoliďný.© Ibožný
probojít rozdělil tedy znamenity onen odťaz, a
uftanotvil 40.000 franfit na založení firotčiuce
pro duvfy, jehošto jprátvu Aorýjilinčám jivěřiti
mini, maje nad za to, že by fe zpujobent tim
záromeň v tvyhotmwánítatolictý dirveťnejlepe po
itaral. Obrátil fe tedy £ nejdujtojnějíjímu Únižett
bijfupn Wratiflatvifému Korfterotvi8 profbou, aby
mu něťoliťřeholnic z tvěhlajného flafitera fivati
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Morffily tve BWratijlatvi poflal. Sorlivy paftyř
byl by rád tuto žadojt (plnil, nedal tvffať
ctihodné předjtatvené Flafftera Mratijlatvýtého
na iuli, zdaliž a Úteré by z podřízených fobě
řebolnic do Berlina pojlati těla.

Gtihodná předjtatvená ztvolila £ obtižnéniu
tomuto podniťnutí matfit Sildegardn, jejišto
borfitooft a f©hopnofti ji neznámý nebyly; dále
feftru amillu, tehdážjefitěnoviďu; Wiftorinu,
fejtru [aiďou, a dtvé čefatelfy, t. j. panny, Ete
véž do řádu jiw. MWorffily toftoupiti dtěly, ale
pofjud jefitě voudem řeholným odčny nebyly.
Be prutvobu ctihodného ftarce, preláta Bittera,
předjtatveného flajítera Mratiflatffebo, opujtily
panny tyto Wratiflalvu r. 1854 One 29. dubna,
a dorazily téhož jejtě Dne do Verlina, dej
oĎ horlivý fatolifit toužebněočeťátványbyly.

Ale jať nmohým neftázem a prácem fe
tu mufily ubobé podrobiti! Yčotvy Dyt jeji
nadázel fe tve čtvrtém pojhodi Donu, tv němž
fami neťatolici bydleli. Redoftámvaloť fe jun
potřebných mijtnofti, neměly ani zahrádťy, mu
jely fnaffeti náramné horfo a jiné nepřijemnofti,
a nad to Wly jejitě i mnohými nejnaĎnýmiprácěmízanefjeny.— WatfaGildegarda,Lytffi
umořena dlouhýma uftatvičným bděnim,upadla
Do nemoci; ale ani tu iv borlitvojti jivé neu
Cervila, a ačťoli tot fily pozbaivena byla,

přec práce potvolání fivého bedlivě tvyfonátvala.
Go tofjať řeholnice « tyto nejmětjjim zú

vmutfem naplňomalo, byla ořolnoft že fe jim
pro nedojtateť flufiné a proftrannějjji faply
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dotvoliti nemohlo, aby Boba tv nejjvětějíji
Sivátofti vltářuí fErytébo uftatvičně to bytufivémmítifměly.© Anoi mfjefivatáfejim
pro nedoftateť Úuěži tolifo we Dny nedělní a
fváteční tv. tějné Domácí fapličce floužitvala.

ať iwelicepanny tyto toužily po Oudo

lvní utějje, jetá nábožná Duffe tv nejímětějjjíSwátofti oltářní nalezů, ividěti ze flotv, Čtevéž
Av [letopifedhřádu fivaté Morffily zaznamenána
jjou. „SsaťoJidé tu zajet Babylonffén,“ tať Di
fetopijec, „pramwému Boju 8 tmáři Č Seruja
lému obrácenou fe flantmali; taf obracitvaly
t zbožné panny tyto zraťy jivé £ bání drámu
fivaté Sedrmify, jisto tve tozdáli fpafřowaly,
fdežto 1v uejívětějíjí Stmátofti přebýíval Buh
jrdce jeji, onen Bub, fteryžto fám toliťo 30
rmutef, jaťfýž jim nedoftatef této Dufotvní"ntědypůjobil,imirnitimobl.““| Alebrzyje
jim mělo Doftati milofti, po niž tať toroucné
toužily. Rofu 1854 potolal ft. OtecPius IX.
biffupy 8e tvfjeh fončin fivěta Do Rima 10 zů“
[ejitofti nauťy o nepofifrornéném početí Banny
Ware. Yčezi jinými tan přifjel 1 fniže-bijfup
Wratiflamffy šorfter. Zajemniť jeho, p. Mont
bad, bratr 8ivrýu jmenomané feftry Kamilly,
maje u jimatého Otce zmláfitní fipffení, obrátil
řeč 1 na nowyp řlájíter Worffilinffy tv Berlině.
Sw. Otec fe Doptátval 8 patrným učaftenftivim
na rozličné ofolnofti notvě založeného uftatou
toho, a meji jinými roěcmi fe tařé tázal, zdali
je m Flájiteře tom dotvá rmelebná Srmátojt
oltářní. Doftaw zápornou odpoměď,zrvolal bla
jen, mw němito fe jemila frdečná utrpuoft:
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„2ld, což pať není iv Domě tom přihodného
niftečta, Čodežbyfe welebná Siátojt domati
nobla?“ Xěmto otcorjfym flowum měly řebol
tice Děfotvati, že fe jim rofu 1855 domolilo,
by tv faple domácí nejívětějíjí Sivátojt do
vafi jutěly.

při jiné„přiležitojti doručil tentuž LijÉup
fy tajemníř Jeho Stvatofti lift od předjtamvené
Elajitera Berlinýfeho, Dildegardy, 1V němž tato“
jiwat. Otce profila, aby notvému túftavu jejich
požebnání udeliti ráčil. Sivaty SOtec lift tento
miloftivě přijal a četl jej bez prodlení. Aa to
byl MWorffilinfám1. Berlide One 19. ora
1855 doručen z Říma lift, což je naplnilo
NÁTANUIOUradojti. Radojt tato byla zivyficna
ořotnojti, je tento lijt podepfán byl tvlajtní
rufou Seo Sivatofti. Sr. Otec runěmdiváli
horlivojt řebolnic tědto a oznamuje, je je za
ně modlí, aby Buh žehnal prácem jeji a je

jiu milerád požebnání apoftoli“ho „nočneDne 2. dubna 1855 přejtěhorvaly je
abožué pany do jiného Domu, Fterýž zilájiímě
pro ujtatu jejiý zafoupen byl. Zu je ivyfta
těla t projtranná domácí fapla, Eterážfe fe cti
nepojorněnému Početí Panny Marie zajivě.
tila. Obdvžetvjje z Wratiflarvy jejitě ctyry če
bolnice fu pomoci, počaly 7. frpna iv noMéM
tomto ujtamu diroťy 8 teliřou Dorlitvojíí 1vp
učomati. B projtranějíjím tomto přibyťlu jim
bylo tale Lze, přijmouti wetfjt počet firotfu.
Ale tu jim tařé faždým Dnem práce přibymwalo.
8 tomu upadla jedna 3 nid do těžťé nemoci
a Druhá byla 1fličena uáraunůmi bolejtmi.
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Suldegarda fama tafé již jádné fly neměla.
S obrátila je Úu předftamené Fláfitera MWrati
flarvfťeho 8 projbou, aby ji jefitě něťoliť řehol
nic fu pomoci pojláno bylo. efito tvfjať ře '
bolnice we flafíteře Wratiflatvffem tehdáž fany
přilifnými prácemi zancffeut byly, mohla tolifo.
jedna fejtra latďfá 00 Berlina fe propujtiti.
Ya opětotvanou projbu vadila předftatucna flá
fitera Wratiflmvjfého Orlbegardé, aby je do
francouziťé zemé o pomoc obrátila. $Óildegardajenatoodebrala6.dotvolenim| předftatvenydh
vod fama do Klermoutu, odludi taťé jEutečně
drvé řeholnice 8 febou přirvedla. OD té doby
pracují Worffilinfy tv Berlině 8 tvelifyn ufpě
dem, a ujilují rvffenožné, aby je wira fato
[if tv frdci utlýd OivcE petvně zaČočenila,
a napotou: projtředfem jid i tv rTodindů jejich
utrorzotvati fe mohla.

KSlatva fettá.

VGorijilinfy t ríjji rafoufic.

Ve Plájiter řádu jim. MWorfilytv ČÍji
rařoujte byl fíafiter Pražiťy, Úteryžtorofu 1655
od zbožné Draběnfy Sibilly, manželfy vaťou

fťého polního marfjálfa vanboya, rozené fivo=
bodné pani PaluLergomé, založen byl. Aabožnů
pant tato byla tv čas třidcitileté wálfy dala

nejítavýji dceru jivou Safeřínu Č myhvvání do
flajitera řádu fw. Worfjily 1wSolině uad Ry
nem, odfudi pať ji po jfoučené tválce opět
rmzala a do Ce přitvedla.

Brama nábojnojt, co otvoce flájiterniho
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vydání, a jiné tvzneffcnéctnofti,jimižmladá
braběnfa tvynifala, učinily tafoiwy dojem na
jrdce zbožunů rodičů jejih, je fobě umínili,
řád fm. Worffily fu projpědu fr. náboženítvi
a fe zivelebem mratvu do Ced iuvěfti. Sefito
iffať Eláfiter Kolinffy, bym teprivé před něfo
liťa lety zalozen, jefitě tať relifřeho počtu ře
boluic neměl, aby jih. něťoliť jinam pojlatt
mobl: byli bohabojní rodičomé Hraběnfy Kate
řiny $e zddojti fivou odfázání do Vuttihu, oD
Čudž jhit taťé fEutečné jedn: čeholnic pojláno
bylo. Wajice to čele matři Aunu SOvrotheu,
rozenou paní ze Seelifu, co předftatvenou, tvftou
pily řeholnice tyto na lodi £ účelu tonmt při
pratvené due 9. října 1655. o přejtálém tro
ji nebezpečeníhoi na řece Rýnu doftaly je
fonecné 9. liftopadu téhož rotu o jfejti hodi
nád iwečer Do Prahy. Údež od tehdejjjiho uá
božného fardindla, hraběteSarrada, arcibijfupa
Pražiťeho, u. přítomnojti jhromáždčné fjlehty
a jinyd tvznejjených ofjob flawně wmvitányOyly.
o té fe odebraly i se zaflndatelfyní flájítera
Wraziťeho do domu, Fteryz prozatim Lliže fidln
arciotýfupjfého pro ně připratvén Úyl. Brzy ta to
je umvfitivil zbožný fardinál tve Ppruivodu za
fladatelfyné tv uotvém přibytéu jeji, při Čtevé
přilejitojti poforou a moudrojti, 8 jafouž 0

„ uftavu fivém, o řehole a půjobení řádu fiméhomlutily,až£flzánípobuutbyl.© Jjednatje
fobě tw frátce tvffeobecnou tvážnojt, nabyly tať
četuyh žáťyň a dotvanef, je dum, 1V němž 8
počátťu ubytomány byly, Ču. přijmutí tvjjeh
nejtačil. 3 zaťoupily jiny, projtraunějíjí ua
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Storvém mějtě, pať opět jiny, účelůmfvym při
měřenějíjt, ro nčměto něťoliť let přebytaly.
Rofu 1665 tftoupila tvyjoce vozena hraběnťaGerninomádefeftndctiletou| jedinouDceroufivoudořadu2WBorfiilinef,© jinátoznametite
jmění fivé daromwala. Ra to přiťoupily řehol
nice tyto jefitě něťolié jinyh Ludotu tv fvufed
ftiví ujtatvu fivého, na jejidšto mijtě r. 1676
nynějíjí pevny a proftranmnyflafiter vyjtatvely.
Omenovaná DÚrabenfa ztráivivjji tv řádu jede
nácte (et a něfolif mějic mmřela tu potvějti
Ciwětice; dcera jeji pal 56 (et tv fláfiteče živa
byla. YMimoteuto flájiter fiv. Worfiily Lyl rv
$raze r. 1691 jejitějun) téhož řádu ua Orad
čanecd)založen, fterůž tvjjaE r. 1784 zrujien,
čili vůníhě s Hájíterem na. Roménm Wejtě
iw jedno floučen byl.

9edlouho po tvedení uffaivu fiv.Worfiily
do Prajy založen byl Elájiter Worffilinffy tafé
ve WMidni. Když byly Panny 1Vnorvě založeném
flájiteče Prazffém počaly práce potvolání fvého
fonati, voznájjeka fe porvejt o hovliwofti jejich
a o uúfpědu, s jaťym je ufifomání jejich po
tfatvalo, netolifo wwČedhůd, nýbrž i tv jinýd
Črajinád, a wmfrátce fe 1 fe zbožné cífařotvé
Gleonoře, třetí to doti tehdejíjiho cijaře $erdt
nada III., doftala. Zato požádala zpotvedlníťa
vého, aby ji o normém tomto Elajiteče, o oděiwu

řebolníc a o řádu jejich náležité zprámwyzodelil.
Podala fe tedy cifačotoné objjirná zprdiva o
životě a půjobení Eláfiternic tědto, a £ popifu
oděvu jeji přidala je loutfa (paunn), fte
vdáto jaťo MWorfilinfa oblečena byla.
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dyž pať nadzminěná cijařotvna v. 1656
dne 4. zaří tv Praze i 8 dědičným princem
Veopoldem I. flatoně forunoivána byla; před
puftila © fobě mímo jiné 1 před vofem do
Praby přijilé panny flájíterní, při Útevé přile
šitofti jim ponatrhla, aby fe do Widně £ zalo
žení uotvého fláfitera odebraly. Když fe tyjjaď
panny tyto poťorně tvymlotivaly, je vd. před
ftatvenych fivnd pro Krahu určený byly: po
šádala zbožná zeměpaní braběnfy Lambopomé,
fteráž tež přitomua byla, aby fe o to pofta
vala, by £ založení fláfitera rve Útdní řeholnice
řadu fivaté Worffily z Luttidu neb z Kolina
pojlány a jin zárotvců drvěz Aražiřýd, Watťa
Rojalia a Kateřina, Úupomoci ujfanormenýybyly.

Yezt tim tvjjaď imřel cifař$erdinand III.
(r. 1657 dne 2. dubna) a. nedátuno fovuno

cijařjty.© BehemtímtofezáležitojtJiranza
[ožení flájitera Morffilinffého tve Midní poně
fud odložila. "Ale otmdotvělá cífařotvna tnepře
ftala o uvedení 2Worjitlinef do MWidnéfilo
tvati, až paf fonečně ztlafjt pomoci panující
cifařotvny Slaudic, doti cijaře tčeopolda I. roťu
1660. flájiter AMorffilinffy ive MWidní založenbyl.| ReholniceWariaAleriě,Eteražbylatv
Vuttidu jliby čeholné jložila a ua to rv Kolině
divacet let tv tamějíjím flájíteře strávila, byla
a předftatvenou pro Wdeň uffanotvena. 5 na
iwrátila fe do Luttihu, aby tam něťolif jefterprouotvyuftattveWidnízifťala.© Kulžeat
cibijfup MWideňfřý pojlal tam tafé tv Bivětnu
r. 1660 8 projbou, aby je jfejt řeholníc do
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Midně poflalo, jimito cifař Leopold ihned ci
jaříťy ceftoroni lift, jaťož i drvě fté Ouřátů ua
ceftu doručiti tvelel. 25 bylo ffutečně ffeft jefter
uftanotveno, Eteréž fe € založení normého Ulájítera
do Widně odebrati měly. MWydaly fe tedy Dej
prodlení na ceftu, jišto Čonaly před Yrahu,
odtudž jefitě nadzminěné dvě řeholnice z flá
fitera Pražiťeho 8 febou tozaly, ponětvadž tyto
jazyťa němecďého mocny byly. %a to fonaly
u průmodu braběnfy anbopormé a feftry jeji
hraběnfy Zraunotwé dále ceftu £ MWidní,fdejto
cijařotvné předftatveny a od ni, jafož 1 od fni
šete arcibiffupa nifoftivě přijaty byly. Ra
žadoft předftatvené porvolil jim arcibiífup, aby
tobě za zporočdlníth tvoliti měly "Sejnity, z
nidšto jeden čebolu fi. Morffily do němecďe
řečí přeložil a Oudotvní cvičení netolifo 8 nimi,
nýbrž © $ jinými tozácnými panimi mwflájiteře
držel. Dcery 3 nejivzácnějíjih rodin toftupormaly
do ivydotvámvaciho ujtatvu £ Worffilinfám, a
nomě uvedený řad tento doffel u divora cijař
jeho a u tvznefienýh rodin tve Bidní meliťé
přízně, za fteroušto příčinou um (id obecny po
nějaťy čas telu naříoněn nebyl. Zepriva poz
ději, fopž fe poznalo, že Worffilinfy i hudyd
divef horlivě je ujimají, nabyly řeholnice tyto
iwffeobecné tvážnofti, jíšto až pojuĎd požívají.
Přihlafujeť fe £ nim Laždoročně toliť žáťyů a
dotvanef, že jih pro nedoftateť míftnofjti aut
rofjedny přijiti nemohou, což téměř i o tvjícd
jiných uftamed řádu tohoto řící fe miže.

3 oněd dimou čeholuic, Eteréžbyly z Prahy
do Midně přifjly, Doftala je později jedna,
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matřa XRofalia totiz, co privní předjtnivená do
Celotvce to Korytanjfu, a dvubá, totiž jeftra
Kateřina, taťtéž co prtoní předjtatvená do $o
řice to Silyrii, tve řternůdštomějted roČu
1670 a 1672 tlájitery řádu fw. Borffily du
loženy byly. Do notvě ařizeného fláfitera tv
Gelormci byly taťé drwě řeholnice z Prahy na
pomoc poflaný, a fice matfa Snun Eleonora,
rozená hraběnfa Berfomá z Dubé a tipébo, a
jedna feftra laicfá. rmnějfít z ni byla po
dmanácti letech do Brady nazpět pomolána,
Tdež pať tv notvé zřízeném flajiteře na Órad
čaned 35 [et předjtatvenou byla.

tofu 1704 přijjly do flájitera fw. Mor
fily m Praze ua Rorém mějte Ormčnepluoleté
brabénťy Zrautmansdorfovy, Čleonora a Wa
rimiliana, dcery řisíťeho hraběte Sana z$riderifa
Zrautmonsbori-MWeinsberga, Erálorofřého mifto
držícího a nejmyšjjho zemjřého fonořiho 1wfralowitvíČeffem.| Atrámivijetunějaťyčas,
přejwědčily fe, je tafoivé Flájítery pojfytují ne
toliťo zbožným paunám, fteréšto Donid fu
pují, pramého pofoje jrdce, upbrý že 1 mno
adí Uláfiterní iwydotvámwáním mladeže zenýíeielinifpafitedině| půfobi:za.toupřičítou
umínila jobě ftarjji brabeuťa Čleonora, že tv
zemi Čefťé normy Fláfiter řádu jivaté 9orffily
aalozí.

Ba nejpřibodnějíhí mtfto L účelu tomuto
byla Kutná ora uznána. Bo obdrženípo
třebného £ tomu potvolení vd arcibijfupa $Praž
fťého ufiloroala ofivicená aařladatelfyně, aby
£ cili tori i potwolent cifaříťeho jcfitě tvbimo
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bla, vš fe ji taťé po ctyrletém namáhání ffu
tečné pofitěftilo. Cifařity lift byl ad otvdotvělécijařotvéČleonvryWagdaleny,matťy| cijaře
Rarla VI., podepfán. Aa to byly ihned čtyry
řeholnice 3 tafitera Pražiťeho na Romwémmějte
E založení nomwéhoflájitera tv Kutné oře ujta
nomweny, fteréž fe Dne 22. Emětna 1712 tve pri
modu předftamené fláfitera Praziťeho Warie.
Slary a faicfe feftry Aurelie na cejtu do Kutné
Šory tvýdaly. Břipojilať fe £ nim tafé zaffa
Datelfyné, braběnfa Čleonora Arautimansdor:
fowa a feftra jejt DraběnfaWaruniliána, Čterá
byla první, čo později tu nome založeném Číů
fiteře oděm řeholný na je luzala. Doftatuffe je
Due 24. fivětna do Kutné Óory, ubytomaly je

to. faď. zivané panenjfe ulici, 10 Domě, fterýj
jim prozatím od preláta Cedledého přepujfitěn
byl, a m němž fe již 2. června flaufura za
vedla. Due 13. čertvna byl po twzpmáníÚuda
hvatého činěn počátel $ tvyučomámim drvef,
načež předjtamená flájitera $ražffého zařídivjji
co bylo nejpotřebnějíjiho, se fejtrou Aurefiou
do Prahy nazpět fe odebrala. Ja privní před
ftamenou nomého tohoto flafitera ujtanotena
byla Aumta Alotfia, rozená fivoboduá pant
Slujáfomá 3 Kojtelce.

Dne 25. března 1713 byla ojmnactilctů
hrabeufa Wartmiliána Zrautmanádorfomwaoblé
Čana 1 rondo řeholní pět Čteré. přiležitofti
obdržela jméno flajiterui Marta Sofefa. Sefito
znamenité jmént five fafiteru odlázala, bylazaIpoluzafiodateffgnipomažomána.© CHhodna
Flájíternice tato Dofonala zbožny, Bohu oddat
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žimot m ffeft a Drmadcátém roťu ftáři fvého
dne 20. frpna 1721. Brzo na to přijaly to
Úlajiteře tomto oděm řebolný jefítě i jiné panny,
Úteréšto Doftatečné měno ©myžítvě fmé přinefly. —
Počet žaťyů a Hotmaneť fe uftamičné mnošll,
tať je fe brzy nedoftámalo potřebného proftran
jtvi. 5 těly řeholnice tvedlejjjí Dům prozatim
najmouti; ale měftfly přednojta, Karel Kubtu,foupildůmtentoadarormaljejřláfiteru.© Ra
to foupily řeholnice jejitě jiny dům, fteryž se
zahradou jejich braničil; ale bývalá majetnice
domu toho, tvážná to měfiťanfa, přinefla po
něřoliťa dned Čupné nazpět, 8 profjbou, abytentoffuteťjejttotajnoftizuftal.© Rebolnice
přetivořily tyto Oma Domy tv prozatimní Sláfitev
a udázely fe jnažně u předftatvenftiva měft
fčebo, aby jin nějaťé přiměřené mijto poftou
peno bylo, fdežby fláfiter proftraunějijí zbudo=
mati mobly. Ale přeje tvfjedno fnažení jejid
ropřázalo fe jim tepriva rofu 1733 po odffra
nění nmobonafjobnýd přeťážeč mífto, na němě
topftaměn byl nynějfjí proftranný a úhledný
Fajiter, to němáto fe faždoročně oťolo tifice
Diveťf bez ohledu ftatou a nábojenítivi tvydo
Ivátvá a potřebným tvěcem tvyučuje. Sledetná
zaříadatelfyně íájitera Kutnohorýřeho,hraběnla
Gleonora Zrautmansdorfoma, zemřela tm fíá
fteře tomto roťu 1757 tv fejt a fjedefátém
voťu tvěfu jmébo. Ačťoli rouda řeholního nebyla
na febe tvzala, žila přece ujtamičné mezi ře
holnicemi co pramá flafiternice a mitvala uča
ftenfttví m radoftedh i žalofteh jejich.

Ra Moramě najít nalezají fe diva řláfitery
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řádu fw. Worfiily; mwOlomouci totiž a
tv Brně. $rivní z nid založen byl r. 1697
vd flefti řebolníc, Pteréž z Praby, 3 flájítera
Wotomějtifého, na žádoft tebdejiliho arčibiffupa
Olomouďého, Xarla hraběte z tihtenfteina, doOlomoucepojlánybyly.| SorliméElájiternice
tyto přijjedjje 15. čertvence nadyminěného leta
Do Olomouce, zaťovupily blíže Dymalého Ela
fitera štantififánýleho, nynějíjihoDominifánjfeho,
13 mujt fe ftaivení, a abudomaly zde zpone
nábla jfrowmný řlájiter s Čofteličlem, £ jehožto
založení byly již 12. dubna téhoj tofu 0Ď cí
jaře Geopolda I. pomvolení dofábly. Když pať
tofu 1782 flájiter panen řeholy Dvminifánýfé,
tať zivaný flájíter u fivaté Kateřiny, tvyzdivižen
byl, přervzaly bo i 8 fojtelem %Sorffilinfy, a
pojud tv něm jejjtě učně ofolo čtyr jet Oitveť
8 neunatvenou Pilnojti tvadělatvají.

Do Brna dDoftalje řad jivaté Morffily
v. 1782. Zehdaž nařídil cifař Sojef, aby flá
fitery, jejidšto účelem byl zivot pouze roji
matvy, zrujjeny byly. Dne 18. ledna nudit
něného voťu přifila Čomije, £ 1vb3divižení řeče
nad fláfitert na Woratvě uftanvivena, do Píů
era u fi. Sofefa iw Brně, fdež byly jeptijjty
řadu fiv. Zrantififa, a oznámila Elájiternicem
těmto, je fe jim Davá na můli, aby budto 3
tlajitera ivyjtoupily, a nebo řád jv. Borffily
8 pormwinueftiwynčování Ditvef, neb řad jm. Al;
běty 8 potvinnojti oojluhomwánínemocnyd přijaly.
Radázeloť fe tehdáž 1 lájíteře u ftu. Sofefu
28 tájiternic, 3 niďáto jid fedm tvyftoupilo:
ojtatní, tv počtu divadciti a jedné, zvolily řáč
fivaté Worffily, jefito fe uznalo, že by uebyle
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zn, aby uproftčed mějta nemocnice zřízenavlada.—

Do. tafovyd Flájiteru, tu nidšto behem
fine mujela je změniti čehola, mělo je 3 nad
řečenycd řádů něfoliť řeholnic poflati a neb dle
uznání Oiffupitydh úřadu jinou ceftou v to pe
čotváno byti, aby řeholnice tve změnényýd ujta
ved tědto o notvě přijaté řehole a 0 napetomnýd-práced| porvoláníjivéhoDvjtatečné
anamojti nabyly. Smění, Fterymž byly Flájitery
tafoivé mládly, je jin neodemzdalo, pofud tve
flajitery řádu jv. Borffily neb fjivaté Alsběty
uplně změněny nebyly. |

zehdejiji bijfup Brněnify, hrabě Chorinjfy,
jenž promin Ciffupem tv Brně byl, obrátil fe
tedy ©arcibifEupoivi Olomonďénu, hraběti Solo
vedowví, 6 projbou, aby Anu z Olomouďeho
flajitera fivaté Morjfily divě řeholnice £ nále
šitemnu ujpořádání a zřízení číájitera Brněnjfeho
poflány Orly. Wrcibiffup oznámil žádojt tuto
předjnuvem +[ajjtera Ofomouďého, Warii Alotfti,
Čteráž nm na jádojt jeho divě řeholnice 3 Úla
fftera fivého namrhla; totiž Yatín Staniflavwu
vd. blahojlamveného Šarfandra, rozenou Mi
[otifou z Gnadenthali, co privní předjtmvenou
Elajitera Brněnjteho, a Watfu %inu AngeluvdWaneberzetíWarie,coučitelfu.| Arcibijfup
idivalil namrh tento; načež tyto Drvěřeholnice
tv priivodu jednoho zpomědlnta Elajitera Olo
mouďého dne 16. června. nadzminěného roťu
na cejtu do Brna fe vydaly, famž tafé tehoz
Dne ivečer dorazily.

Sdyž se ftrany předjtamenéStanley
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ivffeďa potřebná zařízení učiněna byla, Čonaly
řeholnice Detvitidenní Oudoroní civičení, po. je
jisto ufončení dne 9. záři 1782 iliby dle
řeholy nv. Morfiily jfládaly a iv oděm řádu
tohoto oblečeny byly, přijamjfe napřed při oběti
mjje fiwaté 3 ruťou Viffupa fivého Tělo Pauč.

o ffončenyh vbřadeý tědto předjtamil
nejdujtojnějjjí bijfup fhromážděným řeholnicen
Watfit: Staniflawu co nynějjít předjtavenou
jejich, a napominal je, aby je wejpoleř iuajjely
a předjtamené fivé pomwinmnonpojlujjnojt pro
fazorvaly. Jboina Štanijlamwa, o niž je prati,
je byla z přibuzeníhoí blahoflameného Sana
Surfandra, zajtáivala třad fivuj Ču vzdělání
tvjjedh a Se žádoucí ujpědem po uplnj
její a Olvadcet let, a umřela rofu 1809 u tvy
jofém jtáří Deadejdj fedini (et, z nidáto byla
teměř ojimdejůt tv řehole 3trámvila.

o přijmutí řeboly jo. MWorijily přiučo
valy fe fijifernice tyto co napotonué učítelty
8 melifou Ledlivojti ivěcem norého pomolání
fivého, jmenomitě způjobu, Čterým fe ditťy 1vy
učomwafia Ivydomamati maji. Due 4. lijtopadu
rofu 1782 byly we změněném flajiteče tomto
jiš divě třídy pro dimťy, jihšto je bylo ihned
na tří da přihlájilo; načež dne.5. lijtopndu

po vadivání Duda fiv. počáteď $ vyučovánímučiněn byl.

V notvějijd dobád byly i zde jalo na
jinyd ujtaived zřízený čtyry třidu, tve terych)
je fažĎoročně ofolo čtyr fet Dítveť tvyučuje

ivýfen předmětů, Úteréžpro blan jiřoly 1
cijařitivi vafouffen předepjány jjou. Yříimo to
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jeft zde, rotvněž jaťo i na jinych uftarmeh tv.
»orfiily, jíola prumpflomá čili indufjtriální,
tve Fteréž odrojtlejjjí divíp jenífym prácem fe
tvyučují.

Wimo nadjmenotvané flajítery řadu jimaté
Morffily naleá fe iv. raťoujíem mocnačjtvi
jefitě twice uftatoů řádu tohoto, ješto tvjfať pro
uedojtateř mijta a potřebných zprám tolifo tve
tvátce dle pořádřu, tv němž založeny byly,
utvádine:

»W Břetiflamé ($reopurfu iv UÚhřidy,
založen roťu 1676) ; m Wincu (1 Šornih Ra
řoufih, založen voťu1679); we Óradci (tve
Styrffu, založenvofu 1686); w Snfpruťu
(iv Zyrolifu, zal. roťu 1691); wmSolno
bradě (roťu 1695); to Kofficib (v Úbřid
t. 1698); w Yublanje(iw fralotvfttvilir
fřém r. 1702); we Warazgdinué (v Obor
tvátjfu r. 1703); < Zrnawě (iv ÚUbřidvofu
1724); w Rabu (m Úbřidr. 1726); <
bini (« Sednihradffu r. 1733); wmBeru
netu (m Žirolifu r. 1741); < Soprout
(iv Ubříd rofu 1747); we Welifém Ba.
vadině (i» Ubřij r. 1772); 1wBiffupie
£oce (Bifjhofšínať ve Krajinjíu r. 1782).

Mlatva febmá.

Stab jwaté Worjjily W Srftu, w Anglidu awef.
5 oné době, Fdežtozamladala v Anglidu

Ivira neťatoliďá, a fdež fe ani rodičům Čatoli
ďým nedotvolotvalo, aby ditťy fivé iv pratvé tviře
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wwpučotvatdáti mohli; ojmělily fe panny řádu

fvaté Worffily Činitt poťufy o zhložení uftarvu
fveho wuSrjťu, Črajině to Čr Čoruně. anglie
patřící, což fe jin taťlé pořitějtilo. W dilu
tomuto odiážily je čtyry mladé paunv, podažejicízeminejjenérodinyirjté.© Pauny
tyto, byrujje iwe Elajiteře fw. MBorffily iw před

měfti fivato-Safobjfém m Paříži 1pydotwány,
navrátily fe dou, a počaly ctnofti, jinžto je
byly od řeholníc přiučily, tu rodinném mějtě
fvem Korfu 1 10 frdce jiných toj)těporvati. Vnejnaduém© poduifanti| toutobylyjinob
aiwlajitně dvě ojoby nápomocný: EnězWoplan,
jenž fe pozdeji Ital bijfupem iv Korfu, a jlečna
Raglowa, u fteréžto fe 8 iwelifom bohatitivim
a 8 tvyjoťým rodem ivýtečné Dary Duda i frdce
fpojeny ualealy. Print léta života fivého
byla jlečna tato ivěnomala jtvětu, ztrátitviji
je tv rozťojjeh a < radománfádh uprojtřed tve
jelod fpolečnojtí iw Paříži a 1wKorfu. Aenu
Dále je ivfjať 8 ni ftala tveliťá zutěna. Šednvýo
Tůna Ipatřila mlada jivětačťa tato, narmrátitvji
je prámě 3 pleju nočního, množíhuí Óudyd,
ibromažděných ofolo ýránu, Edežto čeřali, azby
je Orveře. otervřely, by pať před otáčení 15
modlitoádh a tu fonání poiviunofti fivaté viry
utědy hledali. Pohled tento pujobil blaženě
na duda jejiho. Pomdžitvýji, jať ji Dnoté ubí
haji beze tvjjeho užitťu, byla pronifnuta frdeč
nou lítofti; a porotwnárajíc nanějíjí zamějtnání
jivé še zamějtnáním tědto tepicih údůtv Spa

eo počala tidydati, jelic azblouzení
jrmého.W těž divili pronifla dua jejiho fpa
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nilá myjjlenfa. Odhodlána jfouc zajtvětiti fe
pcela jlužbě Bdži a tvyučomání úubýd, ujta
kotvila tvjjeďo jméní fivě na založení flájitera
řadu fivaté Vorjiily tv Korfu, rodinném to
mějte fivem. IUjilotvání jeji a inaby jmenoiva
nebo ctihodného Cněže potfaly fe brzy Sc jůdoucunprojpěhem.© Přejetvjjednypřeťašťy,
fteré fe podnifituti tonm i se ffrany twlády 1w

cejtn Fladly, zřídil je iv Srýfu privní Bajitev
jivaté Morifily, ftervž byl po mnobá leta je
dny tebolným uftamven, CO na OJÍCOMWUIC
jťém tepín byl. Radzminené čtyry panny, fteréž
co prtuní nomicly dv uftatvu tohoto wjtoupily
a junžto 3 fláfitera Vieppejťeho 3 čranconzjfé
gemé jedna řeholnice, co předftamwena pojlána
byla, počaly ifned fonatt práce nomwéhopv
volání fivého a ivelifou horlivojti, od Fteréž
1 napotom nifdy ueupujtily. 3 Flajitera tohoto
byly bebem caju jejítě tět jine ujtaivy tv Srfín
a diva v Americe založený.

Roťfu 1851 přijíly řeholnice řádu fivaté
Worfiily 3 Oollandjťa, 3 flafitera Sittardjťého,
do Vondyna, aby wwe. ivelifem tomto mějte
úftat řádu fivého založily. Zějnyýa nepohodlný
uni, v jedné 3 nejnezdramvějíjíhčtvrtí mějta
toho, byl privním příbytřem jeji. Zu počaly
apojtoljte dilo fivé uprojtřed ivjjelifydhobtižuvfti
a nejidst: bylyť tu. famotny, opujjtény, 1veftčedě.faméhofacičitví,podobny— bázlivým
vivcem uproftřed mlfu, a vydaný nejbanebněj
jim urážťánt. Nezřídťa le ttalo, je od obecné
luzt, Čteráž jih uendrvidela, t tv přibytéu jivem
přepadeny byly, Fdež pať mwytlučená ofna tvy
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Dátvala fivědectiví, jať nehoduč © niná. naffá=
Dano a jaťého nafilt proti nim použito bylo.

Ale řeholnice tyto, Dnem potvolání fiveho
oživený jjonce a o fřiž Špafitele peivně Jeopirajice,nepozbýmwalytimzmužilojti.© Jupři
ftadem Bozilého Wiftra fiweho, Senž byl mi
[ownl jprojté a maličfé, zafivětily privní péče
jivě imydovámvání Úudyd diteť, fterésto de L
nežijtnýme učítelfynám těmto u wveliťem počtu

idůzely. Ale un dlouho fe praci touto, fterážto
frdci pramé dcery fiv. Angely tať milou byivá,zanajjetinemohly.| Pomwfialaťprotinímbrzy
normá bouře, tať je polifomámí Lodnou mladej

tuto opujtiti n nějalé jine ntočijitně utifto fobéhledatimujily.| Salaspaní,fferážfebylapředneddivnémdocirfiveFatoliďč| umvrátila,
přijala je do dont vého a 1vCNÉVIVĚ,POĎvys
úenfou, aby 1 fanejijt farnojti ditřy IVYHCO=
iwaly. AB úroméní tomfo ofreju půjobení fivého,
uprojtřed lidu těmeřzcela nefatoliďeho, nemobly
umoho dobrého půjobiti; zatim fe jin ale ua
ifytomwalo Dojtatecné přiležitojti, aby fe 1 fepě=
[ivojti civicití mohly. Ale ani tu neměly na
dlouho mwpoťoji přebýmati; najtaloť jim brzy
now prondjícdomvání. Ačadzmnůněnápaní, fterdý
jme byla utocifitného mijta popřála a flibila,
že fe o Cajné potřeby jeji ftarati bude, vd
padla opět od. Čirfive Fatolicďé, uačež je z
výraňfyně 14 nejivětjjí nepřitelfyní jeji broměnila.© VByloťtozajijténemelouvanoupro
ubohé řeholnice, fterči fe ujely uffatwičněob
ati, c 4 dom 1wybhnanya bez přijtřejt a
beze tojjelifé pomoci famy fobězanedány budou
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Ale Bub neopuftil netvitně utiffotvandd ;
Ontě žebnal modlitbám a fnabám borlitvého
Úněze otce Ouotna, fterýšto jim od fardinála
Wifemana za dudotwniho iwůĎceuftanotven byl.
Acfoli npnějjjí byt jejid vd. Londýna dojti
ivadalen byl, neobtěžomval ji přece horlivy Úněz
tento fazdy toden Č nine dodázeti, aby jím
ftoatymi fivátofini pofluhotvati, je noudrou va
Dou feou. podporotvatt a £ trpělimofti u Dofonaloftipotozbuzorvatimojí.| CtihodnýEněs
tento, jebojto Worffilinfy voudyufřé uetolifo
da odrauce ujtatvu fivého iv. tomto. Glatoním
mějtě, nybrž jalo za zařladatele a otce potvaáuji,neujtalvřeholnice| duomnípéčifivéfivěřenéi tuohledupotřeb| ivezdějíjihpe
čotvati, až fe mu Úonečič pomoci Božt poda
řilo, je je to břesně voťu 1854 do bytu upro
ftřed mějta Londyna, nedaleťo hlatvníbo Hránu
Tejtcibo, utvějti mobl, fdezto až pojud objivají.

Prtonibo frvětna téhož vofu otevřely jffoly
fivé pod obranou Božiťé Rotějfitelfyné zarmou
cených. 2 totděti patrné, zeRana Yaria věrné
flužebnice fivé miloftivě podporuje; neboť tozhle
Bem na ofolnofti Augliďa by fe nebyl nifdo
tať fEvelýd toyjledfit nadal. Přes drvě tě
dudyd Diiveť fdazelo fe ihned L dobrým a
horlivým učitelfynim těmto, fteréž je rve fiva
tén náboženítmi a tovjiném potřebném umění
eričily. YWimoto měly brzy na to tve Ivydo
macín úftatvu fivém. pět a třidcet ©$otvaneť,
mezi nimiž 1 drvě nefatolicly a Otoč. tjraelitly
byly. ro nedoftateř mijta fe jid tvice při
jmouti nemoblo; zatím ale ffladaly řeholnice
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Ditvěru fivou tv Boba, Senž jim zajijté to při
Doduy čas potřebné pomoci poffytne, aby f
ojlavení Smena Sebo a fu projpědu ©Audých
Divef tvíce iwyfonati mobly.

Vvjjať netoliťo ditťy nabýimají užitíu ze
zbožnéhopoučorání a tvyhfoiámání Morffili
nef, i dofpěli, jať protejfanti tať fatolici, majijinmnohoděfowati.© Wlažnífatolicibyrají
totiž proftředfem nd pomzbuzení fu Úonání
potumojti fivatého náboženjttot; a protejtantim
je Doftámá přiležitojti, aby fe 8 fatoliďou tvi
rou a 8 powintojtmi, ježto uřládá, feznámiti
mohli.

Strátťy čas po zřízení fíájítera fm. Bor
fily mwLondýně byl jiny Flájiter téhož řádu mOrfortuzaložen.| Šfatvnétotomějtomá
Divadcet foleji, tv nidžto je rozličné tvědy a
umění pějtuji; ale fatoliďému naboženítiví Ř
tant netopučuje. Důležitou práci tuto přetozaly
tedy MWorffilinfy; ujely tofjaf 3 počátfu Hino
bům: úejnázim je podrobiti, z nidžto ani pofud
jejitě zcela neroytvázly. „Dům náš,“ tať pfala
roťu 1857 jedna z nd předjtarocné Do flá
fitera Klermoutifého me Šrancouzíh, „dům náš
jeft tvelmi maly; ©jivětnice, tv nížto jíme ji
ddivaly, mufely jíme pojtoupiti a ji tve ftvět
nici fifolní pro fudé Dimťy proměniti; nyní
jidatváme 1 fudpní. Sejtiť nám zapotřebi
trpělivojti a Oůivěry, je nám Bůh fu pomocí
přijpěje . „ Počet dotmanef najjih jejt fEro
rony, jařo počet fatolifů toůbec; zatim fe nám
rofjaf přece práce nenedojtámá ; mámeť uftatmičně
ořolo febe něťfoliť ojob, ježto budto Ču přijet
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Čtu, neb Ču zpomwedia neb fe fivatému přijí
Jiti „Ppřipratvujeme.Žladřě to zamějtnání, EteréžnáěradoftiaLlaženojtinaplňuje..— Mějic
fyéten byl 1 mějtě tomto letoš ponejpriv 1ve
čejně flaiwen co měfic zivlajitně tvčnomwanyfu ctětí

Pauny arte, fterčsto te bohužel! iw frajinád
tědto tať málo lajfy a ucty Doftárvá. Jačáteť
pobožnojtitéto učiněn byl tv malé faple najýehoufEavU.Sfoda,jejetaťtějná.© Wnozijobě
přejí, aby zde jaťo iw Berlině Fojtel s flajjte
rem tvyjtamvěn byl; jloužilot by fo zajijté fe
cti Boží; než neDojtátvá je projtředín; ale
mmtjinntedůmwěřomvatiie Wrozřetedlnojt Vojí. "

Sprámu tuto o ftavu řádu fiat or
fily 1v Angliďu nemižeme zajijté lépe fEoučiti,
uežli forvy, jimiž je wwletopifrd tohoto Čadu
fončí zpráwa 0 založení flajitera Yondýnjleho :
„řezby vflamwenáfivatá Borffila milojtivě
draila toto fimč řadu fivého, fteréž fe rozihiřiti
fitaží 1Všemi, Údejto je Čivětice tato byla aro
dila ; 10zemní,fteráž, Čoyi pozehumta byla a vjíro
IventČivatýd fe unzdivala, Úterů;tvjjať za nafjid
dnu vozČobnictivím a Čaciřftivim znefivěecha a

Lažitvojti, jaťož i tijicerýmůi z mí nervybimtedlně
podázejícími naruživojtmi pojjfrčna jejt.“

Rofu 1856 odcbraly fe dive řeholnice
řádu fiv. Aorfjily z fraucouzfieho mejta Hou
figny do Rarie 1WPrálotvjtivi vedení, Čdešto již

3 počátťu ojmnácteho jtoleti vad fivaté VWorjfily
obzivlájitně přičiněním Čtčží toivarysitiva Ježi

Holwa zaveden byl. Ale bo vododu fueži
těchto mwloudily je pozuenahla Dv flajitera tohoto
rozličné vady. Ja tou příčínom obrátil fcetv
notvějjíi době arcibiffup Eralotvfttvt řerťého pt
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femně fu předjtatvené nadzminěneho fláfitera
francouzffého $ projbou, aby mu odjud Divě
řeholnicepojlala. Ra opětoivanou projbu jeho
vydaly je fEutecné divě řeholnice z Mon.
rigny na cejn do. Rarie. 1.. Dubna, roťu
1856. Vojtavjje je jiťajtně do Refa, natvfiti
vily mějto Syru, dej je něťoliť Om zdržely,
jefito ae £ daljji plavbě příhodný nebyl.
Wěelto toto fejtňivá ze Diwou čájti. M jedné
cajtí, fteraž tlajíně Syra je jmenuje a Úteváž
u paty drn lezi, bydleji téměř ami nejjed
ocení Refotwc; druhá čaj, Ocrmopoliš zivaná,
vyjtatvena jej na 1ordnufamém, u 30c vbý
vaji fatolici. W nemalé radojti jivé nalezly
tu řeholnice tyto Ipoleť fejter fiw. Sojeja, Ete

vež fe tam byly ze země francougife dojtaly.

Čo je tojjať na nejvýš zajimalo, byla ofolnojt,ze fe tam (hledaly s Worfilinfanu, fteréž, jattobytvalozazivobytíjvaté| zaf(adatelfyně
Angely, porůznu u rodičů a přibuzuvů jivyd
suvy jjon; jeft jid ulefpoů třidcet, a fddzivají
ie Oiwafráte za deu Ču ipolečnému fonání po
vožnojti ivwyd a £ vyučování mládeže.

Dočeťatjfe je nadzutněné DivěVWorffilify
přihodněho twětru,ftoupily na [odi, a plamivffe
je čtyry bodiny Doftaly fe iiťaftně do Rarie,
fdejto vd vbymatelu přuvětivě přijaty byly. DLovlajitně| arcibijfapjimlvjemožitěotcotvjfou
(ajfu vou na jeivodůival. Be řlájiteče< Rarii
nadázelo je tebdaz toliťo defet řeholnic, te
réžto veiměš dobrou tvuli ožitveny byly, a
nomé foudružfy je jrdečnou radofti přijaly. Bo
přidodu fiwém začaly fe řeholnice 4 draucie
přijjlé horlivě přiučotvati řeči řeďé, načež tv



232 Rab -v. Worffily tromě Curopy.

měfici Čvětnu jiš te fifole uftoiwu fivého pra
corvati počaly. Počet žaťyů, jidáto před při
bodem jejich fottva Divadcet bylo, tve frátřemčafeznamenitětruftl.© Ajednamvijepaťfobě
frauconsfté tyto řebolníce mezi nomými fpolu
feftrami fropmi nádylnojt a Omvěru, počaly po
anenabla rosličné tvady odftraňotwati af při
fnému zadomámán řeboly potvzbuzvmwati.

Roťu 1857 umřela pofarvádní předjtatvená,
načež jedna 4 přijildů řebolnic tědto, matťa
Agatha, na mnfto její zvolena byla. Když meji.
tím práce ujtaivičně přibýmalo, iděly je iu
ceny, žadati předjtamenou flafitera tv Wontigny
jejité o dvě fejtry, fterci tam jEutecně tafé po
flány byly. Járomweň fe přihlájily Droě panny
tamějfji, jedna 3 Rarie a Druhá 3 Sermopole,
šadajice, aby dv fláfitera přijaty byly. Dat je
naditi, že půjobení Morifilimef ani tu bež jů
doucid ropjledťů uevjtane.

Slatva vfmá.
Jab ftv. Worfiily < Americe a w jinmý díleh

jwěta.

Oudomnim dcerám fivaté %ngely dojtalo
fe cti, je byly privními řeholnicemi, Úteréžpře
plawily fivé atlantiďé moře, by tv Americe
ditťy ditvodu proftředlen fatolicého nábožeu:
ftvi rozdělamvatimobly. Aejroetijih záfluh framu
toho 1wydobylafobě ctihodnů matfa Maria
od Wtělení Syna Božího, řeholnicefta
robyleho fláfitera Zourffeho.

Sbožná a borlitvá řeholnice tato narodila
fe r. 1599 ie Šrancouzifu tv ftarojtiném mějtě
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Sourfu, Údežtodruhdy ftvaty Martin biffupem
býmwal.Siž to utlé mladofti fié projeroorvala
mweliťoulaffu £ hudym a frdečnou zadoft, by
jin tw potřebáh jejid pomáhati modla. © du
dými nejraději obcomala, a nejmětjjim potějje
fit ji býmalo, fogž byla 8 to, aby jim něja
fou flužbu profázala. Sivěta fe odřici, a toliťo
Bohu, a z láfty £ RNěmududym ffoužiti, bylo
nejiětiji toužebnojti jeji; proto byla již to pat
náctém roťu ftáři tvého obmýfflela toziti na feřebolufiv.Benedifta.| Podrobimfjifenicméně
přání rodiny fivé, toftoupila to ftatv manželify
8 majitelem dílny na hedbám m Pařiji, jenž fe
jmenoval Martin, odfudj Maria tve fiětě
pode jmenem paní WMartinomé známa byla.
Weťoli muž tento ctnofti doti fivé oceniti uměl
a ji při Čaždé přiležitojti [afťu a mážnojt jivou
na jevwo Oátval, bylo přece ividěti, je Maria
Ive fatvu mauželjfem fpofojena není. Sňateť
jeji mfjať dlouho netrival; již po divou letec
itala fe tvdovou 1v jedmnáctém roťfu tvěťu
fiveho, a nemajic žddného jmění, nalezala fe i
še fonem fivym, jejž byla nedávno před finrti
manžela jiwého porodila, u iveliřé bídě, Čte
roužto tvfjať odhodlaně (náfjela, hledajic utědy
ive fivatém náboženjti. 25uminila fobě petvné,
še fe zcela fivěta odřefné a že we Prozřetedl
nojt Bojí naději jivou fflůdati bude.

Ujpořádamjji záležitojti jivé tv Pařiži, ta
iwrátila je Do domu otce fivého, Čteryž ji u
febe zniti žádal. Zu byla Yaria melmi jEronmě
átrva, zanáfjejic fe ponejivice modlitbou a pečli
mym 1vgydhomátváním jana jivého. Během tim
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učinila iveliťfy profpěd tv dofonalofti; vozjí«
majic neuftále fivaté pratudy, utorzomala je
faždým duem W lajce £ Bohu a £ Hudym,
jesto za. trpící udy Sežijje Chrijta potva
žoivala.

sov byla po cely roř tafotvy vd fivěta
odloučení) život ivedla, udála je ji přilejitojt,
při ntž mohla doťázati, še tento ojamělý žitvot
ant a nečinnojti, aut jnad z touhy po nějaťe
neoomijlojti nezivolila. Sedna ze fejter jejich,
fteráž zuamenitý obvod iwebla, požádala ji,
aby ji nápomocnou byla. přeje tojjechuu uedhut,
jaťoui Maria © životu iweřejnému měla, odjtě
hotvala fe přece £ jejtře Iwé. Zu fe ivfjař Do
brotyjeji naduživalo; ufládalyt fe ji nejvbe
tinějjít a uejpodlejjjí práce; netoliťo fejtra jej
8. manželem fvym, nybri © flnžební fe £ ui
iněli mwelminepřivětitvě a hrdě. Paní YWarti
norá fe ale 3 těchto uforů radovala, mo nad
to jvbě taťé jejitě famu rval: ně mrtiení "fa

dala. Lájťa Č tě, jenz 8 ní netolidué Bodeli, byla bezpřiťíndná ; £ jejtře je domwala s
nejivětjjí ujtupuojti, a ilužební Iv nemtoced)fivýd
nezřidta pecluvé lajřy jeji zaťujily.

Sonečně ale litotvala fejtra jeji Dezprámi,
jaťež fe bylo pofud Marii činilo, a fežnatvji
jdopnojt jeji projila ji s manželem fvyn, aby
je tve jpráru zaležitojti jejid uvázala. Zu na
byla pan Wartinová přiležitojti, při fteréj na
jiveřenou. fobě Oomáci čeleď Ipahtedlně pujobitimohla.| Mčťolitfjaťnohyprůcentizatie
fena byla, nedala fe přece w obmwyříjý po
božuojteh jivyd myliti, ano faždym Dnemtvice
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av Dudomním životě profpimala, a Buh ji taťé
čín dále tim tvětifimi miloftmi obohacormní.

Sať žila až do Demět a Drvadcátého voťu
ivěfu fivého; tu tvffať již déle náčlonnojti jivé £
životu fláffternunu odolati nemobla. Po nále
šité | zfoumání, zdaliž fe ftatvu řeholnému
ffutečně od Boha potvolána jejt, ujtanotmila u
febe, je bude žádati o přijetí do flájitera ftv.
Worfiily tv Tourju, fdež tafé r. 1631 jEutečně
přijata byla. %le jal tvelifou obět mujela jejjtě
před úplným tvftoupením Do fláfitera přinejti!
Welať, jať podotťnuto, fynáčťa, jejž trDečně
milotvala; i obátvala fe, aby, zbatven jja péči

mateříťe, nepřijel Do zl4d vufou n nepojověbázné Boží, jišto mu byla pojud tať Ledliivé
iv jrdce tvjitěpomala. Duměřujíc tvfjař tve $Šro
sřetedlnojt Boží, odervzdala fyna, nejdrašíji to
poťíad, jejž na fivětě měla, příbuzným fivým
$ projbou, aby o dobré ziveĎení jeho tvjjemožně
pečotvali. Ra to fe dala na cejtu fu Eíájiteru,
na Fteréž ji milotvany fynáčeť doprotvázel. KDYŽ
je 6 ním. u brány flafiterní loučila, zdůlo je
ji, jať fe o tomt později fama tvyjadřila, jalo
by fe Dujje jeji 3 nárannou bolejti od tělavolučotvala.— Aleučínuvíjí11náfilí,tvĚročila
do flajitera, Čdežto zatim padoliť tv hořťem
pláči ponořen u brány fetrival,nifterať fe uti
ití nedaje. © ujedatvdu Dlafem projil řehol
nice, aby um budto matfu torátily, a nebo
aby ur Dotvolily, Ly zárotveň 8 ni tv Pldjiteře
širvot řebolny ivéjti mohl. Reholnice byly ud?
vaumě pofuuty; něřteré notviďy frdečně pla
faly, ano měnily Marii 3 ttvrdojti frdce, jejito,
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jať fe zdálo, na upěnlimé tvolání fyna fimého
nedbala. „Ad!“ pfala Maria později, ivypra
iwujic událoft tuto, ab! dobré feftry tyto ne
miděly uzťofti jrdce mého; nervěděly, jať tv něm
aápafi lajfa mateřjťá 8 měrnofti, 8 jaťouž jfem
fe fnažila upoflednouti blafu, jenž inne tvolal
Č životu řeboluému.“

Oběti této nenedal Bůh bez bojné od
měny; Onť naplnil Warii utějfenýmpofojem a
popřál ji vadojti, že fyna fjivého mwDázní Boží
fetrivatt a na cefté Oofonalofti projpiivati 1vi
děla. K doplnění jeji vadojti jtal je fun. rofu
1642 DLenediftinema rofu 1696 umřel jaťožto
převor to flájíteře Wontmartrefféem ive ran
couji, pozujtatvi“ po fobě potvějt fiwatého
muže a ivýtečného jpifotvatele.

Óned po ivfročení fmém do tlájitera fo
nala Maria potvinofti normebo ftaivu fivého 8
taťotvou horlitvofti, a medla žirvot tať přífladuy,
še nedlouho po fložení flibů řlájíternýů tvud
Úyní notvicef uftanomena byla, fterýžto úřad $
iveliťym uújpědem zaftámala. S poučení notvi
cef fepiala taťé ztolafitní Únihu pode jmenem:
„Stťola fřejťanýfa.“

Sati fe iwjjať otevřelo Lorlivojti jeji
nome pole; do dalefyd frajin, £ Ovofym narodůmbylaYřariaodBobapovolána.| Já
možná a pro čeft jmena Božího borlici pani
Va. Peltrieomá uminila fobě tebdáž, odebrat
fe Do Kanaby m Americe, by tv obracotvání a
pozdělárvání Ditveť tamějijih Divodi pracorvala.
Ajemilať tento umyfjl fivuj Warii, Eterdj ji
ibned flibila, že fe 8 Domwolenimmrnid fivyh
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aáromeň 8 ní na ceftu myda, by život ftvuj
prácem o Dudormní blaho tamějíjíh obpmateli
zafmětitt mohla.

Kanada leží na fetveru tv Americe a při
náleží upní Angličanum, fteříž fe ji r. 1755
amocnili; za oněd čaft tam rvfjaťmládli Fran
couzotvé, od nidžto frajína tato objemena a
to priní polomici fedmnáctého ftoletí ofadami
zlidnéna byla. $uda < Kanadě jeft tětjjím
dilem úrodná, tehdáž ale byla jefité málo tvzdě=
lana a buftými lefy poťryta. Podnebí tvfjať
melmi příjemného Črajina tato nemá; Lýtajiť
tu tuhé zimy a meliťfá horfa; jaro a podzimeť
trvají jen něťolit neděl. Welifýh příjemnojti
fe tu tedy Maria naditi nemohla, tím. méné,
ponětvadi tamějjít (id 3 tětfjiho dilu Ditvoťý
a nemzdělaný byl. A ť tomu, jať velifých ob
tijnofti a nebezpečenítmi poffytomala za oněd
dob cefta po moři, na fteréž ubírajicí fe Do
Stanady něťoliř nějích ztrátviti mujeli. Tim
roffim fe tvfjaf Maria odftraffiti nedala. „Bimf
fice,“ pfala paní Peltrieomé, „že země ta jeft
plna ledu, trni a bodláčí, ale oheň Duda
fmateho jejt 8 to, aby to tvffeďo ztrámil.“ Re
dbajíc tedy na obtíže a přeťážťy tvydala fe na
ceftu ve fpolečnojti jedné z řeholných jefter
jod 3 Elajitera Zouvjleho a jiné Worffilinfp
3 fongregace Pařízíťe, jaťož i nadzminěné zbožné
paní a tří řebolníc, fterež ujtatw £ ojjetřotvání
nemocnýd tv Kanadě založiti mínily. B této
fpolečnofti tvftoupila Marta na [od dne 4. Evětna
tofu 1639, a po přeftalýů tificernd obtižnofted
a nebezpečenftmih dorazila Čonečnědne 1. frpna
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téhož rofu do Kwebelu, blaroního to měfta 1
Kanadě, Údež pať tláfiter řadu jmébo založila.
su fe brzy I$romaždomwal ořolo ní znamenitý
počet Dieť jať 3 robin tamějíjih divodu, tať
i 3 rodin Grancouzu, jenž je byli to frajině
te ufadili. Maria je topučomala 8. tvelifou
horlirofti a tepělitvojti, pofladajíc fe za fitaft
nou, že ji popřáno bylo, rozfiiřotati zudmoft
pramého Boba < frajinnd, Čdež Sméno Jeho
pofud ařidfa jefitě tozýivano bylo.

Uťe 8 jať mnobými obtižnojtmi a nejnů
gemi ji tu bylo 8 počátín zápafiti! Dim, w
něm fe byla $c fejtrami frýmu ubytonala,
byl příliš tějný a nepohodlný, tim: tvice, fdyž
jim po nějaťém čaje jejítě něťolif jinnd řehol
nic z $raucouziřa na pomoc pofláno bylo. Při
rffi fitědrojti, 8 jafouž jin zbožná paní Va
peltrieomá pomoci poffytotvala, nedojtámvalo fe
jim přece mnohých potřebných měcí, a © fonu
byly jejitě © ohněm tocliťou ztratu utrpěly. alle
Jarina proto přece myjli neťlejin; jřladalat
Vždy petvnou nádějí tv Boha; a nadeje ta
nebyla zabanbena. Prozřetedlnojti Boží doftalo
fe Marii (Cutečné potřebné pomoci, taf 3ňe fajíter
fivuj opět ivyftatvěti a potřebnými tvěcní za
epatřiti mohla.

Jofu 1664 byla bhorfima řeholnice: tato
těžťou nemoci uatvjitivena, jižto $ tuelifou od
danojti a, trpělivojtí jnnfela. © u ivyfofém
ftařt frvénr a uprojtřed bolefti uepřejtůvala v
dobro ditef pracowati, a přihledajíc © tomu,
aby fpolujejtry její 6 ivětjíim ujpědem meží
mimi pufjobiti mobly, fepfala pro ně flotunté řeci
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an obymatelu.af pracovala fmatářeholnice tato neujtále 6 udramnou borlituojti
a še jádDoucím ujpeden až do rofu 1672,
fodejto ze ftoěta myfročila, by tam na měčnofti
hojné odplaty za práce a ctnofti fivé Dojahla.
Bamátfa jeji jeft tu požehnání. Mimo jmeno
vané již fpify pozujtatvila po fobě tafe jejítě
jiné, fterežto o nadobyčejné moudrofti a zboj
nojti jeji fivedci. Wytečný bijfup Bosfuet ji
pro horlitvoft, zbožňoft a moudrojt jeji nazruní
ereji Aotverancie.

2 obrodu flafitera fv. Morfiily 1 Ku
nadě fpatřuje fe podnes ftrom, jediný to, jený
3 tehdejíjiho leja pozujtal. Zejtiť to. Ivážný
jefen, iw jehošto ftinu Dyla tvěhlajná tato ře
boluice po Diva a třidcet let utlé duvťy fanad
ffyd divou ofolo jebe (hromazdĎotvalaa je
we fivatém náboženítmi a jinýd potřebunůý
ivědomojted cričivala. Proto potvažují tanějjjiWorfiifinfy| pojud.fromtentozaOrahocenny
ojtatef po zbožné matce jme Marii. Je če
bolnice tyto i ja najjih dnu tm Kivebefu
iwelmi Úlahodatně půjobí, toho dofivědtují čafto
L nepřátelé Girfiwe fatolicé, ttvrdice, že je utlym
Onvfam 1 ujtatout fiwatě Morffily inýborného
toydhormavání doftámva. .

Ye menfid zájluh ivydobyl fobě řad
fivaté Morffily tv. Yuifiáně, podobně 1 Aut
rice, fdcž tve Dlatonim mejté Frajiny té, IU

Yotvém| Orfeanurofu1727.fíájitevpatošen
byl, iw němito tojjať řeholnice po nmodá létamuoboprotivenjtivía uejnázifudfjeti| mu
jely. Obec Guifiana (eži na západní a Dilem
na mmýdodní ftraně Doleiíliho VMisfiéfippa, a
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náležela tebdáž podobně Grancouzům, nyní jeft
ale cajti fpojenýh obci. Alafiter fiv. orly
pufobi tam podnes topučorváním Ditveť a ho
mánim firotřu mnobo dobrého.

Jino tyto bylo taťé tv Americe jejitě
nmobo jinýh řlájíterů čádu ftv. MWorffilyzalo
šeno, jať n. p. to Zoledu, to Slervelandu, to
Yotoém Jorfu, to Óatvané a tv jinydhmějtác.
Š ga nafjiý dnu přidázt mnoho Worfiilineť
a roaličnýsý europejífýh frajin do Amerify, by
tam note fíafjitery zaťládaly, ru čemž jim ta
mějjji biffupotvé tvffemožně fu pomoci přijpi
tvaji, tvědouce, že borlitvé apojtolfoně tyto Č
zadjomvání a. rozfjičení viry. fatoliďfé nemálo
dopomábaji.

Ale netolifo do Ameriťy boftaly je panny
řádu fi. BWorffily, nýbrž i do Yfie, Čdežto fe
ufadily 1mmějté Batatvit, ve vydodní Indii,
a do Ajriřy, čdež o Algirffu tlájitery maji.

Yujineť fe zajijté obditvotvati řeholnicem
těnito, potvažujiíce, Úterať fe od podnifuuti fimého
ničan odjtrajjiti nedají. Redbajiť zajijté ani
na obtižnojti cefty, ani na nejnáze a práce, ja
Čéž ji m cizi zemich očefámají, ani ua Což
[ičná protitvenjttt, jafyd se fjtrany furorvyh
obytvatelt neb zlomyjínnj nepřátel Cirfive 8jiftotouuaditifemohou.© Opoujitějiťmilotva=
nou tvlajt fivou de toffiu, co 10mmilého maji,
a vydávají fe ua cejtu do taf vzdálených
Črajin. ečiniť toho £ ivůli nějaťému čafnému
atíťu, © iwuli frvobodnějíjímu životu, neb z omr
zelofti a jiný podobnýrý příčin, ja jaťyniž
mnozi do Ameriťy fe ftěbujt; nýbrž jediné z lafÉu
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P Bohu. Rebledajíř tam jiného fftějti, nej
aby imlábež poblami jtvého nábožně wydo
iwatvati a tím čejt a flátou Boží rozimtojomatt
mobly:

Še utlocité panny fyto nežčidťfa $ Frivdce

jietit frdeem vlajt ftvou opoujítějí, ivideti z DO
piju, fterymiž fe něťteré z ud jejítě jednou
před odplutim fivyn © býmalýní předftaive
nými, ipolufeffratni neb příbuznými a dobro
dinci fmými lončivají, neb fteréž jim nefdy

PT 3 cizích dilu fiwěta pojilámají. Zať přalan. p. fjeftra Ambrozťa, řeholnice 3 flafitera
Wudjřeho me Fraucouzid, před odplutimze při
ftawu Havre de Grace-ffého býmalé předfta
rené Mé nez jiným L tato jlowa: „efitě
něřofif minut a uzřím frafnou ofcinu fiwouta
pojledy; zanedám 1w ní tvfjecďo, co mměmnilého
jejt, obdržnu jefite uapojícdy "požehnání od fpo
lufeftry, fteráž ime Oopromázt; tato mi udělit
požehnání we jutenu Yajjem, a toť jejt in
Doftatečnon utědou, jejito pojednání matťy při
vádí požehnání 8 nebe. AB onom ofamižení,
foyž fe žebnající vuťfa jeji nade úmou fuaffeti
bude, fejilet zajijte Sojpodin fil a z:nušiloft
Do jrdce mého; na WehoťfFládam naději vou!
A acfoli při pfan tědto řadťu hojné j54) fntú
čejt tiwač mon, frdce mé je předce nedejí.
No yprázdním aš do poflední Fripěje falid
tento, jehož mi Šojpodin podamac> Ad! mo
dlete, modlete fe za dcer fivou; zaponicůtcž

na zárnmteť,jaťyj Mám fdy byla Pkpoflední ofamžent je již přiblížilo ; 8 Jánem
Bobem! matfo má, 8 Aánen Bobem! ůjtaň
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tež tvždy matfou nou, jatož i ja nepřejfanubyti dcerou Baffi.“.

„Ayzpotidaly jíme fe Oueé ráno tve
drátu Banng Warie, byly jime přítomnyoběti
mjje fivaté a přiftoupily jíme Ču ffolu Janě;
tvzýiwaly jíme obě Pannu Marii, projily jíme
ji, aby naš odporučila BožffémuSynu ftvému;
pať jíme je před obrazem jejím rozloučily še
tvffim, co nám milého jejt. © Pánem Bohen!
to nebefich fe opět uzřime!!!“/

Zať fe ubíraly zajijlé i jiné se jrdcem
boleftným 3 tvlafti fivé; ftaloť jih to mnoho
přemábání ; ale 3 [afty £ Bobu učinily fobé
náfili, začež fe jin napotom hojné odměny již
i zde na tomto fivětě doftalo, poťoje totiž, Úte
véhož fivět dáti nennže. „Sfemť Dlažena,“ tať
přala nadaminěná feftra mbrožťa později 3
Rorwého Orleami m Americe, „jfemt fiťajtna,
mila matfo; Bud mi hojné nahražuje oběti,
jež jiem 3 lájy © Rému přinejla ; nabražuje
mi je utěďdou dufje a intěním pofojent, jidito
mi pojffytotvati nepřejtátvá.“

Slatva betvata.
© účelu a důležitojti řadu fw. Vorfjily.

Snadno zajijté podopime, fterať je řád
fivaté Borffily tať rydle rozifiřil, porážime-li
učel a Duleitojt jeho. Dle umyjín a uffano
ení jiv. Angely mělyOudotvní Dcery jeji te
umělé učiti, zarmoucené těfjiti, dudé podporo
ati, fipitály natvjitětvorvati, nemocné objluho
tati a tvubec podrobotvati je tjfelifym prá



Účel a tůležitoft řábu fm. Worffily. 243

cem, Ču Eterýimž by je Eřejťanýlá [újta twolalu.
Ady fe tvffaťfpozději tato od fn. Angely 3
[ožená fpolečnojt proměnila tw řad. cirferoní,
o němto přijná Člaufura zatvedena byla, rve
nomwaly je panny řádu fo. MWBorffilyivýbhraduč
ivyučotvání a mwydhorámání jenfče mladeže.

2 založení fpolečnofti jim. Morffily jetv
fe patrně, fterať Prozřetedlnojt Boží nad Čir
Či jivou Ldi, ji před utofy nepřáteljlymi bájí
a fterať ji w potřebáchpomoci a hojný pro
itředfů poffytuje, aby dilo fobě jivěřené tvyfo
uati mohla. Společnoft fo. Worfily potvftalů
pod frájným uebem SStalietv feftuáctem jtoleti,
Údejto zmvládala tvelifá netvědormojt, 3 nížto fepaťrodilytofjelifénepraiojti.| Žétonervědo
mofti a zfaženojti mratou Úledeli ftoupenci u
therorvi použiti, a fnažili fe tojfemožně, aby
bludy frvé i m jižníh Lončinád vosffiřili, jaťi
to byli obaivlafitně to fervernýů frajinád Weueďaučinili.© Buh.dtějezfázyplnézáměry
jejich zničit, abudil 8 jedné jtrany Sgnatin to
jolu a $ druhé Angelu, jimito toznejjené dilo
obnomweutfpolečnojti lidjfe proftředření ivydowárvánímládežefiveřil.© Sgnatiusa Angela
jeden druheho nifdy uefpatřili, ato jnad au
jeden o druhém neroěděli; a přece nalezáme
taf nápadnou podobnojt 1wpotvaze jid šitvota,
mw cíli, jejž 1 byli iwytfuuli, tve projtředcicd,
jidito fe byli £ dofažení tohoto cile udonili,
M dilád, jež byly toyfonali, flovem podobuoft
nr celém doivání a ie toffelifém počínání je:
jid. Oba zmolili totéžhejlo: „Ku mětýi cti
a flámě Boži;'“ oba fobě mwytfnulitentýž
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cil, totiž ivyhomátvání mládeže; oba byli pu
denífin duivodem, žitvou totiž, hluboce zafořené
nOIvIT0I 3 U obou je ipatřuje tatež jfrommoft,
za. Šterouž nedtěli připuftiti, aby jpolečnofti

odnidzaloženéjo jménanofily.| Wčťoli
byli oba náramnou lajťou £ jamotnofti zaho
řeli, toujtce po fladřojteh štvota rozjimatvého
a po tubé fajicnofti, ztvolili přeceživot obecný,
a uftanotili řeholu, Fteroužto fe uĎotvé £ ujta
iwičnénut obcování še fimětetujarmazomali. ři
činou podobnojti této jejt, je jať fiv. Sgnatiué
tať i fiwatá Šugela pomzbuzení a tvedeni byli
tůni Dudem fmatyu, jenžto jih použil co
náftrojit, jimiž nefčijíné imožitiví uconýdh
duff od bludi a o0Ď náfazy mratvt zacho
iváno bylo.

Augela je tedy ftala poblamí ženffému
tim, činí byl Sgnatiné z Yopoly pohlmní tt
fémut; od nl půtvod béře řád, jehosto zwlajit
ním účelem jelt, wydotvámati mladé Divfy tu
bázii--Boží, tvejti je £ tvyfondmání potvinnofti
frvatého náboženjtivi a poffytotvatt jin zúrotveň
tafotvyd tvědomofti, jidšto by tv Domácnofti a
r rodimém žymote, jalož i tu obcomam 8 ji
nými zapotřebí muitimohly. Yčimo literní nění
mely dcery jivaté Augely divfy taťé mjfelifým
prácení ženjíhm tvyučomati. Buh dilu tontuto,
Cu Fterénuž byl Angelu tomĚeutim fivym po
vzbudil, patrně žehual; tvyučotvání a tvyeho
iwáivání Oudomníd beer Ctvětice této, založeno
Jfouc na fivatéu naboženítiví, přinajiclo v ončd
ueblajýhh dobůd neocenitedlného užitíu; a od
tud fe tedy ftalo, je řad fw. MWBorffily6 po
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Ouvuhodnou rydlofti po vffeh fončináh Ču
ropy, ano i tv jinyd Diled fivěta fe tTozffi
řomal.

Šteholnice řádu tohoto pracují i za naffiý
Dnů še tvýjí přičinlivojti o zbožné zivedení a
civičeníDuvef; a tvyhotvávání a tvyučomání14
vbymláfitně poblami ženýfé udnejtvýš zapotřebí:
obytvlájitně poblamvi zenjté, pratvim, neboť ač
řolí zuámojti fro. iwiry a pratvé zbožnojti Čaj
demu člomvětu zapotřebí jejt, přece obatvláfitně
poblami zenjfenm bez nid obejití fe nelze: jefito
poblati toto bez náboženíhi ani famo blažené
a fpofojeně jíti, ani ta jiné fpafitedlně pufo
bití nenmuže.

Zolifo w udboženjho: nalezá poblatvi žeu
jté utědu ie nnohonájobunů ftrafted, jimáto
podrobeno býma. © té doby, co byl Buh po
ipádaném hřidu iwráji řefí Čvě: „Rozgnno
žim bídy tvé a početí tiwá: m bolejtt
voditi budeš děti a peĎ moci muže
budeš, a vu panowati Úude-nad te
bou“ (L Moji. 3, 16); vd té Doby malilo fe
na pohlavi jenjfé rozličné foužení; od té Doby
je ftibaly mnobhonáfobné, pojud nepoznané bo
(ejti; od té doby jtala ic jena, obztvlájítně
mezi pohany, otrofyní ntuž:, Čteryž 8 mi libo
ivolně nafládal. W Pane Yarii tvzejila fice
ubohénu pohlavní jenjÉemu bivézda utědy. le
ačřoti Bozfly Žpn unepojiíhvrnéné této Panny
učinil 1vfjeďo norvé, ačťoliw i fimutnp ofuĎ po
blami ženffého znamenité umivnil, ano ženu Čnotvédujtojnojtipomwýjfil;nicméně| odjudfu
Atce nebejťebo nad ženou tv ráji pronefjeného
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nezničil, a jenu od poddanojti muže a 00 tvffeliťydfouženíaftraftizcelanevitvobodil.© Me
naleanei flabě poblatví jenjfé potřebné utědym pomoci tve fivatén náboženítvi, darmo jih
jde hledatt bude.

A jať jpafitedlné Dude moci nábožně tvy
$omaná Diva půíjobiti na jiné, obzwlajitně co
manžela, co hofpodyněa matfa! Danželfa,
jejtšto pomwolání jeft nad míru obtížné, má za
jifte awlafitní fily zapotřebí, aby iw trpělivofti
jetriwala. M Poe nalezne potřebné pofily této?
Sajifté toliťo we fivatém náboženíhi A je-li
manžela oprawdu pobojná, Dude tafé mírná,
ida a uújtupná, Dude £ manželi fivému plna
lidnojti, přivětivojti a občtatvojti, jahomwa
mu toěrnoft a lájín a ribec tvždy tař fe cho
tvati Dude, jať fr. náboženýti mauželfanpřed
pijuje. Tafotvýn domániní zajijté netolifo 101
jeli jménu břemena ulehčomati a hořfojti ftamu
jeho oflazomati, nybrá i na mratvy jeho bladněpajodiíibude.| YajfatvauíDomluvána
vroucí projbání, Dójenmuénma fietrnému na
pomitání a obzivlájjíně fizání choti fivé manžel
tať fuadno neodolá; a nadto zbožná of ne
přejtane za manžela jveho je modliti, aby jej
MuĎ tve ctnojti zadhotval a neb bloudil opět
na pratvou cejtu přimedí. aťufienoft nás
uči, že zbožné fnaby a modlitby bobabojnýh
manželeř nezřídťa $e zádoucim mýjledlení fe
potťátají. Wyplňuje fe tr čafto tvýrořjiatého
apoftola Patwla, že muž neměřicí jEeje

jenu wwěřicí pofiměcen bymá (1. fi
Korint.7, 14).
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9le mténé duležité, a tvjjaf tařé +ne méně

obtížné jejt povolání jený co Dofpodyněé.
Št -byrmá obyčejně zujtaivena péče o celou Do
mácnojí, při čemž je. Den ode One, voť od voťa
od rána až Do Ivečera frmáceti mufi, nenale
zajíc čafto ani IV nocí pro nmohé ftarofti po
třebného odpočinuti. Zémto flopotám by zajijte
mujela brzy podlehnouti, foyby ji náboženjtví
nedodátvalo myjli. MWudboženítimi nadází ne
tolifo fama pro febe potřebné jíly, nýbrž pro
ftředfem něho muže © ua domácí fimé blaho
datně půjobiti. X tout mítvá nejen Domácí,
nýbrž ©jiné, obstvlájitně paf znamé a přátely,
bude, opujitěné a nemocné ua jrdci; 1 tito
jejt pomoci čajto zafujfuji.

Ule nábožně mybhomwandhojpodyně nepe
cuje tolifo o čajné zaopatření domáciů fivýd
a jinvh nuznyd a potřebných; onať i Oudo
tvnid potřeb jeji nifdy 8 očí nejpoujít. č
Douc z tolajtuí zFujffenofti, iaf pratvá nábožnoft
člomwěťaDlaji, pečuje 0 10 tvfjenrožné, aby i
jiní flosdení ©přiťfadem Ivy. Pratvou ná
božnojt do jrdce wfjtipila. © tafomé bojpodynt
plati floma jtarého zafona: „3enu filnou
foo nalezne? 3 dalela a 3 poflední
fončin jejt cena jeji“ (OBřijl.31, 10).

Wejduležitějjit tojjnÉ a nejivanejjenějíji bo
iwolání ženy jejt jeji Potvoláni co matfy;
ale „prátvě tu fe nejpateněji jetví, jaf tvelice
potřebí jejt, aby Ditvfa nábožně tvyhomána
byla, mů-li něfdy tvznefjenému potvolání to
muto náležitě Doftáti. Sen nábožná matťa bude
moci ditťy fivé Če cti Boží a Ču blabutvefifere
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ipolečnofti(idjťaoddotvámvati.© ŠivatyAugu
ftin, jenž ivědel z tvlajtní zťujjenojti, co nábo
ná matfa tvyřonati může, a jať mocný tvplyt
na ditfy mají flotva, modlitby a fÍzy její, pratví:
„Dejte mi fivaté. matťy, a ivejiřeré poťoleni
lidjře jivaté tván tvydormám.“ RWábojnámata
pomwažuje ditťy fivé za wweliťy a Dradý poflab,
-a proto je dle naponunání fmateho Sana 3la
toujtebo ftřeži 6 mwelifou pečlitvofti, tvýjeco pod
niťajic, aby ji jih netydral lupič Uftivy. Wy
$oiválvá je tedy iv fázní a Lázní Boží, Ivodi
je £ Bohu a fu ctnojti netoliťo jlomwem,nýbrž
1 přiťladem, Eterýžto Dle mwprofu fivatého Ze
vonpma u Iydorámvání ivice půjobi nežli
flotvo. Medouc tojfať, zeby tojjelilé Inažení jeji
u ivydomwámvání Ditef bez pomoci Božt málo
profpělo, jpojuje 8 přičiněnímvyu uftajvičnoumodlitbu.© Sednáťtudlerady,jižDalfivaty
rantijjet Saléffy jijté nábozné matce, Fteráj
ft u ného ft'žvimala, že fanu fivenim tvýjíní Do
mlenvanínt a napominánim lajÉu Le fivaténu
naboženítwi do jrdec. wfftipiti nemůže. „Me
mute, milá pan“ pramil Sivětec,„nemliuvte
se jduen fiwým ujtaivičné o Bohu; nýbrž
míinvte raději čajto 6 Bobem o fanu fivém!“
zn ji dal fiwaty biffup na. frozuměnou, aby
fe za fyna fivého čajtěji £ Bánu Bohu mo
olila. —

Sťufjenojt ivffed čaju učí, že fiwaté matťywyhotvaámajífivatéditfy.| Slovaapěiflady
matťy nejmocněji půufobi na jrdce utleho Dítěte;
a, jař fiw. Sauatiné z Lojoly učí, není podpb
nojti, je privní finé bázně Boží po tvjjeheu
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duvot wfořeněné zujtane. Sivatý Vudivit, Erál
Zšrancouzith, můval obyčej, je Je i 1w pozděj
lim wěfu fivént vždy jmatým Čřížempozname

mal, nežli započal nějaťou práci. Štranu Ówa:fitebného tohoto obyčeje čajto řiťval: „Tomu
ae uančila máti mid, ČOY5jjem jejíte malič
fym byl.“ Alábožná jeho natťa, fiatá Blanfa,
mu taťé čajtěji čiťatvala: „Raději byd tě, uej
milejiji fymu, 1vrdéla před ochna Dama. tuni
vati, nežli abys je jediného fmrtedlného břidu
dopujtil,"Jin flora tato Úudnuf. nifdy neza
ponměl. — Swaty „51V Wydámnl ji rv útlém
věřit VĎ zbožné matfy jiwé dobrá naučení.

Watřa tato ho čajto napominala, aby tať dttvut
byti je fnažil, by fe učfdy jtal Šivatym. „Tent
jejt tafe, “ řiťámní padolil, „ten jejt cil, po
němžtoužini, rád Lyd je jtal Stmatým.“
jtalť fc jim fěntečně.— B životě fivaté pamy
a. mučedlnice Yucie. cteme, je jeji nábožiů
matfa Cutydin ivijemožné o to pečovala, aby
Ocerujíce five Ivrouci a petonon nábožnojt do
frdce tvfifipila. Žoto od zbožné matfy do-jrdce
vložené Jimtě,zivlaženo rofou milojti Boi, fEu
tečné de ujalo a uapotom Dojnč a mwyborné
oroce ctuofti nejlo. — Štvatá Žerejia tafto
lama v jobě pije: „Zoto (čtení dobrýd Leh)
jafož i peče najji muatťy, abychom fe pilně mo
dlily, bylo nme, dle mého šdání, iv feftent a
neb u jedniém roce. print pohnutfow © 00brénuu.““—| RabožnybijfupSailerpřiponmi=
námal fobe. jejitě u ivyjofém ftáři 8 Ivelifoi
ivděčnojtt zbožué přillady matťy fiwé, jeji obco
iwánt před Bohem, jeji utrpení, L práce, její
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tibé a ftálé modlitby; tanto připomínáním nas
býmal náboženífy cit jeho tvždy nomé pojily,
tať že uičíní udujjen byti nemofl. —

dať hluboce fe flowa a přiflady nábožné
matfiy do frdci utlydí diteť tvryivají, objetvuje
je obatvlajitně tv jafném jivětle tv žitvoté fivatehomučedlnířaKlementazMncyry.| Šivětec
tento narodil fe tv třetím jtolett, fdejto IVYžIA=
tvači miry Fřejťanýfé náranmě prondjledotvání
byli. ic tať netrápilo uabožnou matíu jeho,
jafo pomtyjílení, žeby jediny fyu, tento nejdražíji
pořlad jeji, froudnými flory, tvyhrožotváním
neb mufamií © odpadnutí 00 iviry EřejtanjEc
přiveden býti mobl. Ja. tou příčinou jnažné
o to ufilorvala, aby do jrdce tohoto fyna jiveho
fitipila živou a pevnou tviru, pro fterouž by
paf i nejboleftnějít fmrt podjtoupiti fe Iezpě
čotval. RNapominámala fo tedy čafto jÍvivy:
„»Bojuj a jnájfej pro Boha!“ Ráda by byla
ze fpua jivého mučedinífa roydomala; tam
fuěřotvalo tuffelife fnažení jeji. řídila 1vDont
ftvém tafořřa fifolu mučedluichvi. X ničem tať
čajto nerozuifoutivala, jaťo v jtivělyd přifladed
u brdinuýh čined jiwatyd mučedlnífi; ničeho
taf nerydinalowala, jaťo fimrt pro wir pod
ftoupenou, a fivátřy mučedlnífu Božid fondvala$nejtvetjiijlaronojti.| Wtétofifoledo
voftal padholiť a daval patrně a jeivo, že tvninemalýprojpěhučinil.| Zejitětvfjaťnebyl
am uplně dofpěl fe jtáčí Orvandcti let, Údyž fe
dobrá matřa £ nejtvětfmu zármutÉn jeho nebezpečněvoznemobla.© Wemocnamatfa,ntajíc
jiš (vt jijtou před očima, potvolala jefitějednou
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Drabého fynáčťa £ umrtněnu loži fivému, a
tázala fe bo flabym blafem: „emu jem. tě
učila, dradé ditě?“ „Wojotvati, milá matřo, a
nafieti pro Boha,“ odrvětil padoliť. „Dobře
ji odporědel,““ dofládala umirajicí již mata,
„tonut jem té učila, a tvidim, že jit to Dobře
podopil. © mne blaženou matťu! jaf radojtně
umírá! Pojď, ať tě obejit a napofledyjejité
£ jrdci fivému přitijínu, milé dítě! Widinf tč
jiš forunou mučedlniďou ozdobeného, bojoroniČu
eátje Chrifta! Objinám údy,Pteréž něfdypro
Spafitele fivého na fnirt iwydás.“

SOpojena těmito city vadojti mateřřé vy
pujtila duda. Čo je ale ftalo 8 Wlemenfem?Vetopifotvé| cirfemnítvypramují,žecomlady
[eno tělení © Oujje £ pojivátným bojim Dorojtal.
Byt za Orffupa mějta Ancyry tvylvolen, peco
val horlivě o rozfjičent pravé ivíry, pofivrzo
rval ivěřicih, zahanboimal pohany, doddrval
myjli proudfledovaným pro. vita Čhriftotvu,
ničit fe tv Horlivojti jivé myliti nedaje. Po
celýd) vjmt a Oimadcet let jnájiel hrozné pro
náfledovwan pro toiru Sežíjje Chrifta, bytu tvice
než ftoLráte uvězněn, po rozličnýů mějte tv
Male jit fent tant wláčeu, folifráte na jEřipec
natažeu, zhatvym železení pálen a jinými ufrut
ným nájtrojí tryzuněn, až paf napojledy po
přejtalný uervyjlotvitedlnýh muťáad 1 Ancyře
ša panotvání ufrutneho cíjaře ©Oiofletiana ffat
byl. le, jať mocné mohon matťy na. utlé
ditčy fiwé pujobiti!Zafoméhozdaru.tvfjařfnažení| matťy
iwždydy nemítvá. Ale i tv této připadnofti ná=
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bojůmatřajejitěmyjliuepozbýmá.© Widi-li
de dítě jeji, nedbajic na dobrá naporinání, po
ceftáď nepramyh fráči, tu prolémá hoře jizy
a foná tvrouci modlitby tať dlouho, až zblou
dilé dítě jeji opět © Bohu a fe ctnofti je obrátí.
zaf jednala u. p. jivatá Monifa, ividouc, že
fvu jeji Auguftin bloudí po cejtách břijinyd.
Wepřejtala je za něho modliti, až je opět obrá“
til; proto Svatý tenfo po obrácení jivém čajtěji
říťámal: „Watfa má ume divafráte zplodila ;
nejprivé podle těla fivětu, a po druhé flzami
fogmí nebi.“

Neztidla je tafé ftaiva, že ivfjeliťé přiči
nění nabožné matfy ffranu mydomámání Diteť
zuftápá na pohled bez jádouciho tvýjledĚu;
ditfy frvedené alyni Ipolečnojtmi a zajfepene
náruživojimi, VddaIvAjÍje břidu a nepratvojti.
Yicméně © tu nábožnou matťon vfitipené fimě
bázně Boží tvšdy zcela udujjeno uebyivá, nýbri
čajto feprivé později arojt béřea užitef přindjjí.
Bnobe ditťy fe totiž čajto 1 pozdějílim ivčíu
jivénr opět pamatuj na utějjené Ooby Civil
ného dctinjttot froebo, na. zbožná napomínání,
a přifladný žuvot matfy jivé a na modlitby,
jařez © mi byly iv utlém ivěbu five Fondrvaly,
a timto upomatormantm nejednou L polepjent
divota porzbuzený byrajt.

Aozivážie-li tedy, jat pramá nabožnojt
Kabe poblami ženjle fil a zdobí, a jať fpalt
tedlně nábožně ydomwaná žena, co manžela,
bojpodyné a matfa půjobití miže: poziánte za
jifte, jať Oduležity a ivznefjený jejt účel řádu
fw. Worffily, an fe zanájit civičením, pějtoivá“
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nun a zbožným VYĎOMÁVNÍ utlyh ditvef,
čimý Ču jivelebení Smena Božího a £ oblažení
Kidjté fpolečnojti nemálo přifpitva.

Důležitoft účelu řádu fto. Borffily vftvěd
čiL omezi jinyimi taťé 1w norějíji době papež

9ehoč XVL mwlijtu vd 21. lijtopadu 1838,
jejs byl předjtamené flafitera fivaté orffily
l Praze, Warti VBincencii,pojlal. yjlotvito
IV něm DIČY Jivě a obrázťy a Čtžečťy čejte a
nende, jež mu Úyla po ffoučení flaiunojti těi
ftalete památťy založení řádu Worfilinjfého
roťu 1837 pojlala, a projemiu radojt jivou
nad tim, že tať tvelify počet iveřicih při těto
přilejitojt pluonocnýh vd ěho udělenýchod
pujtťů ztíťati je jnažil, pofračuje tafto: „ij
lvfjať docela nepohybujeme, je Ty a uulé to
Chrijtu dcery, torvaryjiťy trvé, vojivažujíce Do
brodiní, jejto Bu jtordotvaný(1 nejtýs
dobrotivyý řádu mafjemu fned vd založení jeho
profazomní, tim mice porzbuzeny budete Čt
fonáni $pajitedlného dila, jenmužto jiíe fe fany
zahivětily, © pilnému totiž aw vdotnému 1ydo
Ivavánt Orveť. Jajijté jaf Čirfimi tať 1 občan
tron meliní oho na ton záleží, aby OuvfyjižvĎutléhowěťuFufatolifémnu| náboženjthv
a Ču pramé. ctnojti bedlimě ivedený byly, by
ty, Úteréž je z počtu jid napotom maffani a
bojpodyněmi Itanvu, tytéž city pramé zbožnojti
iw drdce diteť jivyd tvfitěpomaly. Slujně je
tedy mwohledu tom jať vd tebe tať 00 foudru

šeť tvy nadějene |svlajitní bedlivofti. My
budene zatim poťorými projbami Pána Boha
výfemožié 1zvivati, aby péče, jež na dilo toto
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Ivynafládáte, hojný užiteř přinájiely, a abyjte
My, hodně ©odite o potvolání, Fterým Dorvo
[lány jíte (Efeš. 4, 1), Tomu fe tvždy líbily,
vd fohož zvolený jíte (IE Tim. 2, 4). Konečně
na duťfaz ztvlájitní © mám (dffy Tobě, rozmilá
Dcero iw Cbrijtu a totvargjifám tvym, ofcotv
ffym frdcen. požehnání udělujeme.“

Slatva befátá.

Deery fwaté Angely co ucitelfyné a pěftounfy.

Swatý Bafiliu8 tvrdí, je Bůh Dal ženě
proto tať utlé a jenmé frdce, aby s (dffou u
tepělitvojti ditťy mydotvátvatí mobla. Watfa
bývá nejprivnějíji tvydormamatelfyní ditef, a co
tařormá má přede mffinm o to pečomvati, aby
ditťy ftvé nábožné ivydotvala; £ tomu ivffať
zapotřebí jeft, aby napřed fama nábožná byla,
jejíto čeho fama nemá, ant ditfám jivým dáti
nemuže. Welmi mnoho tedy na tom záleží, aby
ja utlé duvťy £ náboznojti fe vedly, a aby t tvy
nčotvání a tvydotvámání fffolní na fivatém nábo
ženftivtzaloženoa potvahům poblat ženfÉeho při
měřeno bylo. Je £ toututo 1myučománía ivydo
iwárvání diivef nejlépe ofoby zenjíe fe hodi, ob
ztvlájitněpať řeholnice,nedafe tať jnadno popiratt.
Acfoliv fe t u vydotvávání mládeže poblatví
šenfÉcho vozum a jrdce zárotvců tvzdelatvati mají,
ilujít tu. přece přede tvffim na frdce ztvlájit
pozornojt a péčí obracet. tomu je tvjjaď
požaduje dofonalů známojt jrdce jenjfeho, fte
véšto poblarí mužjfenu tať fjnadnonabytí nelze.
A jefito dle mýrofumoudrehoSiraýa (26. 19)
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miloft nad milojt jejt ena fwatá a
tydlivnáj tedy je u iydorání Ditveďob
svlájitné o to pečowati mufi, aby frdce jejid
ivatou ftydlitvojtt napínéno bylo. Zu tedy po
třebi, aby je bedlivě a obezřetně odjtraňotvalo

1výje, co by cit Wydluvojti © ueminojÍt jaťťoli
uvážeti mohlo, £ čenuž ojoby jenjce zujijté způ
tobilejíji bywají. Radto její Ču jledten frdce
jenjfého potřebí zmvlájítní něžnojti citu, Čteražto
je u jenjleho pobhlmví obyčejněu nvětijí nutřenaleza.© Konečnějefítěporvažitijinjfi,jená
božuého tvadělání, jaféhož obzivláfitné poblatvi
jenjfemu nemyhiutedlně třeba, toliČo na zaflade
vafé iviry [ze Dociliti; je ale poblamí ženjce
obyčejně petvnějíji a žitvějjii tvtrou iwynifa, Do
Iwedčnje zťujjenojt 1vjjed čaju. A prámě tv
ton: nadážíme příčin, ja fterouž obztlájítně
řeholnícent u ivydorvámání ditveť přednojt dátiiujji.| Staiwaťtýjaťtvohledutomtaťéjejjtě
jiná přičit. Rehohtice nejjouce zanejjeny jia
rofimi o 1wěci pozemýťé, mobou bez přeťažťh
pomimojti učitelef iwyfondivati; a. jejito je z
latty £ Bohu fivěta vdřetly, bez pohyby tafě
L idomauťy fivé s lepijim tvyjledťem £ Bobuafectnojtipormedou;Loiajicepaťučad| uci
teličy pro Bohu, ueodabnou tať jnadno, jejito
; lajťy £ Bobu a Lližnímu výfelifýn obtíž
nojtem, jaťé $ porolaním učiteljlým obyčejně
ipojeny bymaji, rády podroborvati fe Oudou.
Pojleze taťé zajijté porvjjímnuti zajluhuje, že
řeholnice, ivyučujíce u tvydorvárvajice fhowaufy
jé dle jfanorw čádu vd Čírfive jiwaté ztvvze
ného, půfobi tv dudu Čirfive, a tudy Š pože
bnanějjím tvyfledfer.
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Wyní ale najtátvá otázťa, čemu a jař ře
holnice a jmenotvitěřeholnice řádu fi. Bor
ily“ fdowanfy jivé myučuji? 2Be Elajiterád,
Morfiilinffyd byivaji Nazivice ťoly Otvojího
druhu; jfoly totiž twečejné a fiťoly Joufromé
čili domácí. M privnějjjiů fe ivpučuje nabo
šenftrvt, čtení, pfaní, počítání, protvopiju, ntlu
Ivnici ,pijemmojtem, Črejlent, dpětvuca woubecivjfem
pro obecné fťoly předepjaným předmětim ; iv
prázdný hodina paťdivfy 110rozličnýd jen=
fy prácedcivičeny bývají; dalifihocivičenítv
tědto průced je jim taťe Doftárá tv taf zvané
prumyjlomé jifole, do uto taťormwéDivťy, fte
věšto již 3 obecné jjťoly rvyjjly, přijímány by
ivaji. W joufromuyd fifolad fe mimo to taťe
ivyšjjího tvzdělání Idomwaufán pojtytuje.

dle ivefiČeré učení Ivzdělaiváuttoto dilifemůnazaťladějv.náboženíhoi.© řiČazde
přiležitojti má je dáčťamna pamět uvadĚti,
fterať by toho, čemu je učí, Če cti Boží, P fivému
a jhvyd bližních fpajent iwynařládati měly.

Sejito tfjať u mydomwamvánípouhá jlomwa ne
poltačují, předpijuje fe paunam řádu fjivate
WBorjfily, aby taťé ctnoftným. životem záčlám
fvým aa. přiťlnd oužily. „Pán a Spajitel
nád,“ tať zní fanovy řadu tohoto. tvzhledem
na 1Vydormdrvání Dívef, „uče tve iv. ČIVAU
gelin, co činiti neb čeho zanedati máme, aby
dom dofili blaženojti nebejíe; žádá a nařizuje,
aby panny nojily tv ruťon fivyd lampy do
bryd jfutťu, Fteréž by tať jajné fvitily, aby
ivětlem jejidh tjfidní iidicí je ivzdělaní byti
mohli. Sefito tedy nejpřednějíjíh: učelent panen
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Ču světýjí cti Boží pod obranou (maté Worffily
fbromážděnyh jejti, aby dotě Chriftovy Č po
božnojti a © dobrým mratvům medly: tedy jeft
Dle tohoto učení Sáně na nejtodé zapotřebí,
aby je tvyuafnažomaly taťf živu byti a 1 ta
forve čijtotě fe zahomati, by fivěřené jim dilvĚb
a nd a ze ctnojti jejid přiřínd lobě Ivaiti
mohly. Yebo jať by byly 8 to, aby jiné Če
etnofti ivedly a fpratvomaly, nejfouce fam
ctnoftmi ozdobený ? Saf by mobly záťyně fivé
napomínati a 4 nějaťé iwadyfárati, foyby vadu
tu famy na fobě měly? Bouby rozum tedy již
radí, aby řeholnice řádu fivaté Aorjfily při
řladny život ivedly, tv němžto by záťyně fpa
třotwaly živý vzor onoho žitvota, jehožto Ly
nafledormwáti měly, tať fice, aby obcomwání nad
zmíněný Oudoronid panen famo o fobě bylo
8 to, by pozorujícím ho £ iwylonátvání těž
ctnofti a zbožný dobrý ffntfů duti a frdce
Doddivalo.“

A aby fe práce, Čteréí ua tvpučotvaní a
Ivydotvátvání fivěřenjů fobě DiteťtvynalláDají,
tin jijtěji Sc žúdouchu tvyjledfem potťaly ; mají
je dcery fimaté Augely neujtále modliti, ja za
áaťyné fivé, aby Buh myjl jejih ojiěcotvatt a
jrdce jejid © dobrému 1abuzomati ráčil, tař t
3a febe, aby Buh prácem jejich zebnal a aby
je darem moudrofti fivé naplnil. Aemaji dy
8 myfli fpoujitěti, še by febe dofonalejiji způ
fobilojt © ivyučomání a tvyhormámání, a febe
mětjii horlitvoft u myfonáivání úřadu učitelýřeho
a ivydvmvamatelffého bez pomoci Boží malý
aajité užiteť přináffely. — Zafe je jim Flade
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na jrdce, aby obzvlafitně tv poťoře, w trpěli
vofti, ru láfce a tv přitvětitvojti je civičily,jefito
etnojti tyto tv žitvotě Sežijje Cbrifta, SSehojto
wěrnými udjledomniceni býti mají, nejzčejměji
je jetvi, a jefito fu projpějiuénu pujobení uči
telit a tvydhoimamatelt neoybdnutedlně potřebný
jiou. Mimo to ufládají taťé ftanorvy řádu fiv.
VWorfiilyucitelfám a pěltouufání za potvinnojf,nbynaĎidotwanfantifvými| ujtatvičnébděly,
pamětlitvy jjouce, že nevinné Dujje Ditel jim
jwečenych drahou Érvi Šežifje Obrita tvyfou
peny jíou a že z nid před Bobem přijné učty
Člafti mufi. 90 aby potvinnojti fivé tim ivěvněji
a odotnějí Čonaly, umádi je jim na pamět,
jal roznejjený úřad jim fivěřen její, jejíto u
nervinnýd tědto Diteť úřad angeliť ftrájnýh
zaftárvaji.

Stranp oněd mladyd domwaunef,Hterčádo
flajiteru řádu ftv. Borffily fe ftratvě příjimany
býmají, a fteréž tedy ie flaifteřih — a tufat
vně Elaufuvy— bydleji, ufládáfe dcerám jivaté
2ngely ja potimmojt, aby o tyto od rodičů
jim zcela fivěřené duvĚp awlajjtmi péčí měly,
aby fe netolifo o Dudotvní, nýbrž i o tvezdejjji
potřeby jeji ftaraly, aby jid nifdy 9 očí ne
Ipoufitély, jiotvent aby o uč jaťo dobré matfy
pečomaly, taťf aby jiftou utěrou o fobě říci
mofly: Bytby fe matťa zapomenula nad dítě
tem fmýn, já je uiťoy Nezapontomitnad fen,
fteréj mi hvěčenybyly. (Srotv. jat. 49, 15.)

da příčinou lanjfamé péče, jaťouž měrné

Deen jr. Angely fvěčenýní fobě jdhotvanfánía ždčřám wěnují, zaveden jejt tu řádu jejich
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obyčej, za nimšto fe řebolnicem, Eteréž byly již
Defet let wmřadě ztrátvily, názem „Maty“
(mater) dáma. Aázem tento, jená 1 od papeže
Patvla V. fdimálen a potvrzen byl, jlouži za
jifté ABorfilinfám £ nemalé cti, jefito umádi
na pamět, je se zájluhou a $ pofladem pa
nenjtií fpojují zároroeň Duftojnojí mateřjfvi.

Wutmwice o náživu tomto nemužene mlče
mnpominonti florva, ježdruhdy pronejla ditvfa
ze finene Ónrónu 1wfeverní Americe. Diwfa
tato, Útevaž od Worffilinef tvydhotvána a na
mir obrácena byla, odpotměděla na vtázťu,
šdaliž má jejjě matfu, 10 tato floma: „Watfa,
jisto mám Doma, tv otčině five, neniť již maf
Čou mou, poněvadž neměří 1mBana Boha;
ale MWorffilinťyjjou mi ffutečně matfami, jefito
mne 1VYnčují pratvdám nebefínm a jefito mi
pojfytují mléfa pramé pobožnojti.“

Slatva jebenáctaá.

O způjobu, ftermužtu panny do řádu jm. Vor
jíly prijímany bytwají.

Ja předpifem řeholy muji pauna, Ftevdž
do řádu ft. Borffily toftoupiti mini, napřed
Dejet neb Divandete měficu neb dle ofoluofti t
dele iv. oděmwufivětjťém tve říájiteře ztrátviti
dílem aby fama porminnofti a obtižnofti žitvota
flajiterfčeho feznati a 3 toho pojouditi mobla,
sdaliž fe £ životu čebolnému bodi; a Dilem
tařé, aby řeholnice Fláfitera toho mobly fe pře
fivedčiti, adaliž žadatelfa mů Do jebe potřebné
jdopmrojti a ivfaftnofti, by pať pomolání fivému
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náležitě doftáti mobla. Po celý ten čaš mtufi
je datin čefatelfa čili fanbidatfa — taf fe
totiž nazpivá, poťud roudem řeholným přioděma
není — tv lČternémimění a 10rozličnýd práced)
ručnýh civičiti a způjobům života Flájíterního
přivyťati. Setrivá-li pať tve předjemgeti fivén,
a byladi za hodnou a způfobilou uznána, tedy
je ujtanomi den, to němáto paf flatvně fe po
Iecnofti panen fláffternyd přittělena býtva.
Ae průrmodu řeholnic flajitera toho, tu nějž
přijata byti žádá, ubírá fe čeťatelfa tu ujtane
Jveny tento Den Do ránu tlájiterního, fdežto
nf fv. přitonimabytvá, při fteréi tafé tvelebnon
Srvátoft oltářní přijímá. o ffončenéinjji fivaté
prozpětuje ftřídarvě 8e přítomnými řeholnicemi
jalm 113 („Sdyž mwyddzelSjrael z Egypta“),
čímž radojt frwou nad froťem, jejž čín, na
jeivo dátvá.

U zaliu tento jejt ffutečně fu flatwnofti toftu
pomwánído fláfitera ivelni příhodný. Připomíná
IV nění, žalmijta Raně zazraťy, jež byl Sofpo
Din činil iveda [id týraelýfy po jeho mwyjimobo:
šení 3 poddanojti cgyptilé Do země jajlibeué;
a Ivypifuje taťě zivlájjtní pomoc, jaťežbyl Bůh

lidu hvémtu na této cejte tať fojně pojfytotval.2, Čdož opoujitějí fiwet ijfupujice do Pla
fitera, podobají fe tve úmofém vhledu lidu
iíraelýféntu, dyž po tvyjivobození vém 3 pod
danojti egyptjře putormal Do země zaflibené;
naftupujiť tařé ponť £ zemi zajlibené, mléťemaftrdíoplýtvajíci.| Jemítoutojejtjiwotře
bolny, tu němžto nábožná dujje fladlojínu

tonitřníní oploivá, a tv němž nalezá bojnofjt
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Oudomwnífopofermu. Dimo to mají tafé napos:tonživotemřeholným| putoiwatiČjinézemi
zaflibené, fu Eráloroittví totiž nebejfemu. K obojí
této pouti nmže jiní onen žalm. nnobého pos
učení a porozbuzení pojfytnouti.

Jalmifta Páně praví: Když uydhdzel
Sfrael z; Cgypta a dum Zafobum z
národu cíztho, učiněn jejt Suda po
frměcenim jeho a Sfrael pauomwáním
jeho; t.j. poťolení Sudomo učiněno jejt ná“
rodem toyiwoleudiu, jejž byl Sofpodin vd po
banu oddělil, aby ho pojivetil a aby to něm
oyfonpení tvejjfereho pofolem [idjfeho připra
ivotval; a tvffeden (id. tfraclify učiněn jeft
Erálotuftivim Bobu zajivěceným, to jeft (idem,
nad nímžto Bůh fam tvládnouti dtel. ať fe
Katvají © ti, jenž opoujítějí jivét, aby je Iu čes
ole flužbě Woži zcela zajivětiti mohli, ivytvo

(eným lidení Božím, ježto je Vub mezi tifici
moefivětě šijicímí tvyivolil a fe stvlajítuí flužbě
jvé pormolal. Státvají je liDemsBohu zajivěce=
um; Buf je odlucuje od fivěta, aby fe 10
famotnojíi života fláfiterního fami zdofona
[ití fuažili, a tafé o zdoťonalení bližutd fvyd
nrodlitbamui, dobrym příříadem, —lájáním floiva
Božiho, vyučováním a tvydotvátváním maDeže,
opatromváníní nemocný, ueb jinými £ fontpřihodnýmůproftředfypracomali.© Opoujitějíce
fivět iwyddzejí tať říťaje z národu ciziho; výtved
čujit, Ac zde na fmětě nemáme pratvé mlafti,
še jíme tolifo poutníci a bhoftézde na zemi,
ác poťud na frvětě jíme, tv cizině fe nadázíme.

cizi zemi fe mlutvi cizí řeči. ro ty, Údož



262| Wiupománípanenbořádufm.Worffily.
opoujitějí fiwět, by fe acela zafivetiliBobu,
býmá řeč tohoto fiěta řečí cizi; neboť fivět
mlumi toliťo o Lobatitmi pozemíťém o fíáivě
wezdejíji, o jmyfinýů radojteh a rozťofjich,jlo
men tolifo o aaležitojted čajnyých; tafomvé řeči
ale prami ctitelotvé a jlužebníci Boží terozu
mějt ; taformá řeč jin býma řečí cizi, a proto
m ní taťe žádné obliby nemtivají.

+- Balm tento má tafé panny tojtupujicí do
fáfitera upamatotvati na mocnouofrauu Boj
u čas nebezpečenítivi a poťuffeni, bezniž ani
život Eláfiterní nebýrmá. Járomeň fe jím 1
žalmu tom tafé fíade na mpfl, aby titězfttvi
nad jafymfoli poťufjenin tvždy tolifo pomoci
Bozt připifomvaly; aby, zivitězitvíje nad nepřa
teli dujffi fmyd molaly jlovy Jalnifty Páně:
„Ale nám Šofpodine, ne uám: alc
Sménu fmému dej flámu.“ e

Dále připomíná nadaniněny- žalu poffeti
loft modloflužby pohaujfé, činí panny tvftupu:
jici do Plájitera potozbuzeny býti maji, aby fepilnětvyftřihaly1jinéhomobdlářitvi,| jemužto
je tafé mnozi Eřejtané odddmwají,floužice jd
dojti těla, žddojfti očt a pyffe života
(1. Jan 2, 16) a jehojto je tv řehole flibeni
$udoby, čijtoty a pojlujicujttví odřici míní.

Sama ýtupující do fláfitera ii, že bude
mufet tv řehole noho nejnázt a boji poduif
nouti. Aby je nejnázi a bojů techto nelefala,
nýbrž 8e jrdcení zmužilým na pouť £zaflibené
zemi fe toydala; muji býti naplněna pramou
důvěrou v pomoc Boží. W této dutěře ji
mají tařé utrvrzomati flotva jmenormauéhožalnut:
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Dům ifraelify doufá wmGofpodina:
fpomocníť jejid a obráncejelt. Dům
Yronůtv Doufá wÓofpodina: fpontoc
niť jejiý a obránce jejih jeft. Wi
cEni, Úteřiž fe boji Šofpodina, dou
fají 1wOojpodina; fpomocniť jeji
a obránce jejid jeft.

3 modlitba, Eteroužto je obřad flawného
toffupotváni do řádu jm. Morfiily fonči, při
pominá, že panna do flájitera mitupující jaťo
na pouť je mydamá. ejtiť to tatéž modlitba,
řteraž fe za poutnify fondma. Kněz je tu mobli
we jménu tvjjeh fhromážděnýd, aby Buh, Senž
byl foup ifraelýfé projtředťemmoče jou nos,
hou přemedí, a Senž třem uměreimu cejtu £
fobě pomocí hvězdy vřazotvní; této flužebnici
jé fftaftné cejty a pobodíného čaju £ pufo

vání popřál, aby tuedena jfouc fmafýn -duge
[ent Seho na mijto, Čamá putuje, a pojíéze do
přijtatvu měčné blaženojti fítajtuč doftati fe
mobla.

Mohl by fe tojfať něťdo tázati: Kterať
[ze toftupotvání pauny Do. flafftera přirotvná
ati £ vyfivobozeut lidu ifraelffého 3 podda
nojti egyptie, jejito přece panna právě tve
Eajiteře jaťo utvězněná fe dolvá a ujtamičně
poddauofti a pojlujinojti podrobiti fe muji?
anna roftoupitoffi do Flájitera ftala je jfutečné
tvěznou, a tvjfať iwěznounejdobrotivějijiho Pána
a $trále, a teprivé to tomto tvězení fivém DodážipramvéfinobodyfanuBoží.| tibaťtu
ofory, jimiž ferořena její, pofládajíc fc za
fťaftnou, že jimi tim peroněji £ Bohu připou



264| Obřabypřiobléfánípannymroudořeholné,
tána bymwá.Stary poddanofti, jemužto fe pod
vobuje 3 láfty £ Bohu fivému, potvznajíi ji

nad otroťy tohoto fivěta. Poznámwáťsedě jeu vězení tomto naází tvjje, co ji blaženojt
ěčnou pojiftiti může, a děťuje Bodu, že ji
ode jaťo tv jiní ftánfu jivého ufraivá před
bouřlivofti lidjfou (Balm 30, 21). Zufe jí
doftátvá nejčijnýh projtředíu, jimiž utrpení
fiva mteniti, flaboft fivou podporomati, 4Hybb
napratviti a tve ctnojted uttorzotvati je iutže.
Proto ji (ze tvolati se Balmiftou Pane: „Dě
dictroi mé jeft mi wyborné (Balm 14,
6); neboť blaboflamení, fteřij pře
Dytvaji < domu Óofpodinomě:;“ lepfft
jet den jeden tv find Oojpodinomwnýnad
tifice; proto tvoli raději opotrženou byti 1v
Donu Boha fivého, nežli přebýmwati tve ftáucich
běijínifu (GJalm 83, 5, 11).

MSlatvabwanáctá.

O obřaded, jafydž fe užívá, foyž panna wftu=
pujict bo řadu fm. Aorffily roudo řefholnéna

je beře. v

Wefolif dní po přijetí fivém do flajitera
bývá Pauna flatuně odita tv vondo čeholné.
žčí dny před flamnojti touto fond jefitěduco
lvní Ciničení, 10 nidšte na myfli rozivažuje-po
ivitnofti ftatvu řeholného, tuzyrvajic zůrotveň
Duda fiwateho,aby ji ojvitil, by poznati mobla,
zdaliž Č tomu ftaton ffutečue od Boha polvo
(ana 'jefti. W tyto dny fe ji talé jivě předjta
iwuje, jať nefiťaftnon by je učinila, fopgbynad
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nejfouc iwolana oD Boba, j jiný méně file
detných umyjít Doftaiwu čteholného roftupotvala,
ze by pať zajifté to flájiteře fpofojenofti ena
lezla, ano je by je tim tvpdala i iw nebezpe
čenftiví ivěčného zahynut. YWimo to fe ji tafé
tu tyto dny dudotvniho ctvičení pojfytuje po
učení, fteraf by fe nejlépe mobla připratvtti
E Doživotní čili generální zpomedi, fteroujto
fazda do řadu vat Worfiily výfupujícípanna
ia předpijem řeboly wyfonati mufi,

M ujtanomeny den ubírá je čefatelfa tv
oděvu Jvětilém, uprojtěed Oružičeť, vozžehuu
tou fimici a čeholny odétu uefouciů do drátu,
majic iw vuťou fříž, a Ovprotvázena jjonc ro

Diči a příbuznými, jaťož i Ondoucími polu
fejtvanti fivymi. zu jlouží biffup nel námeftutí
jeho oběť mfje fivaté, mwutšťo je tafé: ztolajit
modli, aby Buh těto fEužebníci jmé, jišto Du
to;inoftí panenifivi vzdobiti ráčil, popřál tařé
milojti, by započaté dílo fit dofonati 'a při
příhodu nejivysffiho Rrale $ radojtt do čijje
nebejíé ivejiti mohla. Vo první modlitbě, fterá
je předpřijináním [éze fond, a tv ništo fe
připomunají floma, jiniž byl Cpriftus Pan před
vddhodení fivynt fliborwal apojtoluu poťoj hoj,
podatvá je čefatelee © polibení pacififal, čín
je projevuje přání, aby 1 1 jrdci jej pře
bytwal tždy poťoj Páně. Bo příjimání Enezifent“
ubírá je čeťatelfa 1 pritvodu družičeť £ oltaři,.
fdež fe ji Zelo Káně poddiva.

Bo ffončené aufji fivaté přiftoupi pať £

biffupori neb náměftťujeho, VÁ je ji feděpřed oltářem táže, čeho fjobé zadá. Doftaw za
12
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odporvěď, že zada Božiteho (milování a účas
ftenftiwi rm řádu fr. Worffily; táže fe znomu,
adaliž tvi, co čint; načež čeťatelfa ebpomidů,
še o rvfient náležitě poučena byla. Wa to fe
činí flatvnofti přiměřená řeč, tv nižto fe o iwýho=
dá, neb o obtižnofteďha pominnofteh ftarvu
řeholného, a neb o jiném podobném předniětumlurmi.| Poffoučenířečitétopřiblijiječefa
telťa opět £ biffuporvi, Úterýž fe ji táže, zdaliž
m umyflu fivém fetrtoá, a uflyfiev, že umyjí

jl jeft peronyýa neztvratný, doloží: „Burtežobu diťy; Bud, Senž w tobě zapo
čal, vačiz i Doťonati“ Au zapějebijťup
Plečnur před oltářem: „Přijdiž Oudu
Stmořitelil“ a jbor poťračujedale. Po
ffončent bymny foná fe modlitba £ Dudu
fmatému a pať fe číťají litanie fe mfjemSa
tým. Po flovid: „Abys wfjem wěrným
zemřelým odpočinutí wěčného po
přiti'račil,“ potoftanebiffup, a obrátův fe
fu flečicí panně, žehná ji drmafráte znamením
jvateho fřiže, řiťaje: „Abys přítomnou
ilužebnici fmou požehnati ráčil, a
abyš8 přítomnou flužebnici fimou po
žehnati a pofmwětiti ráčil; paťpoťra
čuje tv litaniih Dále až Ču Čouci. Bo té fe modli,
aby Bůh na tuto flužebnici fivou miloftitvě (hle

*dnouti ráčil, by. porvinnofti ftatvu řeholného,
jež 3 wnuťnuti Seho na fe běře, pomoci Šebo
tozdy plnila.

Bo tyfonané modlitbě těto přibliži je
panna £ biffuporvi neb jeho námějtfu a jáda
bo tlečic o požehnání, „aby mobla tvyfonati,
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co 3 tvnufnuti Božího podniťa.“ Udělir ji bi
ffup požehnání, odetvadátvá ji předftavené flá
fitera floivy: „Ctihodná matťo, tu tvám. oderzdáteám| přitomnoututodceru,abyoděna
byla w roudo řeholné dle žádofti, již nám
oznámila a zjemila“ Na to ji předftamena,
odivede na foufromé, zivlájít £ tomu uftano
rené mifto, fdež čefatelřa še febe froléfá odětv
frvětjfy, co zatim. o foftele ujtanotené pro ni
roudo řeholné fe jměti. Při fivěcení tomto Čoná
fe po obyčejném tozdivání pomoci Páně náfle
dujici modlitba: „Yane Sežijii Chrijte, ená jít
fe iv roudo fmrtedlnoftt najjí oditi ráčil, pro
fime Zebe, abys dle neffoučené fitědrofti frvé,
roudo toto, jež flužebnice Žrvá na dufaz po
fory a newinnofti na fe toziti ujtanomvila, po
jmětiti račil, aby je na tobě unofic, 1w Žebe
oblečena byti zajloužila, Senž ji žiw a fralu
jeď 8 Bobem Steem m jednotě Cuda fivatého
na měťy tvěťut.““

Bo topfonání modlitby této poťropi fe
roudo fiwěcenou toodou. Ra to fe jivěti zámoj
čili roujfiťa © zajtření tmáře, a foruno, při
čemž fe Buh rozyroá, aby mriloftné požehnání
Šebo sftoupilo ua těci tyto, by byly požehnány,
nepofiftornéný a fiwaty; načež fe těž pofropi
frvěcenou IVODOU.

Go fepanna zatimfoufromiyjléfů, pronájjí
bijfup nájledujíciflora: „Smleciž 8 tebe
Bůb ftarého čloměťfa 8 mravy a $c
ffutťy jeho,“ fterášto flowa paťi fbor opů
uje. A při oblefáni rouda řeholného pratvi:
„A oblectěm čloměťa nomébo, Čterýj

12*
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frwořen jeft podlé Boba we fpramedl:
nofti a ve fmatofti pratvdy,“ cožpaf t
fbor po něm řiřá.

Ra to přidází panna ffožitvjji voudo
hvětjřé a oděna byrvfji tv rondo řebolné © ol
táři, tdej Úlefne před bijfupa, fterýž ji dátvá
roufifu na blatmu, řťa: „Bšezmi na fe voufftu
tuto © přifrymání tmáři, abys feznala, je. jít
jem proto přifjla, byš opomutajic fvětem toliťootopečomwala,fteraťbysproftředfen| poťory

celého jrdce a 3 celé dufjee fpojiti je modla
8 Pánem Bobem. fyu, Senž tě ode tvfjeho

alebo „sadorati a Č zivotu měčnémmupřivěfti
vačiž.“

Sdyž ji pať předftamenána hlam Fade
Čorunu, pratví Dijťup:„Moruna zlatá na
blawě jeji“ A jborpofračuje:„3nane
naná znamením fiwafofti, f(úiwou cti
a dilo fily“ (Sira 45, 15). Wa to fe
obrátí ifťup £ panně dvfamwadeflečicí a pros
mluvi £ m taťto: „Ceftro R. (jmenuje ji jmé
nem, jafež napotom 1 životě řeholním. nofiti
má) přijímám Xě za noriďu, abys tv totva
vyšítvu panen řádu fiwatéori ly dufaz pomoláníjivéhodatimohla.—| Řotonžpivá
pana, jtojic nproftřed tvelebné matfy a jedné

e ftarfjidh řebolnic, [atině nafledujicí jlotba ze
kalmu67.: „Potwrdiž to Bože, co jít
z3pujobil mezi námi z údrámu jivého
vw Sernfalémě.“ Ya to eťuc, u ojtatní
řebolníce zpívají flotva fato po ut, což je po
třiťráte opaťuje. K zdivěrceje jefitě způvá diwalo
apětu: Te Deum laudamus, po jehožto ufon
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čení obyčejné, naň nájledující modlitoy, na
podělormání $ánu Bohu fe myfouaji.

Ma- panna, fteráž fe tv ffat řeholnyobleťů,
ojtati fejtrou. [nifou, tedy odpomwína otázťu
něze, čeho žáda, tvtato flotva: „Sádům Boziho
fmfomwání a učajtenjtmi tv tomarysttivu paneu
fvaté MWorffilyie ftaivu fejter [aifyh, abych
fe fe tvffedním © uejopotorženějíjím prácem Do
mac 3 ldfty £ Bánu Bohu užití dala.“

zu fe činí řeč a po fČončent ji promluví
fuěz Č panně tafto: „Vcero, jji-li otowa a
oohodlána, netoužití po uičemíjutém, nežli abys
dobrovolně z lúffy © Bohu fe civičila WWDu
domním flužebném ffavu a tv nejopotovženejíjíh
tlužbad mw Elajiterní obci, jaťož i ne tvffech
rěced, Fteréž ti 00 ielebné Watťy ueb jiné
předjtavené uloženy budou?

Pana odpotvt: „Sfemť £ tomu hotova
a důvěřují“ Bohu, že to 9 tvěrnojtt a fetriva
[ofti fonati bundu. Alačež doloží Čnez: „Budte
Bohu díťy; Sub, Senž m žobě byl započal,
račiž 1 Dofonati.“" Slefiuv paf před oltář
modlíje £Dubu fvaténu: „Břijdiž Dudfu
Stiwořiteli a t 0D.i s obyčejným modlitbami.© OdevadawpafpannupředjtamwenéČíá
ftera s doložením, aby iv jiut řeholuy oblečena
byla, fivětt roucho řeholné, jim pať pauna 8iruvedenýmzpůjobem| přivděna| bytů.
Atoujifa fe ji ua blatvu nedává, aniž fe nad 1
řiťají litanie fe wwffemSmatym; i zpětv: „Ďo
twrdiž to Bože“ a t D. je imyneddiva.
Sdyž fe ji byla foruna na hlamu toitaivila,
obrátí fe £ ní Enězřťa: „Přijunám tě za nomwiďu,
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abyš potvolání frmého doťázala tve ftarvu feftry
[aiďť, tv tomto tomarpěftou panen fv. Aorily.| WejmenuOtce$iSyna+iDuda+
fwatého Amen.

sonecně fe jefitě říťá diwalozpětv: „Bože
diwálime Zebe,“ a pať náfleduji obyčejné
modlitby, jimiž fe Bohu diťy tvzdDátvají.

Glavma třináctá.

2Gyznam obřadu, jihz fe užíma při oblétaní
panny iw fjat reholy fim. 2Borffily.

Obřady m předefile Hlatvě vedené jjou
aajité meli tvýznamné. Před čeťatelfou, fte
važ tv fjat řebolný obléťána býti mů, nefjeOvu
šičťa jivětle, činž fe ji na pamět vádí, že
jaťo upi jde za fivětlem přirozeným, tať že i
napotont 1V3dy IV nadpřirozeném fivétle učení
Gpriftova doditi mů.

»Č jať mmobo fpafitedlncho poučení a po
buzení, ab mnobé utědy poffytuje pamě
třiš, jejž piti flamnojti této tu ruťou jivyd drát!
Bdaliž fe ji nemují Dozdátvati, jafoby Spafitel,
Seji fobě za. hotě moli, S Útiže toho ua 1
twolal: Chceš-li za nmou přijiti, dce8-li opratu
dotvě doti mou býti, zapřiž jebe fanta, a tvezini
Úřižfuj a nájleduj ume! šle, já jem fe pod
vobif tolifému utrpení, já jjem fe nehrozil oba
ené a ufrutné fmrti fříše, ačťolitv by bylroffemi| radoftimioplymwatimofl:odřeťuížfe
tedy taťé 3 láffy fe mně vozřofii fvětjtyh
a nehroz fe utrpení a obtižnojti, jichžfe ti nad
doftane tv životě řeholnem.
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Zunto fřížem uvádí fe tedy panně bned

8 počátťu jejiho jivota řeholného na pamět,
še je tvpdátvá na cejtu Čřížotvou,že fe má Č
utrpení a © uftatvičnému zapirání jebe famé
připrotviti. „3itwot řebolný jeft,“ jať ftv. Gran
tijjeř Salejfy řamal, „bora Ralivarie, na ut
řeholuiť tv tomto životě ujtatvičně třížotván byti
muj se Spafitelem fivym, aby 8 Rim tv žirootě
druhém mládnouti mobl.“ *Broto tvjjať panna
volte tento život řeholný, myjlí flejati nemá.
sí, jenž fe ji při najtupotvání pouti její po
Dámvá, nemá ji býti břemenem, nýbrá podporou
a obtížné cejtě, jišto podniřá; fa tento ji
bude ojlazotvati tvjjeliťe bořďojti Šitvota řehol
něho; tv Úřížitomto nalezne, jaťpratvi blahojla
iwený Tomáš Kempenjfy, fpafeni, život, odranu
od nepřátel, naplnění Hadfojti nebejťe, filu
myjli, radojt dua, nejiyšiji tordol ctnojti a
Doťonámifivatofti. — Kříž tento ji bude uj
bezpečnějjjím iudeem £ Serujalému nebejfému:
m ufřižowaném Spafiteli nalezne nejivybornějjíIvzortvjjedctnoft.© Ařižmápomažorvatiza
Čubu, 3 nížto [c uabyti pravé učenoftt a
moudrofti.

We fěíži je ji tedy podáma ten nejdražiji
pořínd; bude-li fříž milemati, dá-li fe 8 ufři
žomanýmSpafitelem vy ua fřížpřibiti,na
lezne zajijté tv něm pramen utěhy nebejlé, [el
profi fen nedubim dulje five a bezpečnétu
Čojemftivi tvěčného jpafeni.

Pobleden na tento fvaty Při porzbuzena
a pojilněna jioue, odpotvida Pauna na otázťu
biffupotvu, že záda Božířého finilomání a uča:
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ftenftivi to totvarysitivu panen řádu ju. YBor:

ily. Božího jmfomwání žádd, IvedONe,še toliťo
pomoci milofrdenftvi Božího ji Dudefie, toto
jivé podnifiuti fe fiťaftuému fouci přivějti. A
muižeť byti ubezpečena, že ffrae zdfluby fivatébo
Úřiže zajijté jiilowaní Božího Dojde, jejtliže
álvot fivuj mždy dle předpifu a. uflanorent
řeholy Ipraivorvati bude.

Bončimadiale Črof, jeji pamma, tvitipijic
do Hajitera ČÍNĚ,HAĎ 1Íru duležity jejt, proto
fe jE iffup neb jeho námějtniť táže, zdaliž 11,
co před jebe béře, zdaliž (i frof, jejš UČETÉI
mint, náležitě rozivášila, u zdali zná. tvjjeďy
pormiunojti, Fteréžto jtatv řeholty uffáda. Proto
je ji pať jejítě jednou powimojti U obtižnojti
roota Elafiterního na myjí uvádějí, a Čdyž1umyjlu| fivétjetrivá,wzddváCijfupnu
Bohu diťfy a profi Óv, aby dilo toto, jež byldapocal,taťéDofonatiráčil© cjitoaleDofo
nání toto jejt OilemDuda jvatcho, proto je teutyž
Du fv. id vzdá, aby přijíti,frdcepřítomné
pant naplniti a ji ohněm [affy five rozuititi
ráčil, ab) 1VÍĎYCVpramé jejt pozuatí a 3 Seho
natofftimeni vždy radomati je mohla. by tvýjať

modlitba tato tim jitěji wyjívfena byla, fonaji
fe litanie fe vfjem Zivatýn, by přímíuvou
jejiů udělenobylo, čehož nemožnojt kojit Do
fahuoutiCIE.

A jať význačná jjou flora, ftéra fe pros
nájjejí, Údvž panna vděm fiětify sc jebe jfláda
a tu flat řeholnyfe odiwá! „Ztwleciž s tebe
Bud jtareho člowěťa s mralvy a ffut
Čy jeho, a oblec tě tv čloměťa nome
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po, Úteryž ftivořen jeft podlé Boha
we Ipratvedlnojti a We ftwatofti pru
wdy! „We flovtý tědto jjou tv frátce obja
áeny tvfjedy pomimojti, fteréž panna8 voudjem
řeholným na febe béře. Břipominá fe ji flory
těmito, je ent Dojti, fjiwléci de. febe tolio
fvetity ode, nýbrž je 8 oděmwemtim muji
taťe odložit itvětití fmyjilení, je mufí hvléci
ftarého člorěťa, fteryj hřidem prvotnímsťažen
jia toliťo po myjíných radojteů, po lamě a
tatcid) tohoto jivěta touží, a je $ rondem ve
holným tv nomwéhočloměťa obléci je muji. Ja
tou příčinou taťé při přiležitojti měnéní odčmu
mění je i jméno čeťatelfy. 5 tim je ji důva
Na frozinnou, je 8 nomýmjntemen tafé novy
šivot započiti má. Rebot, jejtliže fiv. apojtol
předpijuje tvfjem tvěřicím,aby fložili podlé
privniho obcomwaníftarého člomwěťa,
Čterýž fe porufiuje podlé žadofti blu
Du; „aby fe obnomili dudcm myjli
five a oblefli člotvěťa notveho, podle
Boha tvořeného ve fpratvedlnofti
a fiwatolti pramdy (f Cfe8 4, 22, 24);
mužeť fe zajijté time tvětjím pramen Zádati,
aby ti, jenž fe Bohu m žimotě řeholnem za
hočeují,již ne fami fobě živí byli, ale
Zomu, fteryj za ně umřel i 3 metwyd tal (IL.or. 5, 16).

Ale rondo řebolné pojťytuje taféjiž fanto
febon panně do fajitera tvftupující umoheho
poučení. Černů Darmwa jeho ji učí, že tv

ujtamičné fajicnofii jitva býti a jjeliťýc hluč.
nýd radojti fivetifyh tvzdalotvati je má. Se



974| Obřabypřioblétinírouáařebolného,
dnodudoft rouda todo ji připomíná, aby
marnofti toho. fivěta vybhoft datvfjt neujtle
lu poťoře fe ctvičila. Pas, jimto opajuje De
dra fivá, ji má porzbuzomati © uffaričnémm
bojí proti těli, fivětu a čáblu a £ uepřetrže
nému DOC, aby ciftotu těla £ frdce fivého ne

poruýjenouzndowati mohla. Roujjťa, jíšto
aaftirá tvář jivou, ji myzdivá, aby t nad 3C
ontějtHaut fmyfly fivymi neujtále bděla, aby
mámení © zeronějíjímlejfent fivětn fivéfti je
nedala, a tvždy toliťo Bohu a doti fivému
Sešijji Cbriftu libiti je Mnažila.Bila Lariwavoufiťy| tétowvádijinapant,žemáob
atvlajitné ujilotvati, aby nerinnofti a číftofou
jrdce Bohu a Ohrijtu Sežijí zalibiti fe mohla.
Aoufiřu tuto béře na febe Flečic, nažtament,
gefe potwažuje za nehodnou 103snefjené duftojnofti,
byti doti Syna Božího. $ orunů, Úterášfc
jipojléze na hlatou ftatvr, ji má býti due
nine cti, Č jačež má 11 životě čeholném potvy
Jena býti Wa ji taťé potuzbuzomati, aby pu
nomala vždy jádojtem vým. Wimo to ji
pojťytuje rufojenjtví, že, nedá-li fe niťdy pod
vobiti tv otroctví fivěta, a ivezne-[i na je 6
dežijem Chriftení odotné Fort frnotwou, žetaťé| Corunom.věčnéflátvyuefdyozdobemn
bude.

Bojí přijata za. noriďu zpívá pomna
třiráte ftřidaměse fborem ředomic: „9 otiv r
di to Bože, co jji zpujobil mezi ná
miz dhránu jivébo tvSerujaléné“ Ze
mito flowy žalmijty Bánč mzpivá Boha, aby
toto její tvftonpení do řebholyze fivatyně fivé
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netoliťo potrrdil, nýbrž aby ji tařé popřál
potřebné fily, aby Dílo, jež 6 Bobem započala,
o Bohem taťfě fiťajtně bofonati mohla. Projbu
tuto opaťuje třiťváte, aby nifdy nezapominala,

še Boha sc ftálofti o potřebné milofti proflufit, dle napomínání Spafitele: „Brojte,
bude vám Odo; hledejten naleznete;
tlucte a bude wám otevřino.“ (Wat.7,
7). Reholnice 6 10 zplivají jtřídamve, jaťo na
znameni, še IV ftejtí jejim učajtenýttvi maji a
še projby fivé s projbami jejímufpojují. A aby

pamatomala, še Pánu Bodn diťy vydávali a
Sej ivelebitimá,ponětvadi (blédl na pout
žení dDětvfyfmé a tětnil ji tvelifé
věci pomolam ji do ftaivu řebholného; pro
zpěmuje fe Ču fouci jejíte htvalozpětv: „Bože
diválime Tcebe.“

©Olatva čtrnáctá.

9totwiciat. lčel a důlešitojt jeho.

Do tě dimile, co panna 1wfiat řeholny
oblečena byla, počíná je čas zloufify jeji čí-li
nomietat. 2 úoiviciatě tomto dji fe přinčo=
ati, fterať by. porinnojti jtavu řeholuého
fpajiteDlným ů bohunilým zpujobent fonatt
měla; po celý ten čas fe na ni Dámá bedlivě
pozor, Úteraf je domů a adaliž ivfje, co je ji
nařidi, ualežitě a odotně plní. © notviciatě
muj dáti Ditfazy pomolání fivého; tu. muže
nabytí prejivědčení, zdaliž ffutečně vd Boha Če
itatvu řeholnému povolána jej.

Sřizení nowiciatu tv řeholád jejt nad míru
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moudré a duležite. MWefhferéblaho flafiterní obce,
gadorání to nt DůzněBoží a řeholné Láznězátvijí
vd ivolení norýd fpoluoudu, proto tv záležitofti
této obztvlájiti vpatrnojti třeba, aby je tffeli
Fénu flamu předejítí mohlo. Ja tou příčinou
je "tedy 1ždy pojadoralo, aby tvftupující dn
řeholy po nějaťy čas zfoujjce podrobení byli;

ule ens této atoujity tve 1výjechfrajinád n AlatedJtejně.ivyměřennebyl.| ŠivatyBado
mínš zfoujfiiwal obyčejně po tři léta ty, jenž
ve fpolečnojt jehotvřadění byti žádali. Swaty
dan Slimaťuá činí zmínÉn o jednom Flájiteče,
do něhožto 10108 ipoluoubvrvé Čepruv po třicitiletézfonjjecpřijatibyrmali.| Čtemefice11
[etopifed řádu, je něfteří fivati mužote Dlájici
je učenníly něldy i bez deljji zlonjjíh do Ela
fiterů foýd přijímali; jejtiť tvfjať © tviře po
dobno, je fo činimali jen tehduž, dyž je byli
ga tvyšíjíme ofivicením V pramént pomolání je:
jih přejivědeili. B pátém ftoletí je tv. jaleži
tojti této, jmienotitě na západu, potřebné obe
ařetnofti tve muobyd řlajiteřid příjně nejjetřilo,
úno neřteří předjtamvení flajiterit jobě tčměř
[ebforvážně u přijímání nomýd oudu počinali;
a čehož nájledomalo, je baze Voži u etnoft
we úmobydřeholáů poznenadla je tratily Zu
zbudil Dub jivatého VBenedifta, aby Úlejly
ftatu řebolny opět pozdivihl; a fiv. muž tento,
dnaje příčam této náťazy tve mnobyd řeholácy,
nařídil, aby faždý, jenž do řeboly přijat býti
dce, alefpoů během jednoho roťu příjně zřoufjen

byl, by je požnati moblo, zdaliž M jtatvu řebolnemu ffutečně pormoláu. jejt, a zdaliž fe
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tvynafnažuje, aby život jeho še předpijy řeholy
fe frotvnatval.

Později uffanotvil i fněm Zridentffy, (Sess.
25, c. 15) aby tv ončd řaded, tv nidšto [la
T Mlibydatvedeny jfvu, notwiciat po cely rof
trval. Sfjou tvjjať tafé řády, tv niýjto čas
štonjity na Divé léta prodloužen jejt. Sem při
náleži řád torvaryšítiva Šežiffotva, jaťož i řád
v, Worjily. Cas této zloujjíh nebudemezajijté
za dlouhý pořlábati, porážune-li, je fe tu jedná
netolifo o projpěd flafitera, nýbr i o čajné
u věčné fitějti neb nejitějti těď, jenz Do řeholy
nejfiprji.

$tdo tv řehole dofonalojti dojiti ce, mufi
fe přede tvjiiu iv pofoře, tv zapirání febe fa:
meho a mwtrpelivofjti civičiti, Bez poťory nelze

mwubecctnojtným býti; neboť, dle jlotv fvatéhoŘehoře„jejtpoťorapočátřemctnojti.“| e-l
ale pořorů fazdému fřejťamu, jený ctnoftně žitvu
byti žádá, nanejvýš potřebna, fterať by je
bez ní obejití mohly ojoby řebolné, fteréžto
ftarvem fivým £ tomu zatoázány jjou, aby ne
ujtale na cejtě © Dofonalojti pofračorvaly ?
Yroto prami fiv. jiĎor: „Štordomaná etnojt
řeholnifa jejt poťora.“ 3a tou příčinou mufi
pravy řeholníř přede: tvýjim poťoru zamilo
Ivati a pofočorání milerád fnájfeti. Ši tv.
Gfrem tordil, že „mnidemn býti nemuže, fdo
potupu, pobanění a pobrdání fnáffeti neumí“

© poforon mufeji ojoby řeholné Ipojo
ivati ujtamičné zapírání febe famyý a ztvlájít
m trpělimvojt. Čejta Doonalofti, jaťaž fetv
dudorwunih řeboláh vodaduje, jeft nad miru
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nefjadná; proto po ní tolifo ten bezpečněfrá
četí bude, jenž febe famého zapirati a trpěli
ivojt zadotvati unu. Žám Spafitel prami:
„4bhce-[i foo za mnou přijítí, šapřij
jebe fám“ (OXat 16, 24). M zapření febe
famého zůleží, dle blahojlameného ©Zomájfe kcn
penjfebo, pravý projpěů čloměťa, a tolifo ten,

jenž fam joe zapřel, bymwánefui fivoboden abezpečen. % co fe trpělitvojti tyfá, tu di Božíťy
Gpafitel:„Wtrpelimojti fiwcivládnonti
budete dujffemi fiwyni“ (fw.tuť. 21, 19).
9 vaty apojtol Saťfobpije: „Zvpělitvoft
ma jfutcf dofonaly“ (1, 4). „irpělitvojt
jet čeditelfyneživota“, tordí jv. Čyprian,

Witpujiet do Elajiteraují tedy předetvýjm
nabytí přejivědčení, je jimm životě řeholném
vofory, zapirání febe famyd.a trpělitvojti newybuutedlnézapotřebibude.© Jatoupříčinou
fe před nimi 14 notvictaté nejmtajiti, co fe
napoton tv životě řeholním od nid jádati
bude; ano dle předpijm cirfeivuih mají fe jimtučajtějinapaměťmvádetitvefjfera| nařízení
řeholy, jaťož i tojjeliťe potonmrojti a obtižnojti

itatvu Hajiterního, $ doloženin, aby tv řehole
fetrivali, donmitvaji-li fe, ze Lirdou s to, aby
pomwimofti tyto plnili a tvffelifá břemena ffamu
řeholného fnájfeli; jinal aby raději jejitě tvpramýčasflájiteropujtili.| Zaféje.jimtu
cajto pojfytuje přiležitojti, aby předem) 1v
poťore, tv zapiraní febe fany a trpělivojti
omvičiti fe mobli. Aa tou příčinou fe fu 8 nimi

nezčidťa pobrdlivě a přijně zaddzi; čajto je
ju uřládámají vozličné i dojti obtížné práce a
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Jofjelijařé © přiťrejjhí fCutfy Čajicnojti; ano ne
sřtdla fe jim předpijují t tafotvé tvěci, Hteréšto
by fe za maliderné a. dětinffe pomažotvati
mohly, Čterci tofjať Ču dojažení pratvé doťona

[ofti nemalo dopomahají, jelito iwedou£ pořorné
projtnojti. M odledu tom pravy fi. Se
roným: „Zi jenž ceny této ctnojti neznají,
budou tafotvé tvěci fnad 30 méně Ouležité, ano
Inad za dětinjle Dřičťyporažomntř Zaf tomu
úle neni; jjouť to tvěci nad míru duležité, a
nalezá fe tv nid fivatá moudroft, jišto Bub
před moudryni tohoto jwěta jfryl, a jišto aje
if tolifo těm, jenž jjon. projtného frdce“
(Zrumw.Jat. 11, 25).

Oětina projtnojt jelt hlavním účelem
jiwota řeholného; tam fméřují netoliťo hlatont
tri fibotvé, nýbrž i ivefjčery jiné ftanorvy a
předpijy řádu Oudornid, jaťož i ivjfelifé me
flajiteřih zamedené obyčeje, Fteréž fe čafto ma
[iderné Dyt zdají.

Od začátečnílů tv žitvotě řeholném nefzejenednaditiplné| dvfonalofti;| nicméně
ofjať zaflad Č doťonalofti teto mujt již IV 10
Iviciatě. položen byti, jejito je nifdy neftane
dofonalym miftrem, fdo nebyl dobrým a pilnamučemufen.© SiwatyBonaventurapíffe:
„do hned 6 pocátíu notvého života fazně za
nedbátvá, ter £ ni napotom 3 těžťa přilveden

bde.“ — 2Belmi mnoho tedy ua tour záleží,
uby fe Dned lv nomiciatě na náležité ivyfoná
páni ctnoftt a Oudotmnid cvičení Ledlivě Do
[éhalo.

Sa tou příčinou fe taťé w řuduftv. Hor



280 Obřady při fflábání fiibů.

fily bedlivě © tomu prodléda, aby nomwiťapo
Wiunofti řádu tohoto a mýfelifá Duotvní ciničení
hučdonritě fonala Ú 1Weetnojteh života řehol
ného profpiivala. Zafé fe muft po cel) čas
aťoujířy fivé mnohému pofoření a rozličnýu
obtinojtem ffaiwu řeholucho podrobomwati. o
miďa, Fteráž ffutečně vd Boba £ životu Flá
fteruimu pomolána jeft, neda fe. těmito obti

nojému odjtrajiiti ; neřlejů (ned myjli, řoy je
ji nějalé nefjnáže najfytují; neboť tví, že jí Bud,
Šenž ji byl potvolní, zajitté taťé udělí potřebné
fly, aby tvijeliťé tyto nejtůze s trpělivojti
fuaffeti a ivefiferé přeťasťy fťajtně odjtraniti
mohla. Rapotom fe zajijté přejede, jať pra
toditva jfou ffotva fiv. npojtola národu: „Mj c
[ifa Čázců, Čdyž přítomna její, nezda
fe býti radoftná, ale fmutná: avjjaí
potom melmi pofojuť omoce fpro
medlnofti přineje tém, fteřiž ffrze
ni pocibičení byli“ (f Žid, 12, 11). 3a
tiu je ale tv nejážid života tláfiterního budce
moci tějjiti flowy pijma fivatého: „MB dile
jejim (m dile totiž moudrofti) maličťo
popracuješs a brzo jifti budce z plo
Dujeji“ (Sira 6, 20)

Glawa patnáctá.
Obřadowé, při jilabaní řeholnyh flibu, císli

pri činční profegjí.
Dala-li nomwicfapo via dvě léta, co nvmiciatjejítrival,náležité© Dufazypowolání

(vého jaťož t apůfobilofti pvc; hleděla:li toje
možně tve ctnofti profpiwati, a dů-li fe VĎ n



Obřaby při ffíábání flibň. 281

naditi, že © Dudoucně od započaté cejtiy ©dofo

nalofti neoditoup; nenajfptla-li fe nad to me
iwyffetřotvání od bijtupiťých fomnijaču © tomu

cili zavedeném žadné přeťažťy, za Fterouž by
Do řeholy tftoupiti nejmčla: bývá fu Wládání
řeholnýh flibu čí-li ©činění flatoné profešjí při

pujítěna, ač jejtliže byla zatim taťé potřebného
f tomu jtáří Dojáhla. Dle gáfomi círfetvnid
muže fie nomicfa již wwe ftáři jfejtuácti [et

platné fiby ffíadati: alelu nefteryd šemich
jtáiva taťé 1 ohledu tomto zmlajitníů záťonů
Wtatnic. dní fe ©. p. tv nafji čijji rafoujte
nařizuje, je fe panna fu jiládání flamnýd
flibu připujtiti nemá, pofudby jtáří Orvadciti a
čtyr (et nedojáhlu. oliťo ty notvicfy mohou
jiš Po uplynutí jedenadivaciti let měťu fivého
řeholné jliby jfladati, fteréž byly dv tč doby
jiš upíná tří (čtu po přijmutí ffatu čeholného
we Elajiteře ztedtvily.

Režli mifať nomicfa £ učinění tohoto nad
iv duležitého Erofu připujítena bytva, ujta
nom je ji čas, we fteremž DYfobějejite jednou
pohnutfy fu Erofu tomuto, jafoj 1 ndfledťy
jeho naležitě rozivážiti mohla. 6 tomu cílifonáopěttřídenníDnhomwnícvičení.| Modlit.
bou pojilněná a jimatojti pofání 8 Bobem jmi
řena přidází paf m určený Den uprojtřed dru
šičeť ve flatdeém průvodu fučžitiva, řebolnic
a příbuznýchvy do hrámu, fdež je flouži
fata maje fivatá, při ništo po přijímání Čiěž
ffán přiftupuje Eu ftolu Panně.

o fČončenénjji jivaté ieznte bijfup neb
namějtiiť jeho na febe plmvial, a přiblížit je
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Ču mříží tvolá: „Přijdiž doti Chrifto
mal“ Zu fe přiblíží normiďa, majic tv ruřou
bořicí fivici a- obraz Ufřižonvaného, £ oltáři a
odporvidá: „£ nýguí náfledujeme tebe
celým frdcem“ (Dan. 3, 41). Aa to apitvá
fbor řebolniclatině*) tato flova: „Jmoudré
panny přidyltejte [anpy fivé, eible
denid přidázi" mě z panen Bohu za
fivěcenpd čřou ftojíce blíže oltáře: „Pane ne
aabaubujj nás“ u fbor ojtatníc řebol
nic pofračuje:„Ale učiň $ námi podlé
dobrotitmojti five, a podlé množftiví
milofrdenftivi iwébo" (Dan. 3, 42).

Potom biflup fedě u oltáře táže je 10
tvicfy před ním Plečicí: „Čeho šádáš, dcero?“
Wotvicfa odpotvidá : „Šádán Božtho fmilotváni
a účafteuftivi tv totvaryšjtivu panen řádu jivaté
Aorjjily dddám taťe jřládati jlib Audoby, či
ftoty a pojluffenftivt dle pojivátné řeholy fiva
tebo Auguftina a jinýd ffanotw towaryšftiva
tohoto.“ Biffup fe táže dále: „Wiaš-li paf 1.31
nou ivědonoft o tom, co podnifás?“ 9totvicfa
odpotidá: „Waám,aduvěřují fe tu Boha,
že to budu nocí i tve futeťf utejti.“

Když pať je na to notvicřa byla na mijto
jivé odebrala, činí fe fázaní, po jehojtojfou
čení fe 3 notu přiblíží © Liffupotvi, jenž je ji
opět táže: „Setriváš-li tv uúmyjlu,jeji jit byla
před tim projemila?“ Ylomicfa odpomi: „Se
—
*) Bpem a mobíttby fonajt fe při ifaronofti teto, jatoj 1 při

oblelaní rouda řeholného to latinile řeči; otájty Pufupa
ale a obpotvěbi nomicty, jatoj i ffi“bami "libů famo Dejť
fe m materfitině.
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trvám“ Ylačeždoložíbiffup: „Budbtež Bobu
otťy; Bub, Senž tv tobě započal, ra
čiž ti dofonati.“

Ani nájledujezpěv: „Přijdiž Dudu
Stivořiteli,“ i 8 modlitbami,jimižfeDud
frvatý za pomoc a ofivicení tvaýtvá; na to fe
fonaji litanie fe tvfjem Svatým, jařo 8 tvrýu
při oblefání rouda řeholného. Po uřončení
[itanii tědto fiwěti biffup černou voujifu, 13h
iwaje Boha, Stvořitele tvěcí tviditedlnyh i
netiditedlnyh, aby roufifu tuto, tvpobrazujicí
fiwatojt a zdrženfitvojt, milojtí nebejfou jivlajiti,
požebuati a. pojivětiti ráčil. ať ji pofropt
fivěcenou tvodou.

Wotom fivětí príten, při čemž fe modlí,
aby Buh Stvořitel a Jadomwatel poťolení [id
fťeho, Dárce dudotoní milojti a Ufitědřitel (idffé

blaženofti, podednání jivé na prften tento jejlatiráčil, aby flužebnice <Sebo, Fteráž jej nojiti
bude, moci uebejfou pofilněna jjouc, uplnou
viru a neporujjenou tvěrnojt zadhomati, jaťožto
doť Criftotva jlib panenfitvi Oržetí a tu ufta
mičné čijtotě fetrivati mohla. Bofropitu pať
priten fivécenou tvodou, fivětí forunu, modle je
při tom £ Bohu, aby ozdobu tuto požebnati a
projby těďd, jenj 1vzpivají fivaté Sméno ebo,
wyjlvjfett ráčil, aby ta, jenž ji nofiti má, tvěr
ně-li Yu floužiti bude, Čoruny, fteráž je 0300
bou fouto tvpobrazuje, tv nebefih Dojiti zajlou
šila. Ra to je foruna tato taťtéž fivěcenou
ivodou pořropi.

rt (ntmání bílé roufify pratví bijfup:
„©Stwleciž 8 tebe Bůb ftarého člomwěťa
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8 mraty a 8e fEutťy jehoz“ Čteráštoflo
wa je vd fboru opaťuji. 8093 nomicka černou
voufifu ua febe běře, Di bijfup: „A oblec tě
we čloměfa notvého, Eterhi jtiwořen
jett podlé Boba tve jpramedlnojti a
me jmatofti pramwdy.“ Sbor pal po něm
tatáž floiva číťa. *Baťfe Čoná modlitba, aby
Bůb dufii Hužebnicejvé občerjhvcnima odru
nou býti ráčil, by ji ničím ujjťoděno býti ne
mnoblo.Ayfonat tuto modlitbu pojadt fe Di
ffup u oltáře a nomicfa ftojic zpívá: „PĚL
jintž mne podle f[oiva fivého, a žitva
budu: a nezahanbuj mne 1v včeťů
wáni mén“ (Jalm 118, 116). Myzpivatvýji
flora tato Člefne, co zatim jbor pancuftojicih
Dálezpívá: „$řijaly jíme Bože milofr
DenftmiZrme,uprojtčed drámutmwého“
(alu 47, 10). 3pujobent timto nomwiťaafborpanentřiťrátejejtřídají.© Kdyápaťbyl
fbor zpěm jmuj po třetí Dofoučil, iwftane no
rvicfa, a Držic. fjivaty Čříž oběma rufamua,

před oltářem nájledujícími jlovy fliby řeholné
jtladá:

„Bože muj, Otče, Špuu a Dudu fivaty!
Já feftra W., nehodná fužebnice Zima, fEládajic

Dutvěru 10 milojrdenjtivi Své, 10 nejfončenou
dobrotu Živou, 1wepřijpění uejfivětějítí Watty
vé a fivaté Morjfily, patrouly mě, flibují
Bojíte Welebnojti Tmé, jaož i Bafft Biffupýlé
Wilojti Bajji Welediftojnofti) u Bůn, před
ftatweně jmé, věčnou dudobu, čiftotu a pojín
finoft, to řádě fivatého Anguftina, pode jménem
a vod odranou fiv. AMorffiily,patvonfy mé: a
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připorvidám Božíťe Welebnofti Tivé, že fe od
zadoroámání těchto jíibů fivyd neudhýlim. Ba
dán od neffončené dobrotitvojti Zmve, byd
mohla až do fouce žimota fivého fetrivati, fErze
nejťončené zájluby Syna Tmého, Spafitele a
Myfupitele mého Sežijje Cbrifta, přimlumvou
nepojiftornéné Yauny, jafož t fivaté WMorjfily,
patrouťy mé, mého augela jtrážného a rfied
Srvatyd, jiháto tvzyrvám, aby mí pomáhali.
Amern.“

Sliby tyto podá paď i píjemuěčbiffupotví,
řfouc: „Ra dufaz pratvdy jjem je ivlaftní rus
Čou podepfala.“ |

Broblédnur Oiffup liftimu odetuzdá ji cti
bodné matce předjtatvené ; tvzalu pať prifen
naftrčí jej ua prft pramě vuťy Člečicípřed nn
notvicfy, pří čen Ú nt prouajít tato fioima:
„Sajtubují Tě Sežijli Chriftu, Žyuu fivreo
Ivancho Otce, Šenž Tě neporujjenon zadhomati
vačíj. Přijmij tedy tento priten tvěrnojti a tvity,
znamení výrany Duda fvatého, abyš floula
dhoti fiurdotvaného Boja, a Ludeš-li Yu wěrně
floužiti, abys s Rím nětdy na tvěfy přebýtvati
mobla. Me jmenu Boha OMce,1Synu, i Duda
fivateho. Ymen.“

Botoní tvftarmi bijfup Čoruuu na Úlatou
notvicy, čín: „deftliže jlib tento fplnis, Do
fahues foruny života, fteráž je Čorunou touto
Ivpobrazuje.“

Ya to nomicfa tftaviji zpivá tafto:
„Svalomitiví fiměta a tvffednu ofraju ive

adejfli jjem opororhla pro lájfu Rána meho
Šejifle Chrifta, 2Sejz jjem Ipatřila, £ Rěmužto
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jem lajfou zahořela, tv Rějž jjem utvěřila uŠejijlemzamilorvala.—| Srdceméwyneflo
flotvo dobré; prozpětvuji Díla jiwů Králi. —
Cible již tvidim, po čem jjem toužila, již mám,
čebo jjem očeřatvala; jjemť 8 Am jpojena tv
nebejih, Sejáto jjem, na zemi poftatvena jfouc,
celou toroucnofti milorvala. — Položil znamení
na tvář mou, abyý mimo Něj žádného mi
[oronifa nepřipoujítěla. — Zomuť jen: zajnou
bena, Semužto augelé flouži, Šebošto fráfe
flunce i měfic fe obdimují. — Pritenem fivým
zafnoubil fe mně Pán Sežie Chriftus, a jaťožtohoťfivouozdobilmneforunou.—| Oblefí
mne Bán to roudo zlatemprotfámané, a fftvoft
nými záponami ofráfifil inne. — Wed a mléťo
přijala jfem 3 ufť <šeho: Čremw šeho zdobila
[ice mě,“

Ku fonči pař zapěje biffup jejitě djimalo
apě“ „Te Deum laudamus,“ po jehožto uťon
čení obyčejné modlitby na. poděfotvání Pánu
Dobu tvyfonátvá.

ři profešji fefter[aiďyh ujtiva fefratffih
obřadů. Bo wmffi frvaté, při Eteréšto nomicfa
přijala Zělo Aáně, táže fe jí Únezobřady myfo
nátvajicí, čeho fobě žjadů, načez notvicfa odpo
ibá: „dádám jmilowání Božího a účaftenfttvi
o toraryšftivu panen čádu fiv. BWorfiily, ive
ftavu fefter laicřyh, abbů fe Dala užití fe
toffedním i nejopotorženějíjím jlužbám domácím;
žádam taťé jložiti jlib ©udoby, čiftoty a po
Vuffentor podlé pojwátné řeholy fiv. Augujtina

„a jiný ftanotv totvaryšjtva tohoto.
$Botonv fe činí řeč, po fteréšto fe néz
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notviciy táže: „Dcero jíi-li hotova a odhodla
na, netoujíti po ničem jiném, než-li abys fe
dobrovolně a z lajly £ Banu Bohu civičila to
dudorním ftatvu flužebném a tu nejopotorže
nějijích flužbáh m obci Ulájiterite a me rvffeh
věcech, Čteréž ti od tvélebné matly neb jiné
předftarvené uloženy budou?

Worvicfa odpomidá: „Sfemí £ tomu hototva,
a důměřují Bohu, je tvfjeďo $ wwěrnoftia tvf
trivalojti Čonati budu“

o té fe fonají litanie fe tvffemSvatým,
nečiťáfe tojať: „Abys přitomnou f(u
zebnici pofmětiti ráčil“ a. t. d., nýbrž
pořračuje fe tv niý až fu Čonci. ať je fivětt
bila. voujjta (feftry lnicfé nedoftamají černé
voujify) a foruna. Bytvjjt nomiďa od welebné
matfy roujíťou přivdena, tvftane, a způfobentfvrduutvedenyníflibyjfláda.© Přijarmvdni
nez tyto me fpt8 utvedené a mlajtní ruťou její
podepfané jliby, toftarvt ji Čormiu na larvu
ta: „Bubes-li flib jimuj tvěrněplniti, Dofábned
foruny života, fteráž je Čorunou touto tvy
obrazuje.“ Ku fonci fe pať jejítě číťádivalozpěty :
„Bože Hmwálime Zebe,“ 8 obyčejnýmimo
dlitbami.

Slatva ffeftnacta.
Myfwetlení obřadů uzívanný při fflabaní (libi

w řehole fwaté 2Borfjily.

U flavném průmodu ubírá fe nomiďa to
den fřládání flibu do Krámu; tždyí jeft to
Den W životě jejim nejílatvnějffi ; Den, u němž



288 ABpznam cbřabů při profešfi.

zajnoubena byti má nebejfému ženidu fivému,
Gbriftu Ježijji, Jebojto obraz W rufou vyd
drát. Hořící fivice, Čteraž fe před ni neje,ji při
pomíná, je ná nažné o to pečomvati,aby
lampa života jejího tužby naplněna Dyla vle
jem dobrýd fEutfi; mvadt ji tafé na myjí, že
má byti Lofoma, atrátvit áuvot fivuj me fEnžbě
Boží a me rěrnémi Čonání potinnofti fivyd,
T apufob fiice, fteráž jiným fivitic fata jebe
tyárvi. Jde Č tom ifutečně bototva jejt, je fřiž
na fe 1Vztft, Gbrifta dna najíeĎotvati, ve
hvětle učení Jeho tvždy ýoditi a jimot fivuj
we. flužbě cho trámiti toli, projemuje flotvy,
jinti po ffončené mjfi ituaté a po přijmuti
Sela Páně na ivolánt bijtupa ueb udimejtniřa
jeho: „$řijdiž doti Chriftoma!“ odpo
mda: „A nn nafledujeme tebe celýmprdcem,“ čínna jemo ddmavdotuojt, ©ja
fouj deni ftvému, Chriftu SSeárli, mftřiepři
dází. Zu fe jí ale zpětvem fboru utvddt na
pamět, je mují $ MLONĎCDIPAmmnamí Lanpu
fwou připramiti. Chtic nájledotmati Berdufa,
má jefitě jednou Ddofonale rozivašiti, zdali PtomufEntečněBohempomwolanajejt.| Senid
nebejťy ji volů; neupojledne-(1 odotné blafu
Šebo, nebude ji fnad tvicefráte volati; přijde-(t
úle naproti, nebyivýji od Wčho wolánu, vydájeDomeliťéhonebezpečený“© Ryntjetedymujúplněrozhodnouti.| Aentlifejtatvuřeholnémm| poroolánaodBoba,nebději-fe
příjnýh potvinnojti, jaťéž by fložením flibu na
je vzala, může jefité odftoupitt, poťud je flibentnežatvázala.| Čiti-litvfjať,je.Porolantjeji
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ffutečně od Byba podazi, tu nemá příčiny, aby
je ftradoivala; nntžeť doufati, še Buh 8 ní
učiní podlé bobrotitvofti frvé a podlé imnošfttvi
milofrdenjfivt ftvého, cožji taťfé fbor řeholnic$pétvemftoýmpřipomíná.© Tohotomilofrder
ftivi Božího jobě nomicla žádá, jať zjeji Liffu
pomwíDané odpomedi myfjivita; a tohoto mílo

frdenfttvi dojiti doufá tv řádu fiv. Borjfily ;protoprofi,abytvtowarysftiou| Srěticetěto
učajtenýtivimíti a fliby dle řeholy jiv. Auguftia
a jit Jtanotv řádu toho ffládati fměla.We
life jjou to měci, jidi jobě tim žádá, a obtižné
potwinnojti, jež na febe tvziti hodla. Jádaf,
by fe jměla odříci ivezdejiih Itatfit, fmyflnýdh ©
Tadofti, ano ( tvlaftní toile fivé; ivěci to, po
nidšto jivět nejivice fe fháni. Šádá, by jměla
fložiti flib Oobrotvolné Hudoby, uftaivičné či
ftoty a uplného pofluffenjtt; adů, by až do
frti Jivé m odloučenojti od fivěta živa bůti
iéla. do Dy fe talorvé žádofti nepodivil?!
by fe tedy nezdálo,že jnad ani neví, čímfe
aaivázatí mini, táže fe ji biffup, má-li úplnou
ivědontoft o tou, co podniťá. Aloiwicfa odpo

vdá, že o fom tvfjemnáležitě poučena byla;
je ana břemena, ježto ftatv řeholný uříáda, žefetvjjaťDiuvěřujelvpomocBoží.| Jnáťtéby
powtunojíi, jež na febemaiti hodlá, zná taťé
flaboft fivou;j tví, je by fama ze febe Důležité
toto dilo myfonati nemobla, ale jiládů Diuvěru
jivou tv Boba, majíc še fiwatým apoftolem
Patvlem doufání o tom, je Fterýž začal tv ui
dilo Dobré, taťé je dořoná až do dne Chrifta

Šezijle (£ Zilip. 1, 6). Neflefá „600 myjli ;



290 ABnznam obřabů při profešfi.

neboť doufá, je Buh, Senž to ni pufobil dtění,
popřeje taťé jiťaftnéhowyfonání (Srot, F Zilip.
2, 13).

Yicméně fe ji jefité jednou iw fázaní Do
jemnými floty na frdce flade, aby potvážila,
še Úroť,jejž učiniti muni, netolifo nad 1vezdej
fim žitvotem jejim, nýbrž nad 1 nad jeji tvěč
noftí rozhodne; že po fložení flibu i ftranu ní
platitibude: „Čo Bub fpojil, člotvěť ne
vozlučuj“ (jiv. Wat. 19, 6). Proto je ji po
ffončené řeči bijtup jejité napojledy táže, zdaliž
m umyflu fimém fjetrivá; a Oojtatv za odpověď,
še předferzeti jeji neoblomitedlné jejt, wzdámá
3 tobo Bánu Bohu diťy, Ifivaje Óo záromců,
aby započaté dilo toto milofti fivon i dofonati
ráčil. £ tvyprojfjení potřebné milojti Boží jmě
řuji taťé modlitby £ Dubu fivaténu a litanie
ře wfjem Smwatym, fteréžto před ftládanuu flibů
fonány býrvají.

Sowinnofti, ježto ufládů tam reholný,jiou zťažené přirozenvítt lidjlé nad miru 00
porný; toliťo pomocí Dožt je [ze náležitě plniti.
Proťo fe panně při ffládání bílé voufffy uvádí
na paměť, je pomoci VBožimufi še febe fivleci
ftarcho čloměťa, a že berouc na febe jinou

roufftu, taťe tv jiného, notvého člvivěfa obléci
je má. —

Yešli pať počne fliby jfládati, modli je
jejitě £ ání Bohu, aby ji přijmouti a očefů
ání jejt fplniti ráčil. Wodlitbu tuto opaťuje
třiťrate, tvyffe utvedenými flory žalmijty Páně,
ješto u tvelebucm zpetou pronajjí: „$Přijmíž
mne podle jlotva fmého!“ Safani profba
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jeji. A jaťe jejt toto flotvo, dle něhož od Pána
přijata býti žádá? Seftiť to tvypoměď Sebo,
jišto učil, Čterať by člotvěfzahorvárvánin etvan
geliťycd rad tvyšíji doťonalofti Dojiti mobl:
jeftiť to iwyroť Seho, jimž flibuje fajdému,
Čdož opufti Diu, neb bratry, neb feftry, neb
otce, neb matfu, neb manzelfu, neb fonp, a
neb pole pro jméno SSeho, je ftofráte tvtce
vezme a. životem tvěčnyýim toládnouti bude
(Šrom. Mat. 19, 29). Žyto a podobné tvy
voly Báně před očima majíc volá norvica:
„$řijmiž mne podlé flowa jmebho!“
Se projbě této připojujeihned jlotva: „A živa
budu“ Doufáť, je bude živa podle dujje, je
m“ famotě fíájíterní bude moci fnáze nežli to
bluťu fivětjfém zadoivati život Oudotvní £-j.
milojt Boží, a že nájledotoně nebude zahanbenaW.očeřátváníjmé.| Doufd,zebyrvfjizde
živa- Bohju, něfdy tařé 8 Bohem ivěčně jitva
bude.

Slowa zpěvu tohoto ivyjevují z1rom2ň
poťorné tvědomí, že Bu) flužby uafjí nepotře
buje, nýbrž ze my jobě za tvelifou miloft po
fládati máme, Údyj náš do flužby jivé přijímá.Zotéjtvyjlovujíojtatní| panny.zpěvem,tv
němáto fe © noticfou ftřidaji; ivyznámajit, že
fe jun ftalo mifofrdenftivi, foyž do flužby Boží
v životě řeholnén povolány byly.

Bo ufoučení zpěmu tohoto přijtupuje 10
jvicfa £ oltáři a fiáda fliby jivé 8 mefelou
myjlt a $ odotnojti frdce, jjouc pamětlitva
jlotw, jež byl apoftol národu pronefí, poučujíc,
jať je dary a oběti přinajjeti maji. ijjeť paĎ

13*



292 AMyznam obřadů při profešit.

apoftol tafto: „Sedenfazdy (Dej), jaťá ulo
šibtv frdct fivém, ne $e zármutřem a neb
a přinucení, nebo mefeleho dárce miluje
Buh“ (II. fe Kor. 9, 7). Obtic tedy pannn,
aby je oběť jeji 9šámu Bohu zalíbila, přindji
ji 8 odotnojti. jrdce. Sťladajíc fliby čeholné,
drát obraz Ufřižotancho pelvné oběma rufama,
jatoby tela říci: „Walezla jem toho, je
božmiluje Oujje máj; udopila jem Do,
aniž ho pujtim“ (říjen Šalou. 3, 4). Sťlá
dát pať fliby tyto veřejně u oltáře před obličejem| Bobatvfjeivědouciho.© Zivedlomepři
fladání flibu tědto jou Štvati a Swwětice
Boží, zivlájítně ti, jidáto ojtatfy na oltáři fe
dotvají; dále biffup neb nánějteř jeho, fteryž lvc
jten Božím Miby ty přijina ; předjtaivená
flajitera a ojtatu řeholnice, jakož L výiďní
věřící, jenž flatonémat: úfomut tomu přítoumi
jou. Zloživit panna ffiby tyto ujtuě,poddivá je
iw pis. vedené a tvlajtní vufon podepfané
bučupomwi, vv nebož pať předjiamené flnjitera
£ ujdomwání odevzdány Dyivají. Viftina tato fe
ji jednou opět ualvráti, po jmrti totiž, by ji
jebou do hrobutvžiti mohla. U blazeji, jejtlize
fibum ftvým tvždy iwěrně doftáln; neboť pať
sajijte fpis ten proti mi hvědčiti nebude, jaÚi
by te ftalo, foyby jítby Jive zruffila. DNU
pije vzhledem toho jiv. Cřrem, „je fvati an
gelé záivazeť, iw uějšto ji $ Bohem ivejjel,
píjemmé zaznamenali « je jej tv nebi fýorvá
ivaji, aby s ninr tv den joudný ivyjtoupitimoli.| Reměl-libysjetedy.divětihrizon,
fovťoli pomyjíě, je by lijtina, iv ništo jliby
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tvé zažnafienány jjou, něťdy při hruzyplném
fondu proti tobě fwědciti mobla, Údejto by pať
Soudce mujel proti tobě myněfti odfudeť: „3 uft
twýd foudim tebe, flužebničenepramy!“
(Vuf, 19, 22.) Raťo fepjané fliby, taťf fe
nidoma i fivice při ffládaní tědto ilibu ho
říci, aby teprniv po fmrti té, fteráž při 1
Bobu fliby fiwě ffladala, opět vozžehnuta a
fpálena byla.

Po floženía odevzdání jlibů dárváfe panně
na ruťupriten, na znamení, žefezajuubuje Sei)
Ghrijtu; jať že flotw, jej Dijfup při tom. prosnájíi,mwyhvitá.© Pritenemtinomábytipanna
Vždy Porzbuzomána, aby zadormala neporujje

nou tvěrnojt nebejfemudeni fivému,Jehožto
jméno, totiž nejjíndjji <SmenoŠežle, na pritemiu
tom tvryto fe nadázi. dři řeholné jliby jjou
jaťo méno, Pteréž zajnoubenčmmí doti fivému,CpriftuSežijji,přinájjí.© Odřiťatfeftatfůpo
aemýfyh, odřiťá je ivezdejjíth rozťojjí, vd

řiťá k 1 iwlajtní Ivule five, a fo činí 3lajfy©Pánuežijli,jaťfiJana| Oojivědcuje
floty, jež tv Dojímaméma ivelebném Zpěiupofloženíflibupronájí.| ejtiťtolújfa
Sežijje Chrijta, co mnohé dujje iwabi, co je iv

pomolání jejich udránje a co jim příliš iwelifouodplatou bymá. Vajlatato i přítomnou no
miefu přiměla £ tomu, že jivet a tvfjedno, co
vet pojťytuje, opotrhla, že proftředťem libi
fefa dila já, ano tí jebe faunt Králi ues
bejfému obetotvala. Oebejlou [nffou £ Jenihu
vému CDrijtu Jež naddinuta jiouc,popijuje
a melebi iw dojenným“ zpěvu fimen Fráfu, bo
batjtivi, jlámu a nejfončenou dobrotu eho,
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iwofajic jařo Údyfi nemyjlovwitedlnou Tdffou ine
ffená fiwatá panna a umčedinice Aněžta : „20
mu jfem zajtoubena, Senuj“ floust angelé, Se
bosto Čráje flunce a měfic fc obdimuji. 4 Wajic
paď na. paměti přednojí a tvybody Itamu ře
bolného, Cu Eterčmuž beze zlájjtný zájínb
vy, a pouhé mrilofti Boží potwolána byla,
bude zajijté 6 iwroucim frdcem Bobu za milojt
tuto diťy 1zdámvati. Proto fe taťé Dojínamá
flatvnojt tato foučí Aivalozpětven cirfetním:
„Bože divwalime Šebe“

nfož obřady při oblélám tonda řehof
ného pamě připomínají, že dce-li 1v flajiteče
fiwaťeživa býti, fivětem pobrdati mnjí: tnf ji
připomínají obřady při ffládání flibu, ze Dude
nuufetdočtu uměiti, aby tolifo Dobu živa býti
modla. SSiž prtvní jfowwa, Čteráj při Hatnojti
profešít pronájji, ji uvádějí napant, še fe
Bohu zcela za obět přinějti má. SSfouť to totiž
flova: „A nyní najledujeme tebe celým
pracem“ fota to, jimiž tří mládenci tv peci
ohnivé juvot fiwuj Óvípodinu, Dobu fivéiu

v abět přinájícli. SPominuojt tuto, umřiti jivefi,
ji tale připoutta ji UTULAjčě pronájjí IWCzpělvn

fvEM: PŘEJImilý me a živa LDudul“ Ja
Čoby Pána Boha profila, aby Jj da obří při
jal, jeňto fvětu uměta jen činí živa býti
mint. — 3 černá roujifa, jiš při přilojitofti
fíddaní libu řeholnyd za bílou iyměňuje, ji
iwe VU nntptů1vÁĎI, ZC fvěfi tuařití ují, a
še zuvot jeji dle flow npoftola fEryt byti mů
8 Chriftem 1. Bohu, aby, dyž je ufže
Chrituný. Život nds. £ ona ive fldtvé $ Anu
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uřazati je mobla (Kološ. 3, 3, 4). — Še
holné fliby jfou jalo mečenu, Pterýnti jobě za
jaauje rámu, od nižto pro tento fivěf umírá.Zlibenrudobyumíráivjfeliřémí| jmění;
ano nefolifo fEutečnémujmění m0 1ěitl; 1
bvž taťé tvffelifé jadofti po ftafcit pozeni
igd tu frdci frvém potínčotati, neboť dle
flow bohomyjíného Kašflána „neprofpěje, penez
nesmtti, bude-li 1Vfrdci žddoft fu dtění“ Ja
předpijem řeboly má mw tom jfladati utědu
vou, Údyž fe ji najťytne přiležitojí, 1 ništo
nějaťých učinft dudoby na jobě zafufiti muže,
jařejjou: práce, Wužby,nedoftateť 1 jihať po
třebnyd tvěcí, pohrdání a netvjjínatvojt še
ffrany fivěta a jiné podobné téci, jaléž 8 du
dobou obyčejně fpojeny Dytmají. Ghubobu tá
jačo maffu milomwatiaji ftranu pornu, oděVu,
obydlí a wvýjeliťyh jinych potřeb 8 dětinnou ob
danofti je podrobotmati. Bo fložení flibu du
Doby uecfnt dcera fivaté Angely nic tvlajtního
nut. Gofoli $ jebon do ttájitera přinejín, neb
čedoČoli po učiněné profesjí bud Očdictwim neb

jafymfoli jiným spujobem nabyla, připadá Čla
řevu a ftátvá fe jměním obecným, ujtanotve
ma © výživě dudyd, za jaťež je řeholnice
wejpolef poražomvati maji, jejto fe buly flibemdudobyiwefiferydhftatfi| pozemjíný| uplně
1wzdaly.

Slibem číjtoty mnirá Fídfiternicevet.
fam. radojtem a fmyflným vozťojjem, jalož t
iofelifemi „pohodlí guvota,trhajic froazťyfivetife,
aby doti SvežijjeChrifta býti mohla. Zomufo
BospČěn| ent fivénm zajivěcujemyjí fivott
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t tělo fivé. 3 lafty © Alému mydatvá fmyfíp
vé na uftatvičné umrttootvání; 3 lafly ©Yému
vdlučuje fe ode tojjeho, co frvětjtého jejt, aby
1“ dofonalé čijtotě a fivatojti jití mobla. Sli
bem: číftoty ojiědčuje před Bohem, před au
gely a před lidmi, že nedce ivice živa býti
fvětu a fobě, nybrž toličo Zomu, ení byl za
ni život fmůj obětotmal. Šehola ji fíade na
jrdce, aby flib čiftot) co nejdofonaleji plmila
a fivatojt angelifou neporuffenou zadomvati ufi
fotwala, twzdalujic je tvfjeho, co by fe neporuWfenojtidufjenebtělaprottivilo.| Xzadhotvámni
angelýťe čijtoty má dcery fiv. Angely pohnouti
taďé angeljťé zamějtnání jejiů, jefito co angelé
ftrážní nad fivěřenými fobě duvfami Dditi a je
přede tvjji náťazou fivěta odraňotati ntají.

Slibem poj luffenj toi Čonečněumírá
řeholnice tlaftní wuli fivé. Složirvffi flib tento
mýt fe napotom tvždyodotně podrobotvati tvuli
předjtatvené frč, byťby fe přirozenoft lidffáfebeiviceprotitomuzpouzela.© Sanámodem
řeholy maji fe dcery ji. Vlugely tuzhledem po
iufinojti podobati mrtivolám, 8 nimižto [ze dle
(ibofti naťíddati, aniž by fe protitvily. tají
předftatvené fivé upojlednoutt rychle, projto
irdečně, bez odmlonivání, 8 tvnitřní radofti a
s úctou, fpatřujíce tve tulí její iwuli Boží.
Wa-li je to ale jtáti, mufi napřed tvlajtí tvuli
vé umřiti.

Sřládáním jlibu řebolnýd rufji tedy pmma
tojjeliťé fivazťy, jimiž člomwěťČu větu poután

bývá, odřiťajíc fe dobrotwolné tvýjeho,čehož fe
při fmuti Laždy, ač Lezdefy odřici muji. Wřiržet
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je tedy tvffim prátvem řici, je řeholnice, zatvá=
zatvffi 8e fflatonými fliby, fivětu Dudotoně umřela.
Šjouc pro ftvět jaťo mrttvá, již napotom nifby
twice ze zdi flajitera fivého nervydází, byťby tu
i fta let živa byla. Zoliťo tehbdáž, Údyž todo
netvyhnutedlná potřeba Čáže, jimi 8 Oormolenint
biffupa jivého 3 Úlajitera na nějafý- čas fe
iwadaliti. Wůžeť tedy tve ffutfu po fložení fla
wnýh flibů ztvolati 8 nábožným Šobem: „v o
(iťo Grob mi pozuftámwa“ (Sob 17, 1).

M jednom bytvalém panenffém fíájíteře
iw Bamwořid zatveden byl obyčej, dle něhož fe
notviďa po fložení flarmnýh flibu tvedla 3 fo
itela Do tvnitř flafitera; před ní je ubiraly ně
fteré řeholnice, nefouce na ramenou ftvýd Ta
few; ojtatní pať flp za ni. Když fe tve prů
iwodu tomto přiblížily fe bráně Elajitera, nalezly
ivýjeďo uzamyřáno, načež fe zpět Do drámu
namrátily. — Čo je tin ivypodobňotvati mělo,
nebude zajijté nifobo tajno. Obřad tento mlus
vil £ řeholníci zřejmě: pní fe naddaiš tve
přibytťu, jejšto jit fobě fama zivolila, a z ně
bož již nevyjdeš, leč tv vafimi této! Zolifo do
nebe máš cejtu otevřenou, do jivěta tvjjal na
zpět cefty odjuĎ ivice nenaleznes: jjiť zde za
živa pohřbena!

Went tedy Dituu, že rodičotvé, „fDyj Dcera
jejich flatoné fliby ffládá, proléivají hojné fÍzy;
není Ditou, že f(mvnoft tuto poroažují za pohřel DCe
ry fivé; že poblédají očima zaflzenýma na bránu
tfájiterjtou, aa Pteroužto milovaná Dcera jejizmizela.© Widyťjihnenítajno,žejiivicfráte
we přibytČu fivém nefpatři, a že ani jih po
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přáno nebude, aby ji dle libofti natofitéwomati
mobli. Ale u nábožnjů rodičů Dýivajíjizp tyto
vice flzami vadofti nežli alofti; vždyť tvědí,
še drahá dcera jejih tv famotě řlářtecní požttvá
tvětiji bezpečnojti; fojiť fe nádějí, je m tidyů
adid flájiterýltyh nalezne pofoj, fteréhož by jibylfiwětpojťytnoutinemohl.| Ralezajítutědu
tv pomyjjlent, je drahá dcera tato, vadatvffi fe
ftatťů pozemíťfyh, ztjťula ftatfy nadzemýté ; še
odřelinvýji fe rozťojii tělejnýh, oplýmů vu
dojtmi dudotonimi; že pozbamitvjii fe tlajtní
vůle fivé, dojila itoobody dudomwní; fíorent,
de atraťivýji tfjeďo nájledlem dobrotoolně učí
něnýd jlibu, nalezla nejdražíji pořínd, jejíto
nalezla Boha, uejtopšíji dobré, ený jediny
jvdce [idjté úplně upoťojiti může. Konečně jjou
taťe zbožní rodičotvé přejimědčení, je odemzdali
bceru jivou do ruťou Božfťeho Spafitele a ne
pofifrorněné Watťy Zšeho, a je dcera tato, ačťoli
00 nid) tělejně odloučena bude, přece proftřed.
Čen modlitby a lajfy obcomání 8 nimi utíti
nepřeftane. Žim fe závmuteť jejich obracítv vadoft.

dile netoliťo zbožní rodičomé fe mdují,

fyz deera jejid fliby čeholné jflada; i jiní
nábožní a bovlitwi Čřejtané Lýmají při této při[ežitojtifrdečnouradoftinaplnění.© Radujiťje
dajitté, ividice, je opět rozumožen její počet
panen, o nidšto pramí fiwaty Coprian, že jfou
Črvětemí10 zahradě jiv. Čirfive, jižto fe zmlajitní

ozdobě flouži Radujiť fe, iwěbouce, je pama
tato, ačťoli oftnpujic da Flájítera fivétu umírá,
přece 8 nimi fivazlem nadpřivozeným fpojena
oftane; ano že pramě v jamotnofti fláfiternt
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bude moci © oflarvení fiwate Čirfve a Ču blahu
lidffe fpolečnojti mnoho tyřonati. Aeboť zbož

ným Fřejlanimi není neznámo, js a Hajiterutoyplýmají mnobé wýhody pro celou (polečnoft
Hoffu; nemit jich“ tajno, že ojoby flafiterné
netoličo pujobením a přiťladem bližním fifu
profpirvaji, nýbrá i modlitbami a zajihami
frogmní, jimiž nezřidla od celých národu fněto
Dožt odrvracují.

Proto fe tedynábožní Čřejťanépři přile
šitojti ffládání jlibůradují, tovzdivajícezárorveň
Boda, aby pannu, již byl milofti jmwou © ži

iwotu řebolnému potvolal, pomocí vou taťé
toždy filiti ráčil, by umřervfjifvětu tolifo Sen
živa byla, a jediné šebo fláry a pratvého
projpědu bližní jtvýd mybledátvati nepře=
ftámala.
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Stanotvy
Dědictiot fm. Cyrila a JTietÓodia,

potrorzené c. £. mor. miftodržitelftmim.

8.1. čel Děbictiví (iv.Cyrilla a Mřetbobía.
Děbictot pečuje o zmelebenílibu Moramffého,

jalého náš čaš požňbuje; o givebení mffeftranné,
amffat na záflabě m ry fatolicté, 8 myloučenímtvffefitépolitify.© i- F s
s. 2. Profiředřy F bofažení účelu toboto.

41. Spifomání a myt“ ání fněp, © jice netoltfomýbrabněnáboženítů,nýdkžmůbe| mzbělámacíhaf
buhomním potřebám měťunaffeho psoblébajteteh, zroláfitě
bějeplfu, zeměpifu, poznání mlafit, při
roby, řemefel a orbý a t. b. 3 m zábavných
fplfeh objažena býti a bud obrana, bud utorzomwántí
pramby něfteré Latolidé, jišto fe obpor čajomý botýfá.

Wybármati je bubou Děbictmim fniby tve troji řabě:
a) Obffirné životopis Smatýď.
b) Spifp poučné.
c) Sylfy sábamue.

2. Gafopiiy a mifelijaťé liftn běžné. — Organem
Děbictret fm. Cyrilla a Wetbotia jeft: „$lad, čafos
piš cirfemní.“"*)

3. Přebměty uměleďe, £. p. obrazy, zeměmiby čili
mapy a f. b.

V o

S 3. Šetření za fonůtv tifÉoiwych.
Při mybámání čafopijinv, tnéh, běžných liftů, obrazu

atb. bubou fe ftármajicí záfony tiffomé zemrubně zahomámati.

S. 4. Zřízení Dčbicttot.
1. Spoluoubem Děbichvíftáti femůžefažbý,Ibož

aa febejebenfráte za tošbypoložt 10 3/.ftř. (10 31.50 fr, r. č.)

*) Selifož mýborný tento fatoliďý lift toffelifé zprárvy ftranima
SDebictví nafjebo přinájjí,a na něj činěné přeptánfy got
porotbá, bobře by bylo, fbyby ho úbomé fpolečne poble far
ních ofab.obbírali.



2. Rbo mffať témuž uflator 100 ať. fiř. (1065 Al.
r. č.) věnuje,poražománbubezafpoluzafIabatele,
a obbrjí 4 mýtifly měci Děbictoin tvpbanýh zbarma.

3. $bo febnou ua mšby vá 40 zL. fiř. (42 l. r. č.),
bube téhožuflatu fpoluoubem 1. tříby, a obbržt
3 wptifiy. — $bo 20 3l. fiř. (21 al. r. č.) bá, flane
fe fpoluoubem 2. tříby, a obbržtbmamýtifih. — bo10al.(10zí.50Lr.r.č.)položt,© bubefpolus
ubem 3. třiby, a obbrží 1 týtifť zbarma.

Royby Bylo zapotřebt brubého neb třetího
topbání nělteré již topbané fniby, fpoluubotvé ji boflámatt
nebubou, nýbrá bube fe probátvati me profpědďpoflabnice
Děbictví, aby fe náříabnějíji bíla roybátvati mohla.

4. Rebofe, běťanítmi (mifariaty), ofaby,
Inčbárny, fifoly, robiny, fpolly, bratrftma
atb. wflupujtbmojnáfobným přífpětwřet bofpolu
gařlabatelítmi a to nabřečené tříby.

Spoji-li pal fe manžel 6 manželťou fmou
m jeben tolifo zálíab o 10 Jí. fi., twybámajtfe
jim Iniby jen bo umrtí prioního z ni.

Aby úmrtí fpolnůba přifilouflamu tomuto me
anámoft, žádají fe tveleb. pp. budotont paftýřomé, aby
umrett taťorvé poflabnifomi Děbictví, třebať i přímo pos
fitou oznámiti ráčili.

Botobného r:námení pifemného zapotřebí jeft, fbys
folie fpoluub nětterý bud £ mpěfit bůftojnofti wynití,
neb fe jinam přefjtěhomal.
Boznamenání. 1. Robina fe béře, poťubjmeno

fe netrati. Dcery prombané, fynů-li není, obs
Birati bubou Eniby, pofub jtjí; Ditťp paf jejiů, jiné
jiš jménonefoucí,nemají práma tohoto.

PBoznamenání 2. Polotvice mřlabu totiž 5 al. fiť.
(5 ai. 25 fr. r. č.) fe nepřijímá. ,
5. Ražbémumolno,boplněním mřlabn u tvyšíjítříbnpoftoupiti.| Safiles(itubyž£p.fpoluub

3. tříby £ prm<ním 10 zl. fiř. opěrně 10 al. flř., flane
fe fpoluubem 2. tříby, a tať bále.

Arffal fpoluubftmi poftoupiti jinémunebo
svoluje fe.

6. Ražbý přiflupujícíračiž jméno a mifto přes



býmání mého, jaťoj i biffupfimi a bělans
ftmt (mwifariat)a poflební pofftu zemrubněubati.

7. Ražbý Iněz, fterný jeft ubem Děbichot fw. Cy=
rila a Methobia, běře na febe pomwinnofi,bn tve flat
nofi, buĎ něfterý ben m oťtamě fivatýh apoftolů Cyrilla
a Methobiafažboročně floujiti mfji fmatou za
mfjeďy žimé i mrtmé fpoluuby dotčeného
Děbictmi; a bubeslibo a možno, i jinou mit
fmatou za obrácení nárobňím Slomanffýd
ob jebnotýy cirfemní obloučenýh, Eterouápos
božnoft jiftě fažbý fpoluub co měrný fatolit fpolu fonati
neopomite.

8. Zemřeli, za tteré něbo mřlabett Děbictmi učinií,
ta? jafo ti, jižto na fmrteblné pofteli nejméně 10 3(. ftř. za
febe bo Dčbictmi obřízali, ftámaji fe účaftnými bus«
omni milofii m přebefjlém(7.) čifle jmenomanýh.

Sažbý, jená byl mříabeťučinil za mrtmého, po
fub jim jeji, fntby bez oblebu na telifoft mřlabu —
oteffemnejméně10 3l. fiř. — po jebnom mýtiflu
boftámati má.

9. Sprámu Děbictvi fm. Gyrilla a Me
tbobia mebemýbor feftámajicí z tněži, lteří
bud m Drně, bud na blizlu přebýmajt.

10. U jiných ofob a uřabů aaftenpá Děbictot
fw. Cprifla a Mlethobia ftarofta, a mwjeho zaměfis
náni jeben 3 jednatelů.

11. WByborfházivá fe čtmrtletně, a na mp
aránt flaroftotvo i čaftěji m Brně, aby, čeho zapotřebt,
I porabu bral, a tětffinou blafů přítomný mýbornt=
fůmo náleztá pro celé Dčbictmi platný
Tozhobotmal.— MBýbor má prámo počet úbům fmýh'
oddázejícíh boplniti nebo i rozmmožiti, atvfiať nejinaď
než latolicfymi tněžtmi, a fažboročněutveřejňuje
gprámu o činnoftifié.

12. Sajbý fpoluub běbichmi má prámo, Pifemně
námrýy jmé činiti a přání fimá projemomati botčenému
mýboru, Žterýšto při fmýd fbromážběnih zamázán jeft,
jih froěbomitě m úmabu bráti, a ble niď, potub potřeb=
no, profpějjno a možno jeft, fe zahomatt.

13. Be fporeů z poměru fpollomníhofnab



tmznižíýů, oboolámá fe I flaroftomi, a wmbomněle
neboftatečném wybomění © přiflufficim c. L úřabům.

14. $bo témuž Děbictmi obětuje práce f mé Lis
terní neb umělecřé, obbrži na mýflomnou já
boft bonorar poblé mýbornofti, obffirnofti a bůležitofti
fpifu fmébo,o čemžm5bor úfubel pronefe

S. 5. Mozefilání Pněb a tvptivorůív umě
lecťnpch.

£) rozefilání fnéb, fpifům a jintý přebmětům
Děbictoim 1mybanýh poftará fe mýbor. Ražbý přiftupus
jicí £ Děbictmi račiž ibneb oznámiti, jafou ceftou fe mu

*tniby maji pojilati, aneb to Yterémpoblizlém fněhlupectrot
je fobě bráti zamýffii. —
Pozgnamenání 1. Bramiblem u měci této oftane,

co na lifttu tifitěno jeft, je na pouťázání liftfn
frvébo fažbý fpoluoub m blamní fommisfi u pana
Antonina Mitfde, Inčblupcem Brně, fniby
obě mybirati má. — Kbobymffat těl pofftou
tniby fivé boflámati, račiž fe obratiti franfomaným
liftem na jmenované fněbfupectmi.

Moznamenání 2. Wffelifé bopify m záležitoftehDěs
bictmi fm. Cyrilla a Methobla budtež pofilány pob
abresfouna r. Suffila, ftaroftu Dětic=
tit, profesfora bohoflomti;záfilly pes
něz pat buĎtež činěny M lifteb franfomanný pob
abrešfjouna Cbuarba Rarlita, laplana u
fm.Magbalenr, pořlabníla Děbictmi m
Brně. :

S 6. Poměr F twladbnímu řízení.
1. Mlabnímu řízení fe poneámá nablibati m je=

bnání fpolfu, bbiti nab zadhománim nařízení u propůjče=
ném pottorzení banyh, aneb tfjeobecnými přebplfn ftas
notenýů, a uznásli za potřebu, přibati fpoffu ob přiflus
ftcibo úřabu určeného cifařífteho fomišfara.

2. Stoyby fe fpoleť rogejiti měl, rozhodne ybor o
jmění < budu Děbictot fm. Cyrilla a Methobia, a pos
bá o tom přebběžnou zprámu mnfofému c. £ miftobržts
telftoi, a fmému P. T. nejbůftojnějfjíimu pánu biffuporot.



, v 7 „. P
AbBybor £tĎtíct.

aúsrantiffef Suffil, tit. fonf. raba, ptofešfor theolos=
gie » Brně, ftarofta.

Ebuard Kariif, taplan u fm. MagbalenymBrně,
potfabnil.

Sanác Měurm, fpiritual m mor. flej. odranitelně
pro zanebbalou inlábež w Brně, jebnatel.

Dr. San Čip. Bift, bufomní fprámcem Přebřlá:
fiteří Zifinomffém.

Stan ZaboríPh, farář m Pobhořelicid.
Bedřich Geifler, regenš m bohoflomeďémfemináři

bijlupftem m Brně.
Dr. $rant. Soffef, prefečjortheologiem Brně,
Rarel anbus, tit. fonfift.raba, bělona farářte

Cmrčotvictý.
Guntber Sallitvoda, prelata opat w Rajhrabě.

Patpel SěižťomtEh, Inězřábu fmat, Auguftinamrně.
Beneš Wřetbod Kulda, tit. fonf. raba, vifářa fa

rář na Gflumu m Čedhád.
Marell Wěolitor, farář na Welefrabě.
Ztantifjef WřarfiowfPn, vireftor m uflamupro

blufeněmé m Brně.
Sberegrin Obbržaleť, fiplan m Puftoměři.
Ztvantiffef ADoimon, tudovní fprámce wmMas

ftoťád.
Gmanuel brabě Oótting, lanoimnitOlonoudý,

běfan a farář me Smabenicih.
SaPfob Prochazfa, friritual wmfíájiteřefo. WBorffity

tw Wrně.

DMřatěj Procházťa, tit. fonf. raba, gymnafialní
profešfor w Brně.

ití Slota, gymnofialní profesfor mBaňfté Byftřici.
an Soufop, farlsn tve Sloupě.

Čbuard Stucbhlyp, tit. lonf. raba, bělan a farář to
Rofijlamě.



Bedřich brabě Sylva-Larducca, Únězcírfewní.

Evmáš Šimbera, farářto omíně. —
Mrnofit Sireť, prelat a opatm owé Šffi.
Dr. $tantiffef Sforpif, farářm Ručeromě.

Rarel Šmíbeť, oymnafialníprofedforw Brně, res
baltor „$lafu“, čafopifu cirfemnibo.

Anton Šubert, farářm Aulči
V

Aobert Suberla, tit. fonf. raba, bělana farář m
Webřicih.

Osofef TEfMÉ, tit. fonf. raba, farář m Telči, býmalý
c. © fifolnt raba.

Vubivif EDÍ, čejiný fanomnitBrněnfly, arcifučy,bě=
lan a farář m Újezbě.

Č. 1247.

Přebejilé flanomy potrorzují fe ob c. £ m. miftobržitelfiwi.

A8 Beně, tne 18. února 1854.

<. -> Mifobejitel:
ZažanfÉm, tovr.


