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Pťedmlmoa.

Fid náš českomorawskýliije si zwlásstě

w tatowčm čteni, kde mu možná kolibati se w

cttech a hojně se rozplakati. Nejraději kochá se

we fpifech, w nichž se mU lidé wystawnji, ja:

kými dy wlasiUě býti měli, a Uikoli jakými we

skutkn json. Holá prawda, kde skntečná twára

Uost člowěka fe mn pťed očč stawť, jest mu přia

liš fmUtná i odporná, a protož od takowých

spisix š nechuti fe odwrache i sahá po knižo

kách, kde wymysslené toltko pťiběhy pro lehkoU

zábawu se podáwaji a kde netťeba si pťiliš
lámati hlawu.

Takowé ale citliwůstkáťstwi a odwracon

wánirfe od holé prawdy, w době fwobody náu

lwženskě, wolného žčwnostnictwi a ohromněho

pokroku w průmdslU, orbě a wčdáeb , takowé

citliwůstkáťstwi, prawime, jest nad miru nebezo
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pečné, sskodliwé, ba záhulmě. Lid opoUtaný cix

tem tarowé bezstarostnosti, která nebere swět,

jakým jest, nýbrž jakým dy býtt měl, zůstáwá

weždy siepým, chodi a potáci se w úonnkěm

kole několtka mysslenek, a poněwadž je na dnchn

zbidnělý a zchndlý, jest takě nepodhlidawý,

lehkowťrný a každémn swůdnikU pťistnpný; pťi

wolnostixwýžiwy jest xnepodnikawý anenmi fobč

ani we wťcech jdostt snadných poraditi. Sidlioli
pak mimo to wedlé národa, jenž opatonU chyr

trosti“ odlýwá a swůj chladný rozUm Ustawičnč

x nowinami a knihami broUsi: musi jemn brzo

úplUč podlehnouti a jeho podnožim i otrokem

se“státi. NárodU w poUhých citech rozplýwajia

cimu Uezbýwá leč Uádenictwi, tělefná i dUchoo

in poroba a žebráckáhůl.

Takowémn nesstťsti chtěli w cestU wkrou

čiti národomilowni kněži, kteťi r. 1850 zaraa

zili w BrUě Dědictwi sw. Chrilla aMethodia

pro lid českoslowanský,jenž na Morawě, Slezu

skn, w Čechách a na Slowensku w počtU asi

sedmi milionů pťebýwei. Kněži ti co wěrni fyu

nowé Cirkwe katolické, Uedadonce w lásce k ni

žádnémU Uapťed, prohlidaji owssem we fwýebd

fpisech pťede wfsim !utomU, aby tUtéž lásku
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kCirkwi we čtenáťich roznstťlť a wčdomi katox

liuč w nich urwrdili. Zsoure pak fpolu národa
swťdomitownici podlé pťťtladu Báně a fwal
cčdo Bawla, wsselija! také o to pečUji a we

swých fpifech toho pilni jsou, aby rozhled nas

sscdo čcskoslowanskěho Uároda fe rozssiťil, a ltd

náš, aby na wyšssi stUpeň kťestanské wzdčlao

nosti pozwednnt, i sroůj časný blahobyt fobč

trwanliwč pojistil. Qheň, jar wime, mci tUjpoř

wahu, že hotkost son nejpťednějisiče,zbůrU
ženc, ano i silnčji nad febon páli; awssat zaz

dkiwča i po stranách, sicby nebyl odeň. Tat i

kalolie!ú tčch knčzů láska fmčťuje sice nejpťčdo

nějt k comu, aby srdce násseho lidU wzhůrn k

Uedeským polladňm bylo pozdwiženo, awssaťco

prawá láska zahťtwá národ teU t w postranx

ných, čafných wěcech. Nastoupaji zdc duchowni

tt na sslčpčje zbožnědo knčše Mechitara, jeo

mnš pťedewssim o to sslo, aby swůj tťimilion

nowý národ armenský ,ofwitil,e kUkterémUž
účeln t brat čili kongregact fonmenUoU (Mechie

tariňskou) zarazil, která nejpťednčji o bUzeni a

tnžmi katolťckého wědomi U swých krajanů pe2

čUje, awssak spolu we swých četných spisech

wssestraanou wzdělanosimezi lidem fsiťi;
a hle! tiwto prostťedkem podaťilo se drnžstwn
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tomn národ fwůj armenský Už na wysoký stnu

peň kťeskanské oswěty a spolU i weltkého zema

skěho blahobytu pozwednoutt. Bodobnť má se
i u náo naplňowati prawda pťislowč: ,Dobrá

kniha jest dobrá rada w potťebě, a kdo drži

fe dobré rady, nedojde brzo wady.e

Zestliže drUžstwo sw. Cyrilla a Methodia

we fwých spisech pilnť pčstUje historii Událosii

skutečných, čini to jedtné za tim úmyslem, aby

i národ Uáš, jako onen armenský, prohlidl a

poznaw swon minulost a tim i sám sebe, citlt

pro čest národni nabyl, skwělé pťierady swých

pťedků si za wzorp k Uásledowáni obral, z jeu

jich pak poklésků si wýstrahy wzal a jejtch nea

sstěstim zmoUdťel, slowem aby se Uekolibalwice

w poUhých mrákotných cťtech, nýbrž aby jako

národ ď nim soUbydlici oplýwal rozumem, moUo

drosti a opatrnosti. Národ, jenž Uezná son
historii, nerá také fám febe a jest dle wýrokU

pohanskéhomUdrce therona jako dčcko, 8

nimž každý ossemetniť dělati může co chce.

Proto, abyš milý národe českoskowanský

nebyl takowým děckem, jež každěmu podwodu

nikowi slepě wěťi, nýbrž abyď zpowoan wyn
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spťlw mnže opatrného a moudrého,podáwá
se lobř i tato kniha š wylťčenimdwoustoletého

zúpasU náboženského na Morawě, w Čechách,
Sleťsku a čeisiečně i w Rakonsich a Uhťich.

Jesi to doba w žiwotě Uároda nasseho weleu

důlcžitei, jednak co do panowáni a zdokonaleni:fe

jazyka nassčho welmi skwělá, awssak co do žtu

wota náb ožensiěho nad miru smntná, plná důu

ražných pro tebe wýsirah, zwlásstě w době nyx

nťjssi, kde wolnost w náboženstwi fe prohlassuje,

abyď newytrhowal fe z poslUssenstwiCirkwe

swalé a negabihal opět na stará blndůw bezn

ceski, která nasse pťedly do záhnbné propastt

swedla. Spoln má w tomto wyličeni dwona

siolelých leů jasnť jako slUnce ozťejmčti toběx

ta ptawda, že Události těch čafů byly podstatnč

nádoženské a že blahoslawenec náš Zan Saru

kander nikoli pro pťečin politický, nýbrž poUze

pro neiboženstwi trpěl a tndyž w prawdě mnu

čeni!em Božim byl. Donáme, že ač péro fwé
za mdlč nznáwáme, pťece důwody nasse pro
tnto prawdn nwedené jfon swětlé, prawé a

tim i pťemocnč, tak že jim odepťeno býti
newůže.

Zsixli ale začeitečnil we čteUi aneb jsixlt
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wůbec čteUáť slabý, radime tobě, abyď pomia

nnl prwniho dilu a hUed na strártce 799. drnhý

dil začal čisti, kde wlastně teprwa žiwotopiš
Zana Sarkandra začiná. Zl když pťečtenim

drUhého diln ď nassim slohem fe poněkud obeu

žnámiš a spťáteliš, pak sahUi k prwnimu dilU

a po jeho projiti opakuj čteni druhého dilu, i

blažime se tou xmději, že napotom úplUě smy:

slU té knihy porozumiš, a že bohdá čteUi to

bez profpěchu dusse twé nezňstane.

Bro ty wssak, kteťiby rádi wěděli, jakých

pramenů kn sepsáni této knihy od náš Užito,

dokládáme, že bychom nťkolik listů Uaplnťtinms

seli, kdybychom zde jmena wssech zewrubně Us

dati měli. Jelirož jsine to ponejwice w kuize

samé na mistť Uáležitém byli Učinili, obmešnr

jeme se tnto jerl Ua nwedeni nejdůležirějsstch

a UejčelnějssichUžitých zdrojů.Zpifemných prao

menů buďtež jmenowány: Kuihy sUěmů Mox

rawských, chowané w archin zemském w

Brně, jež nám pťiňupnými Učinčny jfoU

blahosklonnosii wysokorodého pána rytiťe

Petra Chlnmeckého, jemUžzde za to jae
kož i za opatťeni jiných pomůcer nctiwě fwé

nejwťejlejsst diky wyslownjeme; dále pčsemná



Hlawa prwni.

Zaťmy dwnpstolrléhu Zúpasnnúbnžrno
slťdu w Grchúch a na cénormuě.

š. l. Nowy drahocenny kamen w konmč
Clrkwe sw

Korunon Eirkwe fw jeň fam jeji Bož
ský zaťladatel Zežčš Chrisiuš drahocennými
wssat tameno w korunť té jfon Swati aSwě:
ncc Boži Blaze národu ťterýž dorá;ati může,
že mnodo drahoccnných lepokamu do oně nej

ňawnějssl lonnw Eirťwe zasadil a že nejedu
lou okrafou ozdobil sady Eirkwe Boži Tak
w aarodu českoslowanském fe honosi zemč seo
ňrrska Čechie swatou Lčdmilon, fwatým Wácx
lawem, sw Brokopem, sw Zanem Repomnr
kým a nelše popirati, že fwětrowé ttto jsou
nejusslechtilejssim wýkwťtem národn, jfoU jeho

chloubon a jebo nejmocnějfsi zásstitou kteroužto
w Uejdro;nějsslcb bonťech časowých jemu neo
ceuitelný poklad prawě wiry zachranťn

Ble nejenom země Česká nýbrž i Mora
wa zafadila drahocenný lepokam w nejskwost
uějst“l korUml Cirkwe fwaté Brawi fe, že mezi
wssemi lepotamy nejwicc bleskotaji diamaut
rnbčn fafir fmaragd a topaz Beri, totiž
dmmant ohniwými barwami fwěteltuje we
lmach, a wynika nad jinč drahokamy žiwým
leskem jakož i nádhernon mčniwosti barwitýcb
dadrpskuw, ťteré brzo bělossedé brzo pťižlUtlé
br;o zelené modré i čerwené fe býti zdaji Bo1
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diamantu jfoU prý rúbln a fafir nejtwrdssimi
lepokamy Tento wyzUačnje fe baron modroU
čili lažuroon, jest proswitawý a lniloskwčlý
RUbčU ale jest krásUě čerwený, ohniworndý,
karmasinowý neb růžowý a prozračný. Wynika

také twrdosti a Usslechtilosti nad topaz, jenž
žluton baron jako wino fe ponejwire znači,
ano i Uad fmaragd, jenž nejkrafnějssi fwětlon
zelenosti fe honosl a proto tytýž w prstenech
knižecich co ozdoba fe fkwiwá Ll hle! taťoe “
wýmto wýtečným ohniworndým rubinem, jejž
mila nasse Morawa zafadila do koruny Cirxjs
kwe, jest ctihodUý kněz morawský bl JaU Sar:
ťander Jakož Eechňm kU zwlásstnč oslawč sloUžť
Zan NepomUcký, tať t sestcrskáMorawa nabylerd
ozdoby a sláwy Zanem Sarkandrem rekow:.
ským to pečetttelem pofwatnebo tajemstwi zpou
wědniho

Bhlit to časowé brozně rozbonťeni we
nichž fe co ružorUdý rnbin zaskwěl naš milýa
Zan Sarkander Společenský žiwot we drahé .
wlasti nassi pďdobal fe rozkolibaUěmU moťi e

kde strassné wlnolUtť doraželo na lodičku Báně
a ji do hlubiny propastné pobronžttt brozilo
Bylit to časowé zápasú horoucich, zápan jimtž x
odpowidáno na žiwot. Už nepťátelé Cirkwe
jáfali, že wyhráli nž chtěli Cirkwi kato!ickěe
zwontti umiráčkem nž hláfali witězochlubně
že padl prý Babylon t j starý Rťm, čili žeo
skála Wetrowa fe zwrtmxla: awssak i tU fe
mnselo wyplniti co di starý otec Htlariuš
st 368) o Ečrrwi Báně: Kdykolč raněna
byla wyhráwala; kdykoltobwiňowáua, w mdno
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droňi profpiwala; kdykoll opUsstěnadobýwala;
tdytoli pronasiedowana zkwetala; kdykoli fni:
žowšna, šmadala fe; kdykolt opowrhowana,
rofúa kdykoli Ubita wťtězila; kdykoli (w očich
lidsidch) padla práwě tn co nejpewněji stála e

Nebo w tatowýchto bouťech čafowšch wane conexmohutněji Duch Báně dod jc oz ochraml
Cirlew postawena, a timto wanutim zkwétá
nowč útěchoplodne jaro w Eirkwi Boži, zdobť
fe wimce Christowa libowonuým kwětem Uejx
nfňcchtůejsslch cnosti, wywstawaji podčwnhodni

. rrtowč fwatč wiry, kteťi ani okamženim se
nerozdakuji žiwoty swé dati za drahoceUné po
ňadd Eirkwe famospasné

Wubcc ťici lze že w žiwotč Cirkewnim
n“čkddnepanuje wsse Umoťnjici zima kteroUžto
wssccto šťieha a we ztuhlosti dťepi, alebrž že
w Cčrkwi wešdy wladne Utěssené jaro, jelikož
w nť teplý wánek žahťiwajici mtlostiDucha sw
nikdd nepťes:áwá na frdce lldská půfobiti a w
med l w čaxech nejhlnbssij pokleslosti podiwu

dodné drowádi účinky. Brotože lze Cirkew Báe
né pťtrowuati rozkossnémUfadU w Uěmžto
wešdy zakwitaji lilie a růže ancbo stromU diu
wotwornémn jenž po celý rot kwěte a každý
nčsic chutného wydáwá owoce

Staroťečti dťjepifcowé wyprawuji o jaa
lémsi welekrásitém a majestátném stromU, kter

rýž ňál na cestě do slawného asiatského města
Sardp a od morného krále derského.Ferra šlássru
nibo wyšnačeni dossel Bylt to klen welikolistý
nejusslechtilejň“ho druhu jaworowého szcssený
zrostem, strmicč kossatoU a mile stinici korUUoU.
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Mocný král .ťerreď odpočinul poněkud w
jeho občerstijicim stinu a maje odejiti owiu
nUl strom ten zlatou ozdobou i ustanowil k
jeho stráži zlásstuiho dlidače Newyrownaně
majrstátnějfsi strom zasstipil na zemt wssemo:

hntný kral nebeš Nejdražsslm jej obložil zlau
tem zlalem drahocenué wird perlami toužebne
Uadťje, a korunoU Uslechtilé lásky Z nstanoc
wil k jebo stráži nejenom widitelného hlidače
w ofobě fw Betra a jeho nastnprůw papežůw
ťimských nýbrž postawil jej také pode stráž
wssrmohonciho ochráure Ducha fwatého N za
pťččinou wssemohutué ochrany této marně prolč
stromn Eirkwe fwaté zuťili wětrowé rozbouťeo

ných čanw marnč wztěkaly se wichory lčdskdch
peklem podnicených wassni: jako palma ťniže
stromu w bouťi nepohnntč stoji a fon koruo
UU swěši š welebuosti pťimo k nebi zwedá:
nejinak i Cirkew fwutá, kdd wsse w bouřčch

čaeowých žaslo a jako měkka jilma de kácelo,
erýwrntnč stála a swou diammltowon korunn
w nowé kráfe a w Uowém lesknknebt zwedala
Nnebo jako ti tťi mládeuci w ol)niwé periBae
bylonské od žčwln horouciho nedotknuti zťlstali,
anobrž: jaťo zlato w ohni zkoUssino jesscě kráfn
nějssiho nabýwá leskU tak i Cirkew fwatá w
ohniwé peci rozličných protiwenstwi postawena

tim jafnějt a welebnťji fe zaskwěla a wsseliká
byt sebe šuťiwějssi Usilowáni nepťátel jrjich nen

jinak Uežli nandaháni Sisyfowo marnými se
býti ukázala Bájili totiž Rekowe siaťi,
Ukrutný král Sisnyš na pokUtU za zločiny fwé
odsonzen byl w pekle ťe dxoznémn rrestU tomn
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dd přelťžlý kamen ččli balwan skalni walil až
u wrch wdsoke hord; když pak fe domniwal
žetčmen ten až k wrch dowalil opět prý ne
wxdi:elna rnťa balwan ten stazila a stťelhbitě
bromowým rykem walil fe ke hlnbině balwan
Ubohý Sifdfuš mUsil nekonečnon práci swon
došnowu šapočiti. Tak marně namahali fe po
wssechny čafd odpurcowé Cirkwe chtice Usslech
md ňrom jeji dokoťen wywrátiti a stánek sláo
wd Boži až do základů Zboťčti Když nejwyšu
ssxdo wrchu dostonpila bezbožnost jejich, anebo
kdd; fe už domniwali že rošdrcnjici balwan
jej; na stanek Boži wrhnouti chtěli dowalili
až na wscd tU opčt eridttelna rnra Baně
dalwan len sražila a touto těrchoU famé nea
dťateld rošdrtčla

Nowým tčto prawdy důkazem bUde Boh

dá č ;čwoto:xto ctčhodného slušebnťka Baně bl
Zana Sarkandra, miloplanouciho to rnbčna,
jejž Morawa pťrd 240 lety zafadila do pťeu
skwěle kornnd Cirkwe Z zde může katolik jako
wlasinima očtma oatťiti na onu pťemocnon a

djwotwornou ochranU Boži, která weždy nad
Cirkwi katolickou wládne a jeho lňira, an na
to zira pewně fe ntnžnje jeho důwěra roste
a nowa láska ke Christu a jeho diwotwornť
chtáněné choti Ečrkwi fwaté, wdččné frdce jeho
podněcuje Což aby fe t zde skutečně stalo. tťe:
ba pťedewssim rošwinomt pťed zrakoma čtenáťe
celé pasmo dějin w nichžto ctihodný sluba Boži
co ružoskwělý rubin záťil a jafným leskem hra
dinské stálosti i neúhonných mrawůw čest jmen
na Bošťho jakož i sláwU Eirkwe katolirkě na
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rMorawě rozmnožtl Bl tUdyž nejprwe wylptnemea
opoUU onoho dějisstě na Uěmž w pťekrmýchx

zápafech se rodila nowá doba člowěčenstwa,a o
tde i bl Jan Sarkander, an co dobrý leowc
nik bojowal boje Báně fobč rekownosti swon
palmy siawného witězstwi dobyl Wůbec Užtu
napťed poznameUati za potťebné Uznáwáme, že
po dwč stě let trwal we wlastech nassich krutý
boj, w němž fe UstawičUě rozhodowala otázka:
Maji li Eechy a Morawa býti katolickýmičili
nekatolirkými Nebo donstoleté dťjiny nassi ř
wlasti jfoU podstatou son náboženské
a z ničeho jako z nich tak jasně newyfwitá ta
prawda že Zan Sarkander ač zdánliwě !nnl
čen pro wěc politickoU (wpád kozákůw do Moo
rawy), dťece jen pro UábožeUstwi a sice
pro katolické w krwawý zápaš wstonpil a w

dněm, ač obětowán pťece co hrdina whntkl
Dwoustoletý boj, jejž Uyni ličitt chceme, toho
zťejmť dokáše

š. 2. WšUit Utrnkwisnul čili proticirlcw:

Uiho obyčejc laikňw, swútost pltúťnť nod
obojč spňsoboU nřijimati.

Brwé zárodky krUtýchzápasil doby Sar
kandrowy hledatt dlužno Uš w počiUáUi Zana
HUsq (roz. l 1369), jenž četných nalezl stou
penrů w Čechách, na Morawě we SlezskU i
na SlowenskU Wimetxe), že tento mistr swo:

ee) Wiz úwod l žiwotopisu Zana Kapistrana kde ssiťeji o tom
mlUweno jakoz iDčjiny Cřrkewnt od j)r Jana Bilčbo
(skr 664 a d)
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pťijimati totiž wečeťi Báně pod obojispůsobou,
proti čemuž fe wsseobecný fněm Kosinický je

dnohlasně opťel dobťenahližeje, še nowotatato
Uwedena w Čechách jedině na potUpU Cirťwe
ťatolické, jakoby prawowěrně údy stoé zkraco:
wala blUd w sobě nkrýwá a jediuě k tomu
fměťuje aby sslrssl a hlnbssl Utwoťtla propast
mezi HUsity a mezi Cirkwi katolicroU Tento
proticčrkewni fměr který fe bned w prwém
zárodU UtrakwišmU českcho zrači, nesmi se ni:
kdy ponsstětt ze zťetele majilt fenáslednjicidče
jiny česke sprawedliwě a dokona nepťedpojatě
pofoUditi Urrakwtšmuš český powstal z odporu
proti Cčrkwi katolické a měl i dále odporU tox

mn slonžiti, jej prnžiti a ntužowati Neni sice
pťtjimani latkUw pod oboji fmno w fobě nic
kaciťského nebot i w prwotné Cirkwt nekněži
skoro ponejwice pod oboji dťijimalt, a dopofud
se tak děje U Řekúw jať sieduocených tak ne:
siednocellých, antš pro to řimská Cirkew jefro
kaciťe odfuzujet ?lle ani prwokťestaně ani Rec
kowé nikdy netwrdili še přijimánč pod oboji
laikUm newdbnntelně ku fpaseni potťebuo a že
Cirkew ťimská pod jednon spůsobou swátost olr
táťni podáwajťc jeji prwotné od Ehrista Ustae
noweni porussuje, ro pťece Huš a stoUpeUci

jeho twrdili nechtice nikterak welemoudrěnm a
bezúhonnčmn zákonU cirkewnimn o pťijimáni

pod jednou se podrobiti Chowá tedy Utrakwiša
mUš český hned w prwém počátkU šjewnou
zpouru proti Cirkwi chowá w fobě hlUbokoU
roztržkU anobrž i oprawdowc racčťstwi Bl jest
liže napotom kalissniri se twáťili, jakoby skutečo
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uiwi byli latoliky, byla to buď slepá, politou
wani dodna febessalba aneb hnufné opowru
šwliwč pokrytsiwi Zťnak newime, proč by tak
urdutnť a neodlomně bplč na fwém stáli?

Toto anem Učťněnéscbwáleni proticir:
tewniho obyčeje swátost oltáťni laikUm pod
odoji rozdawati bylo hojným pramenem aneb
zárodisstěm welilých bonťi a pťetěžkých pohrom
dro Cechd Morawu Slrzsko LUžicii pro Uhrd
časiečně a mUže powažowáno býti co začátek
pafma wssech následnjirich dějin kteréž po dwě
ňoleti nassxmi wlastmi otťásaly, až i národ náš
českoslowanský na pokraj záhnby Uwedly Ději:
nd td jsou jako nepťetršend ťetěz, jehoš prws
nim článkem jest wýstup HUsúw a poslednim
bttwa Bčlohorská W ťetězn tomto nacházi fe
rakč co xeden kroUžek Ukrutné nmnčeni Zana
Sarkandra jemnž proti Utrakwistům a jiným
frttaťúm bojowati bylo Wůbec jewilo se ka:
lissnictwi Husem fchwálené jak i hned nwidiu
me, co prwý ťrok aneb pťechod k úplnémU od
Eirkwe odpadnuti

Z blndU a z hranire Hufowy znala fe
w Čechách pochodeň zkázonosných wálek tak
ťečených Husilských Kalich sial se heslem a
znatem wssech jeho pťiwržencúw a pod timto
znakem nebcského mirn wálčeno š nějklUtčjssi
znťiwoňi Bro smirnoU ťrew Báně w kalichn
wyléwána nefmirně hojným prondem newinná
ťrew lidu Tenkráte skutečně zUťiwci ti wyplnill
přislowi: Hory w doly wrazili a wsseáen ťád
na rulw obrátili W čele Hnsitňw stált nejn
lmdč Mtkuláš z Hnsince trálowskýpurko
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rabě na Husi a Brachaticich a Zan Žižka
z Tro cnowa, komornik krále Wáclawa.
Onen š heslem ,ekalicha chytťe a co nejčinu

nčji ofnowal w lidn zpoUrU jar proti Cirkwi
tak proti králi tento pokládaje se za Bohem

wywoleného ochránce Husitůw zpouru jejich žeu

lešným ramenem hájil Bťetwoťiw mirnmiloworolniky w krUté wojiny ponsstěl meč a zan
hUbn we wssechny krajiny, které fe znaknx HUu
sitůw, kalichu koťiti zpoušely Strach a hrůza
wssady jej pťedcházely, pťed nim w rumy se
rozpadaly hrady a zámky, a we strassných po:
žáťech žplápolaly wesntce městyfe a města W
krwawé sslepeje jeho wstoUpili následujici woje:
wůdcowéHnsirůw,oba Brokopowé Malý
a Weliťý. Nemohonce w zemi od Uich th:
benč potťebne sspiže naléztt podnikali welské
jizdy do cizich dostt odlehlých krajin a wydrano
cowawsse je š bohatou koťistť do swé wlasti
se wraceli.

Batero kťižáckýchtahů tenkráte proti nim
podniknuto a to ponejwice ba skoro jedině ze
soUsedniho Německa; nebo Nčmci tenkráte wen
sktze rozhodnými byli katoliky a fmčr.U Hnsita

ského co pohybU českonárodniho lonž mťrou nen
náwiděli, jakonž o sto let pozdějt wčtsstna jich
proticirkewni fměr LUtherský co ryzonarodni
ruch německý sobě zamilowala, prohlassnjic jen

tohorča prawého Nčmce kterýž se ke sttaněprott kewni pťidrnžil a ď ni prott Eirkwi kau

tolické w zápaů wstonpil Eož owssem 8 týmže

ldezprawim činěno, š kterýmž každý čechoslowanjenš rozhodnč katolicky smýsslel, za praw ého
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urodowce od Husitúl! powažowannebyl Box
dlšň ;e teuto neprawý Uázoraž posud pemnl
xe xat n přepiatců německýchď) tak U pťepiat:
ch českých, jimž jenom ten za ryzého národo:
milce plati jenž proticčrkewně smýssli

Než pomijejice tyto a jiné podobné wěci
od učelu nasseho odchodné tolika podotýkáme
;e pťefe wsseckn národni zásst kteráž tenkráte
třižeiky nťmecke rozháráwala k lei proti hU:
sitským ČechoslowanUm, pťere nad těmito žád:

nčho tčměř witěžstwi nedobhli ale wrždy skox
ro doražeui jfonce na útěk fe dáwati meeli
Tehdáš owssem fe malý národ hUsitskýhoUosil
še porazil weliký Uárod uu Goliasse obra Yle
co tťmico witězňwimi krwawě dobytými ziskal?
Blmt nmožněno tim že blonzniwý národ český
nepťeňal žiti w ťadě ostatnich narodůw ewrop
skpch silmk bd ohromným pťemnožstwim kťiža:
kuw dyl úpluě wykoťeněn býwal a jako ká
men do moťe whozený z ťady národůw zmizel u
Nirméně ztráty, ješ witězčci národ sám sobě

.) Ta!o ýmepťepiatcem k p U Nčmcůw protestantskýchjest
dok:or Wil Rošmann docent historie w Zenč, který jeU
pwcesiamskeho Nčmce za prawého Nčmcepoklada a wcswém
irxfu: Uwaby o wčku reforlnace (Bcn:achtnngen ůber daš
Zeitalter der Reformation) na str 256 prawi: Nemcř jsou
proteňamy w ncjwýtcčnčjsst mtťe (pnr excoucuce), méuč
jčou jimi Angličane, Šwedi a t d.e Q nčmeclých katoliu
cieb na str 255 prawi, že prý nejsou ani ǧcela tatolickými,
anř ;cela protesiantslými, nýbrz zc mexi obcma strcmama se
kelnajč ano opowažnje sc i twrditi, že prý w talowémto

siawu wnitřniho rozdwojeni naprosto nejstopni jsou whčssthomawuiho pokroln a ;e tcdd fnaba kme nťmeckýchktomU
snčěowati mnsi aďp bratry swč tatolické z Etrkwe která je
jiw odcizila,wdmnili
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zawalil, byly nesmirné. Bťedewssim rozlwťil a
zničil Uádherné pomniry fwýeb slawných katox

lických pťedků, pťejkwosiné totiž chrámy a welu
kolepé budowy klassterské, skwělé to fwčdky jeo
jich wroUcné pobožnosti a wýtečného Umčn
leckého nadáni, w rUm položřl skawně wystaa
wené zámky. a hrady, ztroskotal a spálil Uměa
lecké obrašh, ťezby, fochy a jiné klenoty Uměu
losti, zničil drahocemlé fpisy fwých duchaplných
pťedků, anbrž t celé knihowny, pťewzácné duu
chowni poťlady w fobě chowajici, odewzdal
plameUům, a celou swou krásnou zemi proměn
nil we smutnoU, hrůzdplnon pousst. A byt tao
ké napotom zemť česká od těchto pohrom se
opět poněkud bhla zotawila, pťece nikdy wice

e r onomU leskU a k oné sláwě fe nepowznesla,
kterouž za časůw katolického mocnáťe swého
Karla M. se skwěla.

Mimo to roztrhal husitišumš !wazky jeda
noty, kteráž tenkráte mezř Boláky, Eechy a Zin
boslowany fe počala we společném jazyku spir
fowném twoťitl. Nebo tito wfsickni studujice na
wysokých sskolách Pražských byli sobě jazykčeský
welmi zamilowali, w něm rádi rozmlouwali,
w něm psáwali anebo aspoň jeho mluwnickým
formám se co nejwire mošná pťibližowalill) a

ee) Bodáwáme Zde na Uláztu staropolskč keči zlomck z ncjskarn
ssi, jat se zdá polskčrpamátld pisemné zc xus. wělu, žaltáťe

xkreilowčMargarely. alm xPul. l u 6: Ujodioourxporiua
ú:jy oknq Zotq (láwu Božť), a ojrut!i r;šu (rUlou)jeo
kdoposjm :twá:eujo (twrdosk, sirmament, obloba). l):iou
(den) ániori (dni) r!r:xšd (wgťjbá, wdprawuje) o!om u
noo noo! uqua mušy (UauťU,umčni). Ujojo (nenť)
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wáni Usilowně pracuji nepomnice na záwažná
slowa nejwětssiho jazhtozpytce německého Zaťo:

oba Grimma ťkouriho: Teprwa silou jednoho
spisowného jazyka citime žtwč swazek nasseho
společného půwodU, a wýhodU takowou nemá

žádný kmen za pččliš draze koupenoU powažou
wati aniž ža jakoukoli cenu se jč wzdawati
Wywinntč národa požaduje i pro jazyk nemáa
lt tento zakrUěti rozssiťenějssch hranic e

Blčkoli ztráty tyto byly weliké ba ohrom:

né pťece Uesmirnč Uadwažowala je wssechnh
ztráta jednoty U wiťe a to U wiťe prawé sae
mospasné Wira ta jesti Uebeská páska, která co

Uejúšejč slUčuje a co Uejslastněji oblažUje srdce
lidská Zednali tato wira w národU panuje
bije w něm jako jedno frdce proudi w nčm
jako jedna krew, ošiwuje ho jako jedna dUsse
BorUfsili se tato jednota U wiťe w národU
trbaji fe ihned nejswětějfsi fwazky blahoplodné
lásky w něm Nebo rozdil w náboženstwi jest
jako pťeostrý jedem napusstěný meč, jenž to
jedno srdce národa na mnoho kUsU krutě roz
tčna a do kašdéhoz Uich zahUbný jed bratro
wrašné nenáwisti wliwá Ti kteťi wespolně ro
bratťč fe milowati maji, protože jsoU členy
jednoho Bohenl samým Utwoťeného fpolku ná:
rodniho, š běsnoU ssllenosti Uepťirozeně. proti
sobězuťi; bratr soči proti bratrn, syn proti
otci, foufed protč fonedU, a kde prwé láska
rozbijela sij stan a toky blaha nawsse strany
wyliwala, tam proklatá zásst a Uenáwist zweda
swé zhoubné žezlo a š tygrowon Ukrntnosti
prolěwá krew bratrů
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Brawč ral fe dalo w Čechách po smrri
ýlsodě Zahy totiž mezi stonpenci jeho fe
ltwoňly sirany čili nowé sekty, kcerč zapome:
msse zeilena bratrské lásky proti sobě krwoa
lačně newražily, břitké meče na sebe wefpolek
tasily„ krafnou zemi fwon bubily a se neostý
ldaly w krwi fwých bratrů se broditi Znamé
jsou w odledu tom krwawé srážty mezi Braa
žand a Žižlou mezi kalissnikya Tábory, jao
lo bindy u Hoťic, n Kťižence n Hradu
cc a nejktwawějssi ze wssechbitwa U Maleu
ssowa kde Zišra Bražaňy potťel žabiw jim
1400 mnžů branných Nebo hned w prwni
dodč po smrti Hnsowě widime dwě strany mezi
Hnsicy fe ntwoťowati, jednu mirnějssi kaliss
nou ttera na ponhém kalichu pťestawá, neu
chtic od Řiwa čili od Cirkwe kat značně can
wan a drnhou wýstťednonTáborůw která
na dráze od Hnsa nastoupeUé dále se possinnje
a o žádném smiťeni š Řimem slyssetč nechce
K oné přináleželi Bražaně ď wětssmou sslechty,
k této Žižta š wětssmon obecného lidU

Snadno lze domyskiti fe že tato posledni
strana wýsiťedná čim dále tim wice na roz
lučné sckty fe rožpadawati mufela Už Žižka
sam a wssiekni ti kteťi fe po smrti jeho pode
jmenem Sirotkuw k jeho náboženským záe
sadám pťidružili, značně se lissili od Táborůw

Nebol onino jako Ziška wťťili w pťepodstatnča
ni we swálosii oltáťni čili w proměnowániufe
lodsiaty chleba a wan w podstatn těla akrwe
Bánť zachowawali posih, měli Swate we cti
a eouali siužby Boži w ornatech, kdežto Tau
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boťi to wssecko stále a Urputně zamitali sinýs
sslejice o tom nápodobně jako sto let pozdějč
ZwiUgli aneb Kalwin

Takowé kaciťské zasady chowal a ssiťtl
meziHusity Martin Houska rodilý Mo:
rawan za jehož náwodem fe neostýchalč stou:
penci jeho klekáni pťed welebnou fwátosti za
modloslUžebnost wyhlassowati, monstrance na
kUsy rozbijeti, hostie na zemi rozhazowati a po
nich sslapati a jiné bešbožnosii tropiti, které
pero zewrubněji wypifowati se hrozi ?lno ž

bludxlw Husowých wylihla fe jesstě horssi sekta
tak UazwanýchMikulássench čili Ndam:
Uikůw kteťi nebojire fe ani Boha aniďábla,
za pťikladem fwcho náčelnika, fedláka Mitu:
lásse se nestyděli nazi chodili a neprawosii
páchati které mistnějt wyličtti slussnost nedowox
luje Sám Žižka dal z těchto Ndamniťů jed:
UoU dadefát a po drndé čtyrwret Událiti

Tak zponra Husowa proti Cirkwi bdla
bohatým zárodisstěm četných blndaťstwi ?lniž
diwu nebo kdo se dwéwolně ž blažněho luna
snmofpasné Cťrkwe ťatolicke worwe ten opustil
skalopewné základy wťčné prawdy, náuky to
Určité a Duchem swatým weždd we pťefnostt
chráněné a ocitá fe bezdťky Ua půdě pisčitc

Uánk lichých, pouhých to doměnek lidských,a
misto slunka prawdy, jež nm šasslo fwiti mU
toliko blUdičky Učeni swňdných, Za nimiž on
bohnžel děhá nepošorUjir že do propastltého jej
zawáději bahna BloUžniwec takowý tčž podoben
tťtině wětrem fe kláticč, aU každým roětrem
nowého učeni blUdnčho se rozwikláwá aneb se
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pododá lodtčce bez wesla na moťi plowouci,
jišto každý witr libowolnť sinitá a kterouž w
každémokamženi do propasti Uwrhnouti hrozi

Qwssemt že blnd čim wýstťednějssi tim
dřiwc ;anlka; nebo čim wýstťednějssč, tťm je
dowatějssirdchle wydawá owoce a tn už zťej
mť do oči bije, že to strom jedowatý, že to
dlud zká;onofný, jejž zawrhnouti i wdkoťeniti
lwrebowanč pocťebno Tak i ouy wýsse dotčené
wdstrednosii Miknlássenčůw rychle co takowé
pošnčuw a od famých Husituw wssl siloU Udur
sseno ddld; a byl taťé později Mikulássenci
jesslč jeduon w Cechách se objewili pťece n
walnou moc weťejnou wzrustč nemodli nýbrž
touto co nečistý hmyz potajmo se pližilt a po
ta;de wchle potlačeni jjou.

Maodem delssl a krntějssl byl boj mire
ndch kaljssnikuwš diwýml Tábory Qnino wi

douce zemt českou Usiawičně krwárett a nechtice
dele lrúzně a fpousty té trpěti, odpowědělt na
žiwol nepokojným Táborum jimž wálka stala
se potťebudm ka;dodennim zamčstnánim čilt žar
nulowandm ťemeslem Dne 30 kwětna 1434.
swedena rogbodna bttwa mezi občma stranama.
W čele kalissnikuw 8 nimjž fpolU katolici box
jowali siál Menbart še Hradce a Teln
če w čele Táborůw š uimt; Sirotkowé spou
jeni bylt wéwodilňoba Brokopowé, Maa
lý a Weltlý Tak siáli Cechowé prolr Čeo
chum u Lipan mezi KoUťimi a Českým Broe
dem Wáleno lu owssrm abychom tU wýrazu
Kralodworskčho rukopisU Užiwali jakoby hory
a horami wálely a wssecka dťewa w fobě roza
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lámaly Meče Táborůw padaly w Bražany,
jako když strom ďe skály padá a mnoho silných

U dubůw po horach se wali Ywssak Menhart
zwitězil pťece oba pak Brokopowé padli S
nimi spoln zahynulo asi 13 tisic Tábornw a
SirotkUw oněch bojownikůw kteťi po mnohá

Už léta ostatnčm národúm ewropským na po:
strach bhli Timto witěžstwim ťaltssnikůw zlox
mena Ua wždy hlawni sila wýstťedných Tábo:
růw a Sirotkuw, z jejichžto zbytkůw, jak Uwir
dime, nowě menssi sekty se twoťiti počaly
Wrch pak obdrželo Uade wssemi těmito sektami
kalissnictwi a mnoho nowých Události napomá:
halo UadwládU jeho na mnoha léta pojistiti a
Utwrditi

š Z Brwni pokllsy, talisinňy črskc úplnč
š Řimcm smiťiti a š Eirlwč latolickoU

docrln sjchotiti (od r. 1á1eZ1n 1439).

Sněm Basilejský(od r 1431 u 1439)
Uznawaje po páte wýprawě kťižácké, že Uelze
timto Uásilným prostťedkem odbojné Eechy k
nawratň do Eirkwe pťiměti, nhodil Ua jiný,
jar se zdálo whodurějssi a wydatuějsst prostťe
dek tottž Ua mirné š Čechy smlonwáni. K
účelU tomU koUány jsoU w ChebU předbťžně

rozmluwy poslůw ď oboji strany, sněmu totiž i
Cechůw, a pťislibeno těmto že wolný wýslech
jim w Basileji popťán bude o čtyrech arrikun
lich Bražských, které wsslckni Husicé bez rozdir
lU w popťedi swých wěroučných náhledů a tnl
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žed stawilť Stanoweno pak w těchto článcčch:

1 abd skowo Boži ode kněšU a jáhnů hodných
fdobodně hláfáno býti fmělo; 2 aby pťijimao .
jicuu i kalich kdož by ho žádal, podáwán byl;
Z aby se kněži swětskěho panowánč nad čaf
nýn zbožim wzdali 4 aby wsscknt hťichowé
fnrtelni a zlásstč zjewni skrze ty, na kteréž to
silssl, rozmnně a wedlé zákona Božiho byli
stawowani, trestáni a wypleněni

Bo pťedchozich těchto rozmluwách pozwáUt
jsou na fněm a tam i slyssánt ťečnikowé Ee

ebuw:miftr Zan Rokycana jenž hájilčláa
nek o pťijimani pod oboji; MťkUláš z Belu
bťtmowa bisknd Táborský, jenž mluwil o
ňawowani a trestáni hťčchuwweťejných w Cir
kwi Qldťich Znojemský, jenž zastawal
članek o fwobodném kázáni slowa Božiho;
posléze Betr Bayne rodilý Blllgličan tehcžl
dáš borliwý dUchownik a mčstr husitský, jenž
wdkládal artikul o fwětskčmpanowáni knčzstwa

Mlmo tyto husitské duchowniky dostawili se kU
snčmU také ze swětskeho stawu pánt hnsitsstč:
thém Kostka z Bostupic BenešzMoo
krowonš Ziťčž Řečice JaU Welwar,
měsstan Bražský, Matěj Lauda še
Chlnmčan hejtmaUBifecký aj Broti
ťečnikúm husitským wystoupili na sněmn: Zan
Stojkowič z Dubrownika siowan, jenž
mluwil proti článku o pťijimánipod obojč; M.
Zilji Karlier franconz, děkaUKambrayský,
xen; rozbiral clánek o trestáni hťichůw; Zinu
dťich Kalteťsen německý dominikan kterýž
Urott swobodněmu hláfáni slowa Božiho mon
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wil; a doktor Jan z Balomar, sspaniel ltea
rýž jednal o fwětskěm panowáni dnchowenstwa.

Ze touto cestoU nedofaženo oč fe Usiloo

walo fnadno nomysliti posslnl z toho naopak
nowé náramné fporp a nesnáze a teprw po
pětiletém wojednáwáni mezi fněmem a Hnsity
jakási zewnějfsi jednota mezi těmito a Cčrkwi
dofažena Záťladem této zewnějssi jednoty byly
tak ťečenéťompaktaty (smirné úmlnwy),
we kterých wýsse Uwedenc čtyry artiruly Bražn
ské š jakýmsi obmezenim aneb wdbraženčm pťiu
jaty a které na snťmnZihlawském dne 6
Zulia (čerwence) 1436 slawně poslancům nár
xodu českého ohlásseny byly Wořknuto w nich:

že fe Uřijimáni swátosti oltáťni pod oboji
fpufobon Čechnm a Morawanům sicepowolnje
že wssak sproba wina toliko dospělým ťteřtž
by si toho žadali fe podáwati má a že i tčto po
každé wy;nawali maji napťed že relistwý Cbrie
stllš jest pod každoU spůsobou pťitomen a tedy
pod prfobou chleba nejen tělo jeho nýbrž i
jeho trew a pod spnfobem wina nrtoliko jeho
krew nýbrž i jeho tčlo a že tndyž k dosaženi
celistwého Christa jedna spuxoba postačuje Eo
za drnhé fe týče swobodného hláfánislowaBožie

ho pťidáno že fe to pod dozorstwim diskUda
dowoluje wssem knězum od něho poslaným Eo
3 do stawowáni a trestáni brichůw fmrtelných
skrze ty, Ua kteréž to slussi pťidauo co wý
klad k těmto posirdnťm slowllm to jest sirše

Uťady duchowni a fwětské, z nichžto prwni staa
wuji a trestaji hťichy duchownčch, tito dosledr
nějss wssak hťichw fwětských ale wždy pťi tom
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práwa a fprawedlnosti ssetťice 4 Eo do swět
skčhopanowáni dnchownich nad čafným zbožim
wdřtnuto že jak knězi jednotliwi tak t chrámoo
wé modoU mčct statky fwťtské zděděné aneb ji
nal fprawedlřwě nabyté; še pať duchowni lidé
jfouce wladaťi zboži cirkewniho jťm wčrllě po
dlč naťizenč fwatých otcůw wládnouti maji

Spolu slideno, že wssecky neťády, které se jak
d odledu poskednim tak zhledem na dwa
pťedesslé byly wloUdily, fněmem odstraněny
dndou

Mimo to cifať Sigmund, jenž nhni
opčt do Čech ro do swé dčdičné země se wrár

lm mobl we welikěm majestátu stawům českým
ů:dowal, še nad zachowánim kompaktat bditi
a wesikeron nwcč fwou jich hajiti bude, že
wssecty fwobodp, práwa a ťády země potwrzul
je, že w Cechach žadných rizozemrůw na úťadyd
dofazowart Uedude, w okolnich pnk zemčch
lorunč náležejirich že zachowáwán bndew ohleU
dn lomco ťad :entýž, jakowý ša čifaťe Karla
l7 a jjných ktáluw českýchpanowal konečně
že co w dťiwějssich zponrách proti němn Če:
chowé zawinilt jim to promiji a nechce jim
lodo budourně nlčim zlhm zpomčnati. Smiťeni
loto Čechuw 8 Eirkw,i ukoUčeuo slawným PU
l)eum a zpiwáUo od nich: Swatý Wáclawe
přt čemž š oboji strany skze radostt prolewány

Zdálo fe že dilo smiťeni o němž tak
nnlowně pracowáno, fe sstastnč zdaťčlo a žr
učrl snčmu jest úplně dosažen Zdáni to tim
drawdě Uodobnějssčbdlo jeliko; r 1434 Uej:
hlawnčjssn náčelnicč strany wýstťedné oba Bro
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kopowe, w bitwě u Lipan zahynnli a sila
Táborůw tim nawždy zlomena byla Ale zdáa
ni toto bhlo skutečně jenom zdáni Umluwamt
wýsse Uwedenými docilena toltko jednota zea
wnčjssi čili fmiťeni na oko, podekteroUtwárp
nosti co pod nčjakou rousskon fe wssecka jedqn
watá zásst wnitťniho odporn Ukrýwala Za taa
kowon zewnějssi jednotn ač poněkud w lepssim
fmyslu Uznáwa i dějepisec Balacký (kn xlll.
čl :1 str 346) toto fmiťeni Cechůw o Čirkwl,
an prawi: ,Husitišlmlš swým odsstěpenim zae
sadil bdl prwni welikon ránu wesskeré západni

eirkwi kťeftanské; na zaceleni jeji wynaloženy
š oboU stran jakož jfme widčli hojné pokladh
Uměni a ctnosič wsselikých, a wždy bez do:
konalého účinkU: nicménč fpownámelipoe
dobné pťiklady stoleti pozdějssich, nelze neuznaa

wati š podiwenim a wdččuosti, še na ten čaa
afponwnějssi spůfoba i twarnost jedr
noty a pokoje zase docilena bhla Wssak aby
pozňsiala jizwa časem tak zarostla, by tělo cira
kwe napotom od Uowého rozpadnUti ochránťno
bylo č tomU bylo arci tUssim jesstě wice Uměni
a ctnosii potťebi nežli we wěkU tehdejssam wůa
bec se naskytowalo

Ze tato jednota byla toltkozewnějssl,aniřť
ale že se Ukrýwal starý rozjidawý wťed rozkolu
nictwi Už z toho biledně wyswitá, že jednateté
hnsitskýchEechůw jmenem Cirkew zcela nčco
jtného wyrozumiwali nežli šbor Basilejský, čřlt
že pťi tom wyjednáwáni na docela jiném staa
nowisku stáli nežli otcowé fněmn Těmto byl
wsseobecný sbor cirkewni neomylným foudrem
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wesporu o wěrech wiry, jehož wýroť co wýo
powěd Ducha sw fe powažowati má jelikož
Chnstnš nčici Cirkwi wěčné pťispěniDUcha fw
pťtslibil Zednatelé hnsitských Čechú wssak nex
nznáwali za nejwyšssiho a nesiramlého sondce
n wěcechwiry leč 1 pifmo fwaté podlě wý

kladu fwébo rozumn, 2. prari čili obyčej pre
wotné Cirkwe jak si jej myslili a 3 wýroky
uěkterých otcůw swatých, jejichžto smysl toliko

wedlé fwého mozku chtěli wyměťena miti Ne:
ňali tedy na půdč katolické nýbrš Ua půdě proo
testantňč kde klamný rozUm jednotliwce o fmy
sln pčsma fw rožhodee a se za Ueklamný pou
wajuje.

Ze Čechowé tehdáž na sborU pťitomni skU
tečnč w jměm fmysln slowo Cirkewej brali,

nežli fbor a že ho bralt we fmyslu poslednim
w prolestantském toho doswědčuji i slowa p.
Balactébo (kn xlll Dějin českýchčl. 2 str.
222) když o Rorycanowi jenž fe jal Ua suěr
mn o pťijimani pod oboji mlUwiti prawi:
,Bťedeslaw oswťdčeni jménem ČechUw wůbec,
že nechtťji ničehož wésti swéhlawě proti nstae
nowenim matky cirkwe u kteréž on
ale dawal smysl jiný nežli Ua sborU
bdlo w obyčeji, u ohlásil še hotow jest
dokázarť kterak ono pťijimáni nejeU w pifmě
swatém pťikázáno a Uálezy swatých otcůw cir:
ťwe rowně jako pťikladem a prari prwotne cire
kwe stwrzeno ale t od starnch toncilii schwáa

leno bylo; tudiž že dostoji wssem wýminkám
kterč w úmlnwach Ehebských ohledem na nejo

2
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wyšssiho a nestrannébo soUdce mezi slwrem a
Čechy wytčeny jfon e

Z toho jde na roznm proč hlUboka rána
husirišmem wiče Čechůw zasazená nemohla fe
dokonce zaceliti a úplnť wyhojiti anbr poe
znowu se meela podbirati a jitťiti, jelikoz stal
rý hUiš rozkolnictwi w Ui bdl zůstal a opět a
a opět fe kwasil Ql tu Už widime kterak za
kratičký čaš po domnělém smiťeni staré hádky
afpory fe obnoiji S oboU stran katolické
i kalissné slysseti stižnosti, ze kompaktata se neo
zachowáwaji Katolici kteři nyni po Uwedeni

SigmUUda na trUn český žafe wolně oddychou
wali, wytýkali kalissnikům, že Uce prwé částč
kompaktat se pewně pťidržnji, ale druhé části,
která wýminky wsseho jim powoleného wyhrae
žUje, pranic nedbaji že k p wečeťi Báně pod
oboji prsoboU horliwě laikUm rozdáwaji, že
wssak to čini netoliko těm dofpělým, jenž toho
wýslowně žádaji, Uýbrž wssem bez rozdilU ba
že i dětem w plénkách ji podáwaji a nikdo z
Uich že pťede pťijimánim eryznáwá, že pod
každoU spůfoboU jest celistwý ChristUš, jak to
w kompaktatech wyminěno bylo Na opak zase

kalissnici weťejně hlásali: leamali Uáš ničex
ho nám nedržťce cokoli nám pťiflibili! Wssa:
dy Uáš ze fwé rady a úťadů wlečUji, biskuu
pům nedowolnji aby žáky nasse pod oboji wya
swěcowali Ua knězstwi, nasslch dUchowniků za
prawě kněze nepowažuji a U dwora králowské
ho jich Uetrpi a t d. Takowe a podobne stiž
Uosti slysseti bylo fe strany kalissnikůw čiliutra:
kwistňw
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Nche popirati, že katolici nyni moc wládx
m w rnkoU majice, wssemožně k tomU prohlia

dali aby co nejrychleji odstranili poslednizbytn
kyhusimmn které dosti morným mohlh býti
zarodlem Uowých bludů a bouťi Wědělit též,
že fnčm Basilejský kalčssnikům prijimáni pod

oboji jen proto powolil aby bylo nějakým
můstkem k uplnčmu xmireni Cechůw š Cirkwi
a welkolepa i pťežádonci jeji jednota, která
raždoU úcholkou trpi, aby se opět Utwrdila a
zaceúla Bl protož co nejsilažněji ke fwaté mU
tomuto cili dracowali, pamatnjire Ua pťislowi:
Kdo má ť čemn pťihodný čaš, necht na jiný
nečeká zaš Toličo w tom od některých čelněj
ssich nedosii opatrně jednáno že chtěli za rok
odčimti co za dwadret let se bylo w Čechách

ntwoťilo žmohlo a w četných stdcich hlUboce
ntkwělo Nwchlým takowýmto počinánim mysli
jesstč nenspokojené poznown se začaly bonťiti
Tolilo Konstantskýbiskup,Filibert který od
r 1Bou1439 w Braze Uťad arcibiskupazau
siáwal, čini zde pro son opatrnost a wlidnéu
k Cechům chowáni chwalnou wýjimkU Drže
se wťrnč toho co Čechům w kompaktatech po:

woleno ziskal pro Cirkew aspoň mirnějfsikališ
nikp, w jichžtočeleBťibram stál Ze pťikrýns
a pnlissným kalissnikůmeryhowčl jichžto náa
čelnikem Rokycana byl nelže jemU ža winU
pťičisii nýbrž nutno winu tU na ně samy fčie
tati; nelw dowolowali si wěci, které fněm Bau

silejský wýslowně zapowčděl jako podáwáni kaa
licha i malým dětem wnUcowáni ho dospělým,
čtrni ewangelii a episstol pťt mssl sw w jae

2!0!
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zyknčeském a jine wťci, kterých Cirkew sw chtic
uchránili pťežádoUci jednotu obťadUoU, žádné
mn Uárodu nepowoluje

Brawda owssem, že král Sigmund chtěje
dobré wěci slonžiti, mnohem wice ji usskodil
an k Upewněni katoliriomn ku prostťedkům neu

politickým fáhal; nebok ztenčowal dobťe zaar
čeUa prawa a swobody zemské, dáwal nadwláx

dU cizincům, ježto proti wssem úmlnwam na
dnchowni t fwětskc úťady dofažowal domáci
wssak byliuli Utrakwisté, od úťadů wylnčowal
a U swěho dworn netrpěl a m j Tim jiskrn
siaré zássti jesstě docela nentutlanon poznowU
wstdcich kaltssnikuw rozněcowal a zásst ta
jakž to obyčejnťbýwá, se obrátila netoltko prott
Uěmu nýbrž i prott té dobré wěci, které sloux
žiti zamýsslel totižpproti katolicišmU Stara
jizwa jesstě Uezacelena opět fe jitťila a nlezera

čili propast mezi Cirkwi katolickou a kaltssnťky
každým dnem jak w stdcich tak zewně se Utwru

ezowala a ssiťila Nokycana, který pro fwé
pťilissnosti arcibisknpské důstojnosti kU ktere ode
stawU českých wolen byl Uedossel a BrahU
opUstiti mnsil neopomenul na weukowť zássč

proti RťmU wssemožněrozpalowatt a jeho zlost
né fnahy bohUžel se cile Uemijely, Uebot wět:
sslna kalissnikuw byla š nim W Braze pak eo

administrator arcibiskUpstwi U wěcech dUchow
nich UstanoweU mirný kalissnik KťisstaU z
Brachatic, faráť swatomichalskýa tim poe
ložen základ dustojnosti administratora arctbi
skUpsiěho a koUsistoťe pod oboji ktera Uapotom
ro dějinách českýchznameniton roli hrála
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š. š. Nowč poncjwice Urzdaťilč poťUsU,

Hujřty štčxsitč talissnickč úplnč š Eirkwč
latoliňonsichotiti (od r.1437 uu14549.

Bo fmrti Sigmundowč dosedl na trňn
český.šekjcho ?llbrecbt, wéwoda NakoUský,
který jeho jedinon dcerU BlžbětU za mann
želku měl. Byw Už dťiwe po 14 let nmrkral
ldčtem Morawským stal se také dědicem konmy
Udersič a nad to i za cifaťe ťimského zwolen
jcsk Timto fpojenim po nejprwé,země tať růza
né w jazhcich a obyčejich počaly pod žezlem

nejjasnťjssiho Domu HabšbUrskěho twoťiti welkox
tweimý celek, který sire po brzke Aldrechtowě fmrti
(1439) fe opět rozpadl, ale sto let pozdťji fe
obnowil a ntušil na wždy. SyU jeho Ladišu
law, ťterý se teprwa po jeho smrti (22. únou
ra 1440) narodil a odtUd pťťjměni ,Bohro:
deke má, bol po čaď nezletčlosti w rukoU po:
nlčnčka swe“ho, cifakš Bedťicha lll.xt) Po teu x
čaš danowalo w Eechách, na Morawě, we
Slešsku, w Lužčrich a w Uhťich téměř bešwláx
dč čtli anarchie. Ustawičně twoťčly se w zemich
tťchto pod jednon wládoU spojenU bywsslch strao
ny, ze ktrrých každá wrchni mocwnárodU ofáho
Uonti a prowozowati se snažila. R. 1448 jed:

e) Čřsať teuto !orunowán bhw nš Rťmč r. 1452 Uazýwal se
sa“:nBedřichem lu„ poačwadz král Bedřich lll., předel
je.bo z wdn Baboburskčho, ncdofsel byl třtulU cisaťskěbo. K
odstrančnž zma:lň„ kle,re by z lťlicháni obou jmeň wzejiti
mohtp, dejepiďcowe cxsaťe, porucnťka Ladislawjowa, radčji
m;ýwaji Bedřichcm 17. x
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nota Boděbradská chytťe Brahy dobywssl
obdržela wrch a polo ila nejwyšssi spráwu zeu
měnáčelniknfwémU,šiťimll z Boděbrad,
do rnkoU Břičinčnim této stranp byl také Ziťi
od risaťe Bedťtcha pro mnohé jemU prokázané

platné službo w dUstojnosti fpráwce zemsiého
potwrzen (r 1451), jakož r 1445 tatéž důu
stojnost pro UherskopropůjčeUaZanowi Koru
winowi Hnnyadowci W této důstojnosti
ponecháU Jtťť z Boděbrad také od mladého
krále Ladislawa, jejž stawowé rakoussti r
1453 z rukou porUčnikowých, totiž cisaťowých,
násilně wyprostili, aby na trůn fwého otce Al
brechta w Rakonsich, Čechách,w Uhťich, na
Morawě we Slezsku a LUžicťch dosednoUti
mohl a spolu aby nim ačkolt teprwa 1Zletý
jiUoch byl w zemich těchto zase nějaká pewná
ústťedni moc se Utwoťila

Bo wssecheU čaš tento trwaly Ustawičné

tťe: ice a bádky jak mezi katoliky a kalissniťy,
tak mešt těmito a Tábory Hádky ty jak we:
ždy k šádnémlx eredly ukončenť a smiťeni
thž r 1448 jednota Boděbradská obdržela
nadwládn w zemi wrátil fe mistr Jan Roc
kyraUa z dloUheho wyhnanstwč fwěho do
Brahy a byl ď welikoU sláon Uwitán což

patrně o witěžstwi horliwých kalissnikUfwědčilo
Broče netoltto katoličti faráťi Uýbrž i mirni
kalissmci ponejwice od far fwýchw Braze prchli

a mista jejich zajali horliwi kalissUici
Nejwyšssl sirážcowé na Sionn u papeu

žowé u nepustili i nyni podUbenoUwinici Báx
ně w Čechách a na Morawě ze zťeteleawssen
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možně fe pťičiňowali o úplné ČechoslowanUw
siednocenčš Ečrkwť Za toU pťičinoU poslán
do Brahy od papeže MikUlásse 7 co wysiau
necZan z Karwajal jesstě pťed dobytim
městatobo slrze jednotn Boděbradskonr 1448
?lč láskyplný list papežstý ČechUm zaslaný

welkou w Braše prfobil radost a tUdyž i pťťu
čtnon bol, še BražaUé legata papežského š we:
l:cou siawou uwitalč: pťece úmhsl tohoto wysláa

m zrela na zmar pťtssel Legat čtlt wyslanec
ten wida fe š weliťoU úrtoU pťijata domniwal
se še Už wssickni tito měsskané srdcem pťilmlli
k Eurkwi a že wystači toliko pťikladem je úpl
nč k jednotě cirkewnť pťťwesti Protož w neděli
fwalodnssni pťijimal sam weťejně pod jednou
prrobou w ťostele fwatého Zaknba, pťi čemž
muooo přednich pánuw českých pťitomno bylo
Na otáku pe:k některých pánů českých: zdali
pťijlmáni pod oboji kaciťské jest čťlt nic: odu
powěděl, že :x takowých wěccch pochybnýchn jo
lčpe jest držetč se Cirkwe sioaté a wěťiti š Ui
a poslonchatt ji (Wiz Balackého dějiny české kn
xus str 166) e Bl tU Už se zjewnč okázalo
že talissnici ti nestáli Ua pUdě cirkewni, jak
fobě legat byl myslil; nebo co prawi protex
stanti odwětili mU, še lépe jest poslonchatiChrix
sta než Elrkwe Batrnýk to blUd wssech odtro

žemxuw jťmžto roškolntctwi pťikrýwaji a osprae
wedlnčtl chtějč nepozorUjťce že kdo nepou
slonchá Elrkwe také UeposloncháChrista,ano:
drš tčm jemn samémn fe protiwi, jenžto ťekl:
,Nmposlechnea lt Cťrkwe bUdiž tobě jako pohan
a dnblttan
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Kalissnici se U legata toho domšhali,aby
kompaktary od papeže Mikulásse w Rimě pou
twrzeny bdly, by timto plásstěm swé roztolUicl
twi zakrýti a proti spťláni jim kaciťňw se jimi
co nějakým ssritem chrániti mohli. ?lle wyslao
nec ten odwětil, že ani oU, ani stolice apossn
tolskáxnewi, w čem wlastně kompaktatazáležeji,
a když později Ziťi z Boděbrad jemU original
(prwopiď) jejich do rUkoUdal, eryťknnloUich
ač sUažně tázán, žádného potwrzeni, anbrž wel
ťejně w kostele pod jednou fpůfoboU pťijlmaje
dofwědčowal zťejmě, co o Uich smýsslel. Takox
wýmto chowánim rozďoUťil tak náramně mysli
kalissných Bražanůw, že chtčluli zachowati fwůj
žiwot, mufel rychle z Brahy Utéci a zemi če:
skoU docela opUstiti.

Tak posláni toto ťimské se naprosto minnu
lo š wýsledkem žádostným a Uad to starý wťedu
rozkolnirtwi kompaktatami zakrýwaný w celé hnnsu
nosti fe bčledně objewtl. K dowrssenč tobo wsseho
pťidána i Pýhrúžka páuůw českých: „Neblldolle
li prý w Rimě wyslyssáni, že fe pťidaji k Eirn
kwi nesiednocených Nekůw pod patriarchatCaro
hradský; k čemUž také skutečně krokh Učiněnh,
z čehož ale brzkým pádem CarhradU od Tur:
kňw dobytého (1453) opět fesslo.

Bťeš to wsse nepťestali papežowé pokufy
o úplné Cechůw siednoceni š Cirkwi opakor
wati. Brawime „o úplnée m erssenim tou
tiž kompaktaty a odstranťnim wssech odchýlek,
jichžto sobť Eechowé jak w náUce tak w obu
ťadech bohoslužby dowolowali. Nebot nejwyšssi
strážcowé Cirrwe dobťe nahliželi, kterak rozkolu



Nowč polusy o jaiťeai lalissuikůwa Řimem. ZZ

uictwi„dod ronfskon .ukompaktatecoxujedowatýrač
sc m dčle„ timr.w.icečew efrpách rozožirá::.da:ktex
rut Ualeč diubyleysxfjakqobyčxlewčck wel!ýw a pol

siz k ůplnčxhxa ydpadu dedon.nBločržrxtu moU:
di: ščlať,owe „nechtěltr wice :hžimti nrnstťedků
Uužaůwných, onc,moc j,oblewujlcieh,xxnýbrž: siihli
čufmsiťe,hť,ůmronadikalným„ dnemoc do koťene
wmmacm.uo. .xxe x ě„ s

„ Radťže lp takolpešm prospěchui kynula jim
ozzjtčw,pohy,„když.wetězsiwčm stranh Podčbrad:
sič„ašpjowýssenimx Zičlbxž na nejyyďssr spráwn

zafe aťjakýpezoaýlťad .se w Cecháchutwo:
ťjl.:Bpuč,sice Ziťl zžBďděbrad horliwý kaliss:
m,lga p :on,nlto Pro kalčchhorleni powinen
byl jzc fwebo upowýsseni; ukazowal se wssak taťé
ke latolikům fprawedliwým, a hned po,fwěm
poloýssaiuswěťil. prwni uúřad zemský, nejwyšssi
purkrabsipč.Bražské, katolickémU pánu Zdeň:
ko,wi ze Sternherrka Doléhal takěi na
Takmxsiowm.i nasilim, aby od swých wý:
sieduost: pnstili, a š NokycanoU, jakož č š
jehomodbčsknpemMarttnem LUpáčem z
Chruhimč se fpojilč. Mimo to jfa muž by:
ňrčhox :ozumn a rytiřskčho srdce držel swrchox
walě ua čest a wssenťožnťo to pracowal, aby
Č,echowě Uebylň od jiných potnpně Uazýwáni
xuu:odemt racižským.x Nad to byl mrawů nhla:
zqýeý, jmnych a nsslechtilýcha protož welmi

s ya wlldn . 7

.dZa tou pťxičinoUodwážil fe Rim nowébo
po,kusn o pťežadostnon, jednotn cirkewni. Wyo
siauj ,jsou dorxČech tťt Uežwýtečnčjňi mUžowé
toho wěťU,nejprwéEneáš Syldtuš Bic:

Ž



34 Zan skapistran. o

colomini, bisknpSenenský a tajemnik cifake
Bedťicha ss., Uápotomni papež BiUď ll. uo
Tent swon moudrosti a wýmlnthosii co prwni
hwězda na fněmech zemskýchzáťil a wsseobecné
Ucth i důwčry požiwal. Boslán tedh byw od
cifaťe na sněm BeUessowský we wěcech poe
litických u zlásstě w záležitostech Uezletilěho
Ladislawa Bohrobka u ponžil této pťiležitostč
k rozmlouwáni o Ziťim Boděbradským o wěu
cech cirkewnich. J docilil aspoň tolik, že Ziťi
nemožnost potwrzeni Ž!ťokycany w důstojnosti
arcibisknpské še straUh Rima naznal a že koa
nečnš nowémU poslowi, jejž stolice aposstolská
do Cech wyslati zamýsslela, wssemožnou ochrau
nou se propůjčiti pťislibil.

Nowý tento posel byl flawný wěrowěst
Zan Kapistran, nejslowntnějssi xkečniktoho
času. Qpiraje se důwěrně o dotčenou pťipoe
wěd Ziťiho.z Poděbrad wsioUpil r. 1451 neja
prwé do Morawy, lde zle„isstěpřičiněnim biu
skupaOlomouckéhoZana Zelezného nikdy
hnsitišmnš roptak „waonU moc weťejnon neu
wzrostl jako w Eechách. Nicméně byla i zde
dosti welrá část Uároda ke kalichu pťilnnla a
w tomto směru pťikladem mohUtných pánůw
morawských fe denně wice ntwrzowala. Sw.
Zan Kapistran, tehdáž sice Už kmet 65letý
ale dUchem jarý a ohněm horliwosti hárajici,
kázal proti kalichn w Brně,x. w Olomonci, we
Wysskowě,Drásowě, we Znojmě a prawdě poa
dobnť i w Zemnici, Tťessrl, (Tťebiči?) a na
mnoha jiných mistech, kde zlásstč kalissnictwč
dylo zawládlo. Wýsledek jeho kázáni na Mol

é
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Zesstě na Morawč prodlěwaje pustil fe
ZaU Kapistran w dopifowáni 8 Rokycanon,
kšerýž jej ť dispUtaci čili hádce o kalich do
Eech wybidnUl. Wssecky dopisy tyto podané w
žiwotopifn ZaUa Kapistrana, jejž Žť)ěďictwi(éšyl
rillouMethodějské r. 1858 wydalo, jafně odkrýa
waji odboj proti Cirkwi, který se w kalissnicc
twi zahalowal a ž kompaktat weždy nowé sily
otnžUjici čerpal. Co jediný z mnohých důkazů
w těchto dopisech stůj zde članek od mistrů a
důchownich Bražskdch wydaUý še ssesti jinými
podobnými a od Nokycany faráťi Tťebictému
Martinowi zleisstnim psanm fdělený: l,Nikdo fe
neopowažUj kázati, že by pod jednoU fpňsobou
tolik bylo co pod oboji wzhledem na milostiw
Uich obsažené a .jimt UdělowaUé, Uikdo se ere
powažUj ani weťejně ant tajně toliko pod jedn
noU podáwati spúfobon.,z (Wiz žiwotopiš Zana
Kaptstrana od Waloucha str. 446). uu Mimo
to poslala Zan Kapistran Už z Brna pťekráfný
list spráwci země české, Ziťimu z Boděbrad,
wyslowiw w němwaoU žádost o wolný a bezc
pečný pťistUp do Cech, jakož o wolné a bez:
pečné zwčsiowáni prawdy katolické w zemi té.
Zak mile wssak Ziťi Boděbradskú fe dowědčl,
že JaU Kapistran kalissniky kaceičUjea kompak:

tatůnt fe posmiwá, rozhoťčil se proti UěmU a
Uechtělxo Uěm nic wlce slysseti. Zelikož totiž
wětfsina národU českého Ua kompaktatech celou
dnssč lipěla, obáwal fe Ziťč welikého zbonťeni
lth, jež by prý z pohaněni jich posslo, a prox
tož zabraňowal mn pťistup do zemť české.

Nicměně wydal fe Zan Kapistran pťece
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U cesid do Eech a welmi wlidnť pťijat jsaw
Žrumlowě českém od náčelnikaťatolikůww
Cechčxch,od pana Oldťtcha z Rofenber:
ka, túzal zde tisicům poslnchačůw aziskal mno:
do talissnikůw pro jednotU cťrkewm. Radost
jebo nad timto prospěchem pokálena byla dox
disnu na pana Qldťicha z Rosenberka,w něm“
Ztři co zeměfpráwce jemn rozkažUje, aby prh
douťného kazatele U sebe nechowal, Uýbrž jej
co nejdťiwc wybyti hleděl. Nemoha tedy Zan
do wnitra zemč českéwnikaUti, obchášel pro:
zaliw hranice země té a kázal w pohraničných
městrch jako w Chebu, kde od 7. prosince r.
1451 až do začátku února r. 1452 fe ždržo:
wal, w Mostě, kde od 25. bťezna až ku po:
čaitlu čmdUa časiťji hlásal slowo Boži, w
Dťcwnowě čilt Tachowč, kde i klásster
Framisskanůw založen jest; xw Blzni, kde až
posawad w dolejssi, chodbě klásstera téhož ťádU
se nkaznje kamenna kazatelna, š které Zalea:
pistlan zwťstowal slowo Boži; w Kadanip,
kde měsslanům jako Brňanúm a QlomnčaUůUl
zlásstui silianci propůjčil, a kde až podneš w
kouweutč fraUtisskanském UkazUji studnt, kteronž
byl mž teU Boži požehxml.

Chtťje pťece králowstwi české cox draho:
cemlý diamant do korqu katolické Cirkwe
pwnč zasaditi a blondici národ k mateťským
prsow jejim co nejúžeji pťtwinoUti, domáhal
se opět a opět pťistUpu do stťedU země, zlásstě
do hlawniho sidla kaltssnictwi, do Brahy, a
žádal Ziťiho Boděbradského o bezpečný k tomU
prúwod. Bwssak tento U wěcech wiry jedině
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Rokycany poslouchaje nedal se k tomu nikterak
nakloniti Z list panům českým od Kapistrana
zaslaUý nepotkal se š prospťchem žádostným,
anobrž pánowé ti některými wýrazy jeho Uraa
ženi stčžowali si Ua něho pisemně U knižat něu
meckých w Rezně rokowawsslch ťkonce že platǧ
nost kompaktat popira a Eechy jakýmsi prý
ďábelským pnzeUim wedený wesiněš kaceťuje a
zatracuje ačkoli prý w kompaktatech skawně
slibeno že pro pťijimáni pod obojť nikdo nen
ma Cechy haněti a jim kaciťů spilati W tému
že listU, jejž KapistraU pánům českým zaslal,

nazwal Rokycaml arcikacčťem ano i bezrozumu
ným zwiťetem, začež jej Rokycana pokrytcem
aswůdcem jmenowal a wssemožně o to prau
cowal aby spasitelné úmysly Kapistranowh byo
ly zmaťeny Bosléze poslal tomnto sám Ziťť

Bodťbradský list, w Uěmž mu průwodU bezpeča
ného odpira a š Usstipačnými wýrazy wsse wy
týka cokoli Urážliwého proň Rokycanowi byl
ťekl aneb psal N 1453 když nž Ladislaw
Bohrobek na trůn českýdofedl Učinil Zalt
Kapistran z Bolska nowý pokuš aby fe do
Brahy dostal a we twrzi famého čalissnictwi
boj swůj proti Uěmu započiti mohl ?lwssak
mladý tťináctiletý kral ač co dobrý katolič neu

chUt k Nokycanowi maje pťece docela byl w
rnkon zemčspráwce a ten se o to postaral, aby
Kapistranowt dána byla odpowěd záporná
Nejinar se stalo, když rokn následnjiciho Zan
Kapistran z Wratislawi poknš ten obnowil
Tim tedy wesskera činnost tohoto Swětce w
Črchách byla nkončena; awssak proto nelze jt
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cibiskup Rokycana i kompaktara potwrdily Z
tento pokUš tedy nejslowutnějssiho Učence Uedo:
ssel cile swého JaU Kapistran pak kterýž Mťe
kUlásse KUsaUského w této práci podporowal

welkolepoU čixmost napotom jesstč wywijel nejc
prwe w Němcčch, pak w Uherskn a žlásstě co
wUdce kťřžownikUw U BělehradU

š. 5. Bťisnčjssi kroťUpapežslwa čcskétnliss:

UilU přinlěti.k jrdnotě cirtowlli; n) šn pa:
pržc Bia u.

Mirné fnahy papežUw MčkUlássr U.
(1447u 1455) a Kalirtaul (1455u1W8)
Ukázaly fe býti nedostatečnými k dociťeni úplné
jednoty cirkewni w Cechách SmirUá kázáni

Kapistranowa byla od Jiťčho Boděbradského i
od Roťycany Uertile zamitnUta a pťčstUp do
Čech poslowi Stolice swatc trnim jizliwé zá:
ssti kalissnirké zatarasowán TU Uhodili pape:
žowé BiUš ll. a Bawel u Ua jiUý proe
stťedek aby účelU fwěbo dofáhli Opakowali
totiž, co drUhdy byl Rehoť Ull proti Zindťi:
chowi lU podniklml kdyš wsselikých mirnějssich
prostťedku byl bez profpěchU whpotťebowal
Zako tento papež wydal klatbu Ua Zčndťtcha
lsl a tim poddaxxč od poskUssenstwť ť Uěmn
oprostil práwě tak nčinili i dotčeUi papežowé
proti Ziťinm z Boděbrad. Toliko ten byl mezi
oběma mocnáťi rozdil že onen (Jindťich) byl
zbloUdil z cesty wěčných zakonů mrawnich, tenn
to pak z cesty zákona Uepromčnné prawdy Bo:
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ži sčiliwěronanky katolické. Qlda Ukázali se na
swrm bezccsti býti nenaprawčtelnýmt.

dNe!žliale swůj úsudek o tomto pťifném
pqptzuw jednáni proneseme, zapotťebi oponU
dťlu! wyhrnoutč a jednáltč dotčené zewrubnčji
poznati.

, Ladtslaw Bohrobek nž co fedmnáctiletý
k;aťUa,moroon hlizu zemťel r. 1457. Léta
UaslednjlcihoZiťi Boděbradský, dle pťáni
wětssiny národu zwolen za krále českého, jakož
uš ,tťmžeroce ža krále Uherského zwolen Mau
tla,š Korwinnš, fyn Zana HUnygda, slax
wneho reka a býwalého fpráwce zemč Uherskč.
Qpa nowěwoleni králowe“ wessli we swazky
dťq(elské,an Matiáš r. 1461 Kateťiml, dceru
ZtťchoBod. za manželkn pojal. Z Morawa,
Slšžsio a Lužice Uznáwaly Ziťiho co pána
sideho,a toliko Wratislaw a Zihlawa
Uskšdlpajťcejej kaciťem pro jeho horltwé kalissl
mrtwr odpiraly mu poslUssenstwi, ažť tomU kox
ne,ěnědilem pomoci zbrauě, dilem prostťedkox
wanim papežských legatůw (poslancůw) pťiweo
deny byly. Nelze popirati, že Ziťi Boděbradský
co ťtál w zemich dotčených náramně zwelebilx
dladobyt nwedenim pewného poťádkú, důrazo
ným wokonáwánim pťisnč sprawedlnosti, poda
porowánim a sesilenim siawu městskěho, pox
wznessenim prúmyslu a obchodn, a byliby se
zajisté zlatč čafowé Karla 17. w zemi českou
nawrátili, kdpby Ziťi pťi fwé oblibenosti byl
k úplnčmn Eechůw siednoceni š Cirkwi prou
dlidal a nebyl se dal od Rokycany woditi,
kdyby co rozumný král byl mysli lidu od
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pletek a hraček kalissnických a wůbec od jalou
wých hádek náboženských, kn kterým lid i Uynt
nezralým jest a weždy nezralým zůstane, odu
wrátil a toliko k občaUským wěcem zťetel jeho
zťidil. K tomu zdál se čaš býti pťihodným,
protože král wyntkaje bystrosti rozUmU wsseoe
bché důwěry požiwal a maje wsselikoU moc
w rUkoU toho zjedUati mohl, aby se přisně
držely wýminky, pode kterými kompaktata od
fněmU Basilejského národU propůjčena byla.

Takowým par pťifným zdrženim wýminek byla
by fe kompaktata brzo mUstkem stala ku pťea
wedenč kalissnikůw k úplné jednotč cirkewni;
Uebo zachowáwánim wýminek byly by rychle
wsserko obťadné úchylky pomimllh a samé pť,il
jimáni kalicha bylo by pťi rUstawičném wyznau
wáni každého komunikanta, že toho ťU fpafenč
neni tťeba, nejprwé ťčdlo a posléze doeela wyl
mizelo. K tomU ke wssemU také l. 1452 1.
záťč Ziťč Bod. wydobyl Tábora, Bposledniho
útUlku Táborůw, kteťč o smiťeni š Rimem nic
slysseti Uechtěli, zawedť tam slUžby Boži podle
spůfobU kalissslikúw, a dUchowniky Táborůw:
Mikulásse BiskUpce, Wawťince a jtné
do žaláťe wsadčl, ž Uěhož jich wiceUepropUstčl.
Jelikož tedy tato wýstťedná strana wsselikémn
smiťeui odporUjici rozprássena a témčť potťena
lšyla, zdálo fe papežům, že teď možno úplné
Eechúw siednoceni š Eirkwi prowesti; i domác
hali se toho tim Usilowněji, protože zawedenim
pe,wného ťádU w zemi wsseliká rewolUce občqnx
ska byla pťemožena a k úplnému oblaženi Cee
chůw toliko jesstě potlačeni a úplného odklizeni
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dsfliké rewolnce Ua polť cčrkewnimpotťebi ldylo.
Mwo to wěděli papežowé, že Ziťi U swého Uáa
owlmwflťkéobliby a wsseoberné důwčry požiwá;
l dommwali st, že jemu snadničkon wěci bUde,
dewahqn slowa ú pťťkladn swého wesskeren Uáa
wd ť uplnémn š Eirkwi siednocenť nawesii.
n .Stntečxlč tašš král, jenž po nějaký čaš po

dšrstosnostškrále Nčmského oažčl, r. 1461 jasné
d,lsťa!ddawal, že slibU fwémU o whpleni kau
m“siew a zjednanč jednoty náboženské dostátč
chtez azlsl,sladé pozčrstatky sekty Táborské a Uowě
w,žmkaanednotu Bratrůw českýchtuhými tresty
st!bazl,a th, kteťiž blndů fwých odwolati ne:
cht,ťťl,n.wězeni držel. Mimo to nž r. 1460
etqlowskon mocč jeho Uwedeni do opusstěného
ť,lass,terafw. lebroše w Braze ťeholnici Franu
llssťenljKapistranowi, ani7 fe národ český proti
tem,l nml, jakož i w tmž létě posly papežské
C,laležňon úcton xpťijal. Tťm wfsim switala
Nlpln naděje, že národ wesskeren kU posku eUx
siwl ,bezwýminečnémn ke stolici aposstolsk fe
neudratie

K tomn cili ťázal Ua zeleUý čtwrtek roku
lWl proti kalichn a kompaktatňm Ua hrčxdě
BtašjkémZosst, biskUpWratislawský,
dwhhsyn pana Qldťicha z RoseUberka,
uuž to Usslechtilý a dnchaplný, který wýborně
uněl spojowati lásku k Cirkwi š láskoU k Uá:
rodn, a co ostrowtipný spisowatel wx národU
uassem proslulch). Z tohoto kázánč wssak po:

e) Wi srrp 10. Anthologie z literaturh českšpstooby slťed:ǧi od
p. šos. Zirečka. W Braze 1858. Uweždejldse tam nek,rerá
žpoťekadel mpsliweckých toboto duchaplneho blskupa, lterh w
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wstala tak weliká bonťe w lidU, že biskup ten

rychle BrahU opuftitt a ku krált wKUtné Hoťe
dlicimn se Utéci mnfel Tim wznikalo také mezi
pány kalřssnými i mezi lidem obecným jenž ke
kalichU lipěl jakési podezťeni a jakási nedůwěra

ke králi, jakoby on jenž posawad nejhlawntjc
sslm ochráncem kalicha byl nin se jeho odťici
a na jejich posawádUi prawa a swobody sán

hnouti chtěl Bročež ťrál pro Upokojeni rozn
drážděných mysli se pťimlcena widěl stawům na
snčmě shromážděným o zachowáni wssech jejich
práw a swobod a zlásstěkompaktatzápiš dátill)

Bťeď to wsse doufali papežowé že nebude
králi ZiťimUnemožno národ český anesti a
nawrátiti k úplné jednotě wiry a Eirkwe,a
protož neopomijeli jemU na pamět Uwádětč slib,
jejž byl pťi ťorUUowáni swěm nčinil aniž pťeo
stáwali na wyjádťeni takowěho poslnssenstwi,

českém a latinském jazyku často tazawal a wýmluwltoski nad
jiné wyuikal We Wratislawi, nrumčje doslř nčmecty, lau
zawal latinskh Na důkaz bdsiroty dUcha jeho ftnjtez zde
nčltera z dotčeuých jebo pořekadel: „Neni nemoudťejssibo,
než kdo uloudťe mluwi a zle čiui dobré an a zlč dčla a
ldo jinak soUdť a jinak čřni u Nic spissc neoklama, nez
potalač Ukladač licomčrntk a ten nejssrodliwčji, komu se
nejwéce wčťť Milostnťci, pochlebnici roťistnici zawodi lidi

etake častokrat i mondré uu Kdo se ničehož nebojť, jeft blňa
zen; !do wsseho, jest nemoudrý, a kdo se w obém ncpotťebnč
zjews jest neopatrný u Kdo ma pťatelo za mouchy, jcst
rozpačný,aakdo Ucpťately za lwy, jest strasslřwý; ldoz al
ma pťately za lwy, jes! srdnatý, a nepťateld za mouchde esk
přcwa nú a mira we wssem nejlepssi u Moudrý sstčstina
na ncřltčski nesadi; smlnwi se raději podobnč nez swadi u

tťstt zawodi w nesitestt Moudrý na wrchu zastawi neb
z drubc strany býwa pťikreji kdolu wStčs!i se troUsf nee
sstčsttse sypc u thč nelze Upaliti, wodh Utopiti a wťtru
zadustti a prawdč zabdnouti

sa) Wiz Dťjiny narodu česk.od r 1457 u 1471 str 161 a n
od p. Dr Palackčbo
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jakýmž ťrál Ziťi r. 1459 skrze posia swého
ana .š Rabsstejna osiočdčowalfe .ku stoe
lm apdsstolsié,xxrna způfod wssech jiných králůw
ťťesianských;e žadáno od něho, abyxj„řné, Umoe
hel sslrssi a siawnťjssi pofelstwčxdo Rima wyu
šrašmk, které by pro zlásstUi poměry králowstwi
eesicho ke stolici aposstolské také zwlásstnť poa
siůssenstwiwe jmenu králc a národa wysiowilo.
Toto pak zlásstni poskUssenstwi„ jak fnadno tUe
ssťl!e, mělo záležetč we slibn Eechůw, odťici se

ťCťr,lšllddaa wssech ostatnich úchylek od wsseobeméx e. u

, Rokn následnjiciho wyprm„oil takex,skUtečně
ťlůť Zčťi slawně pofelstwi do Rčma. Elenowé
ctďbotoposelstwilwli: kanclěť Wrokop z Rab:
ssšeina, pan Zdeněk Kostka z BostUe
dtc, dředni krále Ziťiho důwčrnik, Blntonin
Martni š Grenoble, franský jeho rada, jenž
fe králťkwúlt českynančtl; pak UlistrWáclaw
WrbeUfký, dekan fw. Llpollináťe w Braze
a,mčstrWáclaw Koranda, tehdǧšBražu
sid dnrkmiftr. Zežto kardinálowé w Nimě fe
nadčili, še král Ziťť bezwýminečné. Učinč poslllu
ssenňwi, šádal tento naopak skrze posly swé za
odčtuč n;náni a potwrženi kompaktat Basilej:
skďch, aby tim spolU š nánšdem fwým z poe
měrú nejtstďch wybťednul. Zádost tato prone:
ssena práwť w takowon dobu, kdy wsseckyokols
noňi prott profbě tě siněťowaly. Nebo w
ten čaš co nejhlUčněji fe jednalo o wphlásseni
Jana Kapistrana ža swatého, který š horoncim
nadssenčm wešdo bpl proti kompaktatdům kázal;
dak dostawslo se tenkráte také do Nima pťeu
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nádherné poselstwi z Francouš kteréžwe jmenU
krále a národa fe U nejwětssi slawnosti odťeu
klo wssech zwlássrnosti Cirkwe swé franconské.
Mimo co feděl na stolici sw Betra BiUš ll
kterýž kompaktat weždh nenáwiděl; we fboru
kardinálůwpakwynikal wliwemKarw aj al
úhlawni to odpňrre dotčených úmlUw Basilejlz

ských Bročež nelze diwiti se, že žadostem čen
ského krále Uaprosto odepťex:o anobrž BiUš ll
we slawné konsistoťi(31 Maree 1462)y tento
úfudek pronesl xš): Kompaktata byla Cechům
pod wýminkoU a dočasicě toliko dána; powoe
leni fe stalo jen těm, kteťižbypťijimalijednotll:
ale nikdy nepřijata jest jednota, nikdy swornost

neni Ualešena, a tak Uikdy w prawdč Uepowon
leno Užiwáni kalicha Bowoleni to mělo trwati
jen až do nsouzeni konciliUm (sněmu rčrkewo
Uiho) a Uic dále; UsoUzenim pak pozdějssm, že
laikowé maji pťijťmati pod jednoU, ersseUa i
odjata bhla moc kompaktat. Broo
tož my š bratry fwými fhledawsse pťipifh těch
úmlUw nalezli jsine a ohlassnjeme wůn
ber, že nižádné nemaji moci ant
platnosti Wy prosite arcč abychom my
wám swolili fami ku pťijimani pod oboji: ale

jakoš milofrdný otec synůut a mistr Učenniťnm
swým nedáwá sskodliwých wěci, Ueslyssi profeb

jediné Užitečných a nepropUjčUje jediUé což pťia
slUssi ke fpasenť tak i my máme činitt we
wssem, jenž ačkolt nehodně misto Boši držime

.Ua zemi Bychom widělč prpsby wasse o pťčr

ee) Wiz dějino národn českébood r 1457 uu 147l od p šů)rb
Fr Balackehostr 203 a U
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jimni lařkůw pod oboji býti bez pohxorsseni
Cir!we obecně nebylaby nesnaze o propůjčeni:
ale když nefprawedliwé aUepocttwé jeft, co žal
dčue ktcrat ma propUjčeno býti? Nebyloby ani
m ke cti kdybychom powoliti chtělť co dwoji
pťedkowč nasst zapťeli a dwoje koncilřum zal

d wrdlo; ani wám nesloUžtloby kU prospěchll ana
nržka jest každa čast ktera nehodi se ů celkU
fwému Neslussi pak nám zwlásstědopUstititoho
ze mohých pťičin: 1) pro nebezpeči kaciťstwi,
aby fnaď wěťeno nedylo Ktista celého nebyti
pod pnoni fpůfobou; 2) pro nebezpeči pťifwáx
toski famě aby krew Boži jakož fe pťtházelo
nazemi nebyla wyléwana 3) pro jednotUa
pokoj kralowstwi; nebot wite že wsselike krá
lowňwi w fobě rozdělené žahyne, a protož pox
tťebi jeft, atw jedni powolowali druhým: inenč
sknssné alw nstoupili ti, kdož následei sslepěji
otcuw swhch alebrž tt kdo chytali si! domyslUw
nowých; 4) pro pokoj wáš še sonedy Němci
Uhrh a Boláky, aby meži wámi a jimi mohla
býti kupectwi, manželstwi a pťatelstroi; Uebot
tťebašbhchom my wám i powolili, oni nepťe
staltbp proto poponžeti fe proti wám pokud š
nimi za jedno smýssleti nebUdete; 5) pro wassl
pokorn abychom Uedali wám pťičiny kpýcháni,
jakobpjste byli snad moudťejssi othw swých a
lepssi nad jiné kťesianstwo Brotož poslechněte
hlafu aposstolowa, i nechtťjte mudrowati wýsse
Uežlt slussné jest Stolice Řimská nejwyšssi
chranitelkyně tajemstwť Božich, pilně Uwažowala
prošby wasse i Uznala je býti UepotťebUé Uee
fpasitelné a Ueslussné; wy fami newite čehoza7
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date; i Uemůže wám powoleno ldýti Zakožpae
siýť wěrný chráni owec swých, abh nedawaly

se na rošresti, tak i nám jest o to bditi, abhnárodow neuchylowali fe šcesty spaseni Učenu
nici pťissedssedo Emanš poznali Bána w láu
máni chleba: fpoťojte i wy fe špťijimánim pod
prwni způsobon, pamatujice Ua slowa Báně:
Zá jfem chleb žiwý , kterýžto 8 Uebe sestoupil

kdož jč chleb ten žiw bnde Ua wěky! Spojte
fe še swatoU Cirkwi matkoU son kterážto nea
bloUdi nikdy, bnďte š Ui jednomyslnia poslnssnt
hlast: jejiho; pač wráti se králowstwi wassemu
zafe dáwný blesk sláwy a pokoje a požehnáni
bUdr i spaseni tam, kde přiliš dlouho pohťichU
panowala záhuba i žatraceni

Eo tak papež BiUš ll wdloUhé ťeči wyr
slowil bylo slawně we strUčUosti ohlasseslo pron
knratorem (jedUatelem) papežským ?l n t o Ui n e m
zEUquio, jenž hlafem wyfokýmzwolal:
waědčnji weťerě pťed sl)romážděnimUejdů
stojnějssčchpánůw kardťnálůw arcibiskupůw a ji:
ných wssech,kdožpťitomnijfoxl, že nejswětějssi
otec odwolal a žrussčl kompaktata
Cechům od fborU Bafčlejfkého proa
půjčená že stawil a zapowěděl pťix
jimáni pod oboji způfoboU lidU obero
ncmn, a že nepťijalposlussenstwi králečeského
jediné leč wypleni blndy, wstoupi w jednotU 8
Cirkwi ŘimskoU a frownci š nč sebeikrálowstwi
swé we wssembezwýminky J napominám obecr
ných pifaťUw aby zápifem jedUim neb Uěkolikerými

žaznamenali siUtek ten Ua wěčnon památkU
Když druhého dne (1 Npr 1462) po:
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lowččessti, mezi Uimiži pan Zdeněk Kostka
amiňrowčKoranda a WrbeUfký bylise

ďcmsyayežemu pťitomUosti ssestt kardinalůw loua
cux.žehnal jich fwatý otec a doložil: ,Bowěšteikrali fwcmn, že ho milujem a že pro dobr
ušitečnč jeho i kralowstwi českeho hotowč jsme
učmú wssecko což jest ď Uassi cci a stolicetéto:
ale co jste prosili, nebylo slussně jakož jste sly:
sseli odpowěď nafsi Brotož napomináme wáš
donlouwejte krali kralowé ipcinum, asodstoupi
cčch nowot; a ty, pane Zdenku, že jsi wzáeen
před kralem a král tě miluje zwlásstě Uapomeň
jej, ať učini nasse pťikázani a pťiwede lid waj
k jednotě wiry a Cirkwc BUdet skrze to zwex
lehrn on i králowsiwi jeho jaťož jfme mu ťee
klx kddž jfme spolu byli w BeUessowť Blt
jen pokusi fe a pťijima fam zjewUěpodjednon,

t drži k těmuž králoon, ditky a dwůr fwůj:
pak lxd český o nťmž wime, že welire milnje
nynťjssiho krále, postoupi po Uěm beze zmatku,
anť; pak knčži bndon moci protiwiti fe; Ueb
lid obyčejnť rad nasledee pťikladu knižetefwého
a toho zwlasstě kteréhož miluje N wy mi:
sttowe přičiňte se a Uabádejte fwých, at jsoU
posinssni pťikázani nassich Nebot budoUli ty
Uowosii wždy pod pokrytsiwim trpeny, musime my
i o Ejrkwi tak opatťiti aby wždy to králowsiwi
pňwedeno bylo kjednotě Z bndel lépe Učinite:li
to sami ze febe, Uežlizpťinnceni, anižmáte za to
siyděti fe: jako Hispaninemaji hanby, žezrozkazn
télo stolice opustili blnd arianský, tak iwam ne
dnde Uežlt česta chwála zposiussenstwi wasseho.

K wyslancům českým, kceřiž dne Z Llpriler
3 .
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(Dubna) zŘima wyjeli pťipojendoktor Fans
tin co papežskýpofel Doktor tento býwalprou
kuratorem čili jednatelem krále Zčťiho w Rimě

a jelikož i jazyk český wýborně znal poslán byl
Uynč ď ostatnimi wyslanci českými do Brahy,
aby lnimo ně také oU sám bez tlUmočnika ro
poslanec siolice aposstolské králi Ziťimu odpo:
wěď papežowu wyjádťil Nebo Jiťi nenměl
latině a německy jen welmi málo; mlUwilt jea

nom česky WyslaUstwo to siihlo do Brahy na
konri měsire máje; špráwa wssak o záporné odu
powědi Bia U dossla krále Už dťiwe

Z odpowědi papežowy rozhoťel fe ohromný
zapaš mezi králem českým a siolici apossrolskou
Dle pťefwědčeni Bia ll nastáwalo práwUm
stolire teto konečné zničeni, Uepodarčlo lise nwé:
sti Čechy opět w poslUssenstwibezwýminečně; a

dle pťeswědčeni krále Ziřťho nastawala téšjtstá
žáhnba trňml jeho pokusilli se národ odwar
děti od toho, co po tťicet i čtyryret let š obx
zwlásstni obliboU byl prowozowal weč fe byl
hlnboko žakoťextil a docela wžil Kromč todo
chowal král Ziťi w sobě to pťefwědčeui še nax
rod český, tťebaš kalčssný, předce w poslussenx
ftwi a w jednotě š Eirkwi stoji aže to jen
ponhá wássniwost jak Bia ll., tak jeho ráchw,
zlásstčKarwajaln an fe odwažiližrnsslti
co sněm Basilejský ČechUm powoltl co papež
Engenčnš 17 jim potwrdil roUástnpcowé jeho
Miknláš 7 a Kalirt lll jim neodfxali a co
katoličti predchudcowé králowi, totiž risať Sigo
mund Blbrecht a Ladislaw národU českemu zdrot
žeti pťifahon fe zawagowali
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fwé? ŽalUje fe na náš žebychom pťisaze pťi
korunowáni složené Ueččnilidosti Bťečteme wám
tUto pťisahUe To když fe stalo, doložil: Slyu
sseli jste, že jfme přisahali wyhladiti wsseliké
blUdy, sekty a kaciťstwi we králowstwi swém

Wězte š jistoton, že my nemilnjeme kaciťUw,
anž jich brániti chceme: ale Uikdy netanulo
Uám na mysli žeby pťijfmáni pod oboji atome
paktata nasse měla jmina býti žakaciťstwi ana
založena bywsse w ewangelium Ktistowě a w
obyčeji prwottnné Cirkwe fwaté jsou Uám opět
propňjčena od fboru Basilejského na odměnn

cUostia Uábožnostinassi My zrodili se
pťi Užťwáni pod oboji a od wyznáni
wiry, kteréž od rodičilw do naš wsstio
per we wčkU dťtinském Uenchýlili
fe Uikdy: pťijimáni takowého drželi jsme fe
wěrllě nejeU co pán ale i co gUberUator š
nim wstonpili jsme č na trňU králowský; kter
rakbychom je za blud a za kaciťstwi Uznáwati
o jeho potlačeni fe starati a febe famých pror

nasledowati mohlt? Domniwáli fe kdo, žebyx
chom pro dosaženi kornUy tohoto ťrálowstwi
rUssiti měli fwědomi swé zapťitč
wirn a protiwiti fe Bohn,xbylna omle,
my Uejfme winni klamem jeho: ano wězte za
celo, at již Uikde neni o tom pochybnosti

jakož my, tak i chot tuto podlé Uáš fedici,ž i
ditky nassemilé, Uejen wěrni zůstaneme
pťtjimáUi pod oboji podlé kompaktat
až do smrti, nýbrž že hotowi jfme pro Uě
fložiti netoliko kornnn ale i žirooty swéé!e

Bowsslanti hodna jsoU slowa králowa,



54 Ziťi odporu wpslťthán.

žiwémoci we wssenl cokoli nebude proli wiťea
poslussenstwi fwaté Cirkwe Nimske BiskUp Wraz
tislawský Zosst pak jal se krále odporu proti

papeži whstťčhati řka: Milostiwý králi! račte
pamatowali jaké cti jakých dobrodini a ndilosti
požiwala zelnč česká skrze nmohá stoletč od stoa

ltce apossrolské; zle bude, postawiteli fe na od
por stolici té; ja bych že frdce rád přičiuil se

dlc wssi jwc mošnostt aby to zle od Wáš i
od šemč odwráreuo bylo e

Wodobnou wýstrabn dáwal králi doktor
Faxrrixl kdyš co poslmtec papešský lellwiti
se jal; nepodano mu wssak žádxlého čestuěho
tedadla, poněwadž i poslaxlcowé králowi w Rčmě
stojice swc pofelstxoi wyťidili museli Objasiao:
wal pak Fanrčn w ťaxči fwé pťčččxly, pro které

Biuš ll kompaktaca žrussil řka, že ode sborn
Basilejského dotčcxuými Umluwamč smiruými do

nxxleuo Ucc aby Morawané a Čechowě kteťč
pntjinmli :xod obojč zpňfobou Oťi tomto zwyťU
exž do sxnrci ponecheini byli toliko wyminěno
abo Urdomuiwalt st, jakoby obwčcj takowý bhl
:diiká;auixl Bošim a ke wafmli potťebuým
tolikéž abd 1watosil tc Ue:xodáwali Uemluwua:

tum a ditt.xčm anč; koho k tomuto obyčejč nu
ltlt Čechowé wssuk a ď Uiuai walná čásii
Morawanň žewýmtnek tčxchtonefjetřtli a tudyž
sami úmluwn ty jakož i Ureiwo ywé k nim šrU:
ssřli Také ku prošbám jejich, aby jian pťiji
máuč pod oboji powoleno bxǧlo papež že swox
lilt nemohl abd odstrauilpiččiml domnčniblud
uých a kariťských, ježto w Eechách a Ua Moo
rawě k Uěmu lipely, zejmeua jakoby pod oboji
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wice milosti bralo se, nežli pod jednou jakolw
pod jednou požiwalo fe jen polowice fwátosti,
a jakoby Cirkew ťim.ská byla zbloUdila když
ueknťšům kalich U přijimáni odepťela Bapež
Bčuď ll., doložil Fantin že nad jine narody
milnje národ český, neb on sám jeho dějiuy se

dfal a wesskeremn fwťtU we šnámost uwedl
Uerčžto cti fe šádněmU jinému národU na fwětě
nedostnlo: a toliko proto že wťele pečuje o dno
chowni blado a spafn naroda českého, wyhlao
ssujr kompaktata ža zrusscna, aby odstranil nejo
dlawnťjssi pťekašky spaseni Cechůw Když pak
ua to Fantin se odwážil, jesstě krále pamaton
wali na pťčeahu pťi korunowánč složenon a jebo
xmdominati aby poslussenstwi tenkrát slibené Ue:
wlřko slowd, jako až pofud nýbrž skutkemplnil
tddž i š hro; oou skoučil že papež neposlussen
stwi dez Uefru nenechá a že tu bčži okornnU
ťrál na nejwýš rozčilený tlxn 8 tižč se ždržel
nasilnrho skurku proti FaUttuowi xkka: Člowčč
lemo nesilechetnč dotýkal fe cti nassi: a wětu,
ťdhby nesiul poslcm papežowým nedožilby ani
té hodiny!e Druhého dUe wssak ťdyž Fantin
w tajné rnddě ro uťednik a jčdnatel králowský
wdsiýchan byl rozlitil se Jiťi jeho Uražliwou
řeči lak že by ho brzo byl probodlml ?lle z
ohltdn ua papeže zmirnil swůj hněw a dal ho
co zrádného jednatele fwého do wězeni na rae
dnici staromťsiské

Bylt to skutek we kťeslanstwU Ueslýchaný,

žrlw král kťestanský poslance papešského bylnwra
hanl do žaláře Owssemt byl Fantin i úťedo
nitem králowým od něho placenym awssak do
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Brahy pťissel wice ro wyslanec papežský nežli
cojednatel králowský Tim wážnost stoliceapo:
sstol é neměně Uražella nežli wyjádťenim krá
lowhm že proti rozsude jejčmU chce kompaktat
až do smrti hájiti Na tom wssem jesstč ner
pťestáwal král Ztťi Uýbrš usilowal chytrým po:
slemswýmNntoninem Marinim š Grex
noble mezi králi a knižaty zaťiditi fpolek
protipapežský o wymantkanownikUw fwět:
ských z porUčnictwi Řimského Nepoťidil Ziťč

sice tenkráte ničeho; nebo posol jeho Uenalezxal
pťizniwého sluchu U knčžal; toliko franconský král

Lndwič xl žiwě stx.chápať této nowé mysslénky
Nwssak tim přece dán swětským panownikům
žlý pťiklad pro budoucnost, a myslcnka ta jex
dnon prohozená co tichá bťeby podmilajiri woda
působila až po wystoupeni LUtherowě wážnost
stolice aposstolské toU měron podryla,že skUtečně
wrcb obdržela

Q wssech těchto wěcech, tajných i zjewných,
úpluě zprawen byl papež BiUš jl Rozjimaje
o daletém jich dosahu Uzawťel fnahy králowy
wssemožnč maťitč a jeho twrdossljnost žlomiti.
Bťedewsslm rozwážal Wratislawany od powixl
nosti Ziťimn fe holdowati a jeho fwým králem

nazywati, jakož i sám jemU od tohoto časU tče
tuln králowského odpiral Ziťi Ua pťimluwn

cisaťe Bedťicha a knižete Baworského Lndwťka
brzo Fqntina ž wězeni propUstiw hleděl sice
zwlásstnim poselstwim hněw papežnw Ukojiti a
swé jednáni ofprawedl!airi Nle omlUwa jeho
nepťijata w Řimě a když opětným pofelstwim
papeže žádal aby Wratislawany kU powinnosii
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jejčchnapomennl odpowťděno jemu od Bia jl
dděma bnllama w nichžto wyličeno jaké fwr:
chowané křiwdd a Uražky na stoliri aposstolské

od nčho spáchány, a doloženo xee), že papež Už
dťiwe Wratiflawany od záwazkůw kterež š Uim
měli ofwobodil a toliko k žádosti cisaťowě a
ťnižete Lndwika Baworského, kteťi se za krále
dro wěrné jim prouťázané slnžby U stolice apou
sstolsképťimloUwali š dalssim postupem droti
němn posečkal doufaje že snad pťece fe jesstě
fpamatuje a naprawi: ale znamenaje twrdočel
noň Ziřiho, že pťijal to městoweťejněaslawně
pod ochranU swou a stolice aposstolské, i naťi:
dil arcibiskupůmJeronhmowi Kretenu
ftčmn a Zanowi Hněždenfkémll aby
skutc! ten prohlanli a we platnost Uwedli nu
Ntcmčnť fwolil BiUš ll Ua prošbU cifaťe jejž
král Ztři Uedawno z weliké tisně wyswobodil,
;e postnpowáni fwé proti odbůjci Ua čaš nenro
cttý zastawč; fwolill ktomu tťm ochotněji, čim
snažuěji katoličti stawowé z Čech poselstwim do
Rima wypraweným o to prosili slibujice, že Ua
sněmu do Brnq nž rozepfanémnajdou fe cesty,
kterýmčš prý i čest stolice aposstolskéi pokojzemi
kralowftwi českého bndon opatťeny e Sněm ten
dne 13 Zulia 1463 se skutečněw BrUě fe:
ssela welmi žiwě z oboU stran karolicke i ka
ljssné, na něm roťowáno Ble král jako na
sněmu Swatowawřinském w Braze tak i zde
prohlásil se slawně že nikdy nepťestane bájiti
konlpaktat a že toliko sněm wsseobecný, kterýž

e) Biž dťsi:w núrodu českébood r. 1457 u 1471 od p. Dr.

Ft. Balaáého str. 242. ú
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jc dal a kn kterému on se opťtně wolá taťé
práwo ma,je zrussiti Baměti hodnájfon slowa,
ktera král pťi této pťiležttosti pronesl, a která
jafněji Uežli wssecka jiná wyjádťeni jeho do
fwědčuji že fe na bezcesti bludn a odboje tťre
ťewniho byl octnul; Uebot ťekl: „Zádáte abyr
cbom U wiťe sjrdnotčli se š kťeskanskou Cirkwi
ŘimskoU: jest wssak patrno, že Eirkew Řčmská
a lřeskanskánejsou jedno an jest pomijejici a
porussitelná nikoli ale tato, společnost wssech
wťťicicb w Kristu, jtžto máme w Braze i w
Čechách UeméUě nežli w Řimě “ Tať nemuže
owssem mlnwiti prawú katoliť jenš Uťeswědčen
jest, že ChristUš ua skále Betrowě čili na pa
dežstwll w Řimě xozdčlal Cirkew fwon a že
brány pekelué dle jeho pťipowědi ji nikdy ne:
pťemohou Mimo to horlil král na sněmn proti
papeži že jeho kreilowskoU důstojnost Uwádi w
nochybnost a tim i na swobody a práwa země
České sahá i napominal stawy, aby majicestr
peni až do konečného rozťessenčsporU jehošpa:
pežem aspoit prozatim jemu co dědičnémUpánn
fwému wčruost zachowali Wssak já U doložil
nechci wám braniti axupťekážeti, abyjste činili
papeži čim jemn powinni jste

Z celého děhU rokowáui na sněmu Brněn:
ském bylo widno, že král w ničemž neustonptl
papeži alebrž že neoblomně trwal na fwém
Naděje tedy w tento sněm kladené byly na
prosto zmaťeny Nicméně ustanowili se katoličti
stawowč na tom že za krále U papeže cisaťe
a ťardinálůw se pťimlouwati a wůbec wý
sledkn prostťedkowani cisaťowa čeťati budou.



Zpoma pxinůw proti Ziťtmn.

Nedlonho ale po snčmu Brnťnském wysslee
d:rnld prwniplameny hrozného ohně jenždradně
času urodd a požitky požehnane wlasti nass: feži:
ran mčl W témžc roce (1463) wywstali osoe
buč ncuawistnčct kralowi w Cechách, na Mo:
rawř a we Slezich protč Ztťimu a počali pod
rouss!ou talolňcké horliwosti otewťenoUproti němU
wálku Na Morawě takowé zponry sc odwá
žtl an Hdnek Bitowský ž Lčchten
durka w Eechách ?llbrecht Berka z
Dubc na hradč manskémTolleltsteiml we
SlezskuZan Hajuý z Eernčua sprawce
mcňa Bolkexlhainn a j w Ll kdyžZiťi
špuruiko ryco potrestal wznesli drotč uěmu stiž
noň na pape e šalujice jemu š jakou krntostiš
katolikd naťladá a kterak zjewUětpokrytě ukla
demt naulim je potlačuje kaciťe pak zwelebuje
Z zaklmall papežc prošdamt aby nedal déle owci
wčrudcb sežiratč wlkn drawému anj prodléwal

Učxmlt cožswatá jemU powinnost kaže t j abh
je ode wssecb šawášknw ke králi kaciťskému ofwoe
dcdil jeltkoš š člowěkem, jenž swým odbojem
prori dapeša sám fe 8 Cirkwe wylončil žadnd
katotik wlce obcowali Uemá

Bapež wssem lěmto zprawám od arcibax
skupa Zeronyma Kretenského ponejwice potwr
zeným úplně přčdal wirn Wyfwilá to patrnč
š listu jeho k cifaťi w Uěmž prawi, že toliko
jemu k wult fbowčwal Ziťimn a uepostxlpowal
::rott Učmu pťisně že wssať timto prodléwánim
taciťskčmu králč jeu popťáno pordy, aby wice
ro;séwati mohl bludy a sslťitizloft fon; Cifar
že sire za něho slibowal, on ale ua papež oo
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že poussti ode wssi naděje, že by se zatwrzelé
stdce Ziťiho někdy obmělčilo

Jakož pak Ziťi potajmo Usilowal zaraziti
spolekmezi knižaty k wybaweni se žpapežowy Uad:
wlády: rownež tak fnažil se papež Ztťiho žbal

witi trůnU a nabizel jej skrze poslanre swého
Zerkoma Kretenského nejprwč králi BolskémU
a když tento takowý náwrh zamitnUl knižatum
Branborským, kteťiž ale rowněž tak nabidnUti
toho nepťijali Tentýž Zeronym Kretensiý poda
Uěcowal w toUž dobU odboj proti ZiťimU ne
jenom we Slezich, nýbrž i na Morawě wyjá
dťtw fe že stolice aposstolská trůnčeskýža Uprá
szěný powažUje an Ztťi swým odbojem a ne
poslUsseUstwim kU stolici swaté fám sebe z Cir

kwe whlončil a tim i trUnUkťeskanského pozbae
wil; nebo 8 člowěkem z Cirkwe wyloučeným
niťdo z kťeskaUů obcowati nemá a tudyž ipod
dani od záwazku poslUssnofti k UěmU oprossrěni
jfon To wsse fe dálo podlé zásad we stťedo:
wěku wúbec za platne UžUaných

Boj tento mezi papežem Btem ll a krei
lem Ziťim až pofawad wice UkrytěwedeU Te
prw r 1464 když fe Binš chystal w čele kťč:
žákuw táhUoUtt proti ankum počal zapaš ten
twár:lost weťejnosti tim Ua se bráti že papež
dal proti králi wyprawiti pUhoUťádUý, aby ob
žalowán jfa zkaciťstwi we 180 dnech dostawil
se osobně k fondU pťed stolici aposstolskoU a se
ofprawedlnil Byl to začátek ťáduého postnpo
wáni proti Ziťimn jehož konec pťineUstUonstč
králowě fnadno fe pťedwidati dal; ale dťiwe
Uežli se Ziťi o krokn papežowě dowěděl, rozl
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žehnal fe nž Biušll še swětem (15 BUgUsta
ali frpna 1464) a rifať obdržew bnlly papež
ské o dotčeněm zakročeni potlačil a Umoťil je,

tak že ani ťádně prohlásseny nebyly a tUdyžw
Čechách žádné sskody fpůfobiti Uemohly

š. 6. Břťsnčjssi troty papešstma lalissnčln
čcsképřinlěti ljednotě cirteri; d) za pa:

pcšc Bawla ll.

Co tak od Bia ll. proti Ziťimu počato,
ale cisaťcm králi pťizniwým UtUtláno ožiwlo
a dylo hrozným způsobem we skutek uwedeno
pod nástnpcemBiowým Bawlem ll (1464)
Zesstč jednon pozdwihl wýborný biskup Josst
fmiřliwcbo hlan fwého ro Nimě, aU papeže
Barola ll njisstowal že počinani jeho pťedu
chudre Bia ll pro wssecko katolčky w koruně
českc welmi Uebezpečné býti mohlo a že Jiťi

neni tak zlý ani nepťistnpný dobrě radě zajan
kowéhoš ho w Řimě poťládaji naopak, že by
pťifné proti nčmu počináni dobroU wněm wůli
konečně Udnsilo a wčrni katolici žeby naramu
nými strastmi za to odbýwati mnseli Pawelll
nallonil fe ochotně k jeho profbč pod tou wssak
wýminkou aby Ziťi žádUého nepťátelstwi proti
Wrattslawanům nepodnikal a biskup Zosst aby
se po!usil jej ke skutečnému posiussenstwi cir

,kewnimu pťiwesti
Brzd na to siihl do Řima ofobni nená:

wistnikZiřihopanHynek Bitowský z Lich
tenbnrťa, jehož hradn Cornsteina král
prawě dobýwal Qssemetnik tento ličil son
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wťc co čirokatolickou a pohnul papeže že Zčr
rimU Uaťidil aby od dobýwáni hradutoho nstal
aza wssecky sskody anu Hynkowi Uččněnénáo
hradn Učinil jinak že papež do žádného wyjee
dnawáUi š Zčřim se pustitt Uechce Král ne:
mefskal k wysiauci papežskémn w Nowem mťstě
wyprawiti poslaš listem w němž wykládal že
obleháni Cornsteina nestoji w žádném fpojeni
ď náboženstwim a že se toliko děje pro politický
(občanský) pťečin; pročež že král od Eornsteina

odtrhnoutt nemUže jelikož mu w tom bráUi i
zákon zemský i čest deowčď ta wssak neuspo
kojila papeže jenžto žádal aby fe sporná wěc
ta k foudu pťed stoltcl aposstolskoU pťtnesla
x Mnohem wice jessrě ussťodila ZiťťmU w

Rčmčau tak ťečenájednota paxlstá Spo:
ler ten byl fe práwě w tuto dobn Utwoťčl w

Čechách protikrálčawsslckui nespokojeuci z pánU
přisto,npilt k němU W čele jeho stál Zdenčk
ze Sternberka, jeUžhanebnýmzpůsobemu
podstrčeným totiž pfanim plným lžč a podwodu
ou cisaťe Bedťčcha poplldil proti králi českěmu

a z býwalélšo pťťrele jemu nejwětssčho zdčlal
ncpťitele Elenowé jednoty panské Uefpoe
fojeni bdlt š ťxálem pro Umohé jim odepťené
wčci, jako U. p poručnictwi nad Urotky boha:

tých pánU w moru 1463 zemťelých, anebo
še jim brántl ťUpowati od fedlakúw pole a

tlásti je fobč do desk bez zwlásstniho powoleni,
aneb že rrál potahowal mnohé odúmrti ke

statkům fwým kdežto prý je mezi siawy rozdao
wati mčl a jiné chpokojenci ti Uzawťelipri
hodné doby této ke zkáze králowě ponžiti; aby
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ro nemuže býti, zachowáwejme staro:
dáwné ťádh, neťikajir,když mame mčfta,a
zemany jim odtrhnem tehdy je (pány) podtrc
dnem a co pod nimtzachowáme swých, totjest
wsse k nassemu lepssimU

Konečně též Udozorňnje krále že ačkoltmá
borliwe kazatele kaltssněpro febe amezipurkmi
strd lež přinssniky a podpažniky, kteťi co hore

liwi kalissnici fe jeho wěci wssemožně Ujimaji
pťrre fe také najdon lidé kteťťbezwýminečnépox
siussrnňwi k Cirkwi a papeži horliwě hlásati
aneb zastawati bndoU „Neb e dokládá, „Ue
pochpbnji, že jfoU jesstě z Božiho daru lidé
ježto ani dary, anč sirachd, ani hněwem, ani
pnwosti ani lahodami nedaji fe od toho odo
westx, ani w to podwesti oslUwowani, kteréžby
bhlo ptoti wiťe kťesianské a ťadU Cirkwe swatě

obrrné Bo;e ostťež, bpch těm měl býti pťikla:
dem ťe zlémU a krozpáčeni w dobrém Bl
dřiwc nž prawi o fobč: Snáze mi to pťetru
pětť, staň se ro staň, než bhch swědomipossťwn
ntl a dobré powěsti Utratil nenabotelně.éa

Tak napominal krále usslechtilýbiskupWra
nskawskýZosst ale hudl hluchému Brotožnelže
dtwin fe že chtěje papeže poslussen býti odkrále
fe odwrátil a k jedUotě panské se pťidrlll
žtl Zednota tato rozepsawssi žaloby wsseliké
o králč pťinntila jej, swolati do Brahy fněm
(23. Záťi 1465) a pťed nim jako pťed soUu

demse ze dwanáctera obwiněni zodpowidati
Wesskeré wind tyto byly pouze občanskeho rázU
a wštahowaly se hlawně na to, že kral nad:
nžiwá moci fwé a Utiskuje poddanc co defpota
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(Ukrutný wladce) bezpráwně Bodaťilo fe pak
Ziťimn wssecky články obžaloby panské důkladnč
wywratiti; nebo xoe wěrech oběanských skutečnť
neměl kdo si na něho co stěžowati Brotoži
wesskeren staw rytiťský a poslancč měst Uznali
newinu krále w těchto wěcech a prohlásili se
že chtěji wěrUě siáti ke králi a jemU radni a
pomocni býti do těch brdel i do statťůw

NedloUho potom dowčděli fe členowé jea

dnoty panské že papežBawel ll pro Ueposluss
nost Jiťčho, že od hradU Cornsieina neodtrhnnl
postup sondni proti němU obnowil a podlé náo
wrhU Karwajalowa jej pťed foUdfwnj do Řima
dohnal aby se žde we 180 dnech z neiťku kao

ciťstwi kťiwé pťifahh a fwatokrádeže wywodil
Dossla též pánůw těch zpráwa o Uaťišeni papežskem
jimž poslanec stolice aposstolské RUdolf bisknd
Laoautský zmocněll byl poddanč Ziťiho od záa
wazku poslnssnostiofwoboditi a wssecky doklat!en
dáti kteťi by Um droli jebo katolickým podda
Uým pomáhali Dowěděli fe také o psanich,

ježto papež šaslal klližatům německým a uher:
skémn krált Matiáfsi š napomenutim aby pťa:

telské swazky š Ziťim zrnssili a stolici aposstol
ské pťi potrestáni zjewného a neoblomneho ka
ciťe toho nápomocuibyli Wědomost těchto wěci
dodala členům anské jeduoty sinělosti že we
ťejněodbýwalisiezdna Zelené hoťe U pana
Zdenka ze Sternberka a še Uowé stižuosti na
krále rozhlásiwsse fwěho spolujednotniťa pana
Dobrohosta z Ronssperka do Nima ku
papeži wyprawili žádajice aby odzáwazkn wťra
nosti kteroušJiťimU přisahali oswobozeni jsouce
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pod jiněho krále postaweni byli k čemnž by
prý oni nejraději krále Bolského anrhli

Zatim i král Ziťi dowěděw se o pťifno:

ňecd papežowých nemesskal š wěrnými radu
dami swými na potaz bráti kterať by pťece
možna dylo š aposstolsion stolici se Urownati a
pohromy jak jemu tak jeho králowstwť hrozici
odwráti:i. Z uzawřeno stolirt dotčené zname
uué wdhody pro Cirkew katolickoUpodati, jako
a. o aby od papeše drostě šádán bdl do žemť
arctďxskup, rodem Cech neb Morawan, jemu;
dd wesskerc duchowenstwo be,š rozdilu at pod
jednon ned pod oboji podáwa podťjzeno bylo
zdožč pak duchowni klássterum kostelUm a arci
luskunowi odnaté aby šafe nawráceno a defát
towč opčt placeni byli toliko žádáno aby pro
potoj šcmč posawadnč rozdild Uaboženské wr
fwšm ňawu ponecháuy byly Na nesstěstiobrá
lčlse Zčn ku králillherskémn Matiássl abd jemU
wŘ mě lwl prostťednikema rato UabťdnUtiZi
ťťho papeši kjeho Ukojeuč sdťlil Blle chwtrý
a fpolu nad mirU wladobažný Matiášnhlidam
xwou chwili abn Uowon korUnu, totižčeskoU na
dwou hlawU postawif učinil prawě opat toho
nabrduult fe papeži k walčeuč proti Jiťimn
lchauu fwému Stolčce aposstolská kterana krále
polskčho Kazimčra bhla myslila dělala fe po
dwě lčca kMatčássi jakoby ťeči jeho nebyla po
ro;uměla Nicwssakméně dala w témše roce
l8 pros 1465) slawně ohlásitibullon, že wsse
ckd jrdnotliwé osoby w králowstwi českém, w
markrabstwi Morawském i we Slezich od wsse:
ltké pťisahy wěrnosti poddanosti a služby Ji:



70 Klatba opčtowána.

Blle stolice aposstolslá poukazujic Ua to,že
Už čtyro léta od prwmho půhonn„wyplyunla,
aniž se byl král k odpowidáni do Rima dostan
wil, nzawťela, neshowiwati jemU děle, alebrž
twrdočelnost jeho kalissnickoU stňj co stůj zloe
miti. Brotož jesstě w témš rore dne 23. De:
cembra čili přosince hlawUě na radn tťi kara
zdincilůteoKarwajala, Frantisska Sienr
sk,ěho a Z„aknba Bawijského whnessell
nalez papežůw, že Ziťik z Knnstatu až
Boděbrad, ofobitel českéhokrálowstwi confs
UstUpný ťaciť au kacčťúw obhájce, co kkiwopťlš
sežniť a swatokrádce jest odsonzen a zbawen
wsseho důstojeltstwi králowského, markrabskěho,
knižeciho alleb jiného jakéhokoli a poddani žš
ode wssech slibůw a záwazkňw kněmn rozťessem
a ofwobozeni jsoU. ,

Klatba tato znowU slawně wyťknnta a
wssUde w ťissich kťeskanských, žlásstě w Něma

čich a w Zemich korUUy českéohlássená nezůstala
nin beš účinků. Zejmena w Němcich kťlsilh,
sš opět staré pťedsudky a wássnč Uárodni prott
Cechům a sám risať, dťiwe pťitel Ziťiho, stať
se nyni jebo nejkrUtějsslm nepťitelem. Toliko
markraběAlbrecht Braniborský necizilse
jeho,zUýbrž tčmúžejikněmu sepťiwinul. Marnť
fe král jesstě jrdnou na sněnmzemském w Jinx
dťichowě Hradci osprawedlňowal z náťkn,
jakoby práwa a fwobody zemské byl umenssox
wal, marUě totěž dofwědčeno od wesskerého sněmu

x Bražského (24. Febr. 1467), marUě též fe
wolal král Ziťi knowémnwsseobecnému snťmll
clrkewUťmU a toušil ne tak na papeže jako na
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zlélidi fwč nenawistnith, kteťinepťesiáwalixeju
fwatťbootce ofočowati wsseto Užnemohlona děl
zasiawitiučinky opťtowané klatby rirkewni Ze
duotadansta siewssi fe opčtna Zelene hoťc
pťecwořila fe nyni we fpolek katolickýa ro wůdrc
jexiodpapeže jmcnowan Zdeněk ze Šterna
derka. Bd Uynička ktaden od Uťhlawnčdů
raž na odfudek papežůw a dťiwějssipnčiny po
litickč dro které fe byla ustrojťla, sialy fe teď
dředmťtem toliko wedlejfsim Bnllami papeš
stými ťlenowé jednoty fpolU Uapomináni, abd
Zdeňkowi w naftawajicim ďoji protikráliwěrně
pomahali aniž ho opusiili dokUdby země nor
wým ťtalem opatťena nebyla

Už koncem mčsice dubna (aprile 1467)za
poča! krwawý boj mezijednotonpanskou amešt
Zčřim lralem Poněwadž boj ten hlawnč záu
lršel w dobýwáni jednotliwých hradů a měst
jako; i w jednotltwých jizdách kU pleněni zboži
nepťátelskcho ku páleni a zajimáni prottwne
ňrany: tedd nezbýwalo králi leč wojskona mnodé
tlupy rozdělčti a do wsselikých krajů, kde odboj
pron němU zdwižen odesiati W Čecbách po
stawalo fe úsili králowo se sstěstim. Nejprwé
dobdta od neho Roudnčce, jeden z Uejpew
nějssichhradůw w Čechách,pakbrad Kofteler
na Sazawě a Lesstno Twrz Mťssice
nedaleko Brahu brzo wzata od BražanUw, králi
wěrných W Brachensku zmocnil fe syn Ziťiho
Ziudřichhradu Frimbnrka jakožitwrzi Zče
bobec a Mladějowic; pak fe pustilwob
léhani Zindťichowa Hradce jenžiednim
g hlawnich sidel jednoty a zpoury pansté byl
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Bodobně oblehány a dobywány i hrady Š terna
berk a Konopisstě. x

Zatim neleUiltaké Zdeněť ze Sterne
berka aU z hradUswéhoWitorazi wRa:
koUsichwálečně táhna do Cech stihal pálenťm

a pleněnim wsserky sedláky, kteťi z rozkazn kráo
lowa w lesich byli záfeky zdělali Nahližeje
že jednota panská fama o sobě Uemůže čelitl
walné moci Ziťčho wolal psanimi krále poln
ského Kazimira kU pomoci dodáwaje, že ke
koruně české Učkdo nyni takowého práwa Uema

jako oU WratislawaUé kreťihned zpox
čátkn byli we spolek pánn wstonpili, chopili fe
hned po opětném ohlásseni klatby žbraně apťi
táhlipod Minsterberť kterýžUedostiodlráu
lowskýchofazenbrzo se jim wzdal; nato t Franu
kenstein opanowali jehoš posádka málo staa
tečnosti bhla dokázala Tyto prospěchy zbrallě
Wratislawanůw dodaly smělosti wssem protiwu
nikUm králowým jak na Morawě tak w Lno
žici Wssady, kde žiwel německýpťewnhu měl
wypowěděno králi poslussenstwi; tak zejména stalo
se w Brně OlomoUcč Znojmě a Ztu
hlawě; kde wssak pťedčili Slowané, jako w
Hradissti llničowě (Nowémměstě)a w
Zwančicťch, nezdwiženaprotčZiťimUzbraň,
a chtělouli fe Uěmecké obywatelstwo proti něma
boUťiti jako U p w Uničowě kde už tena
kráte drahně Němcůw bylo tedy je slowanssti
obywatelé odtUd wyobcowalt, aby pokoj Slou
wanUm welemilý zachowáU byl

Llle radost Wratislawanůw nad jejich
witězsiwimi netrwala dlouho. Brzo zajisté pťir
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kdapil syn Ziřiho Wiktorin š četnýmwoja
skw od Sternberča, jehož byl dobýwal kU
Frankensteinu a potťelSlezaky toUměu
ron že nejenom hrad a wssecka jejich stťelba
octla fe w rukon witťzowých, nýbrž žeido čtyr
nsic nepťatelůw zajato a do Brahy Ua odiw
Ecchům zawezeno bylo. Bodobně potťel pět
dni pťed tčm (11 čerwna 1467) i pán zMox
rawd Etibor z EčmbUrka U Bačkowa
wojsko biskupa Zossta a oboje toto witězstwi
wojska kralowskeho w kratččkém čafe dobyté Ual
hnalo naramně strachuWratislawanům,kteťi co
Uáčelnťri odboje proti Ziťimu we Slezčch nyni
hrozné nomsto jeho se obáwati počali

Než Wittorin fyn Ziťiho byl pťinUcen
sychlc opustčti Slešsko a fpěchati na MorawU
Zde hajili profpěchúkrálowýchpánowe z Bern
steina a z Eimburka a fwedenymeinimi
a odbojnými měfty mnohé krwawé půtky W
jcdnč š nich zajat mladý pan Sigmnxtd z
Bernsteiua od měsstanuwBrněnských,
lteťi nad to jali se wojskemswým oblébatihrad
Šptlberk kde králowskábyla pofádka K
oswobozeni jejimu a spolu kU pomftěni kralowu
uad Brnany pospichal Wiťtorill na MorawU
npnstiw na čaď od potrestáui Wratislawanůw
W tenrýž čaš wtáhl do Ziblawd náčelnik
jcdnoty panskéZdeUěk ze Sternberka a
činil odtud záhubné jizdy na státky wssech králi
wěrně oddaných, jmenowitě na siatkypana Z ana
šRofenberka při čemžnejednouulowilwe:
lttdu toťist a porazil lid branný sirany králowu
skě uo Zatčm podaťilo fe Wiktorinowi nejen

4
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ofwoboditiSpilberk nýbrž ijporaziti a xzau
jmouti Uaklássteťekrǧlowědo čtyr fet Brňěna
ských, kteťi „odtudSpilberku dobýwali. Bl jako
Zdeněť ze Sternberka wypáltl Nowéhrady
Rofenberkowy, protožeJaU z Nofenberka
stálke králiZiťimu: tak wypálil iWiktorill celé
staré Brno a wssechna stawexxikolemmťsta;
mimo to žastihl 1500 obywatelůwažoldnéťůw
mčstsiých, aU ď dwěma sty wožy do HUstou
peče teibli a zjinml je wssechny. Z QlomUo
čané mnohé ssfodwtrpěli od pofádky králow:
ské, která fe we blťzkém klássteťe Hradissti
osadila, a podobně strádali ZUojemssti wela
kými sskodanxi, kteréž jinl důsobčlo králowské wojsko,
z hradu Wranowa. Co pak Lužičanů se týče
a xoětsslny knižat Slezských, ti sice od ťráfe Ji:
ťiho odstoUpili, aby kletbč ussly,.ale wálkU droti
němu wéstifezdráhali. Takzbraň Jiťiho wssadh
Urěla pťewahn a jeduot,a panskájasnčuahlišela,
že bez pomoci Učjakěho ciziho mocnáťe ničeho
neprowede. Bročež sieli fe členowé jednoty té
w Zihlaw„ě, hlawnim to sidle hejtmana swébo,
Zdeňka ze Sternberka a wolili za krále českého
Kazimira, krále Wolska. Když ale poslowé jc:
dnoty té jemu korunu šemě české nabi;eli, aby
jim proti ZiťťmU pomáhal, odmťtnul Kazimir
jich náwrh nechtěje w boji takowém žádného
mili účastenstwč. Z ťnižata německá na Uowém
fněnm (8. čerwence 1467) waorčmberce shrou
mážděná odepťelichopiti fe zbraně proti Ziťimu
a tolikoklliže Baworský Lndwik byw dťžčwe
welikým krále čcskěho pťitelem stal se nyUťjeho
nepťitelem.
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Eo tato wdjednáwánitrwala, pokračowáno
ustawičněw maldch putkách Hrad SterUe
dcrk na němž Zdeněk pánem byl dobyt od
wo;sia lralowa a K o n o p i sst c nejpewnějssi
drad Zdenkuw tak soužen a swťrán že na blizký
jedo pad nž tenkrate pomyssleno KU konri mč
sice xrpna tehož rolu (1467) wtrhlo mnoho
Lužičannw a křižálUwz Němec do Cech a wy
pállliWaclawowi Cardowi z Betrou
wic pánu ua QusstkU dewčtwesnic Bylo
pat Lužtčanu tťch počtem asi 4000 jizdných a
pťssicd Ku pomstěui toho pťitáhl i pcm Carda
ď několčkapány králi wěrnými k Žitawě
wčstu Lužickému a popleniw wesskero okoli wra
tň fe opct na swůj hrad Na to pťikwapili
Lužičane ozbrojenčku hradu a mčstuHoierš:
wcrdu,jeužpánuFrtdrichowi ze Sum:
burka králi wěrnčmU naleželo a oblčhali
hrad ť mésto dotčené po celý rok

Z na Morawě trwaly ustawičnépotržky
a skoro taždým dnem obnowowaly fe U měst
krwawé ssarwátky Tak u Qlomonce dne
7 žaťi (jeotemb) dwě stě kťižákuw š droboss
tem Kouniekým a někteťinomučané pobitijfon
a do tři set zjimánood Albrechta Kostky,
pana Ziřimu oddaněho. Zesstě hůťe fe powe
dlo tťižákum německým kteťiz Bawor
mimo wědomi swého lnižete Lndwika do Čech
wlrdlt a mezi Domažlicemi a Klatowy plenili
a pálili Proti nim postawčl fe do boje ry
tiť Zanowský š pomocným wojskemkrálowo
ským, jakož iš Klatowskými a zDomažltckými
Z poraštl je úplně U Nýrfka na hlawu (due
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22. sept 1467),a zjimal jich do don tisic i
odnal jim wsselikoU bohaton koťist, čimž sskody
od nich fpáchané hojně Uahraženy Také Zde
něť ze Šternberka marně se pokoussel š pomoci

kťiǧákůw zRakoUš a Tyrol pťibylých wojsko
kralowskéodHradce Zindťichowa ode:
hnati; byltč zajisté sám 8 welikou ztráton ode
ražen a kťižáci jeho se Ua wětssťmdile zase roz
Utikali

quowé pohromy 8 bolesti pozorUjicepáni
Zajicowé z Hasenburka abiskupWra
tislawský Z o ss t wesslč š králem Ziťim w mir
ťadný; jednota panska pakprostťedkowanim poslll
polských wdmohla na Ziťim pťiměťč od 30 li
stopadU 1467 aždo Božibo wstonpeni (26 maje
1468), spolU wssak potaji wyslala nejprwé bra:
tra Gabriele Bofáka a pak biskupaQlo:
moUckěhoTasa kUkrálillherskěmUMatiássi
š profboU aby fe postawil w ěelo jednoty pan
skě i spolU katolirke a Zčťiho náležitě pokoťil
k čemnž tento ochotně pťiwolil

Jtťi pokládaje cifaťe Bedťicha za hlawniho
pUsobce wssech swýcb protiwenstwi wypowěděl
jemU skrzesyna fwého Wiktorina wálkU
Z podaťilo fe tomutn witěžUě do NakoUš wnil

knonti až ke S t o krawě na Dunaji Než tU
postawil fe proti němU nowý pťemohUtný ne:

pťťtelMatiáš , jehož otec Uš, jak list Ka
pistranUw ke Znojemským dofwědčUje bramton
ochraUU son katolickým Morawanům proti čeu
ským HUsitňm byl xtabidUUl Wodlé pťikladu
otcowa prohlásil sei fyn jeho Matiáš za ochránce
katolikUw w Cechách, na Morawě, we Slezich
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a Lužicich a wytahl we jmenu papeže cisaťe a
ratoltctwawůbec proti knižeti W t kt o rin o wi
do pole. Tento nemaje dosiatečných sil k wy
datnemn odporu wolal hUed otce o pomoc,kte
rouž lento jemu rychle poskytnul an sám ofo
čxněpťitwapil a fyna fwého z polowičuého za
jeti wdprosttl Qd 17 dUbna 1468 stála w
okolťZU o j emském wojska obojč strany proti
sobě Čechowé oswědčowali chut k bitwč; ale
Matiáš žpozorowaw to couwmll Uazpátek až k
Lawč kdežto leženč swé hned okopati dal
Ziťčtáhl za nim a Utáboťil se w Dyjako
wčrčch asi mili od Lawy lessak Už tťeti
wden pldnul a jesstě ze žádué strany neUčiněU
iUok co počatek walne bitwy Bosléze Čechowc

nemodouce harcowánim nepťitele ž leženi wy
loudttt a Uemajicenž dostt potrawy, obrátilife
k Čecháms Matiáš še fwými Uhry táhl opox
dal za nlmi: tdyž ale Ziťi fe obrátil aby jej
nrťal bitwonrozhodnou,couwnnl onzasekměstll
Fnoij a počal fe opčt okopáwati. Ziťi š::aae
meuaje, še Mxtiáš bňtwť se wyhýbá, wrátil se
doČech akázalknižetiWiktorinowi žold
neťt swdmi osaditi Tťedič kteráž tenkráte
uad j“ma města Morawská jak fwou lidnatosti
cak hojnoňi ťemefela obchoduwdnirala Jedwa
wssak fe Matiáš doUoěděl, že Ziťi š wětssmon
wojska nstonpil do Eech, a toliko Wiktorina a
jak se domniwal i bratra jeho Jindťicha
w Tťebiči š newelkon pofádkon zanechal, pťie
tlopotal hnedřmčstu tomuaze wssechstran je
obkličiw jal se do bezprodlenidobýwati Woja
sko jeho páčilo se na defettisic branců čilizbroo
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jenrů. Ze čtyr stran UčiněU najednou útok a
brzo wypeilena jfou od wojiwůtěch wsseckapťedr
městi ano i ohen do města hožen, který šilaw
fe a šáhxlbně ssčťell wťtrem přtnntil Wiktorixla
ď wojskem a ů nmožstwim obywotelň fe Utéri
na klássrer beuediktinsko, jenžpostaweu Ua wrchu
tak jstč opewnčn bdl, že fe téměť stal Urxdo:
bytxtým Tenkreite celé knxětourimčsto lehlo po
pelem přeš ttsic ofob a nexfčislué Zboži Udoťeťo,

jiui pak buď zabitč mrčem anšb do zajetč od
wlrčeui To Událo fe dne 14 máje 1468

Matiáš domuiwaje se že w klassteťe ope:
wněncxm oba fyuodoě Jiťčho zawťeni a douf.xje

že jejich žajetim osud wálky rošhodne pťtkročil
. lwni k dobýwaui twrše teto a kjtstčxjssčum toho

dorťleni fuǧolal ze wssech str.m Uowe sily do
bojcx t k ;e jen doč:t jťšduých Učpočiraje pť
chotU, fe lm 15 tisir páčil a ro dexl pťioýwalo
bojowuifu nooých Jišda jek)o do okoli na pie
rowáni ro;esilaná byla pleuěnim a dr.mrowao
Ut.n p.ile!nm a UoijeUťm relé krajillě Ua ostrxcb
Zlásstť tzk ťrčcUčNcirowr wy;načili se
we wojskUjebo diwokoU Ukrutuosti deš Jiři
o paidu Tčxebččea o ucpná;ich fona fwéhoUslwe
ssel poslxl taul nrorod!cxuč eyna Jixldťčcha š
brauným lidem a dnrx3.1 máje pťttahl fám ofo
bnč š nowým wojskem, jehoš sila na 10000
nUlžů fr poěilala ?lwssať t tu fe opakowalo,
co U města L:awo nerwrxdeua žádná rošhodua
bitwa ale pokoUssenofe omir!čé jednáuč strnno
obkličené uoscidky Tťebické Král Ziťi žadnl
wollrého propusscěui posádko té a Matiaš wwa
miňowal sobě Za to w;dáni dradu Špilderku
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Awssak jednánč ta fe náramně protahowala a
Uezdála pe wésti kn gdaru leeženci pak Ua
klássteťe nemajire potrawd a wody dostatečne
mťeli téměť dladem Bročež rozhodli fe ktouxu
odwašnému kroku že w noci ď Ueděle na pou
dčll swatodnssni (5 utš čerwna)we tťechhoux

fecd z tčasstera wnrazč a skrze nepťátelské leǧeui
!e drobijt až k českom hraddám wožowým které
nš na ně čekaly To také směle prowedenotim
spúfobem, ;e prwni honf maje statečueho wůdce
w čele bplnejslabssl druhý pod knižetemWčk
lorinem cbowal do sebe kwět rytiťstwa če
xlého a tťeti Uejwalnějssi tábl pod wýborným
wojewudcemWáclawem Wlčťem Brwni
dwa honfowé sssastně se probili skrželeženiMa:
tiassowo ale dťi tťetim Už wesskeren tábor Ue
pťátrlský byl we žbrani a pťinutilhouf tenopěr
Ua klássler cerUoUti TU wssak počal Matiáš
fám n; nedcařatčem pice trpěti, jelčkož celé dal
lrfč ofoli wlnč wddrancowáslo bplo a jedwa
zrošorowal, že wojsio čefké se na žpátečuč oo
chod dalo propustřl Wárlawa Wlčta š jeho
londrubd a jal se dále ua Morawě dobýwati
mčst a hradu které srwmociZtřiho Uacházeln

Dobpti Tťebiče bylo prwnč šnameuitějssč
witťzstwi tterým fe strana proti ZirčmU bojn
jšrl chlubiti mohla Sončasně dpbylať taťé w
EccháchpodZaroslawemze Steruberka
druhěho značnějsscho wilězstwi: wypálila totiž
mťsto annow a wsseckywefučce Ua mili w
otoli a fpolU na celém pochodU swém ze Slež
a Lu;čc k Turnowu a českéUmDubU dachala
žasňě UťrUtuosii skrze křižáky fwě kteťi ženské o
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čest olUpiwsse je napotom wraždili a napoťád
wssechny odywatele mordeice an ditekanistarn
cůw nessetťili Když ale wálečnici tito domů
se wraceli a pťeš ťekuZišern fe pťeprawowali,
šastihla je hrozna pohroma; nebo wojewůdce
Ztťiho, katoliáý pán z Michalowic dal ryu
chle tťi rdbniky na blizku skopati čimž ťeka Zio

šera lak se rozwodnila, že netoliko welké mnoše
stwi dotčených bojownťku w ni UtoUUlo, nýbrž
i rele jich leženi fe potodilo Načež wojini Zia
iiho wssechny, kteťiž útěkem fežachránitihledčli,
stihajice pobijeli a koťisti jim odnimali; následu
kem toho sotwa polowtre z nich fe domů w bide
Ucm stawU nawrátila

Šfastněji sewedlo Matiássowi na Morawě
thrhnnw od Tťebiče obrátčl se k BrUu
aby nejenom tohoto města, nýbrž celé Morawy
dánem UčiněUbyl Brňané pťijali jej co wix
těZea ochránre ochotnč i slawně jedinýŠpil
berk na xaťnlžposádka Ziťiho fe Udatně brá
nila, kaltla mU tUlo radost Dal sice drad ten
jenš fe pyssně nad Brnem Zwedá, oblěhati ale
nebyl š ro aby ho wydobyl Qd BrUa táhl
Matiáš k Qlomouci a také zde byl sladoxlě

ouwirčin. Na cestě k tomuto městn podaťilo se
xnUopanollwatitťi tmrze, Bučowice, Morl
kowice a Brodek, což tn wýhodu pro něj
mělo še dowoz potrawy a stťeltwa z Nakouš

Uyni mU touto siranou zabráněu býti Uemohl
Od QlomoUce obrátil fe k dobýwáni klasstera
Hradisstského w Uěmž též byla posádka králowo
ská která wssak hrdinsky bojowala a wsscchny
jeho Utoky statně odrazila Také llničow i
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Morawský Šternberk městato králčZi
ťim wěrná odolaly jeho útokU a ponechány
potom na pokoji Wssim úsilim jal se pakMa:
tiáš dobýwati králowskéhomčsta Hradisstě
tlerč ačkoli katolickeZiťimu wěrnost zachowalo
ale úsili jeho nepotkalo se š wýsledkem žádon
cim. Za to wssal podaťilo se mu opanowati
Uherfký Brod kde kalissnicipťewahUmělt

Takc fynowi páně Zdeňkowu Zanowi
ze Šternberka daťilo fe dobťew Zihlawx
sku a w jižných Čechach proti pťiwržencům Zt
řido Wylondiw U Telče nepťátely k bojt
porazik je ktwawě nenadálon pťewahon počtU
fwého lidu Bak pťitábmlw 8 pánem Zindťi
chemHradeckýmk TeynU Ua Wltawc
wddalil jej a dorašiw k Wodňanům porazilu
witčštlč bojechttwe houfo, kteťi fe slepť na něho
; městabdliwwřitiltNa toian Jan z No
senderka chtěje sprosstěnbýtipnstossenifwých
ňartú skrže kťišáky, odpadl od Ziťťho a jeho
přiťladunásledowaloměstoBudčxowice kte
ré; dne 20 Augusia čili stpna 1468 fewOlo
mouci do jeduory karolické zapfati dalo

W témš městč (lenouci) fwolal Ma
:iaš nprostťed měsire srpna wsseckyblawni člend
jcdnoly katolčcké a jeji spojence aby pťisnějssi
mezi ntmi zawedl poťádek a určitěji uod nich fr

došwťdčl koliť wojska ťaždý z nich w polt dr
;eti chce Bťi tom počinal fobě wice ro pán
nešli ochránce; n,ebo wyjadťil se, že še wssemt
jrst nespokojenwyjma Zdeňka ze Štern
berta a Blzenské Z naléhal na wyslance
papežskéhoRndolfa biskupa Wratisiawskěho,x
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aby se wyjádťil, kolir branných mnžů daji Slezko
a Lnžice Ten sice omloUwal fe, že nemá k
tomUžádnébo pl::xulocenstwi, awssar oswědčowal
pťece že Slezw a Lnšice postawi do pole do
ofm ttnc branců Zdeněk ze Sternberka

eslibil wydržowati do konce wálky osm fet jiza
dnýchapatnactesrtděssich Jindťichz Blawx
na BUri.an z Gntsteina a Blzenssti
pťipowidali jmenem krále fwého pťifpětt dwěma
tisici jizdných a ssesti tisiri pěssich město Qlo:
moUc slibowalo 50 i sto, město Brno 30 i
sto jizdných a pěssich Wodobuě musili i ostatni
členowé Určiton pomoc pťislibitč Mčmo to Ustao

noweno, že z narizeni dapešowa Matiáš po cele
ťissthěmeckě a po wssech zemich koruuy Uherske

i Bolské zlásscui desátek we rrospěch wojnd sbio
rati má a cčjať šawa;axl wssem knižatňm fwčtu
ským i duchownim pťikázatč, abw společuě wfsiu
ckni k wyhnbeni kaciruw powstali

Z sscě jednoal ma ili se poslowe.králeWol
ského od zemi koruny české odorariti wra;edný
boj a sprostťedkowati mir Zelikož ale žadáno
aby Jtťi katolické jednotě dal do zásiawy hrad
Bražský, Karlstečn (kde králowskéklenoty
byly),Kladsťo Špilberk a městoHraa
disstě a posloroé polssrč nadliželi, že ťu takoe
wým wýmiUrám Zčťi nirdy neswolč: tedy omlon

wali se tolřko, že Uejfou šplnomocněni něco na
wýnainky ty oddowěditi a obrátili fe domůw 8
nepoťčzenou Matiáš par opusttw Olomonc jel
do Uher aby tam nowé a hojnťjssi sily sebral

asnad taré aby zem fwou protiwpádum an:
kůw nbezpečtl Zatim w jeho nepťitomnosti na
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Norawť w:dl !lejwyšssi ždrawn Zdexlěk ze
Šlernberka

Qd polowice Blngusta čili frpna až do pou
lowice riobra čili ťijna (1468) nastata strau
ňnxa doba pro Ziřiho do kletbd daného Nejer

nom ;tratil w ten čaš mnoho pťedUležirýchhra:
duw ndbrž i nejeočrnťjsslch pkátel a služebniu
kuw. Ze an Zan z Nofenberka a Budějowe
sslť od něho w srpnu odstoUpili, nž fwrchu po:
dolknuto Br;y na to (27 aug) dobyla jee
dnota talolirk.ihradU Hoderšwerdn w Lne
žici due 17 Septembra čtlizáťčhradUFral:l
lensieina a due 8 thobra zmornllasei
města Bolué, dťdirtwi to Jčrťdo po anU
Btačkowi Boslé; dUe 10 thobra wzdal se
i llasster Hradisstě U Qlomoucejednaz
nejdulcšitějsslch cwrzi Ziťčho Nejbolestněji do:
tkla se krale štráta blawuiho wojewůdre danax
Zdenka Kostky, jeuž krozkaz:ljehoklássrerlr
Hradssslč tu pomoci pofpichal ale meziZábťer
dew a Moheluici dne 1 ťijna w Uocč od ne d
přátrl poražen a smrtelně raněrl byl. Bodobně
ddlo mu želeti ztráty druhého hlawniho wudce
Bnriana Trčko z Lipy, kterýwssaktoliko
nasledkcm dlonhé churawosti nmťel W tentý;x
čaš také ďe swětem fe roz;ehnal Zjndťich
Mňchalec pán ; Michalowic ktrrýač
tatolal dťere Zirimu wešdw wěreu zůstal a w
boji U Turnowa ne;hojitrlně raněn bdl Nea
méně žalostně dojala krále zpráwa že Ctiborx
gEimbutka n Qlomouce, a WiktoriUj
syn jeho u Kromčťiže od jedUoty tatolické:
odra;eui bywss: nemohli dle pťanikrálowa sspios
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šowáni a zachowani opewnčného klásstera Hras
disstě prowesti Wiibec ťici lze, že w tento čaš
ztratil Ziťi nejwice branněho lidu a že ztráta
la wesiněš na 3000 statečných bojownikU se
páčiti mohla.

Než po ofminedělnim strádáni UastalUwěe
cech wálečných obrat ZiťimU pťizniwý W čelo
jeho bojownik::w postawil se pan Zan z To:
wačowa rowněš tak horliwd kalissnika wý
borný wojewňdce jako ZdeněkKostka jehožná:
hradnikem bnl Brzo dobpt nejhlawnějssickxrad
Zdenka ze Šternberka Konopisstě w Če:
chach a Ua Morawě mťsto Ostrow, odkud
Uhni Wiklorin wolnon cestu mělkměstll Hra
dissti aby je dle potťebd Zasobil Ježto
anci sončafnč wpádem do Uher hrozili byl
Matiáš pťinUcen jeden oddiť wojska zMorawd
powolati k sobč do Uher adowoláwaci fe ipo.
sily z Nakonš Břiwrženci Jiťibo tim w po
hhbech wice wolnosti nabywsse osmělili fe nyni
pod wudcemWáclawcm Wlčkem do Ra
kouš zajiždťti a šemi tn pleUiti

Matiáš Ufpoťadaw swé záležitosti w Uhťich
hned po nowém roku 1469 fpťchal š Uowýmt
silami nazpět do Morawy Due 12. Februara
čili února wzdala jemUhrad Špil b erk hla
dem Umoťená pofádka Ziťibo pod toU wýmin:

koU aby obdržela fwobodný průchod še zbrani
čehož ji také we skutku popťaxw Nad tlm ne
smirně jáfali obywatelé Brněnssti, kteťi w ob
leženi jednorokém byli ztwrzeténáramně sstodd
Utrpčli; Ueboskoro každá stťechaw Brnč byla stťel
lwn ze Špilberku poroUchána na Ulici nebylo
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bezpečno chodiri a obywatelum nezbýwalo leč
w podzemnich sklepieb fe nkrýwati Neméně. ra
dowal fe nade wzdanim Spilberka Matiaš,jex
mn; nyni možno bylo do llher witězoslawnoU
postati zpráwn Witězstwim takowým citil se
Matiáš býti panem Morawy: abh pač wťtěz
ňwi fwé dowrfsil a kornx:u českou sobě co nej
rychleji na hlawu postawil wyráhl špťesilným
wojskemdo Čech a dorazil 19 Feerara (února)
fpolU o branným lidem Zdenka ze Sternberka
a pánůw českýchke Chrudimi Bťi ohlidáni
okoli toho měfta byl by Matiáš bez mála se
ortnnl w šajeti, ale že za pacholka sprostého
pťestrojm bdl a dobťe českomluwil, propusstěn
jest co člowčk nessťodný zase Chrudčmč wssak
nrdodýwalo wojsko jeho, ale táhlo dále k Heť
manowu Městci, jejž Ukrutxlťwypalilo a
odtnd dwťmaproUdynaměťilo k WilémowU
před nťmZ oba prondy ty opět se spojily Jiťi
uskyssew o tťchto pohybech co nejrychleji wytáhl
do pole proti nepťčteli swému; ipodařilo se mu

Uatxásse n Wilěmowa tak obkliččti, žewskutku
žadnon stranou wywáznouti nemobl Nebo každý
průebod bdl zásekami zadělán a každon hodinou
šrůsiala sila wojska Ziťiho tak, še brzo počtem
pťwyssowala walnč woje Matiássowy Ktomu
bhla kwtá tehdaž jesstě zima a wssezawáto fnč
hw Tu dána Ziťimllpťiležitost,senad chdtrým
pwtiwnitw pomstiti a jeho docela zničiti Blwssak
Zťťč proti wssem radám wojewnch a proti
dssm nadáni leechriwého wojska swého dal
se uchlácholitiprofbami Blbrechta Kostky,
jthož lwl Natiaš ! nťmn o pokoj žádaje poo
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slal a dťijal náwrh Matiassuw ke smirnemn
rokowáni we wsi Qubrowě dne 27 února Z
Uwěťil jemn když pťi oběděwtakťrčenšxlhelné
Bťibrami poUhým rUkoU dánim slowem a cti

fwou fe zawašowal, že ša wolue propusstěňi
wojska fwěho z chobotn do něhožwehnáno bylo,
jej (Jiťiho) š papežem smiťč a potwrzeni koml
paktat dod tou wýminkou wmeže aby kaliss
Uici čessti we wssech ostatnich wěrech papeže doa
slussui byli U;awťexlo fpolll wsseoberné stánť
w zemich korUny české a nstaxcoweslo, še dne
24 Marce čili bťe;na fe oba králowé i š ra
dami fwými w Olomouci fejdon, aby dale o
wýmčnkách trwaleho pokoje rokowali Ziťi ne:
messkal také swé wojsko hned 1 bťezna rozpu
sttti a Matiaš iZdeněk ze Šter:tberka psalč
téhož dne Slezakúm aLu;ičanů:n aby od wal
čeni nstali jeltkož š Jiřim Učiuěno pťimťťi

Qba králowc fessli se sklltečně jak Ustano
weno w Qlomonci aossak o něco po;dějč;
Orotoš i ročowánť teorwa dxle7 Nprile (1469)
započalo Král Ziťi pťebýwal w ten čaš Ua
Sternberku u Qlonwucea wyjedanal 8
Matiássem pod ssirým nebem Ua poli Zme
nowitě rokowáno o wdminkach miru o slibn,
jejž Matiáš uččuil UWllémowa Ziťimu že mu
wolué slysseni posluw jedo U papeže wdmuše a
o jeho š nim smiťeni re pťičini Zádány dai
také na Ziťim wěri o kterých se pťedwidati
dalo še č nim nikdy nedťiwoli jaro n p ady
krale Uherského (Matiásse) hned pťijal za funa
a tudyž i za nastupce swěho na trůnn česičm,
pak aby Ztťi hned wssemn lidu fwému tázal
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pňsahati wěrlwst králi llherskému a tento aby
wssenodršel co u; ma ano aby i w Wraze
nňanowitčfměl arcibiskupx opaty, probossty a
lnc sluhdBošč aZiťi akw fpoln 8 nimoúplne
siednocenťkaltssnikuw š Řimskon Eirkwč se pťia

člfxťil,Wúskedek pak wsseho rokowánč byl, že

wcbo roku t470 a že swoleno aby dowoz na
městaZlťimu wčrna, zejmena Ua Hradisst
Qňrow a Týnec bol swoboden Co do
pťimlnwd w Řimě pro Jiřiho Uedocčleno Uičex
dož Trnto Už dne 22 Norile čili dubna opue
střlSternberťa brzo š nesmiruým bolem t hUěwem
do;ual nowon ossemetnost Matiassown Nebo
dozwědčl se že králllherský rokujic jesstě š nim,

už potaji skr;e Zdrxxka še Sternbcrka welmi chdx
tťe wdjeduáwal š členy jednoty pansté abyjej
;a ltále čcskéhowolili, jemnžbd mimo markrabe
stwlMorawské i pansiwi nad Sležy a Lušicemi
lšřinále;elo Co; take po odchodlt Ztťčho ze
Sternberka uweder we skutck nrxbo dne 3
máje (l469) po slawné mssl fw w biskupském
chraměQlomouckcm Matiáš od prelátňw páa
nuw rytiťuw a poslancůw měst prohlassen za
ťrale českédo a kdwž on na swatěm ewangeliu
ořlsahu kn králowstwč českémU obyčeroU učiUil

sloǧáč i pánowé čessli jemn co f:děmn nowémU
krall pťisadn wěrnosii a poddauosti; on dať
hned na to rozdělil nxezi pány ty Uejwyšsst
úťadd zemské w Eechach, jako u p. Zdeňtowi
še Šlernberka netwyšssl hejtmanstwi a p Udár
loň tato zwťňowáUa bez prodlrni jinýmkrajmn
králowstwi Črského a Sle;aci 8 Lužičany od
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faměhoMatiásse wyzwánido Wratislawi
aby se jemU co nowémU pánowi swemU holdon
wali, což také od těchto dne Zl máje (14691
slawně nčiněno

Ziťi Uslyssew o tčchto wěcech Uminil sina
Matiássowi se strassně pomstiti Bťedně dal
raziti nlimi dobroU aby zahanbil a w nedů
wěrn uwedl Matiasse, jenž pro Morawany,
Slezáky a LUžičany dal sspatnějssi raziti minci
Dále odťeknul se tě mysslénky, aby rodina jeho

po něm wstoupila na trůn králowstwi českého
a prowedl to, že stawowé co budoUciho na
stUprejeho wolili Wladčflawa, fylm pol
ského krále Kazimira Tim maťil plán Ma
tiássůw, ťornnU českou Uchwátitt a pojisslowal

sobě pomoc Bolska Bodobně kladl mn pťekážky
w cestn n knižat německých, aby Uedosáhl krá
lowstwi Řťmského k UěmUžUsilowně směťowal

Mimo to podněcowal nefporojence w Uhťichproti
nčmu a zawalowal mU mnohe nefnáše knimš
Matiáš jednak swým náramxaým pychem a bez
ohlednon Usstipačnosti, jank taré pohorssliwým
chowánim k ofobám šenskeho pohlawi a ustae
wičným wybiránim nowých a tězkých dani pťi
činn dáwal

Bosléz chopil se i meče proti Matiassowi
Rozháraw národ český ku pomstě nad timto ne
pťitelem fwým započal hned8 Zulia (čerwencej
wáltU proti němu Ua mnoha mistech pofpoln,
jak na Morawě tať w Čechách i we Slezich
Matiáš wrátiw se na Morawn potkal se tam
še silným wojskemWiktorina, syna Ziťiho,
k němnž skoro wsstckni páni Morawsstč se byll
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pťidrnžili, a wojsko to Ukrntné sskody Matiá
ssowi půfobilo W Čechách pak sam Ziťi 8
pány sobť wťrnými roytáhl do pole proti wssem
páuům, kteťiž jemu posiussenstwi byli wypowěr
děli. Bťedewssim obehnal zámky panůw Zajir
cůw zHafcnburka a brzo dobyt od něho
jeden zamek jejich ,Horou Zlndělskon nazwaný
Wojinowé Jiťčho zajižděli do bistnpstwi Wrax

tisiawského a tam ďe wssiukrUtnostipálili wražo
dili a plrnili; jini zafe wojinowé jeho zajiždťli
na jižnon strann Čech a drancowali siatky pana
g Rosenberka kterdžbyl od Ziťiho odpadl Qb
nowowali fe tu krwawě wýstUpy zprwnich wax
lek hnsitských, tak že strach a hrůza pťedtěmito
bojowniky fe wssnde ssiťilya nejeden pán z jednoty
latolillč fe š Ztťim smlouwati počal aby jisté
záhubd šnikl.

Tolčko knižete Wiktorina potkala na Mo:

rawť welčká pobroma Maje sire rhtiťské Udatu
nosti do sebe ale nedosii welitelské opatrnosti,
dal se pťi wyjednáwáni o postoUpeni městečka
W eseli, jehož ku bájeni města Hradisstě
potťebowal od Matiásse obelstiti bdljataneje
prwč na Trenčillě pak na zámku Wyssehrad
ském na Dnnaji ro wězen pilně osiťidán Ne:
sstěstim takowým nedali se wojinowé Ziťiho wc
ldťhu wálečněm zastawiti alebrž zdálo se žeese
siunce sstěsti nyni nejjasněji Ua ně Ufmlwá
Nelw hned na to porazili pťed Náchodem
lejwýbornčjssčho wojewůdce Matiássowa Franu
tisslazHáje dne28 LlngUstačilistpna(1469)
dolwli pod knižetemZindťčchem a Mikuu
lassem StťelouhradUSkal Zajicowých,
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dne 6 Septembra pobili UkrUtněŽitawalth,
Uásledujicihodnewypálili Fridland a Seiu
denberg a kdekoliwdale tahli pťinUrowalč
obywatele, welikými sumami peněz wkapowati

bezpečnost fxoých žiwotů a statku
Nejznřiwčji dak bojowáno kolem Hrao

disstě U ťeky Morawy, kteréžto město wždy
Ztťimu wěrné desitiletěmU obleháni Už bylo odoa
lalo Nyni wssak nemujic sspiť.e bylo na tom
poddati se králi Matiássowi W tom ale doa

razilo pod lnižetem Ziudřichem wojsko Ziťiho,
dobhlo jedné basscy nepratelské a pobiwssi celoU
jeji pofádku opatťtlo xněsto hojným pokrmem
Kniže Zindťich fyn Ziťiho,wylondiw chyrťehned
na to dne 2 Nowembra čili listopadn houfo
uherské k ditwě úplnédo nad nimi dofáhl wi:
těšstwi takže fám králMatiaš, nechtělli fe w zao
jeti ortnoutč, Ua útčk se dáti musel aniž dťiwe
fe zastawil dokud do llherské Skalťce nedostio
bnuř. Na so Uasledowala Ukrntna zima od fw
Ondťeje až do počátku měsicc Dčlbna (1478),
která wssemu wálčeui pťitrž učinila Bročež fe
witěz Jindťich šr xwýmiwojinyopětzMorawy
do Čechnawrátil

W tomto nlezičasi mnohá krližata skezská
jako n p ťuižeNatiborský amnozipanowé
čessti z jednoty katolické jňko pani z Guttena
steina i ze Šwamberka pan Dobror
bost z Nonssperka bratťi Zajirowé
Jan a Qldťich, a pan Jan z Nosena
berka chticestatky swěochraniti počališkráo
lem Ziťim wyjednáwatiopťiměťi aneb o uplné
smiťeni i dosábli čebo šadali Sám pak wdu
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slanecdapežskýNudolf počal wyšnawati že
falrssnými zpráwami samých katoltckých Eechůw
sc sila kalissniknw českdch w Nťmě wclice podu
cenowala a že kdyby sami pánowé česstinebyli
nstawtčněna swateho olcenaléhali aby Ziťiho

a wsse jedo pťiwržence doklatby dal a timkax
lřssmtdk Uplnčmu š Niuxem siednoreni pťinntčl,
že dd swatý otec k šapočeti takowé náboženské
wálty nitdy nebyl fwolil

Q nowém roce (1470) wydal Ziťi w
Brašc weťejný list ke wssem knižatům a městum
řisscŘimsiě w němš wdhrožowal že wystonpi
ze spojeni o touto ťissi jak to Už nčtnila wssel

cka ostatni kťesluuskei králowstwi jestli;e knižata
a mťňa ťišska jemu U papeže newymohou weu
ťejnédo siešdn a slysseni aneb jiného whodneho
droňťedkn jemu nenawrhUoU aby jeho ťrálowe

stwť konečnčžádouciho pofoje dosslo f
W tentý; čaš zbrojil ZeMatiáš w Uhťich

knowým rozhodným bojňm proti Jiťťmux Na
fněmu w BUdině odbýwaném sklonil stmpd frá:
lowftwi Uherského k tomU že mU miuwťádnon
welitoxxobět na wálku proti ČechUm a an

kúm powolili Jeltkoš pak še straxly ankUw
teddá; žadně nebešpeči nehrozilo Uzawťel Ma
tsáš celou obět tU wynaložiti xm walkU prott
Ziřimu Bťissed z Budčxm do Brešpurka wd
prawil několčk honfu jizdných do jižných Črch
sam par se odebral do Widně na fjezdknižar
ťišskdch, abd Za nástUpce cjpaťowaw králowsiwi
řimskémwywolen byl Když ale znamenal že
dosádnouti nemuže, oč fe tať sna;nězafazowal:
opuňil 8 hněwem Wideix (l0. Marce 1470) a
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zbrojil fe tim wire proti Ziťimu aby rozhod
Uým witězstwim sláwn fon weličil Král čel
ský pťedwidaje žeMatiáš walkU Uwčtssimroz
sahn a š Uejlitějssi krutosti obnowč zaťťdil po

wssech krajich jemU wěruých jakousi zemskon
obranU čili stálé wojsko, jebožtenkráte je:
sstě nikde nebýwalo Wojčuowé ti stáli nod
.šlásstnimi hejtmany krajskými a bhli wssemiwáx
lečnými potťebami tak opatťenť že každou chwili
mohli wstoupiti do pole k čemUš “swždh poo
hotowč byli Ze tato opatrnost nebhlašbytečná
okazalo fe hned w Uásledujirich bojich

Wo welikonori l 1470 wyprawilJiťi asi
5009 branných mnžů podhejtmany Hrabani
a Chotěťinským na MorawU aby do ob
leženého města H r a d i sstě dodalt potťebné sspiže
To také sstastuě prowedeno aU dwě bassty ne:

pťatelské od Črchůw ztečeny a posádky Uherské
Ua nich dilem pobiry dťlem zjimány jsoU Usly
ssew o tom Matiáš obrátčl se celoumociswou
od Kroměťčže k Hradissli a nejenom zajal če
ského wudce Hrabaxli nýbrž i pťčsluttl wojsko
Zlťiho kteréž jeho tťikráte wětssč moci odolatl
nemohlo k HodoUiUU UcoUonult Jelirož
město to králi českémU wěrnc bdlo, mohli fe
wojčnowé čessti o ně bezpečně opirati aMatiá

ssowi w poblizkých Ubťich welikc fskody činiti
Strádali wssak za pťičinon desstiwého počasi

nemálo na zimnici a jeden pruwod jejich, jenž
na tťicetč wozich potrawu do Hodonina wezl
byl nenadále od krutých Naců, we wojskUMa:
tiássowě sloUšicich, pťepaden a wfsickni mnžowé
pruwodU toho počtem 585 jfoU od Uich zabiti
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a hlawy jim nťešané králi Matiássowi na dUu

laz welkeho witězstwi donesseny Král Uherský
dak jak di p Dr. Fr Balacký we fwých dčn
jmachnarodU českeho (str 548 dilss. částll),
kázal wsseckyblawp ty na weliké prakh čilitoa
lachy nakládatt a jimi do českéholeženi stťileti

Jiři chtěje Matiásse odlonditi od Hodoa
nčna přitáhl ď moci znamenitoU, která se na
24000 branců páčila č BrnU a položil fe
potomu klásstera NejhradU Načež i Maa
tiaš odtrhnul od Hodonina a dobyw maleho
witťšsiwi nad Čechd mezt Towačowem a Bron
stějowemu Králic pofpichalk Brnu Zde
rozlo;ll se wojskem fwým na wyssmách tať, že
fc odital o město t o hrad Špilberk Awssak
opakowalo se zde co dťiwe U Lawy, že žadna

strana nečxnila pťiprawy k útokU Boslěze Uza:
wťel král Zčči zwlásstllčm pofelstwim zkazati

UherskemU králi, žee) chtěje zastawiti proléx
wáni tolik newinné krwe kťeslanské hotow jest

nasadtri a powažiti žiwota swěho proti žiwotn
jeho (Matiassowu) a zwe ho k sonboji w poe
dobném mistě me;i wojskamt a rownon brani
a w rowném oděni e Když ale Matiáš páUUm
tčm kteťiž pofelstwi toto jemU wyťiditi měli,
bezpečnehopruwodu nepodáwal hnulo feleženi
českěod Rejhradu a dalo se na pochod keKro:
měťiži Učtniwssi jeden útok na toto město
ale odraženo bywssi pnstilo od jeho dobýwáni,
a tahlo re Hradissti Zatim iMatiáš do:
wědčw fe psanim Ziťiho o jcho wyzwáni ksono

t) Wiz Dťjťny nárčdu českčbodil M část ll str 551 od p
Tr Fr Balackeho
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bojt odwětil jemu brdě že pobide lukosobni
bitwč pťijimá, pfal ale fpolu tak Urážliwě, že
Ziťi na nejwýsse rozhnťwán za potťebne uznal
pfani ku panům Uherským zťiditi, w Uěmžwssex
cka bezprawi nezdržene sliby a choUlostlwé jea
dnáni Matiassowo U Lawy a Znojma obssirně
wyličeno a doloženo bylo že utkoliw jim (krá
lem Ziťim), Uýbrž Matiássem ději se tak weo

lčké záhuby lidem erimlým proti Bohu a
proti práwU

Co Ziťitoto š polen Kunowic psal,poo
daťilo fe wojsku jeho, wssecky Uherské bassry

p kolem Hradisstě rošboťiti wsseckoposádky w
Uich pobitt a město Už na tťeti rok odnich sun

žowane docela ofwoboditi Totéž prowedeno
iw Ostrowě Týnci atussimt w Hodox
Uině Zatim Matiáš nehnul fe od Brna;
wsseckypokufy Jiťiho, jej odtud odtrhnouti a
do ssircho wyloudiri pole aby poctiwou bith
š nim swésti mohl, zustáwaly bez profpěchU
TU hnnl se král český od Malenowic, kde
polem ležel a dal fe Ua pochod ku sewerU.
Zežto pak se podobalo, že Ziťi do Qpawska
tahuonti zamýssli Uminil fobč Matiáš Uenadale
wtrhnonti do Cech,a azmocutti fe kralowstwi
toho dťiwe, nežliby fr Ztťi do něho wrátčtt
mohl Z obrátil se hned třemt proUdy wojska

sweho do Čech, a táhl jako pťed pňldrUhý:U
rokemk Čáslawi ke KUtné Hoťe a ku
Kolinn Zelikož alr obrmm zemská od Jč:
řťho zťizená hned pohotowě byla potkalpe Mao
tiaš brzo 8 walným odporem W ťelo obrany
zemsképostawtlafckrálowna Zohanna fama
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a ježto č manšel jeji uslyssew o wpádUrUhrůw
rdchle přikwapil, opětowalo se skoro w týchže
miňech, co se bylo dťed pčlldruhým rokem tam
událo: byltě totiž Matiáš bez mála zase tak
sewťen a pťikroačen, že chtěje zniknoutčúplného
;ničeni co nejrychlejč ze země Utéci mnsel. xskTeu
byt fdolu posledni wpád Matiássúw do Eech“.

Wúbec ťčri lze w prawdě, že wýsledky tťťu
letého wálčeui Mariássowa protiZiřimU fe Ueu
ddrowňald obětem nefmirným, jež na to wyu
naložend. Jesstč dobrá polowice Morawy Uznáo
wala Jtřiho za pána swého. “ We Slezku a
zejmena we Wratislawi zmáhala se čim dále .
ttm wétssi nefp:xkojenost š Mattássem a mnozi
luižata Slezssti ntťkali se ťU králi polskému Ka:
zjmirowi ď profbon, aby je š xJiťim opčt smil
ťňl. Sám dakZdenět ze Sternberka,
náčelmk jednúty katolickě, citil fe od Matiásse
welire urašena. a bhlbo rád zase ťe straně Ji:
ťjdo dťessel, tdybd se nesmťťitelného hněwu čau
lissnčtuw nebdl obáwal. J rifať Bedťich a knč:
žata nťmecká bojice fe xrostouciumoct Matiássol
wd a jrho nenasrrenej wládychtiwosti uzawťeli
na sieždu w Bčláťu (asi ťu konci měsice Julia
čtli četwence 1470) pečowati o to, abo Ziťč
na trtxnu byl zachowán, Uemťruým pak ebtičům
Bťatlassowýmxaby fe položily slussné meze. Bno
sam trál Matiáš poznaw weliké nebeždečixpro
scbe w Uhřčch, tde stawowé Ua nejwýsse nespoa
tojeni jednodo ze synňw Kazčmťrowých n,a trůn
lbesský powolati chtčlt, Uabižel fe Jiťťnnl xfeim
l UšexwřexelčuUokoje pod jakýmikolt wýminkami.
Zmenowtlč slibowal, že kaltssnikúmllpapeže wyo
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může potwrzeni lompaktat ZiťimU pak Uejenom
oswobozeni od klatbh, nýbrž že jej co krale čea
ského až do jeho fmrti Uzná, fyna jeho Wiktoa
rina ze zajeti propUstč a jej bUď pánem Moo
rawy neb Slezka učini a jemu i bratrůmjeho
dčdictwi kornny česképojisti Zednáno o těchto wě
cech nejprwéna sjezdnw BolUé pak dne 14
Feerara čili února na fněmuw Braze a Už
fe fněmownici ku pťijeti náwrhU Matiássowa
klonili kdhž nenadále poslowé krale polského

dorazčwsse do Brahy tomU wssean pťekazili,
jelikož bržké wyťizeni wssech žádostč českých jat
w leě tak i w Krakowě slibowalia Eechowě.
wssim práwem jim wice důwěťowalt nežli úskočo
němn Matiássowi kterýž je Už tak častokráte
byl podwedl Následkem toho wyprawil kral
Ziťi bez průtahn lajemnčka sweho Bawla,
probossta Zderazského ke králi Kazimirowř do
Litwy š ltstem, w Uěmš na něj nalehal abh
co nejrychleji a úplně pťijal wsse wýminky, pod
nimiž na fněmU Wražském r l469 odbýwaném
jeho synowi Wla d čs l aw owi přtťkmlta koa
runa česká

Události na konci r 1470 a na začátku

leta 1471 zběhlé byly ZikimU welmi pťizniwé
Zdálo se jakoby wichory po králowstwiEeském
burácejťci fe byly wybonťily, jakoby oblohcr dou
pofud černými mraky zastťená se byla opětwy
jasnila, ajakoby sladky pokoj a mir se zase byli
nawrátily. Nebo kn konci r 1470 umťel w
Rimě nejhlawnějssč protčwnik kalissných Čechůw
kardiUálKarwajal jehož hlaš w radě pac
pežskénejwire rozhodowal; a byttake dwa sterěd
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onim fmýsslejčcikardinalowě ZakUb Bawiju
stý a Frantissek Sienstý nebylipkestali
mti Ziťimu i dale brojiti, pťece naleznnl sse
lym už w radť papežské jeden kardinal kteryž
se zťejuč Ziřiho ujimal, jak to fám poslowi
dyzual, jehož katoličti pani JiťimU wěrni byli
znwu do Nima wyprawili K tomnto kardio
nalowi oldrátil fe král Zčťi o prosbou aby U
fwatčho otce zrnsseni klatby nad jeho wěrnýmč
wynessené wymohl W listě kardinalowi tomn

zralanřull) oswťdčowal se Ziťi že Uikdy neměl
uuhsin, swatého otce nraziti byč i těžkéhněwy
lwl od něho fnássel Mimo to pťiznáwal fe

opět kl poslussensiwi Eirkwe Řimské a doložil:
ledylowalxli se prý w čem od nť, že to činil
dobrol wťrou, aniž mněl kdy státi kromč jea
dnoth erkwe katolické, wťda že kromě Ui nee
ldhlo spaseni. Br o na to pťčmlouwalč se ikni:

žata domn Saskeho skrze posly swé w Řťmě u
papeže w tenrýž smysl oswědčujice, jak di p
Dr Balacký we swých dějinách českých že ne
prawda bylo co mu od zlowolných do Ust kla
deuo na fněmn Bražském dne 12 Augnstačili
stpna1462 jakoby pťijimáni pod obojiwyhlásil
byl za newyhnntelně potťebné ke spaseni

Slowa tata bylali Upťimným Ziťiho
osidčdčcnim, dokažowala patrně že Událostmi
posiednich rolů bouťných nenstnpnostjeho kaliss

njáá byla náramně zlomena Uebo slowa jeho
nafněmn tehdáž pronessena nepťipoUsstějiji
ného smhslu Uež we kteremž katoliri wssčmprá

U) Wiz Dčjinp národn českéhodil ls čast ll. str 571 od p

Bt Fs Pujtck 5
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wem je brali majice za to že Jiťť pťiiimáni
pod oboji za potťebné ke fpafeni pokláda Zio
nak bychom erěděli také pročby na pťijimáni
tom byl tak twrdossijně ftál a pro jeho obdáe
jeni po mnodá léta krwawé wálky wedl Než
slyssme jesstě jednoU slowa od něhotenkráte na
fněmu dotčeném pronessená: Md zrodili fe při
nžiwáni pod oboji, a od wyznáni wiry, kterěž
od rodičuw do náš wsstťpeno we wěkU dětino
ském neuchýlili fe nikdy; pťijimáni takoweho
drželi jfme se wěrně nejen ro pán alei co guu
bernator, š nim wsioupili jfme i na trůn kráo
lowský: kterakbychom je za blud a kaciťstwi
uznáwati o jeho potlačeni se staratt afebe fal
mýchpronásledowati modli? Domnťwal li fe kdo
žebochom pro dofaženi kornny tohoto králowstwi,
russiri měli swědomi swě zapťitt wie
rn a protiwiti se BohU, byl na omle
my nejsme winni klamem jeho: ano wčzte za
celo at již nikde neni o tompochybnosti, žejao
kož my, tak i chol tuto podlé naš fediei idčtky
nasse mtlé nejen wťrni zustaneme přijimánipod
oboji podlé koxnpaktat až do smrtt, nýbrž že
botowi jsme pro ně složiti netoliko
korunU, ale i žčwoty swé e Tnt znelo
Upťimně Ziťido wdjádťenife na fněmn Braž
skem Wyznáwalt jafnými slowy, že se bojť rnl
ssiti fwědomi fwé zapťiti wirU a Bo
hU se protiwiti kdybynepťčjimalpodoboji,
ano doložil že pro hájeni tčto prawdw hotow
jest i korunU i žiwot Uasaditi Kdo
wssak něco tak horliwč zastáwa, že odťťkáni se
toho za rUsseUi swědomi zapťeni wiry
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a ža protiweni se Bohn powažnjeano že
hotow jesi raději koruny i žiwota fe wzdátinež
od toho Upnsiiti zdaliž ten wěc tak draze cex
nťnou nepokláda za wěc newyhnUtelně ke spau

feni potťebnon? Uwažme z této ťeči toliko je
den wýrazZiťiho Bojim fe zapťťti wiru e
Bo wssechnyčafy bylo zapťeni wťrd we
wesskerém kťesianstwn jmino za hťčch těžký čilj
smrtelný, š nimž žiwot wěčný čili spáfa
dusse obstati nemuže Mohlli tedy Ziťi slowa
ta w jiněm smyslu bráti nežli w tom jejžmn
katolici tehdá podkládali? Nedoswěčujeli toho
brledně ť doklad: že ,hotow jest pro kalich x
korunu i žiwot nasaditi?e Necht si tedy kdokol
ůowa ta w jiném smdslU béťe naš žajisté nčkdr
ncdřefwťdči žebh Ziťi když je pronesi pťiji
mani pod oboji nebyl za newyhnUtelňě potťebne

krspnseni powažowal
Ze Ziťi po mnohých trpkých zkoUsskáchnyn

jťnat mlnwil že proti takowému wýkladU slon
srdch protestowal, jakoby pťijimáni pod oboj
za potťebné ke spafeni byl wydawal, zda feto
liko býtt wýsiedťem pťifuých kroku obon pape
žuw kleťi jeUUl žádného oddechU žádněho po
kl“xdnnepťali, chtire twrdossljnost jeho zlomiti
Bťssnostmi těmito ochočen a chtěje fpolu sobo

i králowstwi českému pokoj ǧjednali, počal Ziť
ndni wdznáwati, že pťijimanl pod oboji nedo
U:idá za uewyhnntelně ke fpafeni potťebné Zdal
lo upťimně myslil když tak mlUwil kdo to roz
fondťeť Krwawé wálko, které drabně let prj
oddájeni kalicha wedl tnssim opak toho do

swědčnji. 57
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Takowýmto pak wyjádťenim, at UžUpťimo
ným čili neupťimxlým pťece aspoň stolici apo
sstolské nmoUil, že se opět U wyjednáwáni o
jeho smčťem š Cčrkwi katolickou pustiti mohla,

čehož ostatně i fám cifať Bedťich i knižata něe
mecka fe w Řimč domáhali Ustawičně žádajice
aby fe klatba cirkewnizkrálowstwičeskéhofnala
Wráwě ale tenkráte, když smirná wyjednáwáni
ta počiti měla rozžehnal fe Ziťi, jenž po delssi
čaš bol na wodnatelnost trpěl še swětem (dne
22. Marce čili bťešna 1471) a čryry neděle
dťiwe pťedessel ho na wěčnost nlistr ZaU Non
kycana, duchowni hlawa wssechzawilých ka
lissnikůw

Bo stnrti Ziťiho skutečně ode stawůw ka
lissnýchzwolen za krále českéhoWladislaw
ssestnáctiletý syn Kazimira krále polskěho Bťia
táhnUw brzo š pomocným wojskem polským do
Brahy Uwazal se ro král w tu zemt Ačkoli
katolik byl pťece že kalissnikům fwobody nabo:
ženské pťislibil a skUtečněpťál, mnsel tuhéš
Matiássem podstoupiti boje kterě papež Sirtuš
ss., UástUpceWawla ll. tim zmirnil, že mezi
oběma mocnáťema zjednal priměťi Ua půl tťe
tiho rokU Konečněale Matiáš pťecelesii a zbrani
zlásstě pťemoženim cisaťe Bedťicha který se opět
leadislawowi byl chýlil toho dowedl že
mohl podršeti MorawU Slezsko Lužici ano i
titul kráse českébo ačkoli skutečným králem če
ským zůstáwal Wladislaw ťterýteprwa po fmrti
Matiassowě r 1490 i ostatUich wýssedotčených
a ke kornně české náležicich zemi zafe nabyl.



úruder o přřsnostech papešsrých. 101

š 7 újUdcl Uúš o tčchto bojťch

Wssecky tpto Udalosti doswědčily jafně, že
přeš wsseliké i pťifné nsilowánipapežUw Biall
a Bawla ll sirana pod obojť neoblomnoU a

nešmenssenon ztlstawala a že národ českýjináče
tak wtwný a dnchem bohatě nadaný se jako
wzdorowitě ditě od fwých hraček odwrátttč Uex
dal Nezbýwalo tudhžWladislawowi lečstraně
tč úplné swobody dáti a zwlásstniho admiai
ňratora š konnstoťi pťislussnoUpowoliti aby š

jeji radon ťidil náboženskézáležitosti kalčssnčkuw
Bťčrné tedo kroky dotčených pnpežllw minUly fe
naprosko čile swého aledrž zpominkatěchto wěci
zůstawtla w frdcich kalissmkU českých pťeostré ži:
badlo rozhoťčenosti prott stolici aposstolské kU

které nž prwě walnoU UechUt měli, a kteroUž
ndnl jsouce od nč pťed relým swětem za kaciťe
prohlássenť fčťmžowssem byli), tim jťzlťwěji ne
nawiděll.

Zato přilissnéboNěmce kterýž son Uá
rodnoft Uad Cirkcw stawi bolestnědojimá pťifné
nakladani Řehoťe Nl š králem německýmZine
dnchem N.: takbolně rozrýwá zpominka pape:
šuw Bia u a Bawla u a jejichpostnpowáni
proti Ztťimu krali srdce každého pťehorltwébo
Čecha kterémnž národnost wice platiUežli Ciru
kew Bol ten we wssech Uasstch dějepisných diu

lech prorá;i ton měrou, že bezdťky se w stdci
čtenáťowč swrchowaná newole proti dotčeUým
papežům probuzuje lessak w tom wssickninassi
dějeptsti náramně proti prawdě se probťessuji,
že ku posnzowáni dějin těchto berou měťidko ze
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záfad dewátenáctého stoleti, jessto ussno děje
ty zásadami we siťedowěku po rel m kťeslann
siwu Uznanými mťťiti Tenkráte wssecky ťisse

kťeskanske twoťily jeden welkolepý celek wsslckni
národowé rťeskaussti paskoU jedUé wiry fpojeni
jrouce powažowalt fe ro údy jednoho welko:
twárného těla, co kmeny jednoho obrowskěbo
stromu Božiho co členy jedné daleko rozwěta
wené rodiny, ro ditky jedně fpolečué matky dur
chowni,x totiž Cirkwe Wssirkni w naměstku fw

Betra čili w papeži ctili widitelnou hlawu too
boto welkolepého těla a společného otce těto

jedne welikanské rodiny; wsslckni uznáwali, že
jemn co nejwyšssimn strážci wiry, mrawnosti a
práwa přináleži nad jednoton fpolečné wiry a
fpolečných záfad mrawnich i práwnich bditi a
k tomn wssemožně pracowati, aby dUch jednc

famospasné kťeskanskéwiry prosioupilwssecko zau
klady, poťádky a zákony jednotliwých státůw,
asxy pronikal wssecky stawy a poměry žiwota a
tumto spůsobem aby kťestaUskénárody usproboo
wal k welikým podnikům proti fpolečnémn jich
Uepťiteli proti ankowi jenž tenkrate nwhutně
na ťisse kťesianské doražel a práwě r 1453 i
blawni mčsto wýchodniho kťesčanstwaCarhrad
byl opanowal Kdokoli welkolwárnoU jednotu kťea
slanstwa kaciťstwimrnssčl ochromowalneb oslabox
wal silu wssechproti fpolečnému nepťiteli, podwra:
rel základy, na kterých wesskeráfpolečnost fpočiwala

a co zlomyslný rUssitel jednoty, fworuosti, spoa
lečně silo a odtnd wyplýwajiciho blabobytu
w ssech byl také ode wssech co společný nex
pťitel powažowán proti němnž co proti fwáru
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lřdéun členu rodiny fe wňickniostatnijejiúdowe
siednocenou silon opťčri mnseli aby, byt t náx
silim zlomyslnčho russltele swornostt kzachowáni
blažného pokoje a spáfonosné jednoty pťimťli

Ze obzwlásstě papeši co hlawě této welké
rodiny ťťestanské pťislussi, wssecko ostatni národy

ptori ratowému zpurnému odbůjci do lee wy:
wolati nčkdo tebdáž nepochdbowal jakož in:
bec za slussnéUzneino š kletýmčilišwyobcowau
ným zCčrkwe byt i hlawou korunowanon byl
žadnedo nemiti fpolečenstwi Nebot papež
powažowan tehdáž za nejwyšssiho rozsudi mezt
km;atd a národy jemuž dánp kliče králowstwi
nebcskéoo čili moc wázati a rozwazowati a tu
ddž i moc tam kde nejswětějssi náuka Cirkwe
drze zapowrhowána a wsseckymčrnťjssiprostťedty
marně wdčerďany byly, nejwyšssiho trestniho
práwa nžiwatr národ totiž od knižeteswého fwá
děný od poslussenstwi k němu rozwázati apakli
wětssina narodn takowého š knižetem kaciťským
držela wssem ostatnim národům obcowáUi š
Uarodem podloudilým we wssrlifém ohledU zaǧ
dowťditt Za ton pťičinoU di také Usslechtild
dtskup Wratislawský Zosst we swém dopifu k
Jiřimn králi: Skrze takowou různici (w Uáx
doženstwi) pťestaloby obcowáni ČechUw ďe wssemi
jřnýmt kťestanskými zeměmi, we pťijimáni swá
tosti we službě Boži w kupectwi, w rytiťských

jizdach po dobrodružstwi po službách, we spťč:
zněnich w soudech, w poselstwich a jčných roz
ličnych a mnohých wěcech U

Na tuto miru měťiti slussno pťifné kroky
papešuw Bta Ul a Bawlau, jakož i nwážiti
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hodno, že Čechowé tenkráte prwni pťiklad wel
kotwárného odboje proti Cirkwi dali který fnadno
i jiné Uárody za feboU potáhnoUti mohl By:

lit sice i mezi Wlachd Franconzi, Němci a
?lngličany dosti četné i nebezpečné sekty wznikly,
awssak wětssma národn neporussenon zachowáo
wala wiru a sama fwon silon mensslnu odboj:
noU k jednotě a swornosti pťiměla aneb ji do:
konce potlačila Čechowé ale prowodili odboj
proti Eirkwi toU měrou jakoU dťed nimi žádný

národ toho byl neučtnil; nebol wětssma jich
postawila fe we zjewný proti Cirkwt odpor A
proto zdálo se papežům, co strážcům jednoho
společného zátona wiry pro wssechny kťeskaUy,
potťebno tak zleho na nejwýsse wadnebo pťi
kladn Čechůw netrpěti alebrž wssechnn silU na
to nasaditi aby fwůdný odboj ten tťeba i na
silim potlačen a drahocenný poklad jediné fax

mofpafné wiry, pro nějž člowěk dle wýrokU
pifma fw wssecky statky t žiwot obětowati poe

winen clowťčenstwu w nepornssenosti a relist
wosti zachowán byl WedoUli se časio krUté
wálky mezi Uárody pro Uičemné wěci proč by
fe pro nejwyšssi šájmy člowěčenstwa pro pra
on samospasnon wirn, neměly swrchowané
oběti pťinesti? Tak soudili papežowé ti a že se
nemýlili nn kalissniky české kaciťemi čili zjew
nými Eirkwe odbujcč nazýwali, tohot dokazUji
zťejmě náboženské zásady jejich načelniků jako

n p Rokycany, tohot dofwědčujč dostatečně
pozdějssi dějiny českě zlásstě čafy německého od
boje proti Cirkwi kde kaljssnici čessti š Luthe
rany Uěmeckými se sbratťili a úplně od Cirkwe
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odpadli čehož onino papežowe jafně bylipťedx
zwidali jafněji zajisté, nežlč kalissniri famitobo
tussili. Co mirných knlissniků se týče kteťi wý
minkd w kompaktatech stanwené ponejwice zau
choweiwali, o těch owssem nntuo mirněji soUo

din awssat jich strana w národu českémbyla
jen welmi nepatrná

š. 8. Wznil jednoty Brntrsiě.

W historii wlasti nassizbusta fe potkáwáme
ď nazwem Bikartúw čiliČeskýchBratrůw a
pozorowatl dndeme kterak ctihodnémU Zanowi
Sarťandrowi w Bofkowicich, we Zdonnkach a
Holessowě 8 touto sektou bylo w tuhý zápaš
jin Zafeihalat ona záwažUč a podstatně do
dějin šemi nasslch, jelikož w nich walUě rozssa
ťena dpla a tndyž nutno powahn jejimiňnčji
pozaatť aby fe Uám dťjiny drahocenné wlastč
nassi w jasnějsslm okázaly swětle

Zméno Bikart od některýchseodwozuje
od starosty Adamnikuw francouskúch který
sám fe nazýwal Zldam od jiných ale, fnad
proto že z krajiny francouzskéBikardie po
chažcl Bikardem Uazýwanbyl jakož ijeho
sioupencúmjmeno Bikardůw dáwano Seku
táťč tito se z Franconska rožssiťili do Niu
šošemska do welté části Nťmecka a poslézetače
do Eech awssak zde od Žižčy, jakž jfme slyz
sselt o nejkrntťjfsi pťisnosič potlačeni bylř u
Brawdč podobnťjt fe jmeno Bičard odwozUje
od Beghardňw, fpollu to mužůw kteťinar
ňedowali pťitladn Beghinek nábožuýchto
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děwic a wdow ježto powzbuzenim kněze Lamc
berta le Beghe festoupily se we fpolek čili
jednotu klassterskémn spolkU podobnou zaroazuc
jice se siibem poslussnosti knpťedftawelté slibem
dokonalé čistoty a slibem dobrowolné chndoby

dočasné, dokndž by totiž we dworcich jimkobd
wáni wykázanhch dliti chtťly Mimo to zaná:
ssely se ssltlm a pránim pro potťeby měssťanůw
Udělowald naučeniděwčatům a nemocne po do

mich ossetťowalh Bůwod jejich, jak Už ž to
hoto účelu fwčtle zUati jest, byl chwalitebný a
fpolky tyto byly w časech když kázeň mrawni
poněkud klesala, nowým spafonofným kwasem jenž
poznenáhla wssechny wrstwy společenstroa bla

hodatnon silou swon prostoupil KU docileni
takowých fwatých záměrUeráhaltaké ctihodný
!něz Lambert le Beghe wssechny swé statky obě
towati an na fwůj náklad Beghinkám dworer
z malých domků sestawajicč a jedUoU fpolečnon
zdi obehnaný wybudowal chtějejichnákašo swěta
Uchrániti a na wyšssi stupeU dokonalosti kťe

stanske požwednonti ee
Bodlě pťikladu spolku ženstých wznikli záhd

i spolkowe Umžskýchčtli Beghardňw a sice
nejprwé w Nizozemskn pak w Němecťu a we

Franconskn Už okolo r 1215 fe Beghardowé
w dějinách objewuji Žiwilt se ručnoU pracč

jmenowitě tkadlcowstwim, wykonáwali tež menssi
služby we chrámich co kostelnici a wedli buďro
městě neb wně města we dworcich společnou

zdi obehnaných společný žiwot jaťo Beghinťy
Nejináče nežli těmto bylo i Beghardům wolno
do swěta se nawrátiti a jměni do spolku pťia
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uessenénazpčt wzčti, jakož i we staw manželský
dstoupiti. ,

W pozdějssich časech ale wpližily fe i w
rylo fpolko sseredná kaci.ťstwi a wsseliká nátaza
mrawni, čimž sr fpolky ry pňwoduě ctihodné z
dobrého kwafu pro fpolečnost lidskon staly kwax
s.em zlým. Nejednon pode jmenem Beghinek
a Begbardůw Ukrýwali se kaciťssti Frarrirel:
lowč w Ztaltř, bežbožnč a nerudni bratťi afe:
ňry wolného dUcha w NěmeckU id we Fran:
couiku, a jtué kacčťské Uekázemé rsel.ety. Pročež
fe papežowé a cčsaťowé nejednon nUceny wi:
dělj, proli nťm přisnč zakročiti a jejich dworce
wygdwlhnouli. Tať k. p. okolo r. 1470 opat
Bernhard z Hirssawd weWirtemberkuně:
to!ik dworrůw beghiuek a begbardů z rozkašU.
papešowa šrUsstl. Timto tedy spůfobem pťtssli
beghčuty a beghardowě w powšň zlou a d.im
jfoU lťdem yřo Uotupu a w opowrženi.m) Zeltko„ž
dakBracťčGssti twoťice mezi febou jednotu jako
deghardowé za podobnou sektu jmini byli jako
tilo, ký dčw že jlmfpiláno beghardůw aUeb
zpotwoťenčpikarcúw? Tozněni jfou tytýž t
8 kaciťčWaldenfkými, podle půwodčeWe:
lra Walda, kUprew Lyoně r. 1170, tak
Uazwanýmt, odekterých wssakse podstatnč lissilte

, Tento pgk jest púwod jednoty bratrů čee
skhchjat w Cechách tak na Morawě četně obý:
umjč“cichlZať užjfme slyssrli, dobylZiťi Bodě:

e) Zošůo Tolilo Beqhintd, llcrč prwnémn účclu lwčmn gůa
sielh wťrmp aniž se bizuč dťlwčjsst a cndnosti nespustild.
dďaw json od papežůw pod ochranu, a dp dncsskazachowáu
d Beu:l welido dworec Bešhinel oe ssesklsw pancn.
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bradský r 1452 kU konci srpna Tabora, stkedU

to a posledniho Utikadla sekty Táborsté, i roil
met že načelniky jejich Uwěznil aniž wice ze
žalaťe propnstil Spolu pať Uwedenona Tábor
kalissnictwi podlé spůfobU Rokycanowa Tim
Usilowal Ziťi Boděbradský jednoty náboženské
po celých Čechách dociliri, awssak Umysl ten
Uedofažen naprosto Nebo Táboťi teď rozptý
leni rozcházeli fe po celé wlastt a roznásseli

simě wýstťedné nankh fwé do wssechkončinzemě
Za pťičinon toUto widime Už r 1453 témčť
po wssech krajich českýchwznikati sekty še fwými
zwlásstnimi kazateli Z na Morawě fe jedo
watý rak tento ro jidal Tak n. p kázal w
Kroměťiži Táborsky kněz Štěpán proti pťe .
podstatněnč we fwátosti oltáťni, až od bisiupa
OlomoUckěhozahnán do Mezeťiče fe Utekl
kde odťeknuw fe UáUkTáborských ke ťalissnictwi

xpťianl a welkou kalissnťckon obec zťidil W
Morawfkém Krnmlowě kázal prý jakýsi
jtnoch, jmeUem BeUeš š welikýmnadssenim
a dowedl toho ohnion wýmlnwnosti swou, že
mnoho bloUznich pro fwé náhledy kaciťskézi:
skal a wssak toho spalenim Uahraniciw Brně
U pťitomnosti8000 diwákůw zažiti mufel Bo:
dobný ofUd potkal jakonsi pannU Barborn,
která w Brostějowč bloUzniwce okolo febe

fhromáWžďowala a jim kaciťská kázani čintlaWEechách Utwoťily se obce bratrůw wChelčicich weWilémowč Diwissowě
Witanowicich, w Kolině Zatci Ly:
tomyssli Hradci Rychnowě Zmenowitě
pakwkrajiněmeztDomažltcemi a Wodňao
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ny bylo celé pasmo takowých obci, které sire w náe
bledech fwých náboženských fe různily, pťedce

ale jarousi podobnost a pťčbuznost we fmýsleni
a obcowáni jewily Mezt těmito bratťimi Uejo
wice na febe zraky připoutali Chelčičti pod
swdm náčelnikem Betrem kterýž četnými
fpify swýmč sobě trwalé jmeno pojistčl pak
Miknlássenci podnáčelnikemMčkUlássem
Z Wlafenic, kterážto sekta w Eechách i na

xMorawč až do 17 stoleti se Udržela, a nej:
wice pode jmenemjednoty plačtiwé žnama byla,
pouěwadž prý hojně plakati w obyčeji miwali;
konečně Blmofité podlé náčelnika Bmofa
:ak našwani, kterýž nam zpráwU o těchto a ji
ných sektách toho čan zaUechnl Welmi nři:
mťřenť nazýwá p Dr. Balacký we fwých Dě
jinach českých(ťn 14 čl. 7 str 403) fektytyto
dnchownim jedem kterýž nemoha wyprýsstiti
fe wire jednim wťedem počalbyl jišwitinwnitť
relé tělo národni

Zako na Morawě tak i w Čechách Užč:
wáno nasili kU potlačeni těchto kacirstew asice
nejhlawněji fe strany kalissnikUw totiž od Zi:
ťiho š Boděbrad kterýž stUj co stůj je
dnoty U wěcech náboženských dociliti Usilowal
Blwssať mraz kopťin Uepáli Wýsledek takox

wého nasilnictwi byl práwě opačný Bronásleu
dowani se strany státU a cirkwe kalissnické od
por sektáťUtěchto jenom wice podnčcowalo tUu

žilo a jejich frdce tim wětssi nenáwisti prott
citkwni a swčtskéwládě rozháráwalo Odtnd
se dá wyswětliti, proč fektáťč ti wsselikou wládn
co žiwel wssemn wýwojikťeslanského žiwota pron
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tiwný powažowati a wyhlassowati počali ahá
jice zafadn dokonalé rownosti wssech lidi neje
nom co do důstoonsti člowěčenské nýbrž i co

do postaweUi jednotliwce we společnosti lidske,
nazýwali fe ponejwice jen bratťimi a se
strami Zelikoš par Uahliželi, že Uelzejtm
brannoU silon odolati wládě fwětské, která je
drtila, počali sobč o kťestaUskéobct twoťiti po

jem, dle nčhož fwětské wládě nikterarnepťistoji,
u wěcech wiry nuceni aneb Uásili Užiwati awssak o
i prawým kťeslannm drý nepťislussno též, zbram
proti fwým pronásiedowatelům ždwihati a krwa
wé walky wésti Brawá Eirkew a stát prý
sobč odporUji čtlč dwě protiwyjfoU ťterých prý
nijak siedUotiti čč fmiťiti nelze Máli tedd
Cirkew zase tťm býti, čim prý púwodně byla
mUsiz ni wssecko cokoli fe w nč siátniho Ua
cháži zbýti wyklčzeno N jako prý mezi prwýme
čťeskany Uesini fe i Ulezi Uynějssimi jewiti nč
jaký rozdil jměni stawU a dUstojnosti: wsselika

prý dústoonst a bohatá nádhera fpočťwejž je
dčně w Uazwu: kťeslan Bťifaha prý nikdy
nebudižčiněna a odepťč fe wladě fwětské na
prosto byt odepťeUi takowe še žtrácou statkůw
i žiwota spojeuo bylo Heslem čťestana budiž:
wsse trpěti wsseho š jebou nechat dělati jako
beráuek když wlečeU k obětowan; toliko wčro
fe Uikdo erzdawej, sám trpiž ale nikoho nee
pronásleduj poslouchej ale neporoUčej Wáltn
pak pro jakýkoli účel bndiž prokleta

Takowéto ncinky pťefmutné prottčeké a

wssechny základy pofawadni společuosii lidské
podwracnjrci pťednásseljmenowitč Betr Cheťa
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čickýwe spisu swém: Sit wiry a podlě
těchtozásad i w Chelčicich Utwořil bratrskou
obec Tytéž zásady nalézaji fe i wjiných fpi:
ftchjako w traťtatě o wiťe a nábožensiwi e
pak we spisu o sselmě a obražu jejčm e ťde
wssclskouhanu kudá jak Ua sslechtn tak na dU
chowrnskwokatolické, nejwice pak na papeže
jejž w obrazU sselmy wys!awnje

Na jewě leži že zafady tyto we pťimem
oddorn stoji š náuťou pifma swatého, ježto ja
fuč nči že wsseliká wrchnost od Boha jest,a
wssemporouči abd wrchnostem fwětským i du:
chownčmrood Boha nstanoweným pro
Boba podrobenibyli a wsseliké rozdily stawůw
xjmťnico Bohem Určenépowažowali To
lttéž janť do oči bije, že nauka Betra Ehrl
ťtckthootrpťliwosti a poslUssnosti „wssee
ckoQtp snassej,poslouchej, ale neporoUčej, wsse
obeme platnosti miti neulůťe; nebo jak mile lm

l wsseobernonplatnost wessla, Užby také nebylo
pťlležťtoňi, kde by fe dotčene cuosti skUtkem je
witi mohly, jelikož by nebylo wice takowých,
jeužlw pronásledowali aneb poroučeli a tim jině
w trpěliwosti a poslnssnosti cwičili Náuka tedy
lato wsseobecně pojata sama fe wywracuje Co
pak se dotýče papeže, jehož Betr Chelčictý w
obrazn sselmy wysiawuje jest to stará praktiča

dssech kariťUw, še co roe zjeweni sw Zana o
sturém pohanstwi ťečeno, rádt na Cirkew rtm

sioUdotahuji; tim wssak jedině wýpowěď Báně
sdlňuji že brany pekelné rceždy proti skáleBe
trowě zuřiti bndou, ale že ji pťece niťdy nee
Uťtmohon
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Bodle spisůw Betra Chelčického wzdělalfe
Rehoť, rodilý zeman, jenž wlastně co ošec
Ueb půwodce ZedUoty bratrůw Eee
fťých a Morawfkých wfsimpráwem powa
žowán býwá Dle domněni některých starň“lchš)
i nowějssich dějepistů (jako p Gindelyho) byl

Řehoť fynem wlastni seftry Rokycanowy, dle
pana Dr Balackého (kterýž twrzeni swéknej:
wětssi prawdč podobnostipowýssil) nebhl Řehoť
nitterak pťibUzUýmRokyrany, awssak často to
hoto nawsstťwowal jej ro mistra U wěcechneio

boženskýchpowažowal; jeho slowům horliwě Ua:
slonchal a 8 nim U wěcech wiry radU bráwal

NejhlUbssi pak dojem fpůfobila na jeho žádum:
čiwé srdce slowa, která JaU Nokycana po od:

chodu Kapisiranowax z Čech z kazatelUy Týnx
ského chrámu jakož i we foukromých ro mlU
wách o Cirkwi Nčmské hláfal, pťirownawaje
tuto sselmě we zjeweni sro Jana a wsseliké sse:
redUosii o Ui wykládaje i žádaje fpolu aby
Cirkew tato až do dna prý zkažemi znowa ze
základůw byla wybudowána

Takowéto hťimáni proti Cirkwi katolicke

pťiwedlo Řeboťe a několik Wražsťých jeho pťa
telú Ua mysslenku staré Cčrkwe fe Uplně odťčci
a nowou od Rčma zcela odchodnoU drábU na

stoUpiti K dosaženi tohoto Učelu wyžadowal
sobě Řehoť pťi častých náwsstčwách, jež Noky
canowi činil jeho rady anáwodU Tento wssak
Ueumčje fám boroucim jeho tnžbam a rozpau.
kům náboženským wyhowěti odkázal jej na Bee

P) „Hiskoria o tčztých protiwenstwťch clrkwe českc m str 18
t 18 Uazýwá jej tež syncm sestrh Rorycanowy
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tra Ebrlčtckého a jeho spiw, jmenowitč Ua fpiš
oantiťrystll Rady té udosiechnul Řehoťijeho
pťatelé Btlně čitalit spify Betrowh, i nawsstča
wowali jej a rozmloUwali š Učm a jeho žary
W takowdchto pak rozmluwách nabýwali wex
ždd wice srdnatosti ke krokům pťesmťlým
MossléUkao twoťeni nowc cirkwe w jejich myu
sll wšdywětssidostáwala určitosti aš tak wyzrála
a dost!člaže se o jeji wtělrnč pokoUsseti mohli
Ustanowtlise Ua tom pouze na žákladě pifma

fwatedoa wolného jeho wýkladu jako později
dkoteňaminěmečti wybUdowati cirkew noon,

od Řlma ;cela neodwislou, w ništo by prý
wsseckojak nauka tak kášen cirkewnč oonwena
ddla tou mťrou že by fe obec jejich prwocire
ťwj ťťesiansieúplně rownala Kdo ale nemoha
whšsslmod Boha powolanm fe wykašati ta:
kowoulo oprawu podničUoUti smi? ?lw čem pak
lato domnělá oprawa má zálešeti?
e Tu wfsirkui kaciťi, byt sebe nábožněji a
pokomějtse twáťili náramnou miwaji odwáž

Uwoft Nesmirna pýcha zaslepuje mysl jejich,
tak ;e drzostné fmělosti fwe ani nepozorUji a
UejsoUceod Boha posleini aniž toho jaké ruko
jemstwimajice pťece w oprawu Cirkwe se Uwae
Zth a w romto co do Uanky Uemožném a co do
kášuědťenefnadném dile neomylnost fobě ofox

blji kterouž Eirkwi prawe (katolické) odpiraji
ano domniwajit fe i nadpťirozene miri widěni,
ktere prý jich ku takowémuto dilU mocně pol
blši Nejňnak se událo i tuto Řehoť a fouo

drubowé jebo obrali fobě za wzor Betra Ehelu
Uckebo Jeho wěroUrné zásady staly fe ponejl
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wice i jejich zasadami a jeho obcowániše fpou
lečnými bratry stalo fe i jejčch iti spůsodem

Kněži katoličti byl sebe cnostněj r zdali se jim
podlé ličenť Betra Chelčlckého pouhými býti

slepci a chromci Z Uadpťirozeného wtděni co
jistého rukojemstwi prawdy fe miti domniwali

Rokocana pozorowal sice bystrým zrakem
swým tnto welčkon proměnU w mysliŘehoťowč
a jeho Bražských pťátelu Dokud ale mladý
rožhodně katolirky fmýsslejici král Ladislaw žil
neprotiwil se ji hlawně pro necht ke krali,
kterýž swé nelibosti ke straně ťalissnirké nikdd
netajil a k Rokyranowi welmi newlidně fe mio
wal Zak mile wssak Ziťi Bodťbradskd na

lrun králowský powýssen pozwedl t Rokycana
a š nim cela strana kalissnicka zase hlawy
?l tn nž smčr Řchoťůw stal se Rokycanowt
welmi newhodným poUěwadž jasUě Uayližel že
fměr ten potká se ď Uáramným odporem jakše
stranp dUchowenstwa, které Z.ifadami Řehoťex:
wými bylo náramně zlehčeno tať ďe sirany sslecbto,
která Uowým Učenim tim co nejhlonběji fe fm
žeml widěla, anobrš i še strand měsstanstwa
kteréž se naukou Nehoťowou mnohonáfobně po
tupeno citilo a Ujmy práw swýcb fe obáwatt
muselo Bročež když Řehoť a pťátelé jeho Ro
kycanu k tomu měli, ,aby opustě nmrnoU arct
biskUpskesláwy naději 8 lidem Bošim (Bratťimi)
pohaněni prý aťťiž sobě zwolil nepťiwětiwě se
ukázal, že nežbedně nastUpuji naťikal a abd
dadoUce mu pokoj fami odstonpili, radile (Hi
stoňa o protiwensttdich cirkwe české ťap 18.
sir 51) Znamenajice tedy Řehoť a soudruc
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dowčjeho, že Rokycaml še sebou potáhnouti
nemodou,obrátili se do Wilimowa a Di:
wissowa chtice š tamnimi bratry společný žic
wot dodlč swých záfad wésti. Blwssak tito zůx
stawssena půlcestč státi neoddělowali fe zewně
od kalissnikůw, a:e:obrž nawsstěwowali jejich bo:
deůdšbda pťijimali od nišb fwátosti. Takowáto
polodičatofl nelibila se Nehoťowi, který rozl
bodnostmjlowal a še staron Cirkwi dražádného
swazkumiti mchtěl, protože tato práwě w té dobč

l talissniky mečem stihala. Zežto pršd žássk, která
tenkrate proti Cirkwi katolickc w Cechach paa
lowala, počet bratrůw každým dnem žrůstal:
rqděno se tedy, co počiti, abh pofpolu podlé
ře,fadfwých bratrsky žiti mohly. TU fe nena:
dale wolxšýnaskytl prosiťedek. Nokycana, chtěje
UolťťkudRedoťowi a jeho dťátelům wyhowětš
ů lejjch nepohodlného nalebáni fe fprostiti, zje:
ml jťm toho u krále Ziťžho, že jim powolencž
we wsiKunwaldť ža Zamberkem na panstwl
Lllčckě;nzaraziti noon ofadU, jeličož pťedesslý:
pč walkami husitskými obywatelstwo w tétokms
Unčlwlo náramně zťedlo. Banowalo pak šdr

na mnoze smýssleui Táborsič, a Uejed,en„ž tue
tšjssudkUěžůjemu howěl. Zmenowitť farať Zamj
derský Michal w takowé byl powčsti a skur
teěněnešdráhal fe faru son opustiti ak těmto
dralrúm Kunwaldským fe pťidružiti.

Kolonie čřli dosada tato stala se jak,o,ftřes
djsstťm wssech š Neboťem stejnš fmýsslejlclcb a
hlawami jednoty těto byli Nehoť a Mir
chale Zežto fe zdálo, že fe od kalissnikůw nep
oddčluji a tolito za účel maji, tisse a bež pťec
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kažky wzorný žiwot wésti a jakoby wěrným býti
odleskem prwokťestanskě obce: Uecháno jich na
pokoji aniž jim w čem Ubližowáno Tim poa
čet jejich každým dnem se množil Zelikož pak
mnozi Táboťč l nim pťtstoupili, wznikl záhy mezi
Uimi spor o swátosti oltáťni we kterém podlé
náwrhU Řehoťowa na tom pťestáno že o člán:
cich wiro fc nomá Umoho mudrowati, alebrž ze
Uutno raději k činnémU žiwotU prohlidati a co
do wečeťe Báně držeti se náhledn Betrq Cbelu
čického podlě něhož UeUi pťepodstatněni, nýbrž
chléb a wiUo toliko dnchowně co tělo a krew
Báně fe brati maji S Řehoťem soUhlasilidwa
UejpťedUějssičlenowě spolku: býwalý farať Zamu
berskýMichalarolnikMatěj z KUUwaldu
Rehoť pak fám byl jako základnčm kalnenem
celé jednoty

K těmto členům brzo pťidružili fe i dwa
ťatoličtikněži:Zan Chelčický a JaU Táu
borský, a mlmo tyto i Uěkolikduchownikůkau
lissných,jakoZan faráťze Záboťi, Wilěm
zTábora Ondťej druhdyopatSwato:
Emaustý a Martin ž Krčtna Ze sslech:
ty kUimsepťitowaryssili: an M e th od S tr a
chota a pan Zeftťebfký mužto Učený Kro:
mě tohoto Učence spolččli fe 8 nimi i jiUý mUe
žowénčeUijako:Ambrož z Brahy, Zsaiáš
Wáclawš Rychnowa, Tomáš š Bťex
louče Ziťi še Sussic aj Z rolnického
a ťemeslnirkého stawU walně pťistupowáno k jeu
dnotě bratrůw těchto, tak že jich početzáhy na
nčkolik tisic zrostl

Ziťi Boděbradský powažowal spolek tenza
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fektn Táborskou kteron byl, jfa jesstě ponbým
fprawcrm šemě, násilně potlačil, jejižto žbytky
wssak nyni zmohsse fe opět pozwedaly hlawy
Zežto práwč tebdáž o korUnU cťfaťskoU w Němu
rich stcil a horliwým býtiochráncem jednotynáu
bošenské fe oswědčitimUsel: tedy Ušawťelwssecky

seťty w ;emieb fwých wnplentti a tudyž č tnto
noon seknl úplnězničiti Wtu dobU (r 1461)
zdršowal se Řehoť U swých pťatel w Braze
ady zde o wěcech náboženských šnimi wyjednáe
wal a spoln 8 druhy swými nábožUá rwičeni
konal Uslyssew to od wlády se prottxtim stroji
radčt soudruhům aby se rošessli ale dwa šnich,
pťilissni horliwci odepťeli toho ťkoUce: Necht
siřwec jrst nafsim snidanim a hranice Uassm
obědem Rehoť nechtěje od Uich w horliwosti
býti pťewýssen zůsial 8 nimi. J jati jfoU sku
teěně a musili na siťipci trpre strádati awssak
ncmajice wdtrwalosti w mnkách počali klesati a
odřitati fe dťefwědčeni swého Toliko Řehoť

Uwá;án ke skripri fetrwal neoblomxlě we wssech
mutach pťi fwé wiťe Byltč pat tak těžké strá
dáni na skřipci wytrpěl že odwázáU od slonpU
padl polomrtew k zemi Než později se opět
zotawil Z wesskeréhotrapliweho bratruw wý:
slechu sslona jewo že zapirali pťepodstatněnč we
fwátosii oltáťni Z byli jedwa fe ponťkud šox
tawili do kostela Týnského wedeni, kde pťed
Rokycanou se bludU swěho odpťifahati a wdl
znati mufeli že se úplně š kalissniky frownáe
waji u wiťe w pťedpodstatxlěni,w fedmero swá:
tostč, w úctu a pťimlUwUBanny Marie w orol
dawanč Swatých, a pak teprw bylina fwobodU
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pusstěni Toliko nětteťi šaertilejssi zůstalidelssk
čaď w žaláťi zatknnti a teprw r 1463 popťáno
jim wolného odtud odchodn Nelze pochybowati
že i Řehoť teprwa po odwoláni fwých blndů
byl z wězeni propnsstěn ?lwssak newrátil se

wice do KuUwaldU, kde Už obec bratrská byla
zcela rozprássena wssecky schůzty bratrůw zapoe
wězeUy a fám Michal na rozkaž krále Ziťlho
odstraněn Nebo tento dal jej násilně jiti ado
wťzeni na Lčticich wsaditi

Toho dozwěděw se Řehoť zahnnl 8 pťa
telo swými na panstwi Rpchnowské Zde
chtice pokoj miti toliko po horách a po ledich
se pokrýwali a ro nejtajněji fwé fchůzky odbý

wali Společné stradani které nž bylt pťetts
pěli a kteké jim jesstě snásseti bylo tim wice

jich wespolně sprátelilo a fbratťilo pročež poe
čalt fe wzájemně nazýwati jmenem jež jim dáwno
.od fwčla dáwáno tott bratťi a swnzekten
Ustawičným protswenstwlm jesstě wice se tnžtl

llšnáwnjťre potťebn Určitějssibo poťádánť a Ustrox
ujeni spolkxl swého sesli fe Bratťi r 1464 U
Rychnowa na horách, aby wespolnon poradoll
nstanowili záfady jednoty fwé Schuzka ta beš
pochyby pod ssirým nebem konána Co do wč
ronánky nerozmloUwáno mnoho aby fr wssem
možným fporilm wyhnulo toličo ohledem na
článek wěrončný o ofprawedlněni člowčka ur
čeno že toliťo, kdo účimlon láskon wiru fon
drojewnje dofahxrjeosprawedlněnii fpasy Ostat
nč stanowy tdkalw fe jedině mrawa Lásků,

prawi!i wymáhá zewnějssiho dofwědčeui wird
dobrými stutky a poťádným i prostým žiwotem.
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jednotliwce. Kdo bohat necht odpira fobě wssen
lůou nadherU w oděwu i w nábytkn necht fe
wzdaluje wssech hlumých radowánek a stana se
opatrownikem chudých nechs sám fe dobrowolné
podrodi chudobě Neni sice tťeba aby fe spo
lečnč statkúw nžiwáni zawedlo awssak každo
něj swuj siatek jedině pro bratra Činčli kdo
zawět o swých wěcech al to učini podlézákona
Bo;ibo Bronásledowané bratry podporowati
swatou budiž powinnosti jednoho každého Kte:
řikoli bd nezachowáwali bratrstwi u wčťe a w
obcoroáni buďlež še spolkU wyloučent

Nelše Uepošorowati, že. spolek tento pro
lidi hlubotěbo ctlU mrawného měl do febe mUoho

lálawoňi Bráwě ro w záfadách těchto přiliss r
neho jato o nádheťe a hlučných radowánkách
loohath doňlo n mnohých zádumččwrů welřké
oblabo a táhlo je morněte spolťn tomU Zlásst
wádiwě wdtknul we stanowách těch Učeljednoty,
tterýž prý jest: ustanoweni se we sprawrdlx
nostl tleráž z Boha jest, wedeni žiwota cnost
nédo rokoruédo ticheho,zdrželiwého trpčliwého
a nstťho oňťiháni se we wiťe Kristowě pťeu
lwwáni fpoln w duch láskd a w poslubowáni
fobř wespoleťe Nowněž tak Usslechtilébdlo Usta x
nowenčej: We wssechwěrech skUssnýcbhodných
dortuwdcb máme se zachowali a ostťihati kde
jsme kleři prd ktcron mori powýssenoU jichž
máme poslouedati a pokorně poddáni býtt w dae
něcb a robolách i za ně fe Bánu BobU mo:
dlilt. Tc“; i w obcech mezi foufedy w jednotč

x Wiz Tťjtud národu čekléhodčl !7 čast 2 str 431 od p
Dt Fr Palaáého
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fe š nimt zachowati w poslussenstwi a we swora
nosti we wssech wčcech pohodlných k obecnému
dobrémn Také bratťi a festrh, kteťi ťemesla
dělaji neb selské dilo ať Ua mždě slonži, aby
měli z čeho fobč potťeby čiUiti Swobodni a
hofpodáťi at sami swýmistatky wládnou azwě
douce kťesiaUa U wiťe jednomyslného, aU trpi
nonzi at mu Z mtlosti Uděli siatkU kU potťebě
hodné; a tať wfsickni jedni druhých bťemen ne
soUre at hledi plniti zákon Kristůw e

Usslechtilá tato ustanowenč, wyjmemeoli wýsse
Uwedexlé pťilissnosti fe úpluě š wiroU katolickoU
frownáwala a nejhlawUějtsi blUd Bratruw zá
ležel w tom, že minili Uěco Uoweho stanowiti,
dčeho prý stará Cirkew nemťla, kteráž pťece toa

xlika mtliony swatých a Swětic BoŽich nž tohočafu wdkazati fe mohla a we kter tatěž účin:
liwá bratrská láska tentý; čistý a Ueúhonný žix
wot wssem údům fe we;dy ro wýminka fpásy
pťtkazowaly Co pak Uádherllého skwostu w
oděwU Uabytrťch a stawbách fe týče jakoži
hlučných radowáltek wssim práwem nčila a Uči
Cčrkew katolicka, že pro jisté stawy a poměry
žiwota takowé wěči fe zafážati nemohoU nee
máli nma a průmdsl i radostiwost žiwota ntr
pěti Uij. Sám Wán a Sonsitel Uáš karal
Učeniky, kteťťbránttt chcěliMarči pťedrahon maft
nardoon na hlawu a nohy jeho wyliti a ner
jenom hlnčným radowankam swatebnim králow:
stwi Uebeskěpťirownáwal nýbrž i sám w tae
kowých radowánkách účast bral

Co wssak U Brater chwáčyhoduo jestič
čláuer wčroučný, že ofprawedlněnč a spáfa nee
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dofahnji se pouhon wěroU, jak tomU později
nčil Lutbet, nýbrž že k tomU zapotťebi taťé
lasky účinliwě, ktera fe neúhonnym žiwotem a
dohrými skntky jewiti mUsi, jinak že neniUáděje
spásp W tom owssemfe UčeniBrater šna
lkon katolickou úplnť frownáwalo a tim i nae
potom Učeni protestantuw českých se od Uěeni.
protestantčw Uěmeckých weždy podstatně lissilo

š. 9. chlwta Bratrůw promslcdnwrinaod
kalissnťtůw

Zatim pronásledowánč Bratrůw še sirany
wládh talissnicke neusiawalo Bročež od těchto
lž r 1463 prwý list obranný, bez pochyby od
samčdo Řehoťe sepsaný, Rokycanowi poslán,
w němž tyto jemnwýčitfy činěny: Kterak zau “
sloužčli jsme nátiskU tebou Uám spnfobeuého?
Co pak nedršrli jsme fe wešdy tebea neposlonc
chalt jedinč twých slow an jsme š Cirkwi w
bludy zadředloU jak jsi ji sám nazýwal žádu
ného fpolťu wice mitinechtěli? Bráwem liswět
ska moc fe proti Uám sstwe? Násili swětskeho
nžiwej fe jrdině proti těm kteťiž šákony spolex
čensic pťesiupnji; ti buďtežskrorowant a do mezi
slnssnostiodkázáui Swčtská moc w pohanstwi wznie
kla w kťestansiwU slussno Užiwáni jeji zawrc
hnouti e Bifemna obrana tato owssem Brar
trňm málo wýhody pťtnesla anobr pro odwoo
zowáni swětsié moci z pohanstwa trm wire wlá:
du t násilným krokúmprotinim popudila Zako
Ziťi na fwém panftwi tať i Zdeněr Kostka na
panstwi Richenburském pronásledowal Bratry.

6
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Zajaw čtyry z nich dal je zmučtti a odprawiti
protože pťepodstatněni U welebné fwátosti poe
pirali Z fám Reboť zdá se, že po druhé Uwě:
zněn sirádal w Tepltclch

Zelikož duchowni podoboji Bratrům swátosti
odpirali Uezbýwalo jim leč na zwoleUi kněžů ze
swého wlastniho stťedUpomýssleti Za toU pťičtnou
fwolán w bouťecb wálečných r 1487 sbor asi
70 Brater žČech a Morawh do wsi Lhote
ky U NychUowa w Eechách Sbor ten se:
stáwal ž odpadlých kUězUwkatolických z laikúw
čili UekUězUw,Učencmo a rolUikůw Nejwice se

jich dostawilo z kraje Wrachenského Zax
teckého a Chrudimskeho w Cechách,pať
leomoUckébo a Bťerowského w Moa
rawě. Hlawami celého sborU byli N ehoť a
Mich al Blouzniwci ti wybrali skrzehlasy
z prostťedku swébo dewět mUžU kteréž hodnýmt
býtč úťadU knězského sondilt: a powolawsse pan
cholete (jak diHňstoria o tčžkoch protiwenstwich
cirkwe českét j bratrské str 57 a 58 kap 20),
tomU co fe děje Uic nerozumějicido dawsse mn zae
wťených dwanácte redxlleť, rozdatt je mezi těch
dewět kázali Bolo pak těch cedulek též dewět
prázdných, a Ua tťechtoliko bylo Uapfáno: ,Jeste
totiž wůle Boži za kteroUž aby jim zjewena
byla prosili Z stalo prý se ťiženim Božim, že
ty tťi pfane cedUlko pťtssly do rUkon tťi mezi
nimi: Matěje KUnwaldského mužeprý
welice pobožného (rolnika), Tomasse Bťex
louckébo mUže prú Učeného (bez pochdby piu
faťe městského),a Eliassc Kťenowského,
mUže obzwlásstně prý opacrUého (mlynáťe zMo:
rawy)
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Tito poněwadž loš na nč bdl padl, prou
hlásseni od Rehoťe co mUži od Dncha fwatébo
woleni ke knězstwi, jichž prý widěl w nadpťio
roženém widčni jsa rozpiat na skťčpci Uweden

prý bdl tehdáž na welmiwefelou louťu na niž
uprostťed stál strom hojUě owoce majťci (Zeu

dnota bratrská) a pťi tom prý widěl tťimuže
jako nějaké téhož stromu strá né, jež prý nyni
po ssesti letech poznal býti tymiž, kteťiž jemn
w tom widěni prý Ukázáni byli Sám pak wie
dťl febe co mládenre wyobrazena, kterýž prý
rozličnc ptako na ratolesiecb onoho stromu tač
rasikou sprawowal, že žádný z nich z poťáde
swého se wdchýliti nesmťl Tim prý jemU Ukáu
zano, že bude jako nějakým patriarchou nowé
cirkwe Tak uťončena wolba duchownikU bral
lrských a jako famým nebem potwrzena.

Bby pak se Uezdálo , jakoby nowězwoleni
duchowmá prawomoc knězskou beš poswěceni k
tomu fobě oswojowali, odebral fe Mšchal ť
jakémnsiWalden skémU biskupUStčpau
nowi ťterý byl hlawou Waldenskýchw Rao
lonskn a o němž wubec wěťeno že r 1433 od
jakéhosi řimského bifkupa Uejwošssiho důsiojenstwi
kuězského pofwěcenim dosáhl Ten poswětil neju
prwé Michala na biskupstwi tento pak Ua:
wrátlw fe ťBratrum poswětilMatěje Kunn
waldského na diskupstwi,jeho dwa soudruby
ale na tnězstwi Bo tomto wýkonn složil Mi:
chal ďe sebe wsselikéduchownidůstojenstwiadal
se opětně od Matěje dofwčtiti

W tomto jednáni blou;niwýchBratrůw pa:

trně widčti, do jakých protiťekosti se beúǧděčně6



124 chnota Bratrůw Českých.

zamotáwali Nebo co jednak podirali zase ji
nak ztwrzowali Bopirali platnost swátosti kae
tolických, an prý se i těch nákaza antikrystowa
chytla a pťece dali swé wywolence wyfwětitt
od biskupa Waldenského o krerém zajisto měli
že prý od bisknpa katolického pofwěren N opět
zdáli fe platnost poswěceni od btsknpa tohoto poue
pčrati an Micdala býwalého faráťe Zamberu
ského a katolicky pofwťceného od Matěje Kunr
waldského po;nowU poswěttti dali RozUmi se

famo febon, že toto Brater knčzstwi bylo dox
cela jalowé rowněž tak jako we starěm zákoně
liché prorortroi wrdle prawčho

Yč Matěj toliko rolnikema Eliáš
Kťen owfký mlynárem dýwal, pťecenelže
popirati, še sobě jakousi biblickoll Učenost byli

pťifwojili kteroUžto mocně owládali welkon čast
lidU w Čechách i na Morawě Timto spúsobem

fe byla Utwoťila obec bratrská Už dťiwe dáe
wáno členum jejimjmeno Bratrůw jež oni také
podrželi, nazýwajčcesami sebe ZednotoU
Br atrU w Ee ských Zen pohrdawěfpiláno“
jiln Bikhardůw a žew čašpronásledowáni
se w jamá ch Ukrýwali našýwáni tčž Zmn
nikd; tožněni také š Waldenskými ode kterých
wssak se podstatuě lisslli jeltkoš tito ponejwice
němečti knpči jsoUce, jako Utrakwisté w Eechách
se twáťili býti katoliťami an Bratri takowého
pokrytstwi rozhodně zawrhowali

Boněwadž dle domněni Bratrůw Ueikaza
antikrystowa i froátosti katolických akalissnických
fe bhla dotkla a tedy tdto žádné platnosii drý nex
měly: tedy dali se wssickničlenowé Jednoty od
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nowých duchowniků swých poznowU pokťestiti
pal jestawen wýbor starssich celého foolkn W
čele wýboru stáli bratrský biskud Matěj a
knežijeho Tomáš a Eliáš Mimo ně wo:
lenčdo rady co starssi:Řehor, Zan Ehel
čtcko Zan Táborfťý a Zan Klenowe
fký WládnoU ale dUssi fborU a wýboru byl
Řeboť fan,xco prodce a patriarcha ZedUoth
Bratrské údowé sborU Lhotskeho pak do
swých krajú fe wrátiwsse rozneslizpráwnotěchto
rošdodndch krocich Ua wsse straňy

KddšNokycana o tom zpráwy Uabyl welmi
sk na Bratry rožboťčil Uražell jsa tim, že fe
jebo aUtoritd (wášnosti jeho moci) odřekli J
karal weťejně wssetečUost lidi kteťi z laiťUw
dčlali prý fobč fami kněze a biskupy aUpadali
taté w jiUé trestuhodné dludy. Mimo to pou
pon;el jak krdile Jtťido tať dnchowenstwo ťae
lissnické i lid podoboji prott Bratrňm. N skue
tečně kral yni pťifnost prxti Uim zdwojnasou
loil jakož i uáwodem jeho Ua fněmU Beneu
ssowském r 1?68Ustanower žeBratťiwssady
stiháni, ;alaťowáui a pokutami tělefnými k odes
woláni xwýchblndů dochowáxtt býti maji Hrou

zným dekretem timto Bratťi poděsseni jali fe
wydotowowati obranné spify w lakowé hojnostt
še nutno se náramué jich pilnosti obdiwowati
a dlužno wdšnati že fnad žádná mala fekta
naboženská fe takoon bojnosti pidemnýchobran
chlubiti nemůže jako Bratťi, kteři po wessleren
čao trwáui Zednoty, totiž po 180 let nejen
asi patero wydáni swěho wyznáUi Učinilt nýu
brž nad to t obraně swé tolik spifú U weťejc
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nost wysiali, že wýtwory wesskeréhopisemnictwi
českého w tomto čafe w oborU bohoslowném
ahistoric!ém daleko pťewýsser počtem jejich
fpifů náboženskýcb Čelným fpifowatelem na
začátkn obrany Bratrské byl Řeboť, jenž w
obranném listu Nokycanowi zaslaném prawi že
Bratťi ničehož UečiUi leč co by on (RokycaUa)
jim sam bdl dťiwe schwálil on sám že jim w
ofskliwost Uwáděl siaroU cirkew ant ji až do
koťene zkaženou Uazýwal Zejicb Uanča že fe

Uelissi od nauky Betra Chelčického, jehož spify
on sám jim kn pilnémU čitáni byl odporUčil

We druhem listě,kněmnžipťtpojeno upťim:
né wyznáUi wiry Bratrské, wdtýká mu Řehoť,
že erdstonpili oni od Rokycany, ale onže ode
stoupil od nich, jelikož oni toho fe wěrně pťi
držuji, co on sám byl prwé rak často jim fchwac

lowal W dotčeném wdžnáni Bratrském pťčx
pnsstěno sice učeni o sedmeru swátosti, awssak
jich sila a působelli podmiUěno prý jedině siaa

wem čt:i hodUosti pťijimajicibo Boskwrněni
kněži prý ztráceji prawomocnost fon, tak jako
prý i tajni hťissnici jeU polowičatě půfobitimox

hou Zpowědi tajné prý Ušiwáno bUď pťitaj:
Uých bťichách weťejxlé pťi zjewných Spolunstaxl
noweno opakowáUi křestu pro wssechUy, jenžby

do Zednotd Bratrské wstoUpili Bťepodstatněni
popiráno úcta Swatých zawrhowána, a tolikéž
i pťifaha u jižto tak často potťebi poněwadž
se zhnsta smlouwn ponze ústUi Uzawiráwaji,
za ostatek ze židowstwa a pohanftwa proa
hlássena BodobUě popiráno že by moc obx
čanská čili fwětska práwo měla we spory nábou
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ženské fe wkleidati a knáboženstwiUějakemu doa
nncowati anedo e by žádati smčla služby woa
jcnskč protože pry wojna Uejwětssi jesti bežboža
nosti ano i twrzeno, že občanská wláda co z
podanňwi pochodici nemá prý anč práwa zloo

čmce stihati jelikož kťeskanu pťislussč tisse trpěti,
a nbu!i ho kdo w prawé lice má prý nastae
witi i lewe

Ne!ozorowal tU Řeboť, jinak mrawný a
wťele nabožný, we swé blouzniwosti, že by wyu
wracenim občanske spráwy pťi ochábnuti kťeu
sianskčho smýssleni člowěěeslstwo stádem drawých

sselem nčměno bylo; nepozorowal že pťiwalné
hncha wladč k Udrženi poťáde zewUějsslho nea
wdstačuji pouze fwazky wiry a rodiny anttrest
dnchowni jaťowýmš jest wyobcowani zjednoty,
aže pojisstťni statkUw, žiwota cti a ochráUéUi
společnosti pťed úplným rozpadslutim duražněj:
ňich wymáhá drostiedkůw jež toliko wláda obu
čansia poskytuje

Na rozniťowáni takowýchto žáfad které
trůn a wsserko pofawadni poťadky společnosti
lidské podwracely, nemodl owssemkrálZiťi lho:
stejně zirati a tndyž Uenidin, že pťisnostipéroti
Bratrňm pťitužtl astanwy Benessowské bo
snťmn zeerbUě proti Utm we skUtekUwáděl

Bornčmo poznown aby Uikdež,ani w Čechachj
ani na Morawě ti sskodni lidě trpini nebyly.
Tedy zase mnozi z Bratrůw polapeni a Ua
skňprč mnčeni wyznati mufelč, ze bloudilt Uwiťed
.skteťčpar mutam se wyhnoUti chtěli, z domů
swých Utikali a po horách i lesich rozptýleui w
jeskyuich pťebýwali i tam nejfonce dezpečni žiu
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wotem Býwalý knězMich al na rozkazkrále
Ziťiho jat a Uwťznčnstradal w Mostě toe
ltkéž býwalý kněz Martin zatant w Braze
snásselprotiwenstwi Nejinar w Králowé
Hradci a we Skuči mUozibratťčzjiUánia
do wězeni dárli w Braze pak zatknut ňrádal
wžalaťi Matěj Dolanský Na Norawě
ZakUb Hulawa w Kroměťi;i Upálen.
Wssecky zbory (domy ku shromážděni) Bratrůw
pozawirány a schůzkywsseltkéjim pťisUčzapowěn
dčny. Nikdejim nedodťáno pokojného bydla lečw
Towačowě na Morawě, kdejimdáwánaochrao
naidodpora Npronásledowánito wlo by jesstč
wdšssiho wrcholU dosáhlo, kddby krásZiťi nebyl zan
mestUáU býwal wáltoU š Matiássem Uherským.

Pťeď wsselika protiwenstwi taro neustalt
Bratťi potajmo fe scházetč zl.lsstě w lesnatých

krajiaach českých, kde r 1468 wzimě swa sl)rou
mažděni náboženská miwali Zajimawo jest slya

sseti jar oni samt w histo:iř těžčých protiwena
Učoi carrwe české čili bralrské (kap 19 str 55)

fpůfob schůzek fwých popifuji ťkonce Mnozi
z Uich (BratrU) zwlásstě prednějssi po horach
a lesich fe rozptýliwsse, w jeskynich pťebýwali,
i tam fe odáwatč mnfejice. Brotož sobě ohen
ku pťiprawenč nějakěho pokrmu ne jindy Uešw
nori, aby jich dým Ueprošradil dělati mnsili:
a pťi ohni w zimě fedice pifma swata čitalt,
a pobošná fhromažděni miwali Když pak weo
liký fUib býwal a oUi pro nčjakoU pilnou poo

tťebn sbledati fe mťli tedy aby po sslapějichwyn
sslakowáni nebyli, do jedněch atýchž sslepěji wfsi
ckni wstoupali a posiedni mezi nimč za febonj
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jedlowon wětew tábl že fe ty sslepěje fněhem
zafdpald a sslafn jiného nežustalo ne; ku poa
dobxenňwť jakoby nějaký sedlák ku potťebě fwé
chwojeu za febou wlekl e

W rěchto pro Bratry strastiplných dobách
wdwijel Řehoť a wesskeren wýbor starsslch,jenž
ze Lhoty do Lonnska fe byl pťesidltlne:
obyčejnou činnost Na wsseckystrany rozesilány

jfou wčrUými posly potěssuéanapomčnawé listy
t mužum t šenám a prese wsselčképťekašky Udre
žowano nejčllejfsi mezi Bratťimi obrowanč W
tčchlo nátčsťich zdalo se jim žapotťebi, otewťee

nom lastem o weřejnou rošmluwu fe Ucházeti,
abo timto Urostťedkem rozdrážděnost mysli proti
sobč ukojxli a we mnohých Usslechtilejsslch frd:
rich soucit pro febe šbudili W listU tom žae
dall wexťexjuéoowýslechu a wystťčhali wsseho krweo
proliwánť Nokocauowi pak w oaobitnem ltstě
wyrýkalt, še oU hlawně jest pčiwodcem wssech
straňč ješto jim rak hojnoU měrou fnássetijest;
i pamatowalt jej na staré pťátelstwi jimž druh
dd š nimi fpojrrl býwal abytak aspoň Učjakýcit
soustrasti w něm obudili Awssak budli hluu
cdemn nebo Nokwccma wydal oběžný lčst, w:
němž waruje wssechny sseredneho pokrytstwťa
temnehose dlišeni newěrecké roty, ťten
túm;to wdrazem wlastnč Ua Bratry narážel
tťebaš jich nejmenowal

Takowé twrdé jednáUi Nokyranowo Bra:
trd nad miru poborssilo Z pustili U weřejnost

llst ke krajanum kalissuickým ťkouce: Wasse dUu
chowenstwo pronáslednje náů protošejfmejemU
poslusscnstwi wypowědělt. Awssak tažeme fe,w
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ťim jmeUn smťji oni od náo poslussnosti wymáu
hati? Na papeže a biskudy Ustawičně laji nťi:
rownáwajire je wešdy antikrystn a neprokazujice
jim žádného poslnssenstwi, ale ptáme se, od kobo
pač maji poswěceni akoho poslouchatipřisabaji?
Zesiliže tedy my jsme se od nich ničemu jinému
nenaučili leč odboji, kterak se nám to opowae
žnji wytýkati, nechremeli š Uimi žádných spolků
miti, neprokazujemeeli my jim poddanosti, Ua
kteroU se nikterak potahowati nemobou? Wždy
u nich slýchati, že prý Eirkew pokažena, swer
dena, že lidská Ustanoweni fe do ni wpližila a
ji,porUssila. Bakli ale my ruku kU práci pťi:
kladáme a podlé jich Uáwodn jednáme, hned
ťikajť, že prý fe od Cirkwe odtrhujeme apťece
my toltťo od mori a Ueprawostt wasstch wůdců
odchodil,ne,a jedině spráwě ewangelia fe zcela
odewzdawameďs Bodobně psáno i králiZiťimn,
lde mřmojiné se drawi: „Eož pak nepalltřime te
straně pqp oboji? Nepožiwámerli wečeťe Báně
pod obržjť zp,ůfobou? lee š ťimskonCirkwi nes
chre,me ǧ.aydnych,spolkú. My se jč docela odr
ťšklle Uclntž tež, pak slysste náš a fuďte. BloUu
dlme:llxw cem, wssak to rádi naprawime.e

,Tato opětowaná profba o wýflechweťejný
UeťUUtUlq,fe naprosto 8 wýsledťem. Na rozkaz
ťraleZlťchobdl Martin z Králowé
Hradce w Wraze Uwězněný wdslýchán od
Roťyea,nh, ,a kdyš bludU swého, jimž pťepoda
t)at!těm zaplral, o„dwolatčnechtčl, byl zase do
ůa,laťe wsašen. Rehoť par nepťestal b,ce Pe xnym „ , ,Z U “ytcm
žmeell fest,awowam Umťpch sdlsil, Umtž pťiwru

U wlťe fwé Utwrdlti wssemožně fe snažjc.
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Wčce než defet takowých spisi: se jemU wstim
prawem pťiččtá

Toto weťejnéBratrůw pronáfledowáni tr
walo aš do r 1471 we kterémž oba hlawnč
odpurcowé jejich Ziťi a Rokocana, žemťeli
Blle prawě toto čtyrletc protiwenstwi Zednotu
Bratrúw jesstč wire utnšilo a rošssaťilo jeltkož
mnozi bloužniwci U to za obzwlasstni milost a
sstťsii pokládali že jim popťáno bylo pro wirU
trpřli A tak fe wyplnilo pťeddowčdáni Usslech
tilého Jossra z Rofenberka biskupa Wratlslawe
skeho klrrp; ,odra;owalbratrd jťmatiana smrt
wddáwati ťitaje že mučedlnictwč (kaciťllw) jrst
jako nedopečená pečeně, w niž fe fnadnč čerwi
lčbnon znari dáwaje, že mučedlnictwim práwě
wěťici (pťřwršenci) fe rozmxložuji.e (Wi;bistorii
o těžk protťw cir česk kap 19 str 55)

Tťmto tedy fpusobem wzala počátek Jea
dnota Bratrská ktera napotom neobdčejnoUčiUu
nostť son mohutně zasáhala do Události wlaa
ftj Uassi.
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Hlawa dčnhá.

Ztaw měrt ;a pannmúntematiússr (od
r. 1471u1490, a Mlndijlnwau. lnd

r 1471uu1516)

š 10 Stnw cirkchi latolňůw Bisku:
powč Qlomončtť BohUslaw šc Šwam:

berta, wýtečllý ťntolťt
Bowědino Už,že r 1471Wladislaw starssi

ssestnácttletý fdn krále polskéboKazimira powý

sseu sice Ua trlm český, ale Morawa že ď LUl
žicemi a Slew zťxstáwalaw područi chytrého krále

Uherskedo Matřásse, který pod zástěron ochrand
wiry katolické swou ťisst wic a wčce sslťčl a
protož ač wčdčl še Wladislawll jest:ozbodný
katolik pťere po korunč česke sahal a k dofae
ženi tohoto účrxlnwkrwawýchwálkách protiC:e
chum a jejich fpojencUm poťračowal Qpět tedh

wssecky země ke ťornně české patťici žasilě hnu
beny a pustosseno jfon; krwawým pak wálkám
tčmto tedrw r 1478 UčiněU konec na sjezdn
obon králu w Olomonri kde wefpolnon
smloUon Ustanoweno, aby Matiaš po čaš
swého žiwota podržel celoU MorawU Slezsko
a Lnžici Wladislaw ale aby zůsial tolčko krau
lem českým a teprw po smrti Maliássowě w
ostutni fornnni zeměsenwázati směl W bojich
těchtotoliro dwěměsta králowská na Morawě, too
tižUničow a Hradisstě českémukráliwťrna
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zůstala poněwadž byla téměť weskrzeslowanská;
oňatnimťstajakoBrno QlomoUc Znoju
mo a Jihlawa chowajčcčw fobě dťewahll
žiwlu německého pťilnula č Matiássowt co
ochranci katolikůw nebo Němci na Morawť

duli tehdáž horlčwými katoliky a tuddš ČechUw,
kleťč walnoU wťtssmoU ke ťalissnictwi byli pťie
lnuli nenáwidťli W těto borliwosti a nenáe
wisti wdnikala pťede wsslm Zihlawa krerá
wssak bohUšel padesát ler později jačbršy Uwis
dime horliwosti Uěmeckěhoprocestantišmu wssee
chna ostatnč města Morawská pťedčila

Tenkráte na Morawě zaujčmal (od r 1457
u 1482) stolicčfw Methoda Brotaš fyn
dana Waclawa z Boskowic Uluž to uslechtilý,
wyfoce ofwicený bystroumný a Uáramně wýu
mlnwný o šwelebeni sskol welmi pečliwý, a jia
nýmč krásllými wlastnostmi ozdobeslý Zfa pťix
buzným krále Jiťiho še strany matčťny jal fe
býrř prostťednikem meči králem timto a meži
stranoU pánůw katolickýchžbran prottkrálišdwiu
hnnwssich Z podaťilo fe mu hned na šačátkU
bouťi wálečných aspoň pťiměťť r 1467 mezi
ňranami wálčicimi zjednati. Zak mile wssak
Bawel ll klatbn Ua Ziťiho krále obnowil a
Brotafowi práwo odjal ftatkuw biskupskýchu;ť
wati pakli klatbu tu weťerě neohlási a wssee
liké š Ztťim obcowáninepťetrhsle tedd Wrotaš
jfa poslussen ro;kazu papežowa r 1466 klatbu
dotčenou we jmenu pape;owu ošnámil a ke
ňraUť dánu a mťst katolických rozhodně pťistoUr
pil. Za to byly statky jeho od wojska Jiťiho
ňrassně hUbeny a puftosseny, tač že Brotaš chtčje
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papežowa, arcibiskupa Montrealského kterýžpoa
dobUě jako Blrdicin toliko dUchody bjskndskébral
ale nikdy do QlomoUce Uezawital a jen swomt
administratory welikon diocesi tUaž dor 1497
sprawowal

N 1497 Ucházelife opět kanwniciOlor
moučti w Řimě o potwrzeni biskupa jejž byli
fami fobě jedUohlasuě wywolili toližssestadwau
cetiletého sice ale wýtečnél)o kanownika Kra
kowskéhoStanislawa Thnrza rodilěho
Uherskeho braběte Z dossli čehož Užtak dlouho
byly fnažně žádali Nowý biskup, který až do
r 1540 dioreš Swato MetodějskoUfprawowal
hned následujiciho léta (1498) we Wyssko:
wě slawil synodU ku které obřšným listem
wesskeré podťizené dnchowenstwo wyzwal aby
kázen dlouhým meziwládim pokleslou obnowila
cirkewninm žiwotU kdťčwějssimu lesku a rozkwětU
dopomohl K UčelU tomu festaweno na synodě
té padefát prawtdel žiwota a kázně cirkewni,
z nichžto Uěkterá byla dokonce nowa čafowým
potťebám pťiměťená; ostatni pak starssi už na
dťiwějssich synodách daná ťedidla byla nyni še
wssi pťisnosti obnowena

Bťefe wssecky tyto Usslecbtilé fnahd biskn

pown pližika a ssiťila fe Ua Morawě buťeň ro,š
ličneho fektáťstwi aniž tomU pťitrž Učiniti mohl
misionáť od ?llerandra 71 na Morawu po
flaný,Jindťich Znstitoriď Marnč také
biskup na sUěmUw BrUě (1505) prorestowal
proti fektám a jejichochráncům mezi pány Wy

.nessen sice nález, aby jejich schůzkd byly zadoa
wězeny, jexich šbory šawťeny a jelich spčsyspáe



Bohuslaw zc Šwambelka. 137

leny Nebylo wssak ránů, kteťi by fnaby bťu

skupowy bdli důraznými skUtkypodporowali
K tomn jessrějinezlé se pťidrUžilo Šlech

nri todo časn co patronowé (ochráncč a zadau
walelč) far neostýchali fe dle libosti ztenčowati
ned Ujimati nadáni far, žáwěli faráťUw rUssiti
a dozústalost jejich U pťijwojowatč Za toUž
přičmou byly fary Ua mnoze opusstěny a lid
nemaje ťádných pasiýťUw stal fe tim snáze koa
ťiňi neb lupem kaciťuw Mimo to mistami duu
chowenstwo ménč wzdělané a mrawně pokleslé
dáwalo lidn poborsseni, jak tobo doswědčnje kou
der (form. Cap. Olom. f. 293) kapituly Qlou
moncké Nicménč wyskýtaji se i w této době
mrawni pokleslosti skwělé pťiklady wroUcUézbožu

nosti a oběriwé lásky jak U laičúw tak U knězx
stwa Dixtaz to že DUch fwatý wánkem swe
mčlostl Cirkrw prawon nikdy owiwati nepťestáwá

W Čechách walna wčtssina byla pťilUula
kc laltchn a jen menssina co úplně katolická přin
jlmala pod jednon Z zde mezi katoliky Ualex
záme pťektásné charaktery Takowým k p wuu
nikalpan Bohuslaw ze Šwamberka Bie
ssel o něm nejmenowaný frautisskaxlckee)jenž w 16.
stoleti u wdsokém stáři žiwot waj doťončtl w tato
siowa: ,Ban Bohuslaw byl rodU Šwambera
ského, muž flussné wýfosti wssecken hnátowitý
a w ramenách a plecech rozsslťený prfoU wy
sazených a silných, w obličeji pťisný a w zeo
zťenč drozný, wlasúw ssediwých, w ťečechskrowný,
w sltbn wěrný a drželiwý Tak jpem jeho wyu

U) Wiz !lmbologii z literatury českčdobh stkchl odp Z Zia
tečta lď58 str 88a 89
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zUamenal když jfem nělolikrát šnim byl Doa
brým byl miloftiwý, ale zlým hrozný a msti
telný; w oděni byl statečUp a witězstwi žádo:
stiwý; mnohým byl sirassny a hrozný azwlásstč
kaciťUm; neb jest byl prawé kladiwo
na kaciťe Zednoho časU těžce se byl roz
stonal i dal fe oholiti a Upoťoťiw se Bánu
Bohn, wstěhowal fe do Blzně aby tam pilUěji
Báml Bobu slonžil nemaje takowého roztrženi
jako na zámcich; a tu pobyl nemnoho dáwaje
fwaté almužny Yle potom mnozi lidé urozeni,
když do Blzně přijeli, wsslchni bo nawsstčwoa
wali a netoliko roztrženi jemU činili, ale také
U welikoU ztrátn jeho přiwedlč Bl protož fe
odtUd wystčhowal a Uazámcich swých jako prwé
pťebýwal; awssak ani w tom nebdl bez ússtipo

kůw mezi lidmi jakož obyčej lidský jest, že poa
dlé nakaženého fwého pťlrozenť i dobré obráti
we zlé a každý, w čem sam jest, i do jiných
má domněni a tak foudč Llle muž we swč
rnosti trwalý a stálý Uedbalna lidskéreči zUajr
dobťe že slowa š wětrem pominou a hťiebjim
wždh zůstane a což dobrého kdo dobrým úmyx
slem Učini za to od Boha odplatU wezme Bl
jakož jest pťťslowi, že kdo Ueniwěrný Bodu, ne
bUde wěrný ani člowěku: tento pak pán poněn

wadž byl stálý n wiťe kťestanské tim slonže

BohU, byl stálý U wěrnosti králowské tim šslouš„ečlowěkU Neb když lrál Uherský Matiáš nao
wodem a radoU některých zrádcú z Čech (jakož
Uěkteťi z nicb byli čtwrceni) úklad nebo pikel

Učinil o králi českémWladislawowi anždrabně
zámkůw mčl w Čechach: rozličnými chytrosimi
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a podwody ssel Ua pana Šwamberka Bohllu
siawa abh k téže zradě powolil a nťkterého
zánku postonpil jemn, aby tndy dokonal cojest
winil; i nemoha nižádnou lahodnou ťeči ani
slibp jeho od wěrnosti odwésti protož takowou
lest na nťm nložil, aby pozwali jeho do Bu:
dťjowic a tn aby ho jali a do Budina pťi:
wezli. l tak se jest stalo, že jeldo BUdějowtc
a tu byl jat a nesen do Uher TU nižádného
uwčl o sebon než jednoho wěrného slUžebUika,
ktrcý pilnť wsse znamenal co mu fe dálo tu.
Bak bdlo zneimo králi i wssemn králowstwi, že
teu rptiť stmečný pro tu stáloU wťrU a wěonU
ůálost netoliko hlad žizen, wězeniajiné Uehody
rrděl ale také chtěl Uatom Umťiti Nebo byl
psal do Čech na fwé zamky wssem úťadnikum,
a lw zamtňw pilni lwli a žádného Uepousstělt
a by pak listowé jmenem jeho slošeni pťissli
alw jim newěťili a jednoho haléťe abyza Uěho

nedeiwali. A tak w tom wězenť byl až do toho
časa, kdož se spoln sieli král český š Uherským
w Qlomouct a tU se fmluwili a o nčkterá města
tu odnťnn brali; a on w tom také byl pro
pnsstča Znal je dobťe že jeň lépe pro prawdu
muky dodstonpiti než pro lest azradu kestatkU
a zboži pťijiti a lépe fe cti něco swého ztratiti
a wéuč witi, ncž beze cti mnoho pokladůw dox
sáhmtl. A tak on pťi ctt pťizdrawi pťistatkU
zůstal a trpč pro sprawedlnost, w nebi ode
plath leztrattl.e
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eš. 11. Jinť wýtcčni latolici tčto doby,

žejulcna plinowč: Bohuslaw z Lob!owic
ra Hasisstejna a brmr jchn JUU, púU na

Kadani.

Bodobným krámým cbarakterem deikal
BobUslaw Lobtowic z Hasisstejua, jehož Olou
xmoUckákapirola co laika byla pro biskupňwt
woltla a o jehož dotwrzeni setakfnažně awssat
bez prospěchu w Řimě zasazowala Bow nax
rozen asi r 1462 ztratil už w útlém wťtu
otce i matkU a nemoha hodnoňč dokrorské účau

sien býti na wdfokých fskoláchBražských pro nea
fnásseliwost misirů pod oboji, kteťi dřimhoU t
hájeUi kalicha každého doktoranta (čtli o doda
Uost doktorskou fe fxlašiciho) zawašowali: wwdal
fe i Bohuslaw jako jini mnozi Cechowc katoa
lické wiťe fwých pťedkůw oddani do cieino na
stUdie nejprwé do Štrafburku pak do Bononie
a Ferarry w Ztalit Dosabmxw hodnostč dore
torské w ťimském i cirkewnim práwn projižděl
jesstě jiUá města Wlach a anrátil fe konečuč
r 1485 do Utissené wlasti Ua swůj Hansscedn,
kde ujaw dčdictwi hleděl bedliwě wssecko hoe
spodáťstwi w poťádek Uwésii Jfa horliwý miu
lownik wlasti še slzami toUžil na rozdwojeni
krajanUw U wiře a widěl w tom i rozpadnuti
azáhubn národa fwého S osskliwosti odwrac
cel se od ssilených obháerw kalicha kteťi ruo
ssili památry wťry, Uměni i sláwo narodni a

zastenal pláčem holnbiným stoje Ua zřiceninách
welebných někdy chrámů, na rUmech fpalených
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klássterů, tťchto bobatých záfobáren skwostných
poňadů siaré nčenosti, a wida města obchodem
nčkdy kwětouri oboťená a obywatelů témčťx
prázdná newýslownou byl pojat žalosti. S nex
smčmým též bolem pozorowal, kterak za pričil
non fwéwole U wiťe zmáhá fe pohrda a zane:
ddáwáni nsslechlilých nmťni i zdiwočeni mra:
wůw w celém národě. Brotož žalUře bol swůj
fwatémn českému patroml Waclawowi w beisni,u
we Ztné liči tebdejssi (r. 1489) siaw mrawni
w Cechách a kterouš z latinského pťeložil náš
slowčnný dásnik Winnťirký.e) Nemůžeme tomU
odolatť, alwchom afpoň nějaký zlomekz té wýtečné
ldásuě w staroklasickém rozměrů fepsaUě nepo:
dali. Di na počátkU pěwec k swatému Wáce
lawU wždychaje:

Dtčr bladosiawený, jenžrrwlasti jsi žezld držiwal,
Wšhledni na náš, poťawadž w obytech tebe jesst,ěUea

u beskych

Láska jaká k tomU národu wiže, jrmnž jsi dědičným
Drubdy welel práwem; nezbýwát ochrany žádné
erm aebodým w nchodách wezdejsiich,krom tebc pewná
Kotwice plawby nassi! Ukrutné núš sice wálky
Nt krwawi mečowé nchbl;r ani Maršeeeee)ncdčsi náš
Lrbfou chocholatou; fladeném již w obni, jak ondy,
Měitn neplápolajt, bczpečněna pastwinč tučné
Bmw scm a tam bloudl; ze polt bezpečnč si rolnlk
Urodu odwážs; žádnú w lrsnť neobýwá
Honsstinč zákeřnlk; nijakci Uciš nonze ncsouži;
Dost obili role, dosti winobmdo nam daln wsna;
Sláda posou fe w luzlch; we wodách ryb walně sebrmžl;
Zpťwáni ptactwa 8 bukotem zwčťe w báji sc každem

e) Wi; ipia jebofpod jmenem: Bána Bobuslawa Hasissteinskébo
z Boblowic wet a spčsy wdbranč str, 124. W Braze UZZZ.ň

U) Matď U slasýchpohanů Bůh wállh.
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Ro lébá; ani bltza ťrutá, anižc smrtonosnou
Na asscný wzduch trawcninou nassc oudy ncmrtwl;
J zcela náš moru soUsednsho ussetřila rána.
Máme i silU jarou; szžilá prsa mámc, moboucl
Snéft nehodu wsseliťoU: dUch, duchjen nesnrsitelným

od neprawostl lrci bťcmenem; neb k wlasti bynoUct
áska mizt. Ze silechty ncni, kdoby wěrnč se obce

Zastáwal. Již dosti na tom, w zlatohlawoli assarlat
lerčeni kráčime a wětřiti plásstčm Umime;
Že wrouci žaluder skwostnými kojtme bažanty
A Kretským wťnem; že slUhůw obkllčeni bcjncm
Stále tčkúme, a pťtwětiwé wssem twáťe jewimr,
Bytbhppekelný jed poťryté Utajiwalo srdcr.
Rozroo a po cti liché bažent wssady wládne; počesiný
Mraw i stud pominUl; pťlbuzná čistotč prawda
Wrátila sc k Uebcfům. Wássnt kam náš žene zcipale
Tam fc hrncm. Liijem si a máme za prawdn, co

marný
Blud nebo prawdč Boži odpornci powčra káže,
Diw že diwé swátostiee) na jižném NilU wyniklé
Též nezawltaly k nám. Skwostný strojiti kwaš Umime,
Nlcinouš“) moUdrébo jaťým byl poctil Ulyssa,
Ncb TrojskemU jarý krásná Nenéowi Dido
Uprawila. Jldáme tissi, dokawad bťicho jesitč
Winem nepťckypl; pak, pak w bowor ústa se náblc

RorzwazUjl. Nečckrjž ale od náš ro mlnwy čestné,Ja by se rozbujcné zbčři mohla Uti iti bouťe,
Jakby sc w usz jala; kterak otčiny sláwa by opčt
Zdwibla se ke sláwč dťcwni, a jaťý asi zákon
Prospswal by lidU: bowoťil o křiwých slibech, o lsti,
Bl kterakoU úlisnosň Ukonejssiti dá sc

cn powaba; ťdy jaké slowo dal, nef dčwčinU objal
Namluwenon poprwé; kolikrúte za jc nou to páchal
Noc a jakých spanill jcbo drUžci prowádčli kouskůw;

e) Qbawná modloslUžba starých Egdptčanů čtčni zwiřat n. p.
wolů, pfů, koček.,krokodilů, zlásstč pak bška Apiauau

U) Alci,nan lrál Fajakň na oskrowčKorfu byl welmi bož
skinskh a sdrojil skwostné !wasy. Takowým kwascm poctil l

j bloUdiciho rela Ulhssa.
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Zak weliké we schráni chowá zlata zamčrno břlmě.
J mčhodék, w labutim, btdnlci kochejtc se lůžku;

šnrpurowé llbcjtc, dokad wám libo jcn, ústa;ožmařilých prowozthc kratochwil a úklady dlwrám
Ciňtež a rozkochant kc chlipným wiňtc se ňádrům;
Rozkosse pitr nowč napoťád! Co by ráčilo mlsnč
Hrdlo„ plodiž moťe, zrmč, plodiž wám obloha jasná;
Bczwinných utlačujtc, a swými se pyssněte otci
A pradědy; wssak nasiane čaš„ takowé ťdh weselky
W plúč a naťikáni proměnt černčho Yderna ee)
Ktál a fldl!auWěru bylby radoUtakowéhotokmetstwa
Rozsittil Otakarfi) swon od mořc až k moťi wlúdue?
Bduw on Blpy pťcssel, a práwo a zákony wlaským
Btcdpijowal mčftůme? Llle prstrm rádčji ústa
Zawsu; nebot kdy jažyk swéwolný prawdu powidá,Týlrmjejtrbaji.uuuuuuuu
u uu uuo Wssak i lidxmrawy panstwa se ťidě, Ubibá
W brzpráwl sirjné. Pťisahát ncprciwč a kontt

, to žcrt, wlasy pak wonnými potirati mastmi
Tot wzloš; dlonhč při lichých nocitrciwiti kostkách,
Zábawa urozrných! Starodáwné již již utnchln
Wýznam slow; moUdrému ssibal, ssetřiwémujižrodňal
Zmeuo a náš lakomec; slawného eamťtati Rima
Swátty„ to eest učcnost, a padouá?ů ftřici se, pýcha;
Kdož Uchotit c Umi, ten za zdwoťilého wyhlássen
A welebcn. N by pal nezdcilo se, že lbu, i pťiklad
Mčj zdc nassich nemrawů. chnčnoU žcnu wlastni
Nřkdo prodal za zlatých pět fet; ač dloubo žiwil sc
Bři dworn kralowském; i kUpec takošoéto se mrzké
Koupč boden wynasscl. Ale ten, tcižišoli se, člowčk
Skutlu nhnl litujce? Ba chlubl se a zásiuhy pťedkůw
Rozkládá, a blawou dázl, jaťoby k jcho wůli
Bssccko bylo stwoťeno, co kolem swčta rozlit

9 ldernu podswčň,pelloe f
U) Bkwnsl otakar ll., krél český, jcnzsr. 1255 wtrbnul do

Bnu, pobanské ošdwatelskwo ro bitwe welikč porazil a jc
piůamil, ado powerp pohanské puňili 7a sc pokřestatidali.
Ne to n!daleko baltického mokcwystawelslawné mčstoskrúo
lodec cůi lůnigobeň.
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ijlmá oceán. Než wizme, 7e Bůb w nebi wládne,
e zde žiwot swatosrádržns jiz trestu docházl, u au

Clowěk, jenž takco hanebně jednal, byl,
jak dále z básnč wyswitá, jakýsi Uroǧenec,který
též Uelidsky š poddaUým lidem zachazel; nebo
pčje dále o něm básnčk:

u uuuuuu nežoneUnoprodajce
Manželko proti lidfth Ukrutnčji nežli sewerná
ZUťt medwědice; jako nic tomU lotru widl se
Sttti člowčka dáti mečem, protože trochu wice
MU w kanmech zatopil. Žc to fmýssleno námi, nee

mhsli:
Qndyto takUčiuil.uuuuuu e

Nyni pťecházi Usslechtilý básnik na beza
práwi, která se tehdáž od pánčiw ťatolických i
kalissuických Ua mnoze poddanýme děla, a ostťe
je káraje, ač fám Urozeneč byl, pěje dále:

u uu u u Po wssechbldnlkU, co prospčje tobě

Lišati prach kaplách, co pěfti w ňádra se bsti,B žiwuali skracuješ nuznému, robotoli a činžl
Nesmsrnýechjch Ukládáš, č nebesůmuli fe dlwáš
S twáťl nádbernou, mrzkoftl nrznaje wlcxstnlche?u

Pak Uaráži na fwéwolně trbánč swazkůw
manželských, jaké fe orxoho času bohužel thsta
wyskýtalo, i touži žalostně:

Dotan jenom, mnnželfama žedwčma nčkdonrdáwno
Zákon a práwo russil lidské, a sňattu nowébo

ádostiw, starsss roztrljnoUt wazby newáhal.
Kdoš, komu náleželo to pokcirati, čistil a chwálil
Jrsstč zločin tnkorm,au wu u u

N nyni ličč swatokrádeže, jicbž fobě páo
Uowé Urozeni, jak Už w dějich Ua Morawě pon
dotkmxto, na siatrťch dUchownich, ena chrámich
atd. dowolowali a di:
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Jak mnobo má u nefplt Uejkrutssťwrab člowčo
čcnstwau

Rozdslných stranwsra U neiš. uuLlj práwč
co loďka

Weslaťe pozbawrná morsiými sc pťlwaly zmčtá;
deorným diwoci wichrowé zabnmosse ji wánim
Uchwncuji my podobně beze wsss rozwabn různč

Sc zmstáme, ani wčdomi, proč na swčtč dllme,
Což nassc spáfa, jafá ctnostným jc zasllbena sláwa,
Ký wsschocil a soneczuwu

Ql nyni obraci fe zbožný básnik k záwťrce
opět k tomu, š kterým začal, totiž kU swatémU
českémupatronu Wáclawowi ťka:

u uuu u uwx Q pťispčjjiž Btčc milostný,
Nám na pomoc! aj lid swěťrný twé ochranč již již
Pospťchá ku propafti; brqžst jentu šábchx náhlá,
Jestližr rychle se neslitujro, a š báně ncbeské
Pefla již otwoťený jircn polknouti brozici
Nassc drabč dUsse,záworami známými nezamkneš.

Jaká to bohatost dncha, jaká to wťelost
a hlubokost mrawnťho citu, jaká to upťimna
katolickost zrcadli fe w tčchto fpanilých dUchou
wých kwitťách usslechtilého báfnika! Nenadfazu:
jeme zajistě twrdice, že Bohuslaw z Lobkowic
bohatosti dUcha a wýtečnoix wzdělanostč xossechny
swé wrsiewniky pťewyssnje a že jmenowitě w
plodech beifnickýchjemn tehdáž rownédo nebylo.
Tolikéž neobyčejnou známosti fwěta pťedčilnade
wssechny, nebo procestowal netoliko nmoho ťť;o
stanskýcb ťissi na západě, nýbrž prossel ina .whx
chodě Syrii,r Walestinn, Blrabit, Egdpt, MaloU
Bsii, jižně Recko a mimo to i wefskerou témčť
Ztalii. Z eest tčchto obohatil ř son wlast
hojnými pokladh památek siaréwzdělanosti, drao
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hocemtymi zlasstě knihami a wzácnými plodir
Uami ricozemskými Zsa jesstě na cestách těchto
wolen byl od kapituly OlomoUcké za biskupa
Morawy, z čehožsepťiteljeho Oldťich an
z Lichtensteina wýborný biskUpTridentský,
náramnč radowal; pročež i nejsnažnějt ho lia
stem od r 1490 kardinalowi Ostienskémn ZUa
lianowi odporoUčel dáwaje Bohuslawowi toto
kráfné swčdectwi: „Bocházčt dle wědomi mébo
netoličo z rodU wysorého a z tétěž wlastč, ale
mimo mnohé zewnitťni tělefxté pťednosti jest on

cakč muž welmi Učený, latině a ťečriněwýman
wný ťečnčk silofof, práwnik a w pismech fwau
tých dobče zdčhlý Bodobně sobě také mnobo

rnosti ofobil; jest mirný, stťidmý, zdrželiwý,
fwťtsičmn zbožť erddaný, stydliwý, čistotný, tať
že se ani nejmeUfsi nakloUnosti k nedowoleným
rozkossim u nčho najčtč nedá

Zpráwa o této wolbě dossla BohUslawa
prawě kddš Ua fwé cestě z wýchodU do Bená
tek dorašil Llč welmi pokorně o sobě fmýsslel
a pebe ;a mdlébo a nedostatečného kU podnin
káni takoweho bťemeua pokládal pťece nechtěl
také wolbě té se opťčti aby snad kdyby w tom
wule Boži byla Swrchowaného na wýfostech
neurašil Awssak Uepotwrzex: byw wŘťmě Ueu
npadl w rozmršelost a huěw, jakým ltdé ma:
lédo sire ale welmi pyssného ducha zahoťiwaji„
nýbrš zachowal stejnoU a klidUoU mysl pozUá:
waje a ctě w tom také wládnoucč ruku Wáně

Blč nejfakněžem pťece o siednocenř Čechůw
o Ečrkwi katolickoU fe horliwě zasazowal a za

7ú
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ton pťičinonpsalď) i Betrowi zRofenx
d er ka tehdejsslmufpráwci ktálowsiwi Českého:
Zak oud od tčla Ulatý mnsi i hniri i čerwy
hmyzděti: tak i mo, když jsme oddťliwsse fe od
oberné Cirkwe pťijimámzkalicha chtiwěji,nežli
slUssnebyto Ujali hned jfme hynouti počali,a
pod záftěron kalicha w tific jiUých
blndůw jfme Upadlt; kteťiž blUdowébU:
doUli ton pilnosti a bedliwosti dil strestáni,
dil wyhubeni co bude Uadtebe sslasinějsslho?
Zdá se mi že wim myssleni twá tajná totiž
že ty fe nedomniwáš by tobč pťilešelo o to
pěči miti, protože Uejsi knězem a že duchownim
pťileži slUžby Boži Nle mniš že jest tobě na
tom dosti když za twého hejtmanstwi nic sene:
stane proti práwUUl lidským a proti pokojizemě
Qlle i pokoj w tať weliké rozličnostt Uáboženu
stwi o tčžkem kdy pewný a stálý býti mUze
Neradimt já tobě pokoje russltč; Ueb jest neja
Utěssenějssi wěc pokoj, ale než se oč pokusiš
máš wyzwěděti oberneho lidU wůli a Uchla
choliti nčjakým obyčejem opatrným frdce jejich,
a k tomn mysl některých těch, kteťť chti obecni
dobré zachowati k sobě priwinoUti Mnsištaké
k nim we sněmich mluwiti ty ťeči kteréžby wice

pťizeň k nim twou a milost otcowskon nežli
pýchn a nenáwist Ukazowald Neb ta lékaťstwi,
kteráž twrde ssije fpisse sklonnji, Uežlč zlomuji
mnohem jsou bezpečnějssi i snadnějssi ?l pťi
hodi fe potom fnad toto, že ježto by tč wálx

m) List tento pťekrasuý a dloubú psáu od Bobuslawa z Lob
towie českd pončwadž byl určen k weťejnosii, tnapomťnanť
totiž i jinúch panůw, !teřt latinč Uerozumčli
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kon nrmobli býti pťemoženi, ro Umem bUdoU
podmančni. Z fami kalissnici jina nakaženi ne:
mčnť uež my maji w ohyzdnosti a hrozifejich,
ktcrťžto kalxssniky já hyzdim, wssak tak, že jew
nťčw chwálim. Hyzdim pro toto, že jako nán
poj sice zdrawý, w jiný čaš a na jiném mistě
přijalý k záhubě se obracuje: tak z kalicha
piti jedcm nepoflussenstwi nakažené
mnsi býti smrtedlné; chwálimpak proto,
še majice na takowém z kalčcha pitč dosti, nic
jiučdo proti náboženstwi kťeskanskěmu Uečini.
Th talissnity oněmt starými sUěmuBasilejsiébo
swlonwami, nebo jinými, kteréžby mohťy býti
trpiny, pode jho Cirkwe Uwedené pťipojišcli,
bude toto, rop se pťiházč we wálce, že dobnda
nejodraženťj la nejpewnějfsiměsta strany, ostatni
potom fnadno búde dobyti.e

Nedosáhnuw siužby cťrkewnťBobuslaw pťi:
kázal se ke slnžbě dworské U krále Wladislawa
w Budiuě. Awssak žiwobytč wj těchto kruzťchse
jema brzo znrlibilo. S nechUti fwrchowauoU
bylotě jemU fe diwati na hrdé a žawilé dwo:
ťanů nťkterých sobě počiuáni, a wida, „že pro
pletiedy wsseliťých stran,ej jak di p. Winaťický,
niťm,z t obecnémU dobrému wlasti swě,nepro:
spiwa, opnstil po roce„BUdin.e Nawratiw se
na fdůj milý hrad asisster, oddal fe řžocela
dťdeim a blahoděenhm stutkům. Bro laskU k
wčdám a literarnym prácem Uikddse Uezafnou:
bil, alebrž swoboden jfa weždy tim činněji na
ožiweni literáturd čili pifemnictwi půfobil, a
práwě kt:yšjfpčsowánim historickýchpamátek wlasii
uasi fe zamťstnáwal, pťekwapen jest fmrti 11.
lisiopadn l. 1510 asi w 48. roce wťru fwého.
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Bťekrásně a spoln úplně podlé prawdy
liči charakter jrho pan Winaťickýtakto: Slična
byla postawa BohUslawowa W oku jeho obx
rážela se spanilá dnsse; wyfokr čelo dodáwalo
obličeji důstojné wážnosti; w cele twáťi jewila
se wlidna pťiwětiwost; wýnxlané rlh prozrau
zowaly hojnost a jasnotu jeho pomyslů Utlý
cit jemné frdce ohniwá fantasie pronikawý wtip,
zdrawý fond pewná wňle a smyslwesměš ussle
chtilý byly 1mem oswlreněho ducha jeho Umťni,
wlast a cnost, tato spanilá trojice, dělily se o
celon jeho bytost Komn to tré swaté bylo,
snadno sobě ziskal pťizexl jeho Qsobnim toliko

zásilchám pťičťtaje cenn Urozen drl pokládaljea
diné za podnět k následoweini sšechetných aslau
wných pťedků Známosti dncha sweho rozssičox

wati byla jeho roškoš: od dobrých a wždťla
ných milowánu býti jeho sláwa W obcowáni
byl nepťetwáťeuý w mrawech neuhonný, mirr
nx.sti ssecrnd Učených ss,třdrý byl podpůrce
poddaných wlidný pán Uťadů a dústojenstwi
ctižadostiwě nehledal; Uikdy se ale od služby
wlasti a cťrkwe neoddalowal Wlask Upťimně
milowal a o sláwU jejč horlll: k wadám krax

jjaUU wssak očč nikdyxxezawiral. Wěren Cirx
kwt katolické hájil zákony jeji proti nepoa

rwolaným odpůchm: neťest a nekázeň, kdekoli
je Uassrl nessetťiw ani osoby ani stawn pťisnč
káral thody wlastnč welikoU mysli fnásseti
Uměl: strasti oberni pohybowaly jeho nsslechtia

loU dUssi. Bohnslaw byl weliký mnž
Rowněž tak sslechetnť smýsslel a jednal

siarfsijehobratr ZaU pán na Kadani, který
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nám w jazykn českoslowanskémzůstawil dwa kráfné

fpify totiž ,popiš ponti jeho do Zernsalémae
pZdráwa a nančeni fynn Zaroslawowiél

W;árné fpisy td wešdy fwědčiti bndou o jeho
ofwťrenosii hlnboke a wrourne pobošuosti imilé
fpantlomyslnosii Zemťel r 1517 a pochowán
w Kadani we klássteťe, jejž byl sámzaložil

š. 12. Slilmé strcinlyobccnébo šiwota w této
době.

Na těchto skwělých wzorech katolických wýx
tečnťkúw oko š rozkossl spočiwá awssak nutuo
nam téš Zirati na stinné čili čerué stránky teh
dťsstho žiwota poxlěwadž w nich Uamnože por
zorowari mocné podnaly k nápotomnim box:ťným
dťewratilm Král Wladislaw byltť sice powahy
ufsiechtčle loskawc a mirně ale pťllissuá dobrota
srdce jebo zle fe hodila k časilm kde rázUosti
welxké tťetxa bylo aby zastaralé nepoťádko od:
kli;end nox. owzniklé lnohulxxéspory wyrow:ány
ablahonosx:é šáklady ťádU nowého položeny
bdly Nrmoha žádslěxnu který ho o něro žáx
dal ničeho odepťiti mnsil je nad mirll wrtťa
wdm státi an brzo fe nUcena citil odwolaci co
bdl w pťťlissne dobrotě někomu Ua Ujmn druu

bébo powolil Zeihnbné následky takowé slao
bosti nká;alo se jmenowitě tehdáž když Wladia
jeaw po fmrti Matčassowě také kralemllherským
nčiněn do Budina fe dťesidlil a fprawU kráa

lowstwi Českého nejwyšssim úťadniťům zemským
odew;dal Uťednčci dňchody králowske ke swému
wlasinimu Užitťn obraceli, tak že kral maje
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dworskě slnhy swé wypleiceti weždy w nefnázťch
peněžitých kleměl. Tak k. p. mufel Bohuslaw
z Lobkowic, když ode dwora králowského zBUn
dina na Hasisstejn se nawrátil, jesstě několtk
let čekati, nešli mn slUžba jeho wyplacena byla.

Mimototozlo wyrojilo se pťičinoUpťilissné
dobroty a showiwawosti králowy jesstě hejno
jiných mnohem horssich nepoťádků. Za jeho nee
dťitomUosti w Braze zbnjněla náramně sslechta
lčeská, wyjma lgž jmenowané Ussiechtilérody,jako
Lobkowicůw, Swamberrůw a mimo ně Towax
čowskýchz CimbUrka M), Bernstejnůw, Zeroti:
nůw a. j. Nadnžiroajice wzdálenosti a dobro:
srdečnosti králowy Usilowali rozbujnčli sslechtin
cowé Ua lid sobě poddaný to famé těžté jho

šerolnčctwi čili rabstwi wložiti, které uždáwno
ssw Uhťich a Němcich panowalo; iukládalilidu

pod rozličnými zástčrami nowé a wětssi platy,
lěžkě roboty a jiné powinnosti, zapowidali poda
daným stčhowati fe z panstwi na panstwi anebo
do xněst bez panského powoleni, kteréž owssem
xjim ponejwice odpiráno. ?lno i tobo si Ua slau
běm králi wdmodli, že poddaněmu nedowoleno,
aby proti páml swémU co žalobuik pťed foUdu
cem zemským wystonpil. Tato swéwole tak wyx
fokého stupně dofáhla, že wýtečllý Bohxlslaw
z Lobkowic o jednom urozenci swého časU,ktea
rýž i swon manželkU prodal, takto žalostně pěje:

ze)Zan a Etibor Towačowský z Čimburka wdnikali
jmenowitč horlion láskoUwlasti. Bůfobentm Etibora Usta.
noweno r. 1480, aby w7 dr,sty zemskč morawskč budoucně
wklady se dúly jǧazhkem ccskhm. Tenlýž Etibor sepsal také

práwnickou slawne známou lnibu „T o w ač o w s ko u.“
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u u uu uu nrž onennoprodajcc
Manželky proti lidstwu Ukrutnčji ncžli sewcrná
Zuťt mčdwťdice; jako nic tomU lotru widi sc
xŠtiti člowěka dáti mrťrm, protože trochU wlcc
Mu w kamnech zatopil.

Takowéto Utlačowáni lidU chudobného mťlo
d náboženskěm ohledn to neblahé owoce, že
nčrni Btatrůw, dle Uěhoš wssecheUrozdil stau
dňw mizel a bratr fwé jměni jen pro bratra
mel, žc toto Učeni zdálo fe lidu poddcmémn
ldýti fpáson ď nebe poslanou a že sslechtice,ou
kteťi k jeho straně stáli, powažowal za nrjnssleu
chttlejssl wýkwčt národa, ostatni wssechny ale
za nkrUtuou zběť w podobě lidské. Bl jelikož
lid krátkozraký takowěto Uemilosrdné peinůw mnoxx
hých počináni wiťe katolické Uejwice pťipifowal.z
od antikrysia prý weskrze nakažené, ký diw,llže.
ztakn jeho zakalenémUpožnenáhla slunre prawdy.j
katoliáě docela žapadlo a že posléze skoro Tnáu x
prosto oslepnul pro naziráni na Utěssené kráfy
prawé choti Christowy, Cirkwe katolické?Owssem
se Ubohý lid ten náramně mýlil, aU siital
na Eitkew, zač ona nemohla, čemU i nerssleš
chtilejssi syUowé jeji jako BohUslaw a Zan z
Lobkowic a j. nsilownť bránili. Zpomeňme
fobč jen na siowa BohUslawowa wýsseUwedená:

u u u ou ,uu š?o wssrch, bidnikU co prospěje tobčLťzan“ prach kapslá , co pěfti w ňcidra fe bťti, x

Bbžiwueťi sksacheo nnzyémU, robotelž a činži p
ermirnych jemU Uklcidaď, knrbesůmrlx sc dlwciš
S twářt nádhemou, mrzkostl nezncxjcwlastnlche? atd.

Bodobně nsslechtile smýsslel i jeho starssi
dratr Zan, neb we Zprawě a nančenč, které

dciwá swéwn synowi Zaroslawowi, prawi k.němu
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w nassem jazyku materském: Bnď milostiwý
swým poddaným cbcešli aby BáU Bůh milou
stiw byl tobě u Slyš rád každého též, chuu
dého i bohatého w jeho potťeběajemU kefnras
wedlnosti dopomoz anebo dopomoci kaž těm
jimž to Učiniti pťislussl, a skrze to láskU od lčdi
a prosbu kU Bánu Bohu mlti bUdeš za twé
dlouhé
pěkně o lidmi poddanými a nečtčljimkťčwdy, ať tč
raději chwálť, než by tť pťed jtnýmihyzdilčatd.

Podobnč záhubný wliw měla na žtwot
eirkewnč dloUhá rozepťe mezi stawem městským
a mezi stawy wyšssmi Tito jali fe činitiwěci,

které čelťly proti starodáwným wýsadám měst
ským Browozowalt totiž žiwnostt které pofud

měsstaUé fobě byli wyhražowali jako U. p wae
ťeni piwa, i pťinncowali poddané aby tolikoze
zámrn jejich piwo brali, an zapowidalč jim
obili do mčst na trh woziti Mimo to majťce
foud zemský w rUkoU nedowolowali mťstům
statky ženxské kupowati a je w desky wkládati,

měsskany pakpťed foud zemskýiwpťťpadnostech
k fondům mťstským náležirich pohaněli konečně

i toho se domahali aby staw městský ze sondU
zemských dorela wyloučen byl Z odwážilt se
wsse to zákoxmč stanowitiafnesli libowolné náa
lezy takowe w knihU zákonnoU kterou r 1500
t tiskem wydalč Brotitakowým bezpráwimzdwia
hla mčsta žalobu U krále Wladislawa, který, aby
spor ten rozťessil, pťissel do Brahy, ale od pánů
toliko obklopen a od Uich docela opanowán jsa

wynesl r 1502 rozsUdekpodlé chnttsiawů wyšo
ssich, což, jar snadno pťedwidati bylo měsstane
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ňwo naramně rozhoťčilo Král dobrý ale slabý
znamenaje weliké mťsstanů rozjitťeni odwolal
sice rozsudek ale páni kteťi jej byli Už w zao
kony wtábly, nechtěli wice od Uěho UpUstiti

jelskož Wladiskaw w Čechach fe nezdržowal
prowozowany wsselikě swéwole apáchány ohawa
noňi jak jsme je wýsse od sslechetného Bohuu
skawa z Lobkowic wyličeny pozorowali Dloua
hotrwalá rozepťe tato foojená š krwawými pou
rrškami teprwa přičiněnim Usslechtilého pana
Witčma š Bernsstejna pod kralemLudl
wirem r 1517 pamatnoUsmloUon Swatox
wáclawskon Uarownána byla w ten fpufob
že města upUstila od wdhradného waťeni piwa,

panstwo a rytiťstroo pak od Uowěwymysslených
pubonůaxmých nowot jaťož t od obmezowani tťea
tiho dlasU mčňského na fněmich zemských

Dlouhé thto a krwawé rozbroje Uesly w

naboženskomrawnim ohledu jedowaté owoce
Hrozná fnrawost, zdiwočilost a krUtost počaly se

ssiřitťa pachano zloččny při jejichžto žpomince
uwsllidskážafne Jenowitť rotiťZiťiKopid l a Ua
stý chtěje dobťe zasloUženc odpraweni bratra
fwého pomstiti na mčsstanech Bražských kteťi
jej pro wraždn stiti dali, ofekawal mčsstanUm
netoltko Bražským Uýbrž i jiným kteťi do ruo
kou jebo padli ruce i nohy, ajčne ofoby stawU
rdtikskébo smoadali messtany Ua silnicich a olU:

powulč je nasilnč jako lotťř Cela země bylax
plná takowých Ukrumosti a ohawnosti aco neř
wice při tom podiwno úťednici zemsstř nebráa

utli těmto zločinům K neťestem podotk:tutým
owssem fe wýbornč hodilo nowé ewangelinm,
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které po málo letech mčlo po oboru kťestansiého
swěta Lntberem zawzniti, ewangeliUm totiž o
wiťe, ťterá sama beze skutků spasi člowěka Tak

we swéwoli wsseho druhu dťepicč mysli bylh
arcit wýborně pťiprawenoU půdoU pro simě nou
wého onoho ewangelta.

š. 13. d) Staw nčiboženskýralissnťrňw za
panowčini Wlndislawa ll

Wladislaw ll korquwán na králowsiwi
české(1471) žawázal fekalissnickýmpánůmjako
druhdy cisaťSigmuUd hájitikompaktatal 1479
smikil na sněmUBražském pány pod jednou čili
katolickč 8 pány pod oboji čňli š kalissnickými
Slibeno sice, že zachowán bnde mir mezioběma
aže obojisirana o potwrženikompaktat w Řimč
se pťičini Qlle potwrzeni takowébo papežowée
kalissUikům stále odpiralt jasUě Uabližejice že
w tomto různěnitolsko odbojproti Eirkwi obecné
fe Ukrýwá a že še žcidnou rewolnci se nesmi
fmloUwati, Uejméně wssak 8 rewolUci cirkewni.

Z takowěho odepťeni owssem kaltssnikům

náramné wzessly nefnáze, jmerwitě co do ofob
dUchownich Nedostáwalot se jim knčzů kteťi
by jim fwátosti pod oboji pťisluhowali, jelikož
wssem okolnim biskUpům zapowěženo swětiti na
ťnězstwi žáky české kteťiby od děkaUa kapitolh

co papežem Ustanoweného administratora arct
biskupsiwi Bražského wyfwědčeninemčli; ten ale
ho odpiral wssem kteťižkolineslibowali swatoe
swatě že toliko pod jednon wečeťi Báně roza
dawati bndoU Nemajice tedy dostatečnýchknťzň
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úťad fwůj Tim kalissnici borliwi nad mirn
potčssenč ťaždým dnem směleji proti katolikům
wystupowali Boněwadž ale páni katoličti na
fwých panstwich, kde i kalissnicč byli toliko
kněže pod jednoU rozdawajici na farp dosazoe
wali bylot se nowých krwawých oorržek obán
watt a protož ťral Wladislaw o nowé wssech
stran fmiťeni jednati se jal awssak žádného
dorozuměni a narowUáni nedocilil Nebo kaa
tolict chtice papeže poslussni býti, nefměli fe o
wěcech wiry fmloUwatč š těmi kreré Řim kaa
ciťemi nazýwal a protož se kalissnikum toliťok
úmlUwě o pokojt na osm let Uabizeli. Horliwi
kalissnici wssak zawrhnuwsse takowé Uabidmlti
tim jizliwčji proti katolikům sobě počinali. Za
tou pťičinoU se konsselé Bražssti, nawětfsim dile
rozhodni katolčci němečti o zajmutiněkolika neju
horliwějssich kalčssniků mezi fousedy usnesli Zak
mile fe o tomto Uaměťeni konsselň w odcich

Brašských powěst rozssiťila, zboUťili se horliwč
kalissnici proti konsselUm wytloxlkliradntce nču

které konssely katolické neb mirUě kalissnickě ž
oken wyházeli a zbili nad jtnými foud Uččnili
a tatanům je ku poprawě odewzdalč (1483)
Král krerýž fe tehdáž bnď w KutUé Hoťe aneb
we Hradci Králowé zdržowal neodwážil se
wrahy ty potresiati ačkolikatoliripro fon beza
pečnost Ua tom stali; toliko na sUěmU zemském
w KUtUé Hoťe (1485) zprostťedkowalmezt
oběma stranama mir na 31 let, který wssakpo
wyplynuti lhůty této opět Ua delssi čao byloba

Uowen SmloUwa mezi oběma stranama Ua
dotčeném fnťmn Učiněná byla napotom wedlé
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kompaktat základnim záronem, dle nťbož se náa
boženskč ppmťry mezi !atoliky a kalissniky ťiditt
mťly. Zakonem tim stanoweno, aby strana
strany Uenliskowala a nekaeeťowala, a každá ty
chrám podržela, které pťi počátkn panowáni
Wladiskawowa w drženi umělaj

eBy pak pokoj w zemi xtim jistěji se Upeu
wnil, jednáno l. 1492 opět 8 papežem Qlleu
randrem N. o potwrzeni kompaktat,w čemž
pánowč čessti nejlepssi prostťeder miru widčli.
Bouřwadž ale iteuto papež jačo jeho pťedu
chůdcowé potwrzeni kompaktat toliko za potwru
zenč odlee proti Cirkwi wsslm práwem powaa
žowal, bhla i tentokráte profba českýchpánůw
odmimuta. Náfledko tohoto odepťeni nejewtlh
se jesstř kalissnikům tak tťžce, dokud biskup AU:
gnstin Sankluarienský žiw byl, a pokud fe jim
podaťilo, po smrtijeho (1493) swěticihobiskupa
zModeny,Filipa de Nowawilla podobe
ným spůsobem jako dťiwe ?lugnsttna pro sipé
záměry ziskati. Kddž tento ale už po půlčtwrta
letech zemřel (1507), a niťdo jijm z okolnich
biskupů ěekance knězstwi wysxoětčri Uechtěl, nau
stal jim opět bolestne Ucitťný nedostatek dUchowa
nich. Aby tomu poněťud odpomohli,posilaližáky
ke stawn dnchownimu náchylné do wzdálených
zemi, obyčejně do Wlach, aby tam rozličnými
nezákonnými spúso„bd dofwěceni od kteréhokoli
hiskupa dofábli. Zádáno od nich obyčejně odx
řitániufe kalicha, lteréžto wýmince se oni sice
na oko podrobowali, jat mile wssakfc do wlasti

nawrátúli, hncd brz rozpaků pod oboji fpůfobou
sdátosi ollaťni wťřicim rozdáwalt. Z toho lze



160 Staw chnoth Bratrskč.

také foUditi jaci to asi pastýťi dussi lidských

byli, jenž timto spůsobem do owčince Banč
wcházeli Swět w nich widěl ponejwice mnžc,
kterým se Uejen důkladnč wzdělanosti, nýbrž i
úhonných mrawůw dokonce nedostawalo. Bročež
nelze diwiti fe e duchowenstwo kalissné čim
dále tim wice wažnosti a důwěry Ultdu poešbýe
walo a že tento dowěděw se o Zednotě Brau
trůw, we které nejpťisnějssi kázen a ssrědrá láska
panowala, we walných zástnpech se t nibrnul;
aniž tomu brániti mohla konsistoť kalissná w
jejižto čele siál administrator a jejiž údowé, jao
koži fám administrator woliwáUi býwali od
páUU pod obojč i potwrzowani od krále Nebo
jeji wážUostcodenně kle!ala a jejipolowičatost,
aU jednač ď nepťátely Řima fe bratťila jank
ale katolickoU jmenowána býti chtěla, rozhodným
a důsledným dUchUmfe na wýsost proliwila

š 14 o) Stnw ernoty Bratrnw za pn:
UowúUiWladislawa ll NúUka Řehoťowa

zlússtč Bratrem Lukússcm zmčněna.

Na Morawě jak už powědiUo panowal
pťed Wladislawem Matiáš král nherský Ten
l 1480 wydal rozkaz, jimž wfsiekni Bikarti
t. j. Bratťi ze země wdpowězeni Rozťaz teU
Uwedl Bratrd w nejwětssi neanáze Nebo kam
opoUsstějiceMorawn fe měli obráriti? Na zán
padě byly wssecky zemť tehdáž pťisně katolické;
tam tedy žádného útulkU se Uadili nemohli; na
wýchodě pač obýwali rozkolnici kečti o nimiž
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Bratťi žádného pťibnzenstwi nemčlt a mimo
Řeky panowali tamže kruti TUrri úhlawni to
nepťatelé kťestanůw Kam tedh se Utěci? Tae
kowými nesnázemi práwě Usilowal králMatyáš

blonzniwce k rozumn pťiwesti a wystťizliwěle ze
jnůw opět Cirkwi nawrátiti lee bloUzinost
nejednou z nesnázi a pťekážek jesstě wětssi Uae
búwá sily Nejinak Událo se i zde Bratťi
Morawssti widonce krajiny západni pro febe
zawťend obrátili zrakh swé kčernémU moťi kde
Um roštolnici nešdáli se býti nepťťzniwými
odebralt se do Moldawy BrwýzásiUp mUžů
šen a dxrek maje w čele duchownika Mikuu
lásse Slanského táhl tam skrzeHalič a
Bukowinn Wýwoda Moldawsiý Stěpan pťi
jal je dosti wlidně a dowolil jim kdekoli se

ufaditt a wystawěti město Mikuláš takoon
wlidnosil obradowán wrátil fe do otčťny, aby
odtnd druhý honfec Bratrůw do Moldawh zal
wedl Llle resta tato nedaťila fe walUě prou
rože Bratťi na reftě té od loupežniků pťepadeni
mnoho wožů a dobytka pozbyli Božnenahla
wsamě Moldawě počalo i duchowenstwo řecké
na Bratty newražtti a neždálo fe nepodolmo
že nřjakou krwaon potržku proti nim osque
Znechtělo se jim tedy dalssi zde obýwáni Do:
wěděwsse se toho Bratťi w Čechách poslali k
ntm jednoho še fpolnstarsslch, Eliásse Kťeu
nowskěho š ltstem w němž je tčfsili a Uapo
minalt aby pro wiru fwou, pro kteron fe wy
siěhowali wsselika jiná protiwenstwi snasseti fe
nezdráhali Ble když po smrti Matiássowě dou
drotiwý Wladislaw panem Morawy tUder uči
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něn anrátili fe Bratťi š Moldawh do fwé
wlasti

Zatim Zednotč Bratrůw náramný nastan
wal pťewrat Řehoť půwodce a arciotec jeji
horlil, jak wime proti pťijimáni Učenců do je:

dnoty a ro nejsnažněji Bratrd takowého ktokU
wystťihal Žádal též, aby kdokoli w UťadU pox
stawený fe jednotě pťidruži, fe úťadU fwého
wzdal bohatec aby žiwot chuděho wedl a nia
kdo abh fe nezanássel obchodem hofpodstwim
aneb wyráběnim nádherných wěci, nikdo abh
též nehájil swé pťe weťejně pťed sondem qniž
jaké swědectwi pťed nim wydáwal aneb pťisao
bon něco potwrzowal, radčji aby prý každý
hotow byl wsselike kťiwdy trpěliwě fnásseti

Řehoť r 1473 zemťel nikdy nebyw že:
natým alebrž w Uejpťisnějssi šdrželiwostč žiw

jja wssem floužil ža wssechny se obětowal
tndpž i také n swých wsseobecné důwěry aucth.
požiwal Tenkráte nebylby owssem nikdozBran
trňw pomyslil, že Zednota celá po 21 letech
spijy fwého arciotce a welfon část jeho nánt
naprosto zawrhne Ql pťece se tak stalo a státi

nluselo; nebo ležit to w powaže každetekty, še
postupem časil swe náhledy o nance Christowě

měni protože opnstiwssi skalopewné žáklady wěčné
Uezměnué prawdy katolirké se na pifčité půdě
ponhých donmťnek lidských ocitá Taťowá prox
měna nastala Zednotě když fe k ni pťidrušili
někteťisslechlirowéjakopan Bernard a muc
žowé Učenějssijako mistrkalissný LUkáš(1480)
tehdáž dwacitiletý, bratr jeho Zan zkussený
a oblibenýto lékať,Wawťinec Krafoni



Sněm Bratxrů w Brandejsu. 163

cký a Brokop z Zindťichowa Hradce,
oba hodnofti bakalárskon ozdobeni Tito na
fnťmu Bratrů w Brandest nad Orlici prott
zásadám Řehoťowým powolili aby i bohatci
a wdšssi úťedniri w ZednotU wstonpiti směli

antž by fe bohatstwi aneb úťadU swého wzdali
tolilo prý jtm potřebno weždy pamětliwými býti
welkých nebezpeči pro spasn dUsse w takowémto
stawn neb úťadu Bodolmě dowolenoBratrowi
přewšiti uťad pťifežnčho anebo rozepťi son
před foudem hájiti a k tomnto účeln swědectwi
:xronásseti: ano kášeli toho potťeba swrchowaná
xprmahu skládati Co do obchodu a hospod:
stwi čtlt krčmaťeni učiněna sice nčktera obme:
ženi awssak Uezapowidáno to wice jako dťiwe

ša Řehoře; toliko wyráběni nadherných latek
Bratrum zakázáno Stálo li práwo zjewnť Ua
strauě Brarra fměl on nyni rámě swětskémoci

wzýwati proti kťiwditeli a utiskowateli Bojeu
dnáwán lehdáž spolu článeť o dobrých skUtcťch
a jejich pomčrU kn wiťe a milosti Zdalot fe
mnohým (jaťo Lnťássowi), še Řehoť byl pťiu
lissnou ba wýhradnou wáhu kladl Ua dobré

skntkd a skoro žádnon na wirU, a opětjini(jaťo
Wawřtnec Krasonický) za to měli kladeli fe
prý wáha toliko na wirU a Učili fe, že wira
sama člowěra fpasi, že takoonto naukon fe
wsseliká mrawnost podrýwa že tudy tťeba,
oboje: wiru oe skutky dobrými spojowati, coš
owssem nebyla zásada z brusU nowá nýbrž
stará katoliclá prawda

Za pťičinou těto proměny w miUce Řeu
hoťowě ntwoťily se mezi Bratťimi dwě sirany,
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jedna pťifnějssi, která pro zásady Řeboťowy
neustUpUě horlila a drUhá mirnějssť, která si

obmťnU od LUkásse a Krafonicrébo nawrženou
pťifwojila Brwá pťifnějssi, nejwice w Bran
chensku rozsslťená mčla w čele bratra ?lmofa,
od něhož iBratťi Zednoty této Amoslth
sloUli Wedlé něho zdál se též bratr Zakob
znamenitým býti wůdrem L 1496 wyjednac
wána we slwru na Chlumci mezi občma strae
nama o Uarownáni fporn, awssak fmiťeni a
fpojenixseoboUwjedenceleknedocileno Strana
Bmofowa oddělila se od mirnčjfsi dokonce a
w tomto odrůzněnč po 46 let fetrwala, až
úplně wymižela
x Druhá pak strana, ktera pťikrost zafad
Rehoťowých zmirnila welmi se rozmáhala.
Broti ni wstupowali w zapaš nejwice kalissnici
a wssemožuě o jeji potlače:ri se zasazowali.
Dwakráte totiž r 1473 a 1479 pokoussclife
Bratťi swýmt do Brahy poslmwmi mlnwci o

to, aby mistry kalissné proti mm zUťici usmi
ťili a k lidskemU š nimi nakládani pohnuli.
Llle fnahy td nepotkalw fe š účinkem žádost
ným Kalissný dUchowuikKoranda po Uěr
jaký čaš i administrator konsistoťe pod obojť,
napominal pana KostkU z Bostnpic, který,
ač katolik, Ua swých rozlehlých panstwich se
Bratrům ochranon propUjčowal aby od tako:
wého jednáni UpUstil jelikož jčch záfady prý na
nejwýsse nebezpečne jfon

Bončwadž Jednota bratrská fe náramnť
rozmáhala, radili se katoliri š kalissniky na
fněmich, kterak hroznémU zrostn tomU pťitrž
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učiniti; nelw na 180 mil čtwercowých byli se
u; Bratťi po Čechách wýchodnich rošsslťili Na
j“chnfahala jich jednota až do SkUče, na záa
padť až do ChlUmce na feweru aždo Nox
wěho Města nad Metuji Wýchodněk Mo:
rawě čitali mnoho stoupencůw w Litomyssli,
xweSknči, Wyfokém Mýtč w Chorni,
BrandejfU nad erici we Chlnmci,
Rychnowě Kreilowé Hradci Zamu
berkn a Nowém Městě; na rozlehlých
panstwich pana Kostky z Bostnpic ntwoťili
nepketrženč pásmo obci swých Páxl tento jak
nš powědmo ačkoli nebyl bratr pťece pro je
jich klčdne chowáni jejich pracowitost, wěrnost,
posinssnost a poctiwost jim pťál a tuto fon
k nim pťišeň i na jiné pány pťenesl, jako na
pana šBernsstejna kterýačťoli katolita
nejwyšssi králowský hofmiftr pťece pro dotčené
wlastnostčBratry ochraňowal Také pan Bldam
Z CimdUrka Uejwyšssi komoťizemskýa jeho
manželka Kateťina pani z Krajků ofwědčo
wali jim fwou soustrast když od jakéhosi lháťe
Ležka nesprawedliwě osočowáni bylt, jakoby
we swých fchůzkáchBohU Marii Banně a Swas
lým fe ronhali, fwátostem lehkost činřli, mezt

fedou wesměš chlipslost (na fpúsob Zldamčtu)
prowodjli, wraždy páchali čarodějnictwi wykox
nawali a weltťé poklady shromažďowali. Jesstě
wětssi pak mčroU dotčené panstwo sonstrast a
newolč son projewilo kdyšntrhaěstwi Ležkowo
co pťefná prawda w Mladé Boleslawi w ko
siele od kalissného duchownčka Wita hláfáno
bhlo Blno pán z Cimburka stal se i Bratrem
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a darowal Zednotě Bratrské býwalý klasster
Minoritský, we kterém i tiskárnn jim pťed
swou smrti (1502) zaťidil

Qd fchůzkyBratrU we Cblumci kde
fe mezi dwěma jtch stranama mělo narownáni
dociliti panowala náramná čiunost w jednotě
mirUťjsslchBrater Boloženy tn zaklady, na.
kterých Zednota, po wssechna léta až do swého
koUce trwala Ustroji wssak jejťponejwice wzato
z katolické Cirkwe antž to od Bratrůw pozoe
rowáno Tat n p mčli biskunh, kaězeajáhny,
jimž bezženstwi pťedepsáno JeU ti duchownici,
kteťi w čaš swěceni fwého Už ženatčbyli fmělt
fwé manželky podržeti awssak za lo nesměli
wssech obťadů duchownich wykonáwati Tolčko
wýjimkoU fe nčkdy jejich dUcbownikům dowoloo

walo w siaw maUželský wstonpiti Swěceni
samé wykoUáwalo fe wkládánim rUkou od pre
inho starosty Jednoty čilč bistupa, který tU:
dyž i swětitelem (ordinatorem) sloul. Swěceni
takowé wykoUáwáUo jako w Cčrkwč katolčckě

w den suchý a fpolu do celě Zeduotě ťťkány
modlitby a zachowáwány posty Zpowěď hri:
chůw bedliwě činěUa jako U katolikňw, kanon
msse swaté Kredo čilt wyšnáni wiry se podoa
bně ťikalo a wečeťe BáUě se co nejslawněji
rozdáwala Na kázáni fe weliká kladla wáha.
QbťadU bylo mnoho a modlitby se kleče wyut
konawaly Zpiwalo se a zpěwům pťiččtána

cena weliká; což wssecko pro krátkozrakého kao
tolika kterýž neuměl rozeznáwatč co prawda a
co blud welmi fwňdné býti muselo

Wedlé starost dUchowenských stáli w každč
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odci jini ňarssi čili wýbor obecni kterýž rozeo
pťe Bratrůw rozhodowal fbirky na chndé obn

staráwal a jmčni kostela i pokladnici chndinh
fprawowal. chlé tohoto mUžskéhowýboru
stawal w každé obci i wýbor ženský z obstáro
Uých wdow a zletilých panen, které nad weťejo

Uou počestnosti ženských bděly a že kterých se i
hospodyně pro jejich dnchowniky bráwaly

Ustanowena též prawidla žiwota pro wssecky
stawy, která z Uáuky katolické wzara bylaa to:
liko tim od ni se lissila, že mnohem dťikťejt

ddla wyskowena a celémU žiwotU Bratrůw jae
kýsi raz zasmussllosti čili trudomyslnosti wtiskla
Takk p ofobám wyšssich stawů pťedepfano
weždh pamatowati, že wsslcklli lidé jfou jejich
bratťimi a oni wlastně jich služebniky; boháe

čům nařišeno, zdržowati fe zbytečného skwostU
a ssperku a nikdy we dne nespáti krejčlm pak
zapowězeno pro ně skwostných ssatů dělati, aniž
dowoleno wenkowanům něco wyssiwaného neb
hedbawného nositi Mimo to zapowězeno t
dělánť kostek wsselikámalba, hudba kouzelnictwi,
smilstwo a prowozowáni weleobchodu Eo do

swazku manželského zadťeltBratťi son pťifnost;
nebo usianowili jako Rekowé nesjednoceni abh

swazck teU pro pád cizoložstwa bylrozlučitelný
Co do služeb wojeUskýchUčiniliUstanoweniwěrU
fměssná; nebo nrčili aby každý Bratr wojněx
co nejwice možná wyhýbal a mUsi li pťece bezu
děkn na wojnU jťti necht prý hledi, aby se bUď
strážným nějakédo hradn slnhoUnějakeho wrch
nika wojenskébo aneb wozatajem stal

Qlž dopofud byl biskupem wZednotč bratr
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Matěj, který, aby důstojnost jeho š nim Uec
pomiUula, swětil na Ui wzrládánim rnkou a
modlitbami i dwa spolubratry Tomásse z
WťeloUče a Eliásse ťteťi se wssaťradějt
starostami čili starsslmi (Zeniorďš) nazýwali
Timto spůfobem měla Zednota Bratrl!w r.
1500 tťi starosty w čele a mimo ně ijednoho
nejwyšssiho soudce Brokoda a dewět rádrůw
wesměš 13 UáčelnikUw Dotčený Matčj ode
bral fe w tomto roce na MorawU do Bťeo
rowa, kde na den tťi ťrálůw chtěl poradě
Bratrů pťitomen býti Dossed ale do Lipniťa
rozsional fe a Umťel Maje z toho fwěta wy
kročiti Uapominal Bratry okolostojici ke stálé
swornosti a jednotě Bo jebo fmrti woleUi
jsoULUkaš a lebrož za starssičili bistudd,
a k tomU ode dwou starost wýsse jmenowaných
podobně wyfwěceni Měla tedd Jedllota nin
čtyry starssi ž Uichžto prwé mšsto zanimalTo:
máš druhé Eliáš tťeti LUkáš a čtwrté Blm
brož z Brahy Od této doby množili fe obťady
w Zedxlotě a slaweni slnšeb Božich fe wic a
wice zwýssowalo Užiwáno skwostll dťiwe U
Bratruw newidaUého, jako stťčbrnýcha pozla
cených kalichU Uádherně wyssiwaných korpo:
ralli a j w

š. 15. Nychlé n welité pokrokn erlwty
Bratrské Uťoš wsselité protiwnč Usilomúllť

sc strmly tatolťkňw i kalissllčkňw

Zrůst Jednoty od r 1467u1500 byl
w prawdě tak náramný, že se toho i kalolict
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ikalissnici děsili W Cechách mťla Zednota
Btatrňw troji stťed: prwý we Mladé Bo:
leslawi, kU kteremu asi padesát obci w kraji
Bardnbickém a Králowé Hradeckém
náleželo Kn takowémUto šrostU Uapomáhala
wtěchto krajich zlasstni ochrana dánůw KostkU
z Boňupic a pánUwš Bernsstejna Drnu
hým stťedem Ua jihošápadU byla Stěkna.
Sem náležely obce bratrskéw Klatowfkn
jčchžto pťeš 18 zde jmenowitě žnámo Tťetim
pak siředembylo Zatecko kdeblawnim Brae
trixw sidlem byly Lenessice Nemineme se
zajisté š prawdon, Udámeli zde počet bratre

skúch obrť na tťi ba Ua čtyry sta L 1513
páčil pán z Rofenberka w rozmlUwě š Brau
trem Jiťim WoliUfťým početBratrůw
bez žen a dětť na 11000 w Čechách w čemž
zajisté Uenadsazowal anobrž počet pťiliš Uskro:
wňowal nebo w témže čase počitalo fe na
Morawě 70 000 ba dle ždráwjiných100000
Bratruw a pťece jicb w Eechách w tentýž čaš
bplo wčce Uežli Ua Morawě

W této posledni žemi bylo dwoje stťeu
disstěBrater jednowe Bťerowě druhé w
Zwanč lc ich NejwťcebyloBrater na H ané
a kolem ni, jako: we Wťerowě Brostě
jowě Wysskowě Zwanowicich, To:
wačowě Chropinč Kojetině Kromě
ťč;t. thuď táhlo se páfmo obci bratrských
přeš Napajedla knherskoraťonskýmhranil
cim azaraženy obce takowé jmenowitť we
Strážnici, w Uherském Brodč a we

8
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Walašské Mezeťiči. Odtud se ssiťilik
seweru a sire we Hranicich, Nowém Ztn
čině KUUwaldě, zlásstěale we FUlnekU,
kde prý bylo nejstarssi sidlo Bratruw na Moo
rawě Tolik jisio, že páni ze Žerotina w
době od r.1493u1495 Bratry z Moldawh
fe anratiwssi, jakož i mnoho Waldenských z
z Branibrrska wybnaných sem (do Fuerrn)
pťijali a jim wsselijaké pomoci a ochrany poa

skytowali u Druhým stredem Jednoty bratr:
skéna Morawě bdly Zwančice UBrna Sem
náležely jmenowitě obce bratrské w Konnt
cich w Morawfkém Krnmlowě w Bi
tessi, Tťediči a Dačicich Na jihu a
západU kolem Brna ke hranicim českým táhly
fe obce bratrské Nejžnamenitějssi bdla JwaUa
čicka, která wssakteprw w r 1550 1570
nejwětssi znamenitosti dosáhla, když totiž welex
nčenýsiarosta brattskýBothlaw zde swé
hlawni sidlo zarazil a o rozlwět zdejfsi sskoly
bratrské péči wedl

Takto Uspoťadaná Zednota Bratrůw nejx
wětssi pokroky činila w letech 1494 1503
Wsstcťni kteťťžkolř o staré Cirkwi nic wčdětt

nechtěli a Ua ni newrazilt k Bralrům fe dťia
pojowali a počet takowých Uebyl malý Qd
časUw HUfowých se poněti prawé o Cirkwt
Boži ČechUm a Ua mnoše i Morawamlm za:
temnilo a zmátlo, takže lecjaké pokoUtné blnu

daťstwo za Cčrťew pokládali Zapomělit ťwuj
cela, že Cirkew Boži jest jenom jedna a sice
ta, která po wssecky časy trwala a trwá a
která od žádného pouhého člowěka, nýbrž od
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saměho Bohočlowěka Ježisse Christa wybudoe
wana jest Zapomčli též, že tato Cťrkew dwoji
žiwel w sobe chowá jeden Božský a druhýčloo
wěčenský; nebo ro tajemné tělo Báně musi
Clrkew t BanU podobna býtř kterýž dwoji
Ořirozenost w jedné ofobč fwé spojowal jednu

BožskoU a druhoU člowěčenskoU Božský žiwel
w Cirkwi jest Dnch Báně Duch swatý, který
EčrkewChriftowU nikdy erpoUssci Uýbržji wždy
ťidi a ochraňnje tak že š jeho pomoci wždy
bludU zůsteiwa nepťistupnoU a silou jeho nám

wssechny od Christa na kťišt dobyte milosti
ndělnje DrUhý žiwel w Eirkwi, to!iš člowěx
čenský tolito tim od člowěčenstwi Christowa se
lissl, že toto ddlo wssedo hťichn prášdné a jemU

naproňo ncpřistupné, člowěčenskýžiwelw Cirkwi
ale že sice jest též fwobodný ale hťčchu pťiu
siupný a tčmto žiwlem json wssechni wčťici na

kťestu ťrwčChristowon obmyti a milosti jeho
sice wedeni ale nikoli cheni Broto wssa!

nepťestáwa Cirkew Boži býti fwatoU, že nejfou
wssiáni údowé jeji fwati Wždyt i we fborU
aposstolskěm byl Zidáš, proto ale fbor ten nea
pťestal býtč fwatým sldorem prawých aposstolů

Báně Tento prawý pojem Eirkwe byl hnsi
ttstnem w Čechách a na Morawě z myslč wě
nrich ponejwice wymizel a protož fe žde četni
wprozowaly sekty jako honby po déssti

Snadno si pomysltti že wrchnici rirkewni
na rozmadánise Zednotd Bratrllw lhostejně
Uezčrali BokoUsseli fe nejprwé w duchu BáUě
lollto prostťedkrm ponančelli a napomťnaniBraǧ

Uy z dlouzněni wywesti. Brwý tarowý ddtmirný8
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poknš še sirany kalissnikuw učiněn Už r 1479
jak dosioědčujeBohUslaw Bilejowfký che)
kalissný knčz, we fwe kronicečefké Nebo pisse:

Když bylo leta Božiho 1479 žádáUt bylt
mtstťi Brašssti (podoboji) od znamenttých a
Urozených ltdi welikými a fnažnými prošbamt,
abh fe š těmi blndnými lidmi fessli a š nimi
rozmluwili, i prawčce že jejich to wule a žáu
dost, aby počet wddali ž Učeni swého a jestlie

žeby w čem skestni nalezeni byli, žeby podlé
nkázani zákona Božibo naprawiti chtělt Tedy
powoleno jim: i pťissli jsoU tito tťi do Brahy,
ode wssech z té roty wyslanč, Uějakýkněz(Bra:
trský) Michal Starý, kterýžto o fobě wye
swědčil že jest on tn rotU (Bratry) wwzdwihl,
a Jan Chelčický a Wrokop, knězjejich,
a to pťed fwatým Wáclawem na dwě neb tťi
neděle J pťissli do koleje weliké a tU š ně:
kterými mistry a š kUězčmi starssčmi Uložili
sobě čaš aby powolně a dobrottwě š obou
straU š febou rožmluwtli: jakož pak pťeš dni
Uěkolikbylo rozmlouwáui fpolečné to Tázáni
jfonce jakéby to Učeni nowe měli, jimžby fe
tať od jiných wssech odtrhli a jestližeby mohlo
to pifmy jistými a fwatými prowedexlo býti:
tyto jsoU kufy a artykule we swých ťečech pox

wčděli a oznámili a na těch i stáli
N nyni Uwcidi Bčlejowský jejich wěroučné

we)BobUslaw Bilejowský bhl nejprwě tUexem kalissným w KU
tne Hore, pal w Pra;r kdc r 1556 jsa 75 lct star zemťcl.
Biskupa Luciana Sauktuarienskebo jenž fnčze pod obojť swě.

til po;nbal osobnč, když jesstč w .skutuc Hoie w dUchownlsprawč bhl
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jčleinky, které se š náUkon Rehoťowou úplně
stownáwaji; ú) i dokládá: Tyto artykule oni
swobodně wdznali a pťi nich stáli. Nlro i když
pifma mnoha proti Uim wedena byla od nich
odstoUpiti nechtěli: ale že jsoU pod glejtem
(bežpečným průwodem) pťissli, takizase odessli.e
Qlš potud Bťlejowský. Poknď tedy kalťssnikňw,
Brarry od rčrzn“ostiodwesti a k fjednoceni pťie
mětč, naprosto fe minUl š cslem.

Ziný pokuš Bratry š katoliky siednox
titi Učiněn tusslm poprwé panem Zajicem z
Hafenburka který fUad katolickýmknězem

e) Nebo takto znčjť 1) Dťtek nemluwuátek nekťňme nebo
nejsor: schopnh nčenl: ale kdyby potom přissld krozumu a
jest o nich swědectwi ziwota lťeskanskebo, ty kťtime 2) Ktea
ťxlloli od wassich (lalissniků) křti nedržimc toho by bhli
třtčni, mbo w řadu cirkwc nejsoU pokřtčni Brotož kdhž
talowt k nam pixřchazeji,kťlime je A tu Michal : Brokop
přerřečcný wy;nali, ze jsoU podruhe pokťtenř neb jsoU pr.
dmbo za křesk nemťli. 3) Q swátostř oltářnť o te občti
třeskanskéa čožské, talto wyznali: Ze prwé nežli se ť a
pkjr, newťřime bh w tťch widonwch spůsobich bhlo lčlo
neb krew Zt:pstowa e) Krystu we swátosli netlanime se,
ponťwadš toho jčstoty Uemeime 5) Dťlky beze kťtU mobou
ipaient dojiti podlé wywoleni 6) Bodstata lnezskwi jest nap
řl;eni že scmene neporussitelnébo a zwolenť zboru Uassebo:
a protožbd ktcřikoli knčžt z wassich byli také bez porUschi
od nich swátosti přijťmati nechceme, neď nejsoU knč;č zťádU
cřrřwe aniž tatowi poslubowati mohoU, pončwadz w nich
Ueni wira ani powolenť cirtwe sw 7) By pa! nebylo ža
dnébo knčze zbor podle wiry může sobť zwoliti kUčži a kte
rq xwoli a oni když pkijmoU wolens, zůstawajt za lnčǧč
ďj Ku polwrzcni knčzstwa, a též pťi swáto i birmowani
ancd U wikc potwrzenl, žadnýcb slow neužwáme, žaoné
smuy nezachowawame; alc kdyz jest wtra a powolenť cir
kwe :ehda skrze wzkladanirukouz dčjesc potwrzent 9) Kťizma
a oleje při swém zboru neužlwame 10) Kučz také tterý!oli,
dy pa! z nich lwl w hťxlchUsmrtelném, ani poswčcuje anř
křti ani slowa Boziho mlnwť“ Wdňato z Qbrany Sam
Martinia str 369 lde se slowa Bilejowskébo uwádťjť
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jfa okolo r 1490 se w dopisowáni 8 Bratťimi
pustil a w duchn mirnosti a lasky je poučowati
a od blUdu odwesti Usilowal Swaté fnahy jeho

wssaknedofáhly žádostného wýslede Druhý znaa
menitčjssl poknš o jejich obráceni UcměUpapežem
Nlešandrem Ul Ten Uskyssew,že na samé
Morawč 100 000 Bikartuw obýwá a že iwya
socipáni, jako pánowě: ze Zerotina Werlll
stejna Sternberka z Bofkowic a
Ko Unic jim Uemálo pťejť nzawťel dwa mio
sioUáťe do Čech a Ua MorawU poslati a je

mimoťádným plnomocenstwim opatťiti. Wywoa
leU k tomUprobosstz Klásstera Nowoo
hradskebo (KlosternenbnrkU) a Učený
dominikanDr Zindťich wyssetťowatel ka:
ciťské Ueprawosti w Německu Brwni bez pon
chyby proto že jazyka českoslowanstého Ueznal
nikdy úťadU toho neUastoUpil druhý wssak žae
počal jako druhdy fw JaU Kadistran fwou
nxiďsii Ua nxčstecb kde fe kaciťtzdržowali Hejtr

man Morawy, Zan š Lomnice, pťislibil že
jej pomoci swou nťi twrdossljných bludaťich
podporowati bude NáčelniciBratrůw Tomáš
z Bťelouče, jenž na Morawě sidlil a Wa:
wťiner Krásonický w Lčtomyssliobýwajicť,
pozwáni k rozmluwč do klásstera U fw Michala
w Olo m oUci Difputowáno čili dádánorse
š oboU straU š welikoUhorliwosti, awssakhádka
ta, jať obyčejně wssecky takowé hádky, zůstala

bez prospěchU Bťt té pťiležitosti neostýchal fe
Kráfonický, jinak nčený a mrawný to mUž,
ťimskoUCirkew nazýwati antikrystoon, zlásstč
pro zlou powěst, we které tehdejssi papež Alea
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rander Ul stál a o čteré byl bratr LUkáš
w Řimě bywssi fam žprawU, owssem pťehnae
uou, do wlasti donesl Blč tedy Uáčelnici tito

Bratruw fe nepodali a podlé šákonů tehdeja
ssch co twrdočelni kacčťi pokUtami siiháni býtt
mělč pťere byliw pokoji a bezúražu propUsstěni

Za to doktor Zindťich po Morawč cestou
wal kázal a disputowal kde fe mu ktomU
přiležitost naskytla Snažil se tolttěž na sslechtn
Morawsiou pufobiti neznámo wssak š jakým
wýsledkem Nade wssl ale pochybnost wywýa
sseno, že jeho kázanimi Cirkew katolická Uowých
oudn nenabyla Snad jeho krásilým fnaham
sskodsla lehkowěrnost, 8 kterouž přifwědčowal
ltchdm powěstem o Bratťich, jakoby oni prý
wěřili w boha musslho, a jakoby š ďáblem
spolčeni wsselxjaké ohyzdné neprawostt we schůzn

tách tropili rož když we swých kázanich podou
tdkal za rn;ou to prarodu wydáwaje Urážel
tim lepssx Uťeswědčenost tčech, kteťi neprawdiu
wost takomšch powěsti znall a rozhoťčowaltim
náramně Bratry, kteťi w taťowěm twrzeni jen
na nejwýš Uelaskawe widělč utrhačstwi

Durazněji proti BratrUm půfobeno mnžt
lěmi tteťi krále Wladtslawa kU pťifnějfsim kroa
túm proti nim pobnouti hleděli Takowýmt
byli:Bohnslaw Lobkowicz Hafisstej:

Jan pťijměnimBofák bisknpWelko:
waradjnský, spolu kancléť Uherský a administraa
tor biskupsiwi Qlomouckébo; pak kanownik
QlomouckýDr NUgUstin Kaefebrot a
dosiešZan Šlechta ze Wssehrd Q pru
wnich dwou wýtečnicich mluweno nž pťi wyo
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ličeni stawu katolikůw w Eechách a na Moo
rawě Co do tťetihom ?lngustina Kaee
sebrota u podotknonti dlužno že byl nejee
nom wýborUý bohoslowec, nýbrž ihistorik a
werssowec latinský dosti znamenitý, tterý, když

jedUoU w Litomyssli nemocen ležel léčeU byl
od Jana bratra Lukásse náčelnikaZednoty
Zana tohoto BlngUstiUKaesebrot sobě comuže
Učeného welmi wážil a chtťje ho pro prawdn

katolickoU žiskati počal jemn dopifowati a w
těchto dopisech wyfwětlowal jemU Uánku kato
lirkon w celé jejč kráse a ryzosti awssak hndl
hlUchémU; szpná mhsl kacirská ždráhala se twre
doU ssiji skloniti pod siadké jho poslussnosti k
Eirkwi wBosiedni z těch jenž na krále Wla
disiawa jl půfobili aby jej ku pťifným žáko:
nUmprotiBratrUm pťiměli bhl Zan Slechta
ze Wssehrd tajemnik krále horliwý pěsto:
watel wěd a Uměni a rozbodný ťatolik, kterýž

jafně nrhližel že národ českoslowanskýnchle:
jic xe teddáž od Cťrkwe katolirke jenom bloušni
neb tťessti

Muž tento Učený jakožipťedesilitťiučenci
fedice co rádcowe w radě králowské hleděli

Wladislawak tomu pohnouti aby důrazněji
proti zmáháni:se Jednoty bratrské zakročil

K tomu se král skutečně nakloniti dal

když Amosřté pťisnějssi to Bratťi se jali
swé mirnějssi spolnbratry U ťrále osočowati
jakoby dle pťikladů starých Táborůw obmý

ssleli ZižkU sobě za wzor obrati a wýbojně
wystonpiri poněwadž prý už tomU Učili že
meče Užiwati a zewniternoU mocč se hájiti doo
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woleno To kddž donesseno russim králowským,
spůfobilo, že Wladislaw rozhorlen ťekl: Nu?
U; tedy ži;kowati chtěji? Najdeme mi ceftu ke
skroceni jich hrdosti Na to wddáU (r 1503)
od krále rozkaš na jich potlačenč we wssech
městech kralowských a na wssech statkách korUU:

nich Naporučeno aby fchuzkyBratrůw trc
pind nebyly, jejich dUcbownici aby jati a do

Brahy ťu poUčowani posláni Bratťi pak kteťi
hodnost nějakého uťadn maji, aby ji pozbaa
weni a wssickni aby donucowáni byli ťatolčcké
tostely aneb chrámy kaltssnikl:w nawsstěwowati

zarpnnlcč pak aby tťlefného docházeli trestU
Konsistoč pod oboji w jejimžto čele stál Ba
wel ze Žatce se nad timto mandatemná
ramnť radowala a králi za to wroncllé diťy
wzdawala Z wyzýwala také stawy morawské
kufpolečnemu potlačeni pikartůw Horliwi
wssak kaltssnici bojice fe aby po UtlačenčBra:
ttúw nepťtssla tatéž Uehoda také Ua ně Uerao
dowali fe tomuto králowskěmn rozkazu Blniž
lwl rozkaz ten úplUě a pťifně UwozowáU we
siutek Nebo pťede wssim samiBratťi zaslawsse
dobrotiwému králi obrann fwé wiry, we které
wssecřy náťky fwých nepťátel od sebe odwáděli

toho docilili že Wladislaw son pťisnoll wý
powěd jinou wýpowědi zmirnil naťidčw totiž,
aby mistrowc kalissni a pťedstaweni konsistoťe
pod oboji hlawy BikartUw kU pťatelske roz
mluwě do Brahy powolali a je wsselikými důo
wodyz pifem swatýeb wzatými od blUdů odu

westi hleděli A w skUtku byli také načelnčci
Zednoth bratrské na žačátru r.1504 posláni
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do Brahd, aby od misirů pod oboji přijali
naučeni, jak tomn král chtěl; a wssak wěc ta
celá jen na oko jako nějaká komedie poťizena
a Bratťi beze wsseho pťedchoziho Uoučeni od

mistrůw zafe domu propusstčni. Také mno;i
páni pťejire Bratrům nedbali rozkazůw krar
lowskýcha propůjčowali fe jim i dále fon
ochranoU Toliťo pán ze Šwamberka plr
nil horliwě nmndat králowský Za tou pťičt
nou dal we wsi Ujezdč bliže Domažlic ssest
Bratrůw zatkaUti a ťdyž bludů fwých fe odl
ťici nechtěli, welel je podle zákonů tehdejssich
hranici potrestati. Nežbýwalot tedd Bratrům
Ua mUohých mistech leč opět fe Ukrýwati po
borách a po lesich a toliko potaji w jamách,

w roklich, jeskynich konati fwé bohoslužby
Nic wssak méUč protiwenstwi to poskytlo

Bratrům wice wýhod nežli nehod Lukáš a
Krafonický prowodili w této době podiwuhodnon
činUost Nejprwé naťidili po relé Zednotě mor

dleni a půst Ua každou stťedU a Ua každý páe
tek pak poslali opět králi wýťlad swe wťry a
pustili do weťejnosti mnoho obranných spifů.
R. 1505 wydali katechišmUš jednoty podjme:
nem: Dětinské otázky , proti Uěmnž kněži ka
toličti odpowěď wywracejici tifkem roydali w
Blzni. Mimo to festawil LUkáš spiš o ofprao

wedlněni člowěka ze kterého na jewo sslo, že
ze swého blouzněni o wiťe beze skuttůw fpasici

wystťizliwčl a ke zdrawé náUce katolické owiťe
š dobrými skutkami spojené fe nawrátil Toe
liťéž pfal dogmatirU čili wěranUku bratrskou
pod titUlem: Q wtěleni Syna Božihoe, pak
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jal se wydáwati wýklady pifma swatého. Zeho
pňčiněnim twoťilo a festawowaly fe od Brao

ter pisně ke slnžbám Božim, ze kterýchmnohé
nebyly leč pťeťlady cirkewnich hymnů ťatoo
llckých Bo těchto pťedchozich prárech wydán
riskem od Lnkásse r 1505 weliký kanrional

čili žpťwnik w nčmž na každoU nedělt a na
každý fwátek byly pťiměťené pifně kostelni
srstaweny

Wůbec nelze w tento čaš Uiťde tak wee
likč fdifowatelské činnosii pozorowati jako U
BtatrU Qd r 1500n1510 wydáno od Učch
wťre neš padesáte spisii nábožensiých an kato:
lťct a utrakwtsté (podoboji) aUt deset knih w
lom čafe newyplodilř Broto také Bratťi neja
wice mťli tiskáren Brwni w Čechach til
skárna ddla žaťiženaw Blzni kde i prwá
tisstěná kntha čcskáwyssla podjmenem: Historie
Trojanská Zde jen tatolické knihy se tisily
Drnhá lřskárna zaťizena w Praše r 1488
která skoro wýhradnť byla we slUžděutrakwistů
čjli talissnikU Tťeti liskárna založena w Ku:
tné Hoťe l 1489 Bťed r 1500 neměli
Bratťi jesstě tiskárny žádné, ale w tomto roce
Užpanem Ydamem z Cimbnrťa Umožněno
jim w Mladé Boleslawi fobč tiskárnu zaťiditi.
R 1507 Už měli drUhoU tiskárml w Litoe
myssli a 1519 tťeti we Hranicich na
Morawě al i tyto rťi tiskárny newystačily jich
fpisowatelské činnosti tak že pťinnreni byli,
mnohé knihy fwc w Norimberce tiskemroyu
dati Sam Lnkáš byl tak plodným spifowatext
lem, že Mladoboleslawskon tiskarml fám jediný
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fwými rukopisy úplUě opatťowal a nad to jex
sstč několik děl swých w Litomyssli a we Hras
nicich wntisknoUti dal. ,

Wyprawowáno nž, že r. 1503 wydqlt
rozkaz králowský na dotlačeni Bikartůw a ze
tentýž rozkaz také následujiciho rokUBna ,fUťlUU
Brněnském ohlássen. Bodobně i w Cechach Ua
sněmn pánůw pod oboji Ustanoweno, Bi,karth
pollačowati, a wssal Uwáděni rožkazu kralod,ol
ského we skutek každémn pánU na jebo siatcǧch
ponecháno. Zežto pak nad timto konánim wUle
králowské Uikdo nebděl: zůstáwal rozkaz ten nq
wětfsim dile jalowým. Bročež r. 1505 Brasťl
opčt směle hlaw fwýcb zwedali. Schůzky lee
jich zase weťejně odbýwány a jen zťidka někde
znepokojowány. Brzo fe k nim pťidrnžili nex
jenom mužowé ze sslechty, nýbrž i panť wznee
ssenéjako Zobanna z Krajků, pani Kteše
cenciaZmrzlikowá, pani ?lnna z Qstroe
wic š drerou, pamm Margaršta z Boškos
wic, i faméhokatolickéhopana Selenberka
dcera k nim se pťitowarysslla. r

WalUé tyto pokroky jednoty bratrskš p,ťtč
měly katolické stawy na Morawě k odbywalťt
snťmn zemského w Brně, kde QlomoUcký ble
skup Stanislaw Turzo fe wssemožnězae
sazowal o wydáni záfonu proti Bratrům. Jmex
nowálw tU četnéobce jejich jako: Napajedelx
slá, Zwančická, Tťebická a jiné. Whe
možena tU skutečnč zápowťď proti BrattUm,
nejwice proti jejich kněhotisku čelici a Ustallol
weno, aby wssecky jejich kniby spáleny bhlhe
Blwssak Ustanoweni toto ponejwice neprowedeno.
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Zežto počet Bratrůw každým dnem walnč
rostl, naleháno opět na králc, abd pťifnými
zákony tomn meze položil. Wladislaw chtťje
wdbowčti takowým požadawkům nastoUpil r.
1507 dťiwějssi cestn fwou proti Bratrům. Noza
kázalt, aby náčelnici a wůdcowé jejich na den
fw. Zana Ewangelisty xsedo Braby pťed mistrh
lalissné dostawili, a od nich poučeni nabywsse
8 nimt fe siednotili, a nadotom aby Už nikdo
z Bratrůw trpen nebyl. TU se jich ujala pani
Marta z Boškowic,x ana samakráli psala
a wdznala, že též je sestroU Zednoty a že fe
w nť nic zlého neděje. Král jč odpowědel, že
on od swěbo Usianoweni neodstonpi aBratrůw
trpčti nebude, nýbrž je ze země wypowi. Na
to wydalt Bratťč w témže roce fwé wyznáni
wiw tiskem w Norimberce, které bržo bylo
togebráno, tak že Bratťi l. 1518 nowé jeho
dydeini nčiniti za potťebné uznali. Odpowědi,
které král dal pani Martě z Boškowir, pťipoa
jil dwa fpisy doktora ?lugUstina z QlomoUce,
lteré tento dyl r. 1506 a 1507 fepfal akráli
pojlab Spisy ty byly š náramnon wássniwosti
psany, a opakowány w nich lžiwé powěsii o
unsslm bohu Bratrúw, Marta pak P nich naa
zýwána hodfpodskon satanássowon. Ze takowý
spio nebyl whodnúm prostťedkem k obráceni

Marty a osiatnich Braxtrůw i sester, anobrž še
se tim dobré wčci jenšsskodilo a mysli kaclťské
se jesstč wice zatwrdily, jde suaduo každémU
znateli frdce lidského na rozUm.

Do Brahy nepřissly, jak král tomu chtěl,
hlawh Btatrůw Lnkáš a Krafonický, nýbrž pou
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sláni tam toliko nejfprostějssi z Bratrůw jako
králi na posměch, aby mistrowé kalissni ničeho
š Uimi poťiditi nemohli Ll w skutku wrátili
se sprosti tito posiancč Bratrůw nemohouce
mistrUm na nic odpowědi dáti bez poťizeni
domU lessak takowého pofměchn bylo jim
brzo zlým zažiti R. 1508 wypnkla welka
proti Uim bonťe a sice dekretem Wladislawa
krále, který se k tomu jedUak radoU býwalrho
bisknpa ZaUa Bosáka doktora ?lugustina Zana
Slechty ze Wssehrd a Stanislawa Turza biu
sknpa Qlomonckého ale wire jesstě nalehanim
duchowenstwa kalissného a mistruw pod oboji
w Braze pobnouti dal Dekret teU byl mimo

to do zemskýcb desk wložen a ro zákoxt ťisse
králowské w Cechách prohlássesl Zapowidaly
fe pak dekretem tťm wssecky weťejné i tajné

schuzky Bikartllw a naťizowalo fe aby wsserky
jejich ťnihy byly fpálend a U kohožkoli bo fe
takowč nalezly, aby těžce byl pokntowán Rož
kázáno též, aby wssecky jejich bohoslnžby, pťtu
sluhowáni swátoftmi, jmenowitě fwátosti kťestU
a manželstwi a jiné wssude pťestaly, Bikarti
pak buď katolikU neb kalissniků fe pťidrželi

Toliko Ua Morawč Umťl pan Zerotin
wsseckh anrby Zana Waradiuského kn potlau
čeni Bratrůw na fněmich w Brně a Dloǧ
monct zmaťiti Bročež tito na Morawě až
do kralowáni Ferdinanda ll docela bezdečnť
žilt a tUdyž i náramně fe zmáhali Zinak ale
bylo w Cechácb kde zákon wýsse dotčený do

desk zemských wložen a co zákon zemč české
prohlássen byl Za toU pťičinou netrpťl Už
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žádný pán na swých statkách jejicb fchůžek aneb
žejich duchownikůw a byl oprawněn š jejich žio
wotem i jměnim zcela dle libosti Uákladati

Nrbyli tedy Bratťi od té dobd ani žťwotem
ani siatkem swým bezpečni Sám pťizniwec
jejich Zan Kostťa pán na Litomyssli, fe jich
odčital TU jal fe bratr Tomáš nejprwé
dfáti panowi z WerUsstera jehož úťedniri
ua Morawě nelidsky 8 Bratťimi nakládali
jim ani nočnich schuzek k bohoslužbám dowoliti
nechtřli Z domáhal se toho aby jim afpoň
tyto nočni fchUze powolenh byly. Bfal také
panu Zanowi Kostkowi profe ho aby
Bralrúm aspoň tolik wolnosii popťal co sejim
na Morawě od katolikU a kalissniků popťiwa
Bwssak Zan Kosika zrela zaporně odpowěděl
dodáwaje, že krále posloUchati slnssno Kddf

takto fam býwalý pťizniwec jejich jednal kd
diw še i ostatni páni jim fchuzek Ua mistech
weřejndch Uepowolowali a že i w samě Mladé
Boleslawi jen potajč se fcházeti fměli a i tU
l 1510 wice bezpečnýminebyli Sám bratr
Lukáš odtud prchnul a těkal po wlasti, slawně
fe ro;lončiw na kázan še swými Zelikož
wssackni Bratťi o jeho bezpečnost co Uejsnažněji
pečowali bdlo mU možno psati a na wssechny

obce Bratrské občžné listy rozesilati, kterýmiž
jim radu dáwal co by w těchto Uesnázich čio
niti měll. W této době wyhotowen od nťho
jeden z nejduležitťjsslch spifů: „o obnoweni
Cirkwe kde Zednotč Bratrské Ukončeniwsseho
protiwensiwi a blaženon budoncnost prorokox
wal Ze se zmýlil a že jeho náramných fnah
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pro Zednotn, ktera dťiwěji pozdťji za swe wziti
mnfcla, welmi bhlo litowati, historie dostatečně
dokázala Blwssak tenkráte neodbila Zednotě
Bratrů jesstť posledni hodinka žiwota

Na Morawě kde jenom jednotliwi páni
jim weťejué schůzky we dne zapowidali,n nočni
ale trpěli, směli Bratťi Už r 1509 opěr wolně
dýchati a starostowé jejich neostýchali se obce
bratrske weťejně ansstěwowati a wisitowati
čili prohlidati Zenom w Čechácb byl na fnťmu
zemském w Kntné Hoťe dťiwějsi“r rozkaz
Wladislawa kU potlačeni Bikartůw obnoweU
a kterýkoli Bratr si pokojně nepočinal alebrž
pokoj swéwolně rUfsil a spoln rouháni proti fwa
tosti oltaťni weťejně pronesl, teU byl od rady
kalissne bez milosii odsonzen Ua fmrt a skončil
na hranici fwůj žiwot Tak fe (r 1511) jmeu
nowitěUdáloš Bratrem Qndťejem Boliwu
kon který w Kutné Hoťe w kosielc wýtržně
pťi kázanč wysioupil a welebné fwátosti drzostnč
se roUhal

Léta 1514 měla pťisnosii zákona toho
podrobenabýti takéani Zohanna z Kraja
ků awssak swou wroUcnoUprošbou škterouž
fe na krále obrátila dofáhla toho že z poknc
zákona toho wyjmuta byla Zatim Bratťt Uš
po čtyry léta w Čechách jeU w Uoci fwe boo
hoslužby wykonáwali a to na mistech tajných;
a jeltkož wUdrowé jejich fr Ukrýwali, počald
obce bratrské proti Uim reptati a jim wytýkati
že jsoU pastýťowé bojácni zbaběli kteťi fwé
siádce oponsstěji Takowéto wýčitko pohnuly
LUrásse, že se odwažil r 1515 wisitowari obce
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bratrskě. Bťissed na cesiách těchto do Zanon
w,ic š dwťmaBratrama„Bawlem ra Mal
tějem, byl od Betra SUdy, pána w Za1
Uowicich jat a w tUhěm wězeni držán.ú)
Sewťen mimo to těžkými ponty a wsselijak
mořen obáwal se i fmrti. ?lle pťťmlUon
Konrada, pána ž Krajků, syna Zohannp,
horliwě to sestry, byl zafe propUsstěn pod tou
wýminkon, ady dne 24. aprile čili dUbna r.
1516 fe do Brahy pťed konsistoť kalissnou doe
slawil a potťebného naUčenni wzal, awssak dne
13. Marce čili bťezna Umťel král Wladislaw,
an syn jehq Ludwik jesstě téměť pacholiťem
bhl, a pan Suda Upustřljak fe zdá od wýo
minky fwrchU položené, aby fe totiž Lukáš do
Brahy dostawil, poněwadžfe nepťátelsiwimocné
ňlechty obáwal, která se teď Bratrůw ráznčji
ujimala. u e

Tak se končila doba, w Uižto se ohromn“á
sila záhubně hoťawiny xnahťomadila, která jen
na prwni zawanuti boUťného wětrn čekala,
alw w obrowský oheň zplápolala. Takowým
bonkuým wichorem bylo wywstáni LUtberowo
uš Němcich, kn kterémU odboj proti Cirkwi w
Eechách jen jako maloU byl pťedehroU; nebo

e) 2.15!5 whsslyztisiárny Milulásse Qonáče z Hodisita
lowc,a. dwa spisy od nčho sepsanč proti Zednotč Brealsůwz
Tmthz pilný spisowatel a tiskať wddal tébož rofU (1515)
prdui nowiud jazylem českýmo sjesz cilaťe Ma:miliana l.
o bxatrama králowslýma Sigmundcm polským a Wladijlqǧ
wtm uhtsskoťeským we Wťdni. Z jebo tiskúrnd wysslo tez
„Z:eadlo swz Crbye a pťellad k,roniky česlč Enea“sieSyldia.
Wiz Amhologii z lileranmp česke doby stťcdni od p. Josefa
Zirečka 1368 skr. 44.
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co pťed sto lety HUfem započato w Čechách
w miťe menssl mčlo nyni w nejrozfáhlejssim
rozměruprowedeno býti w NěmcichL uther em

Hlawa ti!eti.

šnoduand r. 1516u1526.

š. 16. Nowoty Luthcrowy.

Wladislaw jl zústawil dwa potomky, syna
Ludwika a drerU ?lnnn Ludwik byl Už
co tťiletý pacholiček na králowstwi české koruu
nowáU a po fmrti otcowě co desitilelý jinoch
take od Uherskýchstawa za krále nznán Bau
nowáni jeho bylo sice krátké totiž jen desitie
leté (od l 1516:1528), awssakUdálosti za
toho čafu zbehlé otťafaly celon Ewropon a
wtiskly ji mohutným wliwem swým oneU ráz,
jejž až podneš ponejwice xese Pťedewssim
odlikuje se tato doba odromnúmi na půdě caro
kein pťewraty, které sice Uejsllněji Německem
žachwěly, awssak i Ua nasse wlasti bežwalnédo
wlčwU Uezůstaly Zuamenitou též ndálosti pou
něwadž welkčho dosahu bylo zasnoubeni Budl
wika trále š Marii, wnučkoncifaťe Mar
miliana z nejwdšssčhorodu HabďbUrstého
a dceryWladislawowyBnny š Ferdinan
dem š wnnkem cisaťowým čimž cesta ražena
k tomU, aby země jako česká moraw á slezska
a Uherská která posnd swého wlastmho krále
měly, pod žezlem nejwdšssldo rodn Habšburu
skěho w jeden trwalý celek spojeny bhly Bon



denstky k účelU pťispěwků na chrám sw. Betra. 187

sléze padá w občasi toto takč dobyti od Tura
kuw twrze Bělebradn, prawého to kliče kUhern
skémn králowstwi r 1521 a wpád jejich do

Uher l. 1526 kde w nesstastné bitwě kťestau
nuw n Mohače i mladý král Ludwik bidně
zahynul w babně utonuw

Brwě pak misio mezi těmito Událostmi
zaujimá Uepochybně boUťný odboj LUtherůw w
Němcich proti Eirkwi ln) Nelze popirati, že zla
powěst o žiwotU papeže Bllerandra 71, jakož
o wojnach papeže ania ll podkopáwala na
mnoze wažnost stolice aposstolské nejen U Čea

cdoslowanUw Uýbrž také U Němch a jiných
Uárodú Dotčený ZUliUš ll Ustanowil whlawa
nim městč celého kťestanstwa ke cti fwatého
Berra knižete aposstolůw wdstawěti pťeskwostný
chrám jemnžby ro do welikoňi a ledosti ro
wueho we swětě nebylo Wessťero kťeskanstwo
mělo t tomn pťifpiwati aby pťekrástlá bndowa
la dyla jako wýrazem společné wssech jednoty
U wťťc a pobožnosti K tomUto účelu dal on
i jeho násiupce Leo )( po wssech zemich blá:
fari a siibowati odestky wssem těm kteřižby
zkrousseně fe wyzpowidawsse nčjaťoU almužnoU

k wyňaweni dotčenébo chrámU pťispěli Každý
zdrawěho rozumn člowět fnadno nazná ženčel
takowý jest chwalný a že slnssno, jej podle

možUosii podporowati Od toho se owssem
lissi spufob, jimž ohlásseUi odpustkU mistami
whkonáwáno W Sasku np fwťťeno ohlásseni

e) Qdsiřrnťjfsi popia tobo wiz w Dčjepisu sw tatolickéCirkwe“
od Dra Zam Bllého W Brnč 1859
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takowé ťeholnikům domtnikmtským, ze kterých
někteťi chtice mnoho pťispěwků febratt, U wyu
chwalowáni odpnstků nadsazowali a soběckých
účelň docela prázdnu býtt se UeUkazowali, ača
koli i také prawda, že bratťi nassi nekatoličti
u wyličowánč těchto wěcť npťtlissUji ana Ubohé
ťeholniky hany kydajť, které na nč metati ne:
sprawedliwo. Když kazatelowé tito se Witeno
berkU w Sasich pťibližili, a lid zwědawý oe
wssech stran se k nim hrnUl, wywstal proti
těmto kazatelůmMartin Lnther, ťeholnik
Bugustinianský a počal lid odpustkůw tťchto
whstťlhati, ačkoli sám wyšxláwal, že ant dobťe
newi, w čemž odestkowé záležeji? Nepťestáwaje
jesstě na tomro bouťliwém wýstnpn xpťibil
taré feznam 95 wět na dwéťe kostela Wssecd
Swatých ,we Wi(enberku chtěje se o nich š
jinými hadati. Reholnič Zan Tecl, který
byl práwě odpustky hlásal, odpowěděl Lnthec
rowi obssirným pojednánim, w němž starou
UáUku katolickon o pofwátných odpustcich wyl
fwčtlil a bludy Lutherowy odhalil. Nok na
to (1518) fám papež wydal bullU, w nižto
podssatn odpustků dostatečnč objafnil a wyobu
cowanim ž Cirkwe wssem wth;šžšxwas, kdožby
koli náUce této Uepťiswědčowali. e!U tedy Lun

rtherowi dosti pčiležitosti poskytnuto, aby fež
nejpťefnějssiho pramene dozwěděl, co odpuskťy

jfou; ale brǧo pťtsslo Ua jewo, že se žemn k
tomu nedostawá wlce dobré wůle, nebo odpoa
wěděl Teclowi haUami, a od papeže, jehož
hlaď byl slyssel, odwoláwal se na suěm wsseo
obecný.
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W témže roce pťi difpntaci w Hečdel:
berkU proneslaazastáwal jiný náramný blUd
jimž člowčťn wolnoU Upčral wůli a twrdil že

prý člowěk UemUše fám ze sebe nčc jiného nežsmrtelných hťichů páchati Bapeš wyslal mirn
a welemoudrě mnže aby Luthera wlidnou rozn
mluwou od blndU odwedli tho to dispu:
towal doktor Erk z anolstadu dUkladněw
Lipsku proti jeho náUce tak že fám Luther
afoudrUh jeho Karlstadt witťzstwiEckowo
ušnati mUsilt; pťeš to wssecko ač pťemoženi
nepoddali fe pťece Spolu zčskal zde Luther
pťč dsspntaci nowého pťitele profefora Filipa
Melaxcchtona, kterýš Uapotom celon son
silu a wssechen swuj žtwot jediuě podniku LU:
therowU wěnowal

thž tedy wssech mirnějssich prostťede k
oblomeni nowotáťe toho marně použito pro:
hlásil papež r.1520 asi 41 wět čilč wýroků
w jeho fpifech za blUdné a protiťatolické ižáǧ
dal aby je Luther weťejně odwolal ť čemuž
jemu lhúta dwou měsiců dána. Llle nowotáť
ten misto co by se byl papeži podrobil wystan
wčl hranici, fwolal sstudento a Uwrbnul w je:
jich pťitomex “ nowon bullu papežskou spolu
še siaroU tnihoU cirkewnťho prawa do ohně,
ťťa pťi tom ta hrdopyssna slowa: Ze jsi

Swatého Wáně zlormoutil tedy zkormut a ze:
žer tebe oheň wččný!e Toto pak drzé a ben
zbošné jednáni swé popfal we fpifn zlásstnim,
jej; bned na to wydal a w něm náramně
upřilissnje a co z horka nakwasseny possetilec
sobě počiná an o papeži fe neostýcha twrditi,
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že prý tento se nad Boba stawi že odpapeže
newysslo do swěta nic Uež hťich a zkaza že
papež sám je prawý antiťryst, kterýžwice sskodh
natropil nešli kdy Ehristuš dobrého we fwětě
spúfobil, ano že náUka papežowa práwč od
ďabla pochodi a jiné podobnč drzostné a poo
ssetilé rouháni

Tato odwážliwá a nestydatá žpurnost Lnu
therowa nemálo byla podněcowána welikým
počtem pťiwrženrůw jeho kteťi jej nazýwali
,andělem Boha žiwého jenš prý sám bloudici
owce pásti má jedině slowem prawdy Na to
r 1521 wyťknnta w Řimě erkomUnikace(wy
obrowánč z Cirkwe) na LUthera a jeho náslee
downiko Tento pak čim dále tim szpněji a
wzdornťji sobě poččnal a na dráše blndůw nac

stoupené wždy směleji kU pťedU se hnal Břiu
dáwaje nowé bludy ke starým a četUého stona
penstwa po soběpotaije rozssiťowalkaždodetmť
wice propnst mezi Řčmem a mezi sebou a

swými násslapniky, čimž erýslownč Umoho nea
ssrěsti natropeno a naramna zahUba na Nťu
mecko nwalena.

Eifar Karel 7 chtěje škázonosuéowoce
rozkolu náboženského od ťisse odwrátiti powoa
lal podlé tehdejssich zákonu žemských Luthera
na fněm Wormský stoje Ua tom aby blUdů
swých odwolal Llle tento Už pťirozenou po7
wadon smělý a nad miru prndký mohl j protj

cifaťi se wzdorll odwážčti; Uebo opčral fe pea
wně o zássritu mocných kni;at Uěmeckych, jata
kurftrsta Fridrčcha Safkého a jebo pkx
wniho ministra Spalatčna, i o wydatnorl
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ochrannlonpežiwýebrytiťů,k . p.Frantisska
Sekinského Mimo to podporowali jeho
oddoj spisy swými četUi stoupenci meinčenými,
jako nemrawný Oldťich z HUtten a jini,
kteři ncfčislně muoho lisiů mezi lid rozeslali a
tim nemalý počet následownikůw i mezi pofpo:
litým lldem Lutherowi zčskali Q wsse toto se
opiraje počinal fobě nowotáť i na sněmu

Wormském welmi hrdč a wzdorowitě aniž
chtěl blUdň swých odwolati táhna fe jako
wssickni kaciťi jedině k pismu swatémU a ne:
dťiponsstěje jiného wýkladu leč swěho wlastniho
Znamenaje pak že mU we Wormfu podle zá
konU zatanti a wazba hrozč rychle nlěsto dotl
čene opusiil a zdátečni cestU do Witenberka
naftonpil Knrsirst Fridrich chtěje ho Uebody
Uchrániti, dal jej několika jizdnými na cesiě té
dťepadnouti a na fwňj hrad Wartburk
u ZfenachU odwesti, kde tělu swému podlé
chuti howěti mohl a wolnč o Uěmeckém pťe
kladu bible pracowal chlUbUě fe později wyx
nássrje, še prý bibli ze spod lawice wytáhnUl
ačroli Už pťed nim mimo dolnosaských jessrč

čtrnácte jiUých německýchpťekladů bčble stáwalo
Zatim Už zrálo prwni owoce jeho záfady,

ze pifmo sw jest jasuě frozumitelno a že famo
o swém fmyslnrozbodnjeMikUlaš Storch
we Zwikowě a jini twrdire že wpifmě sw
nic o kťestn maličkých požnamenáno neni wy
wodčlť odtud že prý nutno dofpěle kťeskany
pozuowu kťesiiti, odkudž bloUžinci tito i no:
wokťeftťnci sloUli Titéž ssilenri žrnsslli
mssi swaton bonli oltaťe ztroskotáwaliobrazy,
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a bezženstwi knězskéša neplatné prohlassowalt
Bodobně byl Už pťed nimi nčinil we Witena
berkupťitelLutherůw,Ondťej Karlstadt;
Uebo w čele ssilené chatry wessel w chrámy

tamnějssť zboťil oltáťe, zawedl nčmecké bohoc
služby, rozdáwal wečeťi Wáně pod oboji fpů:
soboU bez pťedcházejťri zpowědi a š Uim fpolu
wsstckni mnichowé téhož klásstera Nugnstinian
skeho we Witenberkn problásllt ťeholné sliby
ža neplatně Šilený Karlstadt ant tim jesstě
fe nespokojil nýbrž wypoweděl nad to wálkU
iwědám fwětským Hlásaje že wědy roznm
člowěka maton a Ua bezcesti swáději chodil do
dilen ťemeslnikll a dáwal fobě od fprostáků
pismo swaté wykládati poněwadž prý tito Ueu

jsoUce wědami pomateni zdrawěji o sinyslu pi
sma sw soudiwaji Následkem takowýchtú zá:
sad wysoké sskoly Witenberske úpadek braly,a
bylot fe obawati že naprosto zaniknoU

Dowěděw fe Lnther, co fe we Witenc
berkU děje a boje fe aby často od sa fkého
wěwody Ziťiho anrhowané potlačeni noo
wotáťstwa eresslo nyni we skUtek odebral fe
proti wůli ochránce fwého Fridricha do Witenr

berka a kázal po osm dUi proti těmto ,bloU
zniwým duchům dokládaje že „wsseckynásilně
a kwapUé kroky ku ssiťeni lepssich wčdomosti

náboženských jfoU proti ewangeliu a kťeskanské
láfce Ywssak co na jiUých haněl sám wru
chowatoU měrou činil; nebot boUťnč rUssrl slč:
bh ťeholné a násilim welel klásstery boťiti, zae
siawatele slibů ťeholných potrestati a mfsi fwao
toU wyzdwihnouti (1525) SpolU Ua fwých
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kázanich dráždil zastupy lidn aby swrhli prý
jho popůw a mnichůw biskupům a kleissterům

aby neodwáděli wice dáwek ano bez ostychU
nazýwal na kázanich swých katolické pány a
ťnižata krutými tyraUy a protiwnikyEwaugelia

Takowými bonťliwými ťečmi rozdmýchal

jiskrU nechuti a zássti nž dáwno w stdcich se
dláků dontnajici w užafný plamen wálky prott
pánům. Nozliceni fedláci rotili se po celém
Šwabšku Borýnsku FranskU Durinkách a
Sasku Táhnouce n walných dawech wssude

drancowali, pustosslli klássteryzapalowali, hrady
zemanské boťili a tisicere jiné hrůzyplné zloo
činy páchali W čele jichstál Tomáš Mňn:
zer býwalý protestantskýfaráť w MůhlhaUx
penách, který dawům tčm hlafal, že prý
wfsicknč lidé i w obecenskěm poťádku fobč roin
json že Uesmi tuddž žádné býti wrchnosti a že
Už nutno obnowiti ťissi která prý toliko ze

sprawedliwých sestáwati má. u Mimo něj
wywstáwali i sedlaci a jali fe kážati

TU wytýkano Lutherowi: „Hle! tot owoce
twě nauky! Tento obáwaje se nemilýchztoho
následkú pro fwé nowotáťstwi radil ndni klli:
žatům aby tyto swcdené fedláky pozabijcli prý

ro lité pfd, an doložil že prý slUssUo abd
tak negwedený lid jesstě méně fwobody měl,
nežli mn skntečně pťáno Z bylo w prawdě
podlě rady tc 11000 sedleiku we Franskn,
6 000 we Wirtembersku, 10 000 we ŠwábškU,
20 000 w Elsasich šabčto ano počitá fe wea
smčš 100 000 lidi této wálče w obět padlých

Wráwě když tato wojna nejlitěji Uxřila,
9
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oženil fe LUther, ač 40 let wčkn fwého nžpou
čitajici,š Kateťinou z Bory (13 junia
1525), čimž owssem pofmčchU katolic!ých Učenců
Ueussel Zmenowitě jedeU z Uejofwicenějssich

mnžú onohočafn ErašmUš z Roterodau
mu fe o šeUitběLUtherowě úfměssně projádťil
takto ťka: Mltohým zdá se podnianti Luthe:
rowo býti lruchlohrou Já pak je porládam
za wefelohrn, nebol w ni wssecko fe končiwa
fwatbon

š. 17. Nychlé a wřllUé pokroky Uowotúť:

ftwi LUthrrown. Nowotn Ewillgliowy a
Kalwinowy

We spifU: Jeho Cisaťskéum Weličeno

stwU a kťestanske sslechtě německěho národn o
napraweni stawn kťeskanského u podawal
Luther wssem stawům Ulohlltuc wnadidlo kodx
padn od Eťrkwe: Cisaťe lákal rozmnoženim
moci an prý foběstát cirkewni wládU pťiwlastniti a
wesskern moc we swé ofobě fpojitimůže; sslechtť

a městUm slibowal že pťistonpiwsse k němu
bUdon nejenom práwa biskupr prowozo:oati
nýbrž t wssecko bohaté jmeni Cirkwe Uěmeckě
we fon majetUostzahonU; nespokojenýmmnio
chům a sspatným rnťzum slibowal oprosscěni
tčžkého jha febezapčránč zrnssenčm bezšeustwi a
ťeholných slibň; obecnénm pak lčdu lichotil sltu
bowánčm weliké fwobodd ewangelicré kteronžto
ode wssech obtižných záwazkůw k deiwkám, poa

stům, zpowědt a t d. oswobozen bUde
Kdo zná kťehké a sobeckě stdce lidskě

wi také, jakon rouzelnon moci je takowá wnau
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dčdla pťitabnji. Bročež nelže diwiti se, že poe
čet stoupenstwa Lutherowa každým dnem děx
siwě zrostal. W Hefsich pťiznal se hned k
jeho nance lanthrabč Filip, jednak aby se
zahrnutim cirkewnich statků obohatil, jinak ale

aby si fwazek manželský uwolnil, an si 8 pčiu
wolenim Lntherowym a Melanchtonowým za
šiwobyti prwé manželky ix druhon pťidružil.
Kromě něho pťitowaryfsili fe k LUterstwui
jiná kUižata ďe fwými zeměmi jako Meklenu
burfký, Anhaltfký, Manďfeldský,
Brufký a z měst dťidaly fe knowotám těmto
Brnnsswik a Magdebllrk. Knišata ti
š městp utwoťili také mezi feboU spolek obranný
w Torgawě (4. májex1526), kterýš směťou
wal k UásilnémU hájesli LUterstwa proti fpolku
katolickému, kn kterému pťisioUpilyRal
tousto, Baworsko a12 bifknpůw jihox
němec!ých. Tim německá ťťsseaž pofud tak
mot,xmná jedUotou wiry, Ua dwá nepťátelské
cáboro fe rozpadla, kteréž krwawě proti sobě
wálčily a tytéž záhnby Ua země fwé Uwaloe
waly, jakýchž hUsitišmuš pťičinil wlasti českě.

K oh,siraněni rozbrojůw držálw sice fněmy
jako we Spýrách r. 1529, awssak podobně
jako w Cecheich pťč smiťowáni kalčssUťkůw a
táborůw bez prospěchn. Na fněmU ?lugšbUro
fkčm uzawťela wětssma stawůw ťišskúch, že
se dalfsimu ssiťeni Uowot cirkewUčch musi pťitrž
Učinitť, awssakd sirana LUtherowa na fněmU
nťitomná Už tak fe mohUtnoU citila, že xse
osmělila proti takowémU rozkazn protestoa

wati, odkudži pťiwrženci Lutherowi xJj!mélw9
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protestantůw wzali. Strana ta poda!a
také sněmU wdznáni swé wiry spoln 8
apologii čilieobranon, kteréžlo oba spify,
ač Uikolt bez proměny nezůstawsse, se Uapotom
fymbolickými knihamt čili záťonem wiry Luthex
ranůw staly, odkud ijmcno ,angšbUrské
wyžnáni pocházl Wyjednáwáuo dlouho
mezi katolickými a protestantskými stawd, aby
mir a swornost náboženská opět w ťissi uweu
deny byly ?lle wsseliká wyjednáwáni ta zuc
siáwala jalowa; Uebo Cirkew karolicka nemox
hla popnstiti, jelikož toliko jednn prawdu
Uznáwá a stawowé LUthersstiUechtěli aby
se nemeeli nowé nabhté moci a statkňw cira

lewnčch wzdáti Nedocileno tedy žádného dou
rožnměni, anobrž stawowé protestantssti spolek
sij obrannýwe Smalkaldech oonwili
wolajice na pomoc krále francouského a an:
glickcho proti cisaťi a katolickým stawům

Luther pak čim dále tim Uáružiwějfsi,
hned jak Uslyssel že papež pťiprawy čini ke
flaweni wsseobecného cirkewniho fnčmn wddal
r.1545hanliwý spiš š náddlawim: „Proti
papešstwi od ďábla nstanowenémll We spifu
tom wdchrlil Luther na papeže wsselikoUhann
jakowonž srdce jedowaton zassti pťekypujici

wychrlitt š to jest Brzy potom (18. febr
1o46) Umťel bonťliwý nowotáť tento widana
wlasini oči hrožné owoce Uauko swč wdrosiati:
wěčxlé tottž rU;nice a spory, nofjednocenost mezi
hlawami jeho wlastni nábošenské strand, zneu
Užiwáni swobody ewangelickěk wýstťednosiem
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a neibnusnějssim neprawostem, a nadwládu
swětské moci i U wěcech cirkewnich

W tentýž čaš ro Luther w SaskU, wy:
wstal Qldťich Ewingli co nowotať nabon
ženstýw Curčchu we Swýcaťich Zlopon
wěstný člowěk tento, jehož nemrawný žiwot
wubec znám byl odwážil se w Eurichu totéž
učmiti, co Qndťej Karlstadt byl Urowedl we
Witenberku Boťilt oltáťe ztroskotal kťiše a
walil wsseltťe obrazy; i nwedl bohoslužbu tě
mčř fměssnoU we chrámo wyloUpené a docela
nahe kteražto prázdnota owssem fe docela hoa
drla k jeho wiťe chudičkě, dUcha krestanského
téměť doťona prázdné a od newěry jen malo
rozdilnc Boněwad; se nowotami těmito pťede
ňawenňwu měst podáwala moc biskupska a lid
se ro;ličných oprosskowal dáwek, pťáli takowemn

beǧbo;nému dodntkal magistratowé měst a nox
wotáťňwi Cx.ingliowo š jejich ochotným pťia
wolenim rdchle se ssiťilo po mohútných kantou
nech(ťrajtr:) jako Bernfkém, Glarském,
Apencelfsém Swatohawelfkém,
Granbindjčcm; toliko stare kantono, kcerě
druhdd Swýcarům politickoU swobodu wybojou
waly,jakoŠwycký, Urský a Unterwaldo
fkd, zachowaly wěruě jať starou wirU tak stao

rou mrawnosi K nim se pťidrUžily jesstě tťt
jčnékantony:LucerUský, Zugfký a Frýu
bUrský, kterě; podobně pťi wiťe od otcůw
adědené fetrwaly SUráwcowé těchto katolix
ckých krajů jali se kantony od Cwinqlia sweo
deně bratrsky napominati a jim wýstrahu dťede
wssim nesscěstim dáwati, kteréž z ťrokU takoa
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wého Untně pochodčti mnsi Blwssak hUdli her
chým, anobrš stoupencowé tito Cwingliowi
jenž ,reformaty se Uašýwali žadalč na
kaUtoUech katolických, aby těmto nowotám i U
sebe wolUý průchod daly, ačkoli oni fami šáe
dněmu katolikowi fwobody náboženské nepťáli

Za toU pťičinou zdlápolala mezř oběma strao
nama občanská wálka a swedena (1531) u
města Kapel krwawá bitwa we které Ewingli
zabit a strana jeho pťemošeUa katolici pak
witězstwi dobywsse tim sobě pokoj wymohli a
fwobodu náboženskon trwale pojisiili

Eo Cwinglt byl prowedl na wýchodě
we Šwýcarskn to UsilowalprowéstiUa zá:
padě šemě té Kalwin K účeln tomU zae
razil sidlo swé w Ženewě a jak pifmem tak
slowem bledťl ssiťitt náuku fwon která měla

jako reformacie čt odnowa neb náprawa
býti Uáuky LUtherowy, roroněž tak jako tomU
chtěl Cwingli odkndž i jeho stoUpenci refora
maty aueb Kalwinistami slouli Qby
čejně dáwáno jřm též jmeno Helwetůw
poněwadž Šwýcary, kde tato Uowota nabo:
ženskawznikla se latinsky Helwetia nazý
waji K rozssiťeui a udewněni této nowotd
nesstčtil se Kalwin i Uejkrutějssiho násili Užic
wati což jmenowitě pozorowati w jeho naklá
dáni š lékaťemsspanělskýmSerwedem, jejš
pro úchylky w nánce o nejfw Trojicč dal
spáliti aneb š Grúetem a GeUtilisem,
kteréž pro jejich odpor protč němu dal stiti
Takowýmto spufobem Ukázal fe Kalwin čina
ným býtř až do smrti swé l 1561 a nánka
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jeho která ani znaťU fw. kťiže netrpi a jafně
swčdči o zádnmčiwé a zafmUssile powaze Kal

winowě, jesi až podneš obsabeul tak Uazwa
Učhowyznani helwetfťého

Oboji drub nowotáťstwi Uáboženského jak
Lutherowa tak Kalwinowa, rychle fe fsiťil po
zemicb ewropských. Nejprwé poUsstělo koťeUy
swé nowotáťsiwč LUtherowo w půdu ťisse Ně
meeťé Mimo Filtpa Hessenského a Fridricha
Sasiedo rychle ť němnpťianl Qldťich wé
woda Meklenburský a š krntým násilim
nwedl Lnthermlstwi we siooU zemi aby statkh
árkewně osáhnouti a jimi fwé dlnhy zaplatiti
mobl S podobným násilim odsiranil i safký
wěwodaZindťicb w Drážďanech a w
Lťnskn tatolické slUbd Boži wyhnal mnichd
z klassterů a katolickš faráťe z far i wnUtil

wssem poddanúm swým augšbUrské wyzUáUi.
W jeho slepěje wstoUpil také syn jeho

wrtkawý wewoda Mauric Nejinak jednal
Zoachim u kursirstBrauiborfký, který
ersslw slawnou dťisahu son k lUteranstwi
pťestoUpil a je wssecbněmfwýmpoddaslým wnn
cowal Tolikéž Učinil i kUrsirstFalcký Fri:
drčch u Z welmistr Uěmerkeho ťcidu marr
krabě?llbrecht Braniborský nestydčlfe
uposlechnonti rady Lutherowy, aby totiž ťeholn
pnstil a se oženiw Brnsto až pofawad dn
chowenské panstwi, we swětské kUižetstwi promč
nil Bllbrecbt skutečně se odťeknuw řeholu poe
jal za manšelkUdcerU Fridricha krále Dane
ského a uwedl š Uásilim protestantišmnš do
celých Brnš no Bťitladů těchto rychle nae
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s!,edowala mohntnáx města, jako: xBlUgšb Ur r,
Bezno Norimberk Frankobrod
Strašbnrk Niqa Ulm Konstancie
a mnoho jiných ano pak w Čechách rozkol
nábožeUsiý mčl w zápťti krwawé wálky, nejč
nak fe nyni dálo i w Němcich Mimo waleu
čné powskáwáni sedlákuw rošUitila se také r

1546 mezi protestanty a katoliky německými
wojna Šmalkaldská kteráse r.1552 opal
kowala a která i Uapotom w menssťchtťenicich
ustawičnč trwala, a pak z těchto menssich ohňů
obrowský plamen walky tťtcittleté (od 1618uo
1648) wzrostl kterouž Němecxkoa š nimč
nasse zemč na pokrajč propasti zkázné fe octlh

Bťťklad Nčmeckých protestantůw strhnul

i jiné ťisse š wladaťi do téhož prondu nowot
cirkewnich Nezbedný král Dánský Chrie
stian ll, jemuž tehdáž i Norwežsko a
Jolandfko podťizenybyly, počalUžr 1521
obirati Cirkew katolickon w těchto zemich a
Uwádčdi do sxré ťǧ,sseLutheranstwi W témše
roce jal fe iwe Swedskn Gustaw Wafa
olUpowati Eirkew a wssemčmožnýmiprostťedky,
cbytrosti a násilim, zawaděl nowoty Lutherowy
W Nizozemich prostťedkem rewolUce proti
zákonitému králi Filipowi Uweden kalwinišx
muš (1582) a swětskoumoci ntwrzen Ane
glicko odtrženo od stťedU Cirkwe katolicke
chlipným králem ZiUdťichem Nll., jemuž
papež Klement Ull nechtěl powoliti abh
se še fon ťádnoU manželkou Kateťinou, o
kteroU 17 let žil a ditky zplodil, rozezdal a
mladoU slečnUBlnnU BolejnowU za mane
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želknpojal Dcera této Anny ležbčta doa
fednuwssi na trun otre swého dokonala, co
Ztnoťich Ulll bol Uočal, anar 1562 Uásilim
nejkrutějssčm Uáukn Kalwinowu š Uťjakou proa
mťnoU (co do ťaženť cčrkewniho) zawedla Bou
dobným fdufobem ssiťenoi we Skotskn učeni
reformatské Toto Učeni ťalwinské nezustalo
bez wliwu i na Franconsko kamž se pťče
wrženci jehoz pobraničných Šwýrar, zlasstě
ze Zenewy wedrali Zde nazýwáni jfoU
H u ge n o t y a poněwadž docela podlé powahy
Kalwixxowy welmi násilně wystupowali wypu:
llo mezť nťmi a katoliko dlonhě krwawé roz
broje we krerúch arcitCirkew katolická knižto
ohromná wětsslna národn náležela, witězitelkou
zuňawala, awssak Hugenotum konečňě pťece
swoboda Uáboženská Udelena

š. 18: Wliw Uěmcckéhoprotestmltismll Ua
Erchy, MorawU a otoličUé zcmě.

TakéTyroly, RakoUsy, Stýrfko,
Korulanh, Krajina nemohlodocelaodo:
lati wliwu nowých nauk náboženských Brote
siantssti kazatelowé z Němec proces“towawalid
tyto krajiny a slowa jimiž Uowé ewangelium.
zwťfiowali dadala co ohnjwé jiskry do hojnč
Uabromaděné hoťawiny Tak rozsiwal simč
nowéhončeniw Tyrolich QUdťej Karl
fiadt B Hnbmeder UaMorawě Wao
wel Sperat we Widnt a jiude Eifať
Karel 7. a jeho nástupce Ferdinand l bdlt
sicc rozhodni katolici, ale chtťjire zachowatt

Ǧ j
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pokoj, nejednou protestantúm welmi fhowiwali
kteroUžto mirnosti smělost jejichnáramně rostla
Cim pať roětssi pokroky protestantismuš čiUil
tim wire Ua jewo dáwal snahn katolictwť do
cela zničiti SnahU tuto Uižssi i wyšssi sslechta
w dotčených zemich wssemožně podporowala a
za jejim pťikladem kráčela i města jimž nowá
Uánka obchodn a průmyslU pťčzniwějssi se býti
ždala ana jich sprosssowala mnohdch fwátkU
dostů zpowědi a jiných powčnUosti Uabožen
ských, ktere mamoltáťům welmi nepohodlné a
tUdyž i nepťijemne býwajť

Podáwaly li se žiwlu protestmltskemlltyto
drUhdy tak rozhodně katolické země ký diw

že tim kypťejssi půdy Ualézalo simě to na Mo:
ráwě a w Čechach Uš dáwno hádkami Uáboa
ženskými rozwrácexlých Jak mile Luther r
1517 nejenom proti jednotliwým nepoťádem
nýbrž i proti samému papežstwi kášati počal,
zaradowali fe z toho Uefmirnč čcssti kalissnici,
widonce w něm pťirozeného fpojeUce swého
Brawdat sice že kalissnici se mimo pťijimáUi

pod oboji weskrze dršeli ťatolických obťadů a
náuk; ctili swate, wykonáwali zdowěd měli
lnfsi swatou i wěťtliw sedmero swátosti, awssak

w rejstťiku swatých mělt o jednooo fwětre wice
než ťatolici totiž o Zana HUsa, jehož fwátku
žádného rokU slawiri neopomimxli, ačkoli Cirx
kew Ua wsseobecněm sněmU Kostnickem jej za
kaciťe byla prohlásila Wimet take, že Ua

zmar pťissel každý ppolknš kalissniťy o Řimemsiednotiti, jako n tťt hlawni pokay, jež se
k tomuto účelU podntkly, totiž prwý ode sler
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Basilejsiěho drUhý pod králem Jiťim a tťetč
pod kralem Wladislawem jl Nebo Řim kU
takowým wýmtnkám ktere Čechowé stanowili,
fwoliti Uemohl; odtud mezi kalčssniky fwrchoe

d wána Uechuti Uenáwist r Řimu Bodobnou
UechUt ku stťedn kťeskaUstwa byl Uynč projewil

Luther a protožačkolt Nťmec byl a kalissnťci
horliwi Čechowe pťece erahali (tito) dwo:
jim dopifem z Brahy r 1519 jemu fon rar
dost a wťelý foucit Ua jewo dáti. Jmexlo
witť Waclaw Nožďalowický, členkon:
sistoťepod oboji a Martin Bodnsska, kali
ssnčckýfaráť pťi chrámU Banny Marie w Braze
psali Lntherowi welmi lichotiwé listy, wnichžto
welčkými chwálami wynásseli jeho počináni a

nbezpečowali ho osympatiich čilifoncitech fwých
i wesskerých Utrakwtstů Od té doby počal Lu
ther podobojčm w Čechách dopisowati aby
je úplně pro swé nowoty ziskal spolu pak také
na stlěmich ťišskoch Ua tUto pochwalU Čechůw
co na Uowý dUkaz wýbornosti fwých náuk se

odwolawal Spisy jeho bršo ssiťeny w Čec
chách a pilně čitány, jako od Zan a faráťe
w Německém BrodU, kterýž jejich čtenim
tak daleko fe dal unesti že wssechny katolické

obťady bohoflUžebne w kostele odklidil Zlásstě
sslechta š welikoU zálibou naslonchala nance
Lutherowě a počala fary hlawně takowými
ofazowati duchowniky, kteťi fe š protestantským
fmýsslenim swým Uetajili Bodlé pťikladU fa:
raťe NťmeckoaBrodskeho počali i někteťi faráťi
kalissni w Braze zawádťti Uowoty w kostelich;
pkesiáwali klaněti se nejfwťtějssi fwátosti nea
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slawili wice mnoho swátků rirkewnich a odstrau
ňowali wic a wice cirkewnich obťadú.

Z na Morawě fsiřil se drotestantišmuš z
Nčmer We mčstť Dworci (Hofj,ssest mil sex
wernť od Qlomouce ležicim hláral Lnlherowll
náuku nž r 1521 jakdsi tazatel toulawý ze
Swidnice. Bawel že Spretten obdčejně
Bawel Speratnš zwanú, který w Yngšx
bUrku Wircburfn SolnodrodU a we Widni
fimč nowot náboženskdcd bdl ;ozsiwal žawital
také r 1522 do Zihlawy, kteráž druhdy
byla nejrozdodnejssi odpurkwni Husirůw Ze
pak Bawel Sperat byl z Němec, pťijala ho
Jihlawa co Uejdťiwčtiwěji a horliwě jeho kán
zanim jako Bo;skemu Uroroku naslouchala tak
že Sperat fobč w Zlblawť náramně libowal
azde siálé sidlo swé zarazil Biskup Morawy
Thurzo napominal sire duraznč Zidlawand,
ano i kletbon jim wdhrožowal ale podrůžeč
těchto newssimáno si a Bawel Sperát chráněn
měskanstwem seděl pewně Blno z Ziblawy pou

fslo w teU čaš podorssrui, jakowéhož w celé
hiňortt Morawd do wssecka stoleti newidáno a
ncslýcháno Zafýsi ossemetnikMartin Goea
fchel Zihlawan wstoupilwťád přemonstrácký,
a umčl sobč chytťe ziskati pťizen i dúwěrn
wssech dUchownich wrchuiku tak že nejen dosáhl
probosstwiw Dolnich Kounčrich, nýbrži
dustojnosti biskupa fwětiriho w QlomoUci kte:
rédož wysokého postawent on ale zrádnč kroz
sslťeni protestaUtiBmU ponžtl nebo jako Lutber
odřeknnl fe i on wird katolic!é i swedl jeptčfskn
w Dolnich Konnicich a pojaw ji za mano



skrál Lwaťk. 205

šelku pťessel r 1526 k nowokťeftčncům w Mia
tulowě kde jakýsiHubmaier lid swaděl
a ťlamal, kterýž taťé Goeschlowi jedenze fwých
sidipuwěnowal čili pťipsal aby mn tim swon
radost nad jeho zradoU na Cirkwi katolirké
fpachanouprojewčl WodobněiBrno, Znojmo
Tťebič a jina města na Morawě Ukazowala
se už nyni pťistUpna nowotám náboženským z
Němec possťdm

Takowě n nejwýš poborfsliwé wěci daly
fe dlawnč za čšll nezletilostikrále Lwaika,
o kterě dobč ťici lze že každý dťlal w zemi
co chtěl L 1522 tedh sedmý rok po fmrti
orrowě, pťijel Lwaik doPrahy, aby nyni fám
njal wesla wlády a na práwa i swobodd zem:
ské učinil pťisahu; tokdyžwytonal byla i jeho
manželka Marie korunowána na králowstwi
Blle jak slaba to wláda w rukoU jinocha ssest
nácttletého! Bráwě když mladistwý král shroe
máždil stawh zemské na sněmU w čerwnu, opoc
wažtl se Luther jim psáti a je napomťnati
aby wsselikémU ď Řimem siednoceni stále ode
pirali a swatou prý památkU Husowu a Zee
ronymowu wešdy U weltké doctiwosti měli Z
wzdawal Čechům chwáln ťka že w Němcich
slawného jmena sobě dobyli u Takowéto
simě padalo zde owssem na pudU dobťr okyu
hťenoU úrodnou

K tomn ke wssemu fám král ačkoli roza
hodný katolik bezděky čili protč wůli fwé toe
muto fměru napomáhal, čině takowá opatťeni
země, která nowotám LUtherským welmi pťia
hodna byla. Ustanowiw pťed swým odjezdem
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z Brahy (1523) knižeteKarlaz Minster
berka wUUťakrále Ziťiho z Bzoděbrad za
swébo mistodržitele w žemi obnowilspolu radu
spojeUých měst Brašských, an na misto Zana
Basska z Wrat primatora ččliměsslanosty,
mirného to kalissnika a protiwnika Bntherowy
xiáuky,Učinil primatorem ZaUa Hlawsll z
Lčboslawi který UowotámLUtherowýmpťál
a o jejich rožssiťenť w Čechach se horliwě za
sazowal Nebo po celý čaš jcho primatorstwi
jfoU knčžt kteťi proti těmto nowotám rázali
zfar swých pod záminkoU rUsseni pokoje wy
háněnč jako Matěj Koramb a tťi faráťi
Pražssti Q tom wssem dobťe zprawen jfa
LUther pfal radě Bražské a odporoUčel ji w
listč swémHawla CaherU, ze Zatce rodi:
lěho který mistrem byw Učiněn w Braze do
Witenberka se odebral abhjakpťedstiral nowa
studia prodělal w skutku wssak aby se o LU
therem seznámil a od Uěho odporUčeni Uěja
kého dosáhl; co jak Už podotanto jemn také
ochotně Uděleno. W ťečeném listU, we kterém
Luther radě Bražské Caheru odporoUčč poba
daji se tolikéž Bražané, aby posiedni pouto
které je š Nimem wiže rozkotali totiž swěceni
čnězů z Řčma, a takowé sobě dUchowniky wo
lili kteťi swěceslčtoho wice nepotťebuji Byloli
by pak pro nedozralost lidU jesstě obťadU po
dobněho zadotťebi tedy aby si k tomU obrali
tak schopného a wýborného mnže jako jest Har
wel Cahera který prý dowede nowé schopné
knťze wywoliti Toho tedy že jim snažnť ode
poronči
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Z lisin podotčeného jde jafnť Ua rozum
čeho se Lnther do Cahery Uadál že totiž prou
wede dilo Uowot jeho w Čechách deoručeni
Lutherowo prospělo Caherowi tou měroU, še
brzo po fwém pťichodU do Brahy dne 23
srpna 1523 byl ode stawůw podobojť za ado
ministratora konsistoťe kalissné obrán a že od
obce fwěťena jemu faonst Týnfká Zde Už
wystupowalCahera na kazatelml škteré druhdy
kázáwal Rokycana, a kdykoli wystoUpil chwáe
lil „slawněho doktora Martina Lntl)eraál a
Usiawičně wybizel lid aby se za Uěho modlil

jelikož on plý jest nastroj Boži, jťmž okolnim
národúm prawda zwťstowána býti má w S
Eaberou pťissel do Brahy do rlásstera Swato

Tomského jakýsi německý auš;nsiinian, který owássniwou prUdkosti německ částt Bražskěho
obywatelstwa náukU LntherowU hláfal a také
welité množstwi doslnchačů pro tyto nowoty
ziskal. Wyobcowán ze swého klásstera Ubyto:
wal fe na Starém Měsiě kde w kostele sw
ťťiže swé pťiwržence fhromažďowal a hojně od
nich podporowan jsa iwssemi potťebami žil
wnosinými opatťen jc u wiťe LUtherowť utwru

zowal Mezi welitými pťizniwci wiry této win
dime také kancliťeměstskéhoBuriana z Kore
nic který co obdiwowatelLutherauž r 1522
jeden z jeho wětssl spisi:w na jažyk český pťeu

ložil jakož i wsseobecnou htstortt lnteranského
Zana Kriona. SměrU LntherowUpťali

nčenecABrirciU o později měsstanosiaBra7ský. Bljaťo Braha Uadechnnta byla ln
stdwrpodobnť zawládalo totéž sm
welikéěčasti Čech a Morawy
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Ql tU se Už zdalo Uačelnieúm strany podu
oboji, kteťťžnowotám Lutherowým pťáli žc fe
pťibližil čaš w nťmž možná dlouholecé plány
a pťani Uskutečniti Blby pat prowedeni toho
twárnost zákonitosti mělo, žádali krále Ludwika
o powoleni fjezdn w ťoleji Karlowě na hrou
mnice 1524 čehož i dosáhli Ke siezdu tomn
wybidnuti jfoU wsslckni stawowé z Morawy a

ch, pozwáni též nejblawnějssi žástUpcowé duu
chowenstwa, asi 20 mistrU Uinersiry Bra skě
a wssickni náčelnici sekt náboženských Zahy
pťed siezdem pťikwapili z Morawy do Brahy
Bawel Sperat a Beneš Qprat spifoo
watel prwni českémluwnice pak doktor Wáe
claw zLitomysslerodiča Zan Cbarpa,
bakaláť čili na prwnim stnpni mistrowftwi Ueb
doktorátU ftojici. Rok sice pťed tim byl trál
Lndwik na fněmu w Brně wssecky nowoty
náboženské zapowěděl a Zihlawany co ochránce
a podporowatele Spcrata pťifUě pokáral; ale
zápowědi těto a pokáráni kralowa nedbáno a
wssec!o we swé miťe ponechano Broto i Ba
wel Sperat 8 tatoon drzosti se ofmělil do
Brahh dťijiti Ua siezd Tolito Bratťi nepoo
slali žádněho důwěrmka, jedině list ke siezdu

zťidili, w němž stawy zemské o powinnostech
a profpčssných Ustanowenťcb poUčowali

Dne 2 Febrnara čtli února scssli fe skue
tečnč we weliké siUi koleje .skarlowy stawowé

podoboji a fhodli fe o dwaceti článcich náuky
a cir!ewniho zťizeni swého Čláuky ty byly
welmi chytťe festaweny a měly jako ža mostek
sloUžici k úplnému odpadn od Eirjkwe.t kU pťeo
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chodu na lntheranstwi Brotož neměly ani
twárnosii katolické ani zcela lUtheranske Woa
nechana w nich n p msse swatá awssak 8 taa
kowým pťidawkem jenž po čase jejť odstraněni
Umožnil Bonechány t swátky Wáně Banny
Marie a Swatých, aby i swátek českého mn:
čeniťa Husa slawen býtt mohl Yle tradice
čili úsini podáni zawršrno jako od Luthera a
jen pifmo swate nznáno za Božskýpramen wiry
Spolu pťřpowťdina ochrana knězům kteťiby

,podlc Ewangelia prý kázali; každý také Uaa
pominan aby pilně w tomto jediném Božském
prameně wiry, w pismě fwatém četl a to at
prý ččnť ižena i děti Tolikež wssecky zbyu

tečné obťady pťi bohoslnžbě prý pťestaňtež.
Brotože Huš fedmero fwátosti, wirn w pťe:
podstatněni a kláněni:fe nejswětějssl swátosti iau

koš l bez;enstwi kUězskéUerussll alebrž chwálil
ašachowano miti chtěl tedy Ustanweno kod
sttaneni toho na témže fněmU aby prý spify
Husowy jen podtUd platnost měly, pokud fe š
ptfmem swatým srownáwaji Q wečeři Wáně
at drý každý prostě a bez hledáni zbytečného
wýkladU lidskeho wěťi že w ni tělo a krew
Báně pťitomny jfoU Co do wystawowánč wex
lebné swátosti pouecháno knězům a obcim na
wúli čtniti, eo bd chtěli.

Na to jesstě jeden čleinek nawržen, bez
pochyby od Caherd, ale takowým spůfobem,
abd on hlawnim jeho půwodcem se býti Ueu
zdál; nebol wyjádťil se o něm w ten fmdsl,
že prý to jedině dle žeidosti Umohých čini Týa
kala pat se wěc ta ersseni bezženstwi knězu
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ského ?lle pťefe wssechno namaháni neprorazil
Cahera náwrbem fwým; nebo laikowé na wět
fsim dile odporowali a zůstano pťi tom že duc
chowenstwo kalissné i dále neženaté býti má
Timco spůfobem wšdělána jesstěhrubá pťebrada
mezi Lutherem a českými kalissniky Konečně

wolen Uowý administrator konsistoťe pod oboji
ťterý lw nad zachowáwánim těchto záfad bděl;
jnebo stawowé dod oboji obnowowali wolbn
administratora kdykoli fe jim zachtělo Tentor
kráte wssak zase obráU Eahera za whodný ná
stroj kn prowedeni wýsse ličených úmysiů

Skoumámeuli pak poněkud dotčenězásady,

nemůžeme zajiste“ jakési pťibuznosii českédo kax
lissnictwi š luterstwim nepozorowati Widime
zde fpolU patrně kterak ono (kalissnictwi) zne
náhla pťecházi w úplný protestantisnmš Bťeu
chodU toho nebylo owssem tak rychle docileno
jak si toho mnozi ze fněmownikU podotkuUtých
pťáli; Uebot tehdáž panowal w Čechach jesstě
walný odpor proti zásadám Lntherowým Bra
wni takowh oddor possel odtud že obec Braš
ská r 1524 dne 14 bťezna obnowila radu
městskona že w čelo radh té postawen Ba ssek,
mirný kalissnik a fpolu rozhodný Uepťitel no
wot Lntherowých, š nimž i wětssma nowé rady
soUhlasila Ehytrý a nskočUý sobec Cahera
chtěje fe w čele konsistoťe pod odoji Udržeti
obrátil tam plachty, odknd witr wal Ač w

srdci stoUdencem Lutberowým jfa dělal se nyni
pťece horliwým kalissnikem dle starého spůsobn,
atwáťil fe co úhlawný protiwnik nowot Luo
therowých, anobrži pronásledowal a násilUě
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potlačowal pťiwrženre Uowot těchto. Marnč mn
Luther w dopifech domloUwal a jej od tohoto
počimini odwrátiti Usilowal. Eaherae fetrwal
pťi tom, co mU w Uowých okolnosiech wice skýn
talo profpčchU Nad to nade wssecko odebral

se jesstě w čele wysianstwa Bražského do Bu
dina kn papežskěmU legatU aby česke kalissniky
smiřil a siedUotil o Rimem Zelikožy ale pťčx
pomenutý legat bezwyminečneho od CechU po

slussenstwi žádal a tito takowémU záwaku se
podroditi nechtěli Uedocileno žádného smťťeni
anebo siednoreni, kterémn Už prwé wětssina
sslechtd stále odporowala Stará tedy propast
meť Rimem a kalissniťy i dale rozewirala úst
swych a pťewrhánife UtrakwifmU w čirý proa
testantifmUš nyni tim jistěji a rychleji pou
lračowalo

Co zatim panowaly náramné tytýz, kr
wawé tťenire a Ustrky mezč mirnými k RimU

se ťlonicimi Utrakwisty a mezč kalissnlkd wý
ňťednými t lxltheranstwi směťnjicimi w Čechach
a na Morawě walila fe nowá pťehrozná bouťe
na zemi Uherskon SUltan tnrerký Soliman
dolww Bělehradu, strojil fe nynť celé Uhry
fobě podmaniti K tomnto účelu wtrbmll nex
nadále 8 300.000 bojowniků do země jmenoo

jwaně Bánowe Uhersstč howire bez miry a
rozwahy roszsiilemU žiwotn nebyli žádných
nčinilč pťipraw k odraženi útoku takého, jehož
dťere po dobyti kliče llherska, twrze Běle
hradské fnadno pťedwidati mohli Král
Lwaik sice wessferU sslechtU nherskoU i če:
skou snažně do doje wolal, awssak tato jen
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welmi wahawě branný lid sbirala an Už neo
pťitel w srdci země stál aniž králi potťebných
skýtala prostťedků co do powozU zbraně a pon

trawy, aniž fe dostawila w čaš kdyžtoho fwr:
chowaná potťeba wymáhala A tak pozdile
jednala bohnžel Uejenom sslechta nherska nýbrž
iw Čechách pan Zdeněk Lew z Rožmt:
talu nejwyšssi ::urkrabi země a měsstaxlosta
Bassek fe o to postarali aby ize sslechty i z
lidU fe krali UbobémU co nejpožději dostalo poa
nloci Toliko někteťi pánisslechetnějssi nechti(e
čekati Ua fwoleni fuěmowné pospichali o swé
Ujmě š branným lidem swým do Uher králi
na pomoc, a žejich pťčkladů také některá města

následowala nejšdlonhawěji wssak sobč w té
zálešitosti počinala Wraba která nejpošději k
odesláni pomocneho wojska se odhodlala N i
tito zástupowé brannébo lidll tahlt u welikém
nepoťáde a po rňznn do Uher Sotwa ale
Učkteťiz nich k wojsku králowskénm nťirazili,
radili Už panowé Uherssti U.ladtstwému krelč

aby bez prodleni š Turky swedl bith ačkoli
zkusseni wUdcowé čessrč jej z toho zrazowali
stojťce Ua tom aby se š biron čekalo dokxld

ostatni pomocné wojsko české nedojde ?lle
mondrá rada českýchwůdcll brdě zamitnnta a
welmi possetile započata U Mohače bitwa mezi
ohromným počtem Turknw a mezi poměrně
nepatrnon siloU kťestanů(dne 29 srpna1526)
Uhrowě, kteťiž k útokU tomU radili, prwnč boe

jisstě opUstili a co skctowé bezsilui Ua útěk fe
dali Z ostatnich ale wýtečUýchwojinůw jenž
pťi králi w boji proti Turkúm wěrně setrwali,
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musilo 20000 pťepych pánůw Uherskýchzadlae
liti žiwotem Sám král Ludwik zahynUl w
těto bitwě an pod koněm swým we hlUbokém
a bahnitém potoku Utonnl Ludwikem skončila
fe ťada zlásstnich panownikU českých, a jač
Uhersko tak i Cechp š Morawon, Slezkem a
Ln,šicemi pťissly nyni následkem úmluwy mezi
kralem Wladislawem ll a cisaťem Marmilia:

šeršx pod žezlo nejwyšssiho Domu Habšbnr:e o

š 19 Bratťi w této době.

Smrli Wladislawowon umožněno, že nax
čelnič Bratrůw wywáznul ze žaláťe Kdyš
l 1517 Tomáš z BťeloUče prwni stao
rosta Zednoty byl umťel zanjal jeho misto
LUkáš we wýborU starssich a jejich Uaměstťů
Bo něm seděl co druhý starosta Martin
Skoda teprwa nedáon wolený, jenž po
úmrtiLUkássowč Učinčn hlawou Zednoty Slml
dno se domysliti můžeme, že zprawa o wystoUe
peni Lutherowě prott papeži w NěmcichuUe
mohla Bratro bez wlin minonti Wšddt dak
w nenáwiděni papeže š nťm úplně sonhlasili a
kydáni wxsselikéhany na Řim bylo docela po:

dlé jejich chUti Mladssi mnžowé w ernotě
jimš odpirani u sobě dowolených rozkossi poa
dlé chuti nebylo, pťi;wnkowali hlasitě náuce
wolnějssi o ewaUgelicke swobodě jaká we Wi
tenberku panowalu a mnozi Čechowé stndor
wawssi w Němcčch po swém Uáwratu tytéž
nánťy po fwé wlasti ssiťili i nemálo proti tnhé
kázni Bratrú horlili spilajřce jim mnichllw, kteťi
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pod jlnon prý kuklon opět Uwedťi starě papea
žnictwť Mimo to Bawel Sperat a Ben
neš thac l 1522 fmělewztyčilt na Moa
rawč a w Cecbách koroUhew odboje LUthere

ského proti Cirkwi,a zaslali hlawě Uowotáťů
wNěmcich spio o wečeťiBáně w Uěmžiučeni
Bratrůw o této fwátosti wyloženo Luther nce
messial pisemně odpowěditi a tento jeho odpio
jakož t Speratůw čelici proti Bratrům wddán
tiskem na Morawě Tim počalo pisemnc Brac
trůw obrowáni ď Lutherem.

Lnkaš rozhodně fe prohlásil proti nauce
německého reformatora Za toU pťičtnon wda
dal dwa menssl spify u katechismUš pro dětč
a,o prawdě witězici miposlaljew latiUském
pťerladu Lutherowi skrze pozdějssiho starostu
ZaUa Roha čťmžonen wybidnut k opětné
odpowědi Z Učinil to a sice š taroon krot
kosti jakouž aš UosUd na tomto bonťltwci nea
pozorowáno W teto odwětce bani Luther
Brater náUkU o wečeťi Báně, jejich opakox
wáUi kťesiu bezženstwi jejich duchowniků, jakož
i náUkU jejich o sedmern fwatosti kterou z kax
tolictwi byli podrželi Na toto haněni odpoa
wěděl Lnkáš nowým spifem w Uěmš důrazně
hájilnanku Bratruw o wečeťiBáně o sedmeru
fwátosti o bezžensiwi knězském a o pofwěrenč
či osprawedlněni člowěka Zastáwaje panexlx
stwi proti Lutherowi twoťil hlUbokoU pťikopll

mezi Bratťimi a mezi ewangelickými augšbure
ského wdznáUi Z di LUtherowi pamětč hodna
slowa tuto: „,Zisti pčtř, dělatt co se zdá(co se
komU lčbi), ženiti se, swčtský se miti, tot nea
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dobtý základ žiwota pťi wyjiti zBabylona.
Neb to čmiti jest jako U siguťe (znamena toltk
co) o cigimi národy w manšelstwi wcházett
(smilntti), Uad čimž Ezdráš lál O Umohem
bd lépe bhlo, těla swei ttestatt stťťznostmt a
táznťmi a tudy w službU podrobowati než se
ženiti kdyby chtělč to pro spasenč fwé prwotUě
činiti a kťeskaUstwipraweho wčrně následowati:
neld ženitba žádneho nespasi nebo. w ni jest
hojnost pťekažek ťfpaseni a pťičin odwedeni
od nťho

Nejwice ale horlil Lukáš proti lichémn
nančeni Lntherowu o Uabýwáni fprawedlnostt
a poswčceuť prostťedrem pouhé wťry Bošox
rowaltč w ni LUkáš kterak LUther wssecko co
fc w tomto ohledn w kťeskanském žiwotť za
patnáct stoleti bhlo wywinnlo š ohromnou er
stondnofti zasslapawal a fobě pojem o poswě:
ceni a ofprawedlněni byl Utwoťil, jehož čloo
wěčenstwo dopofud Ueznalo Z ťekl mU bez
obalu že Uikdy a nikterar nelze osprawedlněnť
člowěča jedině wiťe pťipisowati, jelikož tou
mu pifmo fwaté odpornje: Blč sprawedlnost
z wiry wždd wssude zpťedu i ze zadU wnitť
i zewnitť býtt má t požiwána, wssak skntkowé
zni a pťi Ui býtt maji uu Wy to (osprawe

dlněni) pťidáwáre wčťe beze skUtkůw ježto Uám
se zdá, žr nemuž (učeni wasse) nikoli ze čteni
swatěho prowedeno býti Wd fprawedlnosii z
wčrp tehdy docházeti fe držite (mnite), když
pki swátosti dobre milosii slowům Bánť wěu

ťite a je prwotně pťijimáte A tU skladáte
wssech hťichůw odesstěni pekla zbaweni stun
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dniri milosti i spafeni U žiwota wěčného k
fUmmUwssehočteni a warUjete fe kato
kůw činiti pťed tim i pťi tom Zestliže tak
fmý ite a na to swálosti požiwáte, nám fe
wida, že proti úmysln Bána Christa činite a
na chybě se tUdy ustawujete w domněni Uezae

loženém w prawdě e W tomto tonU pokračnje
Lukáš dále a dokládá konečně: ,Jesttedy mezi
námi a Ulezi Wámi podstatný rozdil e

Ku podiwu odmlčel se Luther k těto oda
powědi Lukássowě Zežto proti králč aUglickémn
Zindťichowi Ulll a proti wěwodowi BrUUe
sswierému byl tak jizltwě wdstoupil chowal fe
k Bratrům co nejmirněji Na to wyhotowik
Lukáš zase čtyry spisy, jeden opokáni kde do:

cela katolicky mlUwi; drudý omanželstwi, tťeti
o nassem skrze Christa osprawedlněni a čtwrtý
(1524) o lásre Ze Luther mlčel nchlácholil
a Udobťil tim LUkásse který zafe l 1524 Zae
na Roha a Michala Wejsa do Witenn
berka poslal aby si tamnějssi staw mrawnč a
Uáboženský žiwot osobně fhlidli a jemu o tom
žpráwu fpolehlion prinesli Woslanci tito
fessli fe š Lntherem sice a rozmlomoali š Uim

o wěcech wťry, ale shodnuti žádného nedocililř
Kdyš fe z Witenberka wrátili a žpráwu o
tamnějssim mrawxlim a náboženském žiwotě po:
dali odwrátil se LUkáš doce a od Luthera a
nechtěl 8 Uim nižádných wčre miti spolťU

Sloužilot zajisté Bratrům ke rti nemalé, še
náUkU Lutherowu o Uabýwáuč sprawedlnostč a

pofwěceni pouhon wiroU š osskliwostizamitli a
tim pťi wssem ostatnim blonznělli fwém pťece
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hlnboký ctt mrawni byli projewili aniž fe tdh
z této mrawni dráhy swésti dali

N 1525 počala i UáUka Ewingliowa
na Bratry půfobiti Tťi odpadli peholniri
kteťi byli z Wratiflawi do Litomyssle
utckli totiž Michael Weiš Zan mnicha
Zan Eižek wstonpili w Zednotu Bratrůw
a počali těmto hláfati žáfady Cwingliowy
Brwý wssak Michael brzo zemťel proti drnu
hčmu opťel fe důrazně Lukáš a dawal Bra:
trům wýsirahh pťed jeho náukou načež zlopo
wťst!lý ZaU ZednotU opUstil Bak wywstal
Lukáš 8 Krafonickým proti Čiž kowi
a kdyš tento od fwých náhledU upustittnechtěl
byl z Zednoty wywržen Bludať ten odebral
fe do Brna a počal zde UaUtU Cwingliown
fsiťiti což mU ale brzo bylo žiwotem Ua hra:
nici zaplatiti

Tim nedokončen wsseckell boj LukassUw k
zachrčmťni Jednoty we stawu posawádltim
Bylot mu také brániti fe protč BratrUm pů
wodně pťisnějfsim nyni ale hrUbě pokleslým
proti ?lmositum. Na těchto se nyni jafnť
jewila prawda starého pťisiowi: Bťetábnešli
siwny, pnknou Krajnosti fe weždy stýkaji Z
nejtužfsi kázně rychle fe zabiháwa w nejwětssč
bezuzdnost a roszstilost. NáUku o wečeťiBanč
wykladali Řehoť a Betr Chelčický we wyšssčm
a Usslechtilejssimmfmysln nežliTáboťianingli,
jimž wečeťe Bánč poUhým byla chlebem a wi
Uem ?l hle nyni, když holá a wolná Cwin
gliowa nanka fe objewila, pťistonpčli k ni beš
rozpakU onino pťisnějss Bratťi (Ymosité), a
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erssiwsse bezženstwi duchownich jim prwě,telfu
milé a fnažUě od Uich hájené zabťidali wtc a
wice we sprostých tělesných rozkossech.

Nejwice Amositů bylo w Braze, kde w
jejich čele stál Zan Kalenec, nožiť. Jessto
Eahera, administrator konsistoťe akaltssnéo, po,
tlačeni wssech Bratrú pracowal a uktomUUčellť
si dekretU snčmowného wymohl, bdlč Blmosite

w Brgze strassně pronásledowáni. Zakýsi Ml:
kUláš a ?lnna, bywsse pťed Cahern powoě
láni a nechtice blndů se odkčci, byli odfonzent
ke hranici. Bodobně fe událo ď pani Matx
ton dnde4. dec. 15,27. Blmosita Jgnac Pse
knowský pťtssed do Brahd byl zatkUut,št
mufel po dwě léta w žaláťi strádati. Nejinace
se wedlo jakémusi Matějowi, jemnž proto,
že co toUlawý ponstewnik žil, pťijmčni poUste:
wnika dáwali. Z text tUssim byl Bratrem a
čo takowý jar púl drnhého rokU U wěžxeniúpťss
Jak mile wssak0Ferdinand l. dosedml.l na trůll
če,ský(24. okt. 1526), byl Matěj tento ze Žas
laťe propUsstěn a odebral se hUed Ua Morawun
aby tam š Zanem Dubčanským, pánem
w Habrowanech, ašjakýmsiWáclawenť
ž LUlče žarazil Uowon sektu, jejťžto základnl,
prawidlo wyťkunto wětoU, že „pismo fwate
famo jestik UčttelkoU a že Uetťeba dUchowešlf

stwa,e, m proti které liché zásadě se LUkaš
zwlasstUim listem opťel. x .

u Dotčený pan Dnbčansťý byl žuťiwým
nepťitelem dnchowenstwa katolického. .Touto
krutostčpUzen dal l. 1528 faráťe Bartosse
Ua swém ftatkU mUčtti skťipcem, aby prý wh:
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znal že jeho bezžiwoti byl hledal. Na radn

ztťesstěnéboMatěje poUstewnika postawil fe pan
Dubčanský w čelo nowé fekty, která podlé.

toho že jeji pťiwržeUci fe hlawně w Habrol
wanecha w Lnlči zdržowali názew Habro
wanfkých neb Lnleckých obdržela Wira
lťchto bludaťů byla ponejroice z Uowot Cwčnx
gliowýchčerpána a zlátána

Baml DubčaUskémUUebylo dosti wládnonti
nad tčly swých poddaných, zachtělo fe jemu
wladnoutii nad jejich dussemi Bročež nUtil
je ku přijeti nowého Učeni swého a dal se od
ztresstěnceMatěje na biskupa pofwětiti Tento
ačkolčbyl pouhý laik, pťece we fwé bloužnix
wostitakowon moc se miti dominal Ban

Dubčanský takto poswěcen na biskUpstwi(owssem
jalowě) welmi fobě w tomto úřadě libowal
jedno toliťo jej Uáramně mrželo, že měl totiž
len skrowničký počet stoupenoú Ehtěje počet
ten rošmxlošiti, obrátil zraků fwých kUBratrům
a pfal do Mladě Boleslawt LUkassowi wyšý
waje bo k rozmluwě Yle teuto porozllměw,
kam dotčený pein směťuje odmrsstil jeho wy
;waui než i tim se anDUbčaUský od dalsslch
ťrokú odsirasslti nedal; nebot i po drUhé i
Uo tťelč Ua Lukásse š týmme nawrhem pisenmě
naledal ale po každé tutž zápoonU obdršel
odpowěď

Tn zachwatila fmrt činného LUkásse dne
1l derembra ččli profnce1528 Byltě Už
dáwno stonal na kámen a znamenaje na sobě,
že bodinka úmrti jeho se bliži napsal záwět
fwůj, w němž co Umirajici otec a wudce Ze

10cke
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dnoty fe loUči o Bratťimi, dilo swé Bobu

poroučč a Bratry wybizi, aby po jeho smrti
nějwyšssi spráwU do dwou rUkoU položčli, je:
likož požadawky Zednoty siln jednoho člowťka
daleko pťewyssUji; aby tedy dwa starosty wo
lili pro Čechy a dwa pro MoBrawU, a mezř
starostamiaby Martinowi Skodowi, co
nejfchollpnějssimu wůdci a fpoln jeho pťiteli
prwni dali misto Na Morawě že prý json
kapitály pro Bratry Uloženy Ua úroky, akdyby
toho potťeba žádala, že je wypowěditi mohon
O wdowy a chudé at prý fe Zednota co nej:

bedliwěji stará Uebot žkllssenostprý jej pončila,
že čim wice rozdáwal tim wice fe kafa Zea
dUoty plnila. Též spify fwé jichž asi 75 byl
wyhotowil odporoučel Zednotě co majetek jeji
afplnomocnil ji učiniti w nich oprawy, které
by se ji potťebné býti widěly

Tak Umťel ťeditel Zednoty Lukáš Nelze

popťrati že Bratr ten byl srdce Usslechtslého
žiwota neúhonného a dncha nemalo wždťla:
ného Z to mU slouži ke ctt, že ač k mra
wnosti w Zednotě wssemožně prohlidal pťece
pťikrosti a pťepiatosti kázně Rehoťowy a leoa
sitůw stále zamital a jakonsi mionst ždrawým
rozumem žádanou w JednotU Uwedl Toltko
fwrchowaně litowati, že tento jank takmrawný
a wýborný muž pťistoUpil k sektě která dťiwejt
později šanknoUti nmsela jakož i skutečně w
prodlejsslm čase zanikla Spolu widěti z jeho
záwětu, že Jednota Bratrů majic kapitály na
Morawě uložené na úroky, mž t peněžitč fe
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zuwhla a že tedy i w tomto jobledu mohútné
pokroku byla UčtUila.

Co pať fedotýčepanaDubčanského
musime doložiti že žpráwa o úmrti Lurássowť
jemu welmi witáňa byla; nebo kojil fe nyni
nadťji že fwýmč dťiwějssimi úmysly wZednotě
jistotněproraži Bsal tedy nowe hlawě Bra
trůw,Martinowi Škodowi wybizejeho
ke fpolečnérozmlnwě w Brostějowě Ježto
Škoda pťiwolil držána skutečněrozmluwa na
miftč řečeném (1531), awssak skončena š nej

wětssi rozhoťčexwsti straU obou Ban Dnbčanský
napsal brzy na to traktat čili pojednáni, w
nťm; wady a nenpťimnost Bratrůw odkrýwal
a wydal jej tiskem w Brostějowě awssak tim

Bratrům pražádné nežprobil sskody „
Kdyš náčelnikZednoty, Martin Sko

da Umťel Uastupowal opět Dubčanský na
Bratry náwrhem rozmlnwy Z tentokráte pťč:
woleno a dršána rozmluwa ta (1535) w Ky
jowě na .očorawť Z Brulruw byli pťitoumi
Martin Michálek a Mach zeSionU; zHa
browanitu dostawili fe skoro wsslckni zUameUie

tějssiúdowé, jmenowitě pan DUbčanfký a
Kúna pán w nyjowě Dewět čláUkufestae
wrno a bádáno se o nich fpůfobem welmibnu

fnúm zlásstě o wečeťi Báně o nižto .!an
Dudčanský šcela w dnchn CwingljowU fmýsslel
Toliko we článku osprawedlněni fe týkajiciho
fhodlh fe obč strany

Když tedy i tentokráte se rozmlnwa š ci
lrm minnla, nminil sobč pan Dubčanský nas
stedowati pťikladn Bratrůw, podati totiž wy
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znáni wiry swé králi českému a markraběti
MorawskémuFerdinandowi,a ažádatiwol
něho prowozowáni teto zersU nowé wiry
Qlwssak pochodil zle, když sc na tento krok byl.
odwážil Nebo powoláU do Braby Ua hrad
králowský r wyssetťowáni a když jemn w pťi
tomnosii králowé od biskUpa Fabra nťkolčk
bludů w jeho wyznáni dokázáno bylo uwržen
do černé wěže, a teprwa po pUlletém strádáni

dropusstěn když 10000 kop grossů českýchbyl
složil ro rukojemstwi, že fe nowotáťeni nábo
ženského na wždycky wystťihati chce a když
spolU š nim totěž zaručilipauowězBernsstejxla
aze Šwamberka. Toto půlletni strádani fpu:
fobilo že an Dubčanský wystřčzliwěl zo fwe
t,ťesstiwosti a od blouzněni sektáťského Upustil
údowé nať jeho fboru bludaťského rozptýliwsse
se po Morawě po nčkoltka letech pťilUuli kno

wokťcstěnrům
Takowáto hojná sije rozličných kacirstew

wzessla z koukole bludUw HUfowých a Lntbex
rowych a bnťen ta dujně fe pližila aproližala
wssecko kraje wlasti nassich nejinak nežli jeden
koťinek chebdiny neb pýrn do pole wsazený po

nenáhlU wesskerou ornici prolěza a zaneťaďuje
Zpominka tato jest owssem každémn národo
milU Uad mčru trpka; awssak děje ty zuzna
menané w historii stoji tU jako památný slonp
na wýstrahu wssem pokolenim bndourich wčku
Kéžby fobě skntečně wssickui této wýstrahy poa
wssimli!
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Hlawa čtwrtú.

š!nlm e,srrřúnmlťml. (ud r. 1527u1564);

š. 20. BiskUpowé Mornwsstť.

Ferdinand peri anownik žnejjasněj
ssiho Domu Habšburského jeuž š Uejwyšsstm
rodem swým trwale panowati měl Uad Ce
chami Morawon Slešskem a Uherskem, byl
panownik wčhlafný, který weždy pťihodnedo
času Uzťtt umčl a fpolU swé rožkazy še wssim
durazem prowádčl Wrotož fe jeho zámysly
wýborně dařily, a po dloUhoU dobU panowáni
fwého docilil skutečně oč pťeduě Usilowal fe
sileni a upewxxěni totiž králowské moci w ze
mich nowť nabytých Bak prohlťdal wssemo
žně k odsimnťni sekt nábošenských které w teU
čaď w nasslo wlastech jařo žla bnťeň bnjně
fe tlččňly Zx:alč oU pťedobťe Luthera a zpo
šorowaw w nenl člowěka wtipného sice, ale
tpolu rozkossem tělerým Uaramně oddauého
dozbyl wssč k Uěmu Ucty a důwěry Z pťilUul
rozbodně k wiťe slawných otcůw swých, k wiťe

katoljcké Znamenaje pak že wětssan Uarodil
jemu fe wnoroč podrobiwssich protestaxltifmem
Uatwassena jest, Uznal za potťebué welmi opa
trně a poněkud fhowiwawě sobě počinati aby
hned na začátkU U těchto nowých poddaných

w nenáwřst neupadl Zežto pak Uahližej že
četnými sektami králowstwi ustawičně pobUťou
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wáno býwá a země k němu Uáležitě kwelikým
a nenabytným sskodám pťicházeji: pewně Uzao
wťel, se!tžádných netrpěti a také kalissniky pod

swýmislkcnni od swaté ťimské stolice wytknutými
ů Cirkwi katolickou siednotiti. Bobnžel pťea
kážely mu w tom nemcilo wálky 8 Turkem,
které hned od Uastoupeni trůnU českého asi 20
let š malými pťestáwkami trwaly a jeho krá:
lowskou moc w Uhťťch welmi podlamowaly;
nebo jedna straUawllherskll wolila sobě Jana
Z a p o l i j n, wěwodUSedmihradského, za krále,
a ten se postawil pod ochranU Solimaxla,
tUrerkého snltann, aby tim bezpečUějikráliFer:
dčnandowi wzdorowatč mohl. Yno 1529 pťi:
razili TUrši až k famé Widni a obléhali ji.
Tenkráte Cechowé městU skličenémU ku pomoci
pťispěwsse ofwobodili je od krntého nepťitele a
wálka ta byla skoro jedinč na útratp echo:
slowanů wedena.

Za čafu dlonběho anowánč Ferdinan:
dowa fprawowali Cirkew Morawskonbisknpowé
Qlomoučti:Stanislaw anšo, Bernard
Zoubek ze Zdťtina, Janxllle ze Skci2
ld Dúbrawťy, obyčejuěDonbrawa
(Duhrawiuš) Uazýwaný a Marek KUen.
W Cechách Už od fmrri Filiberta (1439) nez
bylo žáduého arcibiskllpa, ale Cirkew tam fpra:
wowána pouhými administratory. Teprnša ku
konci tohoto občasi (1561) wolen pro Erchy
arribiskupYntonin Brnď z Mohelnicc
na Morawě. O prwnějssim Morawskěm bisknpu

(Stanisl. anzowi) nž we pťedesslědobč
mlUweno a powědmo, že sám weleučeným jfa
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také o rozkwětáni wťd se wOlomoUci še fwým
wýtečnýmtancliťem Dnbrawským pilnč zan
fa;owal Božorowáno též, kterak misiemi a

.razným hlasn pozdwihowánim na sUěmichproti
sektam náboženským se bránil kterak ale pťeš
to wsse Uamaháni koukol wsselijakých sekt se
ňrassuě po Morawě rožbujňowal až biskllp i
té hoťké bolesti fe dočťal že žlopowěstného
Martina Goeschla, jemnž byl tolikdňl
wěry wčnowal do klatby dáti mufel Bodo
dna žalost jemU pťiprawena když farať we
Dworci (mťsič fewrxrněod OlomoUce leži
rim) Zan Teufel prwni ze fwčtskéhoduchoa
wenskwa lutersky kázati dočal a na žádne na:
pomináni nedbaje zCirkwe dne 9 aprile1535
co kariť wnobcowán býti mnsel Sončafně
bylo jemu bojowatiproti Uowokťrstěncllm
z Němec na Morawu pťisslým a wždy ssiťeji
se rozmahajicim pončwadž mnozč pánowe proti
wssem Ustanowenim sněmowným je co lidi prý

bezsskodné a w prUmyslU i orbě welmi dowe
dné chránili W tčchto tuhýcb ǧápasech skon
čilStanislaw Tburšo žiwot fwnj dne16 aprile
člli dubna 1540

Zeho Uásinpcembhl Bernard ZoUbek
ze Zdťtina mnž to welewzdťlaný,doktor
práw cirkewnich, slawný kazqtel w Učjš pro
dodro Eirkwe se weliké nadčje klasty mohly,
awssak sprawa jeho bpla nad mirU kratičká,
nebo Už po jcdnom roce zemrel(11 bťez 1541)
Bo němnásledowal Jan xljl pťijmimDona
brawa (1541u1553), z rodu českéhorytiťn
siého dortor práw cirkewnich a jak nž wýsse
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:wdotkmxto kanrliť pťedchUdce Stanisiawa

Thnrza Ua siowo wzatý pro fepfáni bjstokťe
země Česke a markradstwi Morawského, jůťoš
i pro sedm jiných spisuw we kterých we wssech
wane dťesný a horliwý dUch katolický Co
obratný jrdnatel a wýborný ťečnikbylod krale
Ferdinanda l poslán do Eech, aby aspoň kan

tolické pány od spolkn Šmalkaldského odwratil
a jejich branné pomoci pro krále Ferdinanda
dosáhl což se mU také dojemnou wýmlanosti
jrho dodaťilo wuoS podobmšm wýsledkem po

ťidil i jinon záležitost od krále mn fwěťenoU
w BolskU BosláU totižtam aby Ukrále Stg
munda wymohl pomoci branné proti Tur:
kmn a fpoln aby prčncowi Sigmundowi
arcčwéwodkyniBllžbčtu dceru krale Ferdi:
nanda co manželkU Uwedl (1543) Jsa mčruš
a klidné powahy erystnpowal dostirázně proti
Bratrum kteťi Eťrkew katolickoU Ua Morawť

wssady podrýwali anobrž pozorowati bndeme,
kterak na fuěmU zemském w Braze kde se o
propUsstěni Uwězněného a Už walně mučenebo

starosty Bratrůw YugUsty, jednalo se Uex
jenom tonxU neprotiwil nýbrž i sám pťimloUu
wáni se za nťho u krále Ferdinanda Ua febe
wzal ač zarytějssiho a proti katolické Cirkwi
jizliwějssiho kariťe nad Llngnstn tehdáž býti
Uemoblo Toliko jedUoU widiule jej ráznějt
droti Bratrum wdstonpiti, kddž totiž U krále
Ferdinanda wymohl rožkaz, abd Bratři ze země

uwypowězeni byli což, jak pozdčji nwidime, jen
částečně a sice toliko w Čechách w Uťkolira
krajich Uwedeno we skutek Biskup Zan DoUu
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brawa raněn mrtwici Umťcl dne 9. sept. 1553
a mčl zanástnpceMarka Knena (1553u
1565), rozenčho Qlomučana Z tento welex
pastýť.dyl mirný, wlidný a laskawú polttiky
wssač Uemilowný Zelikož fektářstwť ža jeho
doby jesstě wire bnjnělo nežlt ša doby minulě
dylo jemu Ustawičnětrnoon kráčeti cestou,a
ťalich hoťkosii jeho doplnčn tim že bohnžel t
čáň duchowenstwa jemn Uodťizeného timto rakou
witým wředem nakažena byla Tak mnsil bi

siup tento r 1560 Uěkolik fqráťťxw w děkanc
flwiQfoblažském pro Uwáděni Uowot Luu
lrrských kárati a jim wězenim na hradU Huk
waldskcm wyhrožowati Tim aspoň tolik do
rlltl, že do ěaď žiwota jeho jiskra rozbrojuw

náboženských šde pťitlUmena šustala a w mo
bulnh plamen wzrčxstt nemodla Wťt tom wssak

přece se ka;dým dUem wětssi rožewirala pron
daU meži kutoliky a protestanty we městě Ofo
dlaze a mira ncprawosti koUečUědowrssena
idwž rok po smrti bisknďowč tamnějssč faráť
Hog ku pohorsseni wssech upťimných katolikU
fe wiry sine odťekl a k lnteranstwi pťestoudil
Konsistoť Qlomoucká jala sel sice pohorslčwého
swudce lohoto trestati, tim wssakzawdánpodnět
ťružnicčm a tťeUicim krwawdm ktere zlássrě
w rocich 1575 a 1593 Uxezi katolťky a protea
sianty co Uejšuťčwčji wypUkly Nozbroje tald
ťowč ostatnč t na jiných mistech zhnsta pano:
wald a podpaly knim dáwány Uejwice ode

dánúw, kceťi na swých statcich protestantské
náuky a jejich wyznawatele chránili. Biskupowé
Qlomoučci posilali sice do Qfoblahy, kde fe
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ono pohorsseni Hogem dylo ndálo napotom
weždy jenom fpolehliwe a horliwé kněze ale
sektáťstwť mocnč chráněno jsouc sslechton neka
tolickou a stawem měsiským mělo pťere qak w
Ofoblaze tať i jinde až do r. 1620 značnon
pťewahU

Bodobné bolesti zažil tentý; bisknn Kuen
kdyžjakýstGallUš we Sternberkn simě
lUterských nowot rozsiwati počal. Z na něho
nasiupowal biskUp napominánim a klatbd wU
hrožowánim awssak i zde hUdlhluchémU; Uebo
tento opiraje se o pewnoU ochraml pána na

ŠternberkU, milownika protestantismn, fe po
brůžkám bistnpowým smál a wyobcowán jfa š
Cirkwe mista swého neopnstil až biskupUkrále
Ferdinanda jeho wypnzenč odtud wymohl

Toutéž bolesti dojala ho zpráwa že toltx

kéŽ we ZUojmč drUhdy tak rozhodnč katolick m a w okoli jeho fe protesiaUtifmUš ssiťi, a
že i několik dnchownichk Uěmu pťianlo Z
poslal tam arcijahena Martina aby wťc tU
wyssetťil a dálejssimU postupu žiwln Uekatoli
ckébo položil meze Ukážalo fe pak že zlásstě
radda městska už od r 1542 šdeluteraUskc ka:
zatele rozhodně podporowaťa Uic Uedbajťr Ua
wýstrahn, kterouž ji opat Lucký pťed těmito we
tťelci dáwal anobrž zlo toto rozmnoženo jesstť
tim že fe w městť dotčeném pod ochranou
purkrabťch zdejfsich i Bratťi i Uowokťestěnci za:

hnizdčli RokU 1513 musil fe sice z rozkašn
krále Ferdinandal kozalel lllteranský U fw
Mikulásse Zan Rohrbacher odtnd kltdiri
nic wssak méně objeije se i za cirkewniho pau
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Uowáni KUenowa r 1555 opět Utrakwisiický

čili léde luteranský kazatel Zan Frit n kostela
sw Mikulásse ačtoli chram ten od r 1551
přiťknntťatolikúm Teprwa r 1579 zase ho
katolirt nabyli Zčnak ale Udrželi se we Znojmě
luteranssti pastorowé (jako Ziťi Schtldt
Kasspar Lndwig, Zeremiáš Kremsel
a j) až do r 1620 majice zde i ssťoln neo
katolickou U kostela sw Mikulásse pak nale
záme až do r 1579 co luteranske kazatele
Zana Bollmayera, NUgUstina Weno
šeta, Martina Giringera a Matěje
Spasmu.

W tentýž čaš co we Znojmě fe lute
ranstwo wolne ssťtlo, dossla také biskupa Knena
ždráwa o horssichchsektách totiž o protitrojičsli
rich,jejichžtohlawo: Nlciatuš Baruta
Qchinuo a jini se na Morawě zdržowali a
od fwého náčelnikaLelia Socina ťrajana
Smenskěho pťi jeho UeiwratUzBolska do Tn
rina nawsstiwrni bylč Biskup chtěje nowotám
z!ázonofným wkročiti w cesiu, prosil českého
dodkanrliťe aby toho U krále a cifaťe Ferdi
nanda wymohl by zrozkazu jeho nekatoličti
faráťi a duchownici z Morawy wypowězeni
jemu pak aby ku podpoťe wiry katolické něko
lik knězů z ťádu Jefnitského dáno bylo (1558),
jelitož fe mU dnchownich welmi nedostáwalo
Brofba tato biskupowa nebyla oslyssana Už
r. 1558 posláni do Qlomonre otcowé ťádu
jesuitskéhoBiktorin, Zof Derfin aLlnt
lsklersel kteťi nemajire na začátkU w Qlo:
monci stálého sidla w duchowni sprawě podle
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potťeby pracowali a tak biskupa we swatých
fnahách podporowali Bylot podpory takowe
i w samé Olomouci swrchowaně zapotťebi.
Nebot i w sidle biskupském Uš r 1538 se odx
wážil kazatel protestantský wystoupiti a lidu tak
na wané čisté ewangelium t j luterskounáukn
bladati Co pak pťi tom usslechtilého btskupa
nejbolestuějt dojmonti muselo bplok pochwalně
wnswědčeUi„ které kazatelt tomu radda mčstská

dáwala L 1555 byli protestanti zde už tak
početni a odwážliwi že o fwátcich welikonoč
nich na ťeholnikd Dominiťanské w jejich kone
wentnim kostele útok nčinili po nich kamenim

hazeli a jednoho š ťeholnčku krwawě poranjli,
mliž ie radda městska za to potrestala Hned
w následeicim roce (1556) opowášil se jakýsi
Knncel w kostele Wanny Marie llltersky ká
zati a wečeťi Báně pod oboji fpusobou rozdá
wati a když Uásledkem bisknpowa naléháni od
podkomoťiho zemskébo pokutowan býti měl
celá ober protestantská w Qlomouči zapťisáhla
fe že od tohoto kazatelenenpnsti Teddttamé
sidlo biskupské, jak tU pozorowati protestantišu
mem tak walně nakwasseno bylo e wedlé
obce katolické stáwala w teU čaď w lomouci
také obec protestantská anatel ten byl sice
na prost bisknpown ž Qlomonce od dodkox
moťiho země wypuzen awssak po smrtiKueno:
wě nawrátil fe l 1569 še šenou a dětmtopět
do blawnido tehdážměsta Morawy(Qlomonce).
Bodobnčfaráť Ufw Blasia Marttn Ydler
l 1557 co kazatel protestantský wystoUptla
pro zdejssč lUterany wssecky obťadyw německém
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jazykn wykonáwal Biskup wyťknuw naň kletbu
a wyobrowaw jej z Cirkwe domáhal fe toho

x u krále aby kacťť ten pro dané wsseobecne
pohorsseni leomoUce wyhnáu byl; awssak
čtdťi radoroé snťsta a ofm mťsstaxlůw Olomouu

ctýcd též na králi wdmori Usilowali aby nejen
dotčeuýMartin leler nýbrž i jemnpťt
drnžený čazatel protestuntský Betr odrodilec
š Eech, pťč kostele tom ponecháni byli aslUžbU
Boži w pofawádnim spůsobu ,ewangelickém
wdtonáwati fměli Když jim to králowsiým
rošdodnntim odepťeno zboUťila fe obec protea

stanlská na den obráceni sw Bawla apowstala
krwawá tťenice zlásstě za pťičiněnim protestant

ských ri;inskúch towaryssúw, z nichžto tťi šabiti
asedm poraněno; načež tťi náčelnici bonťného
powstáni tobo z rozkazu králowa Usmrceni oniuo
kazatelowé protestantssti pak i še swými pťčwr
šenci z města wypowědini Tim ale rejdům
protesiantským w Qlomouci UeUčiUěn jesstě ko:
ner poněwadž mnoho tajných LutheranUw šde
bdlo gňsialo. Brotož hned r 1560 byl bisknp
Kuen pťjnncen opět na podkomoťiho zrmě
wznéňi snažnou Urobe, aby z Qlolnonce dwa
drotesiantské kazatele syny tamnějssčboměsssana
Gofnara wppowťděl,poněwadžtito potajmo
fchuzky dtželi w nich kázali a po domich kťest
ď čirou wodoU z Morawy čerpanollndělowali
Llwssok touto drosbox. biskup Ueprorazil aniž
tomu zabrániti mohl aby fe w kostele fw

Blasia lUtersié nčmecké pisně nešdiwaly; nebo
mčsstane protestantssti wOlomouci fe powoleni
k tomu Ustawičně U krále domáhali co fe jim
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také U nástnpre Ferdinandowa, U Marmiliana,
skutečně podaťilo

R 1561 byl KUen od papeže Bia 17
snažně wyzwán na wsseobecný cirkewni sněm
Tridentfký jenšUžr.1545žapočal a po
mnohých pťestáwkacb wálťami zapťičiněných tee
prwa r.1561 skoUčenbhl Blsknp Kuen jsa
už stár a cburaw zprostťedkowal to cisaťem še
jeden bohoslowec jej na sněmUzastUpowatismčl
Bťiležitě budiš tu podotknuto, že sněm teu byl
wlasinč proto fwolán aby fe wyhowělo stižno
stem sirany nedostatkUw w cirrewnť kázni a
spoln aby fe prawá Uwedla reformacie čili nál
prawa která w Cirkwi Christem zasstťpené se

toliko Ua mrawn a kázen nikdy ale na nežměn:
non odwččiton Dnchem swatým cbráněnoUnáuku
Chrisiowu potahowatč nemůže Brotože fnčm
teU fwolán od papeže (Wawla lll), a že tťi
legatowé papežssti jemn pťedsedali nechtěli jej
odeslati protestanti ač dťiwe na jeho slaweni
Ustawtčnť bylt nastupowali Bylat to patrně
jeU zánxinka aby fe z područi Cirkwe docela

wywětili; nebo jho cirkewni poslussnosti Už
dáwno jim Uebylo wice po chuti a statků, o
něž Cirkew oloUpili nechtělo fe jim wice wrá

titi Snťm pak dotčený prowedl, čeho se tak
fnažně bylo požadowalo náprawn w kázni
Qdstraněnd wssecky pofawádué nedostatky jeji

a pohorssltwé wady stťrdowěké i Uwedena wý
borná zaťťzeni k opětnému rozkwetáuicirkewniho

žiwota Zmenowitě zapowidany wsseckystťedo
wěké powěry při úctč Swatých a jejich obrazů
wyzýwáno ke čteni pisma swatého š cirkewnim



úmtň Knenowo. 233

wýtladem a Uaťizeno wybndowáni femenisk pro
wypěstowáni borliwého a wzdělaného ducho
wenstwa jehož owssem fwrchowmlá byla tehdáž
potťeba

Biskup QlomoUclý Knen nemoha sam
osobnč účast we sněmu bráti dal se, jak Už
oowědino, bohoslowcem wýborným xzastonpiti.
Zfa pťitel wčd a ofwěty wystawťl na waj

nátlad u stoličného chrámu sskolU, o niž prawi
sam we swém listu š Kroměťiše: Na wyzdwio

žcni též nowě sskoly, !teronž jsme š nemalým
nakladem postawiti dali na tůmě (domě) w
Qlomonri, aby fe mistťi a jiUi fpráwcowe a
učstelowé k nčeni a rwičeni ditek a jiných ofob

ke rti a chwále Boži wychowáwati mohli
Bo chwalném působelli plnem hoťrosti a trudU
nmťel dne 10 Feerara čili února 1565
Wýsledkd pak činnosti jeho jakož i ostatnich Uš
nwedenýcb pťedchůdrxxwse jasněji zračitibudon
když wyličime jich zápaš š bludaťi 1 Uowox
kťestčUri 2 š Utrakwisty a lnterany a Z š
pikattd čili Bratťimi.

Aby ale i čtenáť ménť w historii zběblý

pochopil proč protestantismuš na Morawě a
Čechách fe tak úšasně zmáhal a wsseliká protis
činnost biskupr se welmi nedosiatečnoU a
mdlou býti Ukázala zapotťebi zde podotťnouti
že hlawni pťičiny toho zla bledati slussno w
nedostatku wzdělaných kněžU a w neťadných
noměrech patronatných Bťede fnťmem Tri
dentským nestáwalo šjádných femenisk k wycho
wáni wǧdělaných knukzů Kdo duchownim býň
chtěl klassterným neb neťeholným mufel bnď
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na wysokých sskolách Bražských, kterě od kaliu

ssniků ťizeny byly, aneb sonromným wyUčowáu
Uim se wzděláwati StUdowalli na Uniwerl
sitě wsál do febe dncha proticirkewniho prol
testantskěho; ftudowalli soukromť byla mťra
jeho wědomosti pťeskrowná a nepadnuloli do
rukou pěstoUnů dobrých, byl sám četnýmibludy
nakwassen Zťčdka kdy cestowali čekanci duo
chowniho stawu na slawné sskoly Bononské w
Ztalii aby fe tam dokonale wzdělali a pro
staw bndouri náležitě Uspůsobili Wětssina de
chownich ani toho pro welkoU Uuznost Učiniti
Uemohla aniž jim fary, jichž napotom dostali,

prostťede tolik poskytowaly, aby potťebné kto:
mu rili dťiwe učiněnč wýloby byli mohli Ua
potom zaprawiti J we klásscerech, we kterýcb
druhdy umy a wědy utěssenč kwětly a kdewen
sslero duchowenstwo se wzděláwalo, nebylo w

ten čaš wice wzdělansti Uežli u knězů neťehol:
ných, což wyfwitá patrUě z wdtťy, kterouž na
koncl této dobo wolený arcibtskup Bražský dal
opatUm ťkn, že mu posilaji kU wyfwěceni na
knězstwi ofoby, které ani nejpotťebnějssich wee
domosti nemaji

Mimo to byl také nedostatek knězů na
ramný, tať že farský okreš jednoho duchowniho
pastýťe zahruowal do sebe wssecky ofady jel

dnoho nynějssho děkanstwi Klassterů bylo siče
mnoho, ale počet ťeholUikůw takoon měrou
zťidl že w Uěkterém z nich jen jeden anebo
na nejwýsse dwa čili tťi mnichowé obýwali

Zeličož timto spůfobem počet ťnězů nepostačol
wal aby se wssecka mista duchownimiobfadilaa
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stáwalo se že pťemnohé fary po dlouhý čao
zůstáwaly neobsazeny a že obce k nim naležite
nemajice pasiýťe snadno do rukoU kacirských
swúdců upadaly

Tento nedostatek knězú měl na wětsslm
dile přičinU son we fmutných poměrech pauu
tronalných, které če stawn jinak Už welké obě
lawosti wymáhajicimn Uemohly wěru nikoho
lakati Zádný faráť neměl tehdáš bezpečněho,
trwalého postaweni, anměl jistoUUrčitoUmiru

dúchodů ke swé wýžiwě Nakládan tehdáž ď
farařem od patrona (kollatora) čili pána
statku jenž práwo měl faru zadáwati, welmt
nehodně dUstojnosti knězskenaprosto nepťistojUě;
nekládáno totiž 8 nim uemálo jiUáče Uešli š
najatým služebnikem Nebo když se nějaka
fara uprazdnila powolal na ni patron čili
kollator dUchowniho který podlé jeho chnti bdl
a to se obhčejně stáwalo o swatem Ztťi na
jaťe práwě w ten čaš když fe wssecky ročné
fmloUwy nájemné obnowowaly Bťi powoláni
takowěm na farn Uprázdněnon wyminěna z
obon stran obyčejně poloročni wýpowěď Žr
dři smlonwě mezi faráťrm a patronem weždy
wýhody wětssi mčwal tento posledni (patron)
fnadno fe dowtipiti Zemu wolno bdlo faráťi
podlé libosti kťiwditi a pťikory wsseliké činiti
Bťilnulli patron w ten čaš k lUteranstwi,
necbtčl fr.ráťi žádneho defátťu wire platiti a
:aké poddaně swým pťitladem k témnž jednánč
fwáděl tak že Ubobý dnchowni, jfa jedinč na
tento důchod odkázán mufcl bUď hladem mťiti
anebo odcjiti, Uechtělli fe státi podlé wůle
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pána fwého zrádcem fwé wird a swého powoe
lani Ze timto ohawným spusobem mnozi od
swých patronů k lUteranským Uowotám se pťia

měti dali snadno pochopiti Uwážimexli, jak bie
dne býwalo wzděláni těchto dUchownich Zů
stalli saráť wiťe katolické wěren a odesselli
raději nežli aby se bdl zrádcem Cirkwe a
swUdcem lidn stal tu wěděl patron nekatolicko

smýsslejici lUterana Ua jeho misto dofaditi
Marně proti tomu protestowáwal biskUp, marně
žalowal Ua pána takowého U krále; hlaď jebo
w jednom pádU sire pronikl ale w desiti pae
dech došněl bez wýslede jako hlaš wolajirťho
na ponssti ?lle i parrosl katolický, maje pťed

febou fwůdný pťiklad jiných, Uerad faráťi tael
fátek platil a toliko na opětně žaloby faráťowi
jej odwáděl Knčžč waec tehdáž hťťssně od
patronů týráni a o práwa olnpowáni Bež
jicb dowoleni nesměli se dnchowni wzdaliti od

mista, byt i bohoslnžba žádné njmy nebyla tr
pčla Statky k faťe dťiwe Uáležewssr od dax

tronů odebirány a důchody takowon měrou
ztenčowány, že farár nejednon fwon farn jelt
proto opustil že tam wice potťebné wýžiwd Uex
měl llmťelli dnchowni pťifwojowali fobš
patronowé i jebo pozůstalost Na jaťe okolo
swatého Ziťi Uastáwalo oprawdowé stěhowáni
faráťUw; že by některý dUchowni po mnoha
léta byl na jedUé faťe zustal bylo welmč ťidx
kon a wzácnoU wěci. Takowý poměr ducho,

wniho pastýťe ku swěťenému stadci nad miru
podrýwal wážnost katolirkého duchowenstwa u
lidn a wssemožně Usnadňowal swciděni dobrox
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stdečného lidu toho wetťelými nowotáťi, kteťi
newědomosti a newzdělanosti jeho nměli ktomu
použiti, aby ho w léčky swé chytťe nastrojené
polqpilč a od wěčné prawdy katolickéodwrátili.

Uwážimc:li konečně, že každá nowota co
talowá cosi lákawého do sebe má, a že takox
wého lákadla zlásstť nowota Lutherowa do
febe miti musela, jelikož člowěka smhslněho
wssech těžkých záwazkňw fprosstUje a jemn wssex
likoU wolnost, tak ťečenoU swobodn ewangea
lickon, U smýssleni a jednáni Uáboženském poo
skytuje: tU Už se diwiti nebUdeme, anobrž flml
dno pochopime, proč wýsse Uwedenč biskupowé
tak málo w zápafu š nowotami náboženskými
poťčdili a proč tyto jaro ohromná powodeň
wždy wětssim kruhem fe po wlastech nasslch

ssiťily, až konečně jen jesstč jedna tťetina lidU
wiťe fwych otcůw, siaré wiťe katolické, wěrnoU
zůstáwala. Nežwizmetyzápasy samé, které jsoU
podstatnou a spoln nejwětssi částtou bistorie
nassť wlasti w této době, a které pťejafně dou
kazuji, že ruch, který pohybowal timto stoletčm,
byl podstatnč náhožeUský, ač izáměry
oolttické záhy se těchto pohybů zmocnily, a že
tedy Jan Sarkander a jini slawni hrdiny cire
kewni, kteťiž w těchto úžasných pťewratech co
zeipasniri wystoUpčli, jenom boj pro Uáboženu
stwi podnikali, a jestližexw těchto zápasich zlou
mhslnostč w obět padlč, že co mUčenici pro son
famospasnon katolickou Cirkew trpěli a ji nou
wými purpurowými růžemi ozdobilt.
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š. 21. Nowotťestěllci w těto době.
(1527n1564) e

Bozorowali jsme nž w minulé době že
fe záhd na MorawU pťistěhowalo mnoho no
wokťeftěncUz Němec a ze Swdcar, jenžto

wot společný wedli zachowáwajice na wětsslžm
dile nejen fpolečUost jměni, nýbrži fpolečného
žen Užiwáni se xm nmože hanebně doponssrějčce
Ze se i tito fektaťi tak radi Ua Morawu ta
hli toho pťťčinou byla powěst která fe daleko

w cizině o této zemi rozssiťila že totiš žde
fwoboda náboženska kwete a že tU ka;dý bez
dečnč podle wiry swe žiti může Wyprawo
wánoUžtaké že jakýsiBaltafar Hnbmay
er, rodilý Fridberčan z Bawor, fe též ;
Nakouš pťistěhowal Ua MorawU a že w Mč e
kulowě žarazil ober kU které nejen lopoš
wěstnýMartin Goeschel Uýbrši panowé
zLichtenstera se pťidrn;ili

BiskUpMorawský Stanislaw ThUrzo owssem
k tomn nemlčel ale rášUč se tomuto blUdať
stwi opťel Nemoha wssak pro Uepťiletwe po

měry čafowé sám zlému pUsobeni kwast: tobo
zabrániti wšal fwé útočisstě k Uowémn králi

českémUa spolU mnrkrabětt Morawskémn Fer
dinandowi l profe ho o pomoc, idorililtolik
že hnedr 1527 na sUěmUZUojemském král
ten ďe stawy fhromážděnýmiwydal roškaz, jimš
násilné wypleni konole nowokťestěnstwa napo

ručeno Bl skutečně byl už r 1528 jakýsi ka
zatel sektytčtojmeUemTomáš Waldhau
ser, jeUž w Brně nowokťestěnskoUobec za
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i nad katoliky P a noworťestěnri w skoro sami
Němct m ponejwice w pol!lizké wsi Alerox
wicich fe zdržowali, kde také až do r 1622
swůj obchý dům pode jmenem ,Hauohabene
měli Tolikéž obec nowokťestěnců w Brnč
znamenitě rostla Do městečraRosic UBrna
pťistěhowali fe dwa nowokťesiěnci z čiziny, jeo
den u Gabriel ?lfcherham kožessnikše
Schaerdiugu w Bawoťich, a drUhýu Fčliep
Blanermel ze Swábska, a Utwoťili zde
obec, ktera fe wssak brzo podlé hlaw swých na
dwérozpoltila,na Filipany a Gabrielar
Uy Bodobně roždwojeni Událo se i w Mi
kulowě kdestranaFilipa Zaegera a“
Zakoba Widemanna naznačowánajmel
UemStaeblerůw, drUháZana Spittel
maiera jmenemSchwertlerůw a Sob:
botanůw rozeznáwána Ban Linbard
Lichtensteřn toliko těchto poslednějssich fe
pťidržowal a perějssi ze swých statkůw whn
powěděl Tito tedy, prodawsse fwůj majetek
odtáhlt počtem asi na 200 osob (děti nečita
jir) z Mikulowa Nejprwé rozbili stany fwé
mezi DolUimi Duuajowicemi a Mussowem a
zwolilimťmo ZakUba Widemanna jesstč Frano
tisska Zmzingera, Štyráka za fwébonáe
čelnika, jemuž tťi pomocUiky pťidali Tito pak
rozprostťeli na zemi plásss a každá ztěch dwou
fet stěhujicich se osob položila tam ochotně swůj
majetek čili swé penize na wydržowánichlxdých
Wdstěhowalci tito obrátilč doufanliwě zraky
fwe ku pánům z KoUnic, kteťčwe Slawu
kowě fwé hlawni sidlo měli a o nichž ssla
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powťst, že prý nejfon nepťatelč ,ewangeliae
(roznměj: nowých UáUk naboženských). Z poo
sialt čtyry duwěrniťy napťed ku pánům dotče
ným aby je o pťijeti prosili a jim spolU ně:

kolik pfaných článků wiry swé dorUčili š toU
žadosti by od nich na statcich jejich trpčnčbyli
roněwadž oni prý od nich pro Boha Upustiti
nemohon Daň wálečnon, prawili že platiti
nefmťji, jelikož prý jejich wiťe a fwědomi od

pornje, še wssak se zawazUji, jiným jispUsobem
dojnť nabraditi Bánowé zKoUnic jim wssecko

ochotně powolili anobrž i tťi wozy jim w
dústretpposlali aby jim pťistěhowáni Usnadnili;
dak jčm ke ňaweni bUdow wykažaliwe Slawx
kowč Uěkolik pohoťelisst a oprostili je Ua

ssest let činže robotniho Tak powstala we
Slawkowě obec nowokťestěnců, která se rychle
t po okoli ssiťila a mohutněla Zežto si Slaw
kowssti blndaťi tito š Tyrolskými dopisowali
stthla powěsk o walUém zrůstU obci nowokťex
ňěnskýchna Morawě brzo do Tyrol a sproo
bila še jedna celá obec této sekty wTyrolsku,

ritic se tam welmi stifněnu, wyslala do Slawx
kowaJa!oba Huttera zúdoliBUsterskěho
aby ji wymohl U pánůw z Konnic dowoleni

bd se do Slawkowa pťistěhowati směla Bo:
skanstwijeho potkalo se š úplným ždarem;
ptočeš Tyrolsstť nowokčestěnci ti newáhali na
Morawu fe pťisiěhowati a we Slawkowě se
Usidlltč Ledwa fe bratťi jejich w Čefkém
Krumlowě dowěděli, jak bezpečně soUwěrci
jejtch we Slawkowě žiji, zachtělo fe jim též
na Morawě bydleti; i přitáhli brzo asi Ua

11
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80 ofob počtrm do Slawkowa K těmto pťi
razůd jrsscě jednotltwé ofoby zTyrol, jalo
Ztťi ZaUmring, Narbel a jini, takže.
počet nowokťeňěncu we Slawkowě welmt zna
.menxrý bdl Z nemobli swé bohoslUžby wice

w jednom držeti domě nýbrš pťčnuceni bylt
jr najednou we rťech stawenich odbýwati

Brzd wssak jať to weždy pťi scktách bd
wá a býti musi wznikly mezi ntmi rnžnice ža
uřičinou rošličných nčitelú a Ueňejného krajan

ňwi Nebo jednt dloUzntwě a fpoln na nej:
wdš rouhawč učtli še prý Chrjstuď bdl pon
ddm měslanem Kafarnanmským drnzť zafe brali

rrú prori zápowťdi rizé želtd, jini opčt z non
txcbo fobectwi ze společuebo jměni fobě čaftkd
xwtajmo dťifwojowali a napotom stranoU kwa
xili. uo Zlásstě Tyrolané, meši nimiZaumring
a Naebel, protč takowéml: šeswětačeni hlasu
!jwého po;dwihowalt. Za toU pťičixwu strbla
črxme;i jejich starostamt bádka jejižro násled
kem Widemanu Naebla ďe 40 50 pťiwrženct
od fpolečných obědů wyloUčil ačkoli tito slo
štwsso na ně peniže fwé k nim úplné dráwo
měli K wdlončearúm těmto pťtdal fe tZauUl
rtng J ro;bodli fe že odtnd odejdon a sku
lečně tádli počtem asi 150 ofob do Hnsto
deče (Ua Morawě jižně od Brna) nemajice
šádný wirr nešli jeden krýrar W Hnstodečt
dwlř ochotnť oťijati Timto fpůsobem wznikla
redd i zde obec Uowokťestěnska Na to poslalt
tHUstopečti t Slawkowssri blUdaťt ttto dwa
d!lwěrniko do Tyrol aby odtUd několiť wáž
nějssich soUwěch Ua Morawu poskano bhlo
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ťstťjťfidpů:imd :Užaúe„práwě wdliťeuc wyssea
ňewalt Zatim oozbylNarlwl dUwěrya wá
šmňi U fwých, protože 40 zlatýchze společného
ssněnl nkradl což on sám w neuwcř fwé sestťe
w.dzualpktera opěc čin tm bratrúm ozncimila
Boskanci z Tyrol xla Morawn pčtssedsse a roo
zepťt dotčenon proskoumawsse rozhodlt ji pťia
žniwě rpro Hustoperké souwěrce; nebo Slawx
kowsscčprý proti pťefm,xmzáfadám nowokťe
ůěmůw priponsscěji i fonronmé jmčnr tělrsné
iwobody a spolky š newěťicimi (t j š jino
wťrci), čimž prý se feoětudorela dťipodobnčli
Bozdm nabyl Hutter jehoš Užito ku poslane
siwl do Torol tolsk wlth U techto bludaťů
še podl: zdá:ú swebo obce w HUstopeči a Non
siách reformowati čili obnowowatifmčl kUkte
sdmžto rrformám čili obnowam fe také jiné
odrč brzo pťidružily; pročež nowokťesiěnci na
Morawě jen Hntterowfkými wůbecnazý
wáni jfon

Bodstatou náuky tčto sekty jest soolečné
jmčnč spolrčný stul an fpolečnc č lože Eo
do toboto posiednťho fpolečenstwi (že wlastniho
omanžela žena ncmčla), podobci se tato fekta
oněm ohawným ?ldamnikům kterých ani Žižka
urtrpěl a ktrré on raději mečem a ohnčm
š!aččtti hleděl Ll odtud se da whswětliti proč
fwťtské wládh proti této sektě ď takowou pťie

snosii wystupowaly nehrozice fe dťiwržence jeji
na posirach jiným npalowati Radi wfsať pťi:
pousstxme, že co fe týka fnolečnčho lože ohae
wnost tn nepáchali wssickni nowokťestěnci bez

rozdilu a že zwlasstě zde wyj.montt slU1ssiofoby
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wýsse Uwedeně z Tyrol. lle takpwě ofobnosti
jen wýjimkon byly. Od ostatnich pácháuyf ner
siydarosti, o nichž hnnsno mlnwiti. Dřwlto wssat
jesi, kterak sekta tato za trátký čaa fetarwasňť
po Morawě rozssiťitt mohla: nebo ža 29 lrt
počitala nž 80 obri w zemi této. Bozswňik:
nati spolu dlušno, še nánka a žtwot blndňťů
těch fe wýhradně jen mezť němecťým jlu!ůho
watelstwem fsiťily, Uebo jejich Učitekowéjuťdp:
ssedsse z německých krajin nenměli českomormpn
sky mlUwiti, a protož skoro žádného wliwnllňa
obywatelstwo českomošawské Ueměli. Na to
půfodili tim mocněji Cessti Bratťi, kteťčǧpúňeja
wice německy neUmějice tim pilnějičeskomoráw:
skoU mlUwU pěstowalť a w ni kráfně mlůwiti,
zpiwati, kázati a pfciti se wssemožně wynastta:
žowali. S těmito měli Uowokťestěnri djedsm
roliko wěc společuon, totiš opakowáni kťestU.
Blwssak práwě to, že fe nowokťestěnct podlě
UáUkp této pošnáwali, zawdalo pťičiml, še Bra:
tťi Cesstč a Morawssti od této Uánky xpnsičli,
aby 8 nowokťestčnci tožněni nebylid jNel!o od
těchto lisslli fe Bratťi podstatně, neznajťre užci:
dUého nemrawného společenstwi, anobrž nejpťťe
snějfsi kázeň mrawni wespolek zachowáwnlljitc.

Nowokťestěnri podniťli sice tťčpoknfy,sabp
Bratry Ua son stranu pťitáhli. Rozmlonwňřw
totiž tťičráte mezi náčelnikami obon stran “jďjďal
krátw Litomysslixajednonw MtadéxBoe
leslxawi, ale weždy bez wý,skedklr.Pfročš
se nowokťestěnri Uemálo Uad Bratťimi dnr,deňt
a jim jak we spisech, tak w dwzmlonwánť)l,ťťď:
dlciťů, zafmnssilýchx mnichů,xá jinak fpklpalť.““ d
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Zelitož se fekta nowokťestčnců každým
dnem wic a wice Ua Morawě i w Eechach

hala držán r 1531 w Braze snčmzema
skh, na nčmž Ustanoweno, že každý nowokťestě
nec, !dekoli w zemi postižell bUde zatčnnt wy
ůýchan a neodwoleili bez milosti odprawen
býti má Ustanoweni toto bylo také hned we
skUtekuwozowáno Bráwě tato pťisiwst prott

nowokťesiěncům pťiměla Bratry k tomu že w
Mladc Boleslawi swolalisynodUčilisbor,
aby se poradili wefpolek, majiuli jesstě déle
se držeti nciuky o UUtněm kťestu opakowánč čili
j: pustťtj. Z Ufnesli fe Ua tom že jč zanechaji,
abp Uenbčhli w Uebeždečenstwi micháUU býti š
nowotčeňěnci.Toliko Walenta pťedstawený
Btatrskéobcew Holessowě protestowalproti
takowé nowotč a pťitabl na fon strann tťi
obce mimo Uěkteré wzácně ofoby a ti wfsickni
fe od Zednoto Bratruw odtrhli twoťicezlásstni
malou Zednotu pro febe Když ale Walenta
w témže rocč (1534) fe na.) e zardoUsil spo
jill fe opět jetxo dťtwršenci 8 ostatnimiBratry

Bťeš wsseltkon pťifxlost, š kterou na no
wokťestěnce od úťadů nastupowáno pťece se

bludaťstwo toto potaji pližilo a ssiťilo Bro:
lož r 1550 wydal král Ferdinand (bez po
chydy na doleháni biskupa QlomoUckého a kon
siftoke pod oboji w Braze) opět pťisný rozkaz
kU potlačeni sekty dotčené Následkem tohoto
mandatu nebyli stoupenci jeji anč w tajných
zále;ách wice trpini, alebrž z doUpat těch wy
háněni a doUUcowan zem nafsi opusiiti Bročež
je zafe táhnonti widime do Rakolw a zde noo
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wýeb sidel sobč wdhledawati Blle i odtnd za
krátký čaš wyháněni jsoure opťt de na Moraa
wu wraceji donajťce že šde bešpečnéhoutňlkn
xlaleznou ?lniž jfon zmýleni w Uáději Báe
nowé mnozi mtlnjire je ro lidi pracowité w
orbč a prUmysln Uad mirU prsobilce a weťiké
činže fwědomitč a bez prútahn platčcč, propůjr
čowali fe jim opřr swon ochranU A nroto
duťeň tato pťefe wssechno mandaty králowskŽ
a opiránise biskUpr pťece we wlasti naksi
wir a wice rozbnjniwala a rozmxložowala fe

š. 22. Utrakwistěa Lnthcráni(1527u1544).

W občasi tomto jesstť zračitěji nežli w
mim:lém jewila fe pťibuznost kalissnirrwa 8 luo

teransiwem a staly fe dalssi fmčlejssi frokh ku
pťewedeni Utrarwisiů člli podobojich na ponhe
lnteranstwi

Činnost siawnw kalissných Uemalé tim žio

siala wýhody, še fami o sobě odděleUi od kae
toliťUw, fe fcházetifmčli Tim wssakťalissnletwo
každým dnrm wic a wice we straml odbojnou
politickou wzrůstalo a čim dále tim wire od
Řima se wzdalowalo. Eo strana pro sede
domahali se siawowé kalissni U krale Ferdia
nanda r 1529 aby Kadaň, město drnhdy
rozhodnť katolické Uyni ale luteranskýmt kaza:
teli z Německa swedeně, o jejich stranou (don

jena bdla a kalissnickébohoslužby měla Žaa
dostt této král odpiral Uemoha leč z bolesii na
to pomněri že město toto které druhdh tak
plésawť Zxana Kapistrana Uwitalo a po 90
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let husinomu witězně odporowalo nyni kazar
telč z Nčmec pťisslými se tak snadno od wiry
xwúch occůw odwestč dalo Uáslednjic w tom
pnkladu Zihlawy, která rowněž tak rychle č
nauťam Lutherowým pťilUula Bylať Kadaň
drubdy jedno z Uejpťednťjssich měst katolických
w Čechách drnbe mťsto čntolickc BUděja
wice šustáwalo i nyni wiťe katolické wčrno
Blzen, tťeti mťsto wssak pťála u; přistUpU
lnceranským kazatelum a mnozi z BlznanU lt
bowali si w jejich nauce, tak že kazatelé oniuo
jen š tiži se odtud wybyti mohli

Zmý nasilný skUtekkalissných pánuw byl
:en, že na swých statkách mezt obdwatelstwem
ryze katoliclým faráťe pod oboji uftanowowalt
a obce tatolické nutili též pod oboji pťijimati.
Na takowé násilné počinánistčžowalisobě wssim
práwem ňawowé katoličti r 1531 Ukrále Fer:

dinanda j kterýž co rozhodný katolič jim w
cčchto wčeech rád pťizniwěbo sluchn popťáwal
Nahliželt au i siawowc kacoličti dobťe, že utrao
kmomnď :emo neni leč powlowný pťechod a
dťejiflý musieč r luteranstwi Brotož král Ua

fněmu Bražském dne 27 maje 1537 ke fta:
wům fhromaždčným se wyjádťčltakto: Mnoho
xťepoťadků nalezá se ohledem nábožensiwi w
Ecebacb Mnozi jen na oko fe hlási k ucra
řwisiům,wwprawde wssač nepťinaležeji anik
řčmo ani ke katolikum Wssecko ale ma jea

diuč podlé kompakcat kceréž pro obě strmw
dánp lwlu, rozhodowáno a nspoťádáno býtt
Už cenťráte uěkteťi Brašaxlé neostýchali fe Ua z
snťmu prohlasi:i, že jim tompakcata wice nco
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posiačnji; nelw když tato wesskerým sněmowniu
kům pťečtena býti měla, odpowěděli drzostnť:

Nač kompaktata? Wždyt máme zákon Bo l
(pismo sw..) e Cimž patrně lUteranské smy
ssleni na jewo dáwali Sestaweno sice fedm
paragraf:l o wzájemných poměrech ťatolikůw a
Utrakwistůw kompaktatami ale pohrdnuto a
knězům napornčeno, aby prý podlé pisma (ro:
zUměj u lntersky) kázali KU podtržeUi krátkox
zrakých, aby totiž léčky te newiděli pťidáno
že fe swátky a postni dnowé jako dopofud ža
chowáwati maji SpolU pak Ustanoweno že
král prossen býti má aby UtrakwistUm w Ka

dani postoupen byl kostel a powoleUa sskola
a wýlohy na oboje aby z obecniho jměni za
praweny byly. Což když Ferdinand l Uslyssel
a znamenal že stawowé pod oboji kompaktatax
mi pohrdli a pro sjednoceni š katoliky ničeho

Učiniti nechtěji rozpustil fněm a, chtěje jim
wetn za wetn dáti na opětowané jtch profby
pro Kadunske č ničemn nefwolil

Rok na to (15381 oznámil král stawům
kalissným, že co nejdťiwe dnde sněm o wěcech
cirkewnich w Braze zahájen aby tedyze fwého
spolku wywolili poslance kteťi by na fněmn
tom w jejich jmenu rokowali ?l hle! siawowé
ti nechtěli nž nic wice o takowém fněmn sly
sseti z čehož jasně pozUatč bylo, že se rozkol
w jejich srdrich rowněž tak hlnboko zakoťenil
jako U Řeku nesjednoceuých Titéž stawowe
pozorujice že kněži kalissni z Čech a Morawy
skoro wfsirkui we smyslu katolickém Ua sněmu
r 1539 dne 23 aug držaném mluwili, ne:
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málo fe rozlčtili ax obnowiwsse čléndy konsistoěe
rodolei, Ustanowili za administratora kažatele
kostela Beclemského,knězeMartina z Kla
tow o němš wňbec žnámo bylo zeluteranské
chowá smýssleni Nejúsllowněji o takowé zaťie
zrni lonsistoťe kalissné :u:aconmlz an Zan z
Bernsstejna

Martinowi z Klatow nic nrodewzdal dUn
chem administrator pod oboji r 1541 wolený
Zan Mistopol; jen ten byl mezi obťma
rošdil že tento fe uměl lépe pťetwaťowati dě
laje se totiš, jakobh katolirky fmýsslel a o dox
bron kázeň mezi duchowenstwem kalissuým wsse:
možně pečowal Tntéž fnahu šdált fe projeo
wowati stqwowe pod oboji když pťi wnowě
brozčcč wálce TUrecke r 1541 Ua sněmu o
swatč Barboťe w Wraže stanowili, aby prý
dncbowenstwo kalissné chtějťr zbrani české wi:
tčzňwi nad Turky wyprositi pťčsnťjssč kázeň
zachowáwalo aby se wysiťihalo žiwota Uepo
ťádného aby neuawsstčwowalo hofpod awssem
dobrý pťiklad dáwalo Tak Uměli danowé tt
dodoboji Ua duchowenstwo dokračowatč; že bd
tolikéz oni k náprawě wlastnčho žiwota drohli:
dati mťli ani jim na mysl netanUlo Qwssem
mnohem fuadněji jest unprawowatt jtné Uežli

R. 1544 rozepsal Ferdinaxld l wsseu
obecný fněm stawa ze wssech zemi ke koruně

české Uáležirich a položil začátek jeho na den
1 maje Ndmillistrator pod oboji Zan Mistoo
nol dowolil sobě též wesskero kalissné dnchou

wrnstwo z Čech a Morawy powolati n:d poo
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radu cirkewni w poslednich dnech dnbna A

tU už biledně na powrch whnikalo, kamwlaftně
nyni kalissnictwi fmťťuje Bťedstiráno sice od
Mistopola že se toliko o wyswčtliwkách k něo
kterýmwěronáučám pojednáwati bude w prawdě
ale žamýsslel Mistopol ťalissntry jako jednim
skokem pťewesti na lUteranstwi K tomUto účelu
tťi otázry pťedloženyfborutomu: 1 zdali msse
fw jest obětčili Ueni? 2 máliwzýwániSwa:
tých i dále misto miti? 3 Zdali dobré skutky
čili jedině wira fama člowěka pťed Bohem
ofprawedlnuje? uu Užpowaha těchto otázek pau
trně dofwťdčuje, že se kalissnictwn čili ulrakwi
stům českým zachtělo fplynoUti š lUteraUstwem
aže po tomto jako drUhdy židé w Egyptě
fewťeni po zaslibené zemi drahlt; jinak by fe
Mistopol ani nebyl odwažil takowých otázel
postawiti Za tou pťičinon i ti kteťiž starémn
kalissnictwi wěrni zůstati chtčli se těmto otáz
kám hlasitč opťeli Takowými byli: Zan Nou
žička opat Emauský,Bawel Smetana,
faráť Swato Hawelský,Bartoš děkanKou:
ťtmský a jini. Ti wssicknt rozhodně tomU odu
porowali aby se o takowých wčcech rokowalo,
dokládajice, že onhno otázky jfoU zjewně kaciťe
ské Tim wssak se Mistopol, maje po swé
straně wčtssmu fborU, nedal mýliti aneb sttral

ssiti,é nýbrž pťtkročil fměle kUpojednáwánt otázkhprwé o msst fw., zdali tato prý oběti jest čtlt
nic W počináni tom jej drzostně podporowal
doktorWáclaw Mitmanek Bl hle! po
mnohých horoucich hádkách wynessen nález nen
katoltcký, že prý msse sw neni obťt čimž
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owsscm sbor kalissný Už w sstré lnteranstwipťex
skoěil O don ostatnich otázkách po čtyry dni
bonťně difpntowáUo a wssakádného siednoceni
nedocileno tak že něco určit ho se stanowitiUe
mohlo Bby pať záměr Mistopolůw pťece do:
fažen byl pozwáni jfou k náboženskému rokoe
wanl tomu i pánowé sročtssti zlásstě takowť,
jejichž luteranské fmýsleni wňbec známo bylo.
Ti mělt protikatolickym Ualezům sněmU toho
dodawati durazů a odporniky ohrožowati K
tomu owssem fe nejlépe hodil an ZaUz
Pernsstejlta který ochotněšpánypodobného
smýsslcni pozwani přijaw se na snčm dncho:
duiků kalissných dostawil Wsse to tak chytťe
fofnowáno od pokrytce Mistopola, a neméně
chytťe od něho ťizeno Nejprwe (19 apr kde
Už stawowé přitomni byli) aby zatajen aneb
zasiťen byl prawý úmysl Misiopoluw eryje
dnawáno o náukach wiry, nýbrž rokowáno o
wěcech praktických (wýronného žiwota fe týka

jicich), jať se kUpť nedostatkU knězů kalissných
odpomoci má, kterýž nedoftatek hlawnč prý
odtud pocbodi že žádný katoltcký biskup kali
ssnikňm čekancůw stawn dnchowniho wyswětiti
nechce, leč by fe dťiwe UtrakwifmU odťerli což

prý oni sice twárně čili na oko činiwaji ale
mattwsse fe ke fwým zachowawati nemohon
a ludlž swědomi swé nemálo obtěžuji Bo
kratkém rokowani o těto wěci nžawťeno, aby

pro lalissniky zlásstUi biskUp wywoleu bhl pťi
dáno wssak jesstě tentokráte pro zaknkleniprotte
árkwniho zamysln, že prý král poprossen býti

m aby potwrěeni btskupa ode stawůw kaunssných wywolen ho w Řimč U papeže wymohs
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Bo těchto rejdech a ssmejdech odwážil fe
Mistopol na krok zjewnějssť, jimž kalissniri Upťimo
do táborU Lutheránůw pťewedeni býti měli
Nawrhnul totiž a wssemožně to podporowal
aby prý w obťadech bohoslužebných wětssi pa
nowala jednota a tudyž wssecko co prý lidskeho
jest půwodn jako: mssesw wystawowánimon:
ňrance procesi modlitby za zemťelé wzdwáni
Swatých odklizeno bdlo Tolikéž pťestan prý
nádherné oswěllowáni kostela, zpiwáni lnnoha
kollekt čili modllteb lnessných časté zwoněni
swěceni rozličných wěci atd.; nebot obťady ty
jfoU prý zbotečné a bezpotťebné Kdo by zde

w osobč Mistopola eridělwtěleného Lnthera?
Bán z Bernsstejna bez rozpakn pťifwědčo

wal romnto náwrhn; toliko jessrě poněkud hor

lil proti skrownému wzděláni kněšů kalissUých
ťka, že prý neUmčjť leč mssl fw čisti na ká

zanich že prý jen legendy wykládaji a mnozi z
nich že prý jfou wllbecžnámico fmčlnici opilcč
a lakomci Zlá wěru to chwála pro ducho

wenstwo kalissné tehdáž welmi poklesle a po
tak ťečené ewangelickee fwobodě horoncně
prahnoUcť

Zaro we pťedesslé fcbůzy tak i nhni poc
wstal ze stranh opata Emanského a několika

zachowalejssčch knězů kalissných oddor proti noc
wotám nawrženým Usslechtilejssi část pťitomné
sslechth pťidrnžila se tomuto odporU a zabráx
nila tomu, čeho siMistopol pan z Bernsstejna
a jejich stoupenci fnažně pťáli Naposledy
Uzawťeno opětnon profbon pro utrakwisty Ka
daňskě na krale naléhati aby zlásstni kosiel a
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sikoln miti mohli, a Ua potaz wzato komU pox

zusialost faraťe zemťelěhopatťiti má zdali pa:
tronům t j pánům kollatorům, kteťi farU ža:
dáwaji, čili pťibušným šemťelého anebo admio
nistratorowi konsistoťe podobojť aby š majet:
kem tim nakládal, jak fe mU za dobré widěti

dnde fonesseno se konečně na tom, že se
maji usianowiti defensorowé (zqstawatelé práx
wni), kteťižby w jednotliwých pádecb rošhodo
walt komU pozustalost ta pťipadnonti má
zdali dřibnzným čili admintstratorowi ?lwssak
už dťiwě powědino že na pozůstalosti takowé
Uepťestáwali patronowé nároky čiUiti a jek
sobč potahowati

Bodlé uzawťeUi sboru mčli tťi členyjebo
totiž pán zBernsstejna, Mistopola doktorWácl
law Mitmanek tato Ustanoweni pisenmě králi
odewzdati a Ua něj proslm wznésti aby pro
kalissniky šlásstnť biskUp ode stawa woleU býti
smťl a král aby o jeho potwrzenť w Řimě sešl
žafadil Ferdinand l ale dowěděw fe Už na:
pťed opatem Emauským o wssem co fe bylo
w dotčeném fborn kUlo š welikon newoli a
š pohrůžkami poslance dotčené pťijať a wyjár
dřiw jim son swrchowanou nesdokojenost nad
jejich počinánim dUražně doložil: „,Wiml že
něťteťi dnchownčci kaltssni uu a to ťka upťel
hněwiwé zraky na Mistopola uu swými kázao

nťmi lid sjitťUji a pobnťuji; awssak takowé chci
bezmilostně trestati a wimt spolu, že i Uěkteťi
zwáš pťitomných touto winou siiženi jfon
Qstatně pťisliijiWám, co nejdťiwe na wasse
články odpowčď dáti A skutečnť dal jtm
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král odpowťď Už dne Z máje Brawť když
duchowenstwo kaltssné w tento den opčt na
poradn fhromáždťno bylo, wstonpil do sborn
poslanec králowskýWolf z Donbrawské
Hory a odewzdal jim odpowěď Ferdinandoe
wu Blle w čem pozůstáwala aneb jak znčla
ta toužebně očekáwaná odpowěď? Dornčen
fboru opio kompaktat ď pťikazem králowským
aby se stawowé podlé nich co nejpťisněji ťidtli
Zaké to ohromeni pro lidi kteťi relým srdcem

po tak nazwané ewangelirté swobodě toužili
a Už fe mysslenkami w jeji milodětém luně
co w zaslibené zemi widěli! Tn najednou mux

seli laskominh fwé fetťittawtdťti kternkwssecky
jejtch nádčje okamžikem co tenka bnblina fe
w niweč rozpliznuly Bro weliké ohromeni
newědoUce co sobě počiti, odložili poradU na
den jiný

Když pak se tU opět i stawowé i dnchou

wnici kalissni w den určitý sessli žadal jich
pánzBernsstejnn aby se upťimo a bez obaln
wyjádťili chtčjinli jesstě déle na kompaktatech
pťestáwati čili se prý jedině pismem fwatýme
ťidiri? Netťeba welikého ostrowtipU abychom

nahliželi že dán zBernsstejna pod pismemswau
tým toliko Uáuku wyrozUmiwal jakowou si Llu
ther podlé wlastniho moku ltbowolnč z pifma

fw festawil Smysl tento chytťe pťiplásstčn
lákawým slowem „pifma fw e; nebo pťt swar
děni jiných, maali toto sepodaťiti wsscna ton
záleži aby lěčka lwla co Uejwice tajná a zao

obaltla fe w nejkrasnějssi roncho swaté prawdy
.skdo pro swé fwůdnč zamhsly takowá konzelna
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hesia, jako: ,pifmo sw., ewandělická fwolwda,
kalich Báně, rownost a wolnost wssem, jednota
a bratrstwie, a jiná podolmá wynalezti nmi,
ten caťokka čarownon moei na zástupu lidn
půfobi a wede je podlé chnti fwé, kamkoli mn
libo. Krátičké heslo takowé jest jako kouzelným
prutem w rukou jeho. Wráwě proto že jest
krátké a srozumitelné wssem, každý, byč sebe
obmczenťjssi, fnadno si ho zapanmtuje a poněe
wadž spoln jafné jest, wystačuje i fprostákowi
za tisic důwodů, kterých by bez toho ani pox
chopiti ani w paměti podršeti nemohl.

W tomto shromážděni pánúw a dUchox
wnťch podolei nebylo owssem takowých erěo
domců a hlnpoňů. Bylit to na wětssim dile
mnžowé welmi obmyslni, úskočni, lisskoUpodssiti.
Weděli dobťe, že slowa ,pifmem fwatým se
jedině ťiditie u wlastně jim znamcnaji toltk
jako: swým wlasinim mozkem a chontkami swé
bczuzdné wůle fe ťiditi, anebo zewrnbnčji ťea
čeno, že znamenaji: z pisma swatého si podlé
ltbosii zlátati capart wiry, která lahodi pýsse
dncha a chtičňm těla.

Swrchowaná zajisté to nefprawedonst,
která se pásse na katolicich, an se jim odjinoa
wčrcú wyřýká, že prý nikoli pismem swatým,
lýdrž pouhými UsianoweUťmi lidskými fe ťidttt
dáwaji. Wýčitka ta práwť na jejicb odpůrce
ldije, kteki zwčtralým mozkem několtťa nadutých
wássntwců si z pisma fwatého wirU wyměťttt
nechali a nirterak neposlonchaji wýroku téhož .
pi m swatého, jenž pod ztrátoU fpaseni, kaže

n weli, poslnssnu býtt Cirkwe učici Chňu
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stem sianowenť, jeltkož ji dány jfoU kliče krá

lowstwi nebesiého a mor swázatt i rozwázatl
čili zákony dawati a jejich záwazky podlé poe
tťeb čafowých zase š jinými wyměnowati aneb
docela zrussttt Těmito zákony Eirkew učiri
samospasnou nállkn Báně ktera po wssechlw

časy jedna a tatéž býtt mUsi neproměnuje,
nýbrž tolito wěťicim Uáwod dáwá, jak tuto
Uánkn w žiwot nwésti a w něm prowozowati
maji Chceš li alr méně bystrémU žalepiti zrak
duchowý, nčin to jako tito páni na sborU, pťie

krej zámysl swůj plásstikem pěkných slow a do
wedeš toho že wezme požlátko za ryžé zlato
Takowým plásstikem fe pťioděl pan z Bern:
ssrejna Mistopol a wsslckni jejich četnistonpen:
cowé na sitěmU pťčtomni Bročež na otázkd
Bernsstejnowll zdali kompaktatami čili pifmem
swatým se bndoUcně ťiditi chtěji hned mimo
Mistopola se pro beslo „pismo swaté“ (owssem
š libowolným wýkladem) prohlásili čalissnici
tito: děkau z Kntné Hord, dťkan ze Zatee, š
Litomčršc a mnozi sslechtici, pak zástudcowé
mčst: Zatre, Litoměťir LoUU, Kutné Hory,

Kolina Nimbnrka, Klatow Domažlic Než
zbýwal zde jesstě na fněmu nějaký počet poctiu
wých mužůw jakowými byli: ooat Emauský,
zástndcowé měst Kouťima Wodňan BiskU a
mnozi ze sslechty, rteťč wsseliké nowotyžamitali
a slawně pro zachowawáni kompaktat se oswěd
čili aby tak wiťe oter swých wěrnými zůu
stati mobli Z takowébo odporu wzessli dťeg
tnhé a bouťné hádkr Mistopol a pán zBerUl
ůrjna ncdali se wssak jimi odstrasslti ale opia
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rajéce se o wčtssmn hlasnjicich fmťle prokazou
wali že prý čaš kompaktat Už wyprssel a že
tato niťonm wice postačiti nemohoU Bodobně

ne bez odporU strany starého kalissnictwi fnau
žili se náčelnirč druhé strany ten náramný ne:
smysl odůwodniti že prý neni relistwý Chrč
stuš pod každou sprobou jakoby sejednodUchá
nerozdilná podstata oslawenčbo těla Báne Ua
dwé pule rozdčliti dala W podobném smysln
čilt raději nesmysln mluweno dále o pťijimáni
maltčkých, o fwobodném hlásánč slowa Božiho
lroznměj držostné rozsstťowáni nánk Lnthero
wých) a spoln aby se zdálo, že fněmownikům
cčm jde o wětssi čest Boži zlásstě wzorným
knězúw žiwotem rokowáno těž o pottestáni zau
winilých neb mrawně pokleslýchduchoinků ka
lissných a stanoweny jisté pokuty Rozumi se

samofebou, žeprutem pokUttěchsswihánUbýtt ntkdo
lak nezasloužtl jako práwě ti, kteťije wyměťo:
wali chlice zdánliwou přisnosti ť jiným swon
wlastni hanbU pťikryti

Co takto ftanoweuo Ua fněmU mťlo býct

odpowědi kalissnýcb na opiš kompaktat jčm od
krále zaslaných Usnesseno fe posléz na tom
že panzBernsstejna, Mistopola Mitmanek
swrchu položená nzawťeni sněmowniků Ferdiu
nandowi l pisemně odewzdaji, čehož oni také
dosti dxzostně se odwážili Král ale dowěděw
fe opět opatem Emauským, co se bylo na sněa
mn nknlo prijal poslance ti welmi hněwiwě a

ťekl jim zpťima: Zdá fe nám, že pťedmťt o
němž rokujete, jest z brnsu Uowy, Ueslýchaný,
a že to wice činite z drzosti nežli z potťeby
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Neponssdťjr fe do dalssich ťeči pťiskml tonkol,d
že oplo čláukůw jemn podaaý kdykoli pokdd
mitt bnde, prohlwne a jim na to odpowťď
Uděli Awssar takowon odpowědi král úmysine:
otálxel aby Miůopola a jeho stoupenstwo přtu
mčl k wdronánl práwě toho proti čemn fe
bdlt na fučmu problásili a ohražowali Nedo
pťlbližll se fwáter Božiho Tela w ktcrúžto dm
každoročně t od kalissndch knťzň monstrance wc
slawném pruwodU obnáfsiwána Mistopol bylx
se Už roeťejnť proti tarowým průwodům wyr
jádťtl dodáwaje že jich nechce wice držetř
Kral Usidssew o tom powolal t fobť kancliťex
StaréhoMěstaZaťoba aSirta zOttere
dorfa e) člena radý městské,a rozkázal jimi
administratorowi Mistopolowi aby we fwátet
BožiTčlowý obyčejný slawný perodze wsseeb
far kaltssných wykonán byl Spolu doložtl
že fe to od něbo pťisnč administratorowi pťia
kazUje a še král nikterak od tohoto rozkn;u
neupnsti. Misiopol nleknnw fe Uemálo a spolu

e) Si:t z Qltcršdorfa narošenw Nakownčtubylwelmi
pňluú spifowatel čxrsko R 1510 wroal o bratrem swým
Ambrožcxu česty překlxd dastorie turecké Pawla Zowtaa
připsal ji arciruižatum Ma:miliauowř a Ferdinandowi, fyek
nnm Ferdiuauda l rteřt se tobo času od Zana Ooráta
z Milessowty uč:li jazyru čestenlu B 1547 wydal pťe!lad
Hammouiowa šiUota Krista Wáxla l 1 49 pťekladputowaUé

sw Mawla a zxpietladSouonom sw Jsldora Dale spisowalpamťti swe osuduých let 1546 a lču“čaajine. Umřcl
lZďZ Jcbo bratr le broť slal se prokxlratoremlnarkrabo
stwi Morawskeboa panem leuntbo slaltu Lipůwky Bl
wddal ziwotopia cisařc Karla l7 a řad lorunowaci w pťre
tladu, jaťož i český lomcutať ua morawské zřizenť zemské
Wiz Yntbologii p Zos Ziťečta p 117 a llďe
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náramně zasisassen podal se kraliatmstonáwalj
ja! oiwčejnč obťa:w ďe siawným prňwodcm.

Brzo na to (18 jUni) dánw administran
torowčx na články sněmu doslednťho králowská
odpowěď, jenž takto zněla: 1 Kompaktata t
bndoncně zUstawaji w platnosit 2 Wsseckystau
rodeiwné pofwátné odťady, jako msse fw pou
zdwihowáni wystawowáni welebné swárostt
poswatně pruwody, modlčtby za mrtwé a jiné
dndtež we swé miťe ponechány Z lede fe
neraž leč w kostelich w kaplach a na jiných
od biskupa fwěcených mistech 4 Žádné fhro:
ma;děni Utrakwistu erdbýwej se wl“ceweewelké
siui koleje Karlowske bez dťedchoziho zlasstnido
dowoleni kralowského 5 Mestaňtež pobuťujici
kázani, tisk a prodej pododných pojednáni, ja:
kož i wsseckd tajné fchnzky 6 Eo do biskUpa
pro utrakwisty, jehož siawowé wolitč maji, ods
pornje ťrál tomn awssak postará fe o to, aby
nťkterý ze sousednich biskupuw od papeže splnoa
mocnťn bdl, čekatele knězského stawu pro Utra:
kwiftd fwětiti, bo čekatelé ti nebylt pťinUreni
8 wýlobami welikými do Ztalie pro swěreni
pUtowatie uu depwťď tato bylar w pťitomnoe
ski kralowč w aUdienčnťm sále od podkancliťe

dana Žabky w českém jazykn čtena dUwěrnie
tům kalissUých totiž pánowi šBernsstejna, Mil
stopolowiMltmankowia Martinowt kas
zatcli w kosiele Betlemskem, kterým se kancliř
Zakob pan Kosstálek zr Zatce a tťi mťǧ
sstané z Litoměťčc bylt pťidrnzili Bo pťečleni
članků dotčených Ujal fe král sám slowa a dou
ložil w latinském jazyku: W těchto článcich
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oznámena Wám nasse wůle Budeteuli podlé
na pokračowati, bndeme Wam rowučž cal jako
katolikům milostjwým pánem a ochrancem. Bou
dniknete li wssa! něco proti tomuto oznámeni,

neopomeneme toho take trestem pomstitt. Boa
sledni slowa tato král š welřťým pronesl důran
zem hněwiwě na dUwěrniky kalissných pohližeje.
Bak fe obratil k Mistopolowt a Mit:mxťowi
š pohrUžkou ťka: „,Wimet že pťili Uá swolwu
doltbost a bezuzdnost Wáš pohánl l tonm,
aby jste o wěct až pofud Ueslýchane pečowali.
Bwssak péče té waš sprostime a w brzku waš
schladime čukážeme wám, co máte ččnitt a
kam smčťowati Wassč drzost a Uestydatost

Bohdá jistotnť zkrotime A to dopowěděw
kázal jim odejiti

Mlčenliwě odessli wsslckni poslancč ti, jea

likož nikdo z nich si Uetroufal krále o flowo
prositi; sám odwážliwý pán z Bernsstejna oně
měb Na Uejwýš žahanbeni jfouce styděli se
odpowčď králowU swým wyprawowati Nic
méně chlnbil se později Mistopol pťece, že prd
králowt odporowal; auo twrdil také, že už Ue
xbude konati obťadůw které prý na poslednim
snčmn za neplatně prohlásseny bylo Tu fe
pťibližtl den 6 Zulia, w nčjž až pofawad
knždoročně Upáleni Husowo co fmrt mučenika
Božiho ode wssech ralissniků ď welikým průwor
dem slawiwáno Blwssak tito na sněmU poa
slednim stanowili, že swátky fwatých a slawnč
průwody čili procesi poswátné už pťestǧň maji,
následownť měl i swátek Husiiw o průwodem
siawným už tohoto roku pominonti poněwadš
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jakonsi pťibUznost š katolickými fwatky sioaeých
do sebr měl Bwssr.kkrál ač co rozhodný ka
tolkk swátek Hnsnw w frdcč zawrhowal, pťree
z mondré politiťy za potťebně uznal aby se
fwátek texri toho rokn jak obyčejné šxprůwou
drm slawnostným odbýwal Ehtěl tim kaliss
nictwi we staré a katoliciďmU blizké spusobě
zachowati a šabránitt tomU, aby w čiré pťesslo
luteranstwi Za toU pťičinon naporUčil Misio

Polowt pťisnč aby se wýročni siawnosi ta š

obwyklým průwodem jako až posawad konala
Mistopol ač nad mirU rozliren erdwážil fe
králi odporowatč Konal tedy w ten den obw
čejný pruwod slawnostný; dossed pak dokostela
Betlemskéhoš perodem tim wystonpil naka
zatelnn a hřimal oroti katolikům astarým Utrau

kwistUm čili kalissnikům tak boUťUě že mU z
toho těžké pťed králem odpowidáni wzesslo
Strach jeho pťed hněwem králowým zwčtssen
tim že pán š Bernsstejsla odplral se toho jej
pťed Ferdixmndem l osobně zastáwati aby
onět tak zle nepochodil jar se mn nedáwno
ddlo pťed králem pťihodilo

tho to obnowil Ferdinand 1. obchou
radn na Starém Městě a odstraniw členh
lnterskw fmýsslejici ofadil mista jejich starými
Utrakwistami Za ton pkičinoU sesazeni jfoU
w radť obecné Zakob kancliť a Sirt z
Qtterdorfa, co hlawni podporyMistopo
lowp Toto nowé zaťizeni trálowo dotčenémU
administratorowi jesstě wťce nahanělo strachU
an wssech téměk podpor pozbawen se ke králi
dostawiti měl TU se pťece dwa z jeho fan
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udxenl)čiMtcwanek totiž a ajňkosiskezskýtdtiť
Melichar Rút odhodlaltjej kutralt dopw:
xdodtti. ano Mttmanek fe i odwážál co nejdru
zeji krále oslowiti, tak že tenxto nad djeho une:
stondnostč ustrnnw jej ze wssech dčdřčných zemi
fwých wykázal Mlstopolowi wssač ťeň, že
ood žtrátou cti, statku a hrdla jemu zakaznje
aby pe neonowážil na kazatelml wystoupiti leč
by dřiwe ofobnč od krale byl k tomu dowox
leni dosábl Doložil spolu Ferdinand j, že
konečuý roszdet nad nim wynese až sez
wálkyanráti

Bodlé rozkašu křalowa opustil Mirmánek
sice BrahU, ale erdebral se do cižiuy, Uýbrž
utekl se do Bardubic, kde anem byl dor
lčwý lnteran Bernsstein a zde fe pod jeho
zásstiton Ukrýwal Bťese wssechnU pťifxwst
jťžto král proti Mitmmtkowi a jeho sondruhům
Užčwal ssiťily se pťece náutu Lutherowy mezi
dUchowniky kalissnými tat walně a fwůdUě že
fe neoslýchali bezšenstwi kUězskéaž posawad U
nich žákonem stanowellé russiri a we staw man

želský wstnpowati což se nejhustěji dálo we
kraji Cbrndimském Král dowčděw fe o
těchto Uečádech wddal rozkaz, žetakowi nedodUi
dnchownici kalissnťkúw Uikde trpěUi býtinemajť.

š. 23. Utratwistěn Llltcrúlli(1544u1564).

R 1541 byl opět zemskýsnčmdo Brahd
swolán nby fe rokowalo o brannc pomoci
proti úhlainmU Uepťiteli kťrsiaUstwa proti
TUrkowi. Mitmanek nslyssew o sněmu dotčel
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:xmn a chtěje na pand zd.e shromaždeěnépůčo
dttř, odwážil se pťijiti do Brahd, byl wssak
nmadále jat do wězeni Uwržen a teprwa na
sUažné profby měsstanň a sslechticů pod tou
,wýmintou dusstěn na swobodu alw se co Uej
dťiwe še wssech zemi dědičných wyklidil. což
on nin skulečnčUčintl odebraw fe do Bolska

„odkudž, juk se zdá se wice do Čech nenawrátil
Zatim co se tyto wčci dály w Čecheich,

Uťiprawowal se krwawý boj mezt katoliky a
drotestanty w Němcich Bowědino nž, že kni
šata protesiantska Učinili mezi feboU branný
opolek Smalkaldským Uazýwaný,w jehož
čele stálč Fridrich, kniže saský,a Ftlip, lan
trabě hešský Cisať Karelfi ., a fpolU bratr
Ferdinanda l krále českého steil w čele kato
ltkuw droti protrstantům spojených a nejfa
jinde wálkami messkán chystnl fe k rozhodxlému

frašeni š knižaty fpolku Smalkaldského Za
lou přččinoU rozuesla se w Cecbácb žlásstě lč

xstem Zaua Fridricha kursirsta faskebo powěsi
že cisař a š nim spojený Ferdinand zamússleji
uáuku LUtberowU a tu tak ťečenon fwobodU
ewangelickou uejprwé násiluě potlačitč w Něm
ržch a Uapotom podobně Utrakwřďmnš zničiti w
Cechách Kdy; tedy Ferdinand 1 l 1547 od
stawů žemských bramlcho lidn tobč wdžadowal
abu cisaťi, bratrowi swéuul Uapomoctábnonti
mobl zpiralč fe Bražané bez powoleni silěnnl
zemského jemn taťowon pomoc poskytslonti Král
wssat obáwaje se aby swolánťm fněmu sám
proti fohě neutwoťil stťedné anoci wssech swých
protiwnikú, Uechtčl t tomU nikterak fwoliti, a
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toliko w Litoměťicich na začátkUmťsice febrnata

fhromáždil kolem febe stawy, jež Ujisslowal že
tim nikterak nechce ztenčowati práw a fwobod
králowstwi českého Tim docilil že katolčci a
staťi Utrakwisté ode fUěmU zemského UpUstili a
brannoU pomoc jemn dáti pťislťbili

Co tyto wěri pojednáwány w Litoměťte

rich, sesslt se poslanciměst Bražských,NymbUrka,
Cesiého Brodu, KoUťima Caslawi a jiných w
koleji Karlowě; pánowé pak kteťi proti krált
se UmloUwati chtěli, shromáždili se k rorowáni
w domě dana Kostky Eter tU psáni Ha
Unsse Fridricba, kursirsta faskéhoa podán
i nákreš spolku Smalkaldského proti cisaťi a
jeho bratrU Ferdinandowi W tentýž čaš w
Braze bez počtU zpťwány hanliwé pisnč na
krále na Cirkew katolickou, a lid kodbojirozx
hodně podněcowán Zawládla tu údlna re:
woluce občanskái cirkewni Bťt té pťiležir
tosti dowolil si Mistopol w TýUskcm chrámě
kášati a obral sobě za tert slowa Báně: Kde
dwa nebo tťi fhromážděni jfou wejmennmem
jfemt U prostťed nich “ Z čeho patrně wyfwitá
e odbeojné stawů shromážděnť co we jmemr

ǧBeině fesslé powažowal a že fe do Uěho zlao
tých wýsledkuw pro tU tak horoUcně žádanon
fwobodn ewaxtgeltckoUnadál Stawowé často
jmerwanť poslali Ferdinandowi l list,w
Uěmž mU ožnámili, že Uedofáhnou li powoleni
kU fněmn žemskěmu, fami o stťedoposti o fwc
Ujmě fe sejdoU a rokowati bUdoU Na to kral
jim sice sněmU takowého powoltl ale odbýx

wáni jeho teprwa w čaš powelifoUočnipoložil.
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mťťicdw ústretd. Bročež wssem zde oznámena
milost ťrálowská wyjma hlawni náčelnikh
zponry. Bak pťitáhl král š cizozemským wojl
skem pťed Brabu, která jesstě wzdorowala, ale
po malém ústrku městských branců ď wojskem
králowým se Ua milost a nemilost dne 8. julia
Fcrdinandowi l. wzdala. Brzy na to wykou
náwán foud na hradě Bražském a wsstcknt
blawni prowinilci potrestáni, nejprwé Bražaně,
kterýmž Uloženo 1. wssecky wojenské žásobd,
jiebž ohromná sila bdla, wydatikráll; 2. wsseeb
wýfad čili priwilegii a fwobod posawádnich fe,
wzdáti, z nichžto některé král podlé libosti fwe
zase jim později wrátčl; Z. wssecky fpify, ,nťt
fpolek š kUrsirstem Fridrichem fe potahujlel,
králi odwesli; 4. postoupiti jemn wsseckd w
deskách zemských zaznamenané statky, důchodd
z pťewozněho, š mlýnů, mosinébo, še zahrad„
rybáťstwi atd.: 5. ponechati jemu znameniw
statek měsstana bez dědice zemťelého ?lrn old,a!
1,509.000 zlatých w hotowosti, mnoho žlatde?
a stťlbrných miseť, swirUú, ťetězů, dsahokamll
a celé sskopkd drabých prstenů, rož wssecko on
dlé práwa úmrtniho mčstU bdlo pťinálešelo.
Bťemnozi mnsili pokntu 300 ťop grossňw čef
ských složiti, jiUč po deltsi čaš n wězeni sirádatl,
jato Sirtz Qrterďdorfa, jini bylč katem z mťs
sia wymrskani; jiná města pak„kteráž konomll
fpolku byla pťistoupiln, jako Zatec, Litoe
měťice, Tábor atd. musela pokUtU8000,
6009, Woo atd. kop grossň českýchplatiti. Z
Morawských měst, ždá sr, žejenom Jihlawů
w těto zponťe účast brala. Město ťečené bhťo
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sice r 1527 slawně pťijalo Ferdinanda o choti
jebo Annon a na damátkn pťisahy od krále
toho na hranicich českých složené kamenný pou

uwit wdňawělo, jejž až posud tam widěti
stralowský kámen Kďnigšstein); ale nadechnnto
jsonc weskrze duchem protestantským wsseho fe
borliwě účastnilo, co nowoty Lutderowy podx

porowalo; protož i we zponťe stawůw kalissných
w Braze wťelý podil bralo a ža ton pťiťinoU
i pokutn 25000 tolarů složitt muselo Bťeš
ro wsse podáwali se Zihlawané žiwln prote
stantskému tou měroU, že se kazatelé luteranssti
zde wolně pohybowali a měssrané swé synky
do Wčtenberta na stndie posilali aby prý od:
tud ryze ewangeliclých kažatelůw jak pro tor
stely města, tak pro chrámy wenrowské dostalt
w Zčna mčsta morawsiá, jakož wůbec celá
osiatni Morawa neměla we zpouťe Bražské r
1547 žadného podilu

W Braze pak byli po určených na město
pokutách čtyřináčelnictodboje totiš Wáclaw
Bětipeský, Bernard zBorssowa Zao
zob Friťar (soudcedworský)a Wáclaw
z Zeleniho stati (22 aug 1547) Z pánů
byli nejwice na statcich pokutowáni: ?lrnosst
z Krajiťů, Bohuš Kostka zBostnptc,
Špetle z Zanowic, Adam z Wabrtenx
bcrla,.Wilém z Waldsstejna a Sebee
ňian Hasisstejn z Lobkowic. Tolito
Bernsstejn nebhw zapleten w lento spolek
sstastnť ussel pohromám podobným a tim Umo

žněno Bratrům kteťi we zpouťe této nemalon

účast brali a tudyž pokutami welikýmt :iiháni12
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jsou, afpoň na jeho statcich bezpečného útulku
nalézti.

W těchtobouťichjasně poznal Ferdinand l„
že nejhlUbssi koťen odboje tkwi w kaciťsiwi a
že tedy zapotťebi o jeho wypleni wssi siloU se
šafaditi llzawťel tedy důrazUěprowáděti dáwný
plán fwůj o sjednoceni Eechůw w náboženstwč
katolickém K dosaženi účelu tobo pewně sobě
uminil šádných úchylek od tohoto náboženstwi
Uetrpěti wdjma utrakwišmnů čili kalissnictwi
we staré spňsobě, o kterém se ťojil naději, žc
ječxo pťičiněnim úplně š katolicišmem fplyne
Uznáwal též, že pťede wssim tťeba siednoreni
takowě prowesti w Čechách, jejichžto přikladem

iwjiné země se řidily; podaťioli fe mu dilo towžemi wčtssi nepochybowal že podobného
wýsledku docili ina Morawě cowzemi menssi
K dofaženi cile toho už r 1547 dne 8 olt
wydal na prodbu duchowenstwa katolického a
kalissného xnandat jimžnapornčeno aby wssecky
chrámd jen katolikúm a kalissUikUmpťináleželp

Mtstopol šnamenaje tenco náramný obrat
wěci twaťil se ndni býti siarým kalissnikem a

dťlal fe jakoby lUterské fmýssleni byl dorela
mimo frbe pnsiil. Za toU pťičinou hťimawč
wystnpowal protiBratrům a pťedepsaljim forl
mulu kterouž wyznatt měli že fe pikartstwi
odťekli Wyhnáni teď bez milosti wssťckxlinon

wokťestěuci a Bratrum w Cechách fchUzky weu
ťejue zapowčdiny R. 1548 byl opět fněm

stawúw zemskhch w Wraze o fw Barboťe, a
hle! pťitomni pánowe kalissni jakož idUchowni
podoboji nežádalt fodť žádných UowotUcibožens



Sněm kalissniáý w Braze. 269

ských we smysln LUtherowU jako dťiwe, nýbrž
tolito o arribtskupa prosili, jehož země čcskáuž
od časii Filibertowých neměla Brost takoo
won král rád slyssel a ochotně dal k ni swé

přiwoleni poněwadž doufal že timto prostťed
kem nejtnaze mošná bude siednoceni katolikůw
a kalissnýchprowesti K takowémužádoucimn sjeda
nocrni se nyni pokrytec Mistopol sám králčnabizel

L 1549 dne19 febr. wolen Ua sněmu
zemském w Braze za UástUpce ala trůně českém
Marmilian, nejstarssifon Ferdinanda l,
a dwa nálezy prouesseny, které fmťťowaly na
potlačeni jak Brater, tak Utrakwistůw lUtel
ranských W témž roce 4 dec slawen opět
sněm stawnw kalissných pouze k účeln nábo enx

skčmu, na ťterémžto fněmn král toužebUě žadan
ného siednoceni kalissných š Řimem na žákladč

kompaktat doriliti hodlal DUchoweUstwo ka:
lissné ktereš er tUto bylo shromáždtlo jako adl
mtniňrator faráťowé Bražsstť a jsni kněži ka:
ltssni z měy. kralowských oex.čdčowalise nachýl
nými býti kUafowěnm sjednoceni Král k tomUto
učeln dwanáct čláUkUanrhnul kleré wýminkd
smiťeniš Cirkwi katolickonstanowily Sám Ferdio

nand l a papežskýlegat ofobně 8 duchowenstwem
kalissným rozmlonwali a wssl práci Ua to loyUal
ťládali aby jemu toto fjednoceni co Uejwice

možna olahodili a zpťijemnili Mimo toi
Mistopol zhusta ťe králi docházel a rožmlona
waje ů nim o tě wěci připrawy činil ke fmiu
ťeni 8 katoliclou Cirkwi Na sněmn šase od
ktálc famébo otewťeném čteny jsou články dotn

čené co wýminky siednoreni š Řimem Stau
nowena w nich wira w pťepodstatněni, msse
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sw zaťizena dle starého prsobn jako U katoo
liků schwáleny swátky, posty, žehnáni a sioě:
ceni, modlitby za mrtwé wzýwani Swatých a
konečně slibowáni poslussnosti powinné fwatěmn
Qtri Duchowenstwo kalissné fe proti článkum
těmto nezpiralo; za to tim wětssč odpor kladlt
laiťowé čilř Uekněži kalissui kteťi hned jak se
článek o wečeťi Báně pťedkládal proti němn
se prohlásili a tim méně o nějakem ooslUssenu
stwi ke fwatěmu otri slysseti chtěli Neostdcha
lit fe pánowé ti Ukázati zjewně že nž úplně

protestantským duchem nawťeli a že tUdy š kom
paktatami kteréž kalissniky w jakemš takémš
fpojeni š Řimem Udržeti měly, na prosto fe
rozloučilč W tento spůsob se o nich tehdáž
wyjádťilpan Kristof Wťefowec ťka: Eo
je nam do kompaktat? My dbáme toliko o zá
kon Boži Kde je tam něco o kompartatech?e
Bodlé pťikladu tohoto pána jali se i laikowe
jini jak Mistopola tak úťedniky korunni win
nlcč ze zrády Swůdný pánuw dťiklad poa
táhl po sobě i 30 dUchownikú kalissných, kteťi
se nowotáťským náhledum pánůw ochotně přix

družili; mezi Uimi zaslUhnje jmenowitě uwedera
býti kalissnýděkan z Kntné Hory Wác
law tajný to luteran Timto spůfobem účcl
fhromážděni nejwire odporem laikuw docela
zmaťen a králi nezbýwalo leč fněm bezprofpč
ssný, anobrž č fskodný rozpustiti Náramná ža
lost pojala frdre králowo an pozorowati mu
sel kterak wssecla dlouholetá práce jeho o sje:
dnoceni kalissnikůw š Řimem dez žádouciho
wýsiedkn zůstáwala Nicmčně wssar od fwého
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ďosawádniho plann nenpnstil nýbrž toliko na
přihodný čaš jej poodložil

Z tohoto neždaťeného pokusn králowa na
byli jak Bratťi tar i lutersky smýsslejici Utra
kwiňč wice fmělosti a fám pokrotec Mistopol
plásstět na ruby obrátil, wyjižděje fobě w ká
zaulch opět na Řim a na starou wiru kato
ltckou Smělost tato jewila fe jmenowitě na
fněmu stawowskěmr. 1552w Braze o tťech
trálich držanem Bylt fe k němu stawowe ze
wssech zemi dědičných sesslia smělostjejich proto
tenkráte rosila že fe w Němcich Udály wěrč
jat risaťč Karlowi 7., tak bratru jeho Ferdi:
nandowi l. méuě pťizntwé, nepťátelské toti:
proti nim wystonpenť tursirsta Manrice, kterd

obdržew od cisaťe kUrsirstwi saské zrádně protl
nťmu obrátil zbraň a jej pťinutil k úmluwč
Basowské dlc které cisať náčelnika prolestan
tů w Němcich,Filipa Hešského ze za
jeti propud.xti, ťišský sond ko:norni z polowtce
protestautskú .xi pťifedicťmt ruadttč a jiné wýhodd
luteranům pr.oújčiti zawazan byl Na sněmu
Bražském pak r.dkowáuo tentokráte wice o wě
cech policických, jako o danich o mčnci a j,
napotom ale pťewedena ťeč i na wěri nábo
ženské; jednáno totiž o kazni cčrkewni a o práwn

duchownich činiti kssufc čili záwět Blž pofawad
droti wssem stanowám sněmowným pťtfwojowalx.
sobě kolatorowé čili pani, jenž fary zadáwali
pozustalost zemťelých knězů; Uyni ale na fněmu
nstanoweno aby bUdoUcuě i katolické i kalissnc
duchowenstwo dobťe zachowale uu práwo mčlo
ofwém majetku dle wlasiniho nznáni dědičué
poťizeni dělati Zákon ten ode stawůw zemo
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ských daný bhl sice od krále potwrzen, ale pťi fon
bčckě wůli kolatorůw zťidka kdy we skutekxlwel
den. Bosléze rokowáno o propUsstěni r. 1547
nwězněných pánůwi dnchowniků kalissuých a
bratrských, a Uzawťeno krále o jejich omilosto
něni prositča Sám biskup Morawský Zan
DoUbrawa postawil se w čelo profebniků
ode sUěmu ke králř wyslaných; awssakodpowťď
králowa newyhowčla welikým nadějim, kterých
sněmownici do profby biskupa a ostatnich pox
slanrů byli kladli.

Břčležitě se tuto zmiUiti mnsime o dwon
mnšich, jenžto dwojnáfobnou činnosti fwoll,
ústni a pisemnoU, žasahali do ofudnťho kolq
tehdejssich dějin. ZedeU z nich jest horliwp
katolickýkněz,Tomáš Baworowfký,ll) ,a
druhýdUcboinkkalissnú,Bawel Worličnd,
faráť podoboji w Kyjowě na Morawš ,rntť
siatkUWojtčcha z Bernsstejna. Worllqlh
bnl zlásstě plodný spisowatel w jazyku českem
i lxx.tiUs:.,m. Zeho spifowé, fměťnjici k potťee
bám mládežo w jašyku latinském se zdokosla(ue
jiri, dossli welikčho rozssiťeni, a někteťi z Ulch
wire Uež jedenáctkráte (w Olonxonci a wBtox
stčjowč) wydánč bylč. Nejwěrssi spčď jeho ssodl
Flawia Zosefa kuihy srdmery o wálce židowž
skě, k nimšto přidán žtwotopiš Zosefúw, psoll
Blppionowi (Uepřiteli židůw) knihy dwoje a„o
mučedlnictwi Makabejsiých knihy jednp (1593
w Brostějowěwydané). uu Tomáš Bawou
rowský byl pak jeden z nejslawnějsslch ťůšaš
telňw karolčcrých w comro (16.) stoleci. le

U) Wiz Antbologiř od p. Jos. Jirečka str. 120 a 154.



Tomňš Benoorostkýd e273x

do r, 1552 byl saráťem w leni a, Utwrzou:
waltaohntným siowem fwým městanstwo we
wiťe !atolické o welikým zdarem. Qd š. 1556
nw1557 zastáwal úťad kašarelský na Ceském
KrUmlowě přt dwoťethéma šNoseUberka.
L. 1561 opět sidlil w Blzni co faráť a arcie„
jahen. Wozdějt Učiněn kanownikem nax hradě.
Bražském, ťde Uaposledy co děkan kapitolUi
mnťel.Na žádost nadssených poslnchačůw a nmoho
dnchownich wydána json l. 1552 jeho kázani
o fwatěm poráUi a rozjimáai otrpkém Umučenix
Báně. Hlawni dilo jeho wssak jest Bosiilla
česká, kteráž r. 1557 U wddáUi skwosiném
UaporUčenianákladempana théma z Noo
senberka wyssla. We spisech Baworowského
zrači se weliký dar wýmlanosii; ťeč w nich
panujici jest jasná, čistá, jadrná. S pťimosii
sslechetnou kárá wýtečUý tento kazatel ťatolický
wady za wěku jeho met wssemi skoro stawy
rozmohlé a odhaleje pťxčiny tehdejssťho různěni
p nábožensiwi a obecného hynUti kázně. Zsa
casto chnraw rozjimal o pomijitelnosii žiwota
wezdejssiho a rozjimáni ta siožil we fpisn l.
1561 wydaném š nádhlawim: „Zrcadlo wěčUého
hlahosiawenéhožičoora.e Kéžby wýstražného hlasu
lebo byla celá Cechie a Morawa Uposlechla!

, Stalo se pak bohužel naopak! Blonzniwý
natod radčji naslouchal Učitelčsmbludným, jenž
kahodnýmč slowy lčchocilt xjeho cělesnýmxchričům

t pýsse dnchowni„ a jejichž Učeni. co záhUbný
ta,t se ponenáhlu rozjidal w srdcich wětssmy
Uatoda. Bby se powodni zkázonosných nánk

hosiawila hráze,l bylo r. 1555 Ua rozkšz mio
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stodržůele w Črchách, arciwéwody Ferdtw
nanda druhého to syna králeFerdinandaj
50 lnteranských kazatelůw z Čech wyhnáno.

Bťeo toto wsseáo nsilowáni Ferdlnandoa

wo ssiťtl st pťece walně protestantiďmno w
Čechách a na Morawě protože král chtěje na
wálky tureclé potťebné berně ode stawůw don
sáhnoUti, se jim poněknd fhowiwawým U wču
cech nábo enských oswědčiti mnfel. Tim opět
tito wětssl Uabýwali smělosti a Už r 1555 obo
nowtlt konsistoť takowými muži, kteťi se r jea

jlch nowotáťským choUtkám wýbornť hodili
Sesadtlil neUáwiděného Mistopola a na jeho
misto wolili Zana z Kolina, známého luu
terana a podobně Učinili r 1559 kde za ad:
mtnistratora od nichnsianowen Matěj D w o ra
ský, rekror Uniwersity, o nčmž toltkéž wědomo
bylo, že nowotám Lntherowým pťeje

Na takowé počináni stawůw kalissnýchkrál
owssem ď welikou nelilwsti poziralana whodné
pomýsslel prostťedky, jimižby fe rozwratným
fnaham položily meze a žadouci jednota Uábou
ženska docilena býti mohla Co tarowé whodné
prostťedky naskýtalh fe jemn pťedewssim tťi:
1. powoláni Zesuitůw, 2 woleUi arcibiskupa
pro Čechy a 3 potwrzeni kompartat w Řimť

!šssech těchto prostťedkůw i také bez odtladnU to

Nejprwé r. 1556 powolán do Čech ťád
jefuttský, kterýž nedáwU.o teprw od sw
Zgnacia založeUa r 1540 od papežeBawla lll.
potwrzen š rychlosii neslýchanoUpo Ztalii, Bor:
tugalsku, Španělsku, Německu, a we wýchodni
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anii se rozssiťowal a Už r 1556 kde zaklao
datel jeho fw Zgnac sij žiwot dokonal pťeš
tisic členů počital Nád ten jako dobťe Uspoc

ťádaný wojenský sstk posiawil fe proti četným
a mocuým nepťátelmn Eirkwe Boži w zapaš
a pewně stojejako diamantowa neprončknutelná
zeď odrážel witťzně wssecky útoky Ua swatoU
chot Báně J Uelze popirati že Božská proo
zťetelnost tento slawný ťád si proto wszdtla,
aby powodni nowot naboženských položila meze
a proti boťiwým i rozptýliwým silam postal
wila sily twoťtwé a zachowawé Činila zde
prozťetelnost totéž co čiuiwa w pťťrodč. Broti
žiwlúm bourawým stawi žiwly chrániwé, abo
dořřwosi a rozptyliwost oněch nikdy nemohla
miti pťewahy kn zničeni wesskerenstwa Broti
duhtcimn jedu wsselijakých chorob a nemoci
podáwá pťehojnost protjjedů čilč léčiwých sil
w rostlinstwU a w jiných ťifsich pťirody Boa

dobně wszdila Běozťetelnost Božska ťád sw
Zgnacia co silU budujicč a chránion proti
boťiwým fnahám Luthera a jeho stoupencůw

Slysselt jfme Už, že btskup Qlomoucký
Mareť KueU Ustawičnými profbami na krále
Ferdiuanda nalehal, aby ťád tento powolal

.do země a také jemU několik knězU zťádU coho
ku pomorč poslal, jeťtkož Morawa tehdáž wee
litý měla Uedostateč katolických dnchownich
Bodobnou proslm Ua krále wznesl probosst kae

pltolhBražské Zindťich Bissek zHorssowa,
býwalý Učttel arciwéwodd Karla Brofbam
těmto milerád whhowčl Ferdinand, ježto se
wýboruě o jeho w;nessenými úmysly frownáa
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waly. Blby fe ze famého UárodU českoslowanx
ského wychowali kněži, kteťibh proti seťtáťstwi
w nassich wlasiech roszjnělémn š prospčchem
pracowali, posláno do Rima na wzděláni dwae
nǧict jinochů českých, meži nimi Wáclaw
Sturm, rodem zTýna Horssowa, později
welmi proslulý kazatel,e) pak Baltazar
Hostonnský, welmi plodný spisowatel čepx
ský,“) Qndťej Wessžna a j. Zinochowé
ti wzati jfon do koleje Rimské, kdež sám zae
ťladatel ťádU jesuitského fw. Zgnác ofobitoU
péči o ně wedl. Nečekáno wssak až by jiUon
chowé tito na ťUězstwi wyfpěli, Uýbrž úmdsl
králůw co nejrychleji uweden we skutek. Nz
1556 založil Ferdinand katolickon wysokou
sskoln u sw. Klementa, aby protiwáhn držela
kalissnické Uniwersitě, na které ponejwice dnchl
protestantský nadwleidalz Na wdsokon Ussťoln
katolickoU ro učitelé powolánt Jesuité z Nťma,
wětssim dilem cizožemci, jako ZiUd. Bliffel
miuš, doktorbohoslowi,Zan Tillanuš,
doktorsilososie,Balt. Bfarrkirchen, Bas
wor, Učitel latiny; Florian, Wlach, Učitel
kečtiny,Wil. Gelder, prof. rhetoriky; Sdťǧ
wiUš Flander, prof. poetik.y. Welmi též
brzo potom swou Učenostiproslult: Betr Kélxs
nifiuš, Karel de Grobendonk, silofof,
jakoži Roderik de Blrriaga, Edmund

e) Wiz Amhologii p. Zos. Zircč!a s!r. 215.

U) Bobnslaw Balbillfwf swém spisU: Zodomjn áoorn nadstso
384 podáwá, sšťxncnh jeho žiwotopiď a Uwádi deťet 1eho
sptsů, mezj mmtz i čes!ý pťeklad To:násse Kempenskeboo
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Kampčan a j. Bosledni tento byl zUameu
nltý ťečnik i básnik. Zelikož jmenowani jesuité
co cizozemci českého .jazyka 7Ueznalt a pťece bez
wědomosii jeho jUččeho w Cechách a na Moa
rawě poťjditt nemohli, tedy ťaždodenně se w
jazka tom w UrčttoU hodinU zwonkem oznau
mowanoU úsilowně cwtčili. Jmenowitě Balt.
Bfarrktrchen, Nčmec z Bawor, tak pilUč
o česstinu fe pťičinil, že Už w bťean r. 1560

če,skyzpowidal. Wětssl a wýdatnějssi činnost
ťadn tohoto počiná wssak teprwa w pozdějssčln
občasi, kde Už rodili Eechowě tomUto ťádU fe
pťidrnžili a š dwosnásobnon pili, úsini a pifeme
non, proti sektáťstwi pracowgli, jako wýsse Uweu
deni jinochowé: Wáclaw Sturm, „Bal. Hol
stoUnský (xjx1600), a mimox Uč: Seb. Ber:
lička (Scipčo 4f1611), Jakob Byefkowfký
(ř 1624), Wolfgang, rozený Cech z Tý:
Ua a kazatel U swz ZakUba, Michael Tole
maier, rozenýSlowan, Zan SUchý, we:
liťý ťečnik U sw. Salwatora (od r. 1802m
1618), Ziťť Blachý, český BoUrdaer čilt
pťewýtečný kazatel, welenčený Bohuslaw Bal:
bin a j. u QndťejModestin,ee) rodičz
Králowé Hradre (xzx1601)a Jakob Kolenď,
rodem z Blzně, po 29 let kazatel a rektor koa
leje Krumlowské.(ř 1623), wýborně česky káe
zali a psali a wirU katolickou mohútně obra:
ňowali.

e) qndťej Modestin whprowá;el papešskěbo poslaUce a dňa
wcrnila Bossewiua do Mos!wy t weleruťžeti, před nimž
pťečasko w jazyku čcském ťečuil jak di Balbin we spifu:
Uodmjn áoeu str. 38!.
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R 1558 wzdal se cisaťstwi Řimskébo
Karel 7 a wstoupil we klássterni ticho, aby
w úkrotU BohU zaswěceném posledni léta swa

ztráwiti mohl Bo jeho odstoupeni korUnowan
na cčfaťstwi ťčmské bratr jeho Ferdinand l
král český, jemuš mtmo Raťoufo, Čechu, Mox
rawU a Slezsko i Lužice Styrsko Tyroly,
Korutany 8 Krajčnou a Uhry podťizeny byly
Co cisať wymohl w Řimě na dlonholeté pťanč

katolikúw powoleni dapežowo kobsaženi sto
lice arcibiskupské w Braze která Už po 130
let osiťela byla Wolen od krále a potwrzen
w Řimě co arcibiskUprodilUMorawan antoa
nin BrUš z Mohelnice wýtečnýbasnik
latinský, welmistr ťádn kťišownického w Braze
(1561), kterýž wssať toliko Uadkatoliky sprawn
wedl Nad kalissUickoUstranou zůstáwal nej
wyšssim úťadem duchownim jako posUd admi
nistrator zlásstni še son pťislUssnon konsiňoťi
Z toto obsazeni dlonho osiťele stolice arcibt
skupské mělo k utwrzeni katolčkůw U wiťe, k
wypleni dludů a wúbec ku zmobutněni katolt
ciomU w Čechách sloužiti

Tomnto učelU swatémn nemálo wadilo
práwo, jež stawowé kalissai sobč ofwojowali
ofazujice konsistoť pod oboji mUžemi jenšo
luterským fmýsslenim fwým fe netajili To
opět fe bylo událo r 1562 .skrál wida, že
stawům čalissuým pťi tom jen o rozssiťowáni
protestantišmu jde, rozhodmll sc rejdum těmto
učtUiti konec tim, še wolbu jejich nepotwrdil
ano wolebué práwo jejich popiral a fám kone
sistoť tu mušemi obsadil o kterýchž doufal že
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sc jeho wznesseným úmhslům co wolnia wbodni
nastrojowé propůjči Za takowé wolil na za
čátkuMistopola a Martiua zMělnika,
faráťe U sw Miťulásse na Malé straně, jimž
fpolu pťifnť wssech nowot a úchylek od kom
paktat zakázal Broti takowé wolbť se kalissni
stawowe sice opirali, chtice fami dle swé chnti
woliti administratory; ale Ferdinand jim wě
hlasně odpowěděl: Dokažte že wám takowá
wýfada od nějakého krále propůjčena byla?e
Čehož oni owssemdowestinemohli, atak práwo
to wolebně zůstáwalo nyni wrukou krále který
pto Umožnčni jednoty náboženske úťad admiu
nlstratora jeU starými kalissniky osazowal

Bby pak Uičehoz toho wsseho co pro siednox
ceni U wiťe Učinil změnili nemusel Uepťissel
ani r 1563 ani 1564 do Brahy, tak že stac
wowé podoboji proti administratorUm od krále
woleným Uičeho podnikauti nemohli

Bby dloubo tonžebně žádaUé siednoceni
kalissnikúw 8 Řimem se urychlilo, wyjednáwal
Ferdinand l nejprwe š Tridentským wsseobec
ným fněmem pak š papežem o potwrzeni
lompaktat doufaje že timto spůsobem fe
nejfnáze podaťi kalissniky ťu smiťeni 8 Rčmem
pohnonti a ponenáhln je w úplnoU jednotu 8
latoliky pťiwesti Ql skutečně papež Biuo 17
lompaktata potwrdil toU měron, že powolil
tozdawani swátosii pod obojč sprobou wssem
dospělým osobám kteréšby fe jinak od ťádů
cirkewnich nedělčlp. Bowoleni toto bwlo r
1564 ro Braze š weličou slawnosti ohlásseno
aUa důkaz, že to Upťčmněminěno fam arci:
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biskup i jesnité podoboji spůsobon swatosi ol
taťni rozdáwali wssem čteťiž toho žadali

Cifať Ferdinand l kterýž z tohoto pol
twrzeni kompaktat fe ntěssených wýsledků pro
siednoceni U wiťe nadál, jesstě dwě léta pťed
fwou smrti o to se postaral aby fyn jeho
Marmilian Už od r 1549 ša krále českého
wolený taté w Braze co takowý kornnowán
byl což fe tskutečnč dne 20 sept 1562 slae
wnostně wykonalo Napotom byl Maš:mčlian
i w Němrich za krále wolen a korunowán a
podobně sialo se později i w Brešpnrku w
Uhrách Sám pak Ferdinand brzo po kornn
nowáUi syna swého oUUstil Brahn doprowá
zeje Marmiliana do FranrobrodU ke korunowani,
aniž se wice do Čech nawratil; nebo po krátké
nemoci umťel dne 25 čerwence 1564 we
Widni

Stopujemeeli už pozorným okem tUto welo
kolepon činnost krále Ferdinanda l., Uapadne
nám be děky, že mocnáť ten U wěcech wirh

nadpastyťskoU prowodil činnost a jako neč:ol
statry tehdejssi sprawy biskupské nahražowal
čehož owssem za onoho časil swrchowaná byla
potreba; nebo, jak Už ťečeno wČecháed aš
do r.1561 žaduého Uebylo biskUpa a na Moe
rawě byla moc bisknpská sama o sobě ptotť
Uezbednosti mohutných tehdáž a welmi bnjných
pánU pťiliš mdla i nedostatečua Bylo tedh
wiťe katolickě takowé podpory š trůnn králown

skébo na nejwýsse zapotťebť, anižby moc biskupx
ská bez ni byla proti náramné swéwoli pamlw
čeho poťidila Na sstěstč dala Božská ntozťe,
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telnost tehdáž moci biskUpskéa tim iEirkwi
katolické w nassi wlasti takowou mohUtnoU pod:

porU w ofobě Ferdinanda l. Kěžbd t jeho
tťť nástnpci byli k témUž cili tak rázně pro:
hlidalř!

lu. Yratři na eňlnrmnť a nd Črchúch
(Udr. 1527m1547).

š. 25. Llngnsta, núčclnik promčúch UúUkU
Bratrňw.

Z toto dlouhé občasi (za panowáni Fer
dinanda j.) dofwědčuje biledně na Bratťich,
že kdo se wěčných zakladůw nezměnné prawdy
latoltcké spnstil podoben jest tťtině wětrem fe
klátici, aned lodičre bez wesla ploonci a wě
lry mokskými wsselijak zmitanč Nebo w teto
dlouhé době Bratťt co bludaťi opětfwonnánkU

změnili a to sice jedUak podlé nawodU jedno
lliwých wudcu, jenž pťekonaon wýmluwnosti
je dťemluwitia knowým náukám pťewesti umčli

Bo smrti Lukásse býwalého hlawniho
wudre měla Zednota Bratrůw jen jedsloho
starostu čtlč jač jej také nazýwati fe ofmělilt
biskupa Martina Skodn, jemužpodťizeni
byli dwa podstarostowé:Wáclaw WroU
tecký a Daniel Hranický. N 1529
sdromáždil se jich žbor w Brandejfu a podle
rady Lukássowy woleni tťi starosty, kteťižby rao
dou a pomoci fwou Škodowi po boku stali,
totižWáclaw Bilý, Qndťej Ciklowa



282 Btoměmp w Zednotě Bratrůw.

fký, a Zan Robš Domažlir. Dwa bylid
Ustanoweni pro MorawU a dwa pro echy.
Bak pofwťtili sobě swým spůsobem pět jahm!
na knězstwi (owssem liché) mezi nimi též tak
ťečenéhoponstewnita čili raději tUláka Zana
nad toi 15 mužů powýssllina jahenstwi, a mezi
těmito bylinejznamenitějssimiJan LlUgnsta
Mach ze SionU a Martin Michálek
Užfsi rada doplněná sestáwala opět z desiti
mužů, mezi nimiž byl i starý Krásonický

Martin Sroda ťidil ZednotU Bratrůw
jen po čtyry léta a pod nim ponecháua nanka
w té miťe wjaké Lukáš jt byl wystawil Acr
nástUpcowěŠkodowi Noh a později NUgn
sta Už se ťlonili k zásadám Lutherowým, a ko
Uečněi k náukám Kalwinowým Zelikož Fer
dinand w prwnich letech fwého panowani nej
wice š Turkem wálččl kterýž BUdiU frdce
zemč Uherské we fwé moci měl mohla fe Ze
dnota wolně po Čechách a po Morawě ssiťlte
azrůst ten dowrssen tim žer . 15š0 dne 2 x
Sep. w Mladé Boleslawi slawně do Zednotn
wstonpilibohati pánowé: Konrad z Kraj
kú, Bedťžch zDoUina, Zan Kťineckn,
BUrian Spetle z Zanwic a Blrnoss:
Zilemnický W témže roce odňal pan
Konrad z Krajiťů na fwém panstwiw
Brandejsu nad Labem kostel kalissnikům a dal
jej Bratrčlm.j Že odnino k tomu Uemlčeli, fUao
dno fe dowtipili Zalowalit U krále Ua toto
bezprawi, a ten sire Konrádowi naporučil aby
wsse do starčho doťáde Uwedl že wssak kral
práwě tehdáž wálkon Turerkou zamťstnán bdl
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nedbal toho rozkazn Konrad z Krajiťů, nýbrš
ponechal wsse jat se mU chtělo

R.1532 umťel starosta Zednoty Martin
Škoda Sessla fe tedy opět úzká radda w
Brandest nad erici Ze starostUw byl jen
Roh jesstě na žiwě a ten co hlawa pťedsedal
Z mladsslchmnžU wynikali Zan Angnsta
Martin Michalek Michael Wejš
Mach ze SionU, aZanzTýna. Wssickni
tito nž byli kUěžimiBratrskými a nade wssechnh
ostatni pťedčilZan AugUsta, r.1500 w
Brazc narozený, syn kloboučnika, wzdčlánt
w latčně; až do 20 rokU wěkn swého byw
kalčssnťťempťestoupil k Bratrům a bršo i na
bodnost kněze Bratrského fe powznesl. Ano stal
sei hlawnim wůdcem Jednoty, jak později
uwidime a sbližil swýmč změnamč w náuce
Bratry nejprwé š Lutherem a potom š Kal:
winem. Maje cosi důstojného we swém wze:

zťeni a nadán jfa darem weliké wýmluwnosti
zlásstni opatrnosti w obcowáni š jinými, žex
lezné wytrwalosti hodil fe wýbornč k panowae
ni a schopen byl t wznessené pány pro Ze

jťduotUBratrsiou ziskati Co muž nad mirn
famolibný jessltný a sláwochtiwý pnstil se w

dopifowáni še wssemi kteťiž podlé jeho zdáni
welikou sláwou tehdáž slyUUli jako š LUtherem
Melanchthonem, Kalwinem a jinými Jeho
náramná ctižádost wssať nikdy fe tak fwětle a

zťetelně Ueprojewila jako tenkráte tdyž we
zboru Bratrůw sam sebe a čtyry fwé stejně
fmýsslejici soUdruhy ku pťedstawenstwU w Zer
dnotť bez ostýchn anrhl A!hle wyplnilo
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fe co staťi ťiťáwali: Že odwášnémn a fměo
lémn sstěsti napomáha: aneb jak Cechoslowané
ťikaji: Nedojdeš wdsokdcbúťadu nejsilitrochn
smělý. Nebo wedlé Noha woleni ža starosty
Benedikt Baworinský, Wit a Zean
Bugnsta

Brzo po této wolbě festawena a wydana
Ua žádost pana Konráda thajkú apologie
čilt obrana wlrd Bratrské jazykem latinským
we Wirenberkn abyi nčmečti protestanti fe
8 Bmtťimi seznámilt a wážnosti ť Uimnabyli.
Sam LUther na prošbu dwou k nčmn pofla

ných Bratrůw sepsal a pťidal k obranč tc
úwod, w němš nánku jejich, ač jesstě co do
opětowáni kťeňn co do wečeťe Báně a osprae
wedlněni člowěka nelntersky znčla pťece Ue

málo chwáli a twrdi že Bratťi nž prý blizci
jsoU Uaure biblicke a že jčch nemůše jináče leč
za swé bratry powažowati Tuto apologit
poslala Zednota aby i we wnšssich krUzich we
Známost wessla také markrabeti ZiťimU jd;
Braniboru který kdysi jcdnim z pťsionml
českěho krále Ludwika dýwal a tudyž české za
lcžitosti nad jtné lépe znal. Když takto Ze
dnota i mimo Eechy a Morawu wc známosi
wessla počali UejslowUtnějssi luteranssti boho
slowciz ?lngšbUrkUjako Wolfgang Mane
soleUš a jini fobě 8 Bratťimi dopisowati
Tito pak hned na to swůj pofawádni článek
„o potťebném kťestu opakowánť pustili a zrn:
ssili měUice co prawi kaciťt nejenom prawidla
kázně nýbrž i famon náUkU wiry podlě zdana
liwých potťeb časú; nebo jak Už powědino
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nechtěli Bratťi o nowokťestěnci tožněni býtt,
abh podobně těmto pokutami stčhanč Uebylč.
Zinak ale chtťli se tim také Lntherowi a jeho
stonpenstwn zachowatt

Bťeš to wsse zdwihla fe l 1535 proti
nim wichťice pronásledowani Nebo poslán do
wssech králowských měst rozkaz Ferdinandllw
aby wssickni, kteťi nejson buď katolici neb kae
lissnici, odtud wypowčdini byli. Ban Konl
rad z Krajiťůw ujimaje fe Bratrúw těchto
psal podkomoťimu zemskémUžadaje aby se š
Uimt mirněji nakládalo a misto Uěkoltk Ueděl
aby se jčm lhůta eu prodánť statkUw afpoň
aallpúl roku powolila, anebo aby se wůbec š
wykonanim rozkazn až do pťichodu krále če:
kalo Bodobnon žádost zadal t pan Bedťich
g Donina, awssae profby ty mimlly fe r:ol
cela š wýsledkem; anobrž Uejwyšssi bofmistr
pohnalmladé páUy z Zanowic Qldťt
cha a Smila co Bratry š Zanem poUá
stewnikem či zbornikem pťed soUdzemr
ský a ldhž onino dwa páni Zana zbornika,
jak jim Uaporučeno š seboU nepťčwedli bylt
oba w černé wěži w Braze Uwězněni Bo
ňéze wybidnnt i pan Konrad z KrajirU, abh
Zana dostawil pťed sond rož on konečně nčtc
Uil Zan pak zkrátra wyssetťowán jfa a ne:
uftupně na swém stoje byl do bilé wěže wfas
šen kde skoro po tťi léta strádati musel TU
rozhodli fe Bratťi, že wypracuji konesi čili
wyznáni wiry a je trált podaji rowněš jak to
byli stawowé protestantssti r 1530 w Bngše
bnrču Učinili Konfcse ta latinska byla beš
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pochybh wypracowana od Angnsty, který teď

jako hlawon a dussi wesskeré Zednoty byl a
we wyznani dotčeném Bratrd Lutheranům
sbližil nebo sedmero fwatosti nž nešastáwano
w nťm jako za dobh Řehoťowy, Lukássowya
Škodowy, nýbrž wyslowena w konfesité náu a
Lutherowa, že prý toliro dwě jfon swátosti a
o wečeťi Báně tak pťibuzně wyjádťenoxse,
Luther nčeni to co fwé powažowati a fchwaltti
mohl Bodobně članek o potťebném kťestuopa
towáni wypnsstěn abd se podobnosti této kona
fefe Bratrské 8 luterskoU dorililo Toliko dor
brým skutkúm pťilo ena wětssi wáha a důležis
tost nežli we wyznani Augšbnrském Wesskera
sslechta l Zednotě náležici totiž 12 pánůa 33
rytiťů podepsalikonfesi tu, a dne 10 Nodem
bra člli listopadu 1585 ji skrze fwé poslance
pány Wiléma Kťineckébo a Zindťicha
Domaustého králi we Widni odewzdali
Konfese ta.byla také poslána Lutberowi který
opět jeji tisk obstaral a ji r 1538 úwodem
od něho opatťerU wydal we kterém úwodn
konfesi tU chwáli aprawi že od wyzUánčBlugoc
burského se prý toliko we slowech lissi Nelze

popiratč že konfefe ta nějaké nléwy Bratrům
zjednala wice wssak pro ně dosaženo prosbami
osobnimi Hlawně timto spúfobem stalo se, že
r 1538 páUowé zZanowic a spolU tZan
poustewnik propnsstčni jsou ze žaláťe

Nok Ua to byl sněm w Praze od něhož
Bratťi ponejprwé co pamostatná sekta jsou wy
lončeni; což jim ostatnč nebylo na sskodn doo
kud fe kalissnici nesiednotili 8 katolčky. Toho
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wssak fe Bratťl obáwati nepotťebowali wědonu
ce dobťe, že kalissnici takowému siednoeeni niu
kdy tak málo nepťály jako práwě tehdáž. AU
wrtkawi lalissniri se kolisali, počinali sobě tim
smčleji Bratťi. Roh obstáráwal wnitrné záu
ležitosti Zednoty, Angnsta činil totéž 8 jau
konsi okázalosti w záležitosiechzewnějssiche Tenn
týž Bngnsta rázáwal w letech dťiwějfsich w
Benátkáchn pana Bedťicha z Donina;
fdyž pak učiněn starosiou Zednoty, započal čine
Uoft fon w LitomyssliU pana Kostkd. Od
e.odo čafu, co Blugusta wstonpil w dopisowáni
š Lntherem a konfesi Bratrskou we Witen:
berku wydal, rostla wic a wice jeho wážnost
w Zednotě, tak že brzo zastiňowal wesskero
osiotni pťedstawenstwo. Co kuzatel wzal sobě
za wzor bonťného a náružiwého Luthera a
fUašil fe wssemožně podobné nabyti proslulosti.
SpolU dilně čitaje spisy Kalwina a jebo sonx
drnha BUcera žačal se kloniti kekalwinišmu
wida w něm wčtssi Bratrůw pťibUznost nežlt
8 Lutherem. Toliko rouhawou náuku Kalwix
Uowu o prosiém a bezwýminečném pťedurčeni
člowěka bnď ke spáse neb k zatraceni a tudyž
buď ke cnosti aneb ke hťicbu l:.awrhowal stále
a rozhodně co Učeui, které jak Božsté láfce a
dobrotě, tak jeho fwátosti a fprawedlnosti na
nejwúš odporUje.

Když na začátku ra 1540 mčsstan Lttoa
mdsslský Betr, barwiť, se dronesl, že do swé
otčtny zapUtowati a tam rosi důležitého„ pořis
ditč musi a když spolu doložil, že pťeď Straoa
burk cesiowati mini: ponžil této pťiležitosiisluu
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gldtnn. údnartňl do ttajů dotňea
qúed swčdo xeldůwčwějňibo lčenika Natěje
Čcrdelll o m foqln wdorawila skrze
údo Bucerodi we šrrašbnrku nsáni doe
dal. d lčlš tonto we juwu ZednotyBrau
uxskěmňodcu doňwala a dlabodťáni za pťie
čžnou xedo b:xdoslownďch fdtfú. Uloženo takě
Cexrwenkowl. add si lamnělň“l žtwot náldoženský
pozarnř aečflxdnulg o něn Zedlote šewrrubnou
dodal zprawu. Cewelka skibmw do Srraoo
dm lwl od Bucera welni wltduě pťijat a
d jedo douě po nťeolik nrdťl nodoňinskd chol
wáu. Zde se také sežnámil 8e samým Kalwio
nm a jeho foldrudem Kadttem, od nichž
jakož i od Bnctra :xocdwalné listu na Zednotu
čili raději na Auguňu oddržel. Kalwin a Bno
črr wdcdwalml w listech jmenowaných nánkn
a xřlšelu Zeduow we wsscm kromč w článkll
o dezžeuňwi knťgskěm. jejž oni nadrosto zamie
laji. Dopisd rito Čmdcnkon donessené lwly
w Litouťdssli weťrjně we zdoru čteny a Braa
třt nemalo si ua tom žakládali, žc prý od tak
ňowútnýeb mnžčx ddlt pfanimt poctťni.

Zelikož BlugUňa we fdisu r. 1536 wydau
uém si na kaltssné dncdoweusiwo hanltwč wyu
jel, oznámtl Mtstopol ťrált, že Bratťi náramné
množstwi spisků do fwěta wysilajť, zlásstě Blnu
gnsta, a že tim weliťé různice nálwženské tropi.
Bodotknul hned také Mistopol, že fpifh th
wsseckywycházejinaMorawě we Hranicich.
Ferdinand l. wyslyssew stižnost MistopolowU
zapowědťl radě městq toho jakož i Bratrské,mU
pánowiweHranicich Spetlowi wsseckyzwlasstu
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nosti náboženskéa pťřkazal ady frjedřučpňlť
naťizeni kalissnébo admtntňratera Mxňodolan
dňie Bugnsta boje fe, aby do Brahy pťrd kule
powolán nebyl odesseldo Witeuerka (15U)
llž rok pťed tim byl jak Bucerwi tat lalmu
nowt psal aby je w článlu o kuťza
ském omluwnd měli jelitož fe toto lejlčpr l
chndobě Zednoty hodi a mim to úwo z dn:
edownikú jejtch se ť tomu nenmi. Bťissed do
thenberka obcowal po 14 dni e Latherw a
rozmlouwal š nim o kázni cirlewni Bo;m
dodný jest zde wýrok Augustůw o llteruea
w nassl wlaňi an ťekl Lntherowi: še ti tleťi
se w Cechách a na Morawť ewandčlity naťd

waji, žiwot rožpnstilý a nezbedný wedon a ;e
on takowé náuce která toliko wčdu pťsilje a
k cnosti neprohlidá, dobrého toncc uepťedpor

widá Bročež že on za neodbynwn potťrdl
oowažuje aby fe tomnto zln zahy w ceskl
wkročiloaazabránilo. NačežLnthet wlomje
oe odwťtil: že jemn až pofawád nebylo možná
jtnak jednatt a papežnictwi rozbokiti leč lim,
že wsse bezohledně Uičil, cokoli ptý raz nťja:
kého lidskeho půwodn mťlo uu Roznlnm
wto a Lntherem Blngnftn nemile dojaly, adtž
ro pozorného zraku Lnthera nsslo kterýž, abh
se š ZlugUstou w dnchU pťátelském rozessel
welmi lahodně rozmlomdáni swé skončil a nad
:o po několika měsicich pťátelské pfani jak Ana
gnstowi, tak paml Konradowi š Ktajků poflal
jelikož tento sloUpem Zednoty se býti ofwědčtl
an beze sirachu osobnť pťed králem Ftrdtnanu
dem Bratry šastáwal a o propUsstěni zatknnu

13
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týeh členůZednoth fe horlidč zasa;wal. Bán
toho wssak psani Lutherowo uedosslo dicc; neu
bol byl nž 10 Máje 1542 w 71 roce wělu
swého zemťel

Ledwa fe ?lugusta zWiteuberka do Lňoa
myssle nawraltl bylo se mn bned piscmě brao
nttt proli kallssnikum ktekiž Bratry hdli náa
ramnť u krále osočilr Z učintl to o welikon ráz
Uosti čimžale kalissuikytim wice proti fobě aJen
dnotť popudil Dossio ho také dwoje potupné
psani od Kalence náčelnita menfsi strany
Bratrůw jenž se bhl usadil w Letowicich na
Morawě we kteréžto zemi podle listu Kalenu
rowa tehdáž sektáťstwi neijjněji kwetlo; nebo
mimo Lutherany, kaltssniky a Bratry Uacházeli

se zde také Habrowaltité nowokťestěnci Mikuu
lásseuci Sobotaťi (sobotu slawici) a Slawe
fowssli, tak že neupťčlissujeme twrdice že fnad
žádna země ewropska nebyla tehdáž tat četnýn
mi fektami rozryta jako Morawa

Na pfani Kalencowo neodpowěděl Llul
gnsta, ale raději wssechen swňj zťetel obrátil

ku fněmn zemskému kterýš na jaťe 1513 w
Braze držan byl Zestit to onen zlopowěstný
sněm Ua němž pokrytec Mistopol jednim skoǧ
kem kalissnictwo w lůno luteranstwa pťenesti
chtěl což ale ostražitosti a důraznosti Ferdia
nandowonzmaťeno Bodobně uminil sobě král
Bratry afpoň k Utrakwišmu starémn pťewoditi,
ale hrozici wálka nutila ho plán ten na dobn
dřihodUějssi odložiti. Jač mile wssak dosti mau
lčho oddech od wálky nabol hned o prowel
deni plánn toho Usilowal Nápomocen byl mn
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w dile ťečeUěmdworský sondceZakob Odkoo
jmž po Čechách cestowal aby Jednotn Brau
trůw jakkolt mošna potlačil a zničil K dosao
ženi tohoto účeln byli jmenowitě w Branu
dejsn we Stťibťe, w Domažlicich,
Klatowech mnozi Bratki zatťmlti a teprwa
když slibili že donesoU od faráťů kalissných
wpswčdčeni o swém r ntrakwišmU fe pťtzná
wáni, jsou opěr na swobodu pUsstťm Z doa
stáli skutečně slowU donešsse skoro každý tatoa
wcho wyswědčenč S jakým swědomlm faraťi
lalissni jřm něco takowého wystawiti mohli
nelze wěru pochopiti, jelikož na jewě leži že
takowé pťiznáwáxtčse ke kalissnictwi še stranh
Bratrůw toliko na oko fe státi mohlo a tudy
swrchowanč pokrytské bylo. Zapirali fwon wčrn
jediač š účelU fobčckého aby totižstrastem prou
následowáni ussli Hned na to hrošila opět
walka turecká nročež Bratťi po nějafý čaš Ue
cháni na pokoji Wťčhodné dobo této použil
Zan Černý, býwalý UačelnčťBratrůw w
Brandejsil a odwážil se w faměm hlawnim
městě w Braze, zaťiditiJednotu Bratrůw
asice na Nowém Městě kde wětssma rady
obecni Zednotě pťála Král Ferdinand nen
podnsknnl sice ntčeho prott Zednotě této, ale

odcházeje z Brahy panpomennl radU Nowého
Města abd wssem náboženským nepoťádkům
swědomitť bránila

NedloUho pťed tim slawnč wykonáno whn
swěceni několika členůw Zednoty na tar ťečené
ťnězstwi spůsobem Bratrským a wykonáwáno

to na dwou mistech, w Litomyssli tštižw13



m B,jj..Z .
Čechech a d Zdaučiciý u Qoradč.
Zc;to ždt (ua Qoradě) ltc dododučbo jtftě
pťcdwzalo uelwlo fdwuašdul se k roulto
wýlon do Zwaučtc l rysoa pánt jako Zau
ze Zerotina, ;euskduarssalekmZtadťich
Březnický a pan Wokarecký.

Brzy no tomto wýkolu sessel fe o tťtch
skralicd suěm zemský (loulZ) w Braze, jemn;
: tral pťilomen bdl. Břlčtaěntm ntrakwtstů
čtlt kalissuiťú wdnessen záton ua pollačeniBraw
lrúw. tho to wdsionpilt prott nim co šau
lobnici šnamenili ntrakwtňé jaťo pan Zan Z
Waldsstejna lěžcetoho nesa, še pan Sigc
mund Walkonn ry:iť český swúj sixateť
manželský duchownikewBratrskdm Maedem
ze Sčonu, po;chnati dal Bodobně stěžou
walt soběWodňanssti še Ungnad fwou
bodný pan ze Sonneggn Bratrd wssemožně
podporuje a že nejwice 8 jeho pomoci w Rae
ččcich Utwrzena obec Brarrská kteráž tamo i
zbor čili chrám má Komorni sond wynesl
Uález, aby zbor ten byl zničen Banowéz
Brater, jakoZan a Wilém Kťinecký,
Wolf Krajiť ze Šwamberka pan
Spetle a zrytiťúWáclaw Bětipeský;
oan Wchýnský pan ZiťikDomausecký
a j powolánč pťed krále prosili sice za ochrau

un a nssetťeniBrater; jmenowitě Wáclaw
Kťinecký se toho U krále domáhal aby zbor

Bratrský w Račicich zničen nebyl Král wssak
nepowolil prosbě té nýbrž dal zbor ten zazditi

ua spáliti jakoži wssecky fchůzky Bratrske na
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Franenderskéin statkn pana Ungnada pťisně zaa
lázal a na nťjaký čaš skUtečněpťetrhnnl

Sám Augnsta pťissel tehdáž U weliré Uex
bezpečenstwi Bron toho pťičinoU byla ťeč,
kterouž bylpťi pobrobenipani Zustiny man
želkp pana Kosiky, učinil a wekteré Zednotu
Bratrůw na Uij kalissnictwiwochwalowal
což brzo U weťejnoU žnámost wesslo protože
Buqusta ťeč tu pro Utrakwisiy Uražlion wy
dal tiskem Tim owssem kaltssniky proti sobť
nefmirnč popndil DruhoU pťťčinoU jeho ne
bezpečenstwi bylo přifné od něho wyťonané po
trestáUč dwon mladých osob, rteré se tčžkého
pro Bratry welmi pohorssliwého prowiněni byli
dopustily Botresiáni toto od ?lugusty na obon
poklesiých wdkonané slouži Uám za pťiklad jať
pťisná tebdáž kázeň w Zednotě panowala kte
tonžto pťifnosti fe Bratťi Čessti a Morawssti
tehdáž welmi chwalně lissili od protestantůw
německdch w té době w neká:anosiiswrchowané
žiwonách Y c pak o ktere mluwime Udala
fe takto: Dwa udowc obce Bratrskě w Lito
mysili dopnsiili se hťichU pohlawniho Mužský
byl čissnikem pana Kostto, diwka pak služťoU
nebožky pani Znstino Sám pan Kosira byl
tak rozhoťčen nad tim hťichem že oba winniky
do žalaťe wsadil a je i Ua hrdle trestatichtěl
Tn Zlngusta co siarosta Zednoty wydal na
winnity slawným spůsobem klatbn a wyobcoo
wal je z ZedUoty Bratrské Obťad ten wy
konán následowně: Swolán Uejprwé duchowni
sond a rozmnožen jaheny Litomysslskými Na
fondn tom nzawťeno aby wyobcowáni obon



prawodal prwi!ěli obol !osllúačjw. Bo
skolčeléu wdrrawcxwám dtal se wčuikň, zdali
dťiú sdňj pozuáwaji a linji, axkdyž oni hlau
silýn pleičen potákali, dyřtnl na uě Bngusta
hrozmi zloťečeni a kleti, i dololčil je oda z
obce, dodáwaje jim spolu nádčje, žc kletbn ta
opčt z nich snese a je zase w obec pťijme, bua
dcxuoli fc mxkimně a dotonale swých břichů káti;
jahnňm pak tozkázal, aby oba prowintlce proa
tiwnými d:rcťmi ze zborn wywedli. d
rrowinilec maje wyjirt ge sbromážděni jesstewj
hojnými slzami se modlitbám wesskeré obce odo
noroučel. K záwirce obťadu toho proklinal
Angnsta wssecly tajné fchůzky obého pohlawč
a hťimal proti pťilissné diwek a pani strojin
wosii a ssperkumilownosii, kteréž na bezcesti
hťichů swáději. : ,x

Když se pušwěst o tomto pťisném počimini
luguňowě po Cechách a po Morawě roznesla,xxx

4 dnrdtlt se jednak, jinak ale pofmiwali se tomn
xemsdopolteina lntersky smýsslejici, odwčňnjice Aun
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gnstn z pokrytstwi a wytýkajice mn, že fam si
dtá na swatousska a tolikéž ze swých posluchačú
si swatých nadťlati chce; že sobě dowoluje čix
niti, co prý jedinť obyčejno U katolikuw že
toti wťťici z nebe wylnčuje a zase do nťho
přijnna a tndyž Božské práwo si oswojUje
Wýčitky tyto ze ftrany kalissnikůw čtněné biu
lednť dokaznji, jar hlnboko se do jejich srdrť
zažral rak nekáznč a bezuzdnosti jeltlož se nex
sthdťli na Bratťich tupiti co pťece welitč
edwaly zasluhowalo u Zako kalissnici w Čex
chach,tati an Sadowstý, ntrakwista
úťednik na pansiwich Bernsstejnowých w Moo
rawč neosiýchal se pťifnoU kázeň ?lugustowu
w posmťch bráti, proti čemuž tento (Augusta)
se weťejně ozwal zastáwaje fwé počináni a že
draje na odporniky swé. Tim wssak pan Sa:
dowský nemálo se Uražena citil a zadaw králi
žalodu wymodl sobě dowoleni, aby Augustu
zatknouti smčl Nic tu neprospělo wsse hájeni
ho oe strnnw pánůw Bratrskoch, osobitě !mna
Wiléma Krtueckého jakož t protestowáni týchže
pánuw proti uxeosánimandatu Wladislawowa
na pollačeni Bttartů se wztahujicťho do oba
nowených desk zemských u nedo staré desky
zewskébdly r 154t shoťeld; u marně téža
bez prospčchu žádáno od pánů dotčených aby
se Bratrům nefpilalo wice Bikartůw Bosléze
po mohých snažných drofbách jejich tolit na
krali wymošeno že aspoň od zattnuti jich cir
kewmho načelnika Blugusiy npustil.



!e Zu:uč!ujxmj.
š :ea Buú x !durč a r Čwčrch

xwr. :nxrwwď!x.

Lňx!usw:n xč :rč .:č::u Zuřurre n:akwi:
ťu:r ::: Zu:ču:č::w :e ! n dutu. eu fc !ři:
:r:urmuuuu :er: šx:šrx: !Unťa ctsatůčdr 8
!Mťu duxxč:xč:lmů:.:dťřúu. uwčo r Nělux
.x.w xreT:di::c m;:iwx :uauxš:mcw eensř. me;t
xlm šn:efččnmrou Zau::wm! ::ju u dadeŽe
: F:wr:.šxu š:xčx::r. Bč:ludu ; mch ddlo od
JLM 1aš ax.dt .xx:sť!:ť!x:užnw a rnšsslťoux
mu n Č:waw : :la Zure::dě, jnelomjlč
ckow.W::uaunu:!d ;:rnc: mešlud a dra l:ůd
K.u:m:lnm d :::Uš! eťuš:xud Bru:::a Řacha
dť!:u:x:u:. ť.m:x fdu.udm u:ěl! Btalřt ne:u
m: :ux!c: r duuš: Hpjšsl odud wťtssič.w
k!erdž::r č.:Z : wesendem pai a uodltldd ko:
Ue :,e! Uxxr Dceš;?ř:rc !a ru ňruu fe na:
lx!uru:a:pk:črač ku :ra:rťě ieč: Že loulo stkax
lou mmdč ča:.xi:.::rm:.;un:walt udbrš
plaroak toščšč š.:ch mslwmkd uumll le;i !ia
jerě„ sluať dd drardu lalolxcldu ncddlt lak
zalpultie de:xerall Bro loco weltč Btarrůw
Uťefiellňdl we ;douře r 1547 xasadla pokma
takč Jednoln jejted a dolkla se jt pmnťjt než
utrakwiňuw doněwad; mo se namnoše zkličkd
whwčliri a wssechnu wjnu na Brattd swalirt
umělt Z páuu Bratrskýchbyl Wilém Kťi
necký odsouzen k fmrn ji;to jedině ntěkem
do Brnska ussel Ostatni bylt na ftatcich pou

towáni pozbywsse jlch dilem, aneb přinuceni
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jsoUce je co poubá lcna z rnkou králowých
pťijmouti ješto posawad jich co wolných od
krále nezáwislých statťU nžiwali Tak musel
pan anosst z Krajiťůw fwé panstwč
Brandejské nad Labem králi postoupiti, welkou
pcněžitou pokUtU složiti, a jeU w Mladé Bou
lesiawi se zdržowati, aniž smčl kdy pikartské
schůzky dowoliti aneb je ansstěwowati Z
Bohnš Kostka z BostUpic pozbawenstatu
ťU swého Litomysslského a pododnť potrestáni
ztracoupanstwiSpetlez Janowic a pan
Bdam z Wartenberka Timto soůsobem
pťisla hlawni sidla BratrUro jako Litomyšl
Turnow Nychnow Brandýš nad Labem w
moc kralowu; a neméně wládla wUle jeho i
w Mladé Bolesiawi čelnim to stťeduZedUoty

chách Qd té dody Uemohli se Bratťi
d těchto mčftech žádne bezdečnosti wice Uadčti
alebrž wssim práwem fe wsseltkéhonátlakU obá
wati mnseli jelikož dobťe wěděli, že Ferdil
Uand l. na fwúch panstwich nekatolikůw nesilese
Zenom dalekofáhlé statkd ana Wernssrejna,
kterýž we zpouťe l 1547 Učaňi neměl posky:
towaly Bratrúm bezpečnéhoútulkU Na Mo:
rawě krerá we zdouťe dotčené též nebrala doa
diln mohli Bratťi zcela wolně a dezpečněžitt

W Črchách ale wypuklo brzy čeho fe
Bratťř bylt obáwali Nebo Uenadale wydan
od ťrale rozkaš, jimž maUdat Swato Zakubský
kjejich potlačeni obnowen schušky Bratrllw
zapowědčny a kostely jejich čili zborokatolikúm
aneb utrakwistUm odewšdány býttměly Mexrně
fe utikal BugUsta kU pťčmlnwě hcjtmana Mon
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rawd, Waclawa z Ludanic, iehož pťedu
kowé fe k Jednotě pťiznáwali Wáclaw odu
powěděl ;e Augusta co prwnistarosta Zednoty
mťl zpouťe Brater prott králi braniti aniž
náuku Lukassowu měniti a š luterany sobč
dopifowati jtuak že by on (Wáclaw z Ludae
nic) nebyl zZednoty wystonpile deowťd
taťowá jako blesk YUgustu ohromila jelikož fe
nic podobného nenadál K dowrsseni bolesti
zasahla ho brzo i jiná rána: nebo pozorowati
mufel klerak statkáťi poslussni jfoUce rozkazů

králowých šbory Bratruw zawiraji a še toliu
též čini i pan Nrnosst ž Krajiťuw a dan
Bernsstejn w Ndchnowě w Kostelci
nad erici, w Solnici, Žamberkn,
Knnwaldě, JawornikU a Bardubtxe
cich Mimo to nwozowáui na nowé statky
ťrálowskc farářt bnď katoltčti aneb kalissni,
Bratrům napornčeno aby bohoslUžby těchto
nawsstěwowali Tedy ?lngnsta aby Zeř:xnota.d

newzala za fwé chopil se trhož prostťedku jeo
hož byl druhdy starosta Lukáš š pťizniwým
užiwal wýsledkem: wdhotowowal totiž oběžné
listy na obce Bratrské a dodáwal členům Zeo
dnoty srdce abh wytrwali a se niklerak od
swého pťeswědčeni odwrátiti nedalč. Bťi tom
fe domáhali Bratťi nstawičnými profbami U
krále milosti, odmitajice od sebe wsselikon winn
zponry občanské r 1547 Awssak král nepťix

ložiw wiry takowýmto wýmluwám trwal naswém
Bťisnost králowa mohutnť působila na

slabssi a bojácné charaktery mezi Bratťimi, tak,
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že mnozi z nich fe rozkazům Ferdinandowým
skutečnčpodrobili Sám Bohuš Kostka
zewrubně zachowáwal mandar (rozkaz) králůw
proti Bratrum, náramně na ně se hněwaje
pro ztrátu Litomyssle Podobně jednal i pán
z Bernsstejna, jenž na Morawě nčkoltť
zástuchw obci bratrskdchw Towačowě
Kojetinč a Brostějowě dťed sebe obeu
sial a Bratrúm hlupákUw a oslnw nadal, kteťi
prý fe od chlapr (starostúw) za Uoď woditi
nechawaji; tito že prý w čaď protčwenstwi seu
beron sitta swá a láhnoU po swýeb an zatim
oni oe šenami a dětmi za to odbýwati museji.
Wyjádťeni toto Bernssrejnowo bolně fe dotklo

Bratrúw; awssak nedbáno na ně jelčkožBernc
ssrejn byl pán pťiliš wrtkawý, který brzo byl
horlčwdnl lUteraUem; brzo zafe neménť horli:
wým Habrowaniton.

Z pokrytec Mtsiopol, admiuistrator kone
xdňoťe podoboji Učtuil čroky ku pollačeni Brao

ter an wyhotowil a pťedepfal jim formUlU
odťikáni se bludú a wssem kaltssuým duchownim
uaiidll aby pťisně proti nim dostupowali Nad
latowýmto kalissuikúw počinánčm rozjitťeni

Bratťi weťejně stčšowalt fobě spilajice duchon
wuikum Utrakwistčrkým Uezbedných padonchů,
rizoložniku pijákuwanestoudnýchlháťů Zlásstě
Zan Cerný starostaBratrůw wBraudejsil
nad Labem, pronesl fe takto weťejně o kali

ssnhch knťžicb: lei králowssti hejtmauě, ani
katolicke duchoweustwo nedopnstilo se takowébo

lyranstwi, takowcho hanobeni takowých lži
tatoweho tryzněui takowých hrozeb takých
zloťečeni proti nám, jako toto bezsioudné
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kaltssné dnchowenstwo které ani Božských ani
lidských zakonůw nessetťi a naprosto wsseho
sindu prázdno jest e

Bodobně obrátilč fe Bratťi tež knejwyš:
ssim úťednikúm korumtim a ke ftawum zemu

ským prosice o milosrdné Usserťeni Augusta
sám psal takě nejwyšssimu kancleťi w témže
smhslu a odwalowal jak od sebe tak od Je:
dnoty wesskeréwsselikon winUžpoury l.1547
Nedána wssak mU odpowěď žádná anodrž se
stawena ku potlačeni Bratrůw pťifná komife
Ta z wyšssiho rozkazu wyssetťowala nejprwé

siatky krált postonpené, jako Litomyssl, kde 16
měsskanů od králowského hejtmana Schoeneicha
jato a do Brahy pťed arciwewodu Ua soud
postaweno Zežto nikdoz nich blndů swých
odwolati nechtěl bplt wssickni do sklepa bilé
wěže nwedent kde Ukrutně strádatt mnseli A
kdy pťese wsseliká krutá mUka UeustUpně na
sw m stáli, bdli ť wystěhowani odsoUzeni což
oni také učřnili odssedsse do Wruska

Dne 25 Llpr.1548 jat i YUgUsta,
který se ukrýwal a odwezen š ZakUbem
Bilkem, slUhoUJednoty, do Brahy, ekdedo
tmawého žaláťe wsazenč a na skťipci Ukrutně
mučeni byli až polomrtwi zUstali Bo tomto
trápeni, jesslč zcela popálent jsoUce, odwezent

json na hrad Kťtwoklátský, kde NUgusta
16 let Bilek pak 13 rorů w tuhém wězeni
ztráwiti mufel llž w BťerU r 1548 naťiu
zeno faráťUm aby wdhotowili seznam wssech
ondů z obce swé kteťižby k Zednotě Bratrůw

djlťtnaleželi aby se wědělo koho do wyhnana
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skwi poslati; nebo nstanoweao od wleidy, že
se od jich trápeni má sire upnstiti za to wssak
že maji wssickni zatwrzelri wypowťzenim ze
zemč potrestáni býtt Rozkaz tento oznámen
nejprwé dUe 5 a pak 12. máje wČechách na
panstwich králowých obcim Bratrským š doťla:
dem že wssickni ťtrťiž od Zednoty upustiti Ue
chtťji, za ssest neděl ze zeme se wystěhowati
maji Z opusiili skutečnč mnozi Bratři fwon
wlast, jmenowitěBratťi z Litomyssle
Bydž owa a Ehlumce, jimž rozkaz kráe

lowsky xš 5 máje sdělen byl; nim fe pťi:družilt ratťi ze Solnicek a táhli do
Bozznaně w Bolsku, kde hrabč z Gorťy kaftel
lanem jsa je proti domluwč tatolického
biskupa Benesse Zsbinfkého ochotněa
wlidnč pťjjal a jim ftálého obydli wykázal.
Bratťi jsonce welmi činni a pracowiti si zde
welice libowali pifsice swojim do Čech, že Box
laci tamnějssi jfon welmi leniwi a wire o piti
než o ťemesla dbaji, a že jim tedy fnadno w
této zemi ťemeslnicrou praci nabytidostatečneho
jměm Zežto ale biskup katolic!ý Ustawičnč
m nim ťladl odpor, aby dobrosrdečný lid
pollý jimi swaděn Uebyl pťijali milerádi wy
didnuti wéwody Blbrechta z BraUdenburku
kmý je do fwé země wdzýwal, a brzo fe tam
i w skutkn odstěhowali. Zesstč doknd w Bolsku
bhli ftthli za ntmi Bratťi z Brandest nad
!abem a tťi měsire dozději i wudcowé jejich
dutbowmMach ze Sionn a Ziťi Jfrael
rodilý Morawan z llderskěhoBrodu, priiwodcej
angnsty na cestách do Witenberka, jeho milax
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ček a spoluťeditel obce bratrské w annowč.
Jsrael byl sice wysliděn od lomisarů wyssetťnu

jicich, jat a w Braze Uwězněn, awssak podar
ťilo fe mn útěkem ze šaláťe wywáznouti Co
do Macha Ustauowila synoda (fněm) Brar
trůw w mťstysUZerawicich (w krajt Hrar
disslském)na Morawě držaná aby pro nejiu
stotu w Čechách panujici poslán byl ro řidici
starosta za Bratťimi do Wolska

Tj, kteťi se z Bolska do Brnď byli wy:
stěhowali nalezli tam už co dťedchůdce swého
UprchlikaWiléma Kťtneekeho jenž se za
ně n wéwody Ylbrechta pťimloUwal Mimo
něho ujčmal se jich také wťele Bawel Speo
rat z Morawy wypuzený a sem pťistěhowalý,
a činil to zlasstě teddáž, když horliwý z Cech
wypnzený luteran Mitmánek je U wéwody
osočowal; a wssak teprw tenkráte Uděleno jim
dowoleni, w okolč města Kwidťna (Marieno

werder) Usaditi se když slibili že se we wssem
8 tamnějssimi protestanry srownajč že be.;žen
stwi dnchownikU swých zrussi že pťt bohoslUžbč
i ornátU i kom;i ušiwati budou Brzo wznikly
zde obce brataskéw Doubrawně Žoldau
wě, Gardii, a j.ý) Mach, klerýpro swé
zotaweui do Boznaňska byl zaputowal, zarazil
w.BoznaniwdoxněQndťeje Lipčinskěho,
podmčsstanosty, peri obec Bratrskou. Bak

ee, Tato jlnena ndawaji Bratťi sami we swč bistorii o proli
wensiwich cirkwc českě na slr 94 eče Gindely we swém
uťmec!émspifu: „Geschicbte der bobxuischen Brůdcr“ uwadi

.x na str 340 d l tato jmeUa obcť Bratrských w Brusku:
Nidbnrg, Bolsiein, Baldow Garnsee Gilgenbxxrg
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crstowal do Morawy na fynodn (suťw) Zee
dnotd a wratil se r 1550 opťt do Boznanč
kde se mn zafe podaťilo kazanimi počet Brau
lrůw roamnožiti; načež fe odebral do Bruo
kde w thgenburku mťl swé hlawui sidlo
Qbec bratrská w Boznani jesstě wice rostla
kazanimiWorla Zfraele aČerwenlh,
a ťdyž i někteťi sslechtiri polssti t ni se pťidrua
žili wolen Ziťik Zfrael za starostn obce té
Tento ziskal bohatého sslechticeOstroga pro
Zednotu Bratrskou a zarazčl po pětt letech
hlawni sidlo fwé w Qstrogu a dostaral se
o to aldy nowé obce Bratrské w Polsku ob
držely Učitele z Čech a z Morawy Timto
fpúsobem rozsslťila se Zednota Bratrská i do
Bolska a Bruska; hlawnim pak stťedem jejim
zůftáwala Morawa; Čechy twoťild na ten čao
druhou prowinrii; čelni fpráwa Zednoty měla
fidlo w Morawě protože zde Bratťi neměwsse
účast we zpoUťer 1547 stiháni nebyli, jako
w Čechách, tde pro takowon účast zborowé jea
jich wssadd byly pozawiráni a jejich dUchownici
zjinuini Bratťi pak pťinucowáUi děti swé ku
potčcstěni le knťzům kalissným donásseti čemu;
oni na oko se sice podrobowali ale donešsse
pokťestěué ditě domů 8 weliron bedliwosti je
obmyli a Uoznowu pokťestilt Zboro Bratrúw
ď grunty k nim náležitými pťčwlastňowali sobť
stateáťi

chakož nstawičně od kalissuých duchowniku
žalowano že nětteťi z pauuw Bratrd podpox
ruji kleťi dle udáni Utrakwřstuw hlawni prý
měli podil w odlei r 1547 jmeuowitě jich
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náčelnik BngUsta: tedý byl tento r 1549
dne 7 Srpna (LlugUsi) opětně wyssetťowan
na Kťiwoklátě,a poznown ukrntně mučen u
W témže roce dne 28 thob. (ťij) odbýwali
Bratťi synodu w Bťerowě ku které se do
siawil Mach z Bruska, jenž ofUdy Bratrůw
w teto zemi wyličowal a synodě fdělil, že
Bratťi tamnějssi wsselikým wýminkám se poe

drobiti meeli aby mezi Lutherand obstátt
mohli rozumťj: že mnfeli jak do wěronanky,
tak do obťadů zásady luteranské pťijmouti za
fwé Na jewě leži že takowézměňowanináuky
jenom u blndaťů možne; prawa Cirkew může
sice nodlé potťeb časowých nepodstatUé wťci

w obťadech a w kázni šměniti ale w náukach
co odwěčitých prawdách prawá choti Báně ta
kowých promčU nezná

Kromě wýsse dotčené žprawy fdělil Mach
synodčBratrůw taképfani Bawla Sperata,
lterý Už tenkráte w Brusich se zdržowal a
který je w listU tomto pobižel aby bezšenstwi
knězskéersslli a wice než posawad se wědami
zabýwalt K odwarowáni wýčitky teto Usta
noweno na snčmU dotčeném že fe nčkolikwýsse
Uadaným mnžU ž Jednoty do ciziny na wzdě
láni possle a že fe každémU na podporuktomn
účcln 50 tolarU Udťli. Za tnkowé fchopné
muže wssim práwem uznánt a wywolenc jfon:
Zan Blahoslaw a Zan Nokyta, kteťiž
oba do Bas tle 1e na studia fe odebrali Bon
dobně posláni dro nabyti wyšsslho wzdťlani do
Králowce: Jaxl z Benátek Zaxt Wao
wťinec a Martin Blbdon u Aby se

Zx
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Bratťi wssemn protiwensiwi whhnuli usian:
wili taťě na témž sněmu, že jejtch děti sice od
kalissných neb katolických knězU pokťestěny býti
Uohon, ale že proto pťece w Zednotě zůstati
naji; dále usnessenofe na tom že Mach po
nťjaký čaď má na Morawč setrwati a obce
Bratrské wisitowati; naposledy Uzawťeno jessrě .
zewmbný seznam wsseho jměni obci Bratrských
wyhotowitt a bez pťiwoleni Zednoty žádného
spisU Ueb pifně nereťejniti

Bodlé stanow těchto zustal i také Mach
až do jara rokU 1550 na Morawě ro ťeditel
Zednosy ?lngnsta prwni starosia byl w ža
láťt a Mach ro druhý ťeditel měl se zafe Uae
wrátiti do Brnš TU byli Bratťi uU weliké
nesixáši ro činiti? Kdo měl fynody starssich
powoláwati když oba starostowé nepťitomni
byli? Mach nesnázi té odpomohl náwrhem
abd práwo to pťesslo Ua dwa podstarosty:
Wáclawa Wrouteckého a Daniele
kteťižto náwrh i fynoda Morawská (bez po
chyby w Bťerowě odbýwmaá) přijnla Maeb
sám o fwé Ujmě prencsl tuto lnoc fynody swo
láwati a nad kázni bditi jesslě také na Ma
těje Strejce a Zana Černébo

W témže roce obrátil činný král Ferdi
nand zťetel sij toltkéž na Bratry w Mo:
rawě Nebylo mU newědomo že zde Zednota
Btatrská hluboké koťeny zarazila že welka část
ssiechtd se k ni hlási a že dnchowenstwo kato:
liáé i kalissné je š podiwnon netečnosti sncissi
Blby fe lakowémn sslťeni Zednoty pťitrž Uči
nila odbýwán w Brně w dUbnn sněm zemský,
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jemuž sám král co markrabč Morawy pťiton
men byl Bodkancliť Held jal se podlé wůle
trálowd mluwiti o Bratřich a tato důležita,
pamětthodna slowa pronesl, klerá nejjasněji o
modutnčm rozwětweni Zednoty po celé Mou
rawě swědči: Llčkoli na začálkn panowániax
Zeho králowskéMslosti (Ferdinanda l) toliu
ko jednotliwct se k Zednotě Bratrské dlasili,
pťeceteď už neni mčfta ani wefnire
na Morawě kteražby timto kaciro
stwim Uadrzněna Uebyla ano páchásr
ndni napoťád to násiluictwi, že hodni kněži
katoličti býwaji od swých patronU (statkáťn

jenž faro zadáwaji) zahnáni a na jejirh mčsta
dnchowni bratrskh fmýsslejici dosažowáni. ?lwssak
jest uš fwrchowaná wůle Zeho králowskeMie
losti aby wsse se wrátilo w onen staw w
Uěmž bylo r 1526 Wsseliký odpor proti
lomnto naťčzeni Zeho kralowská Milost porazi e

?lle takowémxl rozkazu zepťcl se wejmeml
fhromá;děných pánů fám hejlx.mn zemský Waa
cl aw z Lndanic jehožrodičowcbylt k Znn
dnotě pťináležell který wssak sám U wčťe ustau
wičně se kolifal brzd jsa Habrowanitem br;d
Lntheranem a w ničemž sobě wťrným a stáy
lým nezslstal leč w tom, že bol zahoťelým neu
pťitelem katolirké Cťrkwe Už tedy tenkrate
měla Morawa nepťitele wiry katolické w čele
Muž tento nezdráhal se králi ťici: Dťiwe
Morawa w ohni a dopelč zahyne nežaby tra
pěla nějatěho U wiťe nnceni Md (náni)
wsstckni ani o wlaš od swého pťeswědčeni nea
xdstonpime a já sám radťji hrdlo swé nasao
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dim než abych fe nábožedskčho přrsdčdini
swčho wzdal e Řeč tato dnta;la nňa dd
owssem welikon cenu a byla ldy wsl chdald
hodna kdyby pťeswťdčenitonábošeuské ouw;
se zde mluwi bylo katolické býdalo a ldddd

nedylo possko z úst mn;e který se nskamčxě
u wiťe kolisal.

Král Uslyssewtuto ťeč lazal fe dnlomw
pánu, zdali wfsickni pododnč smýssleji a sdd;
wsslclni potákali, wybidnnl kral páud a wlxřr
!leťi dy wule jeho poflussni dýti chcěli add od
ostatnich se oddělili a na ftranu :doodčtoočltn

A hle! z četného sboru toho lolito sedn podle
wule ťralowy Učinilo totižz pamx: Berchj
told z Lippé Zachariáš z Jtndťčcho:
wa Hradce Zaroslawš Berusslejna
Hannš Hangwic z Bifrupce apan Tworo
kowský; zrytiťu: pan Zondek a pan Koe
nický ze Šwábenic Skrowničkýpočetpá:
núw těchto, lteťi hotowi byli rozkažu kralowa
nposlechnonti, biledně dokaznje, jak hlubore
jizliwý wťed kaciťsiwi se byl do srdci sslechty

Morawské zažral a jak dnjně se podlé zeihus
bného pťitladu jejiho fettaťstwi w zemi té roz
mohlo. Q tento mohutuý zrust jedowatého
siromu blndaťsiwa fe opťraje hejtman zemský

opowážil se pťedstoupiti pťed krale a čistijemn
pťisahn kterou ro markrabč Morawský byl
nčinil Král znamenajc tento walný odpor
sslechty a rozjitťen jsa nad nestoudnosti, o ttes
touž bejtman zemský jemu wýčitky činiti se

opowážil opustil fhromážděui; toto pat jaťo
we trinmfu (witězosláwě) sprowázelo hejtmana
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zemského do jeho bytu Bťi takowém odporn
siawůw nemohl tedy král ku potlačeni Bra:
trůw ničeho prowestt

Dowěděwsse fe toho Bratťi a ntratwisté
w Čechách jáfali a hned fměleji fobě počinali
Zmenowjtě kalissnici hned zafe do luteraustwi
zabihali po kterém už dáon jako pozaslibenč
zemi prahnuli Co Uak Bratrůw w Cechách
se lýče též ťťci lze že ofud jejich odtéto doby
byl mirnějssi; nebo wyjma Blugustu a Bilka
kteťi až do smrti Ferdinanda l (1564) u
wězenistrádatimnseli nebylodr 154771564
nikdo z Brater ani Ufmrcen ani uwězněn.
Weťejně nesměli owssem fwých bohosinžeb wy
konáwati awssak potajmo fe sebázeli dosiiwol
nč na wssech panstwich, jež pánňm Bratrským
přináležely Einnost náčelniků Zednoty teď
hlawně záležela w tom že rozesilali na wsse
strany listy k Utwršeni stisněných Bratrůw
Takto pUsobil starosta Mac!x, jenž pilnť x
Bolsia posilal listy na stisněné bratrské obce
w Čechách Když r 1551 w Kwidšyně Umťel
sessla se opčt synoda Bratrůw na Mora
wě a wzala Ua uwášexaon pťedewss“lm otázkn,
eo činiti š těmi kteťi w čaš protiwenstwiwiro
fwé Bratrské fe odepťely a nyni šafe w Ze
dnotu pťijati býti chtěji? Tázáxl w té wěci

také Uwězněnýstarosta Yngusta kteremuž skrze
podplacené strážniky podáwánd knihy, dapiry,
pokrmy i penize Qn odwětil že kdožžkoli z
poUhého lakolnstwi r 1548 se odčitalxš wiry
fwé aby fe totiž nemnseli do cizich zemi wdu
stčhowati že nemaji wice pťipnsstěni býti;



Wsscobecuý sučm zewský.w Braze. Zog

oňUni wssarxxbnďtež prý teprwa po pťifném
pokáni zafe pťijati. Ustanoweno též na této
synodě, že wsseáy obre Bratrské w Polsku
a Brnsku maji se wisitowati skrze dwa pťedstae
denť: Za.na Hnsitu a Ciklowského.
Bpsiéze měl i na mčsto zemťelého Macha Uo:
wy starosia kU ťizeni Zednoty wolen býti,
awssak od wolby té pusstěUo, jelikož ctižádostný
a,xwládochtiwý BlUgnsta, jenž i w té wěci po:
tazán lwl, žádnébo sobě rowného starosty wedle
sebe trpčti nechtěl.

š. 26. Bratťi Ua Mornwč n w Čechúch
(od r. 1552u1š64).

!lahlstap poťinň w Žrdnutť wyniůati.

urskdyž rej1552 w Braze o nejswětějssi
Trojt:t wsseobecný sněm zemský se sessel, mlUu
weno..:éž o powssechném omilostněni prowintu
lýchz roku 1547, aby timto spůsobem Bratťi
dčtssi nabyli wolnosti a uwězněný BlUgusta
swobody. Welmi mnoho z pánúw fe za Bral
třh pťimlouwalo, osobitč Zan Kťinecký,
Uerýž obssirně wyličowal wssechny mUky ZlugUo
stowy a tak dojemně mlnwil, že we wesskerém
fhromáždčni pro něho fousirast obndil. Sám
biskupOlomoucký, slowútný dějepifee Done
hrawa, projewil bolný foncit a wyznáwal,
.že propnsstěni Uwězněných Bratrů nebyloby
leč wýkonem ťťeskanské lásky .a fprawedlnosti.
Zuumenajice takoon soUstrast páni, jenž Zeu
dnotč Bratrské pťáli, obrali fobě samého bto
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skupa co ťečnika swého neb pťimlnwee U krale,

jemUž oUi fami takowon prost pťednesti fe
ostýchali A hle! biskup dal se skutečnč od
pánů na to namluwiti, že toto tťžké poťizeni
na sebe wzal a králi we jmenu pánůw prosbn
wyjádťil by wsslrkni prowinilci z roťn 1547
wyšssi i nižtsi, bohati i chUdi, ze žalaťů na
swobodu pnsstěni byli Král pťekwapen takoa
on nenadálou prosbou, ktera od samébo bie

skupa pronessená se jemu tim diwnčjsst býttx
zdála Uedal hned pťťmé odpowťdi, nýbrž to

liko odwětil: Blž Wasse pifemnť mnť podané
članky prohlčdnu pak Wam i na wyslowrnon
prosbu tuto zťtra ráno o 9 odinách dám odo
powťďe Bwssať wýrok krale nezněl podlé

pťáni pánůw; nebo Ferdinand whmykawě odo
wětil že si wěc tu jesstě mistnčji rozwáži, a
čafem swým rozhodne Z odpowědč kralowy
toli sslo Bratrům na rozum že čáky Ua wětssi
swobodn pro nč jesstě neUi Bťeš to wsse dos

wolili si Bratťi krokůw které dokaznji, že er
wé důwěry we fwou wěc Uabýwali Starosta
Jan CerUý pťissel do Mladé Boleslawt
aby odtud ZednotU Bratrskon sprawowal a
pan Nrnosst z Kraij popťálm:: ktomnto
účelu bežpečného Utnlku Na to swolal Černý
fynodU celého wýboru Zednoty a nejenom
pťedstaweni Českých obri nýbrž i ťeditelé obri
Bratrských z Morawy a Bruš se na synodu
dostawili Jednáno hlawně o wolbč nowých
starost jelikož Mach byl mrtew a druhý stao
rosta NugUsta w žaláťi strádal aniž čákybylo,
že by z wazby wynikl Z úctyk něnm ror
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nčenikowi pto Zednotu rozhodlise Bratťi nic
dez jeho dowoleni nečiniti. Tázán tedy Bln
gusia potajmo a prossen aby wolbU nowých
starost pťipustil Blle tento ačkoli dobťe wčx
dťl, že Zednota starosty potťebuje, odepťel ta
lowé žadosti, dělaje se jako papežem Jednoth
a chtťje tomn, aby tato jedině od něho zcela
záwssela Náramna to zajisté nadntost kacirl
ského náčelnika!

Tenkrate Usadil fe w Mladé Boleslawi
wedle Zana Černého mladý mnž welitých
schopnosti, rázujemltého usslechtilého milownik
Uměni a wčd a sám wědecťy welmi wždělaný
a dnchaplný, jakowéhož až dopofUd Zednota
neměla Byll to Zall Blaboflaw MUž
ten narodil fel 1523 we Wťerowč z krwe
rytiťské a nabyw prwého literárného wzděláni
w otčině odessel Ua wyšssi stUdia do thmu
derka kde se i 8 Lutherem serámil Zmatky
walky Šmalkaldské zahnaly jej do otčiny nau
zpět ale fynoda Brater jak Už podotknuto
nfnesia se na tom aby do Basileje pro nan
byti wyšssiho wzdělánč poslán byl aswými
studiemi wywrátil wýčitku Speratowu jakoby
Bratťi o wědy pranr nedbali Z odebral fe
Blahoslaw skutečně r 1550 do Basileje š
Bratrem RokytoU a nesl seúon spoln pie
semné odporUčenina ?lntonisla Boden:
ňeina a Bawla Sperata; ale doraziw do
Basileje těžre onemocněl a pro swé žotaweni
pťinucen byl fe opět anrátiti Zpátečni cestU
tUto wážil pťeš Wčden š Nokyton, který zase
do Basileje fe wrátil aby tam dewět měsicU
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na stndiich pobhl Dalssi čao ztráwil Blahou
slaw wětssim dilem na Morawě buď w roe
dtssti swém anebo w Brostějowě Tu se obea
známilš Benessem thatem z Telče,
jenž foolUš Betrem Gzellem zBrahh
a Wáclawem Filomatem z Jindťichowa
Hradce prwni českoUgramatiku čili mluwnicř
sepsal a Blahoslawowi podnět kU podobným

mluwnickým studiim dal jejichžto owocem byla
jeho wýtečná gramatika česká, onižto po 20 let
pšacowal xol) BowolaU od ťeditele Jednoty
Cerného do Mladé Boleslawi byl Ua jáhen:
stwi w Zednotě powýssen a stál Černémn pťi
spráwě po boku L 1552 stal se we wýborU

pifaťem jenž wssechny ndálosti Zednoty zaznaa
menáwal a Blahoslaw čintl to až do fwé
smrti š welikoU wěrnosti a obezťelosti Seu

stawil tolikéždějeZednoty od r.1547u1552
podlě zpráw docela bezpečných Z nelze poa
pirati že jeho fpify české, jako: mlnwnice čeo

ská žiwot Jana AngUsty, dějepiš Zednoto
dUchowni pifně pťeklad Nowěho Zákona hťic
mawá ťeč proti protiwnikům wyšfsiho wzdě:
láni w Zednotě nu že fpčfy tyto wynikaji kwěte
natým a jadrným siohem plynnoU a ryon
mlUwon jemným a wyfoce wzdělaným duchem,

tak že sotwa ťterý spisowatel český z šohočasu
fe jemU w tomto ohledU wyrowUá Zeleti tou

liko, že tak nčený a dumyslUý muš nerozUmčl
prawěmu profpěchU Uároda fwého a na setx

jz) Gramatiku BlaboslawowU wydal w ncjnowějsst dobť p
J Jireček wc Wťdni l857.
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kéťsiwi fe wydal, které jen smrtici rány náe
rodu nassemU zasazowalo „

N. 1553 Bratťi w Cechách už směleji
sobč počinali a žafe poťadně se scházeli ač
wsseho napadného co nejwice se wystťihali
Bršo pak fe roznesia powěst, že BUgusta co
Uejdťiwe do Brahy odwezen a tam odprawen
bude Bratťi neofmělnjice se w Čechácb fchůzky
wýborn úzkého drželt fwolali dne 7 máje
wýbor ten kn poradě Ua MorawU do Bro
stťjowa, aby o wolbě nowého starosiy ro:
ťowali W tom pokračowano též dne 7 ZUnia
na synodě we Bťerowě ku které wssťckni
dnchownici Zednoty fe dostawili Zde wolenť
jfonzastarostyZan Cerný aMatěj Čerx
wenka Yle kdo je mťl poswětiti na tak ťeu

čené biskupstwi w Jednotč? TU si pomohli
Bratťl násiexdowně: úzka radda Uložila Ma:
tějč Strejcowi a Bawln Wawlinowi,
abd prý wywoleUé starosty požehnali a na ně
ruce wložili rož po Uich i ostatni radcowé Učix
nili skiádajice Ua ně rnce a slibujice jim wěrnost pox
dánim prawire Takowéto swémocnéa jak sesamo
feboll rozUmi naprosto neplatné poswťčowáni Ua

biskupstwiomlonwali Bratťi tim, že prý i wkao
.tolické Cirkwi papež nikoli od pnpe;e nýbrž od
biskndůw pomazán býwa, pťi črmž toliko pťea
blédli že katolický fwět newidi w papeši nic
jiUého než bisknpa, owssem nejwyšssiho Wůbec

Uwážčti slussť, že jako we starém zákoUě wedlě
prawých prorokU weždy skoro take falcssui prox

rokowé se wyskýtali, rowněž tak i w Uowém
zákoně wedlé prawého aposstolského lnězstwa
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w Cirkwi katolické běži w sektách ťnězstwo neof
aposstolskéliché; prawime neaposstolské
poněwadž fon moc dUchowni od aposstolU
odwoditt nemůže an dUchoin práwomoc kar
tolického knězstwa nepťetrženoll ťadou zlásstě
ťimských papežůw až k samým aposstolům saha
a od nich bezpostťedně fe odrooditt dá

Zan Cerny jfa Uyni co drwnč starosta
hlawou Zednoty odebral fe z Morawy opět
do Mladé Boleslawi a dUsobil š tarowon do
wahoUna pana Llrnossta z Kraij, že
tento obhájce Zednoty fe neostýchal Bratrum
nowý a wětssč zbor zbudowati a jej proti za:
powčdi králowě Ua weliký pátek r 1554 sia
wnostně otewťiti Nno on a wsslckni pánowé
Bratrssti na pomxknuti starosty zaslali králi fn
pliky a stižUostť w tak waluém počtn, že tento
fe Uemálo tomU podiwil a spoln Uwážiw neǧ
pťizniwé Událostčw Němcich prozatťmBrater
Ua pokojt nechal; čehož tito ihned použill a
w Mladé Boleslawi dez ostýchUsynodu slawili

NokU 1555 ale pťece femotamo w Eea
chách, zlásstě w Brandejsil nad Orlici kde
pan Kostka statky měl obnowena zapowěď
fchůzekBratrských ano sám pan Kostťa pota
žen na soUd a wzat U wdssetťowáni W této
tisui rozhodlt se Bratťi poslati důwěrniky fwe
kMarmilianowi bndoucimUkráli české
mU a UejstarssimUsynowiFerdinanda l i dor
máhatt se jeho pťimlnwy U otre; nebotwůbec
fe mlllwilo, že princ ten protestantsky fmýssli
a toltko fornlalně (na oko) k Cirkwi katolicke
se pťiznáwá Za poslanre důwěrného wolen
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Blahoslaw tebdáž32 let starý Ten ode
ssel do Widně kde Marmiliaxl bhdlel a zpy
towal nejprwe, jak asi wěci stoji a mnoho li
od nčho doufati lze Z slossel že dotčený
princ skutečně poslonchá kázáni luteranskěho že
natého kazatele BfaUsera a fám na swé
wlastlli oči se o tom pťeswědčil že ohromné
množstwi německého ltdstwa WideUskěho tohoto
kazatele co posla Božiho každon neděli poslou
cha a še i sám priUc jeho slowUm co ryzé
drawdč duwěťnje Bročež osmčltl fe ťečeaého
Bfaufera Ua tťeti dex nawsstčwiti a záležitost
Zednoty jeho pťťmlmdě U prince odporučiti
Bťi téro pťiležitosti rozmlonwáno též mezi
obťma o Je;uitech, kteťi owssem jak Bfaufee
rowi tak Blahoslawowt byli tak mili jaťo trn

w očich Qrobitč Bfaufer si na ňě náramně
wyjižděl a wsseliké pťisitosti Ferdinandowy
proti fektám jim jediUě pťipifowal Widěti
zde že ofočowáni Zezuitůw jest stara praktika
wssech odpňrcůw prawé Cirkwe Boi

Když tak Blahoslaw staw wěcl we Widni
pošnal nawrátil se do Cech, aby obzlcisstě
danU ?lonsstowi z Krajkll, jeUž ho na
fwé útraty tam byl poslal žádoncizpráwU do:
nesl Awssak nenalezl už pána toho wire na
žiwotě ano požorowati musel kterak i jeho
synúm do Brahy k soUdU powolaným pťisnč
zakášano dowolowati Bratrum fchňzek a kte
rak i UaporUčeno aby pťedstaweui obre bra
trské w Mladé Boleslawi (Jan Černý a Jan
Blahoslaw) jati a do Brahy odweženi byli

Bročež, aby žaláťe Ussel nezbýwalo m:lc, leč14
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rychle MladoU Boleslaw opUstiti, což on také
Ua rUčest Učinil Ukrýwaje fe š Cerným Ua

blizku a těsse Bratry Boleslawské četnými pfa:
nimi

W polowici měsice Nooembra (listopadu)
1555 odebrali fe oba Ua synodUdo Brostě
jowa, kde nowé stanowy kázně pro dUebou
wniky Bratrskě dány a Uzawťeno wydari nou
wý rozmnožený kancional bratrský, jehož reu
dakreswěťenaZanowt Černémn Blabou
slawowi a ŠtUrmowi Bámlmlakomým
dáno od synody Uapomennti, aby wětssi sstěa
dřoty pilni byli. Wosléz Usianower také
Blahoslawa opět do Widně š profbon na sau
mého prčnce Marmiliana poslati abd jeho
pťčmlUon U kralowského otce Bratrňm fe don
stalo úlewy Blahoskaw pťissed do Widně

odewzdal prosbu Bfanserowi žádaje ho, bw ji
doručil Marmilianowi; awssak wýsledek wssech
krokůw tčcdto nebyl taťowý, jaréhož soběBra:
tťi byli pťáťi

Za to fe tčm lepe daťilo Bratrům w
Bolskn kde fe walUě ssiťili a náramncho wlio

wU na záležitosti země Uabýwali, čim ale fpolU
weliké rožbroje w národn Ubohem a konečUý
pád králowstwi Bol ého Uamnože zapťičinili.
WUbec nemUže fektaťstwi byt sebe lnrawllějssi
se býti zdálo nikdy národům jiného leč jedoa
watého podáwati owore Ueblaha a tisťrerých
pohrom Čilč zbixaji z trnů hrozny aneb š
bodláků siky? u Bby Bratťi w Wolsku a
Bruskn ťadného starostU měli, odbýwána r
1557 na Morawě we Slizanech (w krajč
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Hradisstskěm) synoda; nebo weš tato tehdáž
i zamkem danským oždobemi byla weskrze bra
ttska a požiwala wsseliké ochrany panů swých
Na fynodě zdejssi obrán pro Bolsko a BrUsko
za starostUZiťik Zsrael pro Morawu pak
a Čechy woleni Uowi dwa starostowč: Zan
Blahoslaw a Wáclaw Cech To wsse
ale zamlčeno BlUgUstowi o němž wěděli že
by fe tomU opiral zjehož moci ale fe Uau
prosto wymančti chtěli

Brzy Uaeto (23. Okt. 1558) opět siool
lana fynoda starssichw LipnikU na Morao
wě ady fe wybowčlo BratrUm w Bolsku, Ua
které protestanti němečti Ualéhali aby pustili
zpowěď co podrobné wyznáni jednotliwých hťix
chů a toliťo wsseodernou zpowěď mezi sebou

zawedli dále aby žrUssilibezženstwidUchownich,
které aš posawad jakoi podrobnou žpowěď
podlé sprobu katolického zachowáwali a nax
posledy abw xe rozhodli, š kým držeti zamý:
ssleji w Uáueo o těžkých hťčcšxách, š Kalwinrmu
li, jenš twrdl že wyjma lxrichy proti Duchu
fwatému wsseckd osiatni na žemi odpusstěny

býlj mohoU čili 8 Melanchtonem Učirim že
se o žádném hťissniku dokud na žiwč jest, Ue
má naděje spásy poUsstěti, anobrž že raději
slussi za každěho bez wýminky se modliti aby
fpasy dosáhl? Q těchto wěcech po tťč dny
disputowáno na synodě a nfnesseno se Ua tom,
alw Bratťi w Bolsku aBruskU wydajili wy
znani wiry swé na otaztU š kým w Uáuce o
těžkých hťichách držeji odwětili že š Kalwiu x
nem a co do zrussenipodrobne zpowědi abez
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ženstwi knězskeho že též se od kalwinU lisstti
nechtťji Co do náuky o wečeťi Báně že fe
Bratťi na tom Ustanoroili, aby se Učilo, že
wečeťe ta jest sice tělo a krew Báně ale že
podstata chleba a wina fe neproměňnje a
Christnš že w nich toliko dnchowně pťebýwa

jato w jrdxlotliwých údech Cirkwe, což owssem
z Uasseho katolického stanowiska jest náuka swrs

chowaně bludná kaciřská wšnessenost a důstojn
nost fwátosti olláťni zničUjťcť; Uebo my co

členowé prawé Cirkwe Boži wěťčme, že Pán,
kterýž w KaUě Galilejské proměntl wodu we
wino wssemohutnoU siloU fwou tontéž siloU i
podsiatU chleba a wina promčňUje w podstatn
swčho oslaweného těla, abychom pťijimajice
wečeťi Báně co ratolesti do Božského winnšýo
tmene Zežisse, zasstipeni byli a w žiwotě uu
jeho silou obnoweném bohUmilěm a oslawel
ném un účast bráti mohli Wšdyt wime, še
fám Bán se ráčil o tom wyjádťiti ťka: Ja
jem winný kmen wy ratolesii: kdo zůstáwa
we mně a já w nčm len nese owoce umohe
nebo beze mne Uic Uemůžete Učinitt (co by ť
fpafeni wedlo) Nezůstaneli kdo we mně wdx
wržeu bude wen jako ratolest (z winice),a
nfchnes a fberont jej, a Ua oheň Uwrhou a
slpoťite (ZaU 15 5 6)

Z UstanoweniBratrůw na synodě zťejnlo,
že Uic proti tomn neměli aby jejich soudruž
howé w Bolsku a Brusku pro odwarowám
wsseliké pťikory ze sirany protestaUtuw ťnáuce
kalwinske pťessli an žatim oni samt na Mox
rawě a w Cechach pťi posawádni UáUce swe,



Blahoslaw o protestantech w Německue 319

jak ji byl Qlugusta jim utwoťil zůstati chtěli
Bozorowati tU fpoln, že každé sektáťstwo čili
kaciťstwo jest prawé chaméleon, o kterémžto
jesstern pťirodopifci twrdi že prý na rozliču
ných mistech také barwy swé rozličně mčni;
čemuž owssem netťeba se diwiti nebot jenom
prawda jako palma wždy Upťimo w boUťt
ňojč nezlomená weždy fobě wěrná a stálá
tdežto lež pododna jedowatemU hadn jenž Ustaa
wičuě fe krouti a na slUUečněm paprskU rožlič:
nými barwami hrá

Qd r 1555 porozUjeme téš Uaramné
úsili Bratrůw, jimž o wyprosstěnč YUgusty ze
žaláťe fe zasazuji. K docilenč toho zassel Blao
doslaw čtyrykrát do Widně, a domáhal fe prox

střednictwim BfaUserowým pťimlUwy Marmi:
lianowy U krále toličéž zapUtowal do Witena
berka a Meklenburka, aby odporučenim náěeln
Uikůw nowo:eiťů w Němcich dosábl pisemne
pťimlUwy rxéwody Wirtenderského Cbristofa
u Marmččš Ua kterýž š t exto (Ehrisiofem) w
dťátelském jdaqu žil Bamčtihodná jfoU slowa,
jimiž Blaboslaw liči staw mrawni w Magde
bnrku a thenberkn, jak ho by byl sam očitě
poznal Summa toho co jfem w Magde
burku widěle di on, jest toto: Ltd jest roz
pusiild, pjjanstwi oddaný, tance Uad mirn mt:
lowný, nezbedný “ Tot hle ta Uáprawa, ktere
Luther swým Uowotáťsxtwimdocilil Q Witena
berkn a relěm kraji okolečUém di Blaboslaw
dale: Na cestě (z Magdeburku do Witenu
berka) špozorowal jsem wsseobchon bidn, pťeo
náramnou drzost a rožpustilost jať na dUchowu
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nich (protestantských) tak na lidn (jtm podťizee
ném) e Ajta prwni owoce obnowd Luthen
rowy, kteronš on náprawou Cirkwe nazýwati
sr opowážil

Staw Bratruw w Čechách zůsiáwal Už
po dwě léta zcela Uezměněn Augusta úpěl w
žaláťi a nowý pokuš Blaboslawůw o jebo prox
pUsslěnina fwobodn U Ma:miliana we Widni
zůstal opťt beze zdarU Weťejné fchUzkyBratrů
nikde w Čechách Uedowolmoány, toliko Uepťču
nucowáno jich, aby pťi službách kalissnikň se
wynajiti dali Na statcich Bernsstejnowých w
Čechách bylo mnoho obci bratrskúch Zde choa
dil Waclaw Holý, čleU wýboru úztého
od obce k obci a dodáwal Bratrllm srdte k
fetrwánč U wiťe W ten čaď byl wéwoda Nre
nosst z Bawor od Zaroslawa z Wernsstejxla
panstwi Botsstejnske koupil kde wčre bdlo bra:
trskhch než kalissných ofadučkn; nebo žde bhla
hlawni mista bratrská: Nychnow, Žalnbčeorl!žj
So Uice a j. Blč dotčený wěwoda úřednikům
swým na pamčt uwedl rozkaz Ferdinandůw
jimš wssecky bohoslužrb :lé schUzty Bratrůw se
zapowťdaly, pťece jlm spolu také šakázal Bra
trUm nějaké pťikoťťěiniti Brotož neni din
že pťese wssecky rozkazy králowy w těchto kra:
jich wsse Bratťimi se hemžilo a wětssma oblerl
nich rad že sestáwala z Bratrn

Hlawni sidlo spráwy Zednoty bylo od
některého časU w Pťerowě na Morawě kde
Matčj Čerwenka obec BraťrskoUťidil
WUber twrdilt lze že ža pkičtnoU měně pťiz
niwých poměrů w Cechách Zednota Bratrůw
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na Morawě wiee kwetla a wětssl znamenitostt
dofáhla Uežli tam Bťerow Zwančice a
Brostějow staly se hlawnimi sčdly starostůw
Zednoty a spoln fynod Bratrských Zwančice
počaly nabýwati pťednofti w Zednotě když sta
rosta Blahoslaw zde fwé hlawnč sidlo zarau
zil a tato znamenitost Zwančic pro Zednotn
wprodlejsslm čase jesscě wice rosila, aniž se
nmenssila až do zanknntč Zednoty samé. eZ
Zwančtc co ze stťedisstě. ťčzeny jfoU obce Braa
ttské na jihu ze Bťerowa obce Bratrské na

ssewerU Morawy W Zwančicich měli Bratťč
w tento čaš také ttskármt ze které r 1565 e)
pčeklad Blahosiawůw Nowého zákona we zruča
ném formatě a kráfném wydáni wyssel. Tiš
kárna ta r 1578 pťeložena do Králic U
Náměsstš Ua Morawě nepochybně z wůle páe
na že Zerotan, jenž Ua tisk bčbli Králtcké
nž w Zwax:čicich žapočaté potťebný Uáčlad
hlawně ze swého učiniti fe zawázal Už tťtcet
let dťiwe (asi r 1527) založena tiskárna w
Lnlči od Zana Dubčanskěho a pět let pozdějt
w Namčsstt we Znojemsku; r 1540 wžnikla
tiskárna i w Brostějow? Také w Meze
ťiči Uad“Oslaon l. 1553 některé knihy
tisstěnd jsoU“) u

Zednota i Uynč pťisi.ou zachowáwala ká
zeň a wládnnla dosti značnými statky Qd r
1555 posiláni jfou od ni wtčpni mladici do

e) Wiz rozpdawh z oboru bistorie silososie1a literatury r l.od pp Jos a Herm Jirečta 1860 f!r.10.
“) MZ p Šemberowd Dťjiny reči a litetawry českoeslowenskě

U. d.es. l. stt. 9.e . e ú
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riziny na sindie, a nemalá waha kladena Ua
přinčeni se jazyku latinskému Zlásstě Blahox
slaro k tomu nabizel a we swe hťimawé ťeči
proti protiwnitum wyšssčho wzděláni welmi
krásně se o tom pronesl řka: Na oko se to
widá, že mládenct někteťi mnohem jsoU umě
lejssi w ťečč a wýmlnwnějssi, latině Uic Ue:
Umějťce nežli Učkteťi dosti Učenť lattnici aččolč
jisté jest, kdybh k tomU jesstě i latině
uměli dialekttry (myslowědy) a retoriky(ťec:
nictwi) powědomi byli žek by mnohem bystťeju
ssi spůsobilejssi a ke wssemU hotowějssi bylt.e
Bťiklad suď! Kámen drahý Uebo perla, kťtalu

townť a misirowsky ťezaný a wypUlerowaUý,
jak jest welmi rozdilný od tobo, kte:ýž neni

ant ťeKzánani hlazen neb pUlwérowán!eKobzlásstni chwále BratrUm slonžč
wyznačowali fe welikoU stťidmosti a ftťizliwosti
Bráwč proti této cUosti tenkráte walně hťessi
wáno tak že l 1556 w Braze snčm zemský

dfejiti se musel w Uěmž t král účast bral abh
wydáU byl trestni žákon na pťilissné piti a
spoln Ua to co k tomn Uejwice podnětn deil
walo na pťipitky Wyťčeno skutečně zákonem:
Kdyby ofoba z krwe knižeci anebo ze stawn
pánůw rptiťůw, měst aneb jinakze swobodněbo
rodn š celým neb půl máfem druhé osobě pťio
pijela, a tato drnhá osoba by nádobU tu wza
la a ji opět naplňila: tedy může tato tU prz
wou osobn buďsi ona ze kterébokoli stawU, kn

pokutč desiti kop grossůw pťiměti awssak jen
tato jedina osoba tu druhon.e Bro pťipitky
faráťůw a kaplanůw kaltssných menssi pokUtad
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wyměťena, totiž jedna kopa grossů, pro trestuu
hodné ťemeslnsky, newolnity a sprosté ženy,
kteréž se byly opily, wpstaweny jfoU U kostelů
stroje w nichžto rUce jejich Ua Uějaký čaď zan
kličowáno

Co fe tyto wěci we swětě dáld, požiwal
Blngnsta w žaláťi mnohé úlewy Tim Umoz

žněno jemU fepfati tťidilowý wýklad a kázani
na wyznáni aposstolské Dokončiw práci tn
žádal aby Bratťi pnsitwsse obdčejné čtenč epiu
sstol a ewangelii kteréž prý Řimem žapáchá,
tollko jeho wýklady wyznáni aposstolskébo we
zborech w den Uedělni a sioátečni čtáwali ?lle
Bratťi pťirozeným wedeni ritem odmitlt takox
wý náwrh, a toliko pťipUstili, abn se spčsu toa
ho ď nějakými proměnami wedlé obyčejného
čteni a wdkládáni episstol a ewangelič poUžiu
walo Což ?lugUsta Usldssew citil se náramně
nražena a zatazowal Bratrům wsselike fptfu
fwého proměňowáni Bratťi majice tehdáž
jesstě k němn úctu co k mučenémn siarostowi
žádali ho skrze swé ostatni pťedstaweUstwo ža
odpusstěni a spolu se opět Uctiwou prosbou doe
máhali jeho dowoleni aby spisu dotčeného na
fpůfob Už wytantý užiti mohli ?lle i tentoa
ťráte odpiral Yugnsta Znamenajťre tedy Bra:

tťi tuto nesmirnoU fwéhlawost býwalébo star
.rosty, wzali k němU welikou nelibost, ,hotujice

a chystajice se, jemu i na odpor státi a od
něho talowých Potresiáwáni a domlouwáni jim
o lecoš wic nepťijimati e lee)Usnesli se tedy, že

e) Wiz ;iwot JaUa Augusty, jejž sepsal Blahoslaw a nddal
Fr Šumawský,str.ď9
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pťisstč zcela neodwtsle jednati budou. Bodlé
tohoto nsnesseni také na synodě we Sliza:
nech dez jeho wědomi swolané doplnili počet
siarostůw na čtyry a počet úzké rady na 12
osob Tenkráte bylo asi 200 duchowniků bra
trských na fynodě pťťtomno; z čehož na walný
počet bratrských obci fnadno fe Uzawirati dá
Eo tu we Slizanech Uedokončeno dowrsseno
na synoděw Mladé Boleslawi w Ee
chách Blž po tn dobu byl Blngusta nejwyš
ssim soudrem w Zednotě, jako drubdy Lnkáš
Nyni pťenessenatato důstojnoňna Černého
a pisaťemZednoty UčiněllČerwenka, je
mnž co pomocnikpťidán Blahoslaw Čim
byl Černý pro Bratrp na Morawč a w Če
chách, tim Učiněnpro Bolsko Ziťik Jsrael
Eo do zpowědt kteroUž Bratťi z !atolické Cir
lwe byli podrželt Ustanoweno aby kněži Bra
trssti jen U starosiů ji wykonáwall, jimž podǧ
ťizent jsoU, a jáhnowě U pťedstawených, jimž
po boku kráčeji

Zatim fe Blugusta w žaláťt njemněném,
swětlém dowěděl o proměnách w Zednotě bez

jeho wůle pťedewzatých Na nejwýš rozmr
zelý Uad tčmto počinánčm pfal Jednotě Bra:
trů, že wsseliké tyto wýtony bez jeho pťiwoleni

Učtněné zawrhnje, že zloťeči wůdcům kteťi fe
takowých kroků odwážili,a žr wsseckytyto ná:
lezy a nstanoweni za neplatné prohlassUje.
Spolu wyslowil nádťji že mw poslussnosti pox
winné erdepťon. To uslyssewsse starostowé
fesslt fe opět wměstyfu Žerawicich (1559)
w krajt Hra,dlsstském, aby se o wěci té porar
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dtli Bo krátkém rokowáni rozhodnnto že ne
tťeba na odpor Angustúw dbáti, jelikož záwěu
tem Lukássowým Ustanoweno aby Zednota
weždy čtyry starofty měla Rozhodnuti toto
také pifemně sděleno BUgustowi w žalaťi Hru
dý a ctižádoftiwý muž ten zaslechnnw ťečenon
.zpráwU, tak se rozlitil žeby bezmála od Zex
dnoty byl docela odstonpil ak Utrakwistům
pťessel. Ku takowémU krokU jej silnč podnčo
cowaly proměny we spráwě zámecké na Kťie
worlátě kterýmiž promčnami jemU naděje brz
ťého wyfwobozeni kynUťa Sám arciwéwoda
Ferdinand mistodržitel králowský w Čechach,
jehož chot Filipina Welferowa se Ua Kriwoe
klátě zdržowala o jeho propUsstěni ze žaláťe U
krále fe zasažowal Dotčená chot arciwéwodor
wa blahosklonně také r 1561 YUgUstUwžaláťi
nawsstiwila a fon pťimlnwouUarciknižeteFerdi
nanda wymohla že dowoleno YUgustowi po
tťi dni fwátků welikonočnich š bratrem Zakn:

bem Bilkem na zámku swobodně obcowati
Než slyssme, jak to sám Blahoslaw we swém
spifn: „Ziwot Zana Llugusty(str 6972)
whkládá ťka:

Jeden jejich (AxlgUsty a Bilřa)pťťtel ze
stawn rytiťskěho, jfa taté Uáboženstwi nod je
dnon (katolik), nastrojil ťaplana knižeciho na
to když arciťniže k němU půjde kU špowědi
pked zeleným čtwrtkem aby při te pťičině dou
siatečně o tom š Uim jednal aby kázal ty
wězně propUsiiti na ten hod welikonočui aby
se tU po zámku prossli a fpolu pobyli. Z slil
btl mu (kaplan ten čatolický, jenž soUstrast mčl
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8 oběma wěšnťna), že chce tak nčiniti, a že
na to nezapomene A nčinil tak, jakž slibil,
že to zjednal Z byla jim ca milost na arcio
ťnišeti oldjednána od téch obojichjednatrlů (ka:
loltclěho rhtiťe a katolčctého taplana), aby byli

propússtěnř. Nebo U weliký pátek na wečer
p,ťisslo psani na Hrádek (Kťiwoklat) panu
Sternbertowt (bejtmanu zámeckemn)od
arcikuišete o těch wěznťch, poroučejejemU, aby
je propustil ráno na weltkoUoc wen do zámku
wezma je na záwazek na čest a na wirn, aby
ze zámku nikam nechodčli ne; po zámku we
dne a na noc do žaláťe fweho každý aby spat
ssii za ty tťt dni toho bodn ?l tu také pťijel

xna zeleUý čtwrtek na Hrádek ten jich dobrý
pťitel š Brahy (rdtiť ťatolický)„ klerýž tak byl
nastrojil kaplana k tomU jednani pťi arciknie
žeti a sobě již to w Braze měl oznameno žc
jest zjednáno, aby fe tak stalo a že budon
propUsstěni J jel š toU nowinon napťed na
Hrádek aby jtm tam zwěstowal aby tak rar
dostně čekali Ua to knižeci pfani A když pťia
sslo k wečern w patek wsslckni sez toho welice
radowali, a pani ŠterUberkowá sama nablédfsi
do toho listU, když jej pán četl hned běžela
a tu Uowinu powěděla nejprw bratrU Janowi
epsani pťisslo od Zeho Mřlosti a potom i
eaknldowi powěděla, co jest pfáno Bo chwili

pak sám an Sternberk (katolik) pťissel a ká
zal odewťiti žaláť Zaťubůw a tu u dweťi

stoje prawil Zakubowi o tom psani knižecime
a tu mu je četl Byla tu 8 nim pťitomna
i pani statolička), a tu nemálo e nim mluwil
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o tom psani, až fe pak zeptal na Zlngusiu ťka:
Dáwno liš widěl ?lugustu?e deowěděl on
že osm let tudiž bUde jakž jsine se widěli J
ká;al sobě přtnesii tu stolici pťed ten jeho žau
leiť, bratra Zana kázal whpUstiti také z jeho
žaláťe, aby tu pťissel ťka k Zakubowt: „Boc
znallt byš ho? Wssakš ho poněkdysinepoznal e
A po té pťissel tU bratr Zan (Yngusta) Tožt
se oni witali spoln a objimali plačice; a pán
i pani hledic Ua ně, též se rozplakali až neo
mohli k nim nic promlnwiti za dobroU chwilč

Botom tU 8 Uima mlUwili wic než do don
hodiu na noc a tu hned sám páU (Ladislaw
ze Sternberka,. hejtman zámecký) toto žaslibeni
Učinil: „Nu ač jest mi psáno, abhch waš w
neděli ráno propnstil ale ja to Učinim zejtra,
totiž w biloU sobotu, když z lázUě přijedU “
Tim se rozesslt a ssli spat e

Na zejtťi pak, jak z lázně pťtjel tak
nčinil: HUed je kázal pUsttti a č fobě do welké
fwťmice uwesti, a tu pťede wssechněmi, kdož
tu byli wzal je na záwazek podlé poručeni
arciknižete na čest a Ua wlrU rukoU dánim
aby ze šámku nechodilč; Ueš po zámťu fe prou
cházett že mohoU wssudy za ty tťi dni toho
hodn, a w nort každý aby we swém leženi liu
hali A oni to ocbotně slibili zachowati, a
páml poděkowali Boté ťekl bratr Zan Zaťu:
bowi: Hle mtlý synn! již teď jeft dobťe když
čest a wirn máme,a že nám na ni takmnoho
wťťeno býti má Bl laždého wečera dlonho
Ua noc tn spolu býwali w žaláťi bratra Zana
sami, lliče od žaláťe majice každý od swého;
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kdh chtěli, tam ssli, žádný jim Uic neťekl ani
jich Uehlidal; ant ten jich slUžebnik do nich nic

Uemčl; oni též do Uěho po cy celé tťi dni až
we stťedU ráno. W tn welikonočni nedělipťece

ssli tu w zámku do té kaply, kteraž jest na
hoťe nad žaláťem Zakubowým, a tam feděli
pťi kázáui t pťi mssc, neb ř knčz tU mUsil býti
tehdáž ráno a sloUžiti z tobo městečka Řezna
zámku pťiležiciho a tam doma opnsičli wssecu
keU lid když tak bylo poručeuo a wykonáno
od kuižete Stůl pak měli těch dnu obědy t
wečeťe pťč pánu (hejtmanu zameckém) w jeho
pokoji š pannami a flUžebnčky N tu pán

wždycly pťeš celý stůl š nima rozmlouwal roz
ličné wěcix; každý mU mUsil powidati o swých

wěcech; jak jfou jati a do wězeni se dostali
a co a jak š Uima kdy činěno a Uakládano
bhlo. On wsse to slzawě siysse ťikáwal: Za:

platik jim to Wán Bxxh každémn, co jfou koli
wám činili N Ze fwého kosiiku jim dáwaje

psti nic se jich uesscilil, že jsoU katu w rukou
byli jsa takowý znamenitý pán a knižete mtu
lostnik. Z takowou jfon tU tťináctoU weliko
noc w takowém potěsseni měli.

Toto lidske a foustrasiné jednáni katolirl
kých pánúw a katolickeho kaplana zajiste wssi

chwály šasluhnje a náramně se lissl od neltda
ského nakládáni kalissných duchowniků, kteťi ač

sami bludaťi jsonce nelidských krUtosii na Braa
tťich se dopoUsstšli Než slyssme kterar sám
starosta Bratrůw ZaU Černý o tom pisse,
an wyličnje pčekruté násili, jimž kbohoslužbám
kalissnickýmBratry donucowali ťka: Takowé
pak wěci (ťrutosti) činili nejnestydatějssi ti p o p t
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kalissni, zwlasstě Brandejský a Litumysslský,
jsonce sic w obcowani welmi nectni a nesty
dati lotťi rizi ženp sobě nestydatě chowajice
K tomU ožralci hanebni a lháťi bezedni Ti
pťedni a nejpilnějssi slnžebnicť a milostnťci krá o
lowsstť a Uaprawowatelé pikartůw bhli i 8 jt
nými sobě podobnými uu wsse z té kalissné

strany; žádnýjistč an sami hejtmané
králowssti an knťži ťimssti poď jeo
dnon tak zle txk tyransky takowými
haněnimi a zlostmi lžemi trápenim rožličným
hrůzami a strachy, zloťečenstwťm a takowými
wěcminetrápili jsoU lidU Bratrsiého
jako to nestydaté knězstwo kalissné
wsseho Božiho i lidského ťádn č stndUzbawené
a prazdné a tak fe byli wztekli a w zlosti t
w pejsse proti Bratťim pozdwihli že 8 nimi
wssady na wssecky strany dosti činiti bylo e

Kdyš nfsiechtilý hejtman zámeckýLadisiaw

ze Šternberka š občma wčzněma ?lugUstou a
Bilkem o hodech welikonočnich rozmloUwal
pkibýwalo mn z tobo k nim oboUm milosii a
chnti aby jim ochotnějt z toho wězeni pomohl
neb jednou pťed nimi a potom pťed jinými
ťikáwal taťtoe): „Já jtstě wim m že mne
sám Bán Bůh poslal pro ty Ubobé a bidné
lidť abych jim wen pomáhal z těch dáwných
tťžkosiť; protož toho nepťestaun až tobo do
wedn aby wyswobozenibyli Z docilil sku
tečnč tolik, že od arrikuižete Ferdinanda pťi
wuu

e) Wiz str 72 spisn Blahoslawowa: „Žiwot Jana AUgUsiy“
od Franty Šumawského W Praze 1837i



ZZU AugUstau erlitů.,
slibena Zlugustowi swoboda, jestližc nejrrwé k
tomU swoli aby š Bilkem na poučenč do kox
leje Zefuitskě poslán byl Augusta po nějaký

čaš twrdofsijně se zpiral proti takowéawýminceťka že se mu toho Učinitřeridi aže chce
raději w žaláťi pozustáwati nežlt 8 udliženim
prý ctt Božť a swého swědomi wyfwobozeml
býti Ale swoboda a dobrá ztrawa jižto byl
po nčkolťk dni okusil přiliš mn zachutnaly„
než aby dyl boronci po nich tužbě dlouho odo:
lati mohl Konečně swolil pťece a byl spolu

8 Bilkem do koleje ťečene zawezen kde asi 51
dni pobyl a wýborně častowan jsa nowontouu
hou po fwobodě šahoťel Wo ten čaš byl we
fwětniei jemuk obydli whtázanc ansstěwo2
wán od jesuitů Učených, jmšnowitě od Doktox
ra Ztndťicha a kazateleStěpana Blwssak
Už pťi tťeti rošmluwě kde jedUáUo o článku
zeswatá Eirkew kťestanská nemuže blouditia
nikdy nebloudčla, bylo zťejmo že wsseltká š
nim práce jest nmrná xge)a že by fe silad aspeu
toliť U něho dociliti dalo by k utrakwistum
čili kalissnitUm pťeweden byl J pťedloženo
mn skutečně 15 článkůw kalissnických, aby se

ja) Blahoslaw w žiwotč Jana Augusld na str 81 wdprawuje
že uejwlcc Dr Zindřich (Henrych) oeělugustou rozmlouwal
že wssak tolilo latinč wsse psal a lUlUwil. Q Augustowi
ale prawi (str 82), že se Dr Jindřichowi wyznal a ťekl:
„Zá sam š wami dostatečnčlnlUwiti aui psátř latině ne
umim“ Z čebo u;xwtrati lše, že prawě proto rozmluwa
cile womčieuěbo chybila poněwad; sc wedlx w ťeči Auguo
siowi Ulénč zuamš a !nalo pochopitelne .skddby Dr. J,in
dťichbyl čcsky š nťm mluwil w jazyku jemupřirozeném
znamém, nebylyby tussim jeho mocné a swčtlč důwodh Zeš
účiulů zůstaly
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wyjadťil zdali ď Uimi foUhlasi anebo jaký
úfUdek o nich pronáss. Načež AUgusta we
jmenu swém a fpolnwězně Bclka wymýkawě
a Ueurčttě odpowěděl že články ty nejfoU prott
jejich libosti, ježto se jim z pisma sw wzatými
býti ždaji K odpowědi te pťipojili hxled také
prost, aby z koleje ZesUitskepropusstěni byli
afooln aby jim rozmloUwáni o člankách dot
čených š Utrakwisty w témše spUsobu popťáuo
bylo w jakowémš jim dáno š Zerity Yle
těto profbě arciwéwoda Ferdinand odepťel, a
hle! dobré bydlo a wýborná štrawa jim U
Zesixilú podáwaná už byly tak oblomily jejich
zatwrzelou mysl, a toUhU po swobodě tou mě
roU rozháraly, že Uajednou cele fwc tťinácti:
leté mučeUictwi zapťelt a se wyjadťčli, že chtějč

prý k cirkwi českého Uaroda, to jest: knlrakwie
siické ččli kalissné pťčsláležeti a že wssecky jeji
nauky a obťady ochotně pťijimajč Na toto,
wyjádťeni byli oba z koleje Zefuitské propuu
sstčni a podlé rady Jefuicůw měla fe Bilkowi
co duchU nefamostataěmn a docela od Yugusto
odwtslému hned swoboda Udělitt; co pač fe
Yngusty dotýče wyličexl U wlády od Jesuitůw
co člowěk naramně twrdočelný a ťacik zawto

lý i erprawitelný, kterýž Uejmocnějsslmi a
pťeswětlými důwody se pohUouti neda a prawe
dť ntkterak nepowoli Qba pak odwešeni nej
prwé Ua Hradssin do domu pána ze Sterno
berka a zde wlidně a wýborUě častowáni; poo
tom ale na rozkaz arciwéwody k Uejwdšssimu
pisaťi zemsiémUWolfowi z Wťefowce
wedeni jsou kde jim oznámeno rozhodnuti ar
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ciwčwodowo, jakowéhož se owssem nebyli nae
dáli zapťewsse pro dofáhnUti swobody wirU
swon bratrskoU a kalissnictwi pťijawsse Sdě
leno jim totiž, že YxcgUsta zase Uazpět na Kťi
woklát odwezen bnde Bilek pak že jesstě po
Uějatý čaš U wězeni w Bilé wěi zustane, pak
ale swobody podosáhne anameni takowě,
jak snadno domysliti fe oba wťznč jako blesk
omráčilo Byltt pro dofažrni fwobody zrády
na fwe wčťe se dopUstili a pťece i za tuto
cenn nedofáhli, po čem wroncně prahli. Nej:

diwnějssim bylo wssak Bilkowi proč oU má
býti omilostněn miftr pak jeho š Uimž pťece
stejné smýssleni chowá zase nazpťt do starébo
žaláťe odwezen J špiral fe Uejprwé proti
milosti mU Udčlené a chtčl spolu š Qluguston
zafe na Kťiwoklát se wrátiti; ale YngUsia
srazowal hoz takowého odporn tat dlonho
až tento od swého pťedsewzeti Upustil Zůstal
tedy Bilek w Braze a když z rukou kalissného
kněze, jehož si sám byl wdwo:al a který rd
Uěho žádného odwoláni Uežádal wečeťt Bane
pťijal byl dne tťetiho Srpxm (AUg) po tťi
Uáctiletem wězeni propnsstěn musil ale spolu

rewerš dáts w němž fe zawazowal, že se bu
donrně jen k utrakwistnm pťiznáwati a wssech
spolkU š Bikarty a jinými sektami wystťihati
chce Tim owssem son korunU mučenickoU,
po které tťináctiletým wězenim bažil, jednim
okamženim sám rozkotal Yrrit prawda také
že prawé mučenirke kornny toliko w prawé

Cirtwi býti může rowněž tať jak jedině w
prawé Cirťwi prawěho knězstwi siawá. Běž
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cokoliw můžeš fnassej tisiceré strasti na restě
Unaw fe do nmdleni a do úpadU, nic ti to
neprospěje konášlt bčh ren na cestě blUdUé.

Bropusstěný Bile! hned fe odebral z Brahy

na Kťiwoklát a hleděl se dostati do slUžbw U
hejtmana zámerkého aby mistrowi swémU NU:
gustowi mUohé Ulewy zjednati a wsselijaké poa
tťebne služby prokášati mohl Brofba jeho U
hejtmaaa dotčeněho nebyla oslyssena. Bťijat
do siužby wyťonawal wěrně wssecky swé poe
winnosti a Uabyl dUwěry pálla swého welkou
měrou Té pťťležitosti spolU poUžiwal k tomn,
adh co nejbedliwěji tčlesilé blaho BUgnstowo
obstaráwal a jemU wsselikého pol)odli zjednal
Za ton pťččinoU zňstal we slnžbě této až do
wyswobošeni?lugnstowa r 1564 kde se spolU
š nťm do Mladé Boleslawi nawrátil a Ua
důstojnost kněze w Zednotč Bratrské powýsseU
byl, o čemž později jesstě zewrnbuějč wyprae
wowati chceme.

Když tťi léta pťed wyswobozenim NUgU:
sty w Zednotě powčst se rožnesla, kterak ?luo
gUsta iBčlek swon wirn Bratrskou zapťrxly,

posslo z toho weliké pohorsseni we wsseeb obn
cich bratrských a swoláUa we Bťerowě fy
Uoda kde zlássrnč dopčš wyhotowen, jimž NU:
gnstowč za prowiněni to ostrá wýtka Učiněna
W témže roce (1561) prowodili Bratťi weli
koU literarnoU činnost, wydawsse w Bolskn
český kancional, jehož redakce fwčrena Cera
nému a Blahoslawowi Bozorowatiw
něm pčfně od fpisowatelU zrozličných dob, jakž
roho doswědčnji jmena tam nwozená: Hnše
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Matčjz KnnwaldU, Gabriel Komas
rowský, Lukáš Zan Roh, Qndťej
Citlowský, Zan Táborský Zan BUu
gnsta.éMartin Michálek Wolf Čerend, Eerwenka, Blahoslaw Hawel
Dťewinek Zan Načeradský Ziťi Cir
klowský,AdamSturm JanTelecký,
Urban Klemenš Rokdta, Wáclaw
Solin, MartinAbdoll Martin LUpač,
Zan donstewnik Mikulášz TUono
wa Simon Kocourek Ziťi Štirsa
dat pánowé: Bukowka, Donat Zmena
tato až posawad ž busta slysseti jar na Moe
rawě tak w Cechách Také od Táborůw a
Rokycany wyskýtaji fe pisně w kancionalu dot
čeltém

Mnobo mrzutosii a pťikor žawaleno teh
dáž Bratrům na Morawě od nowokťestěncůw
Slawkowských, w jichžto čele stál jakýsi Bal
car, kterýž nemoha š nimi pťi rozmlUwě w
Zwančicich fe siednotiti aneb fmlnwiti,
proti nim pisemně wywstal a je utrhačně poe
dezťiwal i začerňowal Mnohem jťzliwěji wssak
wystonpilproti nim Wojtěch pan z Bernr
sscejna, který jako druhdy pan Dnbčanský fe
jal na swém statku Brostějowfkém nowon
zarážett sektn, která mssl swaton a pozdwihoe
wam zawrbujťr luterskon náukn ponejwice za
fwon prohlassowala Bán tento Uaftoupal take
na statku Brostějowském a w celém okoli na
faráťe aby jeho nowoty pťijali a w žtwot
uwádťli; proti Bratrům par napfal knihu,w
nižto proti jejich náuce a obťadům ssermowal
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a wssechny poddané swé i jiné od Zednoty jeu

jich wyftťihal Bratťi nejsouce leniwi ani ne
tečni t takowýmto Urážkám a útokům ihned
nweťejnili obhajni fpiď w Uěmž důwodh pana
Bernsstejna wywraceli Ten chtěje se za to
pomstiri, zapowěděl Bratrům fchůzky w Sti
chowicich, wefnici U Brostčjowa a mnoho
nesnazi jim spůsobil zlásstě Ua tomto poslednim
mistě w Brostějowě kde jakýsi Zacha:
riáš pťedstaweným obce Bratrské byl Ze
wssech těchto nesnázi je nejwice tižil rozkaš je
ho ahy totiž anbenei jejich nebyli wice pože
hnáwáni we staw manželský od dUchownichBrae
trských, nýbrž aby pro takowé požehnáni pťed
Duchowniky od něho Ustanowené fe dosiawowali
Llwssak nowotáťstwi toto nedaťilo fe walně
pann Bernsstejxwwi nebo jeho rolasini man
želka nechtěla k nowotě jeho pťistoUpiti alebrš
zůstala Zednotě Bratrůw powždywěrna Brzká
smrt jeho r 1561 Učinila wssem těmto nefnáe
šim a útiskům Bratrů konec

Zelikož fe rozhlásila powťst, že arciwéa
woda Marmilian brzo po nastoupeni trUnU

konfesi Bugďburskou slawnč wyzná a že ji w
celém swém mocnáťstwi Uwede: tedy sesslis
Bratťi r 1562 opčt na fynodu we Wťerol
wč aby fe poradili jať se w takowé pťipad
nosti chowatl ždall se YUgšbnrskémU wyznáni
dťidrnžiti čili o sobě ro zwlásslni Jednota cir:
kewni fetrwati maji Shodli fe w tom, že fe
pofawádni jednoty fwé neodťekaU, pťt tom
ale pťece dwonm členům úzké raddy Uložilt
ťonfesi AugšbUrskoU prozpytowati a jeji wady



336 oosiuo z Wanuie.

či úchylky od konfefe Bratrske wytknonti Bwssak
Už pozorowáno že Bratťi kde toho bezpečnost
jejich bydleni jako n p w Brusku wymáhala,
taté se pro konfesi QlugšbUrskoU prohlasilt
njisslujčce náčelniky protestantůw Uěmectých, že
se o nimi úplně U wiťe srownáwaji Nepou
zorowalt tu Bratťi swon Uedůslednost, an brzy
jednu a louž wěc pťijimali, brzo ale ji zase
zawrbowali aniž znamenali, že to neni Dueh
swatý, jenž jimi wládne, jelikož tento Uikdh
fobě odporowati UemUže Než takowáto nee
důslednost a nstawičně se kolotáni jest nutný
wýsledek a sprawedliwá pomsta drzostného oda
padu od pewUých základů prawé Cťrkwe Ehris
stowy, která jedina chowá bezpečnou kotwn
spásd U wiru fwětowčm, a z Uižto ťdo wyl
běbne nutně w labyrintě tisicerých bludů se
octne

Čeho wssak fe Bratťč o Marmilianowi
domniwali nepotwrdilo se Llrcit princ ten,
dokUd Bfausera za důwěrnika měl pťál a Uan
kládal luterské wěci, i wssemu nekatolickému
waer; ale w posledUich letech působil na něat
ho wýtečný bčskUpkatolický HosiUo z Wal:s
mie (Ermeland) š welikým prospěchem, tať
že naboženské smýssleni princowo opět re tatou
licišmu se klonilo Když r 1562 we Frane
ťobrodě na ťralowstwi Uěmeckekorunowán byl

sessel fe zde ď wéwodoU Wtrtemberským, jenž
úmyslně ťeč na Bratry pťewedl awssak Mač:e
milian projádřil se o nich welmi pohrdawě
wytýkaje jčm spolky 8 nowokťestělčct a falssoa
wáni bible ku kterémuž obwiňowáni pťičinu
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zawdala okolnost, že Blahoslaw se jal Nowý
šákon nikoliw podlé BUlgaty (latinského pťel

kladn sw Zeronyma), nýbrž z prodniho ťecu
ťědo tertU pťekládati kterýžto pťeklad Blaboa
slawůw napotom neproměnčn do tak nazwané
Bible Kralické wzat jest Z odpowědi Maro
milianowy wyrozuměl wéwoda Wirtemberský,
že prtnc ten nezamýssli pro wyswobozeni Blu:
gusty, za nčjž orodowati chtěl, Uěco učtnitt.

Nok na to, jak Už podotkauto byl Marimt
ixan w BrešpnrkU korUuowáU co kral llherský

a bral Uyui podil we wládě š otcem swým
Ferdťnandeml Toliko w Čechách wladnul
co mistodržitel jeho mladssi bratr arrtwěwoda
Ferdinand maUžel Filipiny Welferowy

Wrtkawý a pokrytný Mistopol který weždy
dilný požor Ua to měl, kam asi koronwččka fe

obraci podal w témže roče králi zpráwn že
mnozi dnchowuict kaltssui bež ostýchániwe staw

manželskýwstupujť načež Ferdinand ostrý wy
dal mandat (rozkaš), jimž takowé počinánipťil
1ně zapowidal a fooln pťestupniky zakona toho
welikými tresty stihati porončel Zr tatowá
čkáza w lčmě kalissnictwa fe ssčťila neui nám

nikterak diwno an wime, jak kalissnčrtwi kaž
ddm dnem wic a wice w luteranstwčzabihalo
Wice ale nápadno jest, že i w samé Jednotě
kašeň posud pťčfná ochabowati počala Nebo
Užr 1561 nzawťeuo od Bratruw že w je:
dnotliwých padech jejich duchownikům ženitba

fe šabraňowati nemá protožr práwě pťed tim
několik pohorssliwdch Uádň fe bylo pťibodilo
Qd té doby, co Zednota toto powoleni duchoo

15
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wnikům swým ndělila, bylo zťejmť pozorowati,
že dobré zwedenostt a pťifné cndnosti w Zta
dnotě Ubýwalo a pády nemanšelských ditet že
Už nebyly pťiliš ťidké. Bťč tom wssem ale
kUpodth na synodě we Bťerowě 1563
stanowena ta twrdá zásada, že takowé Ubohě
nemanšelské děti nemaji býti pokťestěny, leč by
prý rodičowé jejich projewili litost a spolu
pewné měli pťedsewzeti, we staw manželský
wstoupiti. Nekťeskanská to zajisté pťisnost proti
dětem, které nic za to nemohou, že se ž lože
Uemanželskébo zrodily.

Za přičinoU wyfwobozeni ?lUgUsty ze žaa
láťe jesstě mUohokráte naleháno Ua Marmil
liaua, aby za něho U otce se dťimlUwil, což
on we swé dobrostdečnosti skUtečně učinil; ale
pokaždé byly BUgustowi takowé wýmiřtky klau
deUy, kterýmiž wsse měl žatratitř, cokoli byl
dťiwe Učil a činil, což jemU dokonce fe protio
wilo; protož jakkoli w Braze na nowo wyslýx
chán byl od obou kalissných administratorů, od
Mistopola totiž, kazatele w Betlemském kostele,
a od Martixta, faráťe U sw. Mikulásse Ua
Malé Straně, pťece nic nepoťizeuo š niu,d a
oU zafe do wězenč na Kťiwoklát anracen.

Zajimáwá jest část této rozmluwy, kdt
AUgUsta oděma administratorům konsistoťe kaa
lissné wytýká, že oUi Uejwice pťikor Zednotě
Bratr é spňfobtli, nlisto co 8 ni fe spojiti a
ji chraniti měli. Nebo takto dle Blahoslawa
(strd 116) di?lUgUsta kadministratorům swršhšl
jmenowaným: ,Qd žádného z nasslch na žae
dného z wassich neni moci swěta saženo, ale
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wassi jfon na nassl fáhli a sahaji až teď t
mně fe toho dostawá: kterakž tehdy to prawé
býti muže, žebychom my sek wám krwawě
chowalyeť Brawěji bychom my to o wáš mlu
wčti mohli Ble panowé mili mnč fe widi
že by to lepe bylo abychom zanechajice jednt
druhých winčni a wefpolek fe hryzeni a ka:
ženč na to se wynasmžili abychom ta nepťá
telstwi kterážkoli mezi námi jsoU z prostťedra
ze febe wywrhli a ty wěci, kterěby w nepťá
telsiwi Uwozowaly Tar abychom raději jedni
druhým kn pomoci pťifpěli, dobťi byli, my
wáš a wy náš chránili retowali zastáwali
neohledajice (erhhledáwajice) jednt drUhých
kašeni poněwadž jeden půwod máme, jedelt
národ krew a jazyť jsme e TUMistopol ťekl
Takt jest! prowázek ze tťi praménku fpletený
býwá pewný a Uefnadněfe pťetrhne uWťeš
to wsse jak Už wýsse položer Uedosslo k žár
dnémU dorozumťni a tudyž i AUgUsta newy
fwobošen Teprwa r 1584 naťidil cifač Fer
dinand nedloUho pťed fon smrti aby AU
gUsta š tim záwazkem jedinč propnsstěn byl,
aby wice nekázal čteréžto wýmince AUgusta

milerád fe podrobiti pťislťbil Načež, jač už
wydrawowáno po ssestnáctiletém wězeni pro
pnsstčn do Mladé Boleslawi ke swojim fe wrátil

š. 27. Brotcftantišmnš we Slczskn, w
Uhrúch a NatoUsich w této době

Weliké wéwodstwiS l e zsk e zněhož toliko
nyni dwa kraje Qpawský a Těssinskýk
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ťissi Rakouské patťi, naleželo dawnčji ač ne
zcela Bolským knižatům z rodUBiastůw po
Uich pak od r 1335 ke korunť Českě Qd tě
doby dotčena země ů panowniry českými iofud

nassi wlasxti sdilela, awssak fměrU hnsitskénm
stále odporowala, jak jfme Ua hlawnim mčstě

jejim Wratislawi pozorowali kterážJiťiho,
krále českého co zeměpana uznati nechtčla a

Kapisirana proto, že co Uejhorliwěji proti HUo
sitUm kázal, co posla Božiho U witězosláwě
Uťijala a jeho bratrům Bernardiuům čili Frana
tisslaltům, klássrer š kostelem wystawěla llž
senkráte pťijimalo Slezko wic a wice němcca
kých žiwlU do sebe ačkoli jazyk česko zdeúťedl
nim byl a zlásstě w hornťm Slezku jim až
do r 1742 šůstal R 1826 dostalo fe Slez
sko š Čechami Domu Rakouskému pťi kterémž
zUstalo až do r 1740 kdy druský král Ben
dťčch ll swé Uapadnictwi na čcyrd slezskci knir

žetstwi Krnow, Lehnici Bťeh a Wolow wá
lcxčuým wpádem do zcmě proti cčsaťowně Ma

rii Teresii šastáwati začal a relou zemi wodoa
byw až Ua jtžné koUčin, pánem jejim zůstal

Yčkoli Slezsko dťiwe tak statečně nowo

rám hnsitským odporowalo a weždy nadssenosti
pro wlrU katolickoll se wyznačowalo, pťece
protikatolickěmu směrn, jak mile z Němec pťie
ssel odolati neumělo a nechtčlo KUčžata jeho
údelni, jako onlský, Ratiborský, Zahanský a
jiUi podrobeni krált česiěmUFerdinandowi 1,

Uapoťad k nowotám Laltherowým pťistnpowali
Ziťi Braniborfký pťejaww zásiawuťnťr
žetstwčOpolské a Ratiborské počalhned
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ee wssim násilim w těchto knižetstwich zawádčti
náUkU LUtherowU ?lč byl sice katolikum z

poťátkU swobodU ncibošenskou slibil wssak nr
zdržel slowa fwého an kázani azpowidáni jimj
zapowčděl a jejich klásstery a cbrámy zawťel
Bodobně se dálo w Zahanském wéwodstwi
Bosáci w Zahaně nefměli wice slonžiti msst,
do chorU choditi a hodinky fe modliti, anobrž
naporUčeno jim by we dwou týhodnech habit
fwlekli a od kazatelll lUteranských Ua noon
wirU fe obrátiti dali Wsseckextmajetek jim od
nat a kteťř, nechtice se poddati wirUťatolickon
hájili, jako olec ?lntoU a jinč bylt ze zemč
wyhnáni W Lehnici zťidil wěwoda Bee
dťich U., Uejmocnějssi to slezský kniže wysoké
ssloly, aby protestantišmUš wssemožnť fsiťily,
čebož snaduo dorileno jelikož sskoly th od čet:
ných žákU nawsstěwowány. Král Ferdinand 1
opťt a opět knčžata tyto napominal aby od
směru tak.xxcho Upnstili anxssa wsseliká jebo
napomináni .x wýhrúžky nepackaly fe š wýsl d
ťem. NUo lx.xtranssli kazatelowé pofmiwali fe
jemU ťkonce: „F.erdlnand Už Uemá ani tolik
moci, c.by jednoho šenatěho čili luteranskěho
popa zadnati mohl e

Zlásslěpak dala Wratislaw drnhdy
tak katolická, Uš ža čafn Ludwika, frále české

ho ostatnim městům slezským welmi swůdný
pťiklad Magčstrat jeji, jehož pťedkowé bez
wyminečně Kapistrana co poslance ťimského
nosloUchali, jak mile se dowěděl o wywstáni

Lutderowě proti Řimu, hned chwálil jeho od
bojné počináni a weťejně k jeho nowotám se
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dťiznáwal. Kapitola stoličného chrámn opirala
fe sice sskodliwémn wliwu náUky nowě; ale
magistrat 1521 bezohlednť zahnal wikáťe z
fary sw. Maťi Magdaleny a Usadil tam er
leranské kazatele; r. 1522 Už lid Wratislawský
dUchem luteranským tak silně nawťel, že sc
swátostem Cirkwe katolické posmťwal, ťebolniky
a jeptissky pronásledowal a Frantisskmw čili
Bernardiny na rozka; magistratu z klásstera
jejich whhnal. Král Lwaik naléhal sice Ua
magistrat Wratislawský, aby wsserky ty nowoty
odččnil a wsse do starě koleje Uwedl; ješto ale
slabost jeho wůbec známa bylx.da nad toi
wálko turecké jej pťiliš zamčstxláwalo, nedbal
rozka;ů jeho :nagistrat Wratčslawský pranic,
alebrž we swéua násiluictwi drzostně pokračou
wal, an Ua mistokatolického kuězemistra Zočxs
chyma Zieriš:a, horliwěho luteranskěho
ťazatele Dr. Hesixa z Norimberka U sw.
Mxťi Magďxlerly Ustanowil a jej ostatnimu
duchowenstwu katolickěmu co wšor wystawiť,
podlé Uěhoš prý nin wssackčli se ťiditč majl.
Bťewor u fro. Albrechtx, dr. SporU prote:
stowxl sire droti takowému rozkale ťka: pše
Uaťi;očoáčlč jak fe ew.mgeliuxu ká;arč má, Uex

pťináležimagistratu, nýbrž biskupočoie. Ale ma,x
gistrat nejenom Uedbal takowého protestU, ltde
brš odpo,rujicčho pkewora z města wyhnal.
tomto nasilnčctwčneustal magistrat anzačasu
rázného Ferdinauda l.; Urbo r. 1529, kde
ten,to ,mocnáť š Turky wálčil, klássrer premone
stratsky we Wratčslawi až do koťen zboťtl, a
wssechslh chramh, kde Uějaké kienoty byly, beze
lwžnoU rUkoU olouptl.
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Tento dťiklad hlawniho města fwedl do
leťnědo wirn nowot i jina menssi města slez
ská NejenomOpole Ratiboť, Bťeh,
Lehnire nýbržiWelkýHlohow Swia
dnlce a j počaly se pťiznáwati k náuce LUe
terowě a na katolicich a jejich chlámech nej
wětssich fe dopoUsstěly snrowostč tak že fám
protestantský dějepisec MeUzel wyznáwá a pra
wij): Brawdnk jest že nikde pod wládoU proe
testantskoU netrpini jsoU katolict an w zemich
dědičných cisaťowých, w Rakonsich totčž, w Čeo
chach a w zemich ke koruně české náležicich,
protestanti občanskúch a cirkewnich práw požia

wali, a we značné častiSlezska samiwýhradnť
opanowali e Kwaď tento nowý záhy i do nau
sseho nynějssiho Slezska wnikl a brzo pozoroe
wati budeme jak mocnč fe lnteranstroi w
Qpawě Tčssčně a jiude rozmohlo a jak těžké
zde nastald zápasy biskupum Qlomouckým i
Wratislawským

W Uyrách nalezly Uowoty nábošenské z
Nčmecka Už dáwno okypťenoU půdu Nebo na
Slowensko w hornim UherskU ležici pťistebox
wali se HUsité z Cech nž r 1429 we tťech
zástupich pod wůdcem Zifkrou a osadilč fe
8 ditkami ženami a duchownimi swými we
siolicich:Zwolenske, Hontfké Gemer
ské Liptowfké TrenčanskéaNitran
ské. Ti owssem wsstclni zajásali Uslyssewsse
zprawU o horoncim odboji w Němcich proti
Cirkwi katolické a jeji hlawě papeži; Uebo nh

e) Menzcl, ncUe Gcses,p.rd. Dentschen. B. 7. S. 211.
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ni w posawádnich nejúhlawnějtsich protiwnťcich

swých u w Němcich u widěli toliko bratry,
kteťi jim podáwali pťátelské rnce kUspolečněmn
boji proti staré Cirkwi Mimo to bylo Umoho
knpců Uěmeckých osazer po mčstách Uherských
nejwice pak Němcůw a sice faských Usidleno
w pohraničném Sedmihradsku, zwlásstč w Si:
bině (Už od 12 stoleti, kmn je nherský král

Geysa byl powolal) Kupci ti w nepťetrže
něm stáli fpojeni 8 Německem, fynd fwé tam
dilem pro obchod dčlem pro wzděláni posilali
a tito luteraustwim UadchnUti wraceli fe do

Uher a Sedmihradska š kazateli Uěmeckými
aby tytéž náuky i w těchto zemich nejprwé
mezč německým a pak mezi ostatnim obywatel
stwem fsiťili

Sasowč w Sedmihradech byli prwni
kteťi nowoty LUtberské ze staré wlasii š ho
ronci ochoton pťijali a po Sedmihrat Zo i po

UherskU dilem cestnjicimi kazateli dilem knihaa
mi lute:skými rozssčťowati fe jali Za čan
českého a Uberského krále Ludwika dán sice na
sněmn zemském prisuý zákon proti lUteranům
jenž co zjewni kaciři a rouhači proti Uejbl
pannč Marii problásseni ztrátoU jměni i hrdel
ano i ohněm pokutowánixbýti měli Awssak
zákon teU pťi náramné slabotě krále Ludwika

a pťi úžasném pokroku protesiantišmn w leb
kost brán a tak málo wážen že protestanti pťi
weťerých a slawných průwodech fe katolikům
drze pofmiwali a jim modláťů, zatmělců a ji
nať spilali Tato smělost jejich jessté wice
rostla když fám kral Ludroik a lwět nherske
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sslechty, jakož i sedm z nrjpťednějssicb biskupůw
nherskúch w nesstastné bitwě u Mohačer 1526
še Solejmanem, tnreckým sultaUem swedené
zahynulo a uptázdněná mista wýtečných biskU:
pr pod zpráwu swětskýchpánú se dostala
kteťť bnď U wěcech naboženských netečni byli
anebo Uš nowotám z Němec pťissiým Uadrl
žowali

Bowýssen sice na trůU uherský rázný Fere
dirmndl kterýžjak jsmewidčli, bylfpoerkrálče:
ský a pokrokum nowého Učeni w Čechách wsse
možnč bránil Nle w Uhrách jim zabrániti neo
mohl poněwadš měl dlonholetý boj š Zanem
Zápolským wojwodou o koruuu Uherskon
we kterémžto boji obě stránky welkoU powol
nosti si protestantUdo Ziskati bleděli Qba sicxe
Ferdinand i protikral Jan Zápolya bwli hor
ltwi katolici Tento posledni wydal prifuý roz
kaz proti Uowotám Uaboženským ze Swýcnr a
jejicb wyzanačům tak ťečenýmNeformatům
čili Kalwiuistům ale dekret teU zůstal bez wý
sledku a když on sám pťed zbran Ferdinando
wou do Bolska Utekl páchalt tak ťečeni ewan
gelici čili luteráni kdekoli wětssmU obywatel
siwa twoťili wsseliké Uásilné skutky Ua katolicich
Tak n p w Sibině kde byli opanowali wd
dali rozkaz, dle nťhož wssickni mnichowé a jex

jich pťiwršenci t j katolici uu we tťech dnech
buď noon wiru pťijati anebo město opustiti
měli B rozkaz tento byl 8 takowou krutosii

proweden, že po tťech dnech nž žádněho katox
lika w Siblně Uebylo

Nad to pťistonpili nejmocnějssid a neújlbohau
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tťjň“ rodowé Uberssti k nowému Učeni a na

fwých statcich je wssemožně ssiťili Jmena:Balafsa Batthdányi Bočkai Dobo,
Druget Forgácš Kendd, Nádašzdy,
Betrowič Seredo, Túršo naznačuji
nám welmože, jejichžto rodiny tehdejssiho čafu
dUď částečně aUeb docela už ddly protestantské
Welmožowé tčto fe o to poftarali abytajnč prox
testasltř na biskupstwi a probosstwi boli oowú

sseni jako Martin Kechety Ua biskuostwiWeš
primské a Frantisseť Túrzo Ua biskUpstwiNi
traxlské Emrčch Bebek Ua probossrwi Běleu
hradskě Zosef Horwáth Ua probossrwi„Zodske,
kteťi oďohariwsse se hojnými důchody prcxbrud
těchto roUssku swrhli a z tajných prorestaxltú se

stali zjewnýmť kterýmžco pohorssliwým pťčkla
dem tisicez lidn po sobě potáhli

Někteťziwelmoži jako hrabě Werind w
BlatUěm Wotoku a hrabě Drágfi w Erdodi
Uš okolo r 1545 a w Uásledujčcťch letech odx
býwali w Bressowě w Torně a jinde synody
še swými protestaUtskými kazateli a stanowili
na nich jak članky wiry, tak t fpusob slušeb
Božich Na fynodě w Bressowč w hornťm
llherskU prohlásilo fe pět fwoboduých králow
sihchměst,jako: Lewoč, SebeU Bartfa,

Bressow a Kossice pro konfesi NugšbnrchxskoU W Lewoči a na mnoha jiUých mistech
měli Lutheráni Už r 1521 swé chramy Na
sněmU Brešpurském (1548) bnl sice od krále
a stawa dan rozkaš kU potlačeni wssech kae

cirstew awsfak roškazu toho nedbáUo, jelikož
fám palatiU Tomáš Nádasidy co forawre
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země w čele protestantůw ftál a je wssemožně
podporowal.

Zafo wssady tak i therskU bršo růžnice
náboženské mezi protestanty wznikly; uejednota,
měnlčwost a protiťrkost jdoUt ermoluým ;Ua

kem bludu W Beregšáši sesslo se 16 kazae:telů protestantských na poradu a Usneslt fe
chtěji hláratt náukn Kalwinowu Lutheránt
Uad tim užasli a chtice sieduoceni docčliti časté
ď odpurci swými Kalwinisty hádky a fchúzky
měli Nwssak jak obyčejuě a wssude stala každa
stralta twrdossljně na fwěm Wročeš Bland
rata, žtwotni lékať Jana Zápolskébo, radil
aby obě stránky na dwé ruzné cirčexoné sbory
fe roždělily, což i prowedeno a sice kU podin
podlé dwou Uarodnosti Uěmecké a maďarské
a podneš jessrě na;ýwá se w llhrách nauka
Lutherowa „wironněmeckoue, Kalwiuowa .,wi:
roU maďarskoU.e Llwssak i tato rli;nost jesscě
na menssi části se rozdrobila Wyxostaly nowé

fekty, z nichšto fekta SoctniaUUw byle!Uejx
značnějssl Sám Jan SigmUUd a jeho
lékať BlaUdrata k této fektě pťistonpili a brzo
se Uowotárstwi lo!o w SedmihradskU toU mě
roU rošssčťilo, še fe i jemu wedlé katolikuw,

luteranúw a kalwiuistů fwoboda UabožeUska
Uťiťknonti mufela Aš posawad trwá setta
tato dosti četUě w Sedmihradech

Skoro wětssina biskUpůw llherských zahd:
nUla š kralem Ludwikem w bitwě u Modáče
a statky Upráždněuých biskllpstwi padly, jak nž
praweuo w rnce fwětských pánů kteťi je sobé
pťiwlastňnjice o to fe postarali aby mista
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nprázdnčuá dlonho nebyla obsazena, anebo aby
toltko tajni protestamt na ně dofedli, čimž on
wotám náboženským wssemožně ražena cefta.
Zestliže ťeholnici pťed krutými Turky z klássterů
fwúch ntikali, zmocnili se tčtéž swětssti páni
klássterských statků. Tak duchowenstwo katolické
náramně schudlo a nstawičným násilnictwim
protestantských pánůw welice zchoulostiwělo,
aniš se proti pokrokům nowých nánk na odpor
postawiti ofmělilo, majčc na mnozewčele mnše,s
o nichž wědělo, že š protestanty rajné ndržujl
spolčy. Ehtic zastawiti proUd Uowotáťstwi wyl
zýwalo wládU o pomoc; ale tato t,Ureckýmč
wálkami a fporem Zana Zápolského pohrome:
na jsonc Uemohla na ten čaš nic pro Uě čiu
Uiti, leč jedině je napominati, aby fe fami
proti protestantišmu udatně bránili.

W Rakonsich rowněš tak sslechta na
wčtssim dile k nowotám Lutherským rychle pťis
lnnla a jetimto spůsobem Ua swých statcich sslx
ťtti hleděla: Mladý sslechtic bašici po nowoo
tách zajel sobě do powěstného Witenberka, slyx
ssel tam náukU LUtherown, a jelikož tato jeho
hrdostt a wolnomyslnosti i swéwolihowěla, zau
milowal si jt, a pťestoupil k ni; pak wzal 8
sebon bohoslowce protestantského do otčiny a
Ustanowil ho zde Ua fwých statcčch za Učitele,
za pěstonna, za úťednika aneb i za faráťe. Bo:
stawtluli se nčkde faráť takowémU unčiteli Ueb
úťednikowi na odpor, protože tenro zásady kal
ciťs,ké ssiťil, byl od pana statkáťe z fary wdx
hnan. Kdo chtěl Ua faru dosazen býti, mnfel
takowémn pánu rewerš dáti, še jemu jak we
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swětských tak w duchownich wěcech, iw samém
učeni se podrobuje co swémn pánu a foUdci.

Kazalli pťeče katolicky, byl od statkáťezahnán
a na jeho misto kuzatel luteranský dosazen
Bťissel li nějaký swatek katolirký, nedowolowal
pán takowý swým poddaným aby ho slawili

ano aby jim to zhola nemožným Učinil za
wťel je fpoutané w žaláťich zámeckých Neje

dnoU byli katoličti kněži Uásilně z kazatelen
strženi trýzněni zraněni a nbiti katolické dak
siužby Boži ronhawým posměchem i násilim
pťetrhowány

Marxlě wydáw.al razný Ferdinand j xoz
ka;d protxi prodáwánť kupowáui a čitáui kuěh
ťaciťských marně wysilal wisitatory po Ra
ťonsich aby nowotáťstwi odklidlli; marně dá
wal dUchowenstwU náwod jačby Ustně a pi
semně náure protikatolické se opiratč mčlo
marně odětowanoU stawuw prost o swobodn
náboženskon odepťel; wsseckw jeho prostťedkd
zmaťeny jfoU Uáramnon stawnw wolnomysi
nosti nekášanosti a loupežiwosti která stUj co
stůj statčuw cčrkewmch fe zmornitt hleděla

Zediným wýdatným prostťedkem ť zasta
weni powodně nowot bylo Uwedenč Jesuituw
do Nakonš Onit odpowěděli fektám na žiwot
wťdu Učencťl protestantských poráželi stejnon
zbrani wědou katolickoU; proti wědeckémU wy

chowáwan mládeže w dnchU protestantskěm po
ftawili wědecké wychowáwáni mládeže we fskoe
lách katolických; proti katechišmu LUtherowU
posiawili řimský katechišmnš wýtečného člena
swého Kanisia a tito prostťedkowépomohli
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katolické wiťe w Rakousich wice Uežli wssecky
mandaty jinakhorliwěho Ferdinanda l. Awssak
wssecka horliwost jefuitňw, wssecka jejich neo:
broženost, obětownost a wytrwalost stačtla toa
liko pokroko protestantišum w Nakonsich znex
fnadniti, ale nikoltw zastawiti. Takowý byl
ftaw Nakouských zemi w náboženském ohledu
pťi úmrti Ferdinanda l.

Hlaw,a pútň.
šňnba etřlnnnilicnmnm

lnd r. 1564lu 1576.)

Ztaw datoltdňw w této dobč.

š. 28. Nrcibiskup Brašský Antonill BrUš
z Mohclnice.

Bodlé posledni wúle Ferdinanda j. roz:
dťleno mocnáťstwi Domu Nakouského na tťi
dily. NejstarssiumfyllowiMarmilianowi
kromě žemi koruny Uberské a české, kde Už pťčo
jat byl za krále, dostalo se i arciknižetstwi NakoUl
ské,drnhémn fynowi Ferdinaštpowi, jehož
co mistodršitele králowskébo w Eeebách Užznáa
me, hšabstwč Tyrolské, tťetimU pak, Karlo:
wi, Styrsko š Korntany a Krajinou.

Marmilian, král český toho jmena l. a
jakožto .cčsať řimský toho jmena ll. byl, jar
samo feboU se rozumi, také markrabětem Mo:
rawským, pánem Slezska i Lužice, jelikož zrmě
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tdto ke kornně české náležely Q jebo fmýn

ssleni naboženském Už wsselicoš podotkuUto w
době pťedesslé; k čemUž toliko jesscě pťidátlo
bUď, že pťese wssechny dúwody wýtečného bi
sknpa Hosia, jenž po nějaký čaš nan blaze
působil, pťece (črál teu) ze swých býwalých
pochybnostč fe nikdy nadrosto wdmotati Uemohl

NeodstoUpil sice zjewně od Cirkwe ťatolické
ale ji také nikdy rázně a rozbodně erbhajox
wal jako otec jeho anbrž Uemálo wěct kato
lické sskodil an slUssným žádostem katolikUw
(jako žadosti o powoleni kU slawenč synodw
cirkein w Braze) odpiral a nekatolikúm wol
nost w takowé miťe propújčowal w jakowé ji

tehdaž w žádné ťatolické zemi Ueměli a jako
wéž protestantt nikde koekoli tenkráte co pánt
wládli katolikmn nedopťáwali SpolU bdlo

znamenati že jeho snaha zlásstě k tomU smě
ťuje aby jakési pewne a stálé ústroji w obcťch
nekatolčckoch fe Utweťilo a tomn ústroji abn

konfefe ?lugšbUrska základem byla která teh
dáž nejwětssi odlibenosti a nadwlády nabýwala
Timto prostťedkem zamýsslrlMarmiliaU wssecky
Uekatoliko we swých zemich Uspokojiti a w je
dno celistwé tělo wedlé katolikůw postawili,
kterěhož pláml wssak jak Uwčdime Ueprowedl
Naopak ro;bUiněla pod nčm w Uaramné rošu
fáhlosti ji;liwá buťeň wsselikého kaciťstwi A
čeho pťi tom nejwice želeti že ačkatolik pťece
drnbdy i mirným prostťedkúm wědomi katolické

ošiwiti a otužiti fe protiwil nic Uedbaje na
dědičnou wýhradně katoltckou dolittku DomU
Habďburského a do boUťUého wiru kolisawých
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nowot nabošenských bez wesla hlUbssi úwahy
fe poUsscěje Nemálo tež wadilo wsseobecnémU
profpťchU že zemč koruny české něrolika oso

bami dal sprawowati a málo kdy sám do
hlawniho města králowstwi toho do Brahy,
pťissel abo wlastUima oččma o stawu wěci se
pťefwčdčil a čeho potťeba načidil Trpčwalt
owssem welmi zhnsta na boleui stdce a tudyž
neni diwu kdyš po pokojt toušil

W tento čaš arcibčskupBražský, Ynto
Uin BrUš zMohelUice(od r.1561w1580)
welmi chwaonu čiUUostwywijel. Bťedewssim
Usilowal dUchowenstwo sobě podťiženě po nati

a je Uadsseuostťpro wirn katolickon rozharqti
Za toU pťičinour 1564 a w následeicich
letech konal po Čechách pilUě wisitaci a do

sidla arrijahenského okresU powoláwal děkany
i faráťe Wtčchto schůgkách fnažil se kato:
lické wědomi w Uich Utwrditč a ro Uejdojem

něji fwaté powinUosti stawU knězského jim
w pamťt a w frdre wliskuoUti Takowých wi:
sitaci kněžstwo českě nž po 130 let neznalo
jelikož po ten čaš žáduého arcibiskupa w Ee:
chách nebylo roš owssem nemohlo leč Ua ujmn
dobré wěci katolické býti Nedo kde biskup co
stťed a hlawa podťizeněho duchowenstwa w

čele stoji tam mežč oběma fe Utwoťuje a Utn
žUje poswátný úwazek poměr to wzájemný
otce k fynňm a synůw k otci; oko bisknpowo
nad dUchowenstwem podťizeUým bdi mocnei
jeho prawice knťge proti ťťiwdám a úkoram
z jakékoli strany pťčchodicim ochraňuje a za
to opět duchowenstwo k welepastýťi swému fyu
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UowskoU oddanosti co k otci fe toUli, a dol

wedeli nadpastýť Uestrannon sprawedlslosti
roznicenoU horliwosti a otcowskou laskawosti si
dUwěry dnchowenstwa fwého zťskati milerádo
toto hlasU jeho posloUchá za jeho pťikladem
Udatně a Uadsseně do boje dnchownčho kráčť

jeho ňrasti za fwé strasii, jeho witězstwi za
swé witěžstwi pokládá, jemu Ua pťikoť něco

činitt, jej nraziti se hrozi a protož wsselicoš
činiti opomiji o čem tuss, že by jeho nadpa
stýťi bylo nemilé proU pohorssliwé a že by ho
lásky i důwěry jeho pozbawilo Slowem w
oUo nadpasiýťe swěho wěrně posloUcha n
a poslussnosti toU Cirkew sesilnje se a UtěsseUě
zkwétá Takowéto ctty syUowskéoddanosti byly
dnchowenstwn českémU po 130 let Ueznámy;
newědělot ono a nekusilot po tak drahný čaš
co biskup jest; každý o swé Ujmě dělal jak se
mU zachtělo wěda že Uad nim nebdi pozorne
oko; a odtud da se wyswětliti proč nynť tak
mnozť z ťnězů ke fchůzkám od arribiskupa Usta
noweným co k něčemu neobyčerému fe dosta
witi ždráhali a wssemožně spasnému wliwn
arcipasiýťe swého wyhýbali což owssem ne
mohlo býti leč na sskodU jejich wlastni jakoš
i na njmn stadce jim swčťeného Takowýmto
mnohých knězU wyhýbánim nedal se wssakarci
biskup od započatého dila odwrátiti alebrž
nsilowal i tyto wyhybawre a ostychawc“e č
fobě důwěron pťipontati

Když pať se domniwal, že timto prostťed
kem nž dUchowenstwo swé dostatečně poznal
pťikročil k tomu aby podlé pťáni a wyzwáni
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papežowa synodU dUchowenstwa českéhow Braze
swolal a k tomUto účelu žádal t powoleni
fnťmu toho U krále Marmiliana. K nemalémn
ale wssech katoliků pťekwapeUi a k nesmirné
bolesti arcibiskupa dána na žádost tU r. 1567
záporná odpowěd od krale který beš pochyby
wire k Upokojeni protestantůw, Uežli ku proe

spěchuCirkwe katolické problidaje jed:lal i roz
hodnnl proti Uaťizenim fUěmu Trideutského
Timto nálezem odepťel proliwssi sprawedlnosti
arcibiskupowi čeho si pťece i luteránii Bratťi
wzemi českébez rozpaků dowolowali Bozději
owssem Marmilian pťed nUnciem papeským
sc twaťil jakoby arcibisknpowi byl pťiwolem fwě
k fynodě Udělil a tento fám toliko son ne
činnosti daného powoleni byl nepoUžil Ne
sinirná to zajiste byla pro arcibisknpa bolest,
kdyžpťedUunciemkardinalemKomendonem
w Němcčch dlicim se pťinncena widěl jednánť
fwé osprawedlniti a praon pťčččnn zdánliwé
xxtečinnosii swé Udati.

Neméně hoťkých nefuázi zpnsobeno arcš

biskupowi r 1565 žalobou konsistoťe kalissué
U krále Marmilťmla, že jej1 žáky na kxlězstwi
poswětiti nechce Král Utrarwistúm whbowěti
chtčje wyzwal arrčbiskupa ady fe z takowého
oddiráni zodpowidal Načež tento zkrátka a
bez obalU králi wyličil staw wěci ťka: že ne
dáwno ť nčmu 35 kalldidatů utrakwistických
pťisslo še žádosii aby je poswčtil Ua knězstwi;
on že Ua to dwě hodixw jim wykládal dustoj
nost a fwaté áwazky úťadU knězského a zna
menaje že k uťadu tomU jesstě nedospťli že
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jim toliko čtyry menssi poswěceni dal ačkoli
ani k těmto Uižssm stUpňům úťadn duchowniho
nebyli dozráli Dwa dni po tomto wýkonn
že pťissli k němU administratoťi konsistoťe pod
oboji a wyčitali prý mU že dwonhodinným
pončowánťm swým žáky jejich jim odlouditi
chtěl a tak že mU peonn prári spláceli trp
kým newděkem Mimo to že tato konsistoť
kalissná jemU fwazek dekretů sněmU Trident
skébo neotewťený našpět poslala a žjewnč uka
ťuje že arcibiskupa ža son hlawU neUznáwá
a pťere že žádá ady žáky jeji rowněž tak
prawomocnost jeho popirajici, co arcipastýť
poswětil na knězstwi OU tcdy že to králi fan
mémn podáwá na rozum aby rozfondil mož
noli w takowých okolnostech Udčlowati pofwě
ceui knězské ofobám které Cirkwi katolickoU po

hrdaji a toliko Ua to se pofwětit dáti chtěji
aby tim bezpečněji proti Ui brojiti a ji pode
wraceti mohli Nedáwno že také do Brahy
stihl kardinal Kommexldone co papežský legat
žádaje aby kalissnici nyli swémU slibn dostali
že totiž papeže posloUcbati chtěji poněwadžjim
kompaktata byl potwrdil; awssak že ani jeden
z členů konsistoťe, ačkoli k tomu wyzwáni byli
fe Uedostawil aby š leqatem rozmlouwal a
jemu slib poslussnostiUčinil Kterak tedy možna,
aby bisiUp katolický takowým lidem Udčlil po
swěceni knězského?e

Několik měsslcU po této Události cilila se
konsistoť podoboji welikým duchownikůw fwých

nedostatkem opět pťipuzeUa š arcibiskupem U
wyjednáwáni se pUstiti a chtic dosáhnonti cile
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sioébo činila mu tisiceré sltby, kterě wssak úplně
neuspokojily arribiskupa, poněwadž patruě byly
neUpťimné a doslussnost toliko polowičatě w

nich se pťipowidala Bťeš to wsse pťece arci
biskUp, chtěje aspon začátek nějakého smiťeni

ze fwé straUy Učiniti randidatům Utrakwisttc
kýmpofwěceni knězskéhoUdělil Zežto ale powolné
toto arcibisknpowo jednánť bezžádostného zůstáwa:
lo wýsledkn tedy UznáUow Rimě za potťebno nedá
wati zbraně konsistoťikalissnédo rukoUproti Cirťwi
katolické aBražskému arcibiskupowizapowězeno
kandidaty podoboji fwětiti; bez toho co se w
kompaktatech od kalissnikůžádalo totiž rozdáx
wáni wečeťe Bánč pod oboji směl nynikaždý
katolický kuěz činiti a tUdyž zlásstxlich kalissných

kuězů jakož i zlásstni kalissllé konsistoťe nebylo
Už wice tťeba Zásada tato ťimská byla zax
jistě welemondrá plná důsledně prawdy, jeli
kož ke zničeni odbojné konsistoťe kalissné smčťo
wala a zásada ta byla by zaistč pod rázným
Ferdinandem 1 žádoucného owoce wydala
ale dod slabým Mmmilianem, kterýš mimo to
jesstě protestantům nakládal eredla k žadon
stnému rili Bťiwrženci konsistoťe kalissné jat

dále Uwidčme nepťidružčli se Cirkwi katolickc,
nýbrž Učiněui jsoU úplnými a rozhodnými pro
testanty

š. 29. BiskUp QlomoUclý Wilěm Prusi:
nowskýš Wičkowa(1565u1572)

Božská prozťetelnost, ťtera weždy nad kau
tolickoU Eirkwi bdč zbudila diocési Methodowě
přewýtečné ťeditele práwě w takowý čaů, kdy
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toho nesswrchowanějssi byla potťeba, an wláda
zemská Cirkwi proti jejim odpůrcům žádné
ochrany a podpory nepostytowala aťeditelstwo
Eirkwe Morawské toliko o swou wlastni siln
se opiratt mUselo. Takowými wýtečnými bi:
skupy bdli beze fporu: Wilém PrUstnow:
ský z Wičkowa (l565u1572),a Stalliur
flaw ll. Bawlowský zBawlowic (l579
u1598), k nimž fe kU konri tohoto stoletidůe
stojnědružilFrantifsek kniže ž Dierrich
stejnU, kardčnal (1599u1636), který
afpoň do rokU 1620 tedy w době nejboUťli:

wějssťna fon wlastni siln odkázánbyl Wzne
sseni mušowe ti š wrollcnoU bohonadssenosti a

bohatýrským duchem chopili fe poswátnézbraně
cirkewnč a bojowali co UdatUč Makabeowé

boje Beině stojčce co diamantowá zeď orott
útokum znťiwých nepťátel Cčrkwe a hráze kla:
donce proti powodni záhubného bludstwa

Brwý z nich Wilém Wrnfillowfký
zWičkowa pocházelze starého rodU rytir
ského na Morawš Brodělaw wyšssl stUdie
na wyfokých sskolách Badowských š wýtečným
drospěchem a obdržew od tamnich doktorčiw

a profesoru wyfwědčeui wzorného weždy neúe
homlého chowáni: stal se brzo po fwém Ua:
wratU do wlasti kanownťkemOlomoxlrkým
a později probosstemllejrrwéw Kroměťiži,
nápotom w Brně a Litoměťicich a co ta2
kowý byl jednohlasttě od celé kapitoly stoličr
Uého chrámu leomoUri r 1565 za nástnpce
ř Marka Knena na stolci sw Methoda
zwolen a od Bapeže Bia 17. potwrzen. Co
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kráfné dary a wlastnosti zdobily nssiechttlolc

dU l jeho newssedni ostrowtip a důmysl, nee
nstala činnost a důrazná i nezlomná wůle,
swrchowaná nadssenost pro wiru katolčckoU,reo

kowska neohroženost, která fežádné těžkostt žádx
ných pťekážek žadného odporn Ueleká a wssex
liká protiwenstwi a pťikory bez rozpaků podme
ká Zemn skUtečUčze wssech stran těžkostt a
pťekážkd se nawalowaly co hory, bylot mn
usiawič::ě ploUti proti proUdU aniž kdy oddc
chu pťáno mU we krutém zápasn: ale on feu
trwal pewně a erblomně co skála weždy pa
mětliw prawdy: Bez boje Ueni witězsiwč bez
wčtězstwi neni korUny Eož pťicházi bez těžf
kosti, Už to nemUž býti cnosti Cnost těžkosti
se neleká a w protiwenstwich neheká

Dosazen na stolec fw. Methoda co biskud
nminil fobě a pťislibil i kapitole wolebni že

femináť pacbolecký a knihowny zaťčdi, že na„
swých biskUpskýchfarach nikde žena:ých luteran

ských duchowniků trpěti nebUde a že wessťerox
jměni z duchodU biskUpských Uabyté stoličnémn
chrámU QlomoUckémU záwětem odpornči Woo
len jsa na biskUpstwi počital teprw 31 rok
wěkn swého. llž w těmže letě co wolen byl

a pofwěcen na dnstojnost welepastýťskon, wssťmu
důrazem hájil práw Cirkwe ťatoltcképroti mo
hútným a četným odourcům RokU následei
ciho nemoha sam celoU rozfáhlon diocési fon
(wesskeroUMorawU a dil Slezska) wisitowati
Ustanowil k tomn také probossty Olonunmcksěhou
a Blněnskeho,Matěje a Zana Grodec
lého z Brodn, a wssemduchownimnapo:
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rml by kázali lidU pokánč pťičinon nexsiciwal
jicich hrozných wálek tnreckých W témže rore
wymohl tobo také na Marmiliaslowi, že obno
wil mandat čili rozkaz FerdinaUda l, jimž
naporučeno aby fwětssti kolatorowé čili zada
watelé far son ochranon fe faráťům wěrně
propujčowalč jim sami defátek powixmý dáwali
a dáti naporučili jelikož dUchowenstwo tehdáž
jiných duchodů ke fwé wýžiwť nemělo; dále
aby Ua swých panstwich žádných Uepoťádkůw
a odchýlek od wiry katolirké wyjma staré ka
lissnictwi Uetrpčli Wodobuě wymohl též na
Marmilianowi dekret (1567), aby knihy w
Norimberce a jinde w cizixlě tisstěné, zlássf

drotestantské bible na Morawn fe nezawážely
BohUžel že tyto dekrety toliko na papiťe zůa
staly, an wláda pokrokUmproteftantišmu brá
uřti nezamýsslela Ne:unawný biskUp wsse sice
činil seč byl pilnč wisitowal diorétt fwon, na
pominal káral spůsobem aposstolským, awssak
pťeš to wsse namaháni jeho sekty mocnými
pány podporowány jfoUce množily fe a ijnťly
jako konol, protestantskě bible a spisy dowa
žely a rozprodáwaly se bez ostychU, katolické
pak náboženstwi a papež dawány w pofmčch
pťečetnými roUhawými pifněmi a spify

Tim wssak erhrožený biskUpnedal se od
swých bohumilých zámyslů a jich prowedeni
odstrassiti alebrž práwě na tomto odporu prn
žila se duchowá sila jeho Byltě oU damětliw
zlatých slow welikého papeže Řehoťe Gll ťkoU:
ciho: „Jako mezi choulostiwými strach jednoho
poháni, aby nad jiné hanebněji Utikal tak
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mezi szžilými rozharáwá mužná hrnď jiného,
aby nad jiné Udatněji jednal Kdo w zápasil
o wčru Bánč se těssc, že mezi prwnimi bojowo

niky stoji jest BohU witěziteli nejbližfsi a nej
hodnějfsi u Hned r 1566 káral důražně
zemskéhopodkomoťčhopana Zetťicha z Kua
nowic který se neostýchal biskUpowčna wzdoo
rd fektu protestantskou z Němec, tak Uazwané
Šwenkfeldiany, w QlomoUci wochrao
nU brati Bak naléhal stlašnými profbami
na cifaťe Marmilial:a, aby wMorawských měe
stech,jmenowitčw BrUě a Qlomonci, nč:
trpěl žadných Uowot nábožeuských a wojenským
kazatelúm protestantským Ua mistech weťejných
kázati zapowěděl protoše tčm dáwán podnět
r rozjčtťeni a bonreni lidn jak fe práwě teh
dá; bylo w Olomoneč Událo.

Nahližeje jnsUě, jakon wáhU a Uestnirný
wltw dobťe zťizené sslolu katolické maji nesseǧ
tťil k jejich rozkwčtu žádxlých oběti a tndyž
sskoln u stoličncbo chranm od bisknpa KUena

založenoU hojnějsstmi důchody nadal a jeji
fprawll dowedným rukonm Zesilitůw odewzdal
Bodobně Učiuil še semináťem kllězským jehož

řizenč tomutéž ťádu swčťello, a k opatťeni do
statečné wýžtwp pro členy jeho wypujčil si od
opata U fw Bincencia we Wratisiawi Zana
Eyra, 2000 duratňw a 1500 saskúch trlae
růw. Už pťedchudre jeho Kuen byl Jefučto
do QlomoUce powolal by jich wddatne pou
moci w zápasu 8 protestanto ponšil; nebylo
mU wssak možnci jim hned také stálý byt neb
roťej whťažati Q to se welemoudťe postaral
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Brusinowský Nebo r. 1567 odewzdal jim a
ku potťebám ťádn toho pkipůfobil rlásster Mt
noritský tenkrate welmt sesslý, w Uěmž toliro

xeden frater jesstč pťebýwal a k tomu pťidal
xim i chrám panny Marie fuěžné o němž fe
wyprawnje, že slawný witťz nad Tatary, Zae
roslaw ze Sternberka,jejr.1241wy
stawčl Nad to wyťážal Brusinowský koleji té
Zesuitské jessrě 500 morardských zlatých, znčchž
raždý 30 grossU platil co důchody ročné pro
oět osob Mimo rnihy mnohé darowal Zeu
suitum též zahradU na náměssri a wliwem fwým
pohUuli Wratislawa pána žBernssteje
na, že dowolil ZefuitUm wolného použiwáni
fwé četné bibliotéry w Towačowě U)

Znamenaje jako Uáramný wliw sskolu
protestantské na pany Morawské maji kreťiswo:a
mláde; buď do riziuy mezi protrstantské Němce
dosilali aneb sami fobě doma we wlasti pod
soráwou welewšdělaných Učttelň fskoly zaťidtli,

e) Že BrUsinowsiý ťád Jesnitský wssemožnč podporowal a
jemu nejdnležitějssi ústawy swěřil, tomu nikdo se nebude
diwili kdoz rol že swčtskčduchowenstwo které nyui literaru
nou činnof:č nad jtué wynika a wřcespisů wyolozuje nešli
sami jesulte, tcntratc skrowničkou wzdčlauost mčlo a tromť
toho i na mnoze smýsslcnim protestamským narusseno bylo;
Jesuité pak skoro wýbradnč sami cclon wčdu katollckou pča
stowali a Učeuosti wýtečnitům protcstantským nejcnom se
wyrownawali mžbrz j: i tytýž prcwyssowali Mimo to
dylo jejich blawu rn útolem w zápaď wstoupiri ď protesianto
stwcm a jemu na žiwot odpowťditi K dosažcni toholo účelu
ie usiawične we sstolách swoch žbrojili a we zbroji duchowni
cwjčlli i take nowě ;brojencc pod swatou koroubew Cilkwc
katoliclé shtoma;ďowali Q ne tcdy modl fe latolický biskup
we swě čiuuostř zcela bezpečuť optrati a odtud se i wyiwěca
ltti dá proč latč wýtečný Wrusinowský pro jelich podporu
žadneho nakladu Uesietřil

10
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uneopomennl wýborný biskup foučasně druhé se
menisko pro sslechtické jinochy založiti a fpráwu
jeho tédmlž welespůsobilému ťádn Zesuitskémn
odewzdati Zak mile úsiaw ten zarašen wy
zwal wssechnu sslechtU země aby swou mládež
na tnto wzornou sskoln posilala Takowč wd
zwáni n p Uoslal r 1567 Qpawskémn hejt
manowt šemskémUŠtčpanowi z Wrbna
Zaslowi Brnntalskémn z Wrbna pa
nonxlBerkowi z Lipé Rtchenbnrkll a
pann Zanowi Kropáčowt Newědomc
mn jemnž mezi jiným (r 1569) sakto pissr
w jazdfu českomorawskěm, w Učmž skoro wd
lučnč pfáwal: Bby syn (Kroráčt:w) Už sskolx.
o šem nedal nebo kdo čemn se naUči natom

lěžce nenese a Uměni stoji nčtdy za statek a
wrliké bohatsiwi, lidé Učeni rrr wssech čláro
dech a mezich i mešt pohany flrět sprmrowal!
sprawnji a pokudstane, sprawolratibndon;.“
nohn pťeš fňň pťewčsili klrasiti a roztosse
prowozowatč čaš a wěť swllj mrhalt famo
sr Uauči u thwáni toto biskupowone
bylo hlafem wosajirim Ua ponssli: an 20 jt

nachu sslechlčrkých brzo w ústaw ten wstoupilo
jehož fprá!ra z nočátkn swěťena lťem toliko
jesnitum steťčž mimo sskolni wdučowáni obsia
ráw,ali t šaopatťowáni nemocných a dnchowni
xpráwn w káznirich Ustaw ten tak rychle zkwt
tal že r 1569 nž počet Jesuťlmo pťi Uěn!

na 22 udů zrostl Uxe kterčmžto čase take ťe
holniri tito do býwalčbo klásstera Minorilskčdo

wládli kde w ssesti tiidach asi 225 žákU !
rozltčuých pťedmětech rdrtčili Rofu násiednjť



Wilěm BrUsinowsiý. 363

cibo wykázal jim biskup ročnč 2000 zlatých z
dUchodů swých na panstwi Wyškowftem
a opatťil jejich chrám drahocennými ornaty a
střtbrným náťadim.

chatolici owssemna Jerity, thto teh
dá; nejspňsobilejňi odnůrce a pťemožitele swé
naramně newražtli a je wssemožltě ofočowalj
dooťr tufsice še prawě tento ťád hadowi kaa
cirstwť nejmohútněji na hlawn sslade Brotož
caťe r.157l a 1572 jim pťi dostawowánl
koleie wsseltjaké pťekážry a nesnáze ččnili abd
co Uejwice možna úspčchlljejich bránili; awssač
přetc wssechny pťikory ty otewťeliJesUite pťece
r. 1574 zdo nowý běh fllofosiclý a jak kolej
tak ř jejich akademie byla na slowo biskupowo
od Uapeže i od cisaťe ton měroU potwrzella,
že kdo na této sskole nčinčn mistrem za tako
wcbo nžnán byl i we Wlassich, w Němerku a
lrč Franronzťch

R 1573 Učinil wýsse Uwedený Wratix
flaw páU z Bernsstej!la, kterýžwliwem
bisiupowým se pťitelem Zesuitúw stal fnUdaci
na 400 zlatých pro wzděláni pacholikú že fwě
ho panstwi na kolejř Zefnirské Q toto nadáni
op:rajire se ťeholnici dotčeni Uš r.1574nowč
od biskupského nezáwisle femenisko pro pacholiky
otewťrli kteréž napotou: welmi Utěssného roš
kwětu dofáhlo protože papež šde r.1579 deo
nmlero učinil nadánč U! 50 pacholikUw ze
Šwedskn Norska, Danska Wrnska x,Liwonska
Ruska a llherska (na každédo šása :do 20 to
larech ročně) aby wycn.xičeul dokoxlalého xmo
bywsse w těchto zemčch, poknd možná, ro kau

ltsi
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toltčti misionáťi působtli; a hle! už kn konci
téhož roku bylo zde 26 žárů (10 sswedských,
3 rUssti dwa porýnssli, a ssestUherských) Soue
časně učinili zde i bohati angerowé zAugďc
bUrku nadáni pro deset pacholřkň chndých z tcu
hož města

Tar utěsseně wznikaly a zkwétaly ústawy
katolicképod wýbornou spráon horliwédo we:
lepastýťe BrUsinowskeho a dojista bdla by kao
tolická Eirkew na Morawě skwčlé triumfy slac
wila kdyby wláda fwčtská jen poněkud fwaté

snahy Usslechtilého biskupa bhla podporowala
KU probnzeni a otUženi cťrkewniho žiwota Uchon
pil se wýtečný welepastýť také prosiťedkn jea
hož fnčm Tridentský byl pťedepsal Naťizeno

totiž Ua tomto fněmU wssem biskupňm aby
fwe podťizené dUchowensiwo na synodách
(poradách cirkewnich) kolem sebe shromažďoo
wali jelitož w poradách takowých wědomi cirl
kewni se ožiwuje nadssenost pro wiru katolie
cťoU fe budi i rozháráwá a mrawni kázeň fe
welmi powznássi. Ale slaweni synod potkalo
se w zemi, kdc už wětssma obywatelsiwa bdla
Uekatoliáá ď welkýmt nesnázemi Neratolicč
wsstckui powažowalč synody takowé ač je sami
pro febe odbywali še strany katolické co útok

na sebe a wssemožně k tomn pracowali ady
jlch slawenč katoliťnm Učlnili nemožué Toho
hned také zaknsil boholmdssený Wrusinowský,
když w postě l 1568 zafedaje pťi soudn zem

skčm nčkollka panmn twňj úmysl fdčlil, že fdx
UodU slawitč chce aspolu páno ty wdzýwal
nby wesskeré dUchowensiwo ze fwych starků na
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dotčenou sonodn do Qlomoure doi.x:ll. Báx
nowé tč wd;wáni lo welml lele dřxja!t a
úmdsl teu bčskuduw fočlilř čleaúm silechld rre
teskantske w Bruč prodle::xajlct Tt dned o
nawrhu blsiupskémrokowalt apan Zetťtch
ž Kunowic dlawni přlrel a ochrance drole
siantUw, při ;afedám foudn zemsiébo dne 23
bťezna dal we jmenu oňarnieb daUuw diskupo:
wi na jeho nawrh o skaweni fdnodd aauornou
oddowřď dokládaje ;e drú fhnoda jen podněl
dáwá ku pohorssllwým fporum a rUznirim, ji
miž pokoj země fe russiaaže ku swolánt sd
nody toltko pro cťiať co hlawa wesikerčbo
kťestansiwa práwo ma a to jen o pťčwolenim
tébož ťťestanstwa. ?lno opowažliwec tea pťi
dal i dútky diskUpowtřka: Kddš jste nedáwno
mandat wymohl„ jimž wám dowoleno kněze
pted febe powoláwati na foud ždufobilo nám
to nemalýcb o:xrčži kleré až posawad ani od
straněny ani zmensseny Uessou Mimo to wd:
mohl jste mxxřdat že spisy uceuých dohosloox
cůw (protedtantských) zde w Umrkrabstwi pro:
dáwány býti nesměji, zčehožwidno žeprade
(co protestanti totiž za prawdu maji) potlačili
chcete Nepťestáwaje ale ani na tom wssem,

;apowědčl jste i fbord (jak Bratrťlw tak jie
ných protestanrů) Ua biskUpských lenách čehož
nikdo z wassxch pťedkúw nečiuil Wěztež tedy,
že my toho co nám Bán Bňh dal, staň se
co staň, nikdy wire fe newzdáme e

Takowá Urážliwá odpowěď dana biskuc
powi fedicimu w BrUě prč soUdu zemském
nprostťed stawůw Morawských, a kU podiwu!
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skoro wssickni pánč a rytťťi wyjma marssálka
zemského, pána z Lippěho, wdjádťili se, že 8
pánem z Kunowic se úplnč shodnji a fynodn
tu zabraňnji. y Tak rozuměli páni ti fwobodě
ná,boženské. Ceho wssem fekteim pťáli, odbý:
wani totiž spnod, jediné fatolickě Eirkwi odpi:
ralč, a dustojnčbo biskupa nad lo jesstě hrubý:
mi wýtkami obsdpáwali. Náramně ale zmd:
lili se pánowé ti, w téali se domčnce kochali,
že welepastýťe kotolickěho od dalssich krokň kU
prowedeni účeln toho odhrozilit Rázný biskup
relé ,toto swěwolué a Uanejwýš nesprawedllwc

a jednani pánůw a rytiřúw žalowal důwěrnikemj
fwým doktoremKerstmanem cifaťi Marmil
lianowi we Widnij Ten wssak žalobu biskuo
pqwu bohnžel odewzdal rádci fwěmU Mikn:
lassi Walterowi z Walterůberka, qu
hoťelému to nepťiteli Eirkwe katolické a nel:
horliwějssimu podporowateli wsseho nekatolickés
bo. Nebo tak tomU chtěla tehdejssi moda častl,

podlč U,i.šjeuom ten za oswicenčho a ssleel:extl
ného pana pokládán, kdož katoliky utlačowal,
pobaněnč a útord jim čiuěné chwálil a wssež,
možnč Urotestantišmuš podporowal, jakož ůš

podneš nejedni wzdčlašxci, jenž wyšssi :xosiels
weni we společenstwu zanjimajt, tim fwon laf
ťečenou humanitu (lidsnilenstwi) projewowpse
fe Uerozpaknji, že ke wssem jinowěrcům Uokl
plni sladké wlidnosti, plni dobroty a pťiwětč:
wosti, k rozhodným. katolikům wssak plni b,?ťťe,
zássti a jizliwé Uenáwtsti, wsselikého. ponrzem
Cirkwi katolické pťejice a jejť t:uchoroeujstmo
nstawičně z fanatišmu (ssileně horliwosti) obll
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winujice ačkoli wlastně oni afpon proti wiťe
tatolické, Uejwice faUattšmem háraji

Dotčený rádce risaťůw pan Walterž
Walteršberkn, znťiwý to protiwnik wsseho kaa
tolického, wyléwal žlUč swon nad žalobon bi:
siupowou proudem ťeči Utrhačných a zlolajir:
ných i doložsl že dá biskUpowi we jmenn ci
faťown takowon odpowčš, aby mU na wždy zassla
chut na páuy protestantské podobnon U cisaťe
Zadati žalobn Nle i tento odpor znťiwru ssč
lených welikoU moci wladuoncicb neodstrasstl

rekowského btskupa od pofwátněho úmyslu Ke
dni10 máje powolána od něho do Olo:
mouce synoda. Borada tato cirkewni slae
wena we stoličném chrámn ď Uejwětssim cir
kewnim leskem Bťskup sám oslowil fhromá:
žděné duchoweUskwo stručnon sice ale jadrnon
ťeči Nex:e wece nadssený welepastýť neniť
kdy lenili a rure w klin nečinně siládati, jak
to bohu;el u pťedfuw xmexnoze fe dalo: ale
dťissla d ba horonciho Zapatn duchowniho,w
nemž tťeba wssecku fčln napnoUti a š chrab
rosti neobyčejnod.l lxojowati boje Beině.,l Na
to sloužeua slawná msse sw., po niž na kazau
telnn whstol:psl jesntca LaertiUš, jenž pťe
dewssčm wznessený wýznam a důležitost synod
whkládati se jal Bo nťm co ťečnik wyfton
dil jesuitBdam Cornntuš (Roh), jenž
članek o Eirkwi ťčmskéco wsseobernc a famo
fpasné wpfwětlowal a odůwodůowal Na to
welel btskupjefuitowiKonradu Gelbero:
wi čisti nákreš stanow kázně, o nichž se mělo
tokowati, poněwadž co prawidla knězského žio
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k:w tčch:e !. dra dxt pokračorauo a neu
jeduou ua dued :xlu rn:euxue :eodana oláǧka,
uwastll co rrcxrx ňauc:rr.m lčm nomitan
Sreiu wsseu dáxa rrolucxi urťtmně lde;obaln
frré nádled! o č::ch !rrča.ť::l. Kddž ale nikdo
nic :xrorx ntm nel!am:al rowažowand jsou
ňanowd ld za dťtťacé„ Btsku wssak jfa wd
dorný šnalel srdce Udsk:oo a řrbťe nadližeje
še lejfon wss!ckutmelř !rošuměni a l!snoko
jeůj anjš drňi ::ld.xr;encdo wedoml kalollckébo
majl odčl a orčr k:ždcdo šwlassl wdšdwal
abd U:alt co naučitnol:li nelajxl lobo w frdct
alebrž beǧ oňdchu lo na jewo pronesl Awssať
pťrse wssčcko laskawč wd;úwánt dtsknpowo, jenž
co,olec ke swďm sdnúm mluwtl, m“kdose nexod:
lražil odporně minčnt frré pronéňč jednak x

ostdchawoňi pťed weltkým sdromášděnim, jiuať
z nedosialku potťebné Učeuostt k šastáwáni swébo
nábledu Bročež siarosiliwd btskup tam něko
lit clán.u kčceé se mu Uad jťué duležitčjsstmj
dýli zdáld k dislntoci wdlkuul a kddž Utkdo
k odporu se nedťthlásil pťewzal jeden z jefnt
tUw wdtdťmlj a hájent námilek, kteréžbd fnad
droti článkum těm se čintti mohly, drnbd
wssak námitky tyto wywracel. Bl když nikdo
kromě jesuitú slowa se neral zawťel biskud
we stťedu sdnodu a pozwal wrlewlidně wsseed
nh pťitomné duchowni na odťd k sobě abd

pťiležitosii nabyl ď nimi duwěrněji jesstě doč
rozpráwěti, jejich náhledy wyslosseti a podle
potťeby ihned oprawiti Awssak jenom men:
ssina pťijala pozwáni to ostatni co nejrychlejj
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se odklidili z čebo; biskud wslm drawem doa
lestae tUssll, že wýsledek synody :e nebadč d:
liš skwělý Blnl; se zmýltl wo!ečuý šn:el
lidského std e btskup bystro;rakd Břxčluu ne
zdaru takowého hlawaě bledatl dlužno w da:
rrouech čili kolarorech far, kleťt taě;úm uč
statcich od Uich Ustanoweným předočsowalt, co
a jak kázatt maji a jen pod cou womutou
jim potťebnoU wý;twu poskocowalt kdy; se po:
dlé jejich wUle a choucekwe wssea!prawowaič.
Duchowni ti wědělč dobťe že jrjieb ďan: ke
latoťč ktrťč Ua foudu šemském w Bruě dtčkx
powj pťč UáwrhU sonody tak ura;l!wě odooro
wali nwui stanow té fnnody Ueu;uaji a nttle
rak Uepťipusti abd fe podlé nted w ;!wolě da
fiupowalo Y tak fe bobu;el t stalo Celá
swata fuaha biskupowa šUřáwala na wělssua
dile dez wýskedťu protože panowé swětssri leh
daž jen bujnosti fwě howice nemělldobre wule
ůbd 8 biskuoem wýtečxwm fu blahonosuým uče
ťum se spojtli a dobrou fwarou wrc podpo:
rowali

Bťč této pťiležčcostt Uemužeme mlčeaia
pominouti jaké surowosti se jed:u z tak ťečeo

UýchBikartú t j Českoch a Morawskoch Braǧ
UU jmenem Nikodem dopUňtl kdd;w;oruý
weledastúť fynodu dotčenou š dUchowenňwem
siawtl Rádo fe katolikUm ďe strany jinowe:cu

wdtýfá že prý jsou nad miru nesnasseliwč a
še Urawá tolerauce (fnasseliwost) se tolikon
llťch(jinowěch) Ualezá Zat narauma to útr;kae
Uera fe tu katolčkům děje dečáže ipťčllad ncju
ellmťjssl sekty, která ze wssech Uetatolikú nejo
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mirnťjssim fe nesla dUchem a pťece posmiwawč
a rouhawč proti katolirkým obťadúm ireukráte
wysiuppwala, kde teprwa zákona tolerančniho
sš domáhala. Minime zde sektn Bratrskon.
Clen fekty této, Bratr Nikodem, pťifradl sr
do kostela, we kterém biskUp synodu slawtl„ a
bhl wssem schůzkám fyuody té přitomen. We
stťedu pak, na posledUi deU totiž, když biskup
mssl fw. sloužil, opowážil se ronhač ten, co
nejbliže k biskupowi se postawiti a kdož bwlo
pošdwihowáui, zůstal kU pohorsseui wssech hrdě
státi neklerna sodě, aby cak karolčcrému obyčeji
se porouhal. Biskup zpozorowaw to, poslal
k němu slnhU fwčho a rozkázal mu, aby buď
poklekl aneb fe z kostela klidil; awssak Bratr
Nikodem nechtěl Uikterak Uposlechnonti, jelikož
úmyfl měl btskupowi a wssem pťitomným zjewnč
U!ázati, že fwátosti katolickoU pohrdá. Bo dox
konané mssl sw. poslal btskup opětá k Uěmp
fwe,bo siUl)U, aby fe ho otázal, zdali jest eťňl:
nec čili QlomUčan. Nestydatý Nikodem !eodz
dáwal fe za Němce, čim wlastně ťici chtěl, še
protestantem jest; nebo německý žiwel byl teU:
kráte U náš hlawnim reprefentantem protefiaU:
tišmu, ač i mezi Němci, owssem jen poťťdkn,
někteťi byli katolict. Bohužel že dobrý biskUU
měl i takowé sluhy, kteťi fe na oko dělali kax
tolickými, za hťbetem jeho wssať katolickýnl ,oeěs
ťadům fe rouhali a protož i drzostnika leo7
dema jesstč k fobě pozwali, jeho fnrowéarolťx
bawé počinánť w chrámu fchwalowali a nele
lepssim winem biskupowi Ukradeným jej častoss
wali pťipijejice jemU co siawnémU hrdčnowso
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Tak býwá někdy nejsslechelnějssi pán hanebně
klamán a podwádču od podlé fběťe, která by
okamžitč z domn jeho wymrskánn býti zaslou:
žila. Spolu pak widěti z pťťbčhu tohoto, jak
se tytýž še strany nekatolikllw té tak od Uich
wychwalowanč toleranci čili sllásseliwostt ke ka:
tolikúm wyrozumiwá. Nemůže se owssem od
jinowěrce žádati, aby nčšemu se klančl, čeho
ša wťc Božskon neUznáwa, awssak netťeba mu
také, aby jako onen bratr Nikodem do chrámú
katolickěho fe wlondtl a tam roUha,wým jednáu
nčm ka:oliťům pohorsseni dáwal.

š. 30. Qstatui zápnsy bistupa Wiléma
PrUsinowslébo.

Brawili jsme, že četný německý žiwel w
Qlomonci jakož i jinde Ua Morňwě byl skoro
weskrze protestantský; protož naporučila horltwý
biskup Zesnitnm, aby we tťech kostelich němex
tky, we fwé koleji pak morawsky kázali. Mimo
to naťidil, aby i odpoledni kťeskanské cwičeni
wyl,onáwali a též Ua wenkowť misionáťská ká:
ǧaxalčtnili. Wssrmu tomu š welikon ochoton
t,e Jesuité podwolilt a š neunawnoU piluosti
t ťdytrwalosti o spáse bloudicich pracowali.
Sam bislup je w tom we wssem fwým pťirla:
dem pťedcházrl a náčelniky nekatolikůw, jato
Blahoslawa, starostnBratrůw a jiné kU
sdždlečnérozmluwě whzýwal, chtěje mirným prox
ssredkem nejprwé je samé a pak skrze Uě i je:

Ueh,dťiwržence ziskati prawdě. Slowem: wýo
tccny biskup wida že o wládn se opirati er
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muže napnul wssechny sily swé a wsseeb fe
chápal prostťedku mrawnich, aby bloudici nazpťt
do lUna prawé mateťe duchowni přtwedl Llle
protestantišmuš byl tebdáž i we wlasii nassl
w moc politickou nž pťiliš mohutnou wzrostl
než aby fe byl poUze horliwým wyučowánim
a kázanim dal wykoťeUiti Blahoslaw nepřijal
biskupowa wyzwáni a tiln se i lepfsimu pon

čeni o wiťe ťťessanské úmyslně wyhnUl
Swrchowaná pak newole protestantn proll

takowemu wyUčowáni Ukázala fe w Opaw č
r 1569 kde lrssak spoln biskupowi poskptnuta
pťiležitost aby neohroženost bohatýrsié mdsli
fwé w obdiwuhodněm projewil leskn Horliwd
welepastýť zawital totiž rokn dotčenebo š dwěma
jesuitama Magem (Machem)a Štěpanem
Rimelem do Opawy, abp tam mtsiiposwát
Uou wdkans a nadsseným hlásánim prawdp
obywatelstwo nekatolické zase ť náwratU do
Cirkwe pohnUl Qtec Štěpan počal whlawnťm
kostele Opawském kázati a ani poprwé ani
podruhé kddž hlásal slowo Páně neUdály fe
pťi tom nižadné wýtršky; když ale po tťeti Ua
kazatean wystUpowal bráněno jemU w tom
od nekatolikU Ua nejwýsse rozlirených a Usmr

cenim mU wyhrožowáno Biskup zaslechnnw o
tomto zbouťeni Ukázal zjewně že nezná žá
dněho sirachu; Uebo bez messkáni odebral se 8
Machem na misto zboUťeui adh pťekažky w
kázani wlidnou k lidu pťimlUon odstranil
Awssak zmýlila ho naděje; bez mála bylbd
bisknp fam ukamenowánim žiwota pozbyl; nebo
lid protestantskými kazateli rozjttťený počal tal
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mmim házeti jak po jeritech tak po biskupo:
wi; i nezbýwalo jim leč útěkem z kostela fwůj
;inxot zachowali To wsse ale neodhrozilo re
kowného biskupa od dila započatého Bez roz
Uaků a beze strachu rozkázol hned temnž je
suitowi Štěpanowi, jenž w hlawnčm chráme
tázani započaw házenim kameni zahnán byl
w jtněm městskěm kostele w tomto kázani po
ťračowati a we pťitomnosti biskupowě je až
ku !onri dowesti což také pťese wssecten odpor
protiwné strand š hrdinskoU odwahou prowen
deno nu Kdož by tu neobdiwowal fe neohro
;ené mhsli a železné wytrwalosii jať biskupa
lak jebo spolupracownikuw? Rekownost tato
pťčpodobnnje WrUsinowského weltkému bisknpu

MilanskémU fw Zlmbroži, jenš w bouťi
erianské co skála nepohnutě stál a blawni
chrám Milanský, jejž Blriáni pro febe Uchwátiti
chtěli, swým hrdinským nepťemošitelným odpo
rem pro katolity zachowal

Tutéž neohroženost projrwil rytěťujiri bt
skup Wrnsinowský při boUťeni se četných neka
tolikůw w QlomoUci Byltě sice welepa
siýť ten surowosti na něm a na jeho fpolUu
pracownicich w Opawě fpáchanc cifaťi Mar
milianowi žalowal byltě jeho prosil abd ta:
kowým nekatolikůw wýtržnostem a pťikorám
se sirany wlády pťčtrž se učinila; awssak hndl
jar olwčejně hlUchému; opakowalo se brzo na

to (t. 1571) w famé Olomonci totéž, co se
nedáwno bylo událo w Opawč. Zat Fisser
wc swe hisiorii měsia Olomonce ndáwá, bylo
prý zde až do r 15e0 čtrnácte fekt Neka:
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lolict ttlo nsiawičnč se rotili a jitřili, že jtm
nedowolowano od btskupa aby mrtwoly swol
jňch souwěrcú na hťbitowě katolictém pochowa
walt čeho; oni úsilowně a bouťně se domá
halt wdhrožujice biskupowi usmrrenim paklť k
žadostem jejtch uedťtwoli Surowa drzost je
jlch rosila au jjch w zamcrecb takowých čel
nějssi osoby měňa nemálo podněcowaly, jako
xš,.p. proteňantský měsslanosta ?ldam Hirfeb,
Sebestian Handl a Dr Ziři Kornol
kteťi beš pochdby famj j!once z Německa pro
lestautsiého také odlud swé souwěrce německš
bez dťestáni do Qlomouce loudili a we fwých
wlastnich domech jim fchťxzkydržeti dowolowalt,
aby jenom strana jrjich počtem šmobutněla a
proti katolikúm tim směleji wdstoupili mohla

Jaká to odromná práce pro katolickěho
btskuda uprostřed tolikera sekt na nejwýsse zat
putilých a ke wssem šloččnům odwážuých Ale
ani tim uedal se skalopewuý welepastýť we

swých bohumilých úmyslech rozwiklati Cokolčw
ša prawé a pro wiru katolickou prospěssné
Uznal od toho nčupustil byt odpor takowý
byl samým hrdlem zaplatiti musel Zajimawo
jest slysseti kterak tento brdina we dlouhěm
českomorawskem listě cifaťi Marmilianowi wssecko
rejdy a ssmejdy tehdejfsich protestantů w Olo
mouct wdličUje a spolu swou hlnbokoU ltaď
tim wyjádťuje bolest, že nž wssech mirnčjsslch
prostťedrů wyčerpal aby pohorssliwé poehonm,l
wáni nekatolikúw na hrobitowě katolickěm za
mezil že wssak pťeď to wsse důwěrnici od prox
tesiantůw k nťmuewhslani, Dr. Haxase a
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Zan pisať mčstský, jemu wýhrůžčiwé činili
wýčitky we jmenU sttany nekatolicke w Olo
moUci zťejmč na srošnmčnou jemu dáwajice
že dndoncně i jeho žtwota fe ssetťiti nebndr
Já pate dokládá bisknp, „odwětil jsem jim:
že jest mi lehčejč Upadnouti w ruce ltdské nežlt
w rure Boži; byt nme oni rozfekati chtčli že
mně powoliti k tomu nenáleži; chtějilč Ulne

žamordowati Ueb zabiti že toho wůli a moc
maji, já jim fám osobně se brániti nechci ant
ady thi mne bráuiti měli k tomU pťtjiti že
nedám e WěrU, jsontě to slowa úplně bisknpa

katolirkeho dostojná Rekowská zajtsté a obdiwu
hodná mysl, která w nich fe obráži bezděky
nám pťčpominá erhroženost welikých biskUpr
ž prwnich křessanskýchsioletč np Zgnacia, Woe
lpkarpa Cypriana, Bthanasia Basilia a j,
ťteťi jako diamantowá neproUiantelUá šeď

oroti zUťčwým útokúm nepťátel Cirkwe Boži
fe postawili ani okamženim fe Uerošďakujice
siatky i šiwoty fwé pro ni nasaditi a tim do
kázali že láska jejich ke Christu a milené choti
jeho Clrkwi mocnějssl jest nad smrt horleni
jejich pro ni twrdssl nad peklo a že wody
mnohé (ňrastť nesmirných) nemohoU lásky té
nhasiti(Bis Salom Ulll 6)

Bonťe tyto za pťičinoU zapowězeného poa

chowáwáni mrtwých drotestantůw na hťbitoo
wech katolických nmirnily se poněknd w Olo:l

monri když netatolikum wykážano zlasstni po:
hťebisstě Bl slnssno dojista, aby ti kteťi po
celý žiwot od ťatolikú zarpntile se dělili, také
po fmrtt od nich oddťleni zůstali
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Kddž tak jedna zálržitoň poťčzena obra
til horliwý biskup zťetel swuj k jiným notťe
bám časowým Nemečti protestanti fwým kan
tolickým národowcům wytýkali že nemaji pťen
kladu difma fw w takowě bojnosti jako oni
a že tedd duchowně welmi zmlzilijfon. Biskup
chtěje swudnou námitku takowou š koťenem
wywrátiti dal pťeklad nowého zakona od Em
sera nťmeckého tněže katoliekého nedáwno
shotowený w Nčse na swůj náklad wytlstuonti
a ssťil ho mezi katolťky

Zelikož podrýwánim wiry i mrawnost we
ťejná zkázn brala a zlásstč stydliwost arudnost
ou tyto hlawni znafy oprade kťeskanského
žiwota u mč;ely: domáhal fe tobo wzoruý
biskUpr 1566 U magistratn Brněnského a
Qlomonckého aby z obou hlawuichmťst
Morawskoch wykázánd bdly drzostné wilnicc,
ksaré sire kapjtola biskllpská ze swých statkllwy:
pudila kteréž ale za to do měst dotčených se
utcxkly a zde Ua statry měsiskě oabotně pťijatd
bywsse dobré mrawy lidu pospolčteho porusso:
waly a tuddž i časný blahobyt jeho podkopá
wald N když těchto domluw še strany rad
městských nedbáno opakowal je biskUp pečliwý
rokU následnjťriho tťm dUrazněji Tim owssem
oswědčowal fe bistup wětssim a prawějfsim

býti pťitelem národa Uežli powolné raddd
Uxěstské které jemu takowé záduby mrawxii
tělesně z lichého lidUmilensiwi pťály.

Nejwice pak a pťede wssim k tomu pro

hlidal pečliwý welepastýť aby duchowenstwo
jemU podťizené žtwot neúhonný wedlo w čemž
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jemU sám co fwice wzorně fwitil K dofaženi
účelU tobo kromě jiných Už wýsse Uwedených
prostťedků (synody, wisitace) powolal r 1570
oswatěm Hawle do Ololnonce wssechnyopaty
a probossty klássterů jakož i plnomorniky kla
ssterU jeptišských, aby š nimi o zachowáwáni
přisné kázně a žtwota oprawdn ťeholného do
rokowal Tolikéž dťiwe Už naporučil probossto:
wt w Bruě Zanowi GrodeckémU z
BrodU aby we jmenU jeho powolalwssechtty
faráťe kraje Brněnfkého na poradU k fobě a

8 nimi o weledůležitých wčcech náboženfkých
jakowéž jemU bdl wdtknnl fpolečně pojedná
wal We wssech fchůzkách těchto jak w Qlo
mouci tak w Brně biskUpstým pťičiněnim pra:
cowáuo k tomu, aby katolické duchowenstwo
pojawssi weledňstojno:l ale fpolU welenesiladnon
úlohu fon pro fwatoU wěr katolickou obněm
wyšssi nadssenosii fe rožbáralo a wzorný žiwot
wedonc udatně a erhroženě wstupowalo w
tubý zápaš š četnými tehdáž a welmizarytými
dludaři

Kromě této borliwosti w cirkeronich wč
cech oswťdčowal se wýtečný bistup také wěr:
ným a poslUssným býti poddandm cisaťe č krále
swěho ačroli tento tak málo fwaté fnahyjeho
:wdporowal anobrž jemU fwou wrtkawosii a
bezráznosti jesstě pťekážky zawalowal Z na
poručeni cčsaťe Marmiliana wykanl welmč
odližne a nákladné ssestiměsičné poslansiwi ke
krali polstému w Lublině maje š seboU četný

a slawný pruwod w Uěmž byl i Zan zMaltu
zahnu par fwobodný pán zWartenberka,a



sš št::u ť:::siuerňý.

m. e :me! še.ec!:ú R:cménčwdsiřidajefe.
č:e;!:.x:čr :.x;d:č :r:x: a naťčl:i duchodll přt

ě!.en:u rx: .e::ch Ua uxčeld slrkcwni a Uáu.
:erč s:čx; .x:č t ck:dčm :xťecemoudron sse

.Žkšš :.::ž:č č:č:ě črdčn šákaš w:šborxlkh:?
d e.::ra ;dex :čr::š :: a :::n newadnruci uxěnec
č: o .:xjo e.x i::rd :š::nč ť:xwllt. Brotožee
B:su.: :ar: :::.xxuddgxrg::rč:udxo wolné wdzna:
:rau: čč.:d r.x:rd rduxrss:.ld domnčwal se Wrnsič

e:.x:rtťd šex !..x::: ar 15651 rťxdodná šawitala
d.xda„ .:ťd ed ::xdch l: ddl lrkdod rro Cirkexr
!.xe:r:rckon. Qš lx.xerd ňálo dl:cholrenftwo k.x.
ixssnč lča Mr:arčč red x..šo:am konnňoťe pod
xdeť: w Bre;ex Z xxelkčxšale ;a noňednicd lr:
č:oarr Ferdmm:da l kalxn:nkum dťtjimanť ročx
od:jl dowa!cxno dd!. ex. ťudrxš dUchowcnňw
kulxssučǧa kulolláe eex:xorre nart delo Uč,
chtčl tomu Brusič:owskřš add dx::xowrustwo
lo ua Morawč :x.xd dx.x;x.xrsřwtm kousistořex ci

xaxdtcxcefáuské ňálo„ wlda w lom šlenčow.xuš
fwé dtskulxskčrrňwrmočnoňt: a prolo šádm
člfaťcx ptn.eudlxčx„abd antorira čilš rráwon:cxc

ťonsistoťe :dodoteojx w Bra; ex ou dro d!lchowu
kalassnr Ua Morawč na nčxho přcxnesseua byla
Cťrnř :xodal :drodbn lu radč fwe ua uwá;exn:.
alcx la co přilelerčě nrotesianlskčbo .Uučru roj
dodla prolč btskUpowi a uedáno mn ntcjlllédo
leč pčxťná a zdwoťjlá slowa Clsaťt pak nau
mlnweuo že tukowrho prý rozhodnuti tťeba
dro upokojeni luterauuw a Bratrůw kteťi tcž
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dod oboji pťijinmji. Tak nš tenkráte wzdč:
lanci Ua Umoze oswicenost swou hlawně na
lom zakládali, nepťáti prospěchúm wiry kato:
lickča úsilowně napomáhati wssem jejim od:
důrcům. We wssech činech a spisech oswicencú
dotěxených bylo pozorowati jakési koketowáni
čtli milkowáni:fe š protestantišmem, a cokolčw
ltskem Uweťejnili, wsse jizlion nenáwisii ku
Uapeži pťekypowalo a propagandou prote:stcmts
siou žapáchalo.

Sotwa fe zpráwa o profbč bisknpowě cč:
faii šadané po Morawě mezi duchowenňwem
kalissným roznesla, leklo fe tolo náramně, jex
řžnakže až posud, nemajčc takoťka žádného nad
sebou dozorce a pána, žiwot nezbedný a bel
!U,xdnýwedlo a nyni Ua jednoU nad seboU
Uana a dozorce welmi pťisného miti mělo;
qu že jim welemilo a zcela po chuti bylo, U
wlťeowoluě fe dohdbowati podlé libůstek fwých
danu patronú či ťolatorů, od nichž w důchos
dech naprosto šeiwiseliu Brotož nemalá je opět
ťadoft projala, jak mile Uslusseli, že biskupowi
hh,clfaťe dána odpowčd záporná. Llle tato
ieltchradost podlá uo prawime: podlá, nebot
reldoroali fe záhUbnémn newdléčeni fwé dnx
chowlti choroby, tťssili se hanbč fwé u nelr:
wala dlouho. Brusinowský nebyl bázliwýžn
sieton, kterýžby jednim odporným krokem wyš:
ssxchofob byl fe odftrassiti dal, on opčt son
Uofbn U rifaťe obnowil, kddž tento na začeit7
!u r. 1586 do ?lugšburkn siihnnl, abytamněje

l oněm řišský ku pťisděwkům na wálkU projti
Tmlnm pťiměl. W žádosti té ličil biskup staw



ť.) ťtle:r kujuwdi.

ddúowexixa !a:xfxe!e čOud niru bidný a
::e;ro:xx: Žk: čš !l.řern:ň n tfon w mrawu
Ueř: Žšx!uš: !r:f.:č l rrťe rrlkawi a koli:
e.:r a Ž: ::xx:: xx:.::an rex :m sr oddomú;e
k!oš !u:::rerrxřrre :: x: Worawě jedo prac
du:nx.exr xť ::eťx:: a ťmu dowoleno bude i
ťa::sxe š::d rt:.::::rš TenrokráreMarmt
:.:: !:šče : !::.š ť:: ::xěťud dťlšntwdm se

nk:;::x. .:: r: .č d ťurrrč dřtwolila naťi
ťč. eťu:ewě čč:::.ux::č!a ť anšdnsku ode dne
26. ť:::nx::a 1566 add wesikero dnchowenstwo
kai ňnc na šk::a:rč do;oru dtskuna Qlomonx
ckrde fe !r!č: ::xlo a co dš:dod dekretn toho
uda:l nerrřa!nd a ne;dednd lčdož dnchoweus
ňxpa šewor xen; rakowčdo :drd dozoru wymao
da. Srolu rak dano latťúm napomenuti alw
desárek odwxidčlt nel!knowali.

Zat mtle lodo ;e:ůechli ducdowniri pod:
odoji ddlč rrěr welikým letnulim a strachem
porašeui nedr.t nemajice dcxťorčdo fwčdoml,
ldált re jeho bedllwebo došoru a jeho wťelěho
horleni pro káǧeň přimou Chlice tatowébo
jim nemiledo dozorňwi se fprostčti doslali ně
kolik swých aáňuchw do Brna ku pánům kteu
ťiž byli členowé soudu zemského abd spoluů
nimt proti bisknpowt wywstali Bánowé tt
nad miru w bludech rozbujněli rádi fe tako:
wěmU odporu dťidrU;ili Zsonce sami hlnboko
poklesli nechtěli tomu aby i jmi chorobsl

mrawně sc pozwedli a co possetilý na horečku
trpčcč UedUšiwec zpčrali se prott lékaťi kterd
jediný jejich duchowni chorobu wdléčiti mol)l

Horliwý biskup, sotwa že derret od Maro
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miliana wymožený uweťejněn byl hned se
také strojil, faraře podoboji wisitowati a je
dťisné podrobitt kázni K tomU cili pťtssel
zahy do Brna a žádal Ua členech zemskeho
soudu aby takowému wisitowánť žádných nee
rladlt pťekážek Sám hejtman zemský ač jina!
wssem sektám wolnosti pťál a protestanttšlnu
weždy nakládal, twáťll se pťece, jakoby nebyl
droti swatémn úmysln ďčskupown Ble nejn

wyšssl fUdi zemč pán zBofkowtc, hned fe
postawťl w čelo odporU ?lby účelU swého

tim jistějt dosádl fhromáždtl potajmo kolem
febe pány Utrakwistirké (luteranské) a Bratrfké
kn poradě a jal se jim dokazowati, že jedná
se tU o wěr, která prý obou jich siran fetýká.
Ježto rada ta ze samých laikuw sestáwala neo
bylo nesimdno úplného fouhlafu wssecbdociliti
Bán Kropáč jeden z pánu utrakwistických
oswědčil straně pámiw Bratrských. že rownčž
tač Btatru drý hájiti chce jako fwúch sonwěre
ců NqčežBratrský an ZaU ze Žerotťua
tnto zdwoťilost utrakwistlxw podobnou zdwoři:
losti odplatil pťipowidaje Utrakwistum tntéš
ochranU jižto oni Bratrčlm byli pťislibtli Na
to wsstckui členowé této porado podalt stižUost

na bisknpa hejtmanowt žemskemU kterýž stejuě
š nimi fmýssleje k jejlch stlžnostt rád fe prwox
jtl a jt cisaťt do YUgšburkU poslal. Tento
nawráttw se do Widně powolal hejtmana
Morawského k rozmluwě, čtceréžpťiležitosttdole
čeUý hejtman pollžtw ličil cifařt, jaké rošjitťenť
a zbouťenť ono naťi;enť u fplnomocnčui bisku:
pa QlomoUckého w zemi fpňsobilo, protoše prý
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čeli proti fwobodám a wýfadám (priwilegiťm)
země To Uslyssew cisar odwětťl: „Zestliše
naťizeni to čeli proti swobodám země tedh je
stawům na wůli ponecháno, chtějilč je pťiu
jmoUti čili nice Timto nowým wýrokem cia
saťowým byl patrně dekret jeho z Augšbnrkl:
opět ersseU an cčrať fe pťed bejtmanem tčm
sioro omlouwal ťka, že nezamýssiel něco ťu
zlenčowánč fwobod zemstých činiti, ale že tolč
ko Ustawičué biskupa na něho Ualéháni jej k
takowémn kroku pťimělo

Dťiwe wssak nežlt tato odpowěd cisaťowa
weťejnč bdla oznámena fpojili se panowé nž
pisemnoal úmluroou wefpolek že nebudon žádné
biskupské wisitace ua swých statkách trpětt Bč
fkupowi pak tat Ustanoweno mezi ntmi ma
drý kašdý Ua odůwodněui takowého počineinč
odwětiti „Wroroše Uelze dokážxti žebd kdy w
zemi této nějaké wtsitace bnly se odbýwaly,
anebo žeby biskno bdl faráťe na furd domzol
wal tedy také já toho UedopUstim aby bistup
na mojich farách faráťe ustauowowal e Zwý
roku toho jde patrnč Ua rozum že pánowé li
fe báli aby pťifný bifkup rešxmw na wlsitari
hlubokou pokleslosi kalissných duchownikúw od
pánúw na fary dofušených je wssechny nezaf
huxl a jinými dnstojuějssunč i zachowalejssimi
knč;imi jejich mista Uoobfadil Spoln zťejmo
jať zle fe rozjidal rar nákazy nlrawni we srd
cich tebdejssťcb Uaml a dnchownťkň odntch Ustal

noweuých a jak těžko bdlo tuejsslechetuějssmu
bifkupowi, pro toto Ua nejwýš nepťčzniwé po
měry patronatrté Urowésii šádostné oprawy
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Bánowé froětssti sami mrawnč pokaženi jfonce
horliwému biskUpowi wsserko kazili a spafono
sným oprawám jeho wzniku nedali Bezmezné
šabiháni jejich do bludisscě rozličných sekt pro:
testantstých potahowalo také duchowenstwo je:
mn; fary na fwých statkách zadáwali do těl
hož blndisstě tak že málokrerúkalissný duchow:
nčk na Morawě jesscě podlé starého spůsobu
prwých ntrakwistn smýsslel Wětssma jich pťi
šnáwala fe ke koufesi Angšburské, a tUddš f
lnteranstwi pťisnula To wsse biledně práwě
w tomto oádu Ua powrch pťisslo když pánowé
Morawssti proci bistupowi se fpikmxli, aby bo:
domilé účely jého zmaťili. Bodlé pťikladU je:
xšed spolčilo fe t dnchowenstwo Utrakwistické na
Morawě počtem asi 200 ofob afestawilo fpol
!rčUou konfesi která ponejwire š Aqustauskou
e?lugšb:xrrkou) čili lUterskou souhlasila Hlaw
n m jejčm sptsatelrm byl jakýsi dnchowxliť ka
ltssný, jmeuemBawel ?lkwilin čtli Wo
rrl Sjednorenč toto w jedné konfesi nnnnn

owssem dlouhého trwani nemělo protože každý
duédownčk nekatolický podlé chUti fweho pmm

ko!atora kašaci pťim:cen byl a protože wůbčr
w protoxstanttůmn sila rozptýliwá wešdy k roš
dročdeni púfobi

Snadno pomysliti, jaká nesmirná bolest
drdre sslechtxlého bistupa fwirula an wssecky
dxoš stoatě úmosly wčdel zmaťeuy a nikde do

::wri uikoe zastáni Uenalezal ani u těch, ktee
ťč; k tomu poswátnon pťifahou zawázáni byli
Brotož uenťt fe diwčtč, že jednar náranmým
sil napčuáuim jlnak nefmřmým zarmutkem
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wniternýmzáhy na těle ochabowal a chřadnul;
byltě na myski prawým mnčenikem; newýflou
wný bol Uad Uezdarem ohromného a nejssle:
chetnějssihonamahánč fežiral žtwotni silu jeho,
jak se to w báji ťeckéowelobru Brometheowi

wypraije jemUž prý žrawý fUp we dne uska:
wičně játra wyhlodáwal a jak toho zakoUsseji a
wssicknt kteťi od fwých Uciskowatelů dobrého

Uoědomi Uemajicich ustawičně býwaji podezťčeu
wáni wsselijak osočowáni černěni a hyzděni,
t swá Bohem daná práwa lidská widiwajť
zrussella od týchže tyranstých násilniku, jimš fe
Ubrániti Uemohou Takowi Utlačenri jfonk

owssem na mysli fwé ustawičnými mnčeniky.
Takowýmto nlučenikem wniterným bylk t

sslechetný btsknp, Uebol i jemU toranowé nee e
pťáli práw jichžto pťece fouwťrrnm swým ochou
rně propujčoroali t jeho nstawičně U cifaťe,ur
tenž nad nčho wěrnějssiho a obětowUějssiho podc

daného Ueměl ofočowalt a čeruili wssecky
twaté záměry jeho podešťiwali a na zmarx
uwáděli namloUwajčre cifaře na to, že Bruc
sinowský Uenť prawým pťitelem wlasti že jer

Uoln rozmissky a nepokoje tropi. Břťčinon pťer
bolestných takowýchto zármutku trpěl dustojnú

dtstnp Už od r 1571 na slee.in (a nebojafbu
nowějssi lékaťi fnad raději ťekli na játra);l
slábnul a mdlel rychle jak w nohou tať w rue
kou a mdloba ta rostla kdož k tomu zln r
1572 jesstě kolifa a kámexl te přidru;lld Nei:
sledkem toho wýtečuý welepastýť už w 38. rocex
wčku swého dokonal krátký ale welečmný žt
wot w Kroměťiži dne 16 Zunia 1572 a po
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chowan byl dle pťáni fwého w kostele ťádU
Jesuitského, jejž ď obzlásstni milowal láskon
Rozssiťlla se powěst, že prý od swých wlastnčch
slnžebnčků,tajných to nekatoliku bhl otráwen

Tak zassla krásitá hwězda, která na oba
;orU cirkwe Morawske zlarými paprysky swaté

dobonadssenosti neunawné horliwosii a pťiklau
dné mrawůw črstoty Utěsseně záťila; odstoupil
šbojisstě Udatný zápafniť kterýž erhro;eně
dojowal boje Baně; padnnl wznessený cedr

Lidanonský, proti němuž wichťire wztekle znťila.
J jásali protiwllicl majiče za to že thhem
š ntmi boji podlehnul ?lwssak bylo to poUhé

dani Bodlehnnlo owssem flabé zemdlené tčlo
:ebo ale fwatá wěr kterou až do upadu šaǧ
ňáwal šwitězila později pťece a za wěrnc ač
šdánltwě marné jeho rytěťowáni pro Eirkew
Boži ťorUnte ho wěnec nesinrtelné sláwy
Wrotiwniky pak jeho, jejčch hanebný charakter,
lejttb dodlé rejdy a ssmejdy, jrjich bešprawi
a Uásiluictwi historie ro pamětnire a fondkyně
čiUúwlidských w čafe na pranýť wystaije
ode;Uje a wěčnoU stihá kletbon i hanboU

š. 31. QstatUč biskUpowé Mornmssti w
dobč Mašmiliann ll.

Nástllprem wýtečnika Brnsinowskébo byl
jedo důwěrnik jehož jfme už co probossra Bra
něnskěhopoznalj totčžZan )(M Grode
c h š Brodn (1572 u 1574) Bocbázelt
še stareč,do rodu dolského a studowal silososii
a swobodná Uměni po tťč léta w Krakowě,

17
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bohoslowi pa! w Řimě, i stal se doktorem
práwa obého občaUskéhoa cirkewniho papež
ským notáťem, později kanownikem Warmine
ským pak Qlomonekým načež na probosststwi
w Brně powýssen kde takowé důwťry U swého
diskupa požiwal, že mU nloženo Brněnsko wisi
towati we jmenu biskupa a w témže jmenu t
dUchowenstwo kU poradám cirkewnim do Brna
swoláwati Wolen jsa za btskUpaMorawh z
weliké skromnosti zpiral se proti wolbč té wh
znáwajc, že sila jeho nestačť ťn fnássenť tať
welikého bťemena, a pozdějt teprwa přiwoliw
dotwrzen byl od papeže Nehoťe xlll, jemuš
ho Marmilian eo nejsnažněji odporučil. Zsa
miláček BrUsinowskčho kráčel i také wěrněw
jeho sslepějich Ježto fwrchowanou nahližel
ootťebu a profpěssnost ťádu jesuitskeho zlásstč
pro onen rozboUťenýčaš zawedlnž co probosst
w Brnč spolu se fwým bratrem kapitolným
děkanem Waclawem do těbož mčsta (Brna)
řád Zesuitůw a wssemožně ťeholu tu jak
w Brně tač w Olomoncč podporowal a
ochranwal zlásstť tehdaž kddž po smrti Brux
siUowského proti koleji Zesuitské Uowá boUťe se
sirbla, která ji ztázon brožila Z dowedl toho
U Mašmiltanal (1573), že nejenom nowé
nadánč koleje té bylo potwrzeno nýbrž že kos
leji té také práwo pťiťknnto na doktorstwi po
whssowati a wůbec wssech swobod požiwati,
jež ostatni starfsi Uniwersity tehdáž měld Nee
moha sám pro wisitaci w ta! rošfáhlé diocesi
ftačiti Ustanowilk tomn takě Šebeftiana
jFreritaga, opnta w Lonce, muže učeného
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a pro wiru kat. nadsseuěho Sau pak wino
to pilně pěstowal wědy jsa důkladuč w;dťlán
netoliko w bohosiowi a práwech nýbrž i wý
dornou wynikaje znalosti ťeči hebrejskč i ťeelé

kteréžto wědomosii ponžiwal k tomn aby Ue.ka
toliky ze samého půwodniho testu pjsma sw
porážel.

Co plody bohatého ducha fweho zanechal
nám kázani w rnkopisu a latinský pťeklad kao

lecdeš arcibiskUpa Zernfalemského Chrilla, tte
týž na jeho náklad we Widni tissrěn byl Bt
lař a Morawec we swé latinské htstorii Mou
rawy zmiňuji se též o jakěmsi žiwotopifu sw
Eyrilla a Methoda jejž prý byl z ťečtiny na
jazyk latinský pťewedl; awssak to bez dochdby
jest omylné smisseni a tožnčni ťecfých katčcheď
Cdrilla ZerUfalemského še žtwotopijem fw Ey
rilla aposstola Morawy Bohnšel uebiskupo
wal dlouho tento wýborný welepasiýť; nebo
nž 6 janUara (ledna) 1574 zemťel a byl we
stoličném chrámč pochowán

Zesstě kratssi bylo biskupowáni jeho ná:
stupreTomásse Albina zHelfenbUrka,
který hncd čtyry neděle po swém wyfwěcenina
bisknpstwi dne 10 Břešna 1575 fmrlč sessel
Načež nastoupčlna stolecMethodůw Zan xU .
pťijměnimMezon (1576w1578) rodilýMo
rawan z Telče o němž wssak teprw wdobě
Rudolfa kj ťeč bude do jehož časn bisiupo:
wáni Mezonowo padá. d



Zw m reftěk dwl!čllom;l tčto
don lčrr r úe:xdux ambliue Btlšsieho
Allol la ; !rdelllce rodosklontjtdyž
ňarrdč crs:x.u wťll l1575) fdrouážděm
xa !amxau dormli ad třu úplnč swoo
dodd ladožnič ltewlě rřiixkul karate
ldohlžellmojrml amluin ou raznosi které
iwe u rdlečnw dlsknpowiBwňnowskémnen
jeduol sc obdtrrwalt aleldr; pošotomtj bdlo
ua dolčeuw amdtskudrrl owssemnxelmi ntý
raučm wellkon rnr;elrň a ;maláwťlost, která
ce nž bránilt a oddorowan šdráhala a nepťi
leli chonlostiwě pole posinpowala Brotestant:
ssli ňawowé domábolň se toho na katolickýeb,
aby lito famt za něUcisaťe prosiliajim swoboe
do náboženské wdmohlj Wěc ta od kntolix
ctých pánu w jicbšto čele arcibisinp sial Ua
Uotaz wzata a pťedlonho rozwažowána tak že
ňawowé prolestanlssti nemrhouce fe lonžedně
;ádaně odpowědi dočckati welmi omršeli rel
ntali, a reptáni to wšrosilo w násamnoU roš
licenost, fdyž katoličti siawowé jsm oznámjlj,
že na tento den jim jesstě žádné odpowčdl
dáti nemohon Nedo podlé toho poznawall
pwtesianti patrně že katolťci o ně se siaratt
needtťjč,aaže jim samým wymaháni takowé
swobody ponecháwnjč Zdálo fe skntečně kato
lilum nedUsledno, aby onť co tnkowi fami rť
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faťe prosili. by něco potwrdtl a skejuč8 nim
opráwnil co oni za blnd powažowali jako ln
teranstwi a bratrstwi české. Nechtěltl oni jak
se ihned nkáže lnterand Utlačowari co swe
spoluobčanh; awssak nechtěli co karolici jim
fami wolnosti náboženské proti fodě wydobý
wati Kdo,ž jim to we zlč Uoloži:ť můžc?

Zesstě w tentýž den došwčdě l re cisať o
rozjitťeni, kteréš mezi stawy prorestantskými pa
erxoalo; i bylo mu welmi nemilo, še katolici
fe k tomu odhodlati nechtěli, k čemu jich staj
wowé protestantssli Ustawičně pťemlouwali.
Bťál si totiž cčsať aby katolici sami ho wy
zýwali a takoťka nUtill by protestantum fwo
bodu náboženskon pťiťanl Doswědčuje toho
zjewně odpowěď kteroU arcibiskUpowidal kdyš
tento kněmU w tenrúš den porady katolickč
pťissel a o jej .B wýsledcich jemU zpráwu dal
Cifať toti; wdcýkal arcibiskupowi že snad oU
jest pťičinou, ;e se to tak prexěliwá, že oddo
wědi straue podoboji Uedano; i wyjádťil rex
že mn welmi neltbo jest newraženi stawůw
jedněch na drUhc,aažedy chtěl aby fe w po
kojč fnásseli; nebo oU še UemUže prý býtt ant
proti straně pod jeduon, aui proti straně pod5
obojr, proti Utrakwistům; i doložil ti co pod
jednou pťijimaji (katolčci),maji rozkaz
Eirkwe; ti co podoboji (protestanti)
maji rozkaz EhristUw; a tedy že pťeje
aby stawowé fe pťátelsky mezi feboU froanli
a aby kn pokoji bylo směťowáno e ?lrcibiskUp,

který ro welepastýť katolický ťeč clsaťowU hned
jldez ostýcháni oprawiti měl poukázánim na to



m lmmzmbe!uim

;: :rzkuš erlm a rozkazeChrjňůw
ncčfu dlerxx Udrš jedno a že ldo
woůluwn Ct:eude am nedououcháEhriska
nňnťu lrid wdxxdal :akowon oddowěď
z m;nx mma wršeloň a čxrazmalatněloň
nsix skdomw::ala nedo odwťtil: Milo:
ůlw ddať: ňůě že ddch xá dťerád pokoj
nťl ale luenlx nn !xc knčšx :dododoji nedajl
n nnť nňmťdť ndadan a žalljl že fesektn
wskúen ulmšelsku po doluchdrži odnich
dd děžx č!w lwll oúraňodani žadaji Bl
ňedšfe d::l čxxx lt pak co šlčbo nic
lkaun Uuokmllprawiu jil aby po
krj da:i a lewali jied add Bann Bo
dl flu;ili jak xuěji !ěkdd jiebhnrd
Ubn l sobcnůxn oni u tou nepťrstawajl
l mstodrši.xču Wasx QxioaiCasařské suplikuji,
a dd; w w w oďdr;imji, tedd k Wassl
Quostx Cioarsr o nu seltikaji aWasseM
lek l. do rexUe m“ poručiti nťco a když x
lobe lesnz jde opť: jiuak račile poroučeti
Bd dak mlostiwd cifaťi, ja už uewim co
činitj, nrš pťerád Uch potoje ja dťj
swču ťádn zustáwán necds mi jesi
pokoj dán račtc bo spusolutie Na slowa
diskupowa odpoděděl cisať: Wssak (stawowč

pr:tesiantsne) ted uěco sepsati mjč snad bndcpo ol

Arcibiskuptedhžádasobějenpokojearadi
též konsistoťi podolei adh pokoj dala wssem
semin a nechala jich, Banu Bohu tal slono

ijak nuěji Zaka to zmalátnělosi mpsli,ž se už wseho powinného zápasu o dluc
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dem wzdeiwá a fama k fobť drawi: !ač dale
fe mrzeti a trapin? Nechl wťci jdou fobč žat
jdon Zaký to naramný to;dil ue;i úx:r
arcibistupem, jenž omrzclý a unamý žadá
sodť pokoje a me;i wdlečnýn Bruino:e
ským, kterýž čim wěcssl jemu fr zadalljt pťe
kažťy, tim důra;nčjfsi proti nin klade od:drr
afohě oddechu nepťeje leč až ;wdleué tťlc
jebo w hrob klefne!

Bodobnou chabost projewil texuýš atcx:
pasidť a spolu š nim ňawowč katoličti kd::
r.1575 ša pťičinoupolemickéhočtlispowčbo ta
žani probosstaStaro BoleslawstčhoWáclawa
Frolřta we stoličném chrámu fw. Wita we:
1ikč jitťeni mezi luletány aBralťimi dowň.alo
protože w nčm hlawuč prort nim bojowáur
a hoťka jim prawda powěděna Kdož lico u
cifaťe Mar niljana žalowali, jak.i se jtm ua
ramná sta!x kťiwda a urá;ta kazaniw Frml
towým, a k!li o!lj tolé; mwbčm wělfsi měrou
ustawičnč č:aiči ťatolikúm: ool dolčeno tazac:
tatolický za !o doká iu nejen od cifaťe prolc
ňantum pťiliš powolného uobr; i ode ňawuw
katolických tenkráte welmichabých, a co Froma
uejwice bolelo a čedobd se nejménť bylnadál
x od famého arcčbiskupa swčho Broto; wsm
dráwem stěžowal sobč teuto že nikde zasiou;r
něho zastáni nenassel aui tam odkud nn ta
towého slnssně fe dostali mělo

Bodobnon zmalátnělost a pťilissnou po
wolnost projewili též stawowě katoličti tdyš
protesiantssti stawowč sobť u cisaťe ňčžowali
žc tatoliri je podezťiwaji, jarody jesuily chcťli



Udlxm a juč lřwdd na katolicich páchati
Ze u:o ddčtrla od ňrand katolikůw nebyla
umnddtd.i bdlo dozajtsta nad bilý den
zřewo Nedo fdd prolestanli kn tať,om
rdduxu jrsmnw edln uemčli? Kdo ťadn tor
do, to !:čzixckt kcčslčlssčdo foka swtbo, erfock
čowall a eatll jrl douctnd mohli k jeho zkaze
uepracowall7 Tatté; prawda codcnjasuá byla,že
ka;alelč jejich na Ctrkew kalollckou tehdáz wssecken
jed Zlolajacnoňi wdedrlowalt co starý pobtmstd
Baddlou ja wdroedčxuučcxaženjkdc, kdekoltnad
wladd re domodn aneěo jl už w rukou měli, katolie
kún wododd nábo;rnsté nepťali Z w famhch
Čecháed a na Morawč dosazowalt prolestant
ssti pám na farn katolické kazatele luteranskč
a nltili lid katoliáý k odpadn od siarč Eir:
kwe Čirá to tedy prawda dyla co katolici
trddaš protestantum wytýkalt a neděla se jm
wýčitkou takowon žadná kťčwda leťece kdhš
dsotestantssti stawowé wýsse dotčenoU siižnost
na cisaře wzueski chlácholili je stawowe kato
ličli na suěmu a wdznáwali še prý fe jjm
(protestantum) lakowými podezťiwkami bezpra
wi čtni a že oni (katoličti stawowé) úplnč pťeu
swědčent jfou o jejich pťiznť ke katolikům Tak

aspoň mluwtl w čele katolikúw na fněmn pan
z Rosenberka a tonto ostýchawonústupnostť
patrně doswědčowal, jak weliee Už tenkráte strana
protestantská zmohntněla, jižto katolici, ač dobťewix
děli coproti nim kuje,cirouprawdu do očlpowťděti
nž fobě netroufalt Když tonečně na snčmnňe
tim r 1575 luteranským stawům swoboda nao
xhojenská úplně pťiťknuta byla, odmlčeli fe Už
atolicč a jejich arcibiskUp docela a dťepěli w
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choulostčwč nečinnoski.tatowol uěrol, še llteo
ranssti siawowé jejicb fuásscliwoň (ronučj jex
jich nečinnost) wychwalowali a toliko U kol
sistoť podoboji fobť stěšowali To učnúli wex
nowitě U Rndolfa který Ua tťetťm fněm
zemskem l 1575 dne 21 Sepc na požada:li
cifaťe MarmiliaUa co kral český u;nán a to
runowan byl abh brzo seim wesiawladd ljal
nebol otec jeho rokn následnjiciho umťel

ll. Zlaw jinnwřrrinu lťtumč.

š ZZ Nouwlřcstčllci
Broti wssem ;akoUUm jimižnowokťestěnri

(anabaptisté) že zeměfe wdpowidali zachowald
fe pťece, zlásstě na Morawě četnč jejich obce
W Čechách jen poťidtu sc jednotliwi nowokťe
stťnci wdsihtali nikde netwoťice nějafou obec
Až do fmrti Ferdinanda l (1564) rozmohlo
fe na Morawě proti wssem jeho rozkazum asi
70 obci těchto bludaťůw Bo celý ten drahnd
čaš co Ferdinand rášný panowal neodwážil
fe nikdo z pánůw na snťwU Ujimati se jich
byt také na swých statkách je bylpťechowáwal
Když ale r 1567 Marmilian sněmu zemskéum
zaton k jejich wyhnáni ze země nawrhnul
osmělili fe nž někteťi páni a rytiři jich hájiti
a ro důwod jedině to Uwáděli že nowokťe
stěnci jfoU welmi UžitečUi poddani, jichž prd
neméně jako židň beze sslody obecenstwa odo
siraniti nelze Wssickni fněmownici prawdu
slow těchto potwrzowali, a skutečně nedalo se
zapťiti, že sektaťi jmenowani byli lidé pťičina



r:: ckulnrwr!l Me. č::? :“!:.w!:ddňa.
m: : muiu uucud.xuene::x:: ::: uax
l : xušaurťm Qo: : š: : d:::ť.:x.d.xf:d
mxr dšxr!u !:l::nr: Uxxu:.ss: :o čť:
xúu xrč.: a rx:::xčř: ! ::u:::axl a mlu
m ťušm 8: .a: rť:!x: :.e!.xnjoěčssl
!xž:o Qša.xexel::a.u Ž.:J:nerx::uč:t !oelko
lúťš lž:.ckrra;šdš::!: x:.. : rǧdčúaw.:jllxe
k Utm nrr::: :o.u.: d.chd:ao.il,še
dasil tt:n rň:.:Z ť: rǧ.x: dodrýchlsdoi
swuň icršná u „

!ejxraděu ue lsapoalč se tllo edytťl nčs
neč!i blld:ň d čmdxýed krajelailb, neúrodnš
hm pak reidčmecháwalljtuejazyčajleúm, jmel
uoditě Slowauúu Ntuw co skupowáwali
obili a sice uajeduou ue po mťťicich, nýbrš u
welikěm muožňwi, aloy timto fpůsoldem co Uejx
larinějl natoupili a uapotom po wťřicich prou
dáwajice tčm wice wydělali. Byli trdy chyx
trýwi sspeťulanty w obilč Tolikéž ččuilč 8
dlnon a co dowedui prúmyslnici wyráběli zni f
ssselité skwostné a drahocenné látky,z tak že
tm z toho náramnč weliťé nžitry wyplýwaly.
Nťmo to zakládalt téš jiné wýnosne lwdowy,
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jačo piwowáry a mlýny, waťili pťwýhorně
piwo a co nejwhodnťji a nejwýtečuťji zaťčzoo
wali fwé mlýny, tak že t tyto jim wellké dú:
chodyUesko. Wssecko ftwostnč. a drahoceuué to:
w:ry sslexchcaloliko od nčch brala, poněwadž
uUi je co Uermělejč a uejozdobuě,jč zl)otoroog
walt. Za toU pťičinou jejtch osazowánč ua
statcich powažowáno ode muobých dánúw co
bmotuý uštcer a mnozi stark.iťt práwě z ujch
sodť slušcbntctwo wyblrali.

, Wxse tyto hmot:lé drofpěchy llwáděxlo od
daaůw a rycčťúw ua fněmu t obhájeni Uowo
ťťestěncúw Marmilian wssak neminil na tyto
ušitko ohledU brátč, a žádal, aby fe bludařx.
dotčeni wssirkui ša jeden ro: ze uzemě wystčhop
wali. Kddž ale stawowé opťt na něho doťcsl
dal,i, aby jich Uonechal w šemi pro wýěwruš
drace, jimiž důdu w.xlmi užitečučx w;dčláwalt:
dowolil poněkud a wyjádťtl fe, že moho:l až
nxxdalssi rozhodnnrt jesscč po nřjaký čaš w
šeml trpini býtt. Dato pak fhowčwawostk
Uofookťestčucúm prodlouštla fe až k bitwě n.x
Bllč Hoťe (1620) pod Ferdinandem 11., kterú je:
hllednásledujiciho roku ze Zemčwypowidati oočal.

Wowážimeli oo:rěkUd bedlixočjt weltkou a
chdtron čtnnost nowokťestěnrúw pro zemský blr.x
d,ohdt a rozkosse tčla, nemúžeme nr.x;ežozorowatš
te drawdy, že fektciťlr dotčeni fobě počinall čo
dfaroi Kaiuowcň čtlt fynowé Kaina, o nich;
Utfmo fnod prawč, že blaho fwě toliko na ze:nt
bledali a š.lkládali, a že k tomu účelu stawělt
beOdcžčn:iměsta„ wonalšzali hndebné nástroje,
wdkahěli roǧličné lzbr.mě a collko o blahobyr
šemsth wssemožuě pečowalt. Bylit to prawi



: xrŽd:č::kuačlx;rjnýmll daleitin,
kdd

d:.dčr uscll. Z počám sicr plal ten oř:wál
dél wlxkd rd lrd ňeťi lj ddacátý tok wěku
srtdc rčňwcňd poždéji ale takě od těch, jenž
lrprw desard rok dčkl wčho odldhli; a plal
tel ;rdssu dodlč ňáťi od pauácn grosi na
tolar Boičze nseli coliťez z jednotliwých
donu w medž kuedyň něli plaliti daň a sice
w nrwded letrch 12 Zl. coš tenkráte welikč
lwlu pemze, ale w dalssich letech wzrostl plat
ten aš na 90 zlalých Z lze ťiri, že ani žide
neodwaděli tolil dam co nowokťestťnci, a plath
td o nejdťtssi pťifnosii od mch brány; zpiralli
se takowý dludať proti tomn, bhlo mu wzato

zjnle, winobrad dobytek a on sám zahnán
d nu na pťi!lad u takto čteme we spi
fnkm Qlomonckébo při sw Zaně Kťti
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teli 1609 xzr): Nowokťtěnci muuo pťedesslou
stčrlr kteronžpťi dwacátěm gtosl spramjr
z každěho domn a mlejnn tdež fwé lnchynč
qu aby po osmdesáti zlarých ročuědá
wali, a těm osobám přisešným, kteréž w tčch
dťdinách k whbiráni zbiret naťizend bndon bez
odpornosti odwozowalt Baťltdy se w tom nž
mwolťestťnci w kterém miňč na odpor stawčli
a takowé fbirky dolčené pťisežným osobám od
febe dáti a odwesii nechtěli maji tyž (tcže)
osoby moc miti z jejich stalkúw bnďto od do
dytta, wina obili, neb jtných nžttťuw jejich
wezmonce to zač sprawedliwť stoji, prodati, a
berni dotčenou spráwice, jesiliby co mtmo to
zbýwalo, jim zafe anrátitt. Z kteréžto fbirkd
páni na jichž gruntech ti nowoťťtěnci fedi,
sami se pťiznáwati maji Bodobně čteme w
knihách fněmU Morawských r 1618 žc pro
nchránčni žemě pťed nebezpečenstwim nzawťeno
aby nowokťestěnct z každého domn swéhošl)zl
platili ježto židúm loliko jedeU zlatý morawskd

(o 30 grossich) co plat nložen, a Ustanoweno,
aby penize ty we don lhntách byly odwedmy

Ze spifu Bratruw wime že tito scktářt
na tři wětwefe rozlissowalt,na Gabrielity,
Sobotnikd a komnnisty čilt společni
kh, kteťi i Hutterowfkými sionli a jichžro
w nejwětssimbylo počtU Společnikamt
nazýwáni proto, že nejenom statťh, nýbr; i

e) To wzaco z lUih snťmownich archiwu zemskébo w Bmč od
1569 16,28 !de wsseáo na sučmu a w úkadech wde „

dnáwano w nassem morawstém čili českoslowanskémjentlur
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šeny jim fpolečným byly jměnim xčili že mřlť
fpoleěnost statků i lože Bro toto hanebné
obcowani, kde žadného nebylo manželstwi kťe:
slanského nýbrž kde toliko společné tropeni
necudnosti za prawidlo pťijato zasloužiliowssem
nejhoťčejssichtrestů jimiž také jaružpowťdwo
w době Ferdinanda l nejednou stlhani jsonx
?lwssak dodati mnsime, že dodlé zpráw Brar
trúw, kteťi w tom ohledu docela hodnowčrni
swědkowé jsou, na mnohých mistech welmi
chwaonU kázen mezi febon zachowáwali Za

ton pťičinou pozorujeme že i mrawně zachox
wuli panowé jako anowě ze Žerotčna nowox
kťestěnre na fwých statcich ochranowali Tat
činilžn. p. l. 1560 bratťt Zan .a Jerčich
ze Zerotina we wsiWacenowicicb w
kraji Hradisstském (Ua Morawě) kde zname
nitá byla obeč Uowokťestěnrů jtmž dotčexli dá:
nowé leš w doluim gáwodě našýwauý ša rox
čitoU činši ku planěni ppnechalt, což jim r.
1612 Zan Zetťich zeZerotina na Slrexx
žnici jesstě jednoU potwrdil Dwě léta pťed
tim ofwobodil pán Ua Slrážnici Jaxl Be:
dkich ze Zerotina sbor Bratrňw, jakož 1
majetek nowokťestěncuw w městdsi Welkc

(w kraji Hradisscském)a we wsi Jaworllr
ku ode wssech panskoch dáwek e)

Q prwých obcich fektáťú tčchto ua Mo
rawě jako w Mikulowě w Hustopeči, w:

, Wi; str 5 a j spisalp N boťe Woluebo: die Wiedcxtáu
fer iu Mčibren (Noworřeftčnci na Morawš„ jeho; jsnxč
zde nejwice užili
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Slawlowě Rosirieb Bllerodicicha j. lžr
minnlých dobach mllweno Bodottuouti zdc
dlužno že také na jinýchmiňew Rotawd odce
nowokťestčnskčse nalégaly, jako n p w Bl
čowčcich (mčňě) kde okolo r 1537 Qldťted
Stadler ňaroňouobrrdyl,w Šaťwieich
kde (r 15W) Jan Zimraner Tdrolak r:
fnť dro fwé spoluwěrce nowoťťešlěnskě skleideuu
w Čejtowicich (u Hodouiaa), kde jakýň
Bart Niedemader (1544) nowokťeňěnsúm
kágal w Damboťicich kden;roku1550
wolečnd dum hospodaťsko a prumdslni sodč

ětl dočali, w Bodtwiuč kdč takowú
okolo r. 1557 wdbudowali, w Němčtč:

ťach, kde r 1562 společný dum fwúj dostar
wili w Trachtině (městysi) kde r 1567
takýsi Bnrkarr Bcimerle kázal a co kašatel
žiwot waj dokonal we Wlasatirich (mě
stysi) kde w témže roče sl dúm s:wlečl:d wd
;dwihll w Pťiďicich kdemlýnařKlemr,
roku1578 Betr Walpor čtliScheerer
jich oblibenými ťazateli byli, w Nowých
Mlejnech (wsi), ťdeod r.1593n1596 we
wálkach Uherských mnoho sskod na fwých do
fpodaťskochbudowách utrpčli; w Bochticich
(wsi w kraji Zuojemském) kde jim r. 1597
pein statku dům fpolečuý 8 dworem, ješ tam
Už do 40 let mčli, odňal we Frdssawě
(wsi),w Kobelnici Kťišowě MikUl
čicich Biloxoicich, Brussáslkach Twr
dontcich Lanštorfě Lanžhotě Sta
ré Bťeclawě kde wssnde doxny jejich od
wojska mimo táhnonciho r 1602 drancowány
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Tatéž pohroma zastihla domy jejich r 1806
a sice kromě jmenowaných práwě osad také w
Dunajowicich, w BoUzdranech, w
Nosislawě, w Mozkowicich, we We:
feli we Slawkowč a Němčicich. R
1617 wzal jim pán na Wlafaticich hrabť
Wit Zindťich tamnčjsst dům společný š dwo:
rem jakož idwUr w Basohláwkách, což
oUi wsse byli od otce jeho dťčwe dosti draze
koupili Nejwice pak sskod jim r 1619 woj
skemDampierowým prfober w Mozkowi:
cich weKťtčnicich (Stiegniš),Bolehra
dicich Bilowicich, wUhťicich,Dambo
ťicich, Miknlčicich aj WesiUěšjim w
tom roce 14 domů fpolečných a ssest sskol fpá
leno dwanáct domU wodrancowáno a mnoho
dobytka, zwlásstě na dwě stě koUi odňato Na

Žčdlochowském pqnstwi widime spolky jejich
rozssiťeny1 w Zidlochowicich, kde zna
menitý dwňr š polnostmi a dwěma zahradam:e
mčli; 2 w Pohoťelicich kdekroměmno
hýchpoli také winohrady a kuš lesa jmenem
licha,j fobě konpili; Z w Nosislawě kde
jim 9 kusii tak ťečených „fadů mimo dwa
lánd a jeden dům š polnostmi přináležely;::
w Bouzdranech kde dworec jejich zedwon
domů sestáwal k Uimž Uejenom asi13zabrad
nýbrž i mnoho poli pastwiska brnsirna (sslei
firna), walcha, koželuhna mlýn a j patťily;
5 w Wťibirich kde mimo pole, lony, wie
Uohrady také kowárnu měli

Ač kU konci rokU 1620 byli mnoho krnn
tosti od wojska witěziciho, zlásstč polske“ho, zao
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kusili: pťece mira sirasii jejich teprw dowrssena
r 1621 a 1622 kde jejich ze země wystěho
wáni pťifně napornčeno a ponejwice prowe
deno Tenkráte ze 24 domů společných na
Morawť wyhnáni jfou Z mnsili wsseckyswc

dwory, mlýny, liusy, sklepy, leso, pole a wino
hrady opnsiiti a témčťšpráznýma rukama ode
jiti Tyto společné domy, z Uichžto wykázáni
byli, jmenowitě jsou: w Nowých Mlýnech
Šakwicich Kobelnici Trachtině NoUzdranecb
Bkibicich, Bobořeltcich Nosislawě Slawkowě,

Hersspicich, Bodiwině HodoUiUě, MlkUlowě
Nťmčicich Alerowicicd Kťtěnicich, Wyssno
wém, Tawikowicich, Čermákowicich MoZkowt
cich, Damboťicich, Uhťicich, Lanštorfě Eejko
wicch a Zidlochowicich Ostatky jejich opěto
waným tožťazem hejtmana zemského kardinala
Ftant. Dietrichstečna r. 1624 a 1628 wypoa
wědinh ze země.

š. 34. Ulrnkwistč čili kalissnici a Lntberú:

Ui w těto dobč až do roťU 1571. ZrU:

ssčni lompaltat.

Kalissnici čili Utrakwiftč w Cechách stált
pod prawomoci konsistoťe podoboji w Braze
Kalissnicč na Morawě kteťi ji rowněž tak po
drobeni býti mťli málo o ni dbali, ježto fami
bisknpowé Morawssti takowěmn podrobeni pťe
káželi nechtice jednať trpěti aby cizi konsistoť
w jejich diocési cirkewni prawomoc prowozo:
wala a jinak také doufajice, že takto snáze
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bude kalissniky 8 Eirkwi katolickou úplnť sie:
dnotiti a jejich dnchownikům dalssi od Ečrkwe

nchylowáni zamezitt
Cifať Ferdinand l, jak jsme pozorowalix,

odňal stawům zemským práwo osazowati dlú
libofti konsistoř podoboji, chtěje tam nstanox.xoiti

osoby starokalissné jimiž by možná bdlo žado:
siněho o Cirtwi siednoceni dociliti ?lwssak po
fmrti jebo byl wýsledek těto proměny w ofa
zowáni dotčené konsistoťe zcela opačný DU
cbowenstwo kalissné dUchemdrotestantským
skoro weskr;e prostoUpené odwrátilo se 8 weli
kon newoli od konsistoťe we které seděli mu
žowé od cisaťe r tomn Ustanoweni ady du
chowniky kalissne pokatoličili Nic nedbajice

na takowou konsistoť ducbownici ti chwálili a
ssiťili bez ostychn náuky LUtherowy, a nťkteťi
znich kazalt i w dnchu Cwingliown neb Kal
winowu W tom we wssem je patronowé je
jich borliwě podporowali U:tťujice wsse staro
kalissné a ťatolikd Za tou pťičinou ofmclou
wali se duchownťci ti weťejnč mlnwiti a horxex
liti proti mssl fwaté, droti wsselirým xposwátx
ným obťadům katolickým zlásstě proti procesim
a to wsse ačkoli od siarokalissniků druhdy pilně
zachowáwáno, počali nyni směle opomijrtl,
aneb wsselijak mťniti Bodstatná proměna tato
lalissnictwi nejzjewněji fe Ukázala w tom že
jak sama konsiňoť podoboji l 1572 wyznala,
skoro wssickni dnchownici kalissni tenkráte už
ženati byli ačkoli jim toho podlě ťompaktat
dowoleno nebylo Obrali si tu patrně dncho
wnici ti za wzor Martina Lnthera, který zruo
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ssiw swé slibh ťeholné Kateťinu z Bory, rte
rouž bhl odwedl z klásstera za manželku po
jal Spolu též do oči bilo že starěkalissnictwi
fe už pťežilo a w obět padlo nowotám Lu
therowým Nejzťejmťji to widěti budeme w
ndalostech r 1575 thž stawowé čessti na
Marmtlianowi U wolnosti U wiťe žádali, nee
mčla konsistoť podoboji wice než dwa členy
z pánů několik rytiťů a jednoho mťsstana ke

swé straně a ti mohli fe ro posledni za
ňawatelé kompaktat powašowati Q pokleslosti
dnchowenstwa kalissného dodáwaji se nám z
toho času úžasué nákresy P)

Mnohem horss jesstť tehdáž byli dUchow
nici lnteransstť kteťi zjewněji nežli kalissni ke
konfesi !lugoburské se pťiznáwalt Blaboslaw

jstarosta Brater liči je we spifech swých co
lidi newzdělané bezbožné žiwot ničemniků we
douci a botowě ke wssem zločinům pro zisk
časný Čtou prý rnihd Lutherowy a wychloU
baji se čisiým ewangeliem ale prawým Luthe

9 Uǧ r 1543 kde mrawni siaw duchowensiwa kalissučbo po
Uetud lepsiř bdl woltčil je Au;usta we swč kui;e: „Břo:
Zana lu usty a kučzstua kalissuédo co nad miru po!lrslé
an ujisstuje, žeby kalissni duchownici ti byli nectnť ne
mrawni, hrdť phssni lakomi, Urrutni, nclitostiwi banci beš
dobrotiwosti beš sw poslussenstwi nesworui. neřadni swa
tokupečň neumčli Uečislt, smilnť cizoložnk rozlossuť bo
dpwni, lehcť ncpoďožui, ssafsrowm žerlyři, zahalewi ton
lawt ktčcmnlci, brači zrači, zlolejci, opilci, frejiťi kubč

posmewači přemčtaci Utrbači ;lodčji, mordéři, wrch
mstem a Ustanowenim i zřizenim jcjich, tčž i obecnéun ne
poddani swčwolni nezwedeni, nepokojni bouťliws msliwt
láwťstjwťa a fratce mnobým bťichům pťiwdkli kázuč Ebri
siewd w Čirkwi zbaweni a ncskresiatedlui a t d (Wiz str.
372 Qbranh Martiniowh)
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rauum tolito w tom json podobni že prý sobč
ženy berou ?lno dokládá Blahotlaw dopn
stilli se kdo welkěho zločimx a obawáli se za
to tresin hledi, aby ordinowán (wyswěcm)
byl na dnchownika luteranského nebo wstono
penim do stawu tobo prd tteňn jisiotnč njde
staw ten jest paebatelnm žločtnu nejbezpečnčj
ssim útulkem nu Takowý žiwot wedli teb
dáž ti kteři na katolictoU Cirkew weťejnč fo
čili ji wssemožnou hanou odsypáwalč, a za
starý Babel smilstwim natašený ji wyhlasso
wali: a pťece u podiwno to slysseti! lid se
bláznil celá měsia jich posloUchala a po nieb
tťesstěla bohaszrně drojice proti Cirkwi Boši
Ze pak onino dUchowniri tak prostopássný ži
wot wedlt, pocházelo dilem odtud že Ueměli
nad seboU žádné konslstoťe žádného fnperiu
tendenta, žádného dozorce wyšssiho kterýbo
je byl Ua Ugdě držel; nebo tohoto zťizeni jtx
sstě mezi nimi U naš nebylo c:le každý z nirb
ňál toliko fám o sodě nejsa žádnému odpo
wědným a od žádného UeZáwislým leč od lěch
kteťi snahy jeho podporowali

Nahližejice pak duchownici ti že sami o
sobě siojťce snadnějt poraženi býtimohon spo
jeným pak silam že mošnějt jest thěziti po:
čali též mezi sebou spojowati se a aspon ze
wně jednotiti nebo co do náhledů xtabozen
ských, ač Lntherany senazýwali, pťecenáramně
se rozcházeli tak že mezi nimi Babylonská pa
nowala zmatenice, což biledně ukázalo se když
o takowé Lutheranůw siednoceni w menssich
okresech pokusy Učiněny, jako n p. w kraji,
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jehož stkedtmbyly města: Brostčjow Hraz
nire a Brod Uherský, kdepan Wojtěch
Bernsstejn nowoty naboženskézawádělkterě
donejwice w dUchu Cwingliowll nčiněné pončo

kUd luteranstwim zmirnťny jfou a w tomto
kraji koťeny pUstilh Náčelltlrem této sekty stal
če fám nejwyšssl sudč Morawy pan ČerU ox
borfký z Bokaowic We krajich kČeu
chám bližfsich, jejichžto stťedem byla Welká
Meziťlče, zahniždil se Utrakwišmuš luteu
ranstwi německemll pťibuznú W čele jeho
ňáli němečtibrabata z Hardeggu kteťi
teprw nedawno sobě na Morawě byli statky
konpili a k tomu pracowali abd jejich panstwi
w cčrkewnim ohledu Witenberské bohoslowné
ťoleji pťimo a bezprostťedně podťizeno bylo
Jednotliwá města,jako Jihlawa a jiuá stalh
te w tomto občasi rozhodně luteranskými a
neuznáwaly nad seboU žádné eizi prawomoci
cirkewni

Bodoblwn wolnost a erdwisiost ode wssi
wyšssi autority (mocč) hledčli fobě iealissnix
duchownici na Morawě obhájiti, jak jfme uš
wýsse pťř ličeni činnosti Wrusinowského podoc

kli Zbúwá nám tUto toliko jesstč pťidati slo
wa, jimiž Blahoslaw pokleslost tohoto duchol
weustwa a jeho náramné lekmxti pťi zpráwě
o dozorn bisknpa Olomouckého popifuje ťka:
Kněži Morawssti podoboji, kteťiš tU okolo
Brostějowa, Hranir Brodn Uberského a w
lom okoli jfon jfoU lidé žpleteni jedni se drol
bet 8 českými kalissnčky a kompaktatniky ponč
kud w nččem srownáwaji, jini nťro fmyslU



406 aalissnia

Lnterowa a jtni Cwingliowa fe chápajicš a
jato nepeťeni rlnkowč w smyslich se pletonce a
w žlwotč nepobožném témťť wsslckni i těm doa
stl hloupým sedláťům jsonce známi, li ťkn,
kněži a faráťowě zwěděwsse o tom, co btsknp
jedná za pťičinou skroceni rozpnsiilostt kněžskť,
Uleklt fe toho nemálo, a někteťi z nich pťed
:aěkterýmř obecnimi Bratťčmi nemálo o tom
nalnwili, dčskupa člowěka lstiwého a rozlťceného
prott prawdě býti prawice. Z fhledawsse fe
nekde nčkteťi z těch kněži supdlikacč sepsali a
dodepfalo fe jicb dráhně a wyslali ze febe tťi
kuěze š tou snpplikaci do Brna ku pánůmš
ldež se bylt ke dni sw. KunhUty sieli podle
odyčeje k foudn. Ti kuěži, prwé nežli té fuppťťe
kaci podali, ssli ku panu sndimU, nebo tenp,an
dťiznáwá fe ť těm kněžim, ačkoli š nimi malo
člntlt (má), a skoro arčanskěho fmýssle!lť jestn
a fnmmou člowěk zpletený a syn fwčta, awssak
Ue nepťitel Bralrský, i radili se ti kněži pána,
majiali té fupplikacť do soudn podati.ck Co pa,ll
sndi jim poradil a co wůdec protestantssti pau
uowě Učinili, aby spasný úmysl biskupůw šmae,
řili, Už nám známo. Staw tedy bluboké mrawnl
Uokleslosti n duchowenstwa kalissnébo na Mox
rawč zůstal neproměněn, anobrž zhorssen.

z R. 1567 pťissel cisať Marmilian U. er
nejprwé co král český do Brahy na sněm ztll,lp
ský. Bťiležitosti té poUžito od pánůw ntra,kwte
stických a Bratrských, aby kompaktata co š,afoll
zemský bylh dokona ersseny; nebo takowymko
zrussenim mohli i Bratťi i luteráni donfatl, še
nabudou swobody náboženské, které až pofawad
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jedině kompaktata co stará ohrada na záwadč
byla Blšy swým úmyslem tim jistěji prorazilč,
nawlikli to tak, že fwuj náwrh náboženský foru
mUlowali w tato chytťefmýsslenaslowa: Král
rač ochranowaci rnku son držeti jak ňad kao
tolikami tak nade wssemi kteťi wečeťi Bánč
pod obojipťijimaji e Do takowébo dekretn mo:
dli owssem wsserky protestantskě sekty zahrnuty
ddti jelikož wssecky wečeťt Banč pod oboji pťi
jtmaly B hle! stmrowé ti skutečněplán fwůj
prowedli Cifať pťiwolil k náwrhn a kompak

tata ro záťou země české zrnssll Zaka to ohro
mná promělla we fmýsslenč Uaboženském w Če:
chách! Bozorowalil jsme kterak pťed 131lety
dotčeUá kompaktata w Braze š nejskwělejssla
nejhlnčnějssč siawnostč prohlássena jsou, jakými
welikými witězstwťmt české zbraně sněmu Basi

lejskému wyxlucena byla a jak mnoho sobč Če7
chowé po dlouhý čaš na ně zakládali krwawé
bouťe tropťce zdáloli fe jim že jim někdo na
ně fahá ?l hle! Uyni je co balatku a dět:
skou hračku odwrhuji a za fwrchowane a pťeu
radostné witězstwi pokládaji že jich zbýti
mohli.

Bťi tomto žrUsseni kompaktat wyžádal
aobě Marmilian toliko ujisstěni ode stawůw,

;e pťiwoleni jeho ku zuičeni kompaktat neoa
tewťe fektám kaciťským bránu do trálowstwi
českého Takowého njisstěni ochotuě ode stal
wůw dáno a Ustanoweno že prý jen kťestané
w zemi té trpini býti maji, kteťi se podlé slo
wa Božiho ťidi u Timto fpůsobem owssem
ani jedna felta drotestantská nebyla wyloučena,
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nebo kterýby bludať byl netwrdil že se jedto
nť podlé siowa Božiho ťidi? u Blby pak wý:
možnost tato dowrssena byla prosili stawowe,
aby ofazowáni konsistore podoboji jim zafe
se ostawilo Cisať, poněkud Uwážiw weltký doo
sah práwa takowého odpowěděl wymykawť
ťka že ťU pojednánč tar důle ttých wěci Už neu
ni kdy a že si to na podruhe ponechawá, až
rotiž opťt do Brahy pťijde pať že stawům ton
do neodepťe wykažoUli fe takowou wýfadou
Brožatťm že žádáž, aby toliko slibilř, že wssem
elepoťádtUm a wýtršnostem w náboženstwi bráe
niti budou uu deowěd tato porazila weliké
laděje stawuw protestautských a ochromowala
lemálo pohyby jejich; nrbo fuadno nahližetie
Byllibd cčfať stawům těm i ofazowáni konsi

ěřoťe podoboji powolil žebd protestantiďmuď
eo mohntné dobťe fesslkowané wojsko drotč ka
:olicišmu fe byl postawil a jemU na žiuwtods
dowěděl Že pak jim cisať toho odepťek, wgata

jtm tndiš možnost, wespolek dobťe se aorgemjs
eowati (Uspoťádati) a co ťádně fčlánrowaně
ssiky proti katolikům do boje wstoupitl Tlm
jednak pťitlumena Ua čaš sila protikatolicčá,
řinak ale že duchowenstwo lUteranské žádně

lad feboU ťonsistoťe neulělo hynnla tudižmešť
:lim wsseliká kázen, ježto raždý takowý dnchowx
xik fám o sobě stoje činčl co chtěl

Nowněž tak nezměněn zůstal staw mrawni
dUchowenstwa ťalissného na Morawě po fo!to
dě QlomoUc!ě Ban Wratislaw z Berlte
sstejna pťitel Jefuitůw wyzwal co kancliť
český kalissného děk.xna w Brostťjowě Qndťee
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je Brodskébo ďe wssim podťizenúm ducho:
wenstwem lu synodě dotčené a ren skutečněke
slwrn tomn fe dostawčl; ale wyzwán jfa od

břskupa Brusinowského, aby, Uesouhlafuli šnau
wthd učiněnými swých náhledů pťed celým
fhromáždčnim beze wsseho ostýcháni hájil Ueu
odwážil se slowa, dobťe sobě toho powědom
jfa, že kU takowěmU hájeni potťebné Učenosti
se mU nedostáwá a protož toliro cim se wyl
mlouwal že k tomu od twého pana patrona
žadneho poručeni nemá, což owssem toliko jan
lowá byla wýmluwa an pan jeho, Wratislaw
zBernsstera, byl katolik a jen proto jej na
shnodu doslal abd tam Ua rozmlUwách společx
ných z bludných Uáhledů wdbrednu:o wědomi
katolickeho nabdl a pro bohUmtlý, wzorný žiu
wot kněžský ohučm společné nadssenostt se rož:
haral Batrno wssak bylo, že wssecka rožmloU
wani ta srdce jeho zimnim ledem oděného Uee
rozehťála,a že odtud odessel nejsa wdléčen z
Uchhu netečUostia wlažnosti Bdltě pak Onu
dkej tento jediný zástupce morawskhch kalissnť:
kťud na fdnodě z ostatnich dnchownikůw pod:
oboji nikdo se nedostawil a protožzblahoplode
ných jednáni a Ustauoweni fdnody Qlomoucké
nrwyplynUl pro dUchowniko kalissné na Mora:
wť žadný tok nějaké oprawy a spasné proměa
nd, alebrž zustalo wsse U nich we staré koleji
hřichůw a neprawosti

W Čechách, kde sice konsistoťe siáwalo
nebyl staw duchowniků kaltssných o nic lepssi
Nx. 1571 obnowil cťsaťMasmilian administra:
torowo misto a dosazen na ně po MartinU

18
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zRťlnika Zindťich Dworský zHelo
fenbUrkU, opat Emanšský, rozhodnú zaskao
dpatel starěho Utrakwišmn českého, který se od
Rima nelissil leč pťijimánťm podobojť. im
pak rozhodUěji nowý administrator toto starč
kalissnictwi zastáwal, tim wice mU Ubýwalo
pťiwreenrůw. Sami faráťř7ukalifsni w Braze
neosthchalř se jemU wzdorowati, tak že nbohý
administrator, chtěje něco poťťditi, uarciloislenpa
prositi meel„ aby za něho U misiodržitelň cin
saťských w Čechách se pťimluwil, by sslechetné
snahy jeho podporowali. Stižnost, ťteroUž aho
ministrator ten mistodršitelťlm zadal, objasiluje
nám biledne smntný staw tehdejssiho kalissnic,twaž
widimet zťejmě, že ntratwiomno fe tehdaž pž
w čiré proměnil luteranstwi a opět Utwrznlex
me se w pťeswědčenť, že každá byt sebe menssi
úchylka od ťádU wsseobecné Cirkwe konečnč, ť
úplnémU od ni odpadn wede. S takowpm
Uchylowánim mát se práwť jako o marnotrate
ným sdnem. Tento whssed z domu otcowa
newěděl jať daleko zaběhne a kde naposle„dy
fe octne; Uetussil těž, že znenábla wsserko děǧ
dictwi z domn otcowskěho wzaté promrdá, aš
loUečně Ua holičky pťijde. Bl podobně i kax
lissnici odchýliwsse se z počátku jen maličko od
Cirkwe wsseobeczné, od toho prawčho domU
otcowského, newčděli a jnetnsslli, že čim déle
w odporu potrwaji, tťm dále se posstnou, a
že každým nowým ktokem wťc a wice ze stax
rého dčdictwi promrhaji, až konečně skoro,nje
z něho miti nebudoU. Co tak bned z počatkt!
tUsseno, to nyni w úplnou awssat spoln pťes
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smtnon pťecházeloprawdu Bdmtnčstrator wýsse
jmenowaný žaluje, že dUchownici kalissni skoro

wssiclni jsou ženati, a powolá li prý prowinilce
pťed foud fwňj žadaje na Uěm rewersU čili
pisemného záwazku že ženu od febe pUsti:
nechce prý nikdo rewersn takowého podepsati
ajesiltže on (administrator) faráťe takého sea
sadi, tedh že patroU jej pod swon béťe ochrexl
ml a blahodějný úmysl admiUisiratorůw zmal

ťUje ano mnozi prý knězské wýkond odbý
waji nejsonce ani ťádnť pofwěceni Ač zákoe

uy zemskými wssecky kaciťské knihy zapowčzeny
jron pťere prý nňawičně z Německa fe dowáa
žeji do Čech a zde se rozn“tťuji Nejwice pak

stěžnje fobč administrator na pany kolatory,
kteťi prý fobě statko a důchody far přirwojujč
a ď nimt dle libosti Uakládaji Nebo di dol
slownč tentdž adminisirator: Mnozi kolatorou
wé zmorňnji fe jednotliwých statkUw k wýžiwě
kUězú nrčených a zůstawnji je dědičně swým

potomkum; jini naprosto statkyfarskezabaiji,
žádněho faraře Uensašujčce a toliko za skrow
noU mšdU nájemnirkou služby Boži od pobliz
kého kuěze odbýwati dáwaxč Nasledkem toho
kde dťiwe ldyli čtyťi faráťi aneb pět nyni tou

liko jedeU faráť dro wesskeré obce Ustanowen
jest který owssem duchowuim potťebam tolika
dnssi, jak famo seboxt šťetelno wdhowěti nel

může A posslemelt my, weceadministrator
dále do takowé osiťelé farnostt dnchowniho
nebýwá pťijat a sice pod záminkon weliké prý
zde pamxjici drahoty anebo za pťičinou jtné
jalowě wýmlUwy .skdyby wssak knězům těm
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jen se dalo co jim patťi, mobliby i pťi neju

wěrssi drahotť fe wyžiwiti Zinč kolatorowé
zpiraji prý se podle starobylé zwprlosti desátky
odwáděti, a jen tenťráte prý faráťe pťijimaji,
slibi li spokojili fe polowičkon desáttn aneb jtn
ston umluwenoU snmou Oni sami chtěji hoo

fpodaťiti na statkU farnim toltkéž i fami del
fatky pro febe wybirati a mnohý farať musi
we skutkn tim fe spokojiti Boslézr i to fe
pťsháziwá že mnozi páni sknpowáwaji statky
sedlákUw a pťipojnji je ťe swým panským stata

kům Bak zpiraji se co fedláciz toho platili,
odwaděti saráťi Upominá li je ztento, liknuji
fe w tom úmyslně aby wěc dossla na proceš,
a dUchowni nemoha průtahu a wýloh procesU
nésti obyčejně swého práwa se wzdáwá Nejo
hťlťe ale wede se kUězUm ťteťi staré náuky a

starobdlého poťáde fe pťidržnjt a bnjným roz
kossnikum ltchotiti Uechtěji co jenom ničemni a
kacirssti duchowniri děláwajl kterým fe wssak
práwě proto lépe wede nežli fwědomitým a
pťifným

Tak se wyjádťil admčnisirator konsistoťe
podobojč a w tomto lččeni nám nejlěpe nakrea
slčl staw tehdejssich wěci Widime tU jafněe
jar hluboko rak prostopássnosii a ijné swé:

wole se zažral do frdri páUUw Utrakwistirkých
a jak iše swým dUchowenstwem starémU kaliss

nictwi skoro docela Už odumťeli Konsiňoť
podoboji pťipojila sirek této stčžnosti Uěkolik
náwrhU jakbd lepssi kázeU meziduchowenstwem
kalissným se dociliti dala a jakby nejsnadnějd
nwžxlo bylo Uánky luteranské a bratrské potla:
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čiti Ulr konsistoť ta hudla blnchým a wsse
žeji náwrhy a prosby zůstáwali bez účinku.

š. 35. Utrakwistč a Lutherúni od
r 1571xu1575

Už r 1568 byl cifať Marmčliall dánum
a rytiťUm w RaťoUsich dowolil aby konfesi
AugUstaUskoU pťijmouti a ji wolně w žiwotě
drowošowati fmčli Tébož práwa počalt od
r 1571 domáhatč fe istawowě čessrčUa jašmu

w Braze shromážděnč a čťm wětssč nalézali
odpor se sirany wlády, tim wčce družila se
na tomto odporu jejich sila a pobádala jich
k důtea;nťjssi činnostt a odwážliwostt

K úťednikům korunnim na fněmu tom

dťitomuým Ueiteželi katoltčti páni: Wilém
8 Rosenbrrka, nejwyšssl purkrabě pak
Ladislaw a Lobkowic nejwyšssthofmiňr
a Wrattslexwz Bernssrejna nejwdoeji
ťaucliť Z utrazkwistn starýcb bdl ďťitomert
UejwdšssiťomoťipmZauz Waldsstejna
!ellš i nynč Uečwratuě při komoaktatech ač od
tlsaťe žrussených stál Za to wssak Uejroyšfsi
ňemskofudi pan BohUjlaw Felišr Hafia
sstejn z Lobťowic byl načelxtikemLuthera:
Uuw a pod jeho šásstitou krylo se Umoho páx
UUw kteťi menssl úťadh korUnUi zastáwalt

Uo dani a jini sslechtici, rytiťč a poslancč
Uěkolikaměst zadali dne 8. máje cisaťiprost
o wolné prowozowáni konfefe AugUstaUské
Mašmilian pťijimaje fuplikU tu slibil dáti
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odpowčd Dodati dlnžno, že wefskera sslechta
utrakwistická a zástUpcowé měst profbč té se
pťidružili Toltto tťi staťi Utrakwisté proti ni
hlasowali, totiž: UejwdšssikomoťiZanzWaldu
sslejna, pak měsstanosta Starého Města Braž
skěho a posléz kdosi tťeti nž nyni neznamy
Z toho mohla konsistoťpodoboji fnadno thsiti,
že teď odbila jeji posledni hodina WidoUc se
tUdyž od dánůw podoboji docela opusstěnn
whzýwala katolťko snažně o podporn Bl sku
tečně arcčbtskup o celou kapitolon fwou pi
semnť Marmiliema wystťihal wssl powolnostč
w proměnowáni zemského zťizeni. Sama konu
sistoť podoboji wssak prawřla we stižnosti cčsaťt
podané že protestUje proti wssem Uowotámneil
boženským spoln za fwe obnoweni prosic
chtčla tomu aaby budoncxtč wfsicknt ťněžt kau
lissni jen od arcibiskupa swěceni byli a tťmto
prostťedkem aby wsseci sektárssti duchownict se
odstranili a na farw dosazowáni bylč jen takoǧ
nt ktere bud arctbisknp Ueb konsistoť podobojč
potwrdi

Wýstraha arcibčskupowa a stižnost konsi

stoťe podoboji mčlo ten wýsledek že .Masmis
lian stawUm protestanrským zapornoU odpowěd
dal ťka, že pťisahouzawázánjest, starýchzwykll
a mrawů tohoto králowstwi hájiti a žádných
netrpěti Uowot; rowněž tak že Uepowoluje

prosbě daUa Zana z Waldsscejna, který žádal
aby konsistoť podoboji noon od cisaťe neodx
wislon wolbou obnowena byla

Zak mile stawowé utrakwističtč toto roš
hodnUti cisaťowo zaslechli, jewilt bouťně fon
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nespokojenost a majice w čele pana Bohusiawa

zLobkowic žádali aby afpoň administrator
konsiňoťepodoboji Martiu z Mělnika žáo
dnéhoneměl wltwu na jejich faryaafaráťex
t j aby je od luteranstwi odwáděti Uesměl
Mašmilian oťijal sice ode stawůw tuto nowou
supltku awssak hned š newoli odwětil: TUu
siim jak by wám libo bylo ťdybych wáů dloUho
na odpowěd čeťati nechal; nebo známl wáš
na wěttsim dile!e To byla zajiňé nejtrpčejssi
odpowěď, kteroU kdy dobrotiwý mocnáť tento
stawum zemským dal W rozbodnnti drUbé
teto proslw stawům dne 27 JUnia (čerwna)
sdťleněm wytýťá jim cifať weltkoU wrtkawost

ťka, že žádali obnowenč konsisioře a když to
Učiněno, že nechtějč na ni pranic dbáti OU
wssak že zamýssli U wěrech wiry wsseho bez
droměny necbati a wsselikým nowotám wcestU
wkročtti

Tatto mažil se opět rťfať aUtoritU kona
fiůoťe podalmji hájiti a noeootám luterangkým
w Čechách dreinitt; ale wýsledek saah těchro
Uebdl walný. Wťefe wssečrx slowa cčfaťowa
wzladow.xl se wliw konsiňoře podoboji tolčťo

na Brahu xa města králowská na nniwersitU
a na obce, jejichžto pánowé Ua Uějaký čaš z
doude netečuosti naooženské ode wsseho odporU
Upustili Na jiných statcich dělali pánowé co
chtřli nic uedbajire na konsistoť podoboji we
fwem swatokrádežném pťepychU

Eo wssak r 1571 od pánůw nedofáhmlto,
wdmošeno boUťnč na tťech fněmich r 1575
Sněmy ty hraji dUležčtou roli w hisiorii české
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a co na mch fe událo bylo dofabu nefmir:
ného Saw cisať ienž po dlouhé Uepťitomnostix
od r 1571 zase Crchy nawsstiwil bral účast
w nich Trwaly dohromady asi 7 měsicn a
byly pťedchůdcowé sněmn r 1609 kde dofan
ženo w listU majestatném čeho u; nhni wssťm
úsilim domaháno fe a ústně aspoň dofaženo

Dne :t bťezna (Marce) počalprwý fněm.
Bčkoli Marmilian Uic o wěcech naboženskýcb
pro sněm tento nenawrhuUl Uťece stawowe

prawě o těchto záležitostech nejúfilowněji rokol
wali, nechtice králi ničeho dťiwr powoliti dol
kudby otázka náboženská, která jich nejwire za
jimala, pro ně pťčzniwě uu pojisstěnim totiž
úplné wolnostč U wiťe uu rozťessena nebyla
Na sněmu tom bdli pťitomnč páni a rytiťi kao
toličtť ntrakwističtť a bratrsstť, jakož i poslana
cowé měst Ke katolickým náleželi: pan Wix
lém z Nosenberka nejwyšssčpurkrabě
pan Lndiflaw ž Lobrowic nejwyšssťhof
miur panWratislaw z Bernsstejna nel
wyšssťkanrliť a pan Zoachim z Zindťi
chowa Hradce predldent (dťedsedatel) ko
morh Ywssak wronrná Uťitnlnost k Eirkwi

katolické a rozhodné hájeni jeji jimž se drUbdh
rodowé tito wyznačowali bylo U panůw těchto
welice ocháblo. Ban Wilém z Rofenberka
Uwedl sice Zesnity do Krnmlowa a tčm wěci

katolické welice doslou;il; awssak w Braze ob
cnjic o pány Bratrskými nápadnou wolnomye
slnoft U wiťe nrojewowal a tolikéž i Wratl
slaw z Bernsstejna Bratrům welmi powolným
byl W čele pánU lUteranských stál Boť)us
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slaw Feeláš Hasisstejn z Lobkowic,
neměssi fmi zemský zcela jináče smýssleje
neli drnhdy slawný pťedek jeho a prosluly báe
fmk Bobuslaw z Hasisstejna; nebo bohnžel U;
za časil Lutberowa byl jeden šHasisstejnú reka
torem na nniwersitě we Witenberku, čimž smýx

ssieni katolické w linii té wymizewssl lutercinl
skěmn Ustoupilo; za to wssak tutéž linie prote:
siantská po zpoUťe r 1619 ze země wyftěhoe
watt se mufela, drnhá pakkatolic!á: pánowé
totiž z Lobkowir (bez pťidawkUz Hasisstejna)
později i na důstojnoft knišeci powýssena byla
Ban Bohusiaw Feliš z Hasissrejna erstýchal
fe, ku potlačem Brarruw i lestč Užiwati drže
fe pťislowi starého: Kde nemůže kňže lwowá
projťti tu slussi kůži lisfči pťččiniti Sám
pro swc fouwěrce lUterand swobody naboženské
se domahaje nedťál ji Bratrům totéž práwo
k ni majicim Mimo něho působili šde pro woln
nostlnteranišmUpanWáclaw z Wťesowce
w bohoslowinejwirewzdélaný a pan Michael
Špánowckký dodkomoťizemsiý

Zt siardch utrakwisiů byl zde jediný Uej
wyšssi komokipan Jan z Waldsstejnea,
ktrrý ač blizek U wiťe katolikúm, pťece jčm
nchrubě pťál anobrž ina ně sočil Mimo
nšho a pálw luteranské widime na fněmu t
takowé protestanty, kteťi žádnébo nrčitého wyu
znáni se nedrželi a toliko proti katolitům fpoo
lečnou opposici (odpok) činili pťejice wolnosti
wssem odpůrcům starě Cirkwe Takowými byli
panowé:z.stnrzpachll Grieďpekn aZina
dťich z Waldsstejna uu Mezi zástupci
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městnejwicewyniralUtrakwistaSirt z Qtterďe
dorfn kterýž i co spisowatel českýdostiznám
jest a we slnžbě starého města Bražského jfa,
ruchu luterskému w radě nadr;owal nyni ale
ke ftarémn ntrakwišmu se klontl aU bratr jeho
lebrož, králowskýprokurator Ua Morawě
maje lěno biskndské jistě katolikem byl

Co fe koUsistoťe podoboji dotýče na ptčt
ode stawůw ntrakwistických prautc nedďaxao

wice; a když členowé jeji po mnoddcd ruazu
ných profbách n cisaťe wýsiechu doeádlt, i
wssecko ke smiťeni š Cirkwč ťatolickou porťebué
slibowali aby takto zrusseni konsistoťe té ode
wrátili: odwětil jim Masmilian: ,Nejste ani
teplt ani stndeni odejdětež a nechte mne na
pokoji e

Se sirany panůw Bratrských widime zde
Zldama a Karla z Krajků, jimž od Zee
dnoty co dnchowniwůdcowépťčdáni: Waclaw
Breiš siarosta obce Bratrské w Braze a
Šwarc Kromě těchto byli zde na fněmu:
Dionyfinď Slawata z Chlumn jeboš
syn Wilém r 1618 nejwětsslmBratrůw odx
půrcem se býti drokázal dak Slefký 8
EhlUmU pan Wlinský a pan Nlbrecht
Kamejský u Eo nejhlawnějssizastupcowš
uniwersitybyli pťitomni: M Zelotin a M
Rozsypal.

Eo zásinpce katoliků widime na sněmu

arcibiskUpa kapitolu stoličnou a několik d,kož
bosstů i prelatů š jinými wyšssimi dUchowuťml
důstojniky Diwno dosti, jat nž jsme pťi lťx
čeni stawn katolikůw wyprawowali že lUteráni
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nasameho arcibiskupa a ostatnč zastupce katoe
likůw Ualéhali, abp ža ně n cifaťe fe pťimer
wili a fami jej téměť nUtili abd lnteranňm
wolnost U wiře jejich propůjčtl Slysseli jsme,
kterať katolici ftawUm lUteranským wyhýbawě
odpowěděli a jak to cifaťi docela po wUli Uen
bhlo, an skUtečně tomU chtěl aby katoličrč stan

wowé takowou profbu Ua něj wznesli
Zak mile rokowáni stawuw počalo nao

wrhownlBobuslaw Feliš z Hafissteje
na aby konfese Bugšburská ode wssech stac
wuw nekatolickoch jednofworně se pťtjala; ale
náwrh ten dotkal se š tUhým odporem, zlásstě
ze strany Braler, a po mnohých hadkách
Usnesseno se Ua tom že zwlásstUi koufefe česka
sestawena a cisaťi pťedložena býti ma š proe
sboU, by nekatolici wsslckni jt nadotom fwor

bodně w žiwotě wykonáwati fměli Žádano
U Marmiltana ihned powolenč ku poradám o
sestaweni takowé konfese(wyznásxi), a powoleni
to po newalněm odporU dne 15. Marce (bťeo
zna) 1575 skutečně dáno co stawy nekatoli:
cké nefmiruoU projalo radosti Seftawen bez
odkladu z dánůw a deputowaných sněmn od:

dor pro záležitosti nábošexlské ťde o wyhoto
weni koufese dotčené úsilowně se rokowalo
Ban Bohnslaw Felir z Hqsissrejna, jenš též
byl členem odborU toho, stal co rozhodný lUu
teran na tom, aby fe konfefe Nugustanská ode
wssech pťijala ťtera drý Už od ciraťe stawúm

rakouským powolena jest; ale odporowano jemU
naramně a hrdě odtUsseno: Eo nám do německe
wiry? Máme ufleooUstarssi Z Čech fe Uáboe
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ženstwi podoboji do Němec dostalo: proč nee
máme fwéhostarožirného hájiti?e Bylzajistée,
di jlmoš Komenský (w Ohlásseni starssich Leu

ssenskýchproti Martiniowi r 1635 str 82),
„weliký dil tU Hnsitů jesstě (zwlásstč města)
awssak obnowy a náprawy žádostiwých druhý
dil byl z Zednoty Bratrské, až t nemálo těch
kteťiž smyslu cčrkwi Falckých (kalwinskýeb) pťi
wečeťi Báně následowali To zUameUajeBo
hUslaw z Hasisstejna žmirnil swůj Uáwrh tim
že radil aby afpoň články konfese té byly čtex

ny a w úroahu wzaty, k čemuž konečnš dťi
woleno Kdykoli ale o Uějakém článkn fpor
wznikl neopomenul pan Kamejský, jak mile
Ua něho ťada pťissla, ponka;owati na wýbor
nost ťonfese Bratrsié dokládaje weždo, že nelše
Uic lepssibo powěděti Konečně pťipussrčno,
aby se i konfese Brater četla Když fe to
ale skUtečnědrUhého dne státimělo rozpnsstěn
od cifaťe fněm zemský a toliko soěssná pomoc
peněžitá proti Turkům totiž část daně z náa
pojů a domů jakož i nowé bržké fwoláni sněmU
(čtyry neděle po welikosloci) Ustaxxoweuo. Ná:
sledkem toho Ufnesli fe členowé odborn dotčex

ného na tom še pťi bUdoucč jejich fchušce ro
kowáni hued čtenim konfrfe Bratrské začne

Co zatim fněm odročen wdnracowalidwa
bohoslowci od wýboru stawowského zlásstě od
pana Spánowského wdwoleni nowou konr
fesi českou, festawiwsse ji dilcm z člankuw
wdznáni BlUgšburskěho dilem z konfrse Bratrx
skě Bohoslowct ti, jinak malo známi, byli
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dokwrBawel Breďsiuď, Konťimanamistr
Krisnin

Na Morawě zstoro w tentýš čao slawen
zemskýsněm w Olomonci, awssak žádnémn
sněmownikowi netanulo na mysl cifaťe o wol
nost náboženskon prositi, jednak proto že ji Už
skutečně požiwali, jinar že zde pťiliš mnoho
siran bylo které fobě téměť protiwáhu držely
Nebo Ua Morawě nalézali setehdážmimo katox
likd také Leutheráni Kalwini, ntrakwisté čili
kalissnici Cwingliáni a nowokťestěnci

š. 36. Konscse česká, n ústnl cisaťowo po:

woleni l jcjimn prowozowúni od stawů
wyšsiich. Wolcni a korUUowúni NUdolsa

Ua lrálowstwi čcské

Začátkem máje sessel se odčt suěm šem

ský w Braze deor náboženský newábal též
práce fwé quoččti, awssak Ueučtněn začátek črcx
nim wyznáui Bratrského jak w posledni fchušce
Ustanoweno nýbrž čtena pťedewssim nowá kon
fefe česká od Wresia a Krifpina wypracowaná
Mnoho Uámťter proti ni činěuo jak od lutera
núw, tak od dUchownita Bratrského Ziťiho
Strýce poslé;e ale be; welkého od:!orUpťt
jaty do Ui některé čláuky š wuznáni Bratrske
ho Konfefe ta (česka) obsahuje 25 článkUwl)

e) Au;usianská čili Auqšpurska ma toliko 2l članknw a byla
časio promťučua Broto di leoo Komcusrý w „leassent
skarssich tnč;i Lesseuslúch proti Martiuiowř 1635 str 79
Wi se ;c AugšpUrsta toufeďii wic neš jednoxl promčuěua
jeft: a to ja!a badantš jaté roštr;ko2 tal še mno;i ncwčdt,
klera p awa Nassc: čcska w tom chwila Baml Bodu ssrasl
nčjssl jeft. ! temuž težxtu hlafime se wsiic!uij
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a jako w Angustanské tak i w ni pťipisuje se
ofprawedlněni člowěra toliko wiťe; misto Učewi
Lutherowa wssak o wečeťi Báně pkijata nánka
Melanchtonowa že zde pťtjimá le sice prawě
tčlo a prawá krew Waně ale toliko dnchowně
Wubec wsserčo w takjowé temno šahaleno aby
krátkozraký člowěk siladno obluzen býtt mohl
domuiwaje se mitč prawdu an pojat bludem.
Zdá se že Už tiro fabrtkatorowé konfesi za
heslo mělt wýrok chytrého frarlcouskeho diploa
mata Taleyranda: ,Reč drý člowěku proto
dána, aby ni swe mysslenko ukrýwale Tak
lid od tčchto kejkliťů ssálen a jako za noo
woděn

Druhý dčl roufese české potahowal fe na
fpráwu čili ťizeni náboženských záležitosti Hlal
won a jako ňťedem ťolem kterého wsse se tos
čilo bylo zaťizenč konsistoťe nowé od cisaťe
neodwislé ťteraž pod dozorstwi stawůw dostaž
wena býti měla Nákreš tento fpráwy cirkewnč
obsahowal jedenácte článkU Bosawádni zťi:

zeni koUsistoťepodoboji wyjma wkládáni se do
ni moci cisaťowy, bylo podrženo Mělat see
stáwati žjednoho pťedstawenebo admčnistraǧ
tora a Uěkolik pťifedicich a jich wywolow.čul
a doplnowáni mělo se stawati famými stawd
?lbo pak konsistoť ta ku prowedeni swých s,oš
kazů potťebne pomort měla a spolu z mešč jl
ode stawůw wykázaxlých newykročtla, měli jť
po boku státi k ochraně a fpolu k dozorU Uad
ni defensorowé čtli obránri wybranč še
stawa famých Zako w Braze měla bdtť
konsistoť hlawnť podobUě měly i na wenkowť
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w každém ťrajskem okresU mennt konsiftoťe se
zaťiditi a fpolu se sidlem děkanským fpojtti,
abd jako pron byly tnstanci (prwon sondni
stolici) a moc měly i do wězeni dáti a jiné
pokutp stanowiti Z Brahy pak měla od času
kčasu konána býtt wiňtace wssech faráťuw
Nozepťe manželské a hádky nábožexlské měly
konsistoři Bražskou platnš fe rozťessowati a

sice lim způsobem aby we pťech manšelských
konečně zplatný rozfudet dronássela konsistoť
sama w hádťách nábožewských wssak aby to
činila š dťedchozi radon nnčwersith. Kdožby
ale rozsi:dču tomu fe úodrobitč pUechrěl, budiš
prý w ťlath dán. DUchownikům (protestant:
ským) propůjčeno práwo w zawětě dle libosti Učtniti
poťizeni o dčdictwi Bosawádui práwo fary obsao
zowati mělo patronum ponecháno býti toltko zawáa
zán pan zadawatel fary, aby nowěwolenébofaráťe
ťonsistoťi jmenowitť oznámil a tento wýkony dU
chowenské Uebral dťiwe dťed fe dokud k tomU
dowoleni od konsistoťe Uepodosábl K ostťihánť
zewnějssťhopoťáde a jednoty jmčťowalu dwa
článkh W jednom jmenowirě Udany swátky,
kterébw wedle neděl i pťisstě se slawiti měly,

jakož i hlawni náryfy bohoslužby pouťkUd nao
!resleny. W drUhěm čláUkU zadowědino Uwex
ťejnici foiš tiskem beze schwáleni konsiřoťe a
jeji rádkoně uniwersity Totě dlawnč obfah
konfefe české.

Marmilian obdržew fpiď konfese této poa
slal jt na rozltčná mista kn pofonzenč, jako kU
papeži kursirstowi Saskému, staroutrakwiňické
kousistoťi w Braze a Uejwyšssčmu komoruiku
Zanowt z Wnldsstejna, starokalissnilu To
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wssak nůňdil cisať jedině pro průtab wťri,xchtějee
zatim než odpowčd dojde, nabyti časil k nwáo
ženi, cobd činiti a coby stawúm naň ustawičně
doléhajicim odwětiti měl; nebo snadno se Mars
milian dowtipiti mo!xl, že papež konfesi tn co
kaciťskou zawrhne. Tolikéž nablišel, že kursirst
saský co horliwý obhájce wyznániBlngoburskéhq
š českou konfesi, do nižto mnobo z wyžnánl
Bratrskébo pťljato, spokojen nebude, a co se

týká llonsistoťe kalissUé w Braše jakož i panq
Zana z Waldsstejna,ena jejich úfudek Už prwe
cifať wáhy nekladl dob e wěda, že stonoenrůw
nemaji a že tonsistoť dotčená Uš fe pťežila.
Tázáni jfou i siawowé kntoličti, ti ale whhýe
bawě odpowěděli ťkonce, že jim do požadawků
Luteranůw nic neni. Sněm opčt swolaný trl
wal od 18. máje až do konce jUnia (čerwna)
1575. Z článkúw od krále nawržxených jen
málo pojednáwáno, pončwadž stawowé lntea
ranssti nechtěli o něch rokowatč, dokudbh Pťi!e
niwého rozťesseni náboženské otázky z úst Mase
mtlianowých nezaskechli. Téxžto wssak wymloux
wal fe Ustawičně, že ho z Rima jesstě žxádné
rozhodnuti nedosslo. un ujZelikožpak nastalěžnť
pány co statkáťe na xwenkowwolaly, rozputstťk
sněm a toliro blawni zástnpcowé élutercmůw,
jako pánowé Hyasissrejn, Kolowrat, Zindťieh
Waldsstejn a Spánowský powoláni ťcifaťl,
abd aspoň nčjaké upokojeni prozatim na restu
o febou wzali. Nebo Marmilian, dťijaw 1e
wlidně, wdjádťil se, že jim sire rozhodné odx
powědi jedsstědáti nemůše, že wssak přičini fe,
aby tťi strany náboženské w ktálowstwi tome
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totiž katdllky Utrakwistp čili lnterány a Brae
trd údlnť Uspokojil Botahowal sxe pak slib
ten!o toliko na sslechtu, Ua pány totiž a rytiťe
a nikoli na města a na wenkowand, jenž ku
krált w poměrU poddaných stáli Q těch král

jediUě pťidal že nikoli fněmem nýbrž zlásstniu
mt prosbami na něho fe obrátiti nmjl, pťejili
sobě wolnosti u wiťe a oU že Už wěděti bude
co činiti

Na rozsudek konslstoťe starokalissnč, jenž
jesstě za času fněmowáni cifaťe dossel nebrán
pražádný obled ačkoli rozsixdek ten Marmi
lřmlowi welice pochlebowal ano jemU jedině
pťiočfowáno práwo i mor admintstratora wo:
liti a konslstoč obfašowati. Bdlot ostatllě fna
dno pťedwidmi, že rozsndek ten konfesi české
nebude pťizniw, jakowýmž ndni skutečně se býti
Ukášal

Bo nanebewzeti Wanny Marče sessel se
opět fnťm zemský w Braze a trwal až do
konce záťi téhož rotu (1575) Kral na fněmU
tomto hlawně k tomn směťowal abw fyn jeho
Rndolf ode staw:lw ža krále českébo wolelt
byl Zlby účelU sweho dosáhl pťčslibtl stawum
majestát (pfaný list) o zaručeni swobody náa

boženské, poněwadž tito jen pod toUto wýminu
kou ť úmyslu cifaťowu fwolowalt Wozději pak
rozmyslčl se Marmilian jináč Qbáwaje se
totiž naramně rozwratných následkuw rakowého
majestátu toliko Ustně cifaťskýmslowem fwým
siawUm se zaručil, že co do swobody nabožen
ské wssem jejich slUssným dťáUim a tušbám wyr
howi, a Utkterak nepťipusti, abd jim někdoU
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wiťe pťekážel aneb je Utiskowal; tolikéž že o
to se postará, aby i nástupťe jeho Rudolf jim
U wykonáwáni náboženstwi žádných nesnázi neu

činil; za lo wssak e podobné fnásseliwosti z
jejich slrany ke ťatollkům se nadiwá staré konu
sistoťe Utrakwistirke že sire i dcile stáwati má
ale působnost jeji toliko prý na ty fe wztahujž,
kteťi fe ji dobrowolně podčini Luteráni že
nenmji sobě zwlásstni konsistoťe zaťčditi awssak.
že powoluje se jim Uňanowitt defensory
čili obránce k ochraně jejich duchownikúw čimž
owssem pťece jakási konsistoř toliko pod jinou
formoU, luteranům powolena. Q pifemném
majestátu Ueučinil Marmilian pťi oslowrni luu

teranských stawuw žádné zminky a když tito o
takowé pojisstťni pifemné na Uěho doléhali,
bránil fe a odpiral jim toho, obáwaje se coj
cirať ťťmský zlé powěsti a nepťižniwcho o tom
úsnde U katolikúw domácich i cizich; pročež
jtch toliko ústně Ujisstowal, že co pťtslťbil še
Upťťmnon mysli splniti chce ano že by ho,
doložil za lehkého a ničemného člou
wťka držeti měli pakli dy slowu fwémn cle
saťskémn nedostál

Takowon odpowčdi fe stawowé luteran:
ssti Ufookojilť Bropůjčena jim tedy ťonečně
toUžebnč žádaná swoboda a ponecháno jim Ua
wUli jakby si cirkew son zaťiditi chtělč Na
to pťikročeno č woleni fyna Marmilianowa,

arčiwéwody Rudolfa za krále českého a pťje
woleniť tomU dáno pod desiti wýminťami,
aby 1) wsserky záwazko na sebe wzal jakowe
jeho pťedchudcowé mčli; 2) aby wssechwýfad
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siarých práw a zťizeni ssetťil 3) aby za žiwoa
byti otcowa žádněho wýkonU panownického w
Čechách pťed sebe nebral; 4) aby w nepťiu

tomnosii otcowě úťad mistodržitele w Čechách
zastáwal; 5) aby wssecko úťady pondými Če:
chy obsazowal a mezi fwé dwoťaniny téždou
dobně Čechd dťijčmal; 6) aby weždy we fwé
radě dwa členy stawn anského a tolikéž rou
liřskeho miwal a bez jejich rady w českých zár

ležitosiech nir nepodnikal; 7) abw ČechUm neu
Ukládal powtnnosti, Uherska drániti; 8) aby
w Braze sidlo swě Zarazil; 9) aby bratry
fwé toltťo podlé wyměťeni w záwětU Ferdie
Uanda l z česihchdúchodU podporowal;10)
aby fe od otce na něho newložtl zawazeč stal

ré dluhy zaplatiti, kterýžto záwazek toliko
drý na Marmiltanomi spočiwati ma Ke

wssem těmto wýminkám pťiwoltl Mašmilian
ačroli fedmá a desátá wýmtnka patrnč fmčťou
waly proti jednotč ťišské K objasněni fedme
wdminky wyjádťil se cifať že Eechowé nemajč
pťtfné powinnosti, Uherskýchbranic proti an
kúm bránitt a že tedd cokoli w tom ohledU

čtniwaji, jedtně z dobré jejtch wUle pocházi
Na to dály se Uťiprawo ke korUnowáni

nowěwoleného krále Rudolfa Mešitim wy
dracowán od pána ž Wťesowce a jebo po:
mocniku nákreš lUteranské cirkewni spráwy w
ssesii článcicd: 1. aby čtyťt defensorowe Usta
noweni byli dwa ze siawU panskeho, a dwa
že stawU rytiťskeho aniž co platného Ušawťiti
mohli, dokUď aspon tťi k tomn nepťiwoli; 2.
aby w každémkraji jeden superintendent
nad poťádkem mezi duchownimi bděl a w Uel



mxČwdTuát!lstelečléporadk
se deůx xe.x: š:sěčfl šabšňoňj ro;dodowali
a wdmn lpowěčrm Um duchodni!ůw
frýo ldkwudalj. Qd jesiú roz,domti luá
mrolnňnnddolati fekdtfrlsorňm;é.
mkrňičňůawčnnkrán;awkna tajdé
čařt suertx:enntw se kould, a taša disi
lačn jedel lolar n!řesadomla: 5 alw každý
ddcdow lmrrňallid) asdoň jedlin erwplarx
ťru české kolfefe odaml ddl a podlť m
lakč sd.i knaxi ;andil: 6 add defenforowé
jedron ka;dčdo rotx o fw Dlsse w nějakčm
ulumél nčxůěčeskťufe sehá;eli a nálezy
(roadudkd) tonrčnť platnč wdnásseli

Náfrro tmo sprawd cirkewni pťijat ode
stawid lntrranskýed a dtftnsorowé hned také
wolrni awssak mkoli jen čwři, jak to w nác

kresu wdt!nto nddrš 15 kterx.š;topočet i dn
doucně podr;cn dýtt měl Spolu dosahlai
měsia dowoleni l wolnému wdkonaoáni kon
fcfe českča nawršenč sdrawd rirkewni

Na so dne 21 záťi(septemb) ťorunowán
Rndolf na králowstwi českéa stawům lnte!ranl
ským i od něho zaručeni dáno, že wssecko col
koli w ohledn náboženském nejmilcjssl pan a
otec jeho jim slibil také on ro nejléoe možna
plniti a toU měrou zachowáwati chre add
nikdo z nich na něho si ztčžowati nemobl. Bťi
audienci w nižto pánům toto pojisstěni dano
nebyli pánowě Bratrssti pťitomni pončwadž
jich nikdo ! tomn Uepozwal Bťipowěd tedy
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o wolnčm wiry wyťonáwáni tolito na Luteo
rány se wztadowala a Bratťi widěli se z ni
búti wylončeny Blwssak nele!ali se toho přiu
liš jsonce Už tomU zwykli protč wssem záka
zům se shromažďowati a náboženstwi swé weu
ťejuě prowozowati Lčlteráni wssak náramnť
jásali a powěsi o tom bleskorychle po Čechách
a po Morawě se ssťici rozmnožowala wUčiu
hledě jich počet Tim spolU rostla i jejich směn

lost a tytýž trlawa drzost. Z we městech kráu
loťpjtých odwažilč se luteráni smťlých kroků,
pťijuuajice luteranske pastory a dowolnjice jim
ženitbh W samé Wraze Usadili fe dastorowé
lUt:russti a zmocnili se fary Usw lebrechta;
i sirojili se Už také ofwojiti sobě farU U sw.
Zilji a fw Michala

Cifať ale ledwa po fuěmU dne 27 fept
skončenémz Wrahh do Řezna odejel hned dťťa

wějssl fmýsslenč swé značnč změnil a w čemž
siraně luteranské a Bratr é se nebyl zjewně
zawázal toho jim take pťlsně napotom odpiu
ral Bťedewssim zapowěděl bned pťed odchou

dem swým wyznáni (konfesč) česte wya
dali tiskem dale naporUčil mistodržitelům swým
w Čechách, aby netrpťli pokontnich schůzek Bin
kartských; mčsia pak lralowská zawáděni wsse
likýed nowot a dowolowáni pokoutUich fchuzek
wystťihal i napominal je, aby we siarěm spoo
jeni š ťonsistoťi podoboji zustáwald

Kdd; na to konsisioť Utrakwisiicka faráťe
luteranské we městech sesazowala a swoboda
náboženská toltko wyšssam stawUm se pronůju
čowala, městům wssak odpirala: sestonpili se
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desenforowé luteranssti w Braze a sestawilť

stižnosti swé pisemně, jež cisaťi zadali nelkikal
jiee že se jim slowo dané nedrži,aafpolu bona
ťenim wyhrožowali Maš:mtlian odpowěděl že
lzakazd jebo toliťo se wztahuji na města kreil
lowská, nikoli ale na mčsta panům stawům
poddaná aniž Ua jejich podťizence Co wssak
ťrálowských měsi se dotýče tU prý slussno a
dlužno .aby tyto na swého krále dbaly, swé
potťeby jemn pťednassely a U Uěho pomoci

hledaly Tento rozdil mezi sslechtou a městd
U wěcech wiry od krále čiUěný, bdl w Čechách
Uěco nowého a Ueslochaneho a tudyž náramně
nespoťojowal měsstany, kteťi u wčcech Uáboženx
ských w časech busitských weždy w prwých ťa
dách zápasnikú stawali i samt katolirč Uerádt
widěli takoweho sslechto U wěcech wiry nadsa
zowánť, jakowěž sice w Rňkonsich nš panowa
lo w Čechách ale donosnd mista nemělo od
tUd wsseobecná š rimto Uaťťčenimnefpokojenoste

rterá fe rozličxlýmiwýtržuostmi projewowala
Bťeď to wsse docileno cisaťskými dekretd

tolif že ze wsseed měst králowskdch lnteransssť
kazatelowé se klid ti mUstli jaťo n o zBradd
Konsiňoť ntrakwtstická opčt knčžčmi fwými n:čsta
takowá obsazowala pťi čemž toliko litowatl

bylo že tito Ueměli an toliť wzdťlansti altť
texrowé mrawni zwedenostř, abd lnteranskě kax
gatele byli zastinilt a nesrokojellá srdce kalle
ssniků staré wťťe opčt byli ziskali

Zak mile defensoťi cisaťské odpowědi wd
sse Uwedené se dowěděli opustili hned Brabu,
aniž wice o zaťizeni nowé spráwy rirkewslt
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dracowali. R. 1578 dne 17. máje byl w
Braze snťm zemskýslawen a sice w sse o b ecný ,
an k nčmU ze wssech zemi ťe lorunť české Uáu
ležcjicich, tedy takézMorawy, Slezska, zbornť
a dolni LUžxiceposlancowé fe dostawtli. Snťm
ten odbýwán pod pťedsednictwim Rndolfor
wým k tomU cili, aby otázka berničná fe pťeo
tťásala. Bťiležitosti té bned použilč luteráni
a Bratťi, aby RUdolfowi podali stižnosti, w
nižto jej nal sliby otcowy npominali dodáwau
jice, že še sirand arcibiskUpa a katon
likůro jim fice žádná fe nečini kťiwn
da, ti že jich zcela na pokoji Uecháwaji, ale
powěstna ona konsisioť, která utrakwistickoU se
nazýwá, ta že prý je nstawičně Utisknje, jejtch
duchowniky, protože prý ženy maji, fesaznjc,
ačkoli prý duchownici od nč Ustanoweni Ueji:
náče žiji. Dodáno, že mUozi členowé sitčmU
zamýssleli proti takowě wěrolomnosti Uroteston
wati a že jen 8 tiži se od toho odwrátitidali,
a to sice hlawně tou mysslénkon, že Rndolf
ponejprwé co král w Čechách sn“ěm slawi a
ont že pťeji, abd rokowáni na něm w žádostn
ném pokoji se odbýwalo. Stawowé wssak že
pcwně na tom fe Ustanowili, žádných útisků u
wiťe netrpťti. Konečně wyjádťena obawa, že
o náwrhn králowském ani dále rokowati fe Uea
bude, neučini:li fe dťčwe jejich stťžnosii zadost.

Tnssime, že Rudolf na tento spiď ant
odpowědt nedal. Brzo na to siawowé žBraby
odessli, konsistoť pat Utrakwistická, jakoby na
teUto odchod bhla toužebně čekala, wznesla hned
dwa dni později dwoji siižnoU žalobU na NUe



4Z2 Deoánmčňauu

dolfa. uo Zedna se týkala Bratrůw a drlha
měst, ktera prori wssm wýstrahám konsiňornil
pkece lnterauské kazatele k sobě powoláwaly a
pťechowáwald, jato Ehmdin Kntná Horae
Domažlice Nymburk Litomčťice a j uu Rue
dolf o těebtožalodách jatoš i o jtuých událo
stech w Čeebách podal otcč pisemnou zdrawu.
Tento wssak odepsal, ;e ob;alowani pťed soud
pohnáni býtl majč thž pa! ť tomu už pťie
prawnc fe čtntld kroky, Umťel cisať Marmi:

lian ll dne 12 ťljna (oktobra) 1576 u Uťts
tomnoňi biskupa Nowoměstského učiniw dťiwe
wy náni že umira we wiťe katolirtéa ze wssech
frdch hťichčlw upťim:lě lttnje Co fwědek toho,
od nťbož i tuto zdráwn uxame byl pťitomen
pan Bldam z Djetrichstetnu otec slau
wnéhokardinalaFrantisska Dietrčchsiete
Ua, jejš w dodě Rudolfowě Matiássowě a
Ferdčnandowč mistnčjt poznáme. Slawno Uo
bťeb cisaťe leprw uásledujťciho rokn 1577 dlte
20 Marce (bťezna) wdkonán a tělo jeho ulox
ženo w hrobce stol!čšého chrámu Brašskehon
ťde č jeho rodičowé odpočiwali

lll. Zrutťt w dnbě csdlnrmilimm ll.

š. 37. Stnw jcjich od r. 1564u1570.

Yugusta, býwalú starosta Zeduoty, kteký
16 ler U wťzeni strádal, bdl no swém Uáwratn
do Mladé Boleslawi od pťedstaweUých Zednoo
ty jen ď welikoU chladnosti pťijac a teprw po
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dilněm rokowáni o te wěci w Lipniku opět za
Bratra Uznán anobrž i za siarostU powažo
wan. Tim Zednota na jewo dala že š Blu:

quňoUWúplně se zafe fmiťtla xWtentýž čaš dowčděli fe Bratři že Uee
roltťo jednotliwé ofoby, nýbrž ř cela města
jakoWratislaw Hoťeltce Cheb
:ec od nowého panownika Marmiliaxm prie
šntweho rozhodmltč U wěcech wiro dosáhly

Nabylit tedd i oni frdce a odwážilt se o pi
temnou prosbon k rifaťi w nižto njisssowali
že jejich wyžnáni (ťonfefe) we wssech hlawnich
člancčch š LlugšburskoU fe frownáwá Brofbn
:U odewzdali cisaťi pánowé ž ZedUoty: Wá:
rlaw Slnfťý z Chlumce a Joachim
Brosttborfký z Brosttbora, jimžco dU
eboin rádce pťidáxlBetr Herbert Eifať
dřijal je sire wlidUě ale odpowědč nedal
cdtěje wěc tn zalim žewrnbnějtwyssetťitt Bra:

třt koj:lt se dlažnon naději že se jim dťizniwé
doňane odpowčdi protože cťfař úťednikům na
fwých anstwich, jmenowitč wrchnčmU K l e m en
towt Klebičowi, Uaporučtl,abd Bratrům
kanrionaly odnaté žafe wratil a žádněho ani
peněžitě ani wězenim mxookutowal Bodobně
Uedáwno pťed tim dowolil cifať několika Bu
dčjowickým měssťanům pro wiru lnteranskou
wdhnaným opět do měsia toho se nawrátiti,
ačkoli město to weždy ryze katolirkým se dýti
honosilo

Bratťi nemohouce dočkati se rozhodnnti
clsaťowa opětowalt r 1565 tntéž probe skrze
swéposlance:pana Jaroslawa Sažtmu

19



e:;e ounexunčsenuňýsremy.

Qusslěckčhe,nu Etasua Souwerc
čelda a dua Zindťieda leinskčho,
Ussať !o čtdttú ledčlich oddr;elt odpowěd
ua wdfoň nerřx.;nt:ron jakodč; bd se nikterak
nebdli nadall. Qdťázani json le t; rroňe na
mandatd Fttdčnaada l. a na nálcšd snčmu, i
dončmo jin, add wsseml tomu :xoslUssně fe
dodtobtli. To bpla dro ně wclká rána, krerá
je jako nrnadálý blesk z wýsse odromtla a tae
kowon měrou dorazila že sobě žadne radd ne
wědčli. Toliko ňarosia Blahof law ktero
už dťiwe tak kwapného prosseni doťud cčsať
katolictwem obstonpen jest nechwaltl uepozlwx
wal frdre aleldrž obnowilpokno Mažmtltanoe
wu mysi naklonili Bratrům a sice strze Uána
w Zwančicich (na Morawě U Brna) kde
Blahoslaw fwé stále sidlo miwal Ban ten
š přijmim z Lipé byl dědičný nejwdšssl mar
ssálek českýa pťál Zednotě Bratrskš protože
jeho pani k ni náležela. Hlawně jejimi proe
sbami pohnnt njal se Bratruw pťsemně U cis

saťe a welmi chhtťe spojil záležitost xejich š
jiným dolttickým hýbadlem kterýmž jistotně
proraziti doufal aU cisaťi pro jebo fyna nax
ději dělal na korunu Bolskou po smrti Sigišx
mnnda BUgUsiy bezdětněho paťliže Bratrům

UebUde nedťčžniw jelikož wéwoda polský Lnkáš
ž Gorkn, kterýž prý na wěc tU weltký wliw

sám k Zednotě Bratrské se dťiznáwa
Llwssač i tento pokuů nepotkal se š očekáwa
ným prospěchem

Spoln pak nastalo w tentýž čaď Brax
trům na Morawě š jiné strany protiwenstwi



Hrabť J. B. Hardegg. 435

Básl UaWelkéMeziťičiZau Bedťich Har
degg jač Už powědino wssemožně usilowal
Ua swých statcich po wymirěali ostatnich sekt
jedislé lnteranstwi wssadh nwesti W tomto

maženi jej horliwě podporowal a Ustawičně
k Uowémn úsili oobadal lutersky smýsslejici děn
ťmt w Tťebiči Sapouch čili Sopouch,
tterýž proto byl úhlawnřmUepťitelemBratrúw
;e dezženstwi swých ducbownikU tehdáž bdlč
řesstč podrželi a wimef že bezšenstwi toto se
lnreranům na Morawě a w Čechách tehdáž
wice pťičilo nežli celá Eirkew ťimska Nej
drwé nťiměl Sapouch bratra hraběte Wolfa
k tomU aby BratrUm lm stasku w QlessUict
;akášal k Zednotě fe pťiznawati a je kU pťi
jeti koeafefe Llllgustaxlské pťinntil Bať dsal do
Witenberka na luterskébo boboslowee Ebera
a ličtl Bratro co nejhlawnějssi pťekážku posiuu
dU reformacie luterské na Morawě. K tomn
oťiložtl t wyznáni Bratrské 8 wýklady od
učbo samého ltbowolnť Ukutými a pťidaljesstě
uěwlik od něho swéwolně pťekroncených wý
smtkll z ťeči Zlugustowy o bezženstwi od r
1546 Neopominnl též dťi tom Bratrům stdi
lati českýchmnichů, fe!táťů a nepťátelU ewan
děltckéfwobody uu Také d Zan Hardegg na
Ebera w tčše záležitosti se obrátil a cdtčje
tomu aby thenberská konsistoťproti Bralrčlm
neprťzniwě se wyjádťila, Uodporowal žádost
dwou noslánim drahorrmlé ččsse. Nlr taro sse
trně jedlmjic ždršowala se pronesseni neoťiznie
wého úfndkn o Bratťich. Kolrj dak Wirell:
berská psala hraběti Hardeggowi w ce:r smwsl,

19:Ze
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,še sicerjeho krokd chwálila, ale spoln jemn
radtla, abp 8 Bratťimi srownalj se hleděl.
K dorileni takowého srownáni wdžwal hrabě
ten Bratrn k rozmluwě na brad snxúj w Le:
:owirieb Ttto poslalt tam swé důwěrntky:
Betra Herberta Ztťiho Strýcee) a
Me!rlina Kožišského Co hlawni ods
pnrce Lxratruw byl zde přltomen Sapoueb.
Uwáděna nrjprlrč pťičtua hlawni pro kteroU
Bratčl prott reformari Lnlherowě se zparali a
xron wláfstni refornxacč podršeti chtěli. Co
takonxa pťičina Udein nedostateť keizně n Lutbeu
ranlx kterýmšto nedostatkem wsseobecna drý
mrawnost hyne Bwssak duwod tcnto ačkoli
pmwdin:p a tehdáž žťejmě do oči bljiri, zamče
tmlt od sirany protčwné Po mnohých tUhých
ale jalowých sporech widčlt se Bratťi na pan
stwich Hardrggowých pťinUcrnd, podťiditi fe
duchownikňm lUteransiým.

Ztrcila tato Bratry dolestnědojala Qd
býwána o tom fynoda na Morawě a roko.
wáno o rozdilech meši Uimt a mezč ťonfesi
?lugnstanskoxx Zedxxohlasně rošhodnuto že
n.oši nimi a Butheránd jsoU podstatné rozdilh,
xako n p w nčeni o osldrawedlněnč člowčka a
o káznt mraxrniu Spolu podotknnto, že Luthe:

lekJiťi Strýc narodilfe w Zabťebll na Morawč a nabyl
wšdělánč swébo w ciziuč Nawratiw fe do jwč wlasti uči
Ucu jcft duchownčtem Jednoty Bratrslč a co takowý půsoe
dil w Židlochowicich, tde t!ukxite bdla obec Bratrská
Zde laré r 1599 umřel Wyniral co českýspisowatel w té
dobe zlasitčtrasným pťekladem šalmůw wc wersii
a bral té; učast w prekladU bible Bratrské ťter.i w Krali
ejch U Namčsslť tiskem wyssla
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ráUi swětské wládě wsselikoxl moc U wěrrch
wiry pťtťťlj, au Bratťč moc tuto wládě oo:
čanskéodpiralt rela erdwisle od Ui až po
sawad w Uáboženských šále;trostech jednajťcr
Batrno, ;o mluxošlt ;do: Bracťť uoťčmlť a br;
pťetoáťe:ai Uebočoč xtU ;ajtsté tx rťeba Učx
kodo re ostochxli Nechtiče wssak dčeče L:šltďx
r:muw oťi;ně pošbytt, Ustaxlowilt Ua foxlodš té
prawtdlo že iejtch duchowučct Utťde a nikow

čx:x:xjiprort koufe!si AUgšZUrske ká;atč alebr;
naooak člauko čtťé Uáuko, je; w ui se nalč:
zaj:„ chwalitiš Breltrč !ossač že k x:š Uřtstupo:
wa:t nemaji.

deš peiuowš Utraťldtstičtča Bratrsscč na
Morawě procč btskupowi Brusixlowském:l se
fptklt, abo Ua jejčch statctch wtsitact cirkewnšcb
konatt Uesměl, fjednoctlč fe č duchowniri ťalčx
ssui ku podobčlém:: účelu a festawtli, jak ifmr
Už orawili wxznáuč efpolečné konesi Nugšbux:w
ske welml oddobnr J wyxwx.lř také Bratro,
abw ť tom: x wošnánt xe r ušilč ?lle rTco
x.xď,oá::: .:tmkoďouř oohrdll zlássrě Ua radU
jich starootyBčahorčawa krorý duchoweč
stwo kaltssnč Uazwwa bešbožxčom rošďnstčlým
fmilným a cišoložným Bročež oUino kalissn:čč
Ua Bratry náranmč fe rozhněwalt a ua wsserb
kazatrlnách lwoch orotč Učm hřimali twrdičr
že prý ďábelskoll lesiř zaslepeni wolněmu prU
chodu „čtňého siowa Božihoú nepťeji že „žeu
mě česká hauebně skrze ně zplundrowaua jest
když prý jfoU oni skrze toho fxoeho lotra Yua
gnstu lid zboUťili a králi swémU wěrnost a
poddanost slibiwsse jiného sobě swolili Tak
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jneuortlč ká;al dle dntadodúm Bladoia:
rcra děkan taltsslý Bldťe: w Brodě. jeuš
mino lo jefrč mwtal Bra:ruue še wsude
nezt ltdmi a wrchuoňmt šouře ro;drojúw ňro:
puji a že tašdou odec, re k:eré fe šahxčišdul.
ochl:;uji. ,Neorchddujtsi dok!ádá Blahoslaw.
še ten kr.ě; swýn wýdaduu od lodo pťičinu
wšal, še lcch čassxwBratr Blugnňa otolo Bro
du a Strá;ntce fč projl;dčl (rtň:actodcl Bra
trských wntouáwalj neb juou tnťži kallssni nasl
luze nelaskawl Balťt lalowýmt ťečmt ťnězr
kalissuého rozhoťčent jsouce ulrklj fe kn pam:
thťtchowt o pomoc, ale mtňo ochraud nalezlt
jen něco posmifsku jak dt fám Blahoslaw

Bwssak ant tdlo přitory, anř nezdarjejlcb
dtuoé prosby u Mašmiliana o wolné wyzna
wáni wiry swé neodstrassll Bratruw od Ze
dnoty, anobrž nzawťeli wolnostt jtm stale od
piraněl prott roztazům králowským také na
statrčch pánU nebratrských Ušiwali Začatek
Učrněn w Pardnbicich ťde Bratťt zase
prawidelně se fcházeli hlasirě zpiwalt a kazmu
weťejné poslouchali Náhodně stalo se že je

den Bratr we staw maslželský wstoUpiti chtel
Bro dobu protiwenstwi ustanoweno od starosi
Zednoty prawidlem e mohoU Bratřt na nn
stech nebezpečných takéž od duchownikú kalissných
do siawU manželskébo požehnáui a jejich ditko
od týchžr duchownich potťtčnn býti Zelikož
práwě w tn dobu Bratťi w Čecbách pronásle:
dowáut: žádali onino snoubenci Bratrssti poe

xehnanč ssxatku swého na ťnězi kalissném, ale
jim toho udčlitt nechtěl lečby wiry Bra,
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trské se odťeklř Takowé wýmiUce Uechtěli se
fnonbcnci ti nikterak podrobčtč; a kddš prawc
w ten čaš náhodou Bratr Husáč Bnrdnbče
cemt cestowal ntekli se k němU a ten ldeze
wssech rozpaků jtch snatek manšelský Zažehnal
Faráť Utrakwiňčckýdowěděw se toho žalowal
cclou wěc w Braze u arcčwéwodyFerdinanda,
který tenkráte jess:ě mistodržitelem zemč Česke
byl Ten jsa rozhodný tatolťk a chtěje urra:
kwisty ď CirkwiNťmskon siednotiti wykonáwal
pťifně dekrety otre swého Ferdinandal a
podlt nťch zakázal t Bratrům w Bardnbtcicb
wsseltké schůzky ?lle tito zakazU takoweho si

newssimali hlásajice, že doba takowých dekretu
Uš dáwno pomixmla,a tUdy zákazu tomU nax
wzdory jak obyčejně se scházrlt ?lwssak Fer
dinand tutéž ráznost do sebe maje jako jeho
otec porážel odpor jejich tim, že pťisně napo:
rUčil aby wsseckni Bratťi žBardubic a ze
wssech zemi dědičných se wystěhowali

Nozkaz rrnto jedinká lo dťifnost za relšo
ho danowáni cisaťe Mašmilčmm, byl takě sku
tečue Uweden w šiwoc U; po několika dnech
.počali Bratťi počcem asi 80 stěhowat: se Ue:
drodawsse ani jesstě swých stattU Bťedewssdm
táhlt do družné Morawy, duwěrou se kojice
že zde na statkn nčjakého jim pťizntwého pána
pťistťessi naleroU Na této cestě potěssmt
jsou nrmálo dobrotoU dwon pánň katolických:
Haugwice totižz BiskUpce a Wratio
flawaz BerUsstejna Tt oba je wlidně
co hostt častili a posledm z nich, PáUz Bern:
ssteána, dowolů jim, by prozatim na jeho staaku
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w Brostťjowe fe usadili. Tuto wlidnost a
dobrotu katolic!ého pána neopomiUUl Blahoa
slaw slussnými chwálami wynásseti Tentýž pan
Wmtislaw z Bernsstejna powýssen jsa na úťad
kancliťe českeho (po opěmém odmrsstěni profbd
Bratrské panem Saztmou ússlčckýmcisaťi Ma:r
milianowi pťednessené), wymohl BratrUm uu
téhož cifaťe še whpowězenci opět do wlasti fe
anrátitt smťli Nadost Bratruw nad timro
dowolenim byla Uesmirná a .pan Wratislqw
š Bernsstejna opťt chwálamt od ntch obsypan.

Z rozhodlt se hned Bratťi podati cisaťi ešeme
pláť kancionalu fwého, na jazyť německý pťea
loženého a podáni to pťewzali pánowé Brao
trsiti: Znata zLomUtce Qldťich zKouo
nic Bartol Wonccký Zan Gbelský
a Jan Nekeš K nim co dnchowni rád:
rowé přidrUžilise: Beter Herbert Zan
Bkwin čtli Wodička, a Ziťi Strúc
Dosscdsse do Widně odebrali se kUpaml Wraa
llz“l.xwo.oi z Werusstejna prosice, by je n cisaťe
opowěděl a za ně se laskawě pťimlnwčl, což
on netoliko slibil, nýbrž i fplnil. Z dossli aux
dience dne 27 Nooemb (listopadU) 1566 a.
dyli skuteěně wlidně od mocnáťe dťljaty Kddš
par mU ešempláť kancionalu podáwals nezdráo
bal fe jej dťijmoUti a slibil že do něho na:
hlédnet thž pak ho za miloňiwou prosili
ochranu pro Bratry, odwětil: Mám za lo,
že si w Uižádném ohledU nemohoU na mne

siěžowati a budon li i pťisstě pokojnými a pox
slnssnýmipoddanými jakowými byli až posawad,

“ex bndn i já jim mřlostiwým cisakem a panem
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Timto spllsobem dosáhli Bratťi skoro
wsseho čeho w tehdejssich okolnostech dosici
možná bylo Nedáuo jim sice dowoleni, nowé
zboro stawťtč weťejnč slUžby Boži slawiti
awssak pťipowědino jtm že pro doiru Uebndou
wire ani siidáni ani ze země wypowčdáni Rok
na to (1567) opnsttl arciwewoda Ferdinand
Brahu, aby nastoUpil wládu w Tyrolsku, jeo
hož mu dčdičně od otce fe bylo dostalo Tim
méně bylo fe nyni BratrUm nějakého prouásleu
dowánč obáwati a tim smčleji počalt opět U
weťejnosti wystUpowatt Když w tentýž čaš Ua
sněmu zemském. kompaktata zrussena jsou, od
býwali Bratťt brzo Ua to fyUodu we Bťe:
rowě a uzawťeli že misto dosawádniho podo
pilu dekretůw na obce Bratrské: Od starostů

čilal biskupů spolU š úzkou radon Uapfáno býtiStarssi Zednoty , čim podstarostowéučiu
něni spolustarostami; awssak takowýto Uodpiš
dán toliko pťipifům, jež Jednota k rizincům
činila

N 1568 cisať Mašmiltan chlěje pončknd
winu swou smašati že totiž arcibiskupowi slax
weni fynody bráuil obnooll starý maudat
jimž schuzky Bratruw pččmš fe zadowidaly;
wssak tito obnoweni mandatu dotčellébo málo
fe lekali dobťe wědouce že UebUdewe skUtekUweden,

jeltrož obnoweUito nebylo w prawdě zaměťeno
Už rok pťed tim bdli fe Bratťč beze wssť pťe
kažkyna. fynodč we Wťerowě sessli aby na
potaz wzali žádost Augexsty, jen; wyhorowčw
wýklad člainkuw wyznáni apostolského pode jmeu

nem ,fumownike chtěl aby spčš ten wš zboo
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rech nžiwán byl misio wýkladu episstol a eweml
gelii u katolituw obwyklčho Broti náwrhn
tomu Bratťi jednohlafně fe opťeli a to tim
wice pončwadž w sumownťkn tom č náhledd

wdťčeny, o Uimiž se Bratťtneckrownáwali lecxwládochtiwý a pánowitý ?lugu a pťese wsseckeU
odpor Zednoty stál twrdossijně na fwem a
nrotč sianowám Bratrňw dal fpiš sij w tt
skárně nebratrskě do tiskll. Bročeš widělt scx
Bratťi mxceny, k?lugustowi Učiniti dútky a
jej wyzwati aby zcela z Zednotd w ystunpée.
Bl hle! hrdý ?lngusta, tak dlouhá lela siaro:
sion Bratrúw bywssč a tcxlikmuk pro Zednotu
wytrpěwss, skutečně se rozbodnnl ď Utrakwi
stami we spolek wejiti Zsepsal r 1570 k
tomnto účelu spiš o reformacie, jejž ad7
miuistratorowi konsistoťe pod oboji Martl
nowi z Mělnťka (dwě leta po smrti Ml
siopolowě) zaslal wyjednáwaje fpoln ď nťmu
o swé pťtjeti mezč kaltssniky a koje fe nádějl,

že imista w konsistoťi Utrakwistické dobnde
Nefmčrné to owssem pohorsseni pro Bratry,

jelikož?lugusta druhdy jejich starostoU býwal
a Uyni mezi jejich hlawni nepťátely se wťadiw
je osočowal Tak celý wěuec sláwy jeho jejš
sobě dlouholetým strádánim pro Zednotu Uwitt
bodlal najednoll uwadl; on pak wrtkawostť
fwou U samých Bratrůw w newažnost ano j
w opowrženost ťlesl W této od Zednoty od
loUčenosii žil asi jesstě dwělěta; nebor 1572
rozžehnal se š timto swčtem we stáťi 72 let
Sepsalt asi 20 fpirů ponejwiee kázani a Uos
lemická (sporná) dila w jazykn českém ktrra
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wssar nemajť weliké do sebe ceny a nemalo
k tomu sloužila, še žUámost luterských fptsi:w
po Čechách a po Morawě walně se ssiťila jex

likož je netolčko fam dilně čltal Uydrš je také
částečně na jazyk český pťeložil a pilné jich čiB
táni fnažně odhoroUčel

Už rok dťed tim byl také Blahoslaw w

Morawskem Krumlowe Umřel, jfa ceprw 49
let stár ačťolt dle twáťe kmetem ssedesátiletým
se býtč zdal Nelze popiratč že mezi wssemt
pofawádnťmt starostami ZedUoty nejwice Bla
hoslaw wdntkal a že ho w uradě comto inao
potom nikdo nepťewýssll leč posledUi starostaj
Zednoty, wýrečný českoslowaxlský xpisowatel
Amoš Komencký, Morawan zokolillber:
skčoo BrodU Blahoslaw byl nad miru ostro:
wtipný, dUchaplný, U wědách rozličuých wyfoce

wzdělaný, wýborný lxápučt jazykozpytec a i w
fame hndbě chwalně zběblý Bťeložil i Nowý
Zákon z ťečtiny Ua jazyk český a wydal pťe

klad ten tiskem w Jwančicich, hlawnim sidle
swém, lde Bratťč tehdáš wlastni tifkárnn mělt
Brawopiš od Blahdslawa Ustanowený pťijat
napotom i do Bible Králtc!é od Bratrůw wo
dané a tolčkéž t pťeklad jeho Nowého Zakona
w ni bez proměnyponechán Obdiwowattwěru
se musime plodnosti a bohatostt dUcha jeho
Uwážimell jač mnoho dfal a jak weliké ceny
jeho spisd do sebe maji Ban prof Gindelo,
jenž obsslruon hiftorii Čefiých Bratrůw sepsal
z nižto i md ssme nejhlawněji čerpali, nalešl
pťi fwcm hiňorickém bádanč w archiwech 22
spisů Blahoslawowých mimo četné menssi listy
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a psani jeho Tentýš Blahoslaw wyučowal
raké po krátký čaš mládež Bratrskou w Bro
stějowě mezt kteroUž se Uale;al t Zan
starssi zc Zerotiua, na něhož, jak pozo:
rowati tak moeně pusobil, že wsslc!at členowé
rodtny tě rošhoduě hlásltl re k Bratrum

Zaťa nesmirná bolest pojimá tU upřimné:
ho katolika, powážčuli jať Uáramnč welských
profpěchů teuto mUž wlastč nassl dobyti mobl,
ťdyby fon neobyčejnoU silu dnchowou a diao
mantowou pilnost byl wonaložil we slnšoe a
k UžitkU swate jamospasulé prawdy katolické

Blle protestantišmuš jenž berzdnoU wolnosti
we žddtowáui a wykládánč pidma hrdosti du:

cha lidského lahodi zapalowal jako Uakažliwá
horečka tehdáž Uapoťád mozky t bystronnmých
lidč a jeho Uad miru bouťný ruch Uchwarowal
a potahowal do wiru swého i mnže dúwttpué
a dnchenl bobatě nadčme

šz 38. Bokrnčowúni. Staw Brntrňw
(od r. 1570u1576).

Zesslě pťrd úmrtim Bladoslawowým wo:
llli Bratťi tťi starosly, rotiž Qndťeje Štěx
pana Zana Kalefa aJana Wawťtnce
Blahoslaw a Jiřit erael který se byl zBol
ska do Jwančic dostawxl poswěttli je Bratrx
ským fpllsobem na tuto dustojuost Tim docil
leno že po fmrtl Blaboslawowě a Nugustowě
počet starost Zeduoty ooet čryry obnassel Nej:
starssčmmezi Uimi bol Jtťik Jfrael krerý
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sie: jesstě :xěkolik let w BolskU působil ale

pro welikon churawost Uapotom do Morawd
se nawrátil a zde fwá posiedni léta w pokoji
ztráwjl Starosia Wawťinec zUstal až do
tonce žiwota swého w Bolsku zaraziw sidlo
swé w Qstrogu Kalef sprawowal obce
Bratrské w Cechách a sidlil hlawně w Mladé
Boleslawi Štěoan působilw Zwanx
ččcich Ua mistě Blaboslawowě a fbirallisttlty
na historii Brater fe potahujčci i ťidil sdolU
obce Bratrské na jižne a qápadni Morawě
Z těchto starost newynikal žádný weliťou uče:
nosič anebo wlohami spisowatelskýmt jako Bla
beskaw Štěpan obstarawal dopilh Jednoty
ťu protesta::tským náčelnikUm w rizillě, zlásstě

ťu lékaťi žtwotnimU Mašmiliana cifaťe ku
Kratowi který mimo swé uměni lékarskě
taté lwboslowim se horliwě zanássel a welmt
rád sobě na Učeneho bohoslowce hráwal Muž
tento byw dťiwe pťiwržencem Lutherowým nyni
ke kalwiniďmu se klonil welmi rád obeujic 8
kalwinistou Beon a š jeho foudrUhu we
Šwýcarskn w Heidelberkn a jinde, a jeliko;
i Bratťi wice ke kxalwinišmU nežli k luteranx
stwi fe chýlili, rad jim ke slUžbám fe prou
půjčownl
d Tlto chtice wětssi wá;“nosti Jednotě swé

w cřzozemskUprotesiantském dobyti, doslali do
Witrnberta Bratra Jzaiásse Cepollu
(Cibnlku), aby tam nějakého učeneeprotestant
ského ziskal jenš by latinský pťeklad jejich koUs
fele od r 1535 oprawil a k ni úwod pťim
lnwný napsal Z podaťilo se Cibulkowi we
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Wilenberku pro tento úmysl šiskati drotesiant:
skéhoučence Esroma Růdiqera Kdyš
pat Bratťi na tom stálť aby pťeklad ten š
úwodem w samém Witenberku wytisknut bhl
potkala se wěc ta 8 odporem ze strany tam
nějssl toleje bohoslowné protestantské Ctbnlka
čili Cepolla cblěje jistotnčjt úmyslem swým
proraziti dělal se nejprwé, jaťoby jen proto
byl do Witenberka pťissel aby tam Ua studče
Uwedlfpna pana Bedťicha z Náchoda
pak jeho pťibUzenreZindťtcha ze Zástťiš
lu a mladéhoPťemysla ze Zerotina.
Když ale strany ttsku Uyni záporná bo dossla
odpowěď a pochwáleni ronfese Bratrské jemu
tolikéž se odpiralo zadal hned proti tomu pče
femnou protestaci w ništo doukazowal na dU:
ood ten že sam Lutherkonfesi Bratrskon schwa:
lil a že sslechta Zednoto Ua tom stoji na kte
rou se ohled slussný wziti mnsi, nemaxili zta
kowěho odepťeni zlé následky pochoditi pťede:
wssim ten že by sslechta sama žalodnť U kur
sirsta Saského proti bohoslowrům thenbrrským
wystonpila jelikož nechtěji pťsswčdčiti tomn,
co sám Lnther schwálil; dále žeby takowým
jeduánim bohoslowrůw těch wsseliká důwťra k

Witenberkl: w cizině klesla; a posléze, že by
Bratťi kteťi a; posawad žáky swé dnwťrně na
tnto sskold posilali a práwě Uyni Z0 jich we
Witeuberku maji, fem je posilati pťestali uu
Takowýmito důwody pohnnl konečně Cibnlka
bohoslowcr Witenberské pťere, že na to fwo
lilt abo pťeklad konfese Bratrské wotisstťn a
přtdandm úwodem pťimluwným opatťen byl
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Ledwa ale konfese tato Bratrska Uweťej
nťna lwla w latinském a němerkém jazka
rrohlásil se hned proti ni w Čechách Učený
mUž, Petr Kodicilú), rektor Uniwersitd
Bražské podlé wiro ntrakwista an mladémn
pťiteli fwémUdo Witenberka pfal že sire ob
fah konfese dotčenč chwáli, ale nad úwodem

w němž hana na Utrakwisiy česke se kydá že
nemálo se pohorssll. Takowé potupenť Utral

kwisiů že může fnadně k weljkým různicem
podnět dáti a samým BratrUm nejwice Usskou
diti Když pisarel úwodU toho Esrom Rň
diger o tomto pfani se dozwťděl a jeho ob
fad doznal erpominul Bratrů proti těmto
obwiňowánim pifemně brántti famého dakBeo
tra Kodicilla napominal aby staročeskýUtra
kwiemuš w němž se dosii patrUě protestanx
tišmnš Ukrýwá pnsiil a nezůstáwal Ua poloou
wičné čestě sláti nýbrš š celým stdcem kluten
ranstwi pťilmll

Tarowouto pochwalou LUtheranůw nee
nfpokojili se jesstč Bratťi, nýbrž zaslali konfrsi
swon také kalwinistům, jako Kratowi, ži:
wotnimn lěťaťi risaťe Mašmiliana ll., pak

e) Bctr Kodicil Scdlčanstý z TUlechowa (xjx18l3)
bhl radou !onsis!oťe podobojt notaťem mčsta Bražského
profesorem matemati!y a ťeckčbo jazyka a zanechal mnobo
spisn po sobč, ja!o: Troje pojednant o kometach r 1572
1577 j582 pat pisuť náboženskč, slownčk latiusko český a
nčmecký,poslčz kalendáre od r 1578u1581 Jebo lalen
daře pod lilem sc ro;ebiraly a kupowaly R 1585 wdnc
chal w kalcndaťi podlc papeže Řehoře oprawcnčm swatet
Husůw, pročez npadl w pronaslcdowáui utrakwistůw a ute!l
se w ochranu panůw kalolic!ých Wři té pktlešitos!i Udělany
naň ony znúmč wcrssc: Slal se Čcchům protiwný kuo wy
letčla jim z Brahy HUB prodal ji mťsir Kodicislua
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Bezowi nástnpci Kalwinown w Ženewě
Zanchi mU w HeidelberkUa jiným žádae
jice fchwáleni swé konfefct od těchto Do:
fáhuuwsse co chtěli nepťrstali na tom, nýbrž

w jesstě Užfsi spoler š Kalwiny wstoupili; nebo
ňarostowé jejich na tom se nsnesly, že několik
šáku fwých Ua stndie do Heidelberka possloU
kde tehdáž w dnchn Kalwinowě fe woučowalo
Tim olrwťena brána KalwiUiomu jak do Čech
tat do Morawy,a azde slussnohledati začátkl:
kalwinišmu w těchto zemich; nebo nejeuom še
mnozč mladi páni w kalwinské Žeerě studox
wali nýbrž pťicházelo odtud na Morawu a
do Čech mnoho kalwňnských pěstoxmů, kteťiž
mladé sslechtire zJednoty w dnchu kalwinském
wychowáwali čim wlastně Zednota Bratrska
sama nemalé sskodywzala

Do Heidelberka poskáni jsou na studle
mladi mUžowé welikých fchodnosti, kteťi napox
tom prwnich úťadůw wZednotě dofahli jako:
Kaptto (Hlawáč), Němčanský, Felin
(Korourek) a Ber nard. Eo tito w Heidel:
berkU stndowali, slawili Bratťi doma ptlně
fynody R.1572tři takowé porady wdkox
nalň mezi Uimi; nejznamenitějssi jest fynoda
Slawkowská dne28 února(Febr),kuktere
wesskeren wýbor pťedstaweUstwa ZedUoty fe
dostawil Bťedmětem porady té bylo obno
weni kázně která ohledem na sslechtn Bra:
trskou we mnobhch wěcech Uwolněna bula
Bratři chtice posawadni chwáln fwon o pťisne

kázni zacdowati Usnesli se na této synodě že
neporádni sslechtici Brarrsstč majč potrestáni



Shnoda w Holessowč1573. 449

býti, což arcit we skutku fe Uedalo tak fnadně
prowésti Ustanoweno dále, aby zwoněni pťč
pohťebn, kde to možná slawněji fe dálo a Ua
brobě aby fe činily ťeči uo Roku Uáslednji
ciho byl článek o kázni na synodě w Hole
ssowě zase pťetťasán Nálezy této synody se
ňaweny docela w dnchU sekty Brarrské, ktera
fe o to starala aby possmourncho žádnmčiwého
razu swého nikdy nepozbyla majic pťilissuou
pťifnost za podstatU kťeskanskéhoducha Cirkew
fwatá kutolická ač taUec pťi hlUčUé musice
UadherU w oděwu a w obydlich neodporončt

pťece takc wsse toto za hťissné newyhlossllje,
anobrž dowoluje č hlUčné ladowánky jako pťi
swatbách, dowolUje Uádberu w oděwu a skwost
nost w nabytcich U ltdi bobatých a wžuesse
nýcb aby stawU swemn pťiměťeně žili a ťeme

sinikúm z takowých wýroka žijicich potťedné
prace dals pťi čemž owssem wsseliká nadutost
a pýcha ducha která by pro tak marné wčci
lidmi meně zámožnými a nUznými pohrdala
pťisně fe zapowidá Wědomo takě wůbec, še
nejednon pod bidnými caparty člowěka z niž
kého stawu tisickráte wice pýchy fe ufrýwá
nežlt pod skwostným roUcbem wýsse postawenc
ofoby Znamo též, še Swati a Swětire Boži
zwyšsslch stawůw pťi skwosiném nábytkU a
pod nádherným roUchem frdce welmi pokorně

a skromné chowali, nic o pýsse a nadntosti Ue
wědonre Bročež neni Cirkew ratolická proti
wsselikěnm skwosiU w odťwu a nábytcich, aui
proti lUčným radowánkám pokud tobo bUd
slawna pťiležitost aneb siaw člowčka wymáha
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Cirkew fwatá katolická wůbec nemtlUje po:
ssmournostt a zádumčiwosti alebrž oddoronči
raději jakousi radostiwost w žiwotč Naopat
ale činili Bratťt jessto sobě práwě ua zasmn:
sstlosti a trudomdsllxostčnmoho zakládalč Qd
tud fe wyswětltti dá droč na fynodě Hole
ssowské(dne 20 fept 1573) wsseltké tanre ů
blučnou muslkou l prt swaddě, jakož i pitť a
hrd w kartáeb w kostkách t wrchcaby (ssach)
zakázaly, proč Ua ssprrkowáni žen náramně žeo
hralč t pokuty Ustanowilt a wsse odstraněno
mitt chtěli, co takowěnm ssperkowáninapomáha.
Z této pťlčtnd da fe také wyswťtlttl nroč na
tom fe Usneslč kuždcdo, jenž by protč těmto
stanowám se prohťessil nejprwé ponapomenouti
a daklt Ueuposlechue, dokonce t wyobrowánim
zZednoty potrestatč

Brawě ta!o pťťsnoskse libilazádumčiwýu
a possmoUrným myslem a tndy wssecly zasmu:
ssalce w národU jako magnet k Zednotě Braǧ
truw pťttahowala Odtud lze pochopiti ploč
Zednota Ua Morawe kde tato pťisnost docela
dodlé myslt slowanského národa prowozowána,
tak walně se ssččťla že č na statcich biskupských
do l 1565 bdla se zahnizdjla Zak mťle
wssat horllwi biskupowé jako n p Brusinowx
ský, wesla wlády cčrrewnť ujali musili owssem

Bratťt z jejich statků se kliditi, poněwadž to
wclepastýťi lt za nejwětssi sskwmu wlady frwe
powažowali, i na wlasinich statcich odpurcc
Ečrtwe pťechowáwalt a jim tam bezpečný dáx
wari útulek Zdálo se jčm to rownšž tat býtt
hťissné jako rdyby někdo úmyslnělupiče chrámu



Bralťi od mistodržitelů clpxeállěltiz 451

U sebe chowal a je ochraňowal Blwssak Bra:

lťi ze ňatků biskupskýchwyhnani, snadně a drzo
natězalt pťistťessi U pánů swětských Tito mt
letadi je na stacky pťijimali, wědouce, že fwč
domitč swé dáwty odwáději poctiwě dracuji a
potojný žiwot wedoU Tolňro w Nowem
Ztčině ťdepánz Haugwic wladnul po7
tkali se 8 nenadáldm odporem Bán tento
roz ázal jtm totiž, abp též odrUd se klidilt ale
na pťimlqu pťtbuznýchpána toho ponecháni
json tam Zase

W Eechach byly doměrd ZedUotd w témž

času dosti pťlzntwé Sama fynoda Holessowu
ska liččla staw len co welml Uspokojřwý Brcta

biskup Bražský stěžowal si sire Ua weťejné jich
wystxwowáni w Praze proci wssem zákomm

zemským toužil na jejtch berzdnoU horliwost
w ziskánč nowdch přtwržencU,a žalowal misio
držitelům cisaťským, že proti wssem zákonům t
zboc w Braze maji, který četněji nawsstčwo
wan býwá nežli prý mnohý z nejhlawnějssťch
losielu Bražsiých Ywssak stišnosti toU arcibt
sknp nic nepoťidil jeltkož mistodržitelé ti proti:
katoliclému směrn pťáli a horliwě straně nex
katolické Uakladali S podobným wýsledťem
pottala se t žaloha konsistoťe nodoboji ťteraž
we jmenn faráťe kalčssnéhoZiťika Mla
dečly we Srěti uo n mistodržitelů si
ňťžowala e Bratťi we Widimě Ua pansiwx
pana Ziťlho Hrzana se zakonpili tam fo:
dč sbor wysiawilt a staný tostel kalissnikům
odňali

Mimo tnto horltwost w rozssiťowáni fekty
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swe jewtlt Brarťč též welikoU čixmost w zakláx
dánč sslol Nž po tuto dobU Ueměla Jednota

sskol pro wzděláui wyšsst; wdučowalo se sice
takě nž latmě ale toliko jojčm počátkum Kdo
z nich wyšssxho wzdčlani xmbytt cbtěl murel
do ctztny se odebratt nejwčce do Swýcar neb
do Němec ku protestantum Qd r 157x1wssak
Uzawťelt Bratťt welkoledoxl sslolu zalo;iti w
domootně aby xUťadl sslechta Bračrska waluč
teUtUjicdo cizj:ty pro wzdčlani otčme a Uáro
dU fwému Uebyla odctzena B tu padly jejtčd
zraky Ua učence thenberského Nůdigera, kterď
celým srdcem k nim lnul a Za toU,ž pťičinou e
jejich konfesi očtmluwuou pčedmluwo:l op:
třtl TeU práwě tenkráte byl pro swé kal
wxčnske smýssleut U kursirsta twého ?lugUsta
horliweho lutrrana w Uemslosttakoon mťroU
Upadl že bo tento do wězeni wfaditi kazač
Woněkolika týhodnech, co wžaláťi stradal pťed
ložena nm co wýminka č anxti swobody for
mnla wiry lnteranské aby ji podepsal; a kč ;
Rlidigrr prott fwémn preswčdčeni to učtnil
pussrťn ibned Ua swobodn ale spolUpťijaltakc
mčlerád jenlU práwě tenkráte od Bratrúw Ua

bidnntě rektorstwť čilt ťeditclstwč sskold Zwan
čicke Wdzwánč to stalo se wysokýmt pálld š
Morawd, jakými lehdášbdlt: Znata z Loml
nčco Uejwyšssi sudi zemský,Zan starssi zc
Žerotina a Bedťich z Nachoda Eo roč
ni plat nabidUuta jemu welmi značná fuma,
tottž 300 kop missexlských grossU kteražto fuma
dobrowolnýmt pťispěwky sslechty Bratrské se
bráua býti měla ?l skutečně slednotilo se asi
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17pánú Bratrských, meži nimi členowé rodin
šLipé, Lomnlce, Zerotťna, Náchoda, Boskowic
x?j., še chtěji ročně wefměš 755 rýnských we
:,letěk tomuto účeln obětowati, Uadbytekz toho
určenco slnžné pro jednoho pomornika a Uě:
kolťkslnhňw. Br;o Uo pťčchodUNňdigerowll do
Jwanťic založili jčni pánowé jessrě drnbol:
xslrchtickoxxsskolUwe Welké Meziťiči a chtělt
ucenre toho welikýmt sliby Jwančické sskole od:
.ouditi, mUseli wssak ď Uepoťiženou odejiti.

Wjdime tU jafně, iak rádř protestanti Ua
ssťolyobčtuji peUize, jak rádi fe wzděláwajť a
FtomU Uejhlawnějt směknji, aby dobťe wdx
FlkoUsseUým rožUmem whntkali nad kato:
Uťh„a timro spůsobem i podnikawějssť a by:
ňťelssl bdli U wěrech čásnýeb a tak i w šemr
skémblahobytn katoliky pťedstihali. Wimet po:
doblťě, še č židé, ačkoli UejedUoU až ke sspixm3
P,osilhnusxlé lakotni a lakomi ssol:, pťece žád:
Mch penčžitých oběti nessetťi, kde se jedná o
ťošůmowé wšdělánť jčch ditek, o rzaopatťe!ni

wbťdšxžttečnýchknih a čafopisix. Zid wůbec
T(Pšllšeteď bez Uowin býti, raději hlad trpi,
MU abd Uowčn neměl a erťdťl, co se we
!wťtěděje: Uechce fe mU choditi jako pitomci
aneb.slepri, který newi, co wůkol něbo fe koná.
,Uelšdnou widime, žr žid mimo Učitele obec:

lleh,olesstě swým dětem domáciho (učitele)
.dkšll,aby nsiawičně roznm jeho ditek broUsil a
ť:eUfchodnil, bystrým a podxllkawým dncbem si

eťeťsnhbleehooyr pojčstčct. Zak dareeč json ,texe

ddweobětawosti mnozi katolici, zlássrě ž naroe
ll nassel)o slowanského; nebo katolický xNěmec
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š touže skoro pili a horliwosti jako žid pěňlljex
ssloly, mtlUje čteUť, wdnaklckdá rád penize na
knihy a nemůže býtč bez nowin, které fe mU
zdaji tak Uotťǧebné býti jako každodexmi chléb,
a bystťiwá ustawičně w ntch a w jiném čteni
swůj rozum. Tim stáwá fr, že nad Slowana
wyniká a welťého blahobytn docházč. Alez
nassebo národu českoslowanskébo zlásscě na Moǧx
rawě a na SlowenskU mnozi katolici raděšt
swě penize do palirny a do krčem zauásscjd
nežli aby je na ssťolu, na knúby a časopssp
obětowali, a je:lt sskola tťeba na spadnutl,
majinli na knihu pro ditě, na nowixw občanské neb
cirkewni krejcara wydatť, pokládajť to za ssko,e
du swrchowanolx a tak fami febe i dčtt fwe
dozbawujč prostťedkú kU zlepssenč wezdcjsslbo
blahobth a wrhajč se swéwolně w uebezdex
čenstwi, pťt fwobodě žtwnostenské státi fe Uolťl
býmt otročy thýcb narodowcůw, jenž wzdě.leťe
nim sskolnťm rozllm swůj náležttě whbrousllťǧ
Zini zase, chtťce býti až pťiltš moUdťi, nessetrl
peněz na sskolnč ucn.oičeni ditek swúche ale, bor
hužel chtčjč to miti způfobem zrela nepťlrlž!es
:ǧým, záronům Božským a zemským drotiwnoůke
Zádaji totiž od Učttele dned prwých tťld 7Uůe
rodni sskolo, aby děti jcjich w rozličných Uk,ed,
mětech dečowal nikolčw jašdkem mateťsiom:
nýxbrž cizim, a tak z Ubohých ditekswých, Ueee
jen bolá slowo Uťežwyknji, smyslU jejich neko:
anějťce, dělaji jen poločlowěko, mrzáko Uode
dnsso, kteťi ani německy ani českomoreawskq ,lťel
uměji, čteťi poněwadš Ustawtčně jeU do lell,
:daměti fe wpěchowalo, Ua rozumn otupťe,
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a wzdělanémU člowěku se objewuji co hnnfně
mwtory, co dlbi a papoussfowé. Který Uáo
rod na swětě je tak hloUpý, aby timto fpůfou
drmdtrýznil swé dětt, žcby je hned začátkům
wědčni dal wyUčowat jazykem Uemateťským,
cizim? Zdali německý otec dáwá fwé děti wy:
učowati jazykem českým, čili fe franconš Uči
wčcem po německU, aneb angličan po francoua
sku,anebo Wlach jednim z těchto jmenowae
ných jazykú? Takowé possetilosti bohnžel jen
Slowanssti rodičowé skbopni json.

Než pUstiwsse mimo sebetakfmntné, frdce
každěhonarodomila bolně rožrýrrajici mysslén:
jd :wzorujme opět osUdd Zednoty Bratrské.

Na silťmn zcmském w Marri (Bťczml)
l.,1575 w Braše odbýwaném zafazowal fe
načrlnikstawúw lutkraxrskýchpan Bohnslaw
Feliš Hasisstejnz Lobkowtc o wolné
dyznáni konfese Angšburské a tU nž pánowé
Bratrssti w nemalých bylt nefnázich a obaw:
ťach,aby odtUd nowé pro ZednotU erzniqu
nottwenstwi: a teprwa když nžawťeno zlásstm
ťonfesičeskon sestawiti a k tomn cilř nejen
ů,ugobUrskon, xlýbrž i Bratrskon pťeččsti iw
Uwaduwziti, nabýwali opět srdce a wolněji
oddechowali.Yle dncbowni náčelnici Bratrůw:
Kellefw Mladé Boleslawi a Stěpan
w Zwančicich, Uslyssewsse o wěcech na
fůťmúsběhlých, nepokojili se w frdci a počalt
šUčchnásledků pro ZednotU se obáwati. Pro:
wšqbrárili se pťedněna pana Jana ze Zee
rlotlnč:, otre wýtečného českoslcšwanského řeče
llllůa fpisowatele Karla ze Zerotilla, pro:
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sice bo, aby ku pťisstim rokowánim na fněmx
Bražském w májč se dostawil a tU Bratrún
proti pťechmatům Luterallňw hájile Zan Zeu
rotán bylby owssem co horliwý .šeik Blahosial
wúw rád prosbě té wyhowěl, ale práwě w
ten čaš dyl také na Morawě w Olomonct
fněm zemský, na němž jemn předewssim dlnšno
bnlo účask bráti, a tedy nemohl dle profčxo
Bratrůw do Wraby odejiti; postaral se wssák
o ZednotU BratrskoU tim, že páUúm: Zin:
dťichowi z Waldsstejna a Kllrzpacho:
wi, kteťi jesstě nejwice Bratrúm pťáli, pfal,
aby na snčmU zemském laskawě fe jich Ujťmačč,
spolU pak táral jednáni stawůw luteranských
proti Bratrům Ua fněmu pťedesslěm w Maršt
a radil, aby stawowé cifaťe o wolné wyznaf
wáni konefe Augšbnrské iBratrské prosili, samš
pak aby mezi febon Uapotom bez prostťednictwl
tťetiho o nějarém siedUoceni fe nšnluwili.

Na lo odessliKalef a Stěpan do
Brahy ťu snčmn fprowázeni dwěma člquma
úzťérady, jako: Zanem Zawornickpm
a Zak“nbem Welikým ťečeným, pak dux
chownikoBratrskými: Ziťim Strýcem“a
Zzaiássem Cibnlkon (Eepollou), aby lšch
přt rokowáni o wěcech náboženských radon p,s„če
fpiwali. deor náboženský Už dne 2. Utal,e
žapočal fwé práre. Zelikož ale pan Kamese
ský, žástnpre Zednoty w tomro odboru fltťť
mownim, pw chorobU přitomen nebyl, ne,mobťl
i onino dUchownici do schůzek odborowych fe
dostati, až posléz wolnomyslný pan Kuršpaťo
jim toho wymohl, že Ziťi Strýc pod šae
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minkou, že jebo kaplanem jest, fchúztám pťitoe
men býtt fměl Tento Bratrský duchownik
jar Už dťiwe wdprawowáxw měl pťi rokowáni
o člancich konfefe české tať welikú wliw že
mnoho článkU z konfese Bratrské jmenowtrě
článek o wečeťi Báně do českěho wyznani pki

jato Toliko když se jednalo o pťimluwném
úwodu š kterdm stawowé luteraUssti lonfesi

ceskou cifaťi Marmčlianowi pťedložtti chtěli
dowolili si tito proti Bratrům patrných nepo
rtiwosti a sserednýcd ssmejdů snažice fr o to
jaklw Bratrd obludilč a dobywsse fobč wolno

ňt náboženšké toto (Bratry) sobě dodťidili a
je k témuž wyznáni pťil“utilt Ble Bratťi pod
porowáni jsouce radon bystrozrakého UaUaZana
;e Žerotina, jenš zatim byl do Brahy stihUUl
ooznalt past jim nalččenou a wyhotowtli na
ciraťe Zlásscni prost od 141 pánůw podepfao
non w nťžto o swobodné wyznáwani wiry fwe
šádalt a kU rteré bned i son konfesi pťiložtlč
Meži pány na profbn tU podepsanými čteme n p
lmena:Jan starssize Zerotina Zanz
QUjezdce a Kountc Ehrčstof Kťi
necký z RoUowa Jgnac a Jan žNoU:
dowa aj Z rytiťU:Ehristofa Kapou:
ua ze Swojkowa Jindťicha Jana a
MikUlásse z Bnbnd, JaUa a Natanae
rle Domowfkěho zHarasowa, Ztn:
dťicha ChlUmčaUského z Wťestawlk,
BohUslawa a Jiťiho Mitrowstého ž
Nemyšle Ztndťicha Nadeckého Yda:
ma Sobka z Kornic Zindťicha a Mi
knlasseSaraz Bohnňowtr, Ztndťi:

20
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cha a Smila Wlinskěho z Wliněwsi
(Weif;kirchen),Jiťita Wlka (Wolfa) z
Kwitťowa, Zldama Wojkowfkého z
Milhostic a Wojkowa, Zana Wranow:
fkěho z Doubrawtr, Bldama a Bedťlu7
cha Zapslšho ze Zápn, Miknlásse a
Stěpana Sorfa ze Sttťina a j.

Luteranssti stawowé dowěděwsse se o télo
profbě a majice za to, že by takowé Bratrůw
od nich se oddělowáni a růžUěni jejich plánům
U cifaťe na záwadě býti mohlo, opět pťemlu:
wtli Bratry, že od tohoto rrokU npUstili a ď
jakýmsi pťidawkem na jejich žádost ke ronfcfi
české Učinčným se fpoťojili. Llle t tn chtělč
LUteráni je poznowU podwésti; nebo rychle po:
taji podlé chuti swé pťidawek ten změnili, alw
fe zdálo, že Bratťi w ničemš od nich fe než
Uchyluji. Bťidawek ten weťejně čten w sezelll
úplném dUe 17. máje ale š tou chytroU prakx
tikon, že wynecháno co potajmo proměněnoa
Bratrský pan Slawata wssak, kterýž si Uae
schweil wedlé čtrnáťe sednul, spozorowal tuto
obmyslnou dwoji proměnu, která ke fskodčBrax

.trůw smťťowala a oznámil to š newolč fťtšre
chowanou ostatnim páUúm z Zednoty, kteťlžto
na nejwýsse rozjitťeni nad tar hanebným pod“
wodem wyjádťili se důraznč, že hned ze fnělml
odejdou, neodstrani:li se ty dwě proměm:, t?e
tiž: ,že Bratťi úplně š ntrakwtsty se frownax
waj,ie, pak „že žádaji, aby cťfoť nad nimt(sť,nž
te,rany) fwou ochrannou rUkU dršel a pod,sllť
račil, by we swém náboženstwi Bohu weťelsie
a wolně sloUžitimohli dle této nowé konx
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fese.e LUteráni powolili sice na oťo opět
Bratrúm, ale pťeš noc zase wětu následownou
dřipfali: My (Luteránt aBratťi) fe meži seu
bon tak frownáwáme že jednotu cirkwe netr
hame Z čeho Bratťt opět wyrozUmiwali
ťterak LuteráUi k tomu směřuji, aby w lmdonl
cnu ZednotU Bratrskon konsistoťi lnteranskě
podčinili Z protestowali znowa proti tato
wcmu pťidawku a když tento konečně wyne:
chán npustili od swé dťiwějssč prosby a pťi
woluli ť tomn aby konfese česka 8 pťedmlu
wou neproměněnoU citaťi fpolečně od oboji
firánty, luteranuw i Bratrůw podána byla.
Ulnesseni toto brzo take skutkem wyronáno

Co druhý sněm w Braze odbýwán rokn
1575, odwážtli fe Bratťi zbor swůjleade
Boleslawi Ua rozkazFerdinandůw od r 1547
zawťený opčt slawně otewťiti a služby Boži
weťejně držeti Když pak po Čechách se roz
nesia powěst, že pťi tomto slawném otewťeni
15 000 Bratruw w Mladé Boleslawipťitomno
bhlo a že dUchownici jejich w tak welkém počru
fe dostawili že 13 siolů U občda obfadili:
lekli se tobo Uemálo onino lutoráni kteťi w
Učeui od Uich nejwice fe rUzUili apočalitéměť
se douťiti Z obwtňowali Bratry lhouce, že
dký obmýssleji zpouru od r 1547 obnowiti
Bťeš to wsse zaslechli pánt Bratrssti z úft fa
mebo mocnáťe ku konci fUěmU poprwé žetaké
jejjch stranu chce úplně Ua wšdy uspokojiti

tentýž čaš slawili Bratťi w samé Braze
weřejně swé bohoslUžby do domech jednocli

wých pánů pťi otewťendch dweťich a xckoůbec20
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erstýchali se nikde zbow swé opět otewťiti.
W dodě této dylo také no celé Braze we dne
a w noci o wěreeb nádoženských o nejwětsi
wztekloňi dtspntowáno, až l krwawé rwačťy a
dračkd g tobo w nort powstaly. Wůbec jest
to náramná choroda českoslowanského lidu, že
rád w miboženských wěcrch dlondá, a žanedbáa
waje fwé wlaňni powrláni a dráce bmotné
we dlubokč se ponoťuje otázko, k jejčebšto roze
ťessent jen wdfoce wzdělani doboslowci oowo:
láni a nfchopněni json: ano bodnžel i jeho
literati si tak rádi na boboslowce hráwaji a
rozUměti chtěji wěcem, kterých niťdd nestUdoa
walt, a které snad ten z nějakého protestantl
skébo lerika (n. :d. Brokdansowa) dosti powrǧ
chně a to jessrě w lichčm fwčtle poš,nali. Kež
bd pomnčli na staré dťislowi: „Sewče, Ue
wýsse kopdta!e ,

Radost Bratrúw nad wúrokem dobrotte
wěbo Marmiltana nemťla dlondo trwati.
témže roce (1575) držán tťeri fněm w Bruže
a šde swoboda nábožensiá pťiťknuta toliko čue
teranňm, Bratrňm dak jakož i Uxěstůmkrálowž
skúm ode:dťena. TU wssak fami lnteráui :xošůť,t
Bratro Zastáwatt, obáwajice fe, abp Za kratťd
čaš toUtéž měrou nebdlo odměťeno také jtm,o
Za toU pťičinon festawili defensorowé lutera!lsstl
drofbll lla sťfaťe Mašemilimla, w Uižto pťedeǧ
wsstjm si Z.tťžowali na wsseliké pťikory, kseke
drý jim od odjezdn cifaťowa šWraby Učinťnq,
a dak přimlouwali se tčž za Bratrw sklččržled
?lle toto jrjich skličeUi nebdlo tak hrozné, rjllf,
od defenforň ličeno. Nebo mandaty cisassie
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proti Zednotě bdly toličo Ua tťech mistech
úťedně oznámeny, a i zde počinalč sobš Brac
tťi jakoby derretd docčené na nť se newztahou
waly, an prý oni Btkarty nejfon. Nozkázáno
jim aby do jistč lhůtd se nefcházeli awssak
roškažu comu podroblli se Bratťt coliko Ua
jeduom mistě w Čecdách deukalo sice onde
a onde weliké rozdoťčeni Uleši Zednotou Bra
trskoxl a mezi utrakwtsty jako U p ono weliké
rozjitťenčUtrakwtňl:w w Turnowě když pa
tron tamnějsstKarel pán z Wartenberka
na dlawm farn Utrakwtstickou dofadil Bratra
Husáka, jejž wssakbrzo potom Cbrtstof
z Warlexřberka, wlastnědán na anuowe
zase wyhostil Nle toto misiné rozhoťčeni Ulra:
twistu proct Jed:lotč neumenfsilo fwornosttmezt
Lutermw a Bratťimi, kde o společný prospěch

wčct drotestančskě běželo
We peaxe stižllosii stawůw Luteranských

NUdolfowi a.daUé brali pod! i Bratťt Kon:
sistoť podooož rolikéž žalobu Ua Bratry wzue:
sla, a ř:xruowirě si U Nudolfa nx ond pány

Bratrske ztezowala, jenš Utrakwčňúm fary od:
jimalt a je swýmt duchowniťo osazowali žád
Uých prd mezi w lom Uessetťice Co takowito
swéwolnict jmenowitč Uwáději fe panowé

Waclaw Hrzan z Harafowa w Katusi
cich ?llbrecht Berka z Dubé wLoučowcl
Heťman z Bubna a na Skassowě w
Ritonirich;Bohuslaw Mčtrowský w Stru:
dách;Zau Labouňský eradišti; Felir
Brawěticťý w Stěžeťich; Mikuláš Be:
cingar w Nechanicich;Karel Silwar z
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Biluikowaw Bilnikowě;Ctibor Slnszý z
Chlnmn w Tuchoměťicich Nejwětssi pak winu
prý na sebeUwalili pánowé z Krajků a
pan Karel z Wartenberka W Mladc
Boleslawi proti wssem zákonům zemským prú
wsserko Bratťčmi se hemži

Rudolf tUto stižnost jakoš i jinon proti

městům lUteranským (Chrudimi Kutné Hoťe,
Domažlicim NymbekU Litomčťicima j) zae
slal risqťi Marmilianowi a ten odpowěděl, že
proti jmenowauým pánUm Bratrským pra
wota (proceš) se zawésti má J bdli w skntku
ofobně Ua zámek Wrašskd ke dni l0 thobr
powoláni awssak prawota proti nim naťizená

musela odročeUa bdti protože práwě w tčch
dnech Rudolfa dossia zpráwa že otec jebo
Marmilian w Řezně na úmor Uemocen leži
Bročež Rudolf UpUstiwod prawoty proti Uů
nům zawedené rdchle z Brahy do Řezna odx
jel Když tedy dosčeni pánowé w den Určito
ua hrao w kanccláť králowskon fe dostawili
oznámeno jim prokUratorem že proceš protl
nim odročen Dťiwe wssak nežli obžalowantl
BrahU opustili sestawtli difemnon prost, w
niž stawy luteranské o žastáni žadali a podali
ji defensorum Tito mčlerádi prosbě Bratrůw

wohowěwsse nž po několika dnecb na kancelať
králowskou NUdolfowt poslali pfani, w němš
krátce ZednotU BratrskoU proti wsselitémn toš
něni 8 Bikarty hájili a RUdolfa prosili, abo
fe U cisaťe Marmiltana za Bratry pťimluwil
Zatim ale tento nždne 12 th jakpowědino,
w Řezně Umťel tak že profba tato ho wlče
nedossla.
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š. 39. Brotcstantišmlxš w Nakollsich a w
Ubrúch w dobč Mašnlilianowě.

Mašmilian Uejsa nepťizntw nowotám Lu
tberským dowolil protestantským tťem stawúm
w Rakoufich fwobodué wyžnáni koufefeLlU
gustanske a dal pro Uě UčeUým Ebdtreem wye
pracowati zlasstni agendu ku poťádáni jejich
služed Božich Takoon powolnosti rostl počer
a dťepych wyžnawačú NugšbUrského wyznáni
w Rakonsčch Uáramně tar že katolici hrozných
nátiskU od stranw těro se obáwati museli Maš
mtltan Udileje stawňm procestantským swobodU

náboženskou wyžádal U Uco od ntch rewerš
čill žarllčenčse že karoltkum šádných pťikor

činiti nebndou ?lťe rewerš tento nezdržen
anobrž od femw drocedřantské Užlto každé pťi:
dodné dťil Uosti k útoku na katoliky a na jex
jich úplnr xďtlačenl Bdčo čcdd w dobč téro
w Rnkoust.eo jako rřcd Učxjučon bonťi, kde du:
ssnc pml.je ;d:lo a črerUémr w Ua obloze se
fbidaji a šdaieča ťmirajici dlesky Už blizky
ohromxxý boj žiwťx:o ;wěstuji

Z týchže přčči!l lako w Rakoueich rozmá
hal fe protestaxltišmuš i w Uhrách Za paa
nowániMarmiliana rozsslťil fe tento tak ohroa
lnnou měrou že Už wice než 1000 obci
proteňantských w llhrách fe počitalo aže téměť
wsseckawyšssi i nišssf sslechta wyjmoUctťiwel
možskérodiny, ku protestantišnm fe pťižnáwala
Drzost strany této na takowý stupeň wystou
pila, že zlopowěstný odpadlik Horwáth
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(druhdy prodos: Zypský) se odwážil cisaťe w
záwěru porUčUikem swých děti Učiniti.

Z nowokkesttnri z Německa záhh se stě
bowalt do Uher aby zde žádoUciho nalezlt
útulku Už r 1568 pťiputowal do Sobotice
jeden z těchto sektáťú jmenem Konrad Hainže
mann a zde také Umťel Dol 1581 bwla
nž w Sobotici značná obec Uowokťestěslska
ťterá stihána jfonc rozličnúmi nátisko z města
dotčeného se tliditi počala, ale pau Niard

Zštwán dal Učkolikz wystčhowalcu zajmonll
a dršel je po 20 lydnů na zámkU u wězem
jinéz nich dal holi bilt a jinal je trúzniti ka
zal až naposledd pťece na pťimlqu několika
panu uherských je na swobodu droousiil

Qkolo r 1582 ssiťil L Sleck náUkUxek
táťň těchto w králowském mčstě Swatém Ziřč
(mezt ťeťou Morawon a Wábem w Uhťich),
a zarazil zde obec Uowokťestěnskou, tterá rořu
1603 Wolfa Menšla za ťazatele měla. Leta
150: coodil eo takowú razatel po Slowensku
Wend Holba (mlýnáť) Qbec nowoťťestěnska
w Sobotici ožlwla r 1591 nowými pťistědo
walci z Morawy, tteťi teddáž ze wsi morawa
skýchBernu (Bergen) a Selče (Boitelšbrunnj
wyhnám byll Kddž l 1601 cisaťem Rudol
fem ll stawUm rakouským naťizeno aby no
wo!ťeňťnce, které buď na mlýnech neb jinýed
statcich majč propustili nejeden pán odáwaje
se crestu Ua neposlussniky wysazenédo wypowťa
dčl seetáťe ty ze swé slušby; a tito napotom
dnď do Morawy neb do Uher se obrátčla
Kdyš r 1602 taženim wojska nowokťestčnské
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obce na Morawě znamenité sskodywzaly, Utre
pěly tytéž ztráty jejich bratrské obre w Ubťich,
totiž w Sobottci, w Kopčanech a Gbelech Tťi
léta později wojsko Bočkajowo nejenom tdto,
nýbrž i jiné odcr feťttcků jmenowawýtb, jako
we Sw Jiťč, we Sw Zanč a jiade, š weliu
kou krntosti drancowalo, a totéž opakowáno
l 1619 od wojska Dampierowa Zesstě húťe
wedlo se obcim tčm w následujicich letech, kde
společslé domy jejich nejprwé wyloUpend a pak
spáleny byly Třhdáž Urjedru nowokťestěnec
chcěje zachowati žcwor fwňj w rákosi hažtn,
šahhnul Bťese wssechny ú:rapy toco zacho:
waly se w Uhrách četné obce nowočťestěnské a
nowých pťimnoženo zlásstč od r 1628 kdy
wssechny zbdtko bludaťU dorčených z Morawy
wypowědiny Nebo rito ostatkowe Uowokťestěnrů
skoro wsstchni do Uher se oďrátili kde hostinsko
pťijati jsouce nowé odce zarazili a kde jesscě
r 1654 welmč kwčtouci obce (zwlássrě w Soo
botictj nowokťrstěnskenalezame



486 Banowšne Rndolfa U.

Hlawa ssesiú.

šjoba punnwúnt ďndnlsa u„
ndr. 1577w1608.

l. šatnliri (od r. 1377ul608).

š. 40. Morawský bislUpJan M. ď přt:
jmim Mczoll z Telčc (1576u1578).

Bo smrtiMarmilianowě dosednulna trun
králowský w Čechách Rudolf, krerý sijedtnh
mezi panowniky z domU Habšburského Prahu
za stálě sidlo wywolil Wychowán jpa w kato:
lickčm ŠpanělskUzachowáwal swedomitě wssecka
pťikázani cirkewni; pročež pťt jeho na trUn
nastoupeni nemálo radowali se ťatolici doufa:
jice že w něm mohutného a rázného odhajce
wird swé UaleroU; protestanti wssak báli se,
že Rudolf podobně jaťo děd jeho rázný Fero
dinand l., jejich fuahám durazně se opťe
Awssak oboji domněnka Ukázala se brzo býti
klamem Rndolf smýsslel arrirratolicky; jestltže
wssak otec jeho byl panownikem mdlým objee

wilt seBRndolf záhy wssem co nejwčtfsi slaboch Brzo jistě pozorowati budeme, kterak U
wěcech wládnich wssi ččnnosti prázden byl
kterak w duležitých záležitosiech teprwa po
mnoholetém prosseni a nadomináni k nějakémU
rozhodnuti pťikročil jak málo o nejdražss
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zájnw weliké ťisse dbal a misto wlády drar

č!ami, jako powěrečnoUalchymii(zlatodějstwim)
a astrologii (planetáťstwim), se obiral Zeho
liknawost cili lenost U wěcech wládnich byla

tak weliťá že jen š tiži se pohnoUtt dal éabyUa Morawu zawital a tamnč stawy žemské w
hold pťijal ačkoli wěděl že odtakoweho boldn
jeho panstwi Uad Moraon zawiselo Nena:
ležli tedy katolťci w něm onoho rázného zastar
watele Ua něhoš bylt se těssili ani prorestanti
takowého odpůrce, jehožby byli mnfeli se
obawati

Na sstěstčdala prozťetelnost Božská práwě
w tento čaš ZlásstěMorawě wýtečné biskupy,
kteťi co chrabťi zapasuiciBáně chopili fe dwouo

sečného meče slowa Božiho a UezlomnoU udatx
nosti son co železná zeď odolalt xošteklým
útokum pťečetnýchUepťátelEirkwe Boši dorowi
jfouce pro tuto milenou chot Báně u Cirkew
tatolickou uo i krew swon wdcedici

Brwúm w této doběbiskUpembhlJanxG
š pťijmčnčmMezon Uarozen w Telči na
Morawě syn nezámošných rodiču o jehož
prwni wychowáni we sskole Telecké matka co
nejpilněji fe postarala Bozdťji ssrudowal Ua
nmohých mistech, jmenowitě na Uniwersitě w

Krarowě pak w biskupskěmsemináťt OlomoUu
ckém pod Zerity, posléz i w Řčmě pod fprae
wou týchše ťeholniku Jra we mnohých wědach
a něroltka ťečech dobťe žběhlý powýssen byl

w Bononii podlě pťáni Uapežowa na siupeu
doktora boboslowi a pro fwé usslechtile mrawy
pťijat r 1569 od rodn sslechtickeho panUw
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Bawlowslých weswazekrodinnýBoswěcen
na knězsiwi w Řimě r 1575 byl už léta
následnjiciho 13 února wywolen za břskuda
Qlomouclého a w témže roce od dapeže Reo
boťe )(lsl due 4 máje ootwrzeu brewem čilt
krátkým listem w nťmž otec kťeskanstwa stoliču
non kapitoln t horliwémU poddorowáxli biskuda
napominal Na biskupstwi pos.wěcen Wrarl
slawským knižebiskupem Martinem Gerstumnem

kladl stoličné kapitole zwlásstuč fwornost na
frdce a usllowal členy jeji nadssenosti pro
fwaté jejich powoláni roznititi

Sotwa wssak biskUpem se sial stibala jej
bolest nad bolest Hned když se děly pťiprawy
kU pťijmuti Rudolfa co markrabřte na Mou
rawě bylo mu ode stawnw zemských trpkédo

pokoťeni a hořrých úkor zakurlti Neprodleně
po smrti Marmilianowě shromášdili je stawoa
wé morawsstť w Brně aby we fpolek se porae
dili, jak by w mezičasi u od smrti Marmiu
lianowy až k wdkonáni holdu jebo ueistnpciu
zachowati se měli Wssemocuá tehdáž sslechta
mluwila Ua fněmU tar jakoby to od ni jen

dtně záwiselo, ldo na Morawť markrabčtem
býti má což poněkUd proswitá wýrazem: že
prý nikdo dustojnosti této neni dodnějssim
nad RUdolfa rterý Uš taťé cijaťskon majee
slatnosti ozdoben jest Napotom rokowano o
adrese která nowému panownikowi do Brahd
poslatt fe měla a o instrnfctčilinaučeni které
bd poslancUm a spolu donásscum adrefd le
datt re mělo a Užawťello aby doslanšowé ti
na mladéna panownikowt Určitého ijadťeni o
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swobodě náboženskť sobť wdžádalt. Když adresa
a články instrUkce pro poslance sestawowánu,
wznikly horouci spory mezi slawd; žlásstť bio
skupZan Mezon proti mnohým čluintům fe
opiral, jelitož ď jeho swědomim cox kutolického
biskupa se nesrownáwaly. Znamenaje pak, že
proraziti nemúže, odepťel swého podpisu jak
Ua instrukci poslancůw takna adre,sU pro cisaťe.
Takowé odepťeni podpisu Ua jedUohlafně Uza:
wťeni wssecd stawůw dylo něco nowédo, neslýo
chaného jesstě na Morawě, ale w tčto dťčpada
nosii zcela slussné a sprawedliwé. Stawowé
uminili sodě chowáni toho co nejcrpčejt na btu
skupowi pomstiti. Bťedewsslm wyhlassowalt bo
za protinika wlasii, klerý wsseobecnénm pťánť
celé země se opirá, pťi čemž owssem cdytťeza:
mlčowali, oč tu wlastnč bčži a proč bčskup
pťiswťdčiti nechtěl. Tim lúmyslně podpalowali
do,celé zemi šásst droti usslechttlémn welepastýťi.
Sam cisať Rndolf obelftěn ode stawůw proe
Uestwýroť, že nemile nefe taťowého rozporu
Peži stawy, spolu wssuk dodal, že odpowěd
twqu na otázku náboženskoué až ku pťijezdu
fwemUUa Morawu odrládá. Wráwč této dobd
cht?ti stawowé ponžiti, aby biskuxpa co nejdúx
tkllwěji pokoťsli. W čerwnu (jUUiU) l. 1577
wddalse Rudolf na cestu do Qlomonre,
abd tn,m stawo Morawské w oold přijal. tho

tům,aždlll se w městě a čekali w den určitú
.ťUUFljesz cisaťe pťed brunami města. Na
xednestraně cesty stál dejtman zemský Zdec
ll Lew z Rožmitálu a kolem něho we:
ssllekůsslechla Morawp, Ua drUhé siraně biskup
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a kolem něho wssicknt manowé. skddž takto
na pťichod Rudolfůw fe čekalo skočil kdosi
mezi many biskupskéa wyšwal je, aby odu
stiwsse biskupa 8 wlastl nedržiciho ke stawům

fe připojili, jelikož prý jako tito jsou ňrážcowé
miru zemského Nepochybně byla celá wěc ta
nž dřiwe UmlUwena a na pokoťeni bčskupa
sofuowána Bročež manowé ti erábali podlé
pťáni stawůw nčiniti a cťsak sám z blizta pol
zorowal kterak wssecko biskupa opoussrělo a
tento toliko služebnictwem fwým sprowoděanx
stal Na to učiuil hejtmaU zemský skawnoU
ťeč k Rndolfowi pťi kteréš sslechta tak hnstě

hejtmana obstoUoila že bňskUpowipťistnp zaa
braněn a on wně trUhn zůstal Když dak
welmi prarným a snižným se prodiránčm skrze
tlupU průwodcúw do wnitra krUhUinkl bdl
od bejtmana žemskěho spůsobem xuoelepohorssli7

wým z prwniho mista odstrčelt; pťi čemž wee
liké nastalo pťčtomndch rozčilenč a znacno ne
poťádek tak že cifať sám chtěje rozkwassenost
mysli Ukojitú a nepoťádek odkliditi slibiti mua
fel že we sporné wěci té pozdějixlálezwynese

Biskup Ua Uejwýš Uražen po dokončeni
těchto ceremonii čili obťadU holdowáni zawťel
fe w dotně swěm aniž U weťejnost whcházel
Nadližel jasuě že naděje weliké které katolčcl
Ua mocnáťe RUdolfa skládalt, jfoU marné;
nebo misto co biskupa důrazUě zastawatt mčl

chlacholil hejtmana zemského a jeho drnžinn,
a chtěl abd se obě strany mezi sebou smlťild,
jakoby Ubliženi čili pťikoťenstwť niroliw od páe
nůw nýbrž od biskupa bylo whsslo Blle ani
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na tom nepkesiáwali stawowé nýbrž žadali na
cisaťi i tobo aby porUčil celý teU spor mezi

nimi a biskUpem w desky zemskéwepsatia spolu
pťidati wdjádťeni: paťliže bisiup jesstě jednouu
nálezům čilt nstanwenim celě země se protiwi

že wssecb dráw swých pozbawen býti má Na
diledni jest že tyto wýminky, pode kterými od
stawůw zafe biskupowi dowoleno rťifedicim
býti soUdU zemského wice jesstě žledčowaly

důsiojnost cisaťown nežli biskupown a?l prere
Rudolf ťn Uotuoným wýminkám těmto pťiwou
lil toliko od wepsáni ohawného sporU toho
do desk zemských pošději UpUsstěno

DrUhá bolest soůfobena bisknpowi mčsstae
ny QlomoUckými Marně je bisknp otcowsky

napominal abd lUterského kazutele U sw MaUu
ricia propUstili; oni práwě jemu na wzdory
na cisaťe šádost wznesli abh konfesi Augšbnr
skon werejně směli wyznáwati a w šiwotě proe
wožowati Toliťéž Učttele katolirkého zahnali
a protestantského z Wratislawč na jeho misto

dofadili, kazatelowi pak luteranskému w kaa
plánce pro ťatolického kněze nrčené byt wyká

zali a nic nedbali na wsseliťé biskupa proteston
wáni jak protč tčmto wěcem tak proti pohor
ssenim, jež dáwali němečti oisaťi, jen; mládež
we pfani cwičřlt a wsselijakými úfměsskyaroU
hánim ji od wirp katolické odwáděli.

Nudolf sice Qlomučanum záporUě odpox
wťděl anobrž wssem králowským městům nar
ťidil abd wsselikým nowotam Uáboženským dráe
mly, a podkomoťčmu zemskému naporučil
aby nad zachowáwánim rozťazn toho bděl; u
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ale biskUp hned pron Udalosti pťt holdoo
wani Ustrassen neměl žádné wice důwťry le
wladč Bťedwidaltě že ro taz ten zústane to
liko na papiťe aniž se zmylil nebo tak i skn
tcčně se stalo Zádně králowskč měsio rozkazu
tohosi newssimlo a podťomoťi zemský pan
Hanušz HaUgwic jemuž ulošeno nad
wykonánim rozkazu roho bditi lwl člowěk wel
mi obojetný Bťed cisaťem dělal se horliwým
katolikem abo swůj úťad podržeti mohl; ale
přede stawd morawskými wychloubáwal fe,zed
na swých statcťcdoťecdowáwá Bratrd, což ostatl
Uč i prawda bdlo Toltko w jednom městč
králowském, totiž w Kdtowč Učinén pokuo o
prowedeni roǧrašn rťsaťskédo. W mčstě tom
pťebýwali wedle lnceranúw, jmenem ntrakwisi::
se ťrdjicich, i Bratťi i nowokťes!ěncid Těchto
poslednich bylo zdr welmi poťidkn, Bratrůw
wssat walné množstwť Jač mile cisaťský rož
kaz zde odlássen wydowědčla rada mčstska
jednodo nowokťestěnce na dukaz jať wěrně ci
faťska naťizeui naplňnje Yle taťowýto dUtaz
drawowčrnosli Uezdál se cisaťské radě dýtt do:
siatečným Mimo to byl cisať Nudolf samým
mistnčmfaráťem Nlbtctem, jeuž š obci mest
skou se rozrmotťčl t rozhodnějssim krokUm prott
Kojowanum wybidnut ?llbirluš totiž, člowťk
mrawnč hludoko pokleslý, chlčje se w Kyjowť
ndr;ett, dělal te pťed cifaťem horliwým kato
liťem a žalowal občc že prý tato chowajic
do sebe wsselčjuké žiwlo kaclřské šlasstěBratrd
čilt Wikarry, o faráťem prawým katolickom ď
nim tortž, welmt nrrtUč a Uražliwč Uakládá
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Eisať siowům jeho nwěťiw, naporučil obei
ady uctiwťji k němu se měla Tato chtic Al

diria zbýti, žalowala cisaťi wesskero jednáni
faráťowo z něhož jasně wyswitalo, že nebyl
čim se býti prawil katoli!, nýbrž protestant
nedo mel ženn a sbrabowal rolsko, jak obec
wžalobč se wdjádťila, pro fwé děti Dolo
ženo we stižnosti té že obec ráda katolického
faraťe pťijme budelt jen Ylbicia sprosscěna
Tim cisať Uce nspoťojil se, ale toliko jesstě
šádal, alw Bratťt jwnj tamnčjssi zbor zawťeli
Boslán spolu do Kyjowa ťebolnič z Welehra
dn abd co katoliáý faráť zde bohoslužby wh
konawal

Brasťi chtice roztaz cisařůwzmaťiti hned
kuťednikúm korunnim prosebně se obrátilt a
tito jeden po drUhém U Rudolfa ač bez wý
sledtu za ně se pťimloUwali Ntcwssar meně
asdoň tolit docilili, že š wypowězenim Bratrc
skěhoduchownika Brorana prodleno. Za

tim w postě téhož roku (1578) frssel se w
Brně fněm gemský, pod jedož ochrann bned
Bratťt se ulekli wedouce že zde oslysseni ne

dudou A skUtečnč wesslera sslechta w Brnč
dťitomná ťu společné prosbě na cisaťe pro Brao
ttd se spojila a dwanáct pánu jatož ilťinácte
edtiřůpodepsali wlaňnornčně profbu tn i při
dali k ni fwou pečet Z pánůw podepsali fe:
dčdičnýzemskýmarssáler an z Lidého nej
whšssisudi zemskýpan Znata š Lomnice,
UUZan ze Zerotina pan Jan z Boů:
eodic pan Hartman z Lichtensteinů
dSmtl z Lomnice, p Zetťich z Knn



474 Zan Mezon z Telčee

nowic pan Bedťich ze Žerotina, pan
Bedťtch z Náchoda, p Lwaik z Lom
nice p Zan z KUnowic Z rytiťů bylt
podepsáni: nejwyšň“ldworskýsUdid Bernard
Drnawý p BohUslaw Boťita pan
Rájecký, pan Nekeš pan Šimon Wč
denský,panZan Boťita,p Bergar a
p. Wojska.

Cisať Nudolf nznamenaw že wefskera
ssiechta prosbu txl siněle podporuje dal fe tim
hned od dalssibo odporn odstrasslti a pnstil
ode wsseho dalssibo soudnido postuoowanč proti
Bratrům Kyjowským fpolu pak také žadné od
powčdi na proslm dotčenon neudělil J wi
délt zde pánowé jasně, kterého prosiťedku tťeda
se chopiti abd Uad cisaťem šwitězili Bozna
lit še RUdolf odporem walně zrustajicim po
žbýwá stdce a conwá Wice než pUl roku byl

spor dráwč wpličemý trwal a cifať še zname
Uitějssami pťekážkami se potkao klefnul srdre n

a opUstil bojčssrě ro pťemožený sketa
Sladost tuto mocnáčowu jeznaw i biskuU

Morawský nekladl na onen roškaz Eirkwi ka
colirké přťšniwý žádné wábn aniž le osmělil o

nčj se wťre opirati a tudyž také nižádného
pťifuějssiho krokU proti sektám nedodniknnl za

jtsto maje, še U wládd žádné k tomU podpord
nenajde Tim wssak sektáťům Uáramnť robd
rostly, fami Bratťi jinak Uejklidnějssi fektáři

dťiwe jen podtaji na biskupském statku Huk
waldském se ždržnjic; ndni weťejně wystudo
wali katolickým knězům jich kázanim a obťa
dUm fe posmiwali a jiné nezbednosti rroptli
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Nezbýwalo tedh biskupowi leč proti těmto rnx

ssitelům pokoje pťisněji zakročiti, je totiž zpanu
stwi toho wykázati,. a kddž se welepastpť toho
skutečně odwážil, wywstali proti němU wsslckxti
pťifediri soudu Zemského beronre Bratry pod
fon ochraml a wytýkajčce biskupowi, še toho
nečini ze zásado co bisknp, nýbrš toliko
š osobni Uenáwisti, jelikož drý miUi, že Bra:
tťimi w Hukwaldech jebo wážnost a dústojnost
wrchnosienská hrubě Urašena bdla. Wšddl
pak prý trpiBratry w okoli Kroměťižském
aniž jim jaké pťekážky čini, jedině proto, že se
pokojně cbowaji. ,

Wýčitťa tato bhla potud prawdiwa, do:
fuď biskUp dťiliš dobrý nenoUži! tehdejssiho
práwa, jedož wssickni lnteranssti dánowé ten:
kráte použiwali, že totiž žádnúch nelUteranuw
na fwých statcieb netrpěli. Toho práwa poUžil
dúsledně podlé pťikladxl pánů luteranských děa
kan tehdejssi kapitoly stoličné a wykázal še
fwýcb statků wssecky nekatoliky. Toho wssak w
okoli Kroměťižském UeU.činil dobrý biskup Jan
Mezon, snásseje Bratry Ua tomto fwém statkU
biskupskěm a neklada jim žádných pťekážek w
nábožensiwi, ačkoli jich podle teddejssiho práwa
odtUd wypowěděti mohl. Nebot on sám na
onn wýsse uwedeuon wýčitkn takto fe omlouwal
ťka: ,Zessto, jak my w tomto důstojenstwi
trwáme, nikda jfme Ua žádném panstwi nassem
takowého nábožensiwi (totiž bratrského) wypox
widati neporUčili, nýbrž o tom podlé zpráwd
wimc, že mnozi tu bliž Kroměťťže poddanč
nassi se zboru Natajsiého drži a toho nábo:
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ženstwi následuji, w čemž se jim také pťekášta,
jako i na jinúch statcich nafsich, kdeby takowi
(ač o nich newime) byli, Ueděje, neš pťedesslého

času w Rychwolticicd na panstwi Bngwaldském
(anwaldském) bdwssč lakowého naboženstwi
osoby rnězi poťádnému i jtným osobám w ko:
siele fe porouhajic posměssné wěri, což proct
Bánu Bohu i dobrým ltdem jest, ru pťed sebe
brali, tat že na mnohé Uapomenuti nasse,
nechtic se w tom spo.ojtrt, jsude pťičtnn t nim
mělt, jako ku poddanúm nasstm, aby se odtud
prdč odebralt.e uu Tok jfou wlasini slowa
biskUpowa od nčho w nassi českostowanské ťeči
pronessená, poněwadž rato lenkráte úťedUim
byla jazykem. Spoln nám slowa ta jako zd
cadlo json, jčmž naziráme do frdce bisknpowa.
Bozorujeme w nich ažpřilissnou dobrotn, která
se práw swých wzdáwá a na swou wlastni
sskodU protťwuika Uowých práw sobě dobýwatč
necháwá. Nebo platilaxlt tenkráte wúbec go
práwo po celé Ewrodě uznane cazásada: „Cč
panstwi, toho i náboženňwie t. s. pán má
dráwo swým poddaným pťedpssowutl nábožen:
stwi, droč nepoUštl práwa swého ua statfu
Kroměťižském dčskud, an Uánowé protestantssti
práwo to co Uejúsilowněji na fwých statcich
prowozowali? Mohlo:li lakowé zanedbáwánč
práwa swého w teddejfsich doměrech časowých
bez patrné sskody a njmy Cťrkwe tatolické se
minouti? Nebylorli obáwatt se, že co Učinili
Bratři na statku Hukwaldském, toho se brzo
odwáži Bratři i na statku Kromčťižském? Neniolxd
to pťirozemi powaha každé sekty, katolickč



Smniskaw U. Pawlowský. 477

wiťe se posmiwatt, ji zlehčowati a sskoditi ji?
Ble w náramné skličrnosti srdce zapomennl
dobrý btsiUp, co prawi starodáwné českoslowano
skěpťislowi: „Kdo chce w domU sskody zbýtt,
ncdej jiskťe ohněm býci:s Nepowážils, že co
m,ol jeň w drahém ronsse, wlť mezi kozami,
žak mezi panami, kozcl w zahradě, tajná jiskra
nš popele: to že jesttajné se!táťstwč meži !atol
ltkd se pližici a že kdo takowé wěci trpi, nejea
m fskody se nemine, nýbrž že t prawdd jta
ného pťislowi na fobě zkusi: „Kdo má sskodu,
o pofměch fe nestarej.e Dobrý Hiskltp Zan
Mezon, jako každý dť i l i šn ě oobrý Eechoslowan
mťsto fmělého a důrazného hájeni práw fwých,
ťadřji fe uwnitť na mysli užiral a mnčil jako
clowťk, kterýž do hlubtnd fdadl aniž wi, jak
odtnd wdniknonti. J domučil fe drgo a octnUl
fe nenadále pťed branami wččltoňi. Nebo jen
pso dwě léta fdrawowal Cirkew Morawskou
štwot weda neúhonný a dťikladmš. Drre 20.
mǧlrce (bťezna) 1577 jesstě pťi slawném pou
drebU cisaťe Marmilimm konal ťeč pťed we:
fsketoU w Braze shromážděno:l sslechtoU, ale
anrátiw se odtud eburawřl a chťadmll, až
Uelsaant jessrě36 let stár, dne 6.Febr. (února)
1578 žtwot swúj w Brnč dokonal. Dotoboto
mťsta d:l fe bistnp proto odebral, aby statky
whždwiženého jeptišského klásstera Bnstoměťa

ebo jefnitfkémn ťádU odewzdal.

š. 41. Stanislnw ll. Bawlomslý šdBawlowic
(1579uu1598P

Zana Mezona daleko ráznosti a welkou
lepon činnosti pťedstihnnl Uástnpre jeho Sta2
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niflaw 11 Bawlowský z Bawlowic
horliwý to a bohonadssený welekněz, neohro
žený zápasnik Wáně, prawý to následownik
swatébo Methoda, jenž wěrně kreičel w jeho
sslepějich, a protož i jednon z nejwětssich ozdob
bifťupstwi Olomonckého w ssestnáctém stoleti
jsa poswátnon stolici aposstola Morawd co
pťekrásná hwězda leskem nowé sláwy ozaťil.

Byltě fynem rytťťe Stanislawa Bawlow
stého z Bawlowic a jeho manželko Zosie
sslechtičndBrandejské z Hrabofsic narošen w
Pawlowicich we SlezstU na statkn Blesu
L 1567 byl od wýtečného biskupa Wiléma
Prusinowského w kolegčatnémchrámu fw Betra
w Brně tonsuroU pťijat we staw dnchowni a
dwě lcta pozdějt Učiněn kanownikem QlomoU
ckým Dokonaw wyšfsi stndia libomUdrrka a
bohowědna na akademčt jesuitské w Řimě (od
r 1571u1574) 8 wýtečným profpěchema 8
wyfwčdčexlim neúhonného, wzorného žtwota
powýssen jest na doktora prawa cirkewniho
rok na to (1575) Učiněn probosscem w Brně
a dwě leta pozdějt fcholasttkem U stoličneho
chrámU Olomollckého Roku pak 1579 due
17 JUnta (Čerwna) jednohlafně woleU za
bifkupa Olomonckého, kterášto wolba brewem
(stručným listem) papeže Nehoťe )(Ul. ode
dne 26. Llugusta (Srpna) potwrzeni dossla.
Bofwěcen od Widenstého btskUpa Zana Ka7
sspara na weledústojnost biskUpskoU(10. Zanuara
čili Ledna) a slawně Uweden na stolec Methou
důw w QlomoUci na kwčtnoU Ueděli jal se
hned wesla wlády cčrkewni š takoon rášnostč
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ťidúci, š jakowon mimo Brusinowstého ntkdo
z jeho pťedchůdců w tomto stoleti toho nebyl
učtnil

Jako orel bysirým zrakem w dalekě hln:
btnť cil sij a wssecky pťekážkyw jeho dofa
ženi rychle zpozornje a letem neohrošenými
fpoln jtstým ť cili tomU se nefe: nejinak po
znal i Bawlowský z wysosti stolce swého byu
ňrým wlipem nejenom fwůj cil swon wzne
ssenou úlohn, nýbrž i wssecky nefnáze 8 ni
fpojené wsseliká mU dťi tom hrozici Uebezpee

čenstwi a ohromné zápafo; awssak Ueklefnul
trdcem nepošbhl rownowáhy dncha alebrž
Utwoťil sobě ročhlasně plán, aby co nejjistějt
pťese wssecky boUťe čafowé cile fwého dosahl
cile swatého, spasonofneho aby zamezil totiž
ssiťenife ijného fektáťstwi a k rozkwětU pťio
wedl wirU katolickoUna Morawě Blán tento,

dle něhož Bawlowský odpůrce Eirkwe pora,
žtti donfal byl rozdilen od spůfobu, kterýmš
pťedchůdcowé jeho o dosaženi téhož cťle se po

kousseli Ustanowilt se na tom, že toliko tenu
ťráte do weťejného boje 8 protiwniky se pUsti
když mu lze bude o práwo zjewné, ,akonem
Určtté opirati se Co wýborný zr.etel srdci
lidsihch dobťe poznaw mdlobU a .efpolehliwost

RudolfowU nechtěl w šápnsich, jež mU, jak
wěděl nastáwaji podpord mocnáťowy fc do:
woláwati a toliko tenkrate UmiUil sobě k Ui
útočisstč bráti když toho swrchowaná bUde
wymáhati potťeba a jiného prostťede mirněj
sscho nezbude.

Bťedewssim bylo mU hráze stawčti proti
Uáramné bludarstwa powodni, kteráž UbohoU
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Boram teddaz“ zéhulwťzaplawowala. Zelřlož
scttáťi ěetnými spisy lid do swého tádorn pťe
wádčli ňiťil on téš fpisy katolické mezi lidea
a wydal sam pasiýťský list w českomorawskěm
jazdku, w nťmž prawdn a Božský půwod wird
tatolické dokazowal a wssechny swěťence fwé
horltwč napominal aby fwaté wiťc otcůw
swých zůňali wěrni a wssebo kacčťstwi bedliwť
oe wystťihali. Mimo to fsiťen mezi lidem zlásstě

spio wýtečnéhojefniry Wáclawa Štnrma:
Srownáwi mry a učeni Bratťť siatsslcha ktea
rýžto spiš pfán jest we spůfobě rozmluwd mezi
kučzem katolickým a Bratrem a w němš se
Bratrúm dokazuje že od počárťu Zednoty až
do tčto dobd náukn son znamenitě změnili,
žr jejich dťedkowc k p o kťestn a o potťebě

jeho opakowáni o počru fwátosti a j w. doj
rela jinať fmýsslelč a že práwě tatowrtkawosi
a nestálosi w Učeni zťejmým jesti důkažem jes
jich blonděnč; nebo prawda zústáwá weždh
wbě wěrná stejná a nepromčnn:i blnd wssak
ťterý si cčrkwičku na piščitou dudu douhoch
domněuek stawi nemůže leč Ustawičně fon
barwu a dodobU měniti zrela fe lháťi w tom
rownaje který nstawičně fwou ťeč měnč, točl
a kronti aby ji aspou stinu aneb twárnostl
drawdd dodal

Zpozorowal pak horliwo biskup, že kniho
kaciťské se nejwice po wlastč ssiřily ci;inceml,
kteťi bezpráwně do Morawo zNčmecka prož
testantskébo, ze Swýcar atd fe byli wedralj
a š nejwětssim úsilim katolickou wiru podrýe
wali Kodstral,lěni tat sskodliwěhowlth tjx
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zťnstwa nezbýwalo biskupowi leč kU wládť se
obráciti, aby zlomyslné sskůdce cižčnské z wlasti
wypowěděla a proti tisiU a sslťeni kaciťských
lUěh ostrý zákaz wydala. Tohoť i skntečnť
učinilRUdolf ll., an r. 1580 naťťdil, aby
bez pťiwoleni biskupowa žádná kniha na Mo:
fawč se neprodáwala. By pať mandat ten 8
učinkem se nechybil, naťišeno foolu, aby w
Qlomouri jedna tolito byla tčskárna a taro
aby spolu pod dohlidkou bisknpowou stála.
Awssak náťeky biskUpa w listě ťUpánUWilému
žRosenberťa, kde touži na tak malý počet
latolisůw a litUje, že jeho biskupowáni do čafů
welmi rozjitťených dťipadlo, jakoži w
liňě kU pj Wratislawowt z Bernsstejua, kde si
tčťna strastiplný staw fwůj i Cčrkwe kat. na
Morawč stěžuje, Uáťeky rh dáwaji na srozUs
měnou, že risarskými mandatw dotčenými nel
dlťhudUchownimUnebylo odpomoženo. L. 1582
dan. sice na sněmU zemském w Brně žákon,
dle něhož spisatelé hanliwých listňco nejpťifněji
Uotrestáni býti měli. Blwssak šákon ten ftal fe
ne tak katolikům, jako Bratrům ochranným
sstitemproti jejicd odpňrčům. zlásstě proti lute:
ranům jako U. p. proti Kirme.šerowi a
Hedertťowi.

Bislnp nedociliw ani polowtčně z těto
sktany, čeho dociliti zamýsslel, dosáhUUl Ua
llnč siranč wliwu, jimž nefmirrlč prospěch fwaté
katolickéwiry podporowal. Na jeho mocně,
srdcejemné slowo postoupil mn tottž bohatý
danWratislaw z Pernsstejna, nejwyšssi
kancliť český, Už r. 1579 práwo, aby na

21
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wssech jebo welerozsáhlých a četných statkách
Morawských wssecly nprázdněné fary duchowu
nimi osazowati fměl su kterýmž úplnon duwěrn
má Tim pánz Bernsstejna se wzdal práwa,
kteréž za oněch časil welmi záwažnoU moci

bylo a tudyž fuadno pochopiti proč se takol
wémU práwa postonpeni témčť celá země di

wila Tim Umožněno bisknpowi wsserky fard
na četných statcich Pernsstejnských osazowati

lněžimi fpolehliwými rozhodně katolic!y smússie
jicimi Bro tn tehdáž welmi možnou pťidad
noft, že by fnad pťece některý kněz swému
powoláni a swé wiťe fe zpronewčťitt mohl
doplntl dán z Perusstejna práwo dotčenč lim,

že dowolil bisiupowi ťaždého kněze kterúbd
na jeho panstwich kaciťstwi se dopustil dez
dloUbých rozpakň a opowidánčunkho, zatknoutt
atak nesskodnýmUčinitl

Tomuto jednáni pána Wrarislawa š Bern
sstejna swět tim wice se diwil, an jeho oter
nejčinnťjssim býwalodpůrcem katolikuw a jebo

wlastni bratr sám zwlásstni sektu byl zarazil
xŽe dan Wrat:slaw z Pernsstejlla (pťedposledui
ztohoto brzo wymťelého rodu) k takowemu

dťrokn se odhodlal slussi nejenom dojemndm
slowům wýtečnédo biskUpa nýbrž i mocné pťť
mlnwě manželťypána tchož, Marte z Laty
rošbodné to katoličky, pťipisowali Bocházelas
paui la z katolického jihu, tde na wlastni očl
wtděla a fama fe pťiUčila š jakon občtownou
dťitulnostt ťatolič swé Cirkwi oddán býti má
Z pusobila na chotě fweho pťimlUwalni rowneš
tak dojemně a spafnč jako drnhdy Theodex
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linda na manžela swého Zlgilolfa, krále
Lombardskéhoaneb sw Klotilda na chotě
swéhoChlodwika, krále Frankůw a j

Mimo toto soasonosné půfobeni manželky
Uábožné dojimala stdce paně Berllsstejnowo
takě flowa diskupowa, jimiž fuažně na nčho
naléhal jej pro Boba prosil a šaťlinal, aby
pana Zachariássez ZindťichowaHradceč tomn
pohuouti hleděl by aspoň na tťt leta hejtmana

stwi Morawské pťewzal, aby tudyž katolická
wira aspon jednoho ochránce mezi dany měla,
jrlikož oU jediUý mezi nimč bdl katolikem Co
sedotýčemčst jako Hradisscě Nowého
Jičan a Opawy, kdesektáťstwiftrassuězae
wládlo, doložil biskup, že chce sám dodlé sil
fwých o prospěch swaté wiry katolicke prau
rowati

Několjk měsiců na to umťelsice pan kan:
cliť Wratislaw z Bernssrejna a pochowan byl
we zlasstni nakladnč wystawené brobce oddělen
jsa od pťedtnw U wiťe bloudiwssich; awssak

úmrtim jeho nepozbyl horliwý biskup Wawlow
ský wýsadd propújčené ze kreré kn prospěchn

wiry katolické tač požehuaně byl těžčl; nebo
dobožná wdowa i jeji mladičký folt radi we
wssem 8 biskuoem radu brali a jebo wýrokn š
úctou se podrobowalt Zrlikošwesskera dnchowni
fdrawa na daUstwich Pernsslejnských jemU Ueu
jenom ro biskupowi nýbrž i co oatronowt ode
wzdálm byla, tento par podlé cehdejssich oráwr
občanských žádněho jinowěrce Ua fwdch sta:cich
trpťli nepotťebowal tedy mohl btskup práwa

toho na statcťch Pernsstejnských proti šBr:xtrům1
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a lnteranum použiti a podrywawémU jejich
zde půfobeni wkročiti w cestU, aniž směli tito

pro utrpené bezpráwi na biskupa si ztťžowatt
an tento o zákony zemské fe opirati mohl
Bráwa dotčeněho také skntečnč použiwal biskup
tu profpěchU Cirkwe katolirké ale použiwal ho
welemoUdťe jen tou měrou, jakoužtoho zárony

dowolowaly Bročež i četni odpúrcowé jeho,
ač na toto práwa Užiwáni o nesmirnou zlostl
patťili, pťece prott welehorliwémll arcipastýťč
o zákonh fe opirajicimn nic podniknonti
nemohli

Zeho milostná powaha osobni wssak i lla
oderce wiry čatolické jako na Bedťicha št
Zerotina pana Ua Židlochowicich, blaze půfox
bila Bán tento hlawni to podpora seetd

Bratrské mělmanželkU katolickoU která welkoa
úctn chowajic k wýtečnémU biskupowi a jebo
důkladným Učenim utwrzena jfonc U wiťee
rozhodně katolicky fmýsslela a take dojemnolt
pťimlUon fon chotě nekatolicrého pohnnla,

že bisknpa o nějaké osiatky pro ni žádal ťtes
réžto pťiležitostt hned welepastýť borliwý dollx
lxžil aby poněkUd ina Učho působil Neb,o
posilaje mU žadaně osiatky, mezi nimiž ičáx
siečku z poswatncho kťiže Wáně mlnwil wpfi
loženěm listn o slussné úrtě katolikUw t ostaee

kům poswátným a wdslowtl otcowské pťáni a
doufuni ,že š námi te U wiťe sw katolčcke
Bohdá stownati ráčite Tohož owssemuedo
cilil wýtečný biskUp, ale docela be; úččllťU

psani to pťece Uezustalo; Uebo Umirnilo anoU
nenáwistný odpor pána toho proti Cirrwč a
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naklonilo jej ku sprawedliwějnimn ji posuo
zowáni

W tčm;e roce (1580) dokázal tentýž
welepastýť nejskwělejssim spusobem že drospěch
Eirkwe jemn Uade wssechnn pťizeň lidskou jde,

že mn jde i Uad přiaeň samého mocnáťe ač
jinar we wěcech swětských jemu welkotwárnéx

oděti pťinássel Nebo kddš w roku dotčeném
w Qlomouri :nisto kanownika se Uprázdntlo a
cifař Rndolf 11 biskupowi jakéhosi nizozem
siěho dworniho špťwača jažyka morawského
docela neznalého pro toto miňo nawrhowal
jen oroto aby tento dobrého rělesilěbo žaopa:
tťeni dossel špiral se proti tomu nawrhu pe
čliwý biskup a odepťew toho wyjadťil se siněle
Nudolfowiže kanosličatd (mista kanowx
nická) nejfoU k zaopatťeni cišincůw
nýbrž že Určeny jsou pro osoby za:
sloužilé morawsčébo jaznka znalé a
kekazáni ddůsobtlé J:a sstastnýtonárod
Uňň kterd .xčxl tať fr.xčdonx.č.ho a pečliwcho
biskupa jo:lš t k roždodně ku fwémn slowan:
siémn národu se l,xlásil, jcho jxžwč milowal a

o jeho duwowni dolxro se wssemožnč žafazox
wal Kéžbd bč)l lr!ekráte narod náš tUto
otcowskon péči a láfku poznal a zafe láskoU
odměnil kéžbh byl oebotUě spasnébo hlafu

fwého dečliwébo welepastýťe Uposlechl! Byl to
teU dosledni biskUp slowaxlský na stolci sw Mee

tbodťje který morawský čtli českoslowanský ja
šdťnaš š obzwlásstnioblibou pěstowal w nťm
temčř wýhradně mlUwil i pfal a Ujmy jeho
čili ztenčeni jeho psáw nikdy a nikde Uepťio
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pusiil. Kéž by blabé půfobeni jeho do pťir
zniwťjfsich dob bylo padlo!

Marně nsslechtilý biskup U cifaťe se toho
domáhal, abd tatoliclě chramy, kteréždo rukon
nekatolikůw se byly dostalo, zase katolikům
nawráreny byly; wesskerd kroťy biskupowd u
wěci této, k jejimnš poťizeni podpora wlády
nUtnť potťebná ddla, zůstaly bez prosočchu,
jakoš i toho nesmirnč želel welepastýť, še nel
Uposlechnuto wssnde fpasného rozkazu: adp
každý opat a probosst we swém klássreťe jisto
počet žákúw na wlastni náklad we wědách, w
pobožnosti a swatých mrawech dal cwičiti, bh
tim kn fpráwě duchowni fe ufpůsobili.

Welikou wssak radost duchowni pťinesl
bisknpowi rok 1582. Nebo w lélě tomto nenu
nawný welepastýť spolu š pomori několtra
jesnitůw dťemnoho nekatoliků na panstwi ž!
w městě Mikulowském na wirU kntolickou obral
sil, osm kostelů katolitům odňatúch a znefwťe
tellých žnfe pro katoliky zafwčtil, a skoro čtos
rem tij“icúm osob swátost diťmowáni udčlil.
Bowědino nž jednon, že w Miťnlowě ajebo
okoli záhy se zahnizdili Uowokťestěnci a mimq
Uěi četnč lUteráni a Bratťi. Tito posledm

zmors,xili se i farniho kostela a zůstali w jebo
dr,šem aš do r.1582, ačroltužr. 1571Brněnn
skykanownik„ZaUStiťinský ze Stiťina
co faráť do Mikulowa poskán byl, který wssar
zde léměť Uičehož Uepoťťdil. Na sstěsti dostalo
se půnstwi tow drženi katolickédo pána Bld,ama
zDietri chssteinů,xe) který jsa milačkem

e) Swobodný pán d. Hormayer odwoznje we swč kůpeslll
knllšee pro wťasteneckoU historii (Taschcnbuch slřr d. daterl. Gee
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cisaťeMarmiliana ll. od něho panst.wi to za
90,000 zl. co léno pťijal (1575) a co rozl
hodný katolik Uedrodlenč k tomU prohlidal,
ady fwaté učeni katolické sem nazpět uwedeno
dulo. Bročež jak milex se udrázdnily faro:
Mtkulowfká, Bernská (Brrgen),Selen
cla, (Boitelšbrmm)a DolnoeWiftonická,
hned je katolickými faráťi obfadil. Už r.1575
usianowen od něbo za faráťe w Miknlowě
tatolickýkněž ze Slezska Bawel Mengen,
xemur pťi rozsslťowáni wiry katolické wddatně
domabaljesnita Tolmainer, a kdyžMengeU
t. 1580 Umťel, dosazen na jeho misto jtný
katolickýkněz ze Slezska jménem Zan Zax
charie, který wssak Už roku následeictho
nmřel, nedociliw pro chorobU swon téměť žádx
Ušbo profpěch wiry ťacolirké. Teprwa kddš
borliwijesUithawťinecMagiUď (Mach?)
a Michael Cardanenš co misionáťi zde
slpou prárč ooswátnou započalt, daťilo se lěoe
d:lo Boži, zlásscě podporou a zássritou wýreča

sschlchttj.1852.S. 46j půwod slawllébo o stát a Eirkew weleu
ťťslon;l,lěborodn Dietňebssteinůw od Swat opln ka, sona welo
ťedolrale Merawskčho Swatopluka a prawť„ žc shn ten wys!č.
Peweťdse z Morawy do Korutan tam od cisaře Blrnulsaj jakož
llod l!bo shna Ludwlka r. 903 welkými statty obdařen byl. Zuáu

šwb če už orolo r. 1102 a er w listřnách !lásscera sw. Lamu
.Ucheuobjewujc se jméno pana anrechta z Dietrřchssteixlů a
šš.fllPe!lnýbrad Dielrichssteinůw (lepio fdeoáorici odtud i Dťe
mchcllr Dietrich) stál mezč Glanrem (Glauer) a Feldrčrchen w

fellŽeůUskťla še r. 1483 hrdiuský pan Pankrac z Dietrichu
te,llsiů jsa od Maďarů na lomlo swém bradn obležeU sám jej

štžll“lllladǧc malým hl.oučlem swých wťrných skrzc obromné
otllpdUepratel se ssraslue prosckal. Retowslý pán tento (xlx1508)
j Pra,otee,wssech linii slawuého rodu tohoto, jcnž nynč bohušel
Pe Ustcxletemtrweiut wymirá.
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neho biskUpa Bawlowskěho, který jak Už wýsse
wyprawowáno, šde r 1582 prawé žně dnr

chowni slawjl Že pak pan Bldam z Dietrichr
ssteinů dyl hlawnim půwodcem těchto misii na
swých statcich a wsseliký Uáklad na to nesl,
neopomčnul wděčnd biskup jemn z Řčma rolu
1583 od pexpeže Řehoťe )(lll wymoci pol
chwalný dekret w němž námčstnčk Báně swou
radost Uad wýtečnoU jeho horliwostč katolickou
projádťtl a jemu i jeho rodn aposstolské po
žehnáni Udělil W témže roce ustanowen w
Mikulowě za faráťe horltwý a učený kněž Ty
rolskýChrtstophorErhard jejš Ua misio
nárských restách jeho po panstwi Mikulowfkém
dwa jesuité sprowázeli neunawně a neobro
ženě spoln š Uim zwěstujice slowo prawdy,

ačkoli Uejednou pro zuťiwost kaciťUw w nebez
pečenstwi žiwota fe nacháželi Qbrátiwsse mnoho
nekatolikUw mezi Uimi t nemalý počet nowoo
ťťettěnch na wirU katolickou, oznámili to
biskupowa fwée.m Bawlowfkěnnl který UáramUě
zloho obradowán faráťe Erharda děkanem
MikUlowským jmenowal a jakjeho tak i spolu:
praconoUiky k wytrwalosti w těžkých prárech

lěchto powžbuzowal Na otašku děkanowu co
činiti š pisněmi naezi lidem welmi oblbenýmť
ke kázaxli odpowěděl bikap, abd pťč siarýcb
pisnich žústáno Uowějssi ale a wssecko rolw
hUsitišmemneb lUteranstwim zapáchalo odstral
něno bdlo Když pak Erhard pro weliké nea
snadnosti a poněkuď i pro Ueúplný zdar prace
misionarské se wzdati chtěl fary swé, nepťipnx
stil toho bistUp, ale Uapominal bo ku setrwám
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a dodáwal frdre, an poukazowal na hanbn,
jtžro bojolmsk na sebe uwalnje, jenž co chono
losiiwý sketa nsttá z bojtsstč a pole poUecháwá
nepťiteli.

Bodobně působtl biskup w městečkUTrache
tinč (na témže panstwi Mikulowském), koe od
r. 1560 nowokťestťnci společný dům mělt a
ntrakwisié farského xee)kostela se zmocuili. Když
po welmi Uamáhawé práci odět mnozi š Uekaa
tolikůw k wiťe otcůw swých se nawrátili, byl
kostel farni zase katolikům odewzdán, ale dťiwe od

biskupa Bawlowjťěho žnowa poswěcen. Tehdáž
dokoUčil horltwh welepastýť fwon misii MitU;
lowskon w Trachtině š tim radostným wýsledo
kem, že 471 osobám Udělčl fwátost biťmomálli
a 296 osobám swátost oltáťni podjedUoU fdů:
sobon podal. Tot byly duchowni bodd biskuu
powd w roku 1582. Mimo to dal diocési fwou,
nemoha sám k tomu wystačtti, QlomoUckýmt
kanownikoWawlem Grůnwaldem, dortoe
rem boboslowi,Betrem Zlšicinem, doktox
rem práwa a Wáclawem Stnrmem, dokx
torem bohowědy wtsitowati, abw wssudy obnowil

a, Utnžil kázeň, npewntl poťáder a Utwrdil
wlru.

š. 42. Dalssi žúpasn Stanislawn lld
Bawlowskebo.

RokU následnjčciho (1583) na,stal biskn:
powi weliký Zápaš š Uekutolicťýmiany. Byltě

le) Uš r. 130! bola zde fara, lterú wssak pozdšji zassla,
Ul žc Trachlťn ! Dolnowlstonicim přisaťeu jcst, až pak r. 1785
zde lo!alka zaťizena bhla.

xe
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od eisaťe samého wdzwán abh jem cizmcexj
Udal kteťi Uejwice Morawn w ohledu nalwe

ženském znepokojnjť a proti mandátU cisaťskémn,
jenž je ze země wypowidá pťece w ni se zdto
zun BiskUp psal cisaki do Widně kde NUe
dolf 11 tehdáš práwě sezdržowal že tatowýmt
nebezpečnýmtcizinct jfou: Nůdiger w chme
čicich; dwa nizozemci w Brně bthjici a kala
winskoU náuku tam ssiťici; pak powěstuo K iru
,mezer a tulák Bonifác Na toto ndani
biskupowo poručeno cisaťempánn z Lippého,
siatkáťi w ZwaUčicieb by RUdigera jal a bie
skupowt odewzdal Tentýž rozkaš dán i panu
Yrklebowř ž Knnowic ohledemna Kirmeu
zera aBonifacia, kteťčobabyltna jeho statcicb
Nelze pochybowatč, že sončafně ř BrUěnské
radě naporučer totež š kalwinskýma dwěma
nizozemcema Učiniti J Znojemskému měssčanu
stwu rozká;áno tehdáž cčsaťem, aby lUrerano
stého faraťe fwěho Jtriho Schildta fe zhol
stili a jej bistudowi odewždali Cifaťských roz
kazůw těchto páui Uekatoličti se pťiliš nelekali
wědouce dobťe, jak málo Rudolf o jich skUe
tečné prowedeni dba a jak snadno z nich se
wymkltouti Yrti jede!l z Uich cťfaťe neuposleebl.
Bán z Lippěh o newydal Růdigera omlouu
waje neposlUssUostfon tčm že prý teUto neni
bohowědec, Uýbrž mistr fwobodltých uměni a
že tUdyž Uejde mu o ssiťeni kalwintšmn, jak

prý se mu bezpráwně wytýká; dale že Rudiger
nikoliw jim samým (pánem z Lippěbo), nýbrš
od weliťé jedUoty pánůw k ťizeni sskoly powoo
laU byl aže tedy tito jedinč o tom rozhodon
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wati maji. Bododně odepťel pan Blrkleb zx
Kunowic wydati Kčrmezera a Bonifacňa,
ačkoli jemu na nich wlastně Uic nezaleželo;
nebo jemu pťt tom jedině o zásadu sslo, aby
fe bistupowi takowá práwa Uepropujčowala

Mnohem wice než wssecko toto rozjitťilo,
pány droti Bawlowskeum nwězněui dwou Uen
tatolických faraťUw ze statkň Bernsstejnských,
Zana Ydelfa a Tomásse Brwý dýwal
nekatolirkýmfaráťem w Brostčjowě drUhú
w Wlumlowě statcichto pana Wratislawa
z Bernsslejnae Pťedwidajice, že po fmrti jeho
brzo pťtnUceni budoU odtUd kltditt fe opufnli

záop tato swá mista a hledali fobě jinde nč
jatého pťitulkU Napadlo jčm pak cestu fwou

brátt skrze bisknpskěměsto Kroměťiž Zde wssat
co rozsstřowatelé nowých proticirkewuich Uáuk
afpoln co duchowni ofobd ze statkUBernsstejnu

ských, zcela odewzdané fpráwč biskupowě jatta
Uwezněni byli. Bodlé práw tehdaž platicich
mohl to biskup směle xeučinili aniž fmel kdo
proti tomn co proti UějakémU bezprawi prote:
stowati Y kdožby to pečtiwému welepastúťt
we zle wykládal že praw fobě propůjčeuých

horltwě Užiwal abd stado fwe Uchránil wlku,
jenž mezi owečko jeho byli fe wedrali?

Odercowe biskupowi Uahližejice, že na
prain cestě proti němU nic podniknonti nee

mohoU, chápali fe wssech jiuýcb Utožných prox
stťedků aby oba nekalolickc duchowniky š wě
zeni wyfwobodili. Bredewssim postaralt fe o
to aby Uwězněni ono wssude fe rozhlasilo
Bak domlouwali dwa wysoci ani: hejtman
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zemskýpan Zildťich Brtnický zWaldu
sstejta, jeden ze zakladatelůw sskoly Uezo
ťickéa pan Bedťich ze Zerotina hlawni
zástnpce Zednow Bratrské uu pani Matlt
z Lary, abd prý poddaných swých (tazatelů
nwkznčuýcb) se njala a jejich wyswobozeni wya
mohla Bro wčtssildUraz pťidali jesstč hrozbu
Pani dotčená odpowěděla sice osiýchawř a
siromnč awssak pťece záporuě ťkour, že jinelee
nťro změniti co jejt w Bánu zesnnld choluňa
nowil Když timto fpůfobem proraztti nemobli,
obrátili fe na katoltckéhopana thema z Roa
senberka nejwyšssiho pUrkraběte zemť České add
swuj úsudek o tomto jednáni biskupowěpronesl
a hle! i tento postupn dotčeslého nefchwalowal
chtěje co bojácný katolik oněxn pánUm Uekatoe
lirlým fe zawděčiti Blle i tim Uičeho nedoci
leno Biskup od swého jednáni neupustil Nyni
dsali wýsse dotčeni dwa páni sami pťimo bi:
skupowi žádajire, by wězně ty propustil ?lle
i tentokráte jej neobměkčili Teprwa když ťao

tolický pan Wilém z Nofenberka biskUpa o to
pifemně prosil počal tento poněknd býti na

rozpacich Brzy wssak pťemohl rit pťekypUjici
dobroty frdce a zastáwal rozhodně ro mU káu

zal jafný rozum aby totiž prawa fwého na
njmn Cirkwe kat nrzadawal anižwelikou l:stus
pawosti ku pánům nowou katolicle Cirkwť
sskodnou zásadu kn dlatUosti nepťiwedl Wročež
ldyž Bedťich ze Zerotina jám osobnědo
Kroměťiže k nťmU přissel abd jej pťatelskou
přimlUon k Upusstěni od pťifného práwa fwé
ho pohnul nepodal se biskup, ale stál jato
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dťiweskalopewně na swém Mlsto dobrotiwého
srownáni té wťci wzntll mezt oběma tUhý sdor
jrbož wýsledek nebyl jiný, Uež že oba wězňo
wé zatfmti zůstali Brzo na to proslýchalo se
že nejwyšssi pnrkrabč země České skrze Znojmo

do Widnč cestowati chce a že w tentýž čaď t
pani Mariez Lary do Znojma zawitá Z
nezamesskal dejtman zemský tam zawčaď ski
hnoUti aby oba kU fpolečnémn kroku w do

tčenéwěci pťiměl; ale i tentokráte bhlo nama
báni jeho marné Bosléze počal biskupowi wy
hrošowati obžalowánim u risaťe; nebo rád by
dyl on t jeho foUdruhowé kn platnosii práwni
pťiwedli zásadn aby dnchownit jejich stránky
nikde ani na statcich katolických nepozbyl fwo:

dody a práwa k půfobeni Takowýmto nsta
wičným na bisknpa doráženim jen tolik dowe
dli že tento pťislibil oba zatknnté duchoinko
nekatolické propusttti pakli Ua wždy z jeho bi

skUpstwi fe wystěhuji Lze wssak domýssleti se
že dobrý bisknp, wida že obhájil swé práwo
poslěz oba wčzně bez wýminťy propustil

Toto pak rázné a neohrožeué práw fwých

hájeni dťičinilo btskupowi welikoU nenáwist u
pánú kteťi také neopominnli jemu jizliwou
zásst son skUtkemUa Uejwýsse urážliwým pro
jewiti Nebo když Stanislaw Bawlowský o
welkonorčch 1583 do Brna pťissel aby při za
početi zemského foUdU co čleU stawů zemských
pťitomen byl opakowalo se š Uim totéž ba
Uedné nakládáni jaťo š jeho pťedchčidcem Za

nem z Telče. Zindy totiž když biskup do soUd
Uice wchézel rozesiupowali fe páni, aby mn
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úcáwť misio Uprázdslili, tentokráte wssak Ueuuš
čintlt toho, chtlce mU neúctu fwon projewit„i,x
a tedy biskup„chtěluli do ssrankňw stouptti, pťinnn
cen byl seprotlačowati aby se na misto swé dostal.
Nejedni š panů, kteréž k fobě zwal ke stoln,
nepťissli ač několtkráte pro ně bylposlal. Kdyš
pak w ďomě mladého pana Zana z Berno
sstera ua wětssm dile pani foudcowě kU
fpolečné wečeťi fe fessli a také biskUp ke stoln
fe dostawtl Učinilč jej pánowé tt terčem hrU

bých pofmčchU a pohrůžek Sám man jeho,
pan Tťebodofďý, zhruda mU mluwtl a dou
ložil droziwě abo se Uepokoussel Ua grunty
čtli stalxky jeho posilatč pro duchowniky (nekas
tolirké), by je zatknoutt dal HUťe jesstě fobě
poččnalpan Čeněk ž Lippého jenš š kťlx
kem zUťtwým pťiwolawal btskUpowi aby te
neopowážtl na jeho grUntech zatýkatt duchow
nikd; on že wyfoce Bánu BohU pťifahl a jie
Uáč Ueudělá by mel Ua zejrťi hlawu dárikaru
pod meč Uež kdoby kolt takowým sšújobem
na gruxlty jeho pťijel aUeb pťissel, a chtčl mu
brátt koho (nekatolického dUchoinka), že by
jej oběsiti dal bd jefuita, by kdokoli byl a
že poddaným swým porUčil dělal lt bo kdo co
toho aby ho mohoUli wšalt a obťsili anl
ssibenice nehledajčce na nejbližssim dťewč anebo
tťeba z okna; Uemohlili by ale wžiti tedy
ady háželt a prali jak mohou Biskup ťltdně
odpowěděl „Nedá se tak fnadno wěsiti!é Ta
kowé Ustawičné sočeUi a nabiráUi pťimělo bio
skupa, že jesstě před zawťenim wssech sezellť
foUdu zemskeho Brno opusiil Na nesstťstč zaa
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weden napotom jefstě soud ď dnchownim katou
lickým jenž práwě proto že knězem katolickým
byl tobo zlým zažiti mnsel; nebo pánowé
proti biskUpowi rozliceni doroUci hněw swůj na
něm si ochladtli Ze wssech ostatnich rozkazů
cisaťowých kterež fe cizich dnchowniku nekatoo

liáých týkaly, newyplněn od panů žádný, wyo
jma ten kterým dwa nizozemci pro ssiťeni kal
winišmu w Brnč wypowědini jfoU ze země

Nejwice pak obrarel wěhlasuý btskup zťer
tel fwůj na mrawy fwcho podťizeneho ďnchoo

wenstwa, an dobťe nahližel, že od wzorneho
kUězůwžiwota zawisi prospěch wiry katolickě,
mrawni zwedenost lidU a wubec blaho Uaroda
K docileni toho nessetťil žadné práce, žádných
oběti žádných nesnázi a zakročowal bezohledně
š přisnon kazni t U těch, kteťi wyfoce posta
weni byli ale jebo fwatým snahám se protio
wili, jako widťti na sioličnem děkanU Jau
nowi Bhiloposlowi, jejž š úťadUwysoo
kěho sesadtl a w Hukwaldech uwěleil Z téže
přiččny, aby pokleslon kázen wssady obnowil
domáhal se i toho aby klásstery, od jeho doc
hliďky ofwobozené opčt pod jeho dozor aprau
womocnost postaweny a wsseltké w nich stawae
jici nedostatky a nepoťádky wisitowánim bčskup
ským odkltzeny bdln

Zeltkož dobťe wěděl kterak zraky swěta
i na mrawy slušebnictwa diskupowa obráceny
jsou, bděl t nad timto pečliwě a ka;dou nezwea
denost pťifně káral Brotož když sstolba jeho
pať jeho hofmistr, jeho hejtmaU a marssálek
domáci pťi welkonočni zpowědt pohorssenč dali,
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propnsiil je bez prodleni ze siužlw Wůdec
byla raznost w jednánijedna z wýlečnýchwlast
nosti jeho powahy

Ráznost tnto oswědčil poznowu w tnbém
zápafu jenž mn r 1586 nastal 8 morawským
soudem zemským Členowé jeho byli skoro we
skrze páni Uekatoličti a ofobowali fobě prawo
mocnost i nad dnchowenstwem. Broti takowým
pťechmatum biskup fe opťel stoje na tom, abn

každá žaloba na duchowniho jen dUchownťmn
či biskupskému sondU kn poťizeni odew;dána
byla Z toho wzessel tnhý spor mezi diskUpem
a zemským soudem. Blby wssak fporu tomn
jasnčji se rozumělo, slutsi udati pťičinu, která
k němn hlain dodnět dala. Qlomonrký ka:
nownika arcijalren Zikmund SkUtelan
měljakoUsihádknšpanem Oldťichem Wal
konnem z Ydlar jenž hoťkýmt slowy
kanownika toho welmi se Uražena citil aproti
němn U foUdU zemskébo žalobu pťednesk Sond

tento nebera ohledu Ua to, že obžalowanec
jest dUchowni jenž také pod dUchownim stoji
fondem, a k tomU kanownik Olomoucký, jenž

dle zwlásstnich wýfad Qlomonckého biskUpstwť
takowémn foUdu nepodléhá pťecejej pťed fwou
soudni stolict poháněl aprotiwssem prawidlUm
kťestanského práwa ani btskUda co dnchowniho

foudre jedo re ertázal eremoUdrý pastýť
šastawaje rázně cťrkewni práwa bez odrladU
protx tačowémll počiUáUi protestownl Yle foud
zemský protestU toho pranic Uedbal Btskup
protest fwůj oonwil a opět aopěr fwébo prá:
wa cirkewnčho se dowoláwal, soud wssač dou
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tčený trwal zarpntile na swém nazýwal bisku
pa nowotáťem (jenž prý nowých ptaw sobě
wdmýssli) a trpkými hanami jej w zaslanýcb
lisiech obfypáwal anobrž jemu i wydrošowal
že wssecky pocty, které jeho dťedchuchm se
wzdawaly, jemU se odeprou Tim wssat wú
tečm,š welepastýť nikterak se nedal rozwiklatt

alrbrž odpowěděl neohroženč dánůnl rěm ;e
hotow jest raději osobni uražko a úkoro wsse
ho drUhU snásseli než aby rťrkewui práwa
Ujmu utrpěla Zežto se tu jednalo o šacho
wáuť práwa cirkewuiho nad uimž pťedchUd
coUě jeho nebyli dosti bděli a ktercž si tedo
fwčtssti pani byli pťtswojilt newáhal bxskup i
cestu t cisuťi naňouditi a prori p.inúm stižnost
na nedo wznesti K Uarowuáni tporlx rodo
mezi biskupem a zemským soudem Ustauoweua

od rčsaťe komise, krera; celou wčc jporxlon wd
sselřowati a pak úsUdek swúj o Ui proneňt
měla Komise ta sestáwala hlawuě z dwou
pánú: Wilémaz Rosenberka a ?lidaxj
ma š Zindťichowa Hradre. ijedneiuu
wáni ta mezi biskupem a sondem zemskýmskrze
dotčenč ťomtfary trwala osm dni. Wo :Usse7
chen ten čaš z naporučeni bistupowa kouánd

jsou po celém biskupstwi modlttby, ťikáno totiš
litanie š kolektou pro sslaňnú zdar cirkewnich

zaležitosti A hle! nlodlitby to Uešůstalo osly
ssány Nebo spor docela wyrownan podle
pťáni biskupowa ku cti a blabn Cirkwe kato
lirké Nebo rozhodnuto od komise že wsseliké
prowozowáni prawomocnosti nad duchownimt
obžalowanými U zemského soUdU pťestati má
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že wssať každěmU wolno žalobu takowou na
dUchowniho zadati foUdU duchowslimu čili bir
stupskému. Rozhodnuti toto bdlo také od ci
faťe Rudolfa ll dne 18. Oktodra (ťijna) téa
hož roku potwrzeno

Tento boj bifknpůw 8 pány nebyl wssak
osamťlý; bylol mu soUčasUěna mnohých strao
nach pťetuhý zápaš wésti Tak n d w No:
wém Zičině záhy zawladlo kalissnictwť ze
kterěhož zde r 1541 úplnč se wnwinula obec
bratrská še fwúm wlaňnim dUchownikem še
fborem a oe sskolou Wedle Bratrú zmohla
fe zde i obec luteranská a postaweni katolickč
ho kněze stalo fe za pťičinou ofočowáni neka
tolické rady městste tak Uesuadne že Už zš
časU bifkupowáni BrUsiuowfkého karolický fal
ráť utéci mnsel N 1579 když Stanislaw
Bawlowsiú stolici fw. Methoda nastoupil, pon
wolala rada měststá š pťiswěydčenimobceš
ciziny luteranského kazatele Salomonna
KUrea, aby Nowo Zičiňamxm sousobem lu:
terstým odbýwal služby Boži Zelikož powor
láni tarowé proti tehdejst“lm zakouúm zemfkdm
čelilo opťel fe tomU pečliwý bisknp Bawlow
fký a domlonwaje Nowo Jičinaslum pro jejich

zarputilost, dal jtm katolického faráťe kaplana
a učitele a stál na tom aby podlé zákonuw
cizi kazatel Kurenš wypowťzen bdl Qbec
NoworJičinsta kažatele roho sice produstila,
sdolU ale také katolického faráťe tak trápila,
že tento brzo fary se wzdal Na to nawrdor
wali Nowo Zičinssti bifkupowi nowého faráťe
afám pan Karel ze Žerotina pťimlouwal
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fe za ně U Bawlowského Tento wssak nca
maje k nawrženému žádné důwěrd, nepťčwolil
k tomU dodáwaje že jim sice pťijimáUč pod
odojť zabranowati nechce že wssak žáda aby
jemu katolického knězenawrhli, jináče že
on sám se o to postará TU počala rada
mesislá wsselijak fe whmlouwati jakobp pro
tťi dnchowni bhla poslala ale jich doma ne
Ualezla Biskup jalowost wýmluw těch pror
blťdnUw naporUčil jim aby nxuw osmt duech
takowčdo kněze nawrdli jinak že farn tU fám
zadá. Nada mčsistá wssak neuposlechla, ale
poslala dnwěrniky fwé k cifaťi, aby Unedo na

diskupa žalowali Stižnost ta neměla žádného
wýslede a erhrožený bistuo, chtěje stUj co
stUj Nowý Zičin U wiťe katolické zaedowati
poslal tam swéhokaplana Zana Grybela
rodiče z Libwerdo w Missensku a žadal, aby

jej pťijali a co faráťe jemn nawrhli Grybel
ale byl š nejhrubssimi hanami Uwitán anobrž

wyhrožowáno mu fmrli, n dťlány nad to i
hanliwé pisně jat na cisaťe tar na bifkupa a
pisně to pťileornd na dúm farui S nesmiro
Uou bolesii sldssel tyto wěci biskup a neopou
minul cisaťi o tom zpráwn dáti žádaje bo o
podporU a oznamuje mU, že w obwodUNowoe
Zičinskčm a Stramberslěm několit kazatelu
protestantfkých se zdržuje aže jmenowitč we
wefnicčSUnawě jakosi Zakob Lotge káže
k němUž Nowo Zičinssti we walných dawech
putnji Skutečně také město Nowo Zičilt kau“

zatele toho co swého dUchowniho r 1581 pro
oddýwáni služeb Božich w německém jazyťu,
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Bratra pakMartina Filadelfa Zámrfkě:
ho pro konáni bohoslnšby w jazytu morawa

ském fobč wywolilo. Tito wssickni mčli dle
žádosii biskupa o zákond zemské se opirajicibo
wypowťdini a na jich mřsto faráť katolický do:
fazen blawnč pak prodcowé oddoru prott
biskupowiNowo:Ztčiuskýměsstanostatoliš Netr
ScheitenbaUer a jaťýsiKlepel conoUd
cowé mťsslanstwa potrestáni býti Na roto duo
razne btsknpa Zakročenť poddali fe mčsslanc
Nowo Jičinssli a pťtjalt jtm nabidnutého kato
lirkeho farárr Grobela což BawlowskémU we
likon rodost spusobilo Wčhlalnd bisknn, chtčje
w dobrotč je naklouirt ke fwatým únwslům
froým pozwalradu a několik starsslch mťňa ke

sto:U swčmxl do Hukwald a použil pťiležitostt
lé, abd 8 Uimt o nmohých dUchoinch polťe
bách pro mčsto norozpráwěl a fe ufrošuměl
Grdbel ztlstal w Nowěm Jtčině asi rok farau
řem r 1583 po xwatem Ziťi rřewzal fpráwu
duchowni po nčemWáclaw ?llešander
š Mohelntce který wssakbršo šalowal bi
siupowi že mu rada městska nexo:xkax;uje dera
tek dez něhož mU cmi možno nem strawU Ua
70 Zl ročnich Umlnwenoxl Zaplatirt Kddž ten
tdž farať na začátku r 1584 Uu tratlčťý čaď

aodejiti mmel odowážil se ťedltel sskoly městskc
w kostele š mládežč a 9 jinými olobamt lute
rmxsképifně žp:wati an i na kaǧalelnu wd
ňpl.pil a jal fe w dUchU protestanťském kázati;
dUkaz to patrný jak welice tenkráte město to
duchem lnteranským nakwasseno bdlo. Bročež
kdpž katoltrký faráť opět fe nawrátil a ro ne
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děli obyčejné slnžby Boži konati chtěl ofmťlili
se dwa radowé měsissti jemU wdstoupeni na
kazatean zabranowati a hned mUspolu úmlnwn
o konani fprawd duchowni wypowědťli Qn
také skutečně o sw Ziťi Nowý Zičin opustil a
do rodissté swčho Mohelnice se odebral rada

oat městská a wětsslna měsstanů se radowala,
že katolickčho kněze zbyla a opět proteňantské

.dnchowniky sobě najimala Takowým dak odpoa
rem nedal se biskup od swatého úmysln swého
odstrasslti Zelikož jemn o to sslo město doa
tčené n wiťe katolické zachowati a poblondtlé
do lůna Cirkwe nazpět nwesti, chopil se wssech

možných i ostrých k tomU prostťede Brotož
faráťe Bllešaltdra, že chonlostlwě furU opUsiil
w Kroměťiži zatantim na krátrý čaš pokuto:
wal, potom wssak jej opět do Nowčoo Zicina
poslal fpoln pak mčsstany důrazně napomťnal
aby jej co faráťe swěho zase pťijali Tico pak
nechtice Uposlechnoutč bčskupa o spásnjejicb peče
liwého, ntekli se ku pťimluwě wyfokýcb dUstoj
niťú cifaťských,jato na pť Jana z Boďko
wic Tťebowé nejwyšfsiho sudi zemskéa
do a Wiléma z Noerberka Uejwdš
sslbo pUrkraběte i wdmohli si toho U cčsaťe
proti wssem dťiwějssim jebo dekretúm že smělt

dro bUdoucno fami fobě dle chnti woliti faráťe
Blle i tento wdsledek pofawádnich wyjednáwáni

Uerozwiklal biskupa w horliwosti anobrž odpor
ten jesstě wice ji roznitil Nebo aby drkret
ten sskodltwý Uwedl na zmar, chopil fe hned

péra a wyhotowil listy jak Ua samcho cifaťe,
tak na jeho rádce a docilil aspoň tolik žena:
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řizena byla od rifaťe dnebowenská komise aby
spor ten mezi diskupem a měsstanstwem wyc
rownala Komise ta sestáwala z probossta Qloa
mouckéhoZana Stiťinskébo ze Stiťina,
thoměťižskěho kapitolniho děkana Waleno
rtna Gignlina a z biskupskehofetretáťe
Blčkoli tato komise wsselikou pilt wdnaložila,
ado měsstaUstwo pro swntou wěc katoltckoU ziu

stala nťere 8 cilem žadoucim fe mťnnla
Neži tu neupustil neunawný biskup od swého
pťedxewzeti Nebo Usal opět a opět cisaťi a
wymohl tolik že rada města Nowčho Zičťna
na rozkaz Rndolfa ll byla do Brahy k zodo
powidántse pohnána Bohužel že dobrotiwý
ale spolu i slabý mocnáť pťimlnwami pánůw
protestantišum přizniwých br;o opět se rozwču
klatt dal Bánowé tito zlasstě pak sUěm zemu
std jehož Uzawťeni co wtťe ťatolické odporná
btsknd podepfali nrchlěl pťimluwili se u cifaťe
za Nowo Zičinsté a dosáhli toho že mocnáť
od pohnáni tatowého Upusičl Ble i nynč fex
trwal bistup skalopewně na fwém Bfals i on
cifaťi a wymohl na něm rozkaz, aby nowa
komise, z duchownich a swčtských (jako: z mo:
rawsleého podkomořiho a z nejwyšsslho pifaťe

zemfkého) nabošenské zaležitostt w septembrll
(;ári) r 1586 Uspoťádala. S komisi tou bdl
sOolU co farať do Nowého Ztčina poslalt Jan
Strnisko který dťiwe farářem býwal w
Qlomouci U sw Blažeje ?lwssač i tato koe
mtfe málo poťidila Město swedeně trwalo
twrdossijně we swém odporU proti fwatýmn
spafonosným fnaham bistUpowým a w tomto
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neposlussenňwi k usslechtilémn welepastýťi tak
zakrnělo že až do r 1620 jen protestantské
faraťe pkijimalo a na fwěm zákončrěmmocnaťi
Ferdinandowi ll, welezrády se dopustilo an
jalowému králi Bedťichowi falrkrabětt holdo
walo a jej i peněžitými pťifpěwťy bojnč podo
porowalo. Qboji zrády jat na Cirkwi tak na
lráli napotom hořce pdkati muselo an Ua pox
kutu za welezrádn politickou cifaťfkým dekre
tem wssech dťťwějfsich dráw swých a statkn po
zbaweno bolo Kéž by bylo zawčaš hlasir
swého laskr.wě pečUjiciho welepaftýťe Upo:
slechlo!

š. 43. Jiné šúpusy těhoš leiskmaa,
a úmrtč jcbo.

Takowých pak zápasú, jako š NoworZi:
činskými, měl weliký btskxlp Stanislaw Wexwg

lowský teměť bez počtu W Qpawě kde sice
faráť ťatolicčý od biskupa ustanowen pťi tom
wssať od měsslanu ustawičně protestantssti ka
plani najčmánt opakowald fe skoro tytéž kor:
mutliwé wýstupd jako w Nowcm Zičině Ne
jináče se dťlo w Zihlawč a Znojmě
Bťese wssecky obrowské námady biskupa Baw
lowského aby fdory o práweeb cirkewntch mezt
radou města Znojemskcdo a mezi opatstwim
Luckým worowxml a měsskanstwo pobloudile
ku poslllssenstwi cirkewnimu anrátil Uza
wťela konečně wesskera rada mčsta toho, že
prý pro pťiklad obci a co wzor pro budouro
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nost na zelený čtwrter jen pod oboji fpůfobon
čilt proteňantsky wečeťiBáně pťijimati chce co
tačé r 1596 w kcstele fw Michala učiněno.
n Nežiwsamém sidelnimměstťQlomonci
dylo biskupowi tytéž horouci boje podničatj
Zákond zemskýmtbylo sice stanoweno že jen
ratolicř pod jednon aUeb pod oboji pťijimajici
(staroraliss:aict) práwo maji na Morawč bydleti,
mťftUm pak a statkáťUm že nenť dowoleno,
Frankfurtské a BlngďbUrsté souwěrce a jejich
kazatele pťtjimatiaaje U febe chowari. Q tento
zákoU take se opiral btskup, když hned prwniho
rotU swého welkotwárněho probeni Ua tom
ňál, ady cizinský kazatel lutcranský Zan od
podkomoťibo zemskcdo z Qlomouce wypowězen
byl a do rady městské aby jen katolici se wox
lili tato pak rada aby podlé starého obyčeje
btskUpa pťi Božitělowém druwodn pobožně fprou
wázela a tak sláwn Boži w ten welký fwátek
zwýsslla Eo do wypowčděni Zana u to sice
ooťizeno, ale co do woleni ponhých katolilů
do rady městské toho jen polowičně dosaženoe
nebo r 1580 bdla prý polowice rady té prox

testantská a co derodu Božitělowého fe dox
týče Užnáwala sice rada mťstská siooU powine
nost a brala w něm i částečnť dodil ?lwssať
ndály se dťi nčm nejednou fe stranynekatoliků
welmi pohorsslčwé sUrowosii ktere bohomyslněbo
diskUpa nejhoťčejssim bolem projimaly Nebo
hned prwniho roku (1579) když biskup w teUto
dofwátný den, Ueswětějssi swátost w rukou

drže radnici se bliztl dal natahowač hodin
na radnici zahráti pisen luteranskou; a tťeba
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za tnto silrowost potrestán byl pťece jiněho
rokn jesstě nťco horssibo fe Událo, an totiž

jakýsiničemaZoachimz Fůllsteina, když
okolo jeho bth Uejfwětčjssifwátost nessena, jako
dýk zaťwal a kamenem zokna hodil
který wssak na ssrěsti žádného netresil Qwssemt

;e bisknp na to nastonpal aby ronhač ten na
wýstrahU pro jiné slUssně byl potrestán Boa
dodné sUrowosti odakowaly fc i w rocich1584
a1585 pťi Božitělowém perodU še strany
nekatolikuw

Rowněž tak bylo bislxlpowi se brániti,
kdyžprotestauti ačkoli sij wlastni hrobirow
měli se opowážili na katolickém pťedměftfkem
bťbitowč U kaply sw DUcha fwé mrtwé pou

chowáwaci a kdyš později ofwojiwsse fobč zna
meUité pole pro pohrobowani šeď ťlássrera
frantjškanffšho podkopali
, Jesstě horoucnějssi wssakUastalwelepastýťi

iapaš kdhž r 1586 cifaťská zapowěd na na:
wsstěwowáni čtdr kaciťfkých sskol dána Bislup
dowolal 18 Učttelú tčchto fskol k sobě aby je
u wiře zkoUssel a o článcich, o kterých mylné
ooněti měli poUčll Když ale tito fe dostawiti
nechtěli stál biskxlp úa tom abd dle cifaťsteho
dekretUwypowědini byli Městfká wssak rada
ž německých protestantůw na wčtssim dťle sestá:
wajlr wšala Učitele td, soujazyčuiky swé a
souwšrce w ochraxčn proti difkupowi Murně
jim tento 8 podkomoťim Zemfkom nawrhowal

abd němectá sskola pro katolickoU Uánku se
šaťidila a jejim prwnim ťeditelem aby bistup
skhpifať Jan Lindl Učiněn byl Nawrh ten

22
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od dotčeně rady zawržen a do wssechen čae
dlonhěho soorn toho mezi radou a bisknpem
proti jcho zápowčdim odbýwáxly w domč wdowy
Lečhanď owo na dolnim rynku weťejné schúzky,
pťt nichžkažatelowé Uěmeckoprotestantssti Scdo n
teufel a Kranch 8 welkoUdr;osti kázalt
kydajice wsselikon hauu na wčrU katolickou

Co horliwého nástnpce sw Methoda nej
wire li;ilo dyl weliký nedostatek knězstwa
Mulý počet jeho morem r 1585 panujicťm
jesslť wice zlenčen c.n ,;a krattčký. čaš ofm
farářU nemoci té podlehlo Btskup wedl sice
welilú naťlad Ua šakw kněžské w semináťino
monckěm ku kterémn dwa domy na pťedměstl
bliško stoličného chrámn byl pťčkoxlpil, a jesstě
wně semináťe tohoto wddržowal čekance siawll
kněšfkebo; ale to wsse pro tak weltkoU dlocěsi
jakou byla nelá Mor. wa, neňačilo Bročei
obrátil se r 1586 na jenerala ťádU jertt
skcho w !jťimě listem w Uěmž mu wssechUU
swou šalost a wesskern stličenost srdce twedo
odballl a sxmžněbo prosil aby fwatch Qttt
naramný nedostacek knězstwa neťeholniho w
Qlomouckém bislupstwi a pťemnožsiwi prote
stalttskdcd pastorú wylťčil i spolu Ua něm wde

mohl dowolenť by on (Bawlowfký) kobfů
ženi Uprášdněných far a k odsiraněni Uekato
lickrch dncbowniku aspon polowtčku žakůw Uů
kladrm pape;ským w Qlomouckém demenistu
wddr;owoných pro swé biijpstwi podržett a
doUžtli fměl W tém;e roce pofwěctl Uoweho
bistupa WratislawfkéhoQndťeje Jerina a
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ufpoťádal nowé wydáni agendy (fwatoobťadně
knjhd)pro son diocési

Rok Ua to podwolil fe Ua snažné žádáni
cisaťeRUdolfa 1l weleobtižnémU a nefnado
némn poslaUstwi do Bolska, aby fon wý
tečnou wýmlnwnosti a obezťelosti na woličťch
králowstýchwomohl by jednoboz obon arcio
wcwodrakoUsiých ?lrnossta neb M..rmiliana
ža krále polskěbo woleill Skutečně pohnnl bi:
skup stwčlou ťeči fwou jednu strann woličů

že arciwéwodnMač:miliana ža králewolili
a jemU dne 27 Septembra (záťi)xre stoličném
chramu Qlomouckém, kde pťifahn králowskoU

skládal,holdoxrali Druhá wssat strana w je
jlmštočeleZámojský stál wolilaza kralepoťo
skéboSigtšmnnda krale Šwedského,čim
mešt občma ňranama k walce pťissio ktera
wssač pro Ma:miliana nesstastnč wypadla
ncbo tento byl od wojewUdre strany protiwné
Zámojfkého w bitwě u Wičiny netoliro pťemo
žexxnúbrž i jat Nesstěsti toto pkimělo cčfaťe
Žeopět nalébal Ua Bawlowstého aby do Pol:
fta co wyslanec cijaťstý fe odebral a fwým
weblafem arciwewodn Mašmiliana še zajetč
wdswobodil Qbětiwý bisťnp opěc welelláklado
Uěmu a nesiladněmu doslaUstwč fe podwolil
Zsu w nesnašich welikých o penize wypůjčil

fobč 6000 tolarů od nejwdšfsiho fndiho země
a mnoho tisrc zlatýcd od swých poddarwch, aby
wsseckywýlohy posláni tobo zaprawčti mohl
J dosáhl úplně čeho chtěl Marmiliaxl neto
liko čestně ze šajeti propusstěn, nýbrš i staré
pťátelské fwašky š Wolskem obuoweny a úplný22
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mir utwrzen. Blčkoli wsse to hlawně obezťeo
losti a wýmluwnosii bisknpa Bawlowského doo
saženo, pťece tento, welmi skromne o fobč smýe
ssleje, pťičital sstastný wýsledek poslanstwi w
dopisn kradč QlomoUcké hlawně papežskémn
legátu, kardtnálowi Aldobrandinirmn a žádal
Olomonckých, aby legátowi tomU,kdhž na zpáa
tečni ceftč do Olomonce se bráti bnde, wstťic
jeli a jej wOlomouci co nejlépe možná nctilid
Eisať Uznáwaje welčké záslnhy jeho o arridůnr
RaroUský jaťož i o wťrn ratoltrkon udělil jemn
a wssem jeho násiUprům wOlomoUci r. 1588
důstojnoň knižete a wěwody, odedž až podneo
každý nástnpce na siolicisw. Methodťje rnižeo
arcibisknp nazýwán býwá. W latinském dopst,
z Brahy poslaném wzdáwá cisať Stanislanžoťos
Bawlowskěmn nejwhšssi chwálu a pťipočita lel
nejwýtečnějssim biskupúm, aU prawi: ,UwašU,
jice pťeskwělé a neunawné snahy bisknpa Stae
nislawa jakož ťjeho služby nám a jafnémžl
domU nassemu Rakonskémn 8 wěrnosti a bfdltx
wosti prokázané, zťrajčce lěž na wýtečuou jebo
š,došUost a horltwost pro wirU katolickon a w
Uǧoahn beroUce, kterak wzor nejslawnějssich qťčde
ťUw fwýeb prawowěrných břsknpůw neustajdm
a zeerbUým jsch následowánim na fobě wdč
razitt se snaži, tak že we wssech wětech, ťteťe
sf na Uasse!da nassi ťisse, nasslch prowincič(ťtae
Un) blaho, wažnost, ztsk a prospčch wťrd j boll
hopocty wztahujť, ď ťaždým wýtečnikem fe,U!šck

ťiti!může, a že w poťťzeni poslaneckých Zů,ťeňťe

tostl, jeho wěrnostť od nassť majestatnostj sk,oť,
ťeUhch, čo do weselé a Ueennawnéj ochotnosis U
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mjswrchowanťjňiho pťičiněni, šádněmn neodea
wzdároa: to wsse nwažujicc ndělnjeme jemu a
wssem jeho nastnchm na wěčné čafy dUstojr
nost wéwody a knižetee atd

Radost timto powýssenim biskUpowi spůa
sobená byla brzo welikým zármutkem pokalena
Na diskupskémpanstwi Kelči bonťili fe pod:
dani, jať se zda sstwánim kaciťúw dodrdwau

wých W čele bUťičUwftál jakýsi Hradissťan
kterýš na polieb a w lesich četne roty fhros
maždiw ť ssilenémn odboji je podnčcowal Las
skawý biskUp fám tu osobně zakročil a chcěl
dobrotčwým k Uim se ebowánim a wlidným
oslowenim je zafe ku poslussnostinawrátiti ale
swedeni fsilenci nenposlechli moudrých slow lao

skawého welepastýťe. J Uezbýwalo leč na cestč
pťisného dráwa š nimi postUpowati a náčel
niky Ua Mirowč Uwěznčlif1590) Udalosttato
hlawně podrýwánim fektářským spůsobená pťi:
mťla biskUpa k tomn, že od toho časU jesstě
rozbodnťji a usilowněji proti nekatolickému zir
wlu na Morawě dojowal Hned r 1590 pol
slal na wsserka jemU spoln co panowi podťio
zena měňa,jakona Modelnici Moraw:
skou QstrawU Ua Bťibor Misteť a
Brušperk kde aš posawad přijimáni pod
olei se powolowalo pťisný rozkaz, aby od

toboto zwdku pťestáno bylo, jelikož pod lento
plásstik wssecry sekty se ukrýwaji K rozťazn
tatowemn byl bisknpúplně opráwněll anžádný
pán podlé tehdejsslch záronU zemských na swých
siatcich jinowěrcůw trpěti zawázan nedyl Miu
mo to dolehal Bawlowský na morawského podu
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komťiho, add wcskcrn dljw swňj Ua to wy:
naložčl„ dy we wssech obcich jen katolici za
ňarostdp rdedláťe ald. woleut ddli. Břč tom
dssak l;iwal aposslolský blskup dtlnč drostťedkn
pol;e cirkemčido lon; wdučowáni Nrdo když
fatáťi na dotčeudch miňew laskuwým napomi
nánim n odjasnowánim prawdd tatolicke odpol
jčnak smdsslejicxch nerřemodll wddal te btskup
sám w prást tu, au rředstawcnňwo čtdr wčsi
(Břibora Morawskethrawd Mistka a Bruešs
pelku), wesmčš an 90 ofod, f sodč na zamek
do Hukwald dowolal a je co jtch welepasidť
duchowni laskawě wyučownl Dojemna flowa
jeho neUadla do pudy jalowé Uebo wsjurkni
ač posud odpurcowé pťislidili se žpowidali a
fwálost oltařni pod jednon přčjimult co; iučl:
nili až na jednoho mťsssana, jmenexn Boba
če, jenž pťedňiral že man;elka jej od žpowědl
zdržnje ?lwssak i senlo se poddal sdd; dřed
wolaxm ženx nále;icč Zkrocena bdla W témže
roce (15901 urownal rreleodatrnd bčskup to
cifaťský komifař nčkoltk duležitých sporu občall
siých a ufázal se žde welmt sssastným býtiaoos
sslolem mirn W lémž létě dokonal i nadam
koleje jesuitské w Qlomoucř ku klerémU; učelu
čáft siatkn zrussenéýo jeptišského opatstwi w
Bustoměťt použtl

Noku 1591 dal zbožný biskup šlwolodtso
sw. patronu Morawských Eyrslla a Methodiae
festawiti a wytisinouti Nebo fam horltwý
jich ctitel jsa cdtčl abhjejťch úcta imezilidem
fe ssaťila a opětnčmu zkwetáni kalolické witd
napomáhala w čemž zajisté biskup nxelemoue
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dťe jednal, jelikož národ náš weždy k Rimn
fhnowsky anl, dokudlltyso aposstoly swě horlix
wč cttl a jejied pťimlUwU wzýwal. Nejslawn
nějssi wssak iebo čin r. 1591 jest flawenč
fynodd cirkewni na žamkUw Krolněoj
ťiži. Bylat to poslednč sdnoda na Morawě.
Na ni pťedčwssim Uwedl bikap dUchowenstwnu
swémU we zUámost wsse, co Ua sn.ěmu Tride!nt7
ském Ustanoweno a Uopominal ku swčdomicěmn
toho zadchowáwáni. Bar rokowáno o wěcech
kázně cirkewni a sestaweny pťewýborne stanoo
wd, jimiž sr bUdoUcně šiwot knězstwa ťťditi
měl. Wssem pat od biskupa bodonadsseného
fnažuě pťčmloUwáUo, aby čjstoton mrawňw a
swťdomčtým kouánčm fwých muobých a tťškýcd
dowinnostč byli jako nedobdtná ohrada Cťrkwe
droti pťečetmšm rojům jejich quřiwúch nepťátel.

B wěru bnťo rčbdáš dwojnáfobné čtnnosti tťeo
ba; aU storo wsscxckamčsla byla nakašena lu:
teranstwim oneb UčenimBrotrúw, kteťižto beze
wssebo ostyroU we Slawkowě, Lipnikn a Wře:
Aoěočsc weťčjnč fúxášcli, a na fynodách fwé
stůtosid wolili, t,xojnčwtom Uodporowáuijfoch
oh wyfokýcd a bohatých pánůw. Tak n p.
fam hejtman zemský Hynek z Wrbna dal
Uťlswůj náklad xwe FreudentálU tistnonti pox
fillu od luteranskébo kazatele w Qpawě sesta:
wenon, rož horliwý biskup neopominnl cisnřl
8 dolesti žalowatt. Bohnžel še takowě žalobd
U mornáťe nečinného a slabčho žádněho účinkU
nedoedázely. S newýslowným žalem tonžil boo
ho!kldsťný biskup w jednom listU, cisarskémn
Uelwhšssimu hofmistru pánowi z Rofenberka
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tčhož rokn zastaněm jednak na drze ssiťenirfe
kacirstew a následkem toho na rozuzděnife.
wssech nárUiwosii na pťetrženi wssech swaztů
poslnssensiwa a autority, a z druhé strany nau

oebablost a zmalátnělost wlády cisaťske která
wsserky takowé zločiny bcz trestu necháwá W

chem prorockým hrozné bouťe, které pťijiri mue
feji, úplnýtotižúpadekcisaťske moci,nejwyšssi po
klesnnti katolicišmn znewáženč kuždé wrchnosti
a nepodrobowáni se ji fwrchowaný odboj protx
každe zákonitě moci Udalosti na začátku 17
sioleti doswědčily, že biskUp ostrowtipný se ne
zmýlil

R 1592 bylo jemu nejwyšssim bofmi

strem cipaťským nabizeno arcibiskupsiwi Bražske
š podrženim fpolu biskupstwi Olomonckeho k
čemnž ale skronmý Stanislaw Bawlowský
jenž netonžil po whšssich hodnostech nikterak
nrrxiwc il, wpmlrx!waje se obzwlásstč tim že
kn tak ohromnémU dlln w časech pťenesitadl
Uých jeho sily newystačuji

Llčkoliw Už r 1591 kancliťi cisaťskěmn
Barwiciowi w lisiě swém wyjewil pťáni, add
na cisaťe působil, by ho státnimi pracemiUsse
tťil jelitož še sektami Už prwé dosii co dělatt
má: pťece naleháno na něbo od cisaťe opčt
a opět aby weledůležité poslansiwi do Bolska

pťewzal čemUžbiskup, ačostatněnaramně obťee
meněn pracemi cirkewnimi pťece dwakráte do
r 1595 se podwolil Bo prwé wyprowázel
arciwewodkyni Bnnu k jejimU fezdáni ď kra
lem Bolským do Krakowa po drUhepakr 1595
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ssel tam co cisaťskýwyslanec 8 Wáclawem
Berkou, pánem š DUbé a z Liýého, aby Ua tamnějo
ňim sněmn šemském fprosiťedkowal fpolck mezi
cisaťem a Boláko k obraně kťestanůw proti
ankňm, do kterého fpolku dle náwšbn biskue
powa i Německo, dapož, Jtalte a Spančlsko
wstoUditt měio N w skutkU bylo Už r 1593
a 1594 na Morawč silně zbrojeno protiTUrkU

w llhrách witěšně postupUjicimn a wssem mao
nům bčskUpskýmrozkázáno abd še swými wo
jiny do4pole wytáhli. Sám biskup wyprowáx
zel woie ze fwého panstwi nejprw až do ca
boru U Hodonina a pak do táboru U Hrax

disstě Uherského Bylo wssač soolu biskupowi
ď nrfmirnon bolestť ďozorowatt, kterak wojowe
cifaťssti Morawon tábnoUci zem tn náramuě
draucowalt a pustossrli tak že biskup weltké
a wsseoberné bidy fe štoho obáwal a bejtmaxton
wt zemskémUpsal aby tatowěrrlu záhubném:l
ťáděni se pťčtrž Učinila

K těmto šalostem a žiwot podrýwajicim
starostem Uedmčrným, jakéš Bawlowskénm sná
sseri bdlo nťidrčlšil se i welmi trapný nednh
tělesuý; Usslchttlý btskud počal totiž odr 1593
značně nboléwatt Ua kamen Wreš to wsse
hoťké tčla strádánč Uepťestal bdělé zrakw fwé
npťrari Ua blaho Cčrkwe a za toU pkičinoa
nalébal opět a opět pfanimi Ua cifaťe Nudolfa,
aby dwě U Uejwyšň“lho foUdU zemského Upraz

dněná mista Uebyla obsazena nekatolickými nany,
jako n p Bratrským Karlem dánem zeZee
rotina kterýž práwě teUkráte(1593) z cesty
swé Nawarske (ze Španěl) fe nawrátil am
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Qldťichem pánemnaKonnicich a Slawa
kowě podporowatelem Bratrúw č nowokťea
stěncúw nýbrš alw ta mista obsazeua bola
katolikmni, jako n p. Zdenkem Berkon
pánemz DubéaBlbertemSedlnirkým
páUem ua Cholticich abd tuke doložil pe
čliwý biskup, ,katolici i zde (w foudč zemském)
několtk podpor měli e Baměti hodno že tentdž
welepastýť w listě r.1589 nejwyšjsimn cisexťl

skěmU hofmistrowi zaslaném fnažně prosi aby
na Uprázdněná mista w foudU zemskémn i ž c.d Uý
pťkart t j Bratr český, nýbrž při úplném
Uedostatku spůsobilých katolikUwraději lu l e ran
woleU byl z čehož patruě wofwitá, že bisknp
Bratry české za mnohem zarytčjssi a nepřiznie
wějssi oderce Cirkwe katolirké pokládal nežli
luterány, k čemnž nemálo pťispiwalo i to že
Bratťt Už po dloUhý čaš wice k helwetskémn
než k aUgďhurskch wyznáni sektonili, a tudyš
od staré wiry katolirké mnohem dáleji senchý

lili než luteráni Wubec powažowal Stania
slaw Bratry za plémě Uejwice zawilé nepotol
čité, twrdočelUé, nepowoer a žaryté jehož pro
wiru katolickoU zťskati skoro Uemožuo

Qd r 1595 rostld bolesti jeho tělereho
nedUhU a swiraly jej tim wice, cm frdce tox

nulo w hoťi Uad tinx co se we swětě jmenoe
witě w jeho biskupstwi, dálo Hoťe toto ozýwa
se w listech jeho we kterých naťiká, že nowe

sekty, jichžto nikde trpěti nechtějč, jako n o
FlaciáUi w Měniněxe) od panquaMo,

e) Flaciani sekta luteranska wzali půwod swůj od Fťa,
xrx cia Jslyrira, tterý nastonpajc Ua sslepčje Lutherowy Učil, še pP
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rawn pťijimánh a podporowany býwaji, jako
práwě jmenowani sekláťi Měninssti, kteťi prý
pod ocbranošl saměbo hejtmana zemskčho, Beu
dťicha ze Zerotina, pokoutni kazatele do
Brna wysilaji a zmatek náboženský nž dosti
w lňdu weltký jessrě zwětssuji. Za tou pťččtnoU
několikráte diskup U cčsaťe zakročil, aby jak w
Brně, tak w llherském Hradissti, kde
sektáťssrč kazatelé co Uejdrzeji fobč počinali

rejdům jejich se wkročilo w cestu awssak opč
towaným Urofbám a žalobám biskUpowým z
poUhé wál)awosti newyhowěllo nýbrž wsse we
stawu záhUbném ponecháno Bodobně hoťekoe
wal biskup w opětowaných listech ku cisaři Ua
úžasné draUcowáUi země strže francké a faskč
wojfko do Uher táhnoUci, kterémUžto dranco:

wániuhejtman zemský brániti nemohl; i prosiť
úpěnllwě cifaťe za ubohý snžowaUýlid morawl
sto, aby se Uad nim slttowal a takowémn
UkrUtnémU š Uim nakládáni Učinil konec Nwssak
i w té wěcč nedowolal se práwa a pomori;
což srdce laskawého o blaho lidU fwého na
nejwýš starostliwěho roelepastýťe nesmirným
rozrýwalo bolem We fmutném roce tomto
(1597) pťece wssak potěsstl jej Hofpodiu rau
dostnoU událostť. Nabyl totiž Wawlowsiý opět
několtk far pro katolťky a těssll fe, že počet
far těcd se ronmožč ač jich wlastnimi dnchowl
nimi ob:aditi nemohl; nebo di w listU swém:

wotný hťich (Adamuw) jeft podstatoll čloweka, což od naukd
Lulberowd že člowč! oslim bťichem jest wcskr;e porufseu wlaslnc
se nelissilo ač Učenci sllterausstč Flaciowi nenlalo se protiwlli a
jtj take !éměř až do úmrtl jeho (1575) pronásledowali
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Nyni pťibUdoUc a zejskajic z darn Božiho
nemalo far, a jesstč jatťka každodennč jicb
wice pťibejwajčc atd Z dokládá: že kdybd
jen aspoň 10 až 12 knťzů pohotowč měl, že
by je wsseckyihned Ua farách Usaditi mohl

že wssak jemu Uemožno wice žákuw Ua fwůj
wlastni náklad wddržowati, čatoličtč pak siat
káťi že k tomu pťispiwati ncchtěji

Na šačátku r 1597 nadal jesstě jako
znowa zchUdld kolegiatni ústaw a chrám Kro:
měťižský Určitymi dUchody ze statkll zrnsseného
opalstwi ťeholnic w Bustoměťi a Uspoťádal
mnoho dUležitých wěrť jakw ohledn cirkewnim

tak občanstém Blle w oktobrn (řijnu) tébož
rokU rožnemohl se na čtwrtodenni zimnici
kteráž wysilUjicim pocenim tělo jeho denně wice
zemdliwala až i jeho welečinnémn žťwotu dne
2.Eerwna 1598 Učinila konec

Nefmirný žal wssech npťimných katolikxl
fprowázel zemťeleho biskUpa do hrobkp a měliť
w prawdě proč želeti; nebo ztratili w něm

neohroženého wůdce laskawěho otce wssech
zlásstě chUdých, mocnon zásstitn ftličeného lidn,
wzor kťesianstých cnosti, newssedni ošdodn Cirkwe,
pewný sloup wiry, chloubU a wýtečnoU okrafu

stolce Swato Methodějstého hwčzdn mile šá

ťiri zlatými paprysky welekněžskýchcnosti zlasstčnennawné fwaté welťolepé činnosti, hrdinské
žmUžilosii a nezlomné ráznosti horonci poswátně
Uadssenosti která pro čest Boži a spásu lid:
skoU žádných fe nehrozi nesnázi žcidných nebez
peči, žádných občti ba ani ztráty žiwota a na
dráze nasionpené pťefe wssecken odpor fwčta
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skalopewně fetrwáwá a do konče O jeho

welkolwárné činnosii dawaji Uejzťejmčjssi fwě
dectwi jeho listy či dopisy k rozličným osobám
jichžto ačkoli fe jich pťemnoho potratilo, pťece
až dofawad tak weliré množstwi jest, že 20
foliowých knih dšlajč doheomady Z lze wsslm
práwem na welepastýťe toho potahowati slowa
pisma fwatého: Ejhle welekněz,jenž za dnů
swých se libil BohU!,u Brotož sláwa památce
slowanstého bistUpa toho!

š. 44. Frantissrť knišc ž Dietrichstcilřů,
tardinul.

K wýtcčnikum Ua stolci Swato Metho:
dějském až posndličeným ťadi se dUstojněFraU:
tisser kniže z Dietrichsteinů, kterýftou
lec ten od r.1599n1636 tedy w čaje na
nejwýsse rozbouťeném žanjimal Byltě fyn lporl
liwčho katolika Ydama fwobodného pána z
DietrichsteinU cifaťského nejwyšssčdo hofmistra
a ooslance we SdanělskU aMargarety, kuěžny
z Cordonp, narozen w Madritě (we Spaně
lich) r 1570 a stUdowal wdšssi sskolywŘimť
ď profpěchem wýtečným pročež už r 1591 od
biskupa Pawlowského kanonikat w Olomouct
obdržel r pak 1593 i kanownikemWratislaw
ským, dapešskdm tajným komornikem r. 1594
probosstem Litoměťickým a posléze r 1599 od

dapeže kardinalem jmenowán jest, Uačež papež
ským legatem (poslancem) učiněn a dne 26
máje téhož rokU na wroUcné pťáni papežei
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cisaťe od celé kapitoldx,Qlomoucké za bisknpa
Morawy wolen a w Nimě kde práwě bydlel,
bez prodleni potwrzen i pofwěcen dyl

Uš z této wolby žjewno, že obzwlasstxti
lásky a dUwěrd the wesskeréhokťestanstwa pou
žčwal A takowé dnwěry Frantissek z Dietrich
steinU plnoU měrou hoden byljednak pro son
nčenost, kteron nad jiné wynikal, jinak pro
krásné cnosii pro které i swatý Filip Nersiý
jej xmd jiné milowal Wůbec plati o něm wsse,
co jfme chwalného o weliké a obdiwubodné

činnosti i o welekučzských cnostech Stanislawa
Bawlowsicho ťekli ano stomljice bedliwdm
okem wesskerc člup kardinala Dietrichsteina pťia
nUceui jsme wyznati, že jrho činnost jessrč

welkotwárnějssi a nefnadnějssi bdla nežli Bawr
lowskédo, jelikož netoliko w cirkewnim nýbrž
i polttickém (občanském) oborn se robybowala
a rozboUťenost mysli tehdáž nejwyšssiho stUpně
byla dosáhla Eo jeho čiUnosti z počátkn neo
málo wadtlo byla nešnalost jazdka nlorawe

ského čtli českoslowanského jenž tenkráte byl
wýhradně úťeonim jazyťem jak Ua Morawč,

tať w Čechách a Slezsku a jimž takéw obecu
ném žiwotč Uetoliko do wsich, berž i we mča
ftech skoro wýhradně se mluwilo Kdo jiného

jašyka Užiwal powažowáxt za ci;inre Sama
sslechta na suěmčch jen w čestoslowanfkém jal
zka sokowala w něm ltftd a knihy psáwala,
a nám w témž jazyku Udisy zůstawila které
až pofawad jfon chloUboUslowesnostiťečt nassi
Byla tenkráte ťeč Uasse Už tak dokonale wyu
broussena a nhlazena, že wěk ten pro dowra
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sseně wywinuti, pro rdzost a hladkost jazyka
nasseho obyčejně zlatým wěkem slowesnosii
čestoslowanské fe nazýwá Nejwyšssi pánowé,
jako Karel ze Zerotčna, který sám pťeu
krásnč a nejraději w tomlo jazpkU psáwal ,a
jini nedopustili toho aby cizincowi k wuli byt
kardinalem byl fe jčnáče na snčmU neb Ua
foudč mlUwilo, nešli w morawstém čili českol

slowanském jazka xe) Už tato okolnost mocně
popoháslěla bistupa Frantisska z Dietrichsieixm,
abd se jažyku tomU pťinčil Jesstě wice wssak

jej k tomUto pobizelo útlocité fwědomi ktoréž
mU Ustawččuě pťiwoláwalo že sroaton jest poo
winnosti každého dobrého pasiýťe dUssi, Uechceli
býti ponhým nájemnikem aby dokouale roz
Uměl ťeči swěťeného stádce swého a tak mocně
jazykem lidu wládmll že by wssem jeho dUu
chownčm potťebám úplně wyhowětč mohl

Kardinal, jsa takto ozbrojen potťebnoU
zbrani mohl smčle do welikýcb Zápasu fr pUl
siiti které Eirkwi katoltcké Ua Morawě w této
ofUdUé welerozbonťené dobčnastaly Hned Ua
resiě z Nima do Morawh wykoxml slawný
čin aU we Hradci Styrském požehnal fnatek
arciwéwody Ferdinanda š daworskoUpriucež
nou Marič YnnoU, a jak mile w OlomoUci

e) To patrnť wyswi!a z listU ana Karla ze Žerotťna k
radť mčsta Qlomouce, kde ji 1810 co bejtxnan žemský pisse, aby
se nestydťla za jazyk Uaš českoxnorawstý pťir:;ený U.xšácný,a
siaroťitnú a welmi rozssiťený pak še slow jebo ku pánům mo
rawským jimiž sice práwo bislupa Qlomončkého pťi ioudu zem
skčm zasedali háji awssak Ua tom stojť aby se biskupowi nedou

esc?olilojináčc při soudu tom mlnwiti leč jazykenl českomorawndm
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zanal stolec biskupský, konal sám Božitčlowý
průwod a kázal odpolrdne w kostele U fw.
Mauricia (Uěmecky), čehož posawád žádný bie
skup Qlomouc!ý nebyl Učtnil Bodobnč kázás
wal tentýž horliwý biskup a spolU kardinal
později t na jiných farách wnč Qlomonce n p
w TUťanech u Brna we Staré Wo
dě (we Slezsku) a iinde; ano i děti fám
cwičil w nádoženstwi a pilne oťddarowáwal
chnde podporowal a nejednou son wlaftni
rukon pťi poskytnutem jidle obslUhowal. Zme
nowitě siussl zde Uwesti Událost w nižto nej

krasněji jčho wroUcná šbožnost záťi Když to
tiš nad witězstwim cisarských a tim i nad wi
tězstwim ťatolikUw po bitwě na Bilé Hoťe fe
radowal nstanowil ze statků fwých w Miknl

lowě kde dťiwe téš bhlea peleš rozlččných fett
welfolepý perod do TUťan na poděkowani
za witězstwť ťatolikUw mocnoU Marie pťimln
wou obdrženě Kráčeje w čele drůwodn toho
bned jak milostnr sidlo Mariino w Tuťanecb
zdaleka Uzťel zplakal radostne wrhnnl se ua
kolena a wylil wroncné dičy swé w modlřtbť

rošnicené; pak powstaw čiUil ohnion ťeč k
zástUpu poutnikuw, a odewzdawal č šáwirce
jak wesskero swé stádce duchoUni tak celoU wlast
mocné ochranč Králownd nebeo Na to oro
po celon noc š ostatnimi knčžimi wysiychal
zpowědi kajicich, a druhěho dne (nawsstiweni
B M 1622) opčt kázal a tisict kajicnikúw

podal welebnon swátost Bo slawnosti rozdal
welikou sUmU peněz meži chUdé kterým také
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leizal pťiprawiti obťd a kdhž tento Ustrojen, sám
chndé ty pťi stole obsluhowal.xee),

W témže roce, w němž na stolec Swatox
Methodějský dosednul (1600), wážil „co poslanec
Rudolfa 11. cestn kn papeži do Rima, aby
ho o pťispěni lU pomoci prott Turkům poǧ
prosil. Bohaťilo se mu také skutečnť wymori,
že hned nasledeiciho rokn 10,000 Wlachůw
do Uher na pomoc dťitáhlo proti ankčim.an
Zako Stanislaw Wuwlowský weždy na ci:
saťe dolébal, ady tu profpěchu wirh katolické
nejwyšssl mista úťedni wěrnými ťatoliky obsax
zena byla, rowněž tak činil horliwý kardinal
Dietrichsiein. Broto kdyžr. 1602 pan Zoachim
Haukwic z Bisknptc zhejtmanstwiMoraw:
ského sesazen byl: neprodl,eně cifaťi radil, aby
Ua jeho misto bnď pofawadni nejwdšssikomoťi
zeměpanLadislawBerka zDUbé aLipého
aneb p. LadislawWopelzLobkowic, co
katolici, dosazeUi byli. Brzy po tom prosil t
cifake, bd UaporUčil, aby podkomoťi zemský pťi
odnoweni rady městskéwe Znojmě a Zi:
hlawě, kde ,wira katolirrá skorodocela wdmic
zela, nekatollty z rady wykltdil a katolikd
dofadil. , ,

R. 1605 wtdlme kardinala toho w čele
wojsta 1500 pťssicha 3000 jezdců U Skax
šjce w Uhrá ch, kterémužto wojsknmorawskěmu
ep Uelitel poronči a kterémnž, jako drnhdy
auzu

, ll) Tenkráte dyl w dTuiranccbfarářem Zlři Bistor, wea
likhznatel jazytůw, jenz w Qlomouei we 4o řečich Qtčenúé
wdtsknouti dale
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fw Zan Kapistran ro wůdce kkižákuw proti
ankum, oheň swate nadssenostč do boje proti
témuž nepťiteli do srdre wliwá

R 1609 widime jej, jako drubdw Btůx
sinowskédo tUhý boj podnikalť8 kaciři w
Qpawě Zako lento snažil se i Dietrichstein
auťiwé sektáťe opčt pro prawdu katolickou zi:
skati Bwssak wedlo se jemu nejinák nežli Brna

sinowskému Sektáťi lim wice se rozbonťiwsse
chtěli nž kardinala kamcnowati ano laté sku5
tečnť kamenim po nčm házeti začali, tento
wssak nepozbyl proto pťiromnosti a rownowáhy
dUcha, alebrž 8 dodrotiwon klidnosti a láskou
porážel jich odpor a dowedl toho fwou nendý:u
wratnou wytrwalosii že protrstantssti kazatelc
(afpoň na čnš) byli wdpowťzeni a katolickď

faráť opět dosazen. W témž roce rozfázul kare
dinal po celém biskupstwť aby se žádný silatek

manŽelský od lnezn nezažebnáwal, kterýžbypodl zakonu cirlewnicb nebdl Uzawťen W t!!e.
též dobnobradowánbyl odpánuw weWeliké
Mezeťiči w Zaroslawlcich a Nowém
Hradkn Udělenim práwa :.e mohl wsseckd
fard a sspitald na těchto anstwich jediné ka
tolčckými kněžimi obfaditi Bodobně fe rardinal
toho preiwa i jinde domahal nebo horliwá
fnaha joho aby tatolirišmu wydobyl pťewabo

na Morawě, neznala žádných mezi a nehrozčlc
se žádného nebezpečenstwi Wsse to jesstč zra
čitťji se nám objewi w pozdějssl dobč Brozt
rim tťeba opět pozorowati děje w Čechao,
které ěčm bonťnějssi jxou, tim bližeji pťiwád:jt
ke konečnénm rozhodnuti donstoletý záp:ď
náboženský
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š 45 Činnost a rozťwět ťúdUjchilskěho
w Čcchúch a Ua Morawč w této době.

Jako morawssri biskupowé tak i arcibi

skupowé čessri Užiwali pťi cirkewnich prácech
fwých hlawně pomociZesuitUw kteťiž pod Feru
dinandem l. byli do Bratw pťisslt a pod Rull
dolfem U už Uplně mocni jazdka českého wex
likou čiUnost na wssechnostrauy wywijelt Wťel
dewssim wyUčowali mláde; we sskolach, a ro

zadarmo i docililt toho že rosslckniti ttsicowé
žákuw jenž u nich bdli cwičeUt, syuowské pťi:
tulnosti kn erťwi tatolické se pťinčilt S nejx
wětfsi pak pečltwoňi wdchowáwali žako, kteťi
pro staw dUchowni fe pťiprawowali Uwidime
žajtňé pozdějř, že nejeden z nich w bonřich
brzo nastalých milrrad pro wiru katolickou i
žiwot fwůj obětowal llwidime to na blabo::
slawUém SarkandrU, Ua Markowi KťčžewčanU
a j Dále rozbihalxi se ro misioUáři po wssi
;emi kázali zpowidali a nejednobo odpadlika
uwedli nazpět do lůna Cirkwe katolicke Bťi

tom hleděli zlásstě pUsobiti na pány tatolické
by na nich Cirkew ochránce měla; i podaťřlo
fe jlm nejmocnějsslpány jako pányz Berna
sstrjna Rosenberča, Zindťichowa
Hradce Lobťowtce a Marttxlice pro
swatoU wěc ziskari a afpon na jejich statcich
katolirišmu witězstwi pxojčstiti Nebo wssim
práwem a spolu welemoudťe dokazowali Je:
suité pánúm těm že welmč nrduslednč a samč
pro febe záhnbné jednaji an na swých pano
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stwieb luteránd a Bratry snásseji, ježto pani
protesiantssti nikde katolikůw na swých statrich
netrpiwaji Wytýkáno žlásstč katolickémn pann
Wratiflawowiz Bernsstejna, že na
jeho ňatcich tťikrátwice Bratrnw obýwa nežli
w celých ostatnicd Čechách Na ftatcich těcbto
pánůw tedd pťedewň“lm zaři;eny misie nejúsi

lowněji par pracowáuo w Litomyssli, kamž
nejspufobtlejssl dwa jesuité posláni totiž Wác
claw Sturm a Hostounský, oba rozeni
Čeebowé Durazným slowem jejich nejeden z
blndaťuw tamnějfsich lnteramxw a Bratrůw
opět prohlidl a poznaw prawdu zase do Cir:
kwe sw se nawrátil Qstatnim pak zlasstě
žatwrzelým Bratrňm zbord pozawirány a uoes
ťejné schůzky žakazánu jfou od statkáťe d na
Wratislawa ž Bernsstejna, krerýž k takowe zá:
powědi podle tehdejssich zákonů Uplně opráro
něn byl

Bodobně jednáno i na stat ichpana ?ldax
ma z Jindťichowa Hradce Zde wira
katolicrá nikdd značné Ujmy neutrpčlcx a tudyž
mčlt zde jesUité práct snadnějssi Kromě toho
odhodlal se jmenowand pán k tomU krokn, še
nikdy wice kacčrského kněze na farU nedťipne
stil a wsseckd fary na statcich fwých wýlučnť

katolickýlnidnebownimiobfazowal Timto fpůfox
bem t zdc wira katolická Utěsseně zkwetla Tč

bož rozkwětu dosáhla snadami jefnitúw ina
statcichpana Wilěma Rosenberťa kde
Už prwé jen málo Uowotaťůw trpťno A ro

wněž tak probuzer a Utuženo wčdomi !atox
liekěna statcichpánůw Lobkowicůw a Marx
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tinicůw, jimž jefuité neopominuli nau pamťt
nwesti katolickon horliwost slawných pťedkúw,
čimž také dotčené sslechtice kU podobné horlio
wosti roznitili.

Bčd jesnité pťi swých bojech proti sektám
wrždh zťetel siussný na luterány brali, pťece
mnohem úsilownťji proti Bratrům ssermowali.
Nebo onino uu lUteráni uw bylt wice rozptýe
leni a stáli welmi osamotněle a nefouwisie,
jeťto Bratťi dobťe sčláUkowaný, silný ťetěz
rwoťili, jenž tar fnadno se roztrhnonti nedá.
W jefnitUWáclawowi Sturmowi wya
wstal proti nim odpůrre, jakowéhož až posa:
wad nemeli. Dťiwějssi jich protiwnici neznali
na mnoze jejich náukd a chtěli je porážeti li:
chými nowěstmi o jakýchsi powěrách a zločie
!TechBratrůw. Jesuita Šturm ale poznal,
že mezt wssemt seksami json Bratťi mrawně
nejžachowalejssimi a že wsserko o nich roztrona
sseně zlé powěsii jádra prawdh do febe nemaji.
E,bopil že tedy jiné zbranč k bojowáni proti
ŠUŽUo Eital a prosioUmal pilně wssecky spify
l,eljch hUed od prwého wznitU Zednory wysslé
l,Ualezl, že Bratťi od toho čafu nánku fwop
Uaramnť změnili, rterážto wrckawost či Uesta:
lost w Učeni nejjistějssi jest známkon lži čili
dlUdU, jelikož prawda jako fám Bůh se nirdá
Uemčni. Z počal toto Bratrům wytýkati a po
wssech krajied chodě, kde Bratťi bydleli, uwzý7
kdůl je do boje čili k dišputarie(hádce nábo:
šellsie), awssak nik,do z ntch fe k tomu nedo:

awil,. Nq tomto wssak ústnim bojowáni Uex
Pťefiawal StUrm, nýbrž potýkal se š nimi
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Uté pisemnč a za touto pťičinou wydal nejs
wýtečnějssifpio snšůj: Srowuániwirya nčeuč
bratťi starssled Zelett tolikowelice žc obrow
ské jedo namahani nebylo torunowáno zdarem
a wýsledkem, jeboš zasloužilo Bratťč zusta
wali zarnti wr swýrd bludech Bťese wssechen
odoor Bratruw lnteranňw a jtných sekt moc:
nými pánd ochrauowaudcb nabýwal ťád le:
suitský wždy wice pňdy na Morawě a w Čel
chácd Utěssenčzkwétaly jehokolejew Braze,
w Krumlowě Ua statcčch pana Wilěma ž
Rosenberka;w Zindťtcbowě Hradci kde
Bldam, pan téhož města Zesnituw hlawnipodž
poronbyl; w Chomurowě kdepaxrZiťi
z Lobkowic jim kolej zalozll a je proti od:
bojným obywatelúmobhajowal a w Qlo mono
ci, kde biskUpowe Mornwssti wssemožně je
chránili a opětnými nadunimi rozssiťeni jich
čiUuosti a žkwětn jtch sskol uapomadalř Tak
jmenowitě Staniskaw Baw!owský dťiwčjssi nae
dáni koleje jertcské w Qlomouri r 1590 pětl
ňd x.latýmč ročně ze stacču Wustomťťského dol

dáwanýmt rozmnožtl Wťimluwou tedož břskupa
potwrdil současuě cisať Nudolf sl wsseckydťl
wéjssl priwilegie čili wýfadd jrfuitůw a jejjch
sskolw, a kromě toho ndělil bisknpowi i řadu
tomu prawo wsseeky oboro bohowěd!x cirkewx
nlbo i občanskébo práwn ano i jam!oo létaťe
siwx jemn; jesstč na jiuých akademiich fe Uex
učilo zaťidčri Spolu oprostil cifař deťretem
tim wssechny členy akademie, jakož i žáky sstue
dnjiri wssech dani zapowčdcl žáko ty beš wš
domi a pťiwolenč rektora neb prefekta studll
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ned biskňda pťed soud poháněti, je trestati, a
Udělil wssem, kreťťžby zde buď mistrowstwi we
fwododndch nměnied aneb dokroratu čilř licenu

cjatn (nižssiho stupně wýtečné učenosti) w bo
howčdě w cjrkewnčm neb občanském práwu
aned w lékaťstročdylidorábli práwasslechtřrká
koleji pat samé dowolil mowité tnemowité
zboži pro sebe ;akudowatč Uftaw tento mjle
rozkwéral a wždd slawuějsi“ powčsti nabýwal
aU sami šári jeho dojným počtem dobrých tiš
skem wydaných spisll fe wyznačowali Bro

konwikt jesuitských jžadew pťikoupen r. 159t
dUm za 2000 zlatých bliše koleje a jtný dum
podlizko darowán od biskuda Stanisiawa k tée
muž účelne dozdějt jrssrč tťeti dům dťikoupen
Bročeš fe dočer žákúw konwiťtských až do
r 1596 zdmojnafobnil čimž ale i počet jchl
ruw w kolejt nntno bdlo rozmnošttt Tako
wébo rozmnoženi wymábala jich čřnnost na
mistech od Qlomoure odleblych, jako we Šternr
berkn Kroměťiži Ooawě a jtnde čde kázalč
zpowidali děti wyučowali atd Blž do r 1599
bylo jich w koleži Olomoucke 46 Léta 1600

rozmnožil kurdinal Frantissek z Dietricbstejnů
nadari (fond) tisicem tolarčlw pro ssestnáccnor
wých ;akUw kačšskýcha r t614 prodni nae
dáui roleje pťidawkem dětl xer zlatých ročně
žwýssll. W tomto zwýsseni prodniho nadáni
jesstě několitráte pokračowal a oťiklad jebo
dowšbndil i jtné dodrodince ku podobným
darúm.
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š. 46. Staw lawlňň w Čccháchw técodobě.

úmrtim Martina Medka, kterýšod
r 1581u1590 o welikou horliwosti, swťdoa
mitosti a obezťelosti úťad arctbiskupský w
chach wytonawal nprázněn w Braze stolec
arctbiskupský a teprwa po dwon letech dofazen
naň Zbynět ll, z rodU slawného pánůw Beru
kůw z Dnbé a Ltpého Byltě to muž welikých

sedopnosii a nsslechtilých mrawa wdnitajiei
laskon k wčdám a umám odezťelofti a bčhloa
sti U wyjednáwáni wěci dUchownich i ťlšských,
zlasstč ale horliwosti welepastýťskoU pro fpasu
stádce Ehristowa deyw stUdia nižssl w Qloo
monci odebral se na wysoké sskoly wKrakowč,
kde hodnostt licenciata bohowťdy dosáhl a wr
staw knězský wstoupil Bro fon newssrdnk
nčenosi jakož i pro sláwu rodu fwého sial se
drzy čestným kanownikem w Solnohradč a

fpolU papežstým komorniťem Bťijat do počtn
skutečných kanowniků Soonhradských, za nca
dlonho i probosstcm Wyssehradstým w Braze
učiněn jest Eo takowý oprawtl na fwůj nau

klad kosiel Wyssedradský Naporom swčřena
jemu spráwa uprázněného d skUpftwi Řezenskěu
do a še spráwU tU wýborně wedl zwolen po
fmrti Martina Medka od cifaťe Rudolfa za
arcibiskupa Bražfkého a dne 19 maje 1593
od papeže potwržen Zeho péči dyl hlawni
chrám sw Wita odrawena otťetim swátkn fwau
lodussnim r 1599 slawnč poswěren Co pťil
tel wědy a Umy ctil a podporowal Zbynčk
Učeně muže, obohatil čnthownu arctbistupskou
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mjznamenitějssčmi fpisy, dal na swůj náťlad arcic
bisknpskon residencř dle wzorn radnice UmostU plšel
stawili a wybndowalwni ozdobnou kaplU ke cti
Marte Banny. Nejznamenitějssl pak Událost
za jeho bistUpowáni jest slaweni sr,unody ucxirx
ťewni r. 1695 w dotčené kaple, kde pťeo200
ondú přitomno bdlo a kde stanowy k obuzeni
a pru;eni cirkewniho žtwota ř swaté lázně

dány jton, kteréžto stanowd horlimxž arcibčskup
jesstě téhož roku wydal Známo že od tohox
roku (1605) až do r 1860 žádná synoda cir:
krwni w Braze slawena nebyla

Blle wýlečného arcipastýťe toho stihal
zarmucer za šármutťem pohroma za oohromon
Nebo r 1592 nmťel hlawnizástnpretarolikůw
na sněmicha Ucifaťepan thém zNofena
b erťa Sláwa jeho jmena jaťožl jeho nestnirné
bodotstwč stawily jej w čelo wefskeré sslechty
česi. Eo jeji hlawa měl weltký wliw i Ua

sslecdlU protestanlskon a bdl š to záwažuým
siowem swým stawěti hráz wssem šahnbným
oddojúm; protož i cisať jeho otráty náramně
želil Na jeho úťedni misio wstoupili sslechtiri,
drnhé lřidy, kteťi tc nadwládné wážnostt ne
měli On sám umťel bezdětek a jeho jediný
bratr, Betr Wok, roslednťto potomer slax
wnčho rodU Rosenberského, neumje téš manžel:
skýcd notomkUw poskwrnil siálrn jmena fwého,

au pojaw za manželtuKareťinu z Lndančr
pťiwrženkyni Zednotd Bratrské sám wird katon
ltcké se odretl a w38 rocewěkusweho(1582)
k té;e Zednotč pťessel Zelikož weliké mčlstatku
a tudyž t nesmisný wliw na záležitostt země

23
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wznikla w něm Bratrům a wůbec wssem prol
testantům w Čechách mohutná podpora, kato
liťům pak weliký sskůdce Brwni dwě léta sicc
po smrtt bratrowě nepodnikal na statcich od
něho zděděných žádné droměny U wěcech nábol

ženstých Na to pak Už začal na jednotliwč
fary dosazowatt nekatolické kazatele ačkolt pod
dani jeho tělem a dussl kaloliky bylt Bratr
jeho zemťelý, ja! Už powědino byl w Krn
mlowě českém založtl kolej jefuttskou a jefstě
na Umrtnťm ložt jtpráwami a ročnimidůchodo
we swém záwětu obmyslil Zlčkoli wsse ro pix
femně jesuitúm šarnčeno bdlo pťece Uáftupce
a bratr jeho Betr Wok práwa tato wssemožně

ztenčowal důchodh pak ročni záwětem zaru
čené jim dáwatt fe zpiral a wubec wssech pro
stťedkú fe chápal aby jesuity zKrnmlowa wn5
byl Utiskowáni a pronásleoowáni to dosáblo
jednoho času tak wysokébo stupně še členowc
koleje te Už na tom bhli Krnmlow opusiiti a
do Zindťtchowa Hradce se odftěhowati Bosleš

ale zwjtčzila nad wsselikou roǧmrzelosti mysslénka
že jtm tťeba pťefe wssecky Ukory w KrUmlowě
setrwati aby swatá wira ťatolická nentrpěla
sskody ,

Druhou pohromou ktera k toliky w tcto
době porkala bylo nesstěsti pana Ziťťho š
Lo bkowic Bán tento jsa nejwyšfsimbof
mistrem cifaťským, zatonžil býtt nejwyšssuů

purkrabim zemč České Awssak wýnosUé důstoj
Uofti té wyhledáwal na restě bezpráwni skoro
rewolUčni, pročež Upadl w nemtlost U swehe

mocnáťe, byl pozbawen swých statkúw a w
pťifném wězeni až do fmrti swé (r.1 1607)
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držan Dokud pán ten jesscě milofti cisaťské
požiwal podporowal wssemožně prospěch wčry

katoliclé a pomoci jesuitůw, jimž kolej wysta:
wěl prowedl náboženskoU obnowU na anstwi
fwém Chomútowstém Zsa welmt činný w
rozmnožowáni fwých statkú, neopominUl nikde

na nowč koUpeUém panstwi tntéž náboženskon
obnown prowésti Na statcich, které fám byl

zdědil, panowalo nž prwé wýlučně Uáboženx
stwi katoltcké Nyni přissly wssecky ry ňatky
do lUkon cifaťských, a dalo fe owssem očekáx
wati že panownik co rozhodný katolik w dile
chwalUčpočatém pokračowatč bUde Blle bohu:
Žel Už po tťech letech, co statky ty w rUkoU

etfaťských bdly, stěžowal sobě arcibifkup, že opět
luteranssti kazatelowé se na nich Uwáději a
Sllať ač o tom zprawen, že na tyto rrjdy
nečinně se diwa Brzy Ua to počal mocnáť
ňateť za statkem drodáwatt a nowi pani onl

wotam náboženským pťizniwi, rychle podwra
rtlt co katolickým panem Ztťim Z Lobkowic
kakpracnť bylo wyldUdowáno

Tťeti pohromon katolikůw bplo wybynnti
, Ulohutneho rodu ssiechtickéhopáUUw ž Pernu

sstejna (1597), jakoš t rodU katolických pae
UUwz Jindťtchowa Hradce (1604)
jťodowé ttro po dwč stě let skoro ťidili ofUdh
wlasti a sice k jejimu prospčchU, nyni wssak
wstoupilt na jejich misto jini domáci rodowé
aneb ciztnct, kteťi bouťnoU čimlosti fwou blaho

šemč podkopali a Ubohon wlast nasst w pro
Uast škázy uwrhli. Marně arctbistup Bražský

„ domoci mocUaťowy se dowolawal proti nátiu
a 23
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skům Cirkwi katolicke činěným ricať podle ob
wdkle neččnnosii fwc necháwal siišnosii arcř
biskupowy nepoťizend ?lrcčpaňýťi tomu dylo
horonci boje podUikntt jak protč lUferanům tak
proti kalwtnistúm. Blč blasu swěho weždy dúx
razně pozdwihowal protč oněm (lnteranůmj
jesstě usilněji bdlo jemu se branlri proti těmto

(kalwtnistúm), jejichžto naUka w poslednich le
tech wěku ssestnáctého walně a rdchle po Če
chách fe ssiťttt dočala Mčsta drwc rozdodně
katolická jako Budějowice české počald se
U wiťe wjklati a pťijimaly ochotně Uekatolicke
kazatele:(l Morawdke Bndějowice byld
kn konct ssrstnáctého a na začátkU fedmuacteho sio
leti Urotestantské majice neprolrženč po xobě 6
nekatoltckých kažatelu a teprwa r 1630 zase
prwnido katolickěhofaráťe Matoussc Foitla)
Kadan druddo dorliwě katolicka, wymodla
fobč r 1593 dowoleni ulrakwiňtckébo či ťa
lissncho dastora miti k tomU pťijala drzo jessrě

luteranskedo ťazatele oba pakttto dorošuměwsse
fe dočali fdolečudmč silami jnko o u;áwod kato
lického faráťe a jedo sskoln urlačowatt a o je
jied zkáze pracowati Wssadd meši lidem ebo
dilt podUzowatelé kteťi zástUpy k ssilenému od
poru protč ťarolickemU knězstwu sstwali a texkol
won wražednoxx nenawistč rozpalowali že na
jeduou Učkolik faráťú mezi nimi t jeden
na panňwi Chomútowském od rožlčceného
lčdU zabttt byli

Tak to wsse wyprawnji listy od arrj
biskupa cifaťi poslané w nichžco arcipastýť na
nejwýš zaijcený stižnoň na nkrutné odpurre
katolituw wede a o rychloU pomoc močnáťe
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šádá Llle wssecky tyto Události ač welmi zác
wažné, newyburcowaly risaťe z obyčejné ofpae

losti; stižnoňi pak arcibiskupowy ponejwire do
tukon takowých ofob se dostaly, které wice z
jejich obsahU se těsslly, nežli aby dle swé
powinnosii byly winniky potresialy Bosléz ani
arcibisknp nebyl pťed cifaťe pusstěxl a mnsel

weledlxležité listiny jedině pro cisaťe Určené do
ruťou ciraťského komornika složiti okterém neu
wěděl ždali je na misto náležite čiliraději do
rukou nepťátel arribiskupowých odewzdá Tak
wsse chystalo se k weliťým bouťem proti katox
likům a nkrutne zabitč Uěkolika faráťůw katou

lických, o němž wýsse podotknnto bylo jako
prwým krworudým znamenčm nastáwajicich
hrozných wichorU

R 1602 drobudil se RUdolf ll jakona
chwili z nečtunostřfwč a obnowilmandathau
diskawa krále nrotč sektám anowexlim Umn:

datu toho ctxrelRudolf jedn k čatolikúm o !wx
moc Ustawtcue wolajicim poxporu dáti, jmak
ale i swuj trUU proti drozici rewolUct Ubezpee
čitč Awssak dekret tento strálaky od wird kao
tolické odchylně a teukrát Už welmi mobútne
wice rozdrášdil nešli naprawil a jejich odpor
š:užtl Od r 1567 byla nž kompaktata na
fněmn zemském od Marmiliana ll zrnssena
a tim mimo katoliťy a starokalissniky nabyli

x nowotalissniri čili luteráni a Bratťi prawa,
swé náboženstwi w zemč prowozowati Ti teo
dy obnowenim maUdatU Wladtslawowa který
jen katolikům a starokalissným wolnost náboo

ženskon dáwal widěli se opět práwa nabyteho
pozbaweny a tudyž náramně se rozhoťčili Eo



53:1 Zbynčl U z Dnbč a Lčpěho.

pak starokalissnikůw fe dotýče, těch jenom skrowe
ný byl tehdáž počet a mohlit fe wssickni ponze
za ťatolikh powažowati, an jich administrator
pťisahU poslussnosii kU papeži do rnkoU carcibijl
sknpowých skládal. thUd i wyswětliti lze,
proč papež od r. 1596 Bražskému arcibiskupon
wi dowolil, staroUtrakwtsticré žáky bohowědy
na kněžsiwi wyswěcowati. Za toU pťččtnoU i
misio w mandatě Wladislawowě na Utratwisto
fe potahujici téměť žádného fmysln nyni wice
nemělo, aU Už nesiáwalo leč katolikůw a pro:
testantůw.

Bťeš to wsse bylby dekretx teU pomáhah
počet katolikůw rozmnožiti; afpoň bázliwějssr
osoby bylyby jim se daly pohnoutt k nciwrams
ďo staré katolické Cirkwe. Toliko zapotťebl
bylo, ady ze strany cisaťowd nčco pťiměťenéhos
a rozhodného bylo fe podniknulo. Na nesstěsil
panowaly tehdáž w samém doměxcisaťskémwe!
likeerozedťe, kterébu bez mála wládn anowx
nicťon domU :obo byly na zmar Uwedlw. Wsse
co wydatnějssiho pťedewzato pro sesileni kato:
likůw, záleželo w radě, jižto fobě wyžádal arx
cibiskup Bražský ode don mnžů wěhlasitých.
Brwniz Uich, jesixita Lanoy, anrhowqťe
qby z mčst katolických jako z BUdějowlf
Cefkých a z Blzně wdkázáni byli wssickt,ll
cizinci z Němec, kteťi Uejhorliwěji nowoty nax
lwženskézde fsiťili. Druhý kardinal Klefl
a fpolUuWidenský biskup Upozorňowal, že Uos
tkebno, aby w každém wětssim mčstě ťatolick,a
fara se zakidiťa, kde by katolici co kolem fwex
ho stťedn fe shromažxďowati mohli. Dále nae
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wrhowal kardinal ten náprawn Uniwersity a
prozatim obnowU rektoer uniwersitnich, bedlio
wý na ně dozor a určttc dro Uťpťedpifo, aby
Uemohli z mezi wdkročowati Zlássrě pač ra
dtl arcibčskupowt (což tento nž prwé bhlčinil),.
abd pilně Uoužiwal činnostt jesuitůw co nej:
fpůfobilejssich Uejwěrnějssťw a nejwytrwalej:
ssch pomocnikuw Qba pak anrbowali, aby
kromě arcibsskupstwi jessrč nčkoltkero biskupstwi
w Čechách se šaťtdtlo, jmenowitč w Lito
myssli (kde nš prwé býwalo), w Hradci
Kralowé wBUdějowtcicha Blei

Nady a náwrby tyto, jejichž prowedeni
dilem od arcřbiskupa dilem od cisaťe záwisely,
dyly jenom potUd pokud to arcibiskUpowi mo:
žná bylo UwedeUd we skutek wětsstna jich čee
kala na swé Uskutečněnčteprwa wbudoucnostt
Zatim obnowjl arcibtskup ntrakwistickoll konsi
ňoť, an sefudil administratora jenž ženaté
kně;e utrakwl:ické zastáwati xe opowažtl a Ua
jeho misto doaadi. Zana Benesse Bražm
slého, jemnž om pomocnikuwdal na wěr
ssim dile lo faráťuw Bražskhch Noku 1605
odwážil se arcibiskup fonodu katolie!ých knězů
slawtti což od bonři hnsitských fe poprwé w
Čechách stalo Následrem toho sesazeni jsou
talé wssictni ženati duchownici kalissni BohUa
žel že horltwého arcibiskupa jen málo pánů
w tomto fmťrn spásonosuém podporowalo
ZedinýpanZaroslawBoťita zMartinic
propUjčil fe arcipastýťi ku prowedeni jeho naa
boženské náprawy na statcich fwých



536 , Linbart ze Štampachn.

Sám cisak Rndolf, zplanUl ll kdp maličko
pro swaton wěc latolčetou, hned zase w staron
ospalost zllesal Tato wáhawost, dťimota a
ztrlmlost byla dťičinun, že i spráwU sonťrox
mných statku swýcdodewzdal ponejwice bejt
mannm protestantským Bonecháwaje takto moc
w rukon nekatolitůw napomáhal dezděkd jejied
walnému wzrůftu a podáwal jim prostťedky k
zadlazenč latoltcišmu we wlasti Nenadále
umřel (1606) horltwý arcčbiskup, hlawnť co
podpora a sloup katolického náboženstwi w Čen
chách Ndministraci dak arcidiecése pťewzal
probosstBontan z Breiteuberka Zlhle!
fotwa arcibiskup pochowán, nž i cisařský hejlo

o man na statku BardUbirkém se špěčowal, katox
lického pťtjmonti faráťe (1606) Tak jednal
směle slUha rifaťský, čeho fe tedy bylo obáwati
od jiných?
, Ze zabawených statťů pana Ziťiho „;Lobu

kowir bdl jač už podotanto statek ša statkew
od cilaťe prodáwán. R 1604 dřtssia ťada i
na Chomútowské pnnstwi a tu měfto od pan
siwi odděleno a toto posledni samo pro scbe
drodánopanuLinbartowt zeŠtampachU
Poddani zde obýwajiri neunawenou nmoho:
leton pili Zefnirůw byli skoro westrze katoltty
se stali a Ua celčm panstwi Uebdlo anijednoho
faraťe netatolirkédo Sotwa wssak nowý pau
se Uwázal w panstwi to, bylo jeho prwnim

činem zahnáni farákůw katolických a dosazeni
na jejich misto lnteranských To pozorujicc jea
snité w Ehomútowč a želice nesmirně, že
swatokrádežxlá rnka dilo dlouholeton jejich snau
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doU wybudowané zločinně boťi, utekli se k rin
faťi še sti;nosti na pana Lčnharta ze Stame
pachn a docilili tolir že skUtečnějemU několik
cisaťských zápowědi proti takowemn počiUáni
dan, kterýcb wssak oU sobě w náramném
pťepychn pranic erssmal Bo Ustawičnémnaň
nastoupáni odwětil drzý zpnrnik teU, že ,si w
obfazowáni far ničeho nedá pťedpisowati
chreli risať jej pohnati pťed soUd necht pry
to Ušni,

Takowý byl staw wěci nábožeUských, když

na misto w Bánu zefnnlého Zbyň!a Berky
dosazen na prestolarcibiskupskýKarel z Laml
berka (1606u1612), Uečech,proti UěmUš,
jak dále požorowati bndeme čelil jeden článek
na fněmn 1608 stanowený, jimž zapowidalo
fe ofazowáni arcibiskupstwi a prelatnr cčzimi
Bo nčm od r 1612 1822 byl arcibiskudem
BražskýmJan Lohel býwalýopat Strau
bowský

ll. žkntrrúnt a ntroůmisiěZaUndnlsn ll.
ndr. 1577u1608.

š. 47. Staw jcjich w této době.

Starý Utrakwišmnš skoro docela wymie
zel Zen asi 14 osob z wesslere sslechtytomuto
utrakwišmu se poněkud bližilo a opět faráťe
ď wčdomim konsistoťe kalissné na Uprázdněuá

mista po swých statcčch dosazowalo Mimo ně
hlásilo se jesstě několik ponze králowskúch měst
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kzasadam starěho ntrakwiomU Bro tento
skrowničký počet starokalissniků nedbal cisať

Rudolf skoro Uic na sttžnostt konsistoťe pod
oboji a nejinak činili jeho mistodr;ttelé, ku
kterýmž mocnáť ťonsistoť tU oe wssemx siižnostmi
ldyl odrázal Katolici toliréž ď nimi se nedťá
teltli, nedo na začátku doby těto arribisknp, ač
konsistoťi té coročně posilal fwaté oleje ť ndč
lowáni fwátosti potťebné pťece žáky jejich na
knězstwi neswětil, jelikož mU to z Řima za
kázáno

Noku 1580 dne 12 Decemb (prosince)
byla konsistoť kalissná obnowena an za exdmis

ntstratora wolen Wáclaw Benessowský,
faráť Brosický, který dosiawiw se š ostatnimi
členy konsistoťe na hrad cisaťský zde arcibisku:
powt pťifahu po flnssnosti Učinčl čimž opťt
jakási formalná spojitost mezi katoliky a ftexrol
Utrakwisty ntwoťena Cifať pťislibil nowojme:
nowaným členům konsistoťe té ochrann a od
poručtl je též arcibiskupowi

Bowěsi o tom po Braze roznessená wex
liké spůfobila rozčileni mysli Ledwatato Uowá

konsistoť čilmost fon započala hned také jako
pťedesslá naťčkala, že ji nikdo neposloucha, že
knězU nemá,a že i fama Uniwersita, ač pofaž
wad Utrakwistická Uyni luteranské zásady mešť

mládežč rozsslťUje a konsistoťi podobojť poslnss
Uosti odpirá Nyni afpoň poněkud wssimáno
si siižnostť konsistore té, an toti w úwahn
bráno máli fe obfazowáni jejl (konsistoťe)
siawům lUteranským ponechati čili fe ma pťi
posawádnim spůsobn zůstatč Sestaweni wýbor
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z pánůw, aby wyssetťil komn wlastně prawo
lonsistoť obsazowati pťiflUssi, zdali cifaťi čili
stawům Bťi tomto wyjednáwáni pťtfwědčowal
sice katolický pan Wilém z Rosenberka, neja

wyšssi pnrkradě zemť důwodům stawůw, že
jako ofazowánč tak spráwa konsistoťe podoboji
jtm pťináleži a pťislibil také že jejich profbu
o anrácenč tohoto práwa U cčsaťe podporo:

wati chre, pakli wfsickni stawowé cojeden muž
fe siednoti k wypleni wsselikých fekt, zlásstě
,pikartských tUláků a padoUchů e Takowé wý
miucepan Michael Spanowfký odporoe
wal stoje na tom, aby náboženska fwoboda
wssem toU měrou se Uděltla, jak to za cifaťe

Marmiliasla r 1575 wytčeno bylo Když ale
tentýž pan Špánowský a jini lnteranssti sta:
wowé w tomto swém úmyslu se wiklali brzo
Bratrůw se njimajice, brzo zase od Uich ponn
ssrčjice: tedy cifať Rudolf otázku tU pUsiil
čili jak Spánowskému ťekl, jeji rozlusstěni
odročil

Za to wssak brzo nato (4 Zulia 1581)
obfadtl Nowo a Staroměstskou radn bUď sau
mými katoliky aUeb staroUtrakwisty, Uad čimž
konsistoť Utrakwisticka zaplesawssc cisaťe prosila,

abď důrazslý krok Učiuil k obmezeui welitého
wlin a ň“aťenife Pikartůw a jiných nowotaa
ťůw Zelikož rada obojiho města š toUto pro:
sboU se srownáwala dal fe cisať k tomu pol

hnonti že wydal jak na mťsta tak na slechtU
tozkaz, jim; wsseliké troeni kacirstwa Ua zá
tladě mandátU Wsadislawowa fe zapowidalo
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Mandat Wladislawůw dle něhož toliko
katolici a utraťwisté práwo měli nábošexlstwi

swé weťejně prowozowati, wlasině toliko proti
Bratrum čelil an Luteráni w Eechach a na
Morawč jmenem Utrakwistuw fe kryli Bwssak
i tito počali obáwatt se že dotčený mandat
brzo i na ně potabowán bude jelikoš důwody
k tomU Ua fnadě byly, a tndhž pánowě lUtec
ranssti na swých statcich Bratrům žádných pťee
kážeť Uekladli aniž jim jakých úkor činili

Téhož roku (1584) Usilowal cirať NUl
dolf Rehoťowu oprawU kalendáťe t w Čechách
a na Morawě uwésti. Náwrh jebo k tomu
cili Učtněný byl sire na prwém sněmU pkijat
ale w běhn téhož léta počalistawowé z ponhé
fwéhlawosti směssně tomu zase odporowati

Mnozi pánowé zaťeklife swatoswatě že welkol
noce a jiné fwátky poUze podlé starého kalenu
dáťe slawiti bUdou rož i skUtkem wypluili
Ale tento fměssný, ze zaslepenébo jeU odboj:
nictwi pochodici odpor UeUdrželse leč jedenrok

Následujiciho léta opět swolan fnťmšem .
ský za pťičinoU powolenč daně ale stawowě

lUteranssti jmenowitě rytiťi ponžilt pťiležitosti
te hlawně k tomU aby fe Ua dráze pro wssechny

žádané swobody náboženské Učinil dalssi ťrok
nechtice k dani te pťiwoliti leč by we skutek
wessla pťipowěd Mašmilianowa od r 1575
že „může každý swobodxlě wyznáwati nábožena
stwi což mu BáUBUh dal poznati, pťi čemž
ofobitěpan Wilěm Malowec slowowedl
Nwssať rytiťům těm odnejwyšfsiho pifaťe zemo
skěho odpowědino že netťeba proro náwrhům
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cisaťským odporowati, jelikož wůbec wědomo
že kašdý pan na swém sixtku w naboženském
ohledu úplnou wolnoft má deowědi tou odn
por poražen a nawrhy cčsaťsképťijaty Toliko
tenkráte nowá nastala rozbouťenost, když an
Wilěm z Rofenberka mčsstanosiuSrarého mčsia
Bražskěho na to namluwil, aby we jmenu

měft za obnoweni stare konsistoťe Ukrakwisticlé
žádal Nebo zástupcowě ostatnťch mčst králow
ských wyjadťili se rozhodně proti tomnto nan
wrhu a proti takowému žádani Bročež ná
wrh tento š účinkem očekáwaným dokonce fe
minnl

Naopar ze žalob konsistoťe pod oboji

widno, že wssecko co a; pofawad pod jeji auu
toritou (práwomoci) stálo, z ni fe wyzonwalo
Uniwersita prwé Utrakwisticka npni zcela zlna
tersstěla; pročež i profeforowé jeji še swými
žáky w Božitělowém prúwodu žádného podilu
wice nebrali; a poněwadž Uniwersita na sskoly
měsiské dozor wedla osmťlila se itěmto zau
powťděti aby wprůwodU dotčenémúčastbraly

a thto bohužel wěrně nposlechly. Na zjewny
důkaz lnterskeho ducha nesloužil taré Už nirdo
wice z duchowniků Uniwersitd mssl swaton (1586)

DUch tento lUteraUský wyliwal fe i na
sedm králowských měst, jakowými byly: Kutná
Hora, Chrudim, Domažlice Zatec, Slané a
Sussice Měsia jmenowaná nabywsse pťileži
tosti knowémU far ofazowani powolaly na
ně samé luteranské kazatele Z nich jmenowttě

SištUů zLitomhssle, z Bardnbic a jiných
far zahnaný, Učinil Kntnou Horu fwým
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hlawuim rejdisstěul, a pťiosobid soďě titll dča
kana jal fe po celčm ololi ptadowoc prowoa
zowati, kteráš autoritn konststoťe Bražskč lml
leko :oťeuoýssilal Bez jeho odporačeni w cclém
dalekém okoli nlldo neuččllťu aui faráťea ant
kaplanem.

Broli rejdům tkmto neopťel se uikterak
Rudolf ll., čimž swéwole stawůw protestant:
ských toU měrou rozbnjněla, že jednotliwi páni
t cisařských práw fobě osobowati a proti nrčlu
tým rozkazům mocnáťowým zjewnč jednatt se
nerozparowali. Tak zadal cisať zlásstnimna to
wyhotoweným dekrelem Uprázdněné děkanstwč
na Karlssrejně Pražskému kanowniku Walen:
tinowt a naťčdil arcibiskUpowi,aby jej tam
tnstallowal člli siawně Uwedl. Tento fwěťil
wýton toho tehdejssimUosslcialn Bontanowi
z Brettenberka a děkanUkapitolnimuFes

ltrowi z Lindy. Kdyš ale tito naKarlsstejnpro wykonáni úťadU fw ho pťissli, protiwil se
tomn pur!rabě Zan Wchýnsrý (Kynský)dol
kládaje, že prý práwo děkanstwi Karlsscejnskě
obsazowatt pťináleži jemu. Teprwa ldyž Uslys
ssel, že jeho neiramná neposlUssnost proti roze
kazům cisaťowým a ohromuá hrdost, ď kreron
fobě práwa mocnáťowa osobtl, Rudolfowl ll.

w Známost Uwedena byla, npustil od dr;ostnéfw wole a pťed cisaťem š pláčem se omlone
wal, že toliko z nerozUmn jednal.

Qd r. 1589 neodwážila se nž konsiňoť
Utrakwistická wice páno neb statráťe wybizetiy
aby toliro starokalissné kUěze na farách swých
ustanowowali a wssechny luteranské kazatele
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odstranllt. Wrsslera čtmlost jeji wztahowala se
pouze jesstě na Prahu a na fedm králowských
lněst, rterá jesstějeji autoritn Uznáwala. Qstatni
města wefmťš buď jen luterské aneb kalwiaské
kazatele n sebe chowala Doswědčujel to zťejmě

asi 40 žalob w jednom roce od konsistoťepod
oboji cisaťi zadaných Co nejwire odbojna
Udáwaji se mčsta: KUtna Hora Zatec
LoUnh, Raťownik, Beronn Slané
Mělnik Chrndim Kolin Konťim,
NěmeckýBrod NymbUrr Domažlice,
SUssice, Klatowy, Bifek Wodňany
a Belhťimow Ztoho patrno, žewněBrahy
starý Utrakwišmuď wssi půdy Už pozbyl Cifať
Rudolf na tyto stčžnostt zakročil tolito proti
Uěkolita obžalowaným městňm, jato proti Be
roUnu Domažlicim Nymburku, SUssici a
Lounům a to fnad jeU proto že nirolt lute
ranské nýbrž kalwinske kazatele mčly Zapo
wědělt jim takowých kazatelů a poslal jim od
ťonsistoťe podoboji dUchowničy kalissné Qlle

městům dotčeným Už newidčlo fe wice potťebno
mocnáťi U wěcech Uábožeslských podrobitt fe.
Tak n U.Berouussti ťekli fareiťi jim posla
némU pťi Uwitánč bez obalu: chcelč od Uich

lásku miti, že mUsi pťi mssl swaté pozdwihor
wáni wynechati jelikož tomU Užodwykli a tobo
taťé nechtěji, dále že to wěc zbdtečna a že k

tomU nemajť ani postawniku (tabernakUlum)
ani žwoncůw Bl když faráť ten skutečně fe jal
poprwé siUžby Boži kouatť Uedali mU žadného
kalicha, a strčili Ua nťho U oltáťe jako na

blázna jakýsi ornat aby jej pťedmětem smichu,u
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nčinčli jak pro Beronnský četně fhromažděmš
lid tak pro jejich protestantského ka;atele ťterý
fpolu o nimi k diwadlU tomn se dostawil Bo:
patťiw do knihy messné nalezl Ubohý farať,

že siťedni modlitby messné (kanon) jfon wy
ťťznnty Nad to jesstě od Uěho žadali aby fe

ď kazatelem nekatolickým o farU tar rozdělil
žeby tento š osmi dětmi sroými žiti mohl a
ostatně aby jemU U wýtonech dnchoinch pře
kážek nečinil Když pak faráť sobč zwonek ku

mssi fw. zjedUal a jim poprwé kU pozdwihon
wani zwoniti kázal opowážil se primaš čili
mťsssanosta takto rouhawě Ua hlao w kostele

promlnwiti Mezkowé jedonasoumaťi: Zeho
Milost Cisaťjka pojede za nimi do města, poe
čfejte dodiwame se

W Domažlicich newedlo fe Uowěpo
slanému faráťi mnohem lépe Hned jak dossel
dali mu dwa foUsedé Ua srozuměUoU, že mn
za nic neslibuji, aby ho U Uich nemčli otráe
witi Brtmator pač čili měsstaňosta oznámil
mu, že jemu jako prwnějssimU kazateli takoe
wého platu dáwati nebndou, aby o tom wěděl
což také čiuili SpolU pak kazateli dťiwějfsimu
pokoj w mčstě najali a jeho těnili, že ho zase
pťijmoU, aby se nestaral; Učitelowi pak zakao
zali, faráťe poslaného w Uěčemž nposlechnontč;
a když tento kU konci msse sw požehnáni dcis
nxal kťtčeli měsstané a nadáwali jemU hlasitč

sselemmodláťských.u Ndmbnrssti Uechor
wali fe jináče kfaráťi k nim poslaněmn Když
poprwé mssl fw sloUžitichtěl postawili mu na
oltáť misto kalicha welikou leonew, a když jim
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dirky kťestil a olejem pofwátným a kťižmem
pomazáwal horfsili se nad tim aměliho jesste
wice w nenáwisii Bby ho n wětssi osskliwost
uwedli rozsslťowali powěst, že jest nepočesind
syn katůw Zpěwaci z náwodU pťi bohoslnžbč
jeho nezpiwali a monstrance jemn newhdána

LoUUssti propnstili sice kazatele nekato
lickčho ale faráťe jim posloxlého nepťijali a tc
zdowadilosti se drpnsiili, že raději beze wssij
spráwd dnchowni žili

Nemenssi ždiwočilostpanowala w Snssiu
cich, a podrobilo:li fe něk:eré město konsistoťi
podoboji: mUsela tato fpokojena bdti jestl
ltže ono aspoň na oko rozkazy jeji plnilo jak
to jmenowitť činěnowTáboťe od faráťe nowo
talissného kterýž fe jen twáťil siarokalissnikem
býti, w skutku alcx lutersky ťázal a podlé spu
fobu lnterského se i oženil

Ne mnobem lépe bdlo ď fmxáťi Utrakwt:
flirkými w Braze Bťedstaweni sskol městskúch
řidili se podlě uniwersity a ta byla lnterská
Měsssanstwo nesmýsslelo nxnohem jináče nwáx
žime li stťžnosit fonsisioťe Utrakwistirké na radu
Nowomčstskon a MalostransioU Q něro lepssi
byl staw wěci na Starém Měsiě ačkoli i
protř tomuto siižnosii wedeny Wčlbec na města
ta zadáno za rot (1589) dwacet žalob Bra
wilo se w nich že mčsta fe zpouzeji rozkazd
konsistoke fondct fwými nwádéti we skntcr; že
osoby, které od ni k Uwťzněni odfonzeny byly,

z Učho fe proponssliwaji, že w rozepťich man
želskýchpranie se nedbá na jeji obrann proti
rozsndkn, že zámluwy t manželstwi od fondrůndj
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měsiskýchfwémocně rozwázány býwaji; že mn
žowě, kteťi za žiwa prwé drUhoU manželkn
pojali, žádným trestem se Uestihaji a že poe
hrdáni wssemi členy konsistornimi welmixkřio
klawě se na jewo dáwá. Zindy, když prý eudl
minčsirator na radnici fe ukázal, pťijimala ho
rada š nejwětssi úctou wywstanouc z lawic a
ntkdo prý nesednUl dťiwe, dokud administrator
kcomU nepokynUl. ?lle nyni prý obesilá se
administrator na radnici a zde se pťed radni
swětnici xla odiw lidU dlouho nastatč mnsi;
když pať mezi raddy pťijde, sotwa že mu a
to jen welmi cbladně sedadlo nabizeji. Dťiwe
prý wesskerá radda we wssech průwodech se
účastniwala, a nyni že sotwa jeden aneb dwa
Zdni k BožitělowémU průwodn fe dostmonke
dlfaťi pak že prý wyhlidaji š oken radnice na
procesi okolo jdoUci a jemu se posmiwaji. W
ostatnich průwodech že prý nikdo podil nebéťe
mňmo dwě babičky na polo Un:rlé a tťi žpťe
wáky. Zindy že prý žádný den do raddy Uee
sslt, dokud Uejprwé kněz mfsi fwatou čw kaplex
na radnici nedosloužtl, a kterýkoli z kousselů
neslyssel msse swaté w kaple na radntci, Uel
směl prý do raddy pťijitč, ale nyni žežádného
kaplana fobě nechowaji, msse swaté Ueslyssi a,
že kaplu zawťenoU kn pťebýwáUi a bydlena
pawoukům a w,rabcům pronajali. Bossleoli fe
na radu wyžwani ku společné bohoslužbě, hntd
prý každý z ťli neodkladnýmiprácemi úťednimi
fe wymlouwa. Máoli wssak schůzťa býti n pic
kartů neb kalwinú, tedy že wssecko takořla o
záwoo tam běži. Ze samých cechů že prý duchx
zbožnosti docela wymizel.
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Takowýto pťefmntný obraz iwota Uábon
ženskeho mezi kalissniky Braž mi podáwaji
nám žaloby konsistoťe podobojl K dowrsseni
těto hluboké poklesloňi událo fe i to že jakýsi
ossemetniťMatčj Benessowský, snadbratr
administratora Wáclawa Benessowskéhoa proto
i natamně odwážný, bdw kalissným faráťem
na mnohých farách, posléze chytrosii fwou i
toho dofáhl že opatem EmaUským od cifaťe
Rudolfa jmenowán byl Qpatowé Emanssti
dýwalt weždy horltwýmt zasiupci starokalissnt
ctwi, dwa z nich i Ua důstojnost administratora
konsisioťe podobojt powdsseut json a co takowt
bylč wzorným žiwotem fwým jako fwice wssem
kaltssniťům Tento pak od kratkozrakého cifaťe
Uowč wolený opat a dUchownim ronchem za:
kutlený ossemetnik, jenž Už dřiwe nedowolenú
žiwot potaji wedl Uynč rakowého drzosiného
činu se odwážil, jakowéhož fwět w Emauzich
jesstě newiděl; nebo š weltkoU okázalosti sla

wil U weťejnostt šafnoUbeni fwc š dceroUBraž
siého mťsstana Branátka Nejfa fookojenš
důchody, ježto měl, zaťidil w klássteťe také
krčmn, kde se ltdé wsseho drUhU fchaziwalt
Marně konsistoť kalissná na radu Nowého nlč

sta naléhala, ady drzosiný swatokradce byl za
hnán ale tato na žadUé žaloby a profbd nic
nedala alebrž mnoho měsirU na bežbožuě ho
fpodaťeni tohoto roUhače fe nerečně diwala
Teprw následnjiciho rokU byt ťlásster této nex
stwůry sprossrě:.x Události tyto nejjafněji uťa
zuji, jať hluboce bylo renkráte kalissnictwi pou
kleslo tterak podryta wssecka wážnost adminie
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fttatora konsistoťe, jak nwolněny wsseckyswazkdx
poťadrn, jar do kořen wdwrácena mezi talio

ssniky aUtorita cirkewni, jelifož ji neposlonchatč,
ji wzdorowati jl se pofmiwati co známka don
kročilé oswicenosti platilo Z nebylooli nžz
toho pťedwidati že rewolnčné wýstupy a wzdoa
ry tyto proti wsseliké cirťewni autorjtě bszo
takě rewolnčné wýsinpy na poli státnim w zal
pěti miti budoU? Kdo autoritu cirkewni po
sslapáwá dlouhorlt sobě wážiti bude aUcorčtd
mornosti statni (občanské)? To wssejasnč pťedo

zwidalt katolici kddkoli na počinaui stawůw nea
katolickýchpozirali kceťikazatele swé už prwé rozl
liceně protintm jesstě wice ssrwali a wssemocnosti
fwrchowanoU, jižto fobě (stawowe ti) ofoboe
walt, wssecky swazko Uwolňowali, i wsseebell
wzdor, wssechnu ssťlenon a boUťliwou borlčmost
proti katolikům podpalowali Než jaka oU;kost

mnsila frdre katosikúw skličiti, ťdyžpomněli že
ňrassná boUťe še wssemi hra;.ýuxi Ukrutnost et

nž se bliži ont wssak že docela opUssrťni jfou,
nemajire žádUé poddord, žadné zásstity leda tu
slabou tťtinu, Uldlěbo Rudolfa ll jehož nete
čnost a liťnawost swětoznáma byla!

K doplněni obrazu těchto času zbýwa
nám jesstě, Uásledeici žpráwd o stawu kalissntu

čtwi pridati Nd 1590 změnil cifať Rudolf
Uenadále konnstoř podobojč a Učinil adxntnik
stratoremjakehosiFabčana Rezťa, člowčka
to obojetného a nad miru wrtkawédo toliko

wčtrem pťiznč a řisku se ťidiciho Mezi dťjxfedieimi konsistornmt byl i kněz Bawel Pax
minondae staro!alissnikkterýbedliwýmorem
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stopowal každý pohyb taždě jednáni adminil
strarora podezťiwého Bč tomUto hned pťř
jeho powýsseni na jmenowanoU důstojnostw
kanceláťt cijaťské wyhrožowáuo sefazenim, Ue
kanl libd nxěrně powinnosti swých: pťeceúskoč
ný muž ten potaji wssemožně lnteranh podpo
rowal město Kadnň a jtná misia kazateli ln
terskými opalťowal poťádné a neženate kněze

tdekolř modl wnzdwihnnl a ženalč na fary
kalissllé dosazowal soud konsistorskýawýpowčdř
za penize a dard mťntl Frankfurtské kazatele
sám k sobě za kaplany pťijimal rádné pak
kně;stwo kalissuě w potupn dáwal a pťi tom
wssem we fwých dopisech k UťadUm rwáťil se
co wčruý zaňawatel starokalissučctwi Hanebné
pokrytstwi toto odkrdl úťadům Pawel Bar
minondaš stoje na toni dy Rezek za tak
ohawné poččnáui slussného dossel trestu KU
podiwn wssak kanceláť cifaťská ač o tom zdra:
wená, zlásst nejwyšssi pnrkrabě na sscredně
rejdd ty fe netečně diwala a jicb bez trestn
necháwala. Byltě sice Rezeč čtyrolráte na
kancelať cisaťskoU pohnán a od zemských úťedo
nikU napominán ale pťese wssecky zjewné pťe
činy fwé w úťadě administratorském ponechán
Qbáwaje se pak, že se na něm pťece fnad
brzo naplnč prawda pťisiowi: Dotnd oežbano
kem (oro wodu) chodi až mn fe UchoUtrdne
počinal joč!č opět welmi katolirky a dofahl to
ho že do Řima poslán bdl š profbon aby se
arridiskudowi zale dowolilo, žako ntrakwistické
na tnězstwi wyswěcowati ?lč členowě kousi
sioťe čalissné papeži wčrný popio obojetnika ,



550 Waclaw Dačierý;

tohoto zaslali pťece uměl úlisnič ten zewčaěj
sslm latoliáým a welmi pobožným chowánim
pťizeů úťadů papežských sobč ton měron zisiati
že i na dustojnosttanownikaQlomoUcčého
powýssen byl Tolik wssať pťčdati dlnšno, že
w této důstojnosti postawen jsa žadného pohore
ssenč wice nedal alebrž dežúhonně žiw byl
BobUžel že jeho nástnpce w adminisiratorstwč
w Braze Wáclaw Dačický jesstě wětssi
dohorsseni sprobil an ženat byl a tenro sňau
tek sij co cirkewně dowolený zastáwal Za
toU pťččtno:l naposledy w moc arcibisknpowu
dán a š úťadn swého složen jeft. Blle i Baa
wel Baminondaš který tak neustáleprotč
Nezkowi žalobně wystupowal a za to opatem
EmaUeským Učinčn jest, byl člowčr powahy
nad mirU snrowé Nebo jsa jesstě faráťem
ntrakwistickýmn sw Waclawa w Braze wd
žádal si od administratora arcibiskupského(w ro
cich 1590u1592) kněze katolického co kapla
na, š kterým wssak hůťe nakládal nežli sedlak
8 pacholkem an mU nejsspatnějssi ztrawu dox
dáwal jej tělesně trýznil a jemU ničemůw a
padoUchU fpilal tak že tomuto konečně nezbox

walo leč Utéci Qstatně páchali tehdáž i na
Morawě nekatoltčti kazatele tytéš fUrowosit,
an w rošepťich š členami swúch obci jednolll
wým osobam rUce a nohy pťeráželi a jinúch
Ukrntnosti na nich fe doponssteli Patrni tU

důkazowé, jak hlnboko i co do zewnčjssl Udla
zenostt a slllssnosti byli mrawowě tehdáš po
klesli a jar wsse k fnrowým wýstťednostem po
wlowně se pťiprawowalo
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lll. Yratťt ,;a ďndnlsa ll.

nd r. 1577u1608.

š. 48. Staw jejichw této dobč od r. 1577
až do r. 1584.

Qbáwali se z počátku Bratřč, že Maš
milianem naporučené pohnáni pánUw Bratr
ských na sond hned se we skutek uwede, jak
mile Rudolf u trUn otce swého nasionpi
Bwssak od toho docela npnsstěno; pročež jali
fc Bratťi opět směleji wystUpowati, wice lute
ranuw než katolikůw se bojice, jeltkož onino
jc za pťárely ralwinistňw wydáwali, aby je
tim jistěji Utlačitt a sami opanowart mohli
Bročež Bratťi nechtice lUteranům fami zbraň
proti sobě podati pozwáni na synodu kalwin
sioU we Frankfurtě nepťijali Ač!oli wssak
Bratťi za kalwinisth pokládáni býti nechtěli
pťece mnoho patrných a newýwratných dukazú
opať toho dofwědčowalo, jakon.p. jejich chlad:
nost k lnteranňm a pťateleni se o kalwinistami
w Bolskn posiláni žákU Bratrských raději do
Šwýcar nežli do Witenberka, dowoleni cizim
kazatelum kalwinským dáwaně, aby we zborn
Bratrském kázatt fměli, jar fe přihodilo w
Zwančicich, kde M Sommer a M
Qndťej Zuder z NěmeckaUěmeckýmrodá:
kům swým, podlé jmčna Bratrům, w prawdě
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alr kalwinistům, we zborU Bratrském kašali,
kterédožro dowoleni Bratťi kazatelům lUteraUe
skdm nikdy nepronůjčowali Zestliže tedo Bral

tťi pozwani na synodn ťalwinskou do Frank:
furtn nepťijali čintlč to wťce z policiky, nežli
ša pťičinon rozdčlného od ntch smýsslenť Wye
sslo pat ono dozwani na Bratry od falckrax
děteZana Kazčmira horliweho to kal
wjnisid

Nemalá bouťe wssak zdwihla fe prott
Bratrúm za dřičinoU welmi pťifncho nataklál
dáni še slečnouKrefcencii a paua Bldux
maš Krajků Dorčená slečna še slnboU
tělefné se probťefsila pán pak Zldam howěl 8

jinými rozkossnemu plri a tanci Qboje čelilo
proti pťisné kášni ktera w Jednotě panowala
Bč danský rod Krajkuw nejwětssi záslnbd o
ZednosU mčl pťece starosta Kalef oba člexw
tyto š jejich joudrnhy z Jednotn fousobem
welmi zohanbnj cim wdodcowal (1578) Wex
ťejně we ťboru Bratrúw w Mladé Boleslawi
wyťknul na ně klalbn a jmenowal při tom
skečnu Krefcenrii ,ofoboU neoocciwon nesslex
chetnoU dodáwaje že „ňeni žádnon sestrou,
nýbrš že jest pnblikankon, ši.ewnou hťissnltl,
které; každý se warowati má“ Zprawa o
tomro wýstudn rychle po Čechach fc rozsslťila,
a wesstera sslčchra nad timto počinanim Bra
ter náramně se pohorss!la; zlásscěpak ssiechta
lnteranska durdila se ťrour: Co li chlapi fe
opowažnji pronássrli klatbu? droč romnto Kax
lefowi nestazi fe hlawa a ncstáhne kuže?e ,
Bau Adam z Krajťú ale wrdl od toho časU
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žiwot welmt fonkromý a nedal se u pťeo to
wsse zahanbeni a pťese wssechno namaháni cuu
terského kazatele w Mladé Boleslawi od wiry
Bratrůw odwestt.

Zesstě wčtssi rozhoťčeni w obecenstwu
wznitlo za pťičinon nelidského jednáni jakébosi
lelárnska Wawťince, člena Zednoty Bral
ttskč w Mladé Boleslawi. Tento maje swon
wanželkn pro newěrnost w podezťeni, zawedl
ji Ua zámek poblizký a zazdil ji tam w jeskoe
nt. Bowěst o tom rychle po městč se rozssče
ťila a wsseobecnoU rozhoťčenost proti Ukrutnču
kowi zbudila. Baničky U welťém počtU fpolu
o manžely fwýmt táhly ku skrýssi, kde nebohá
nž po čtyry dni zazdčna byla, wyswobodřly ji
odtnd a zafe ji k žiwth zkťisily. Tato par
swéwolmi twrdost manžela z Jednoty, kterýž
nedowoláwaje se pomoci úťadU, fám soud nad
domnčloU winici pronefl a wykonal, nemálo
sskodila jcti wesskeré Zednoto. Nebo wsseobecně
touženeo nyni na nemilosrdné postUpowániBra:
tršw, kuteréžjprý š kázni w prwotné aposstolu
ské Čirkwi nic fpolečuého nemá. Tenkráte prý
aposstol Pawel krwoprzniwce wyobcowal sice,
ale když to w listu ostatnimu kťestanstwU wyu
dprawowšll, neredl jmeUa jeho U weťejnost;
Bratťi w.ssak jže prý čest a dobroU powěst jak

jednptliwcůw tak celých rodin zmařuji, an je
č weťejnému zahanbeni na pranýťjwystawnji.
“ Jiná bonťe, která fe na Morawě wao

n jowě proti Bratrům a 1ich pťedstawenémn
Brotanwi zdwčhla,odwrácena jest, jak Už
wyprawowáno , společnon prosbon páUůw w

24
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owe u sunu r. wxeď sdrwáždčraých, ede
dsickul sirchtjcodč bez ro;diln nádoženstwi na
prrsdl n se !odelfalj. Talwčnu společném
Ultočeli neodwážtl se Rudolf ll. odporowati;
uedal sice ed:eowědt žádné na profbn, ale taeé
účeho dice mlj deowským nepodniknnl, alea
orž mčjč wssca dlmťw a cew i Bracrňw
u !obsi ltchal.

Zatiu Bratrská sskola Zwančictá cou
denč dice zldětala. Qndťej Dndith, zlou
pwčstuď to odpadlik wiry katolické, awssak pto
fwúj oňrouxttd a Uo swč diplomatické wědox
moňt Marmlllanowt wzáruý pán, dal swého
syna do Zwančic aa studie a byl 8 jeho ptof
spťchen dědeckým welmi spokojen. Bodolwět
swolwdný pán z Kounic ze Slezska posieť
sw na studie dwa fynd swé, poněwadž jednae,
sskolu tn pro dronsseni roznmu a obohacem
dncha wťdomostmi za wýtečnon měl, jtnak
ale že smýfskeni nábošenské Brattůw jel,w kale
wtnskému názorn neodporowalo. Zdar a Usoe
spiwáni této sskoly ldolestně dojimaly katol,ťky,
jeltťož citili, žc čim wice ssťola tato fe zmaha,
tim wice jim samým ubýwá pňdy. Nablťželť,ee
pat spol,n, še tozkwět fskoly té nejwice odwa
nostj šawisi, jižto sodě ťeditel jejč cizin
Esrom Růdtger dodyl, obrálili útokyfwš
také na tohoto žádajice, abp co rizinec, jeUz
simč bludůw rozsiwá, dlezákonůno wppowědťn,
sskola pak aby dokonce zawťena byla. J doe
ssel z cisarské kanceláťe skUtečnědčdičného matk
ssálka pána z Lipého rozraz, aby sskoln tU 8ae
wťel. Tento co pán w Zwančicich Uminil sobť



Šbla we Weliki Mezřťiěina Morawč. 555

nepodrobttt se rozťazn tomn. Kobraženi swémU
pťedsiiral, že sstola ta nž pod jeho oteem a

dčdem o wťdomim wlády stála a ǧe on otcuwťew ji nawsstěwowatelům nic now ho nepodu
niknul: Na tnto odpowčď jeho po dwě lěta
od wlcidyddmlčeno a sskolu trpeno, napotom ale
na ofobn samého Růdigera co cizince kalwtnu

siého doráženo, awssak jarpozdť,jt nwidime bez
účlnkU. Tolikéž r. 1580 rozkazáno od Rnu
dolfa ll., aby lnterská sskolawe WelkéMeu
ztťiči na Morawě zawťena byla. Ale i toa
hoto rozťazu rowněž jako pťedesslého o sskole
Zwančické nedbáno. Brawili jsme, že sskola
Meztktckábhla luteranská, nebo pán tamu
nkjssthrabč Zan Bedťichz Hardeggn
postawtw fe sám w čelo zlásstni jednoty Uábou
ženské,ku které i pan Zindťich Brtnirký
z Waldsstejna pťistonpil,zawranl konfrsi
českon a přtjal pro sebe a pro relé panstwi

e swé whžnáni Yngůburské (1576).
R. 1577 dne 24. AUgusta (srpna) se t

se Bratťi w Holessowč na fynodě a wolli
za starosiyZachariásse a7Eneásse. Tento
pojledni po brzkém úmrti Stěpána starosty
zarazil sidlo stoé w Jwančicich a fon nčeu
nosti jarož t důwtipem nemálo Zednotč pron
fpěl. Drnhý staroster,uZachoriáš, zarazil sidlo
fwé we SlezaUech. Než nyni wstonpilt w
zápaš š nimi mohútni odpůrrowé, Zefnité toe
ttž, jmenowttěŠturm a Hoftonnfký.
Náskedkem jejich půfobnosti nejedni z Bratrůw
opkt w lůno Cirkwš katolické fe wratili, zlásstč

w Lttomyfsii, rde Stnrm š wýbornýnǧé:šrospěn
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chw kázal. llo rozflťila se i powťft, že zde
kolej Zesutlská bnde šaložena a že pan na
Li:omdssliWratislachrnsstejnod paa
peše fauého k lomu ldyl pobidnnt, k čemuž prý
i ochotně swolil. Než tato powťst neUslentečl
nila se. Dolčený dán toliko Bratrúm w Liu
tomysslt a Lansskronně zapowčděl schůzky. Na
pťimluwu wssak Uěkolika pánúw zase na čaů,
od pťisnotd télo Upnstil. Zenom sskola bratrska
w Lausskrounč nemohla odstáti, nýbrž mufela
jinde Umistněna býtt.

Mnoho nátiskú a úkor bylo Bratrům
(1578) snássetiod jakěhosi zlopowěsiného Bawla
Kirmezera, kterýw UherskémBrodě
(na Morawě) si na dčkanahrál a jako drnhdh
Luther zcela neodwisle a swémocně sobě pox
činal, chtěje zakladatelem býti nowé wirh proo
testantské, kteráby anč luterskon ani kalwtnskou
nebyla. Boběhlik teuto z Uher (z Kťemnice)
býwal rektorem sskoly Strážjnické, pak pisaťem
něstským a co takowý ožemw fe pťewzal hoe
xspodu, a když wesskero jměni ženy swé proa
marni,l, opustil ji a Utekl z Morawy. Na to
Uboha žena litosti wclikou umťela, oU wssak

zaradowaw fe z toho dal se fpůfobem kaciťu
ským na, knězstwl (owssem neplatné) poswětčtť
a nawratil se do Morawh, kde tťi fary po
sobě měl, až fe i w llberskěm Brodě pod titlls
lem dč kan a Ufadil. Zakým surowcem tento
poběhlik byl, lze poznati z toho, že jednon
swčho pacholka tak hrozně Ubil, že mU rameno
pťerazilt BaU Dětťich z Kunowic a spoln
Aán na Uherskčm Brodě bohužel tohoto sue
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twce podxxson oebrxanu wzal a w ecky fae
rňe na fwých statkách UherskorBrod ch jemn
podřidil, anobrž i jeho zplnomocnil, aby syu
nody 8 nimt odbýwati a fobě co nějaký paa,
pež mezi ntmi počinati smťl. Bo„dobně spťáa
telň se o Uimpan Zdenčk z Ričan, lUl
teran horliwý, poněwadž Kirmezer si pťed nim
na luterana hrál zastáwaje konfesi Bln obnru
skon; i podťidil mU též wssechUh faraťe na
fwých statkách, z čehož Kirmezer nemálo zpyn
ssněl wtda se býtt jako prtmasem nade dwao
cett faráťi. Blle jakýsi Zan BlkwinUš (Wou
dička), pťedstawený obce Bratrské w Uherském
Brodě, kalil a zboťčowal mU radost tUto nee
málo, an jemn se podťiditi nechtěl. Bročež
Kirmezer welikon nenáwisti proti Uěmn a wůn
bec proti Bratrům zahoťel; co chytrá llsska
wssak užiwal rozličných úskoků a nesstitil se i
nástli, abd Bratry t takowémU podťizenixfe
pťiměl. Bosléze hanebným podezťiwánim a
ntrbánim xpopndtl pana Dťlťicha z KUnowic
prolč Bratrům toU mťroU, že tento we
wssech fchůzkách pánůw w Brnč a Olol
mouci proti Bratrům hťimal a i pťi kwasech
o weliké Urážce wydrawowal, která prý mU
Bratťimi učiněUa. Urážka ta pakjedtně w tom

zálepela, že Zlkwimw (Wodička) Ustawičnými
nň Bratrůw skrze pana Dťtťicha z Kunowic
:ozmrzelý w lčstufwém sewyjádťil, že o pána
nestoji. Teprwa když pán tento na podzim
t. 1580 k sondur zemskémU do Brna přissel7a
pánowé e Zaerotina jatož i nejwyďssi
fondce zemskš pan z Boo!owic jemn pleek
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jedo haňdu .e odklšdi: !a jeho nisto dosar
dčlpu g lwnť dotlon Bressta.

lerč,BUtnew osočnidhslo zZihladh
od tmčjfcbo :u:čranskčdodaňora Dr. Hce
derlka čju .ýewelrelcha, ktrrý nad Zje
dlaran l dťcm wčn neodnezenonwládl
mrc;cwal. Brolesinlský doktor tento wydal
nskw ,de Ftukflrtě spio proti Bratrům, w
lčlš ,uloly ččuil la jejich wyznáni, zlásstč pak
lǧ.čluek o dečeťi Báně. Bratři alc k tomnto
uje;dn u:lčcli, za raduo pokládajice tisse se
edonxa,tjs add šatlňwé lnteramp jcsstě wire nou
rozdraždili. Hederik pak rcklora sskoly proten
siantské w Zwlawě, Ursjna, co pťitele Btax
trůw a ludhž i co přitele Kalwinůw (1583)
ddtiskl. L. 1581 wtiral se w dUchowšnskoU
sinšbuBratrůw i hrabť Zeronhm Slťťa
llarý iehkoučosiným a dobrodrušným žiwotem
welmi se zadlužtl a na mišinn swým jměnťm
ldyl pťissel; ale Bralťt Znajice žiwot jeho odeu

pťeli Znn skuždp té; on pak opět k luteranům
se wratil, an mn wéwoda Wirtemberský, lne
trtan, služlm nabidnul.

9. 49. StawBsmrůw odr.1584xxx1591.

Weliká pohroma zastihla Bratry, tdyš
l. 1584 dne 31. Zulia (čerwence) obnowen
od„Rudolfa mandat Wladislawůw, jimšto měu

“xchim a sslechtť napornčeno, žádněho kaclťstwae



Brarr lruěnč!a 7x 559

jmerwitě žádných ptkartůw netrpěti, což pa:
trně na Bratry fe wztahowalo N skutečně
brzo na panstwich katoliekéhopana Wilema

Rofenberka še wssi pťisnoton Ua ně nau
žu powáno Podobnč i Ua panstwich Bern
sst ejnských zbory jejich pozawirány a boho
sinžby jejich zastaweny, což na krátký čaš i w
Týně UadWltawon a BardUbicich se
skalo Nernila Bratrčiul udaloň dťthodila
fe i w Liblině, tde pánem byl Waclaw
My sska, borliwý to luteran aU maUželkaa
matka jeji horliwými byly feňrami ZedUoty
Bročež doch:iziwal k nim časem co kazatel
bratr Kličnik aby jich u wiťe Bratrské
ntwrdil Čim wice manželka a matka jejčz
jebo pťčchodUfe radowaly, tim wice manšel
jeji na řo se mrzel

Jednoho d!de (16. Bťt. 1584), když
opět Bratr .sklťčslikdossrl ofnpil fe naň pan
Mysska laje a zloťeče mU pokoruon wssak
keči Kliěniťexoou dal se opcc ukojiti a neagoo
miUUl jebo také častowatt. Zak obdčejně pťissla
i tentokráte ťeč na wčci nábožeuské; a když
Kličnir w rozmlnwť tr se osmělil panU My,
slkowi odporowati rozlitčl fe tento a počal jej
mrskati bičem, ano bylby ho i kordem probodu
nnl kdyby tento Uebyl rychle Utekl Takowé
jednani pána luteranského welmi bolestný do
jem na Bratry spůsobilo

Zatim pozorujice tito, kterat luteráni bez
ostdchU wyňupnji odwážili se i onč ku smčlej
sslmu jednáni Bťedně lw fami wice wolnosti
nabyli podněcowali wssemožně lnterany na
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sněnn zemském (dne 15. Zan. 1585) , abh
dťiwe k dani nepťtwoltli, ažby cifať Rndolf
pťipowčď Marmtlianown od r. 1575 strany
wolnosti nábožensképro wssechny fplnil: ,aby
totiž každý fměl wyzUáwatt Uábožem
stwi, což mn Bán Bůh dal poznati;,e
zlásstč pač na wyplněni utéto pťipowědi stal
pan Malowec, jenž i stižnostize strany Bral
trůw pťednássel, že jim weliké útisky trpěti
jest. Urázalo fe wssak, že nátisky ty nebyly tak
drozné, jak je pan Walowec wůbec ličtl; nebo
když lnteranskýpan S pánowský žádal, abh
náttsky ty zewrubněji a mistněji se wytkly, neu
mohl an Malowec žádného z pánů Udati,
jšnžby Bratry lwl Utlačowal, wyjma pana
Cabeltckého, rterýž zbor jejtchw Týně nad
Wltawou zawťel. Bťi čemž nejwyšssi pťfať,
zemský doložil, že postupowáni toto šBratťčmt
cifaťt pťičistt nelze, jelikož prý každý pán l,la
swém siatkn dělati mňže co chre; na statrlch
sslecdty Bratrské že Zednota o nátifcich nic
newi, každý pán že ofaznje fary, jakse mU ša
dobré wtdi.

W Zihlawě, kde Už dťiwe proti Brae
trům nenáwist podněcowána Hedertťem, zdwihla
fe prott nim nowá bonťe ze strany lnteranůw.
Starosta Bratrůw Eneáš, jsa welmi churawa
zassel do Ziblawy, aby se tam léčitidal, spoln
wssak té,to pťiležitosti poUžil, aby w domě boe
hatého měsskana Wetdhofera, horliwého
Bratra, bohoslUžbU dle spůsobU Bratrského wye
konal. Nebo widťlo se mU zbytečno, ostýchůfi
fe toho w Zčhlawť, co bpl nedáwno smťle a
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beg zlých následkůw nčintl we jWilmi. Awssak
zuýttl ufe náramně. Hederik, jenž nad Zihlawond
tou žxtar neobmezeně panowal jaro Kalwin
nad enewou, dowedl toho U cťsaťe, že tento
dal tozkaz, abd Weřdhofer byl jat a do Brahy
odwech. Eneáš nšnamean to, rychle Utekl z
měsia a odebral se kUBedťichowč zeZeroa
tina“a prquoU, dy n wěci té prostťrdnskem
býti ráčil. Zerotin newáhal profbě té wyhowěti,
erpominul wssa! Eneássowi w listn zlássmim
swou newoli nad jeho odwážliwým jedneiUimx
whslowiti. List tento ŽerotiUůw dýchá Upřimnon
oddanosii a pťťtulnostč k Domn Habšbnrskému,
což wůbec o Bratťich plati, kteréž k nejwěrn
nčjssim poddaným cisaťským téhož časU pťiččsti
dlužno. U wěrnosti a poddanosti wynikaliBrar
tťi daleťo nad luterany: nebo tito š weiikoU
smťlosti anbrž drzostť rozkazy cisaťské pťestU:
powali a nelednoU je t w pofmčch brali. uoe
Bkimluwa Zerotinowa U hejtmana zemského
jarož t U podkomoťibo a skřze ně i n cifaťe
nezůstala bez profpěchU; nebo Weidhofer byl
brzo na to skutečně z wězeni propusstěn.

Nj 1586 opowážili se Bratťi kroku, je:
hož až posawad jeU lUteráni se odwažowai.
Blž po luto dobu ani na Morawě ani w Eea
chách nenntil žádný Bratrský pán fwých potds
daných k wiťe swé (bratrské), odkudž se i wyu
swěcliti dá, proč Ua takowých stataxich wedlé
Bratrůw šili ikatolicii luterálxi. Nejináče hylo
w samé Mladé Boleslawi, hlawnim to sidle
Bratrském. Blle roku wýsse podotčeného wzala
pani Doroxta Smrčkowá, cohorliwásestra

xe
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Zednoty, ntrakwistůn chrám farský w Čečeu
licich (U Mělnika) a dala ho Bratrůl.
Utrakwisté wšneslč proti tomn důraznč stťsiostt.,
fwé na něrteré pány, fwé souwěrce, atito zase
utekli fe k samémn arcibiskupowi, aldy je podr
porowal. Tento skutečnč Utralwisků fe njal a
pani Smrčkowon wyzwal, aby chrám ten lalúo
ssným opčt postoupila, ale wyzwáni to zůstalo
bez wúsledku.

in ten ale jesstě w témž roce na Brau
tťichpomsiěndwLitomhssli a Mladě Boo
leflawi. Nebo pan Wilém zRosenberťa
pťissed do Litomyssle na nawsstěwn fpůfoldil,
še š welkonpťifnosilpostnpowáno proti Bratrům,
takže ani tajlxeč nefměli se scházett a že čtyťl
jejich náčelnici, chtělioli w Litomyssii zůstatl, pťi
Božitělowém průwodn baldachyn néstt mnseli.

Nejbolestnčji ale dojal Bratry nowý ofud
Mladt Bolesledwic Město toto bylo hlawnim
jejich sidlem w Cechách, bylol jim drahé a
widělo se jim potťebné jaťo oko w hlawě, nau
šýwali je Karmelem pofwátným; nebo zde
wydatně působili a pohťbeni odpočiwali jejtch
xpeltci siarostowé: Lnkáš, Noh, Llngnsta a
Eerný. Rod pánůw z Krajků, posawádnich
pánůw w Mladé Boleslawi a nejhorliwějssťch
to podporowatelůw Zednoty, byl na sklonku
swém a statek ten měl brzo se dostatt do cie
zťch rnkon. Bosledni pán z toho rodu Adalťl
ostawil wdown Martn z Weselic bez děn.
Dwě festry jeho, ktxxréž podobně jaro on k
Zednotě náležely, mčly siatky jeho děditi 8 tolť
wýminkoU, ady UrčitoU sumu peněz mimo jine
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důchody ze stateů tkch owdowťlě manželce jeho
wyplácely. Blwssak tato nepťestáwajťc na tom,
co ji manšel w záwětě wyměťil, počala rozee
pťi o oběuta festrama a obrátčla fc na neja
wyšfsibo bofmistraZčťiho Bopela z Lobr
kowic, který rozlťčnými prakttkami, úskokya
wýhrůžkami obť sesiro k tomu pohnnl, že stau
tek MladooBoleslawský jemu za 100,000 kop
(gtossú českých)prodaly. Wědom fobť dobťe,
že podánim tak nizré ceny festry sirotty náe
ramnť osstdil a nechtť we swědomi znepokojoa
wán býti, statek ten paml Bohuslawowi
Hasisstejnowi z Loldkowic za jehostatek
w Eho:núrowě wyměnil, ! čemnžBohnslawowt
80,000 kod pkčdati musel, poněwadž točo pana
stwi po Bardubickěm Uejwětsslm w Eechách
bylo.

Uš rťed timto prodajem wystčhowal fe
starosta Kalef z Mladé Boleslawi a w;al
hned o sebon wssecky knihy a sptfy Bratrské,
an tnssil, še miňo toto pro Jednotu jest ztraa
ceno. Skutečně byl také nčkoli pod Bopelem
z Lobkowic, jemuž jedno bylo, miti luterány
čili Brotry za poddané, nýbrš dod lnterským.xd
pánem, Bohnslawem z Lobrowic, odňat Brae
trům weliký sál k modleni, kterýž krásnčjssi
byl nešťi mťstský kostel a jemu welitosti i sloo
hem se wyrownal. Sál teu w Mladé Boleo
siawi dáU nyni lnteranům; toliko menssi sál,
jejž mimo onen wětssl miwali, jim ponechán.

„ L.x 1588 UmťeliBratrům dwa staroňowé :
Ztťi Jfrael a Kalef, onenw Lipniku
na Morawě, cento w Brandejfe nad eriri.
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!a tu šdoleu Zaedariáš, ťlerý po nčjaký
čal w !ladč Boleskadt fezdršowal pak Zan
Csraiu a Bawel Zeseuslý užssiradda
tr; lťem člend doolaěna nezi nimiž pozdčjč
nrwdceZan Něučanstý wdmčnl

Do lčlo dohd Rudolfowd která pro doa
koulč rxdbroasseni a ublozeli jazdka nasseho
šlaldu wčťw se na;dwa sáhá tčž pťečlad
Btdlt Kralxcté od Bra:ruw z heorejskěho
a ťrckébo lmu ddhotodend kterýpťekladproto
do srde welkou cenn má, že řeč nasse w něm
nejwdšň“l dosáhla dokonaloňi a prawidla jeji
na w;dd rstáleua jsou což náš tim wětfsim
oddtdem projimatč mnsi dowážimelt že toho
časn jim národowc n p Němct teprwa látru
k lumdnici twédo jazdka suásscli, jelikož tento
n nich jrsslě neddl se ustálil jako u Čechoe
slowanuw na Morawě w Čecbách we Slez
sku a na Slowensku což o weliké dnchowc
pokročtlosii Cechoslowannw za oné dobd patrué
dáwá swčdectwi Sám bisknp jcden (bnď Braš
ský neb Qlomouckd) čta dtbli KtálickoU a poe
zornje wdtřibcnou ťeč w ui jakož i celoU jeji
zewnějssi úprawu wdjádřtl swé obdiweni nad
timto dilem Hlawni xdťekladatelc Bible té
byli nčenciBratrssri: Eneáš Zsaiáš Cee
pola (CibUlka),ZiťiStrejc ZanEfratm,
Bawel Zesensťh, Zan Kapiro (Hlawa:
ček) Brotože nikdo z nich hebrejssliny wědom
nebhl pťipojili sobě tito jesstě dwaznalce jejč:
Mikulásse ?llberta Slezáka a Lnkásse

udHelice sona poťťestěnéhožčda z Boznani
Rble ta wyssla w ssesti dilech; prwnč už wy
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dán r 1579 xee),dosledni r 1593; w tomto
byl položen nowý zákoU podlé pťekladu Blau
hoslawowa toliko š pťidaným nowým komene
tárem (wýkladrm) Lttrrh, jichž pťi ttsku Užito
byld pťekráfné a padir welmi pewný Nállad
wedl pan Zan starssize Žerotina a bible
ca na jeho stathl Náměsiskémw Králicieb
lisstěUa Bratrem Solinem jemuž co dowedx
Uemn tiskaťowi tenkráte nikdo z knihtlačitelů
fe newyrownal u

Mčmo to měla Zednota Bratrská tehdáž
už šnamenité statky Každý zbor Ua Morawě
měl zahradd, pole wtnohrady, z nichžto dU
chownici jejich požttkh brali a kromě toho pro
wozowaly asi dwť tťetiny duchowenstwa toho
jesstě nějake wýnosne ťemeslo čimž postaweni
jejich welmi wýhodnýw fe stalo Bročež wio
dčme domy pťedstawených w tento čaš wssm
dotťebným Uáččnim, drádlem a nábytťem
hojnč opatťeny; crlé obce bratrské widime wen
lčkými wýfadamt od pánůw obdarowány Na
jednom mistě n p.byly grunty k domu Bra:
trskému patťici ode wssech dani wyjmouc cie

faťské, oswobozenyš jindezase duchownimu pťedu
stawenémn dano práwo pro fwon potťebu
waťitt piwo; zase jinde dodáwány je:nn dUe
chodo z plodU zemských aneb dowoleno mu
kterékoli ťemeslo prowozowati antž tťeba aby
cechn nějakému pťiwtělen byl a jeho bťemen
nesl

e) Wiz snanku 11 wýtečnčho spisu: Ro;prady oboru

historie, silologie a literatUry Roč 1. od pp Josefa a ermeu.Ztrečl a 1.880 x
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Dm Bralrské de mýchťwesia
lewěseproropdalaaelsskolaseodbýdala
adrlká čáň uladýý Udi k duchowm sklšdť:
odchwámla Ulp welm ptostrané .skaždá
osňa sterá se w talodéu donč llwtowala
stála pod dohlčdlon celé Zedaow, od kuchaťkh
až do paýolka Bhwolm žen, lteré ťťdlly
hafpodáťskwi dssech tťedto swododných osot,
Uedylo jedwém pťrdsiawenémn žůskawm,
nýdrž maselo odc wssech býti schwáleno; thto
pak ťrditelky něnilh rodnčž tak jako pťrdsta
demswé sstace a tudyž widine, ana jedna
n. p Maria ldrzo w Zwančicich,brzo w
Mladé Boleskawi anrbw.skrálčách dozor wede
a d:nhá n. p Blnn a zase na nstanoweni syo
nodd čeká aby podle jejiho rozkazn anlnekl
do Wimberku (w Čecháchd odcestowala.

Bťese wssectu pťifnou dohlidku tnto erj
mohlo se znamemté proměně w kázni zabrániti.
Bromčna ta wztahowala se na bezženstwť jeu
jich duchowniků Dřiwe odůwodňowali Bratťt

bezženstwi toto pťed lnterany a kalwinistami
welitoU nonzi a chndole swých dnchownich u
Nyni ale mťli tito nž znamenlté polnostia bylř
o to nby ženn o rodinou wyžiwňlt; dťiwťjsst
tedd důwod jimž bezženstwi dnchownitů fwých
hájili pominUl tho to působtl welmtswůda
nť pťiklad luterskýcb kazatelů kteťi wfsickni žee

nati byli Ze starssich newstoupil sice nirdo
we staw manšelský, ale co dnchowniťůjednotlio
wých obci Bratrských fe dotýče, byla Zednota
od r 1580 a už dťiwe pťinUcena, jim sňatťa
manšelského dowolowatt an do samé rady
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nžssi pťijati json nyni ženati mnžowě jačo Ziki
Slrejc Od r 1599 nž wsseekamista dnu
chowenská w obcich Bratrských jen ženatýmt
obfazena, a jimi i rada nčjssi doplněna, ano
po wyplynntl prwého desitxleti w sedmnactém
stoleti i fami prwni náčelnici jednoty nž ženati
ldhli Zaká to ohromná změna w Zednotč Brao
trské po 150 letech a dťiwe! Brwni Bratťi

dáwali pťednost bezženstwt pťed stawem mano

želským, neskládalt ádných pťisah, nechtěli žádaných bht sebe men ich úťadů pťijmoUtt Uenáu

wtděli wojnn, nechtělt bohatstwi a nádhery
trpěn aniž půjčowali na úroky; ale nyni pn
sttli Bratťi tobo wsseho: nebo měli weliťé ka:
pttály čili jiftiny na úrocich nložené zawrhli
bezženstwi, prowozowali wýnofná ťemesla, pťi
jimalř úťady měsstanosxt a pťifežných a jejich
ssiechtici byli wýborni jeneralowe we wálkách
a wýtečUi radowé siátni Bl co teprwa ťici
mame o proměnách w náUce? Možnáli aby
prwni zakladatelé Zednoty po 150 letech jesstť

fwé spolUdratry byli poznali? OUino wčťili
jesstč w sedmero swátosti, w pťepodstatněni we
fwátoslt oltáťni, měli mssl fw w ornatech,
ctili fwaté atd Z loho wssebo nyni U Bral
trůw ani stopa nezůstala. Zak kťirlawě wolá
to wsse že wesskery fekty, byt febe pťifnčjssi

gpočálku w prodlejssim čase náramným pou
dlehaji proměnám, zmitáUy jsoUce stťidawým
wětrem rozličuých domněnek lidských, an zatim
drawá Cirkew Báně we swé nánce wešdy jeu

dna a wždycky sobě wěrná Uprostťed wsselikých
proměn časowých jaro skála nepohnUtě stoji,



čše
Tešť:

šš
ššjťšxť

š š
:ř

“šeu..
ššč

lúšd:u.rseomol podap ltdskdoucje Uq
č!oděk d dwě a w uáljskj fuadlťjl zůstam
arňl děrel. nežll w dqřlojj a skdělél dlau
do!du. Tado duednč lu dosdťdčj hned wúo
ůednm událoňc

š 50. Swu Brmřp n r. 1591m1608.u

Eo zaljn eolsiňoť podoboji tuhý zápae
o lumin dedla. oddýdali Bralťj pllnč stp
M (dotadli sýúzth), ňrréž se hlawlť odr
ňmelťu drudýo wad, šlaňředýchd, neroskusse
noňi a ncčistotd, okiraly. Takowá synoda slan

.sx

weua dne 8. Zulia 1591 d Lipnikn, kdeu
Ziťi Strejc, jeden ze snolnpracownitůd
didle Králické, kárán, že spornosti swon Jednotl
w podezťenť lwedl, jatolw kalwčniam pťála,
že pánowitosti a swéuorným počinánln meze
powinnč podťizenosti pťekročil a bez dowoleni

deednow se oženil. Wýskh tyto Ziťi Strejc
tliwč pťijal, anobrž i k winám těmto se
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pťiznáwal a za odpnsstťni prostl, ježto mn také
od synody Uděleno. Zesstě wětfsi stižnosti zdwio
hnnth na jiného spolndťetladatelebtble, Lukán
sse Heličš. Whtýráno mU, že tonlaje fe po
Morawě, Eeebách a Bolsku wssady ď lutereiny
fe hádá a fpify bez pťedchozihopťiwoleni siara
ssxch nweťejnil. Ačkoli pokáráni to U nťho bez
wýsledťn zůstalo: pťece byla Zednota pťimlu
cena, pro podstatné siužby jeho pťi hotoweni
pťekladu bibltckého o jeho zaopatťenl fe starati.
Bťt této synodťtaké annowskémU, siarr
ssimn z Bolska, dáno dowoleni k wydáni reu
pltkp (odpowědt) na nstawičné útoky lnterana
Hederika.

Roku následujiciho (1592) dne 21. Bprile
(pUbna) odbýwána opět fynoda Bratrská w
Z eraw i cich, jižto ťidil Učenýstarosta Eneáš.
Sesslo se k ns 99 uťedlniků a 27 jabnů Braa
trských, aby zde starosiami pončeni byli ofwém
úřadť a o swých powinnosiech. Pťi tomto pox
nčowáni warowal je Eneáš wsselikých wčd kťe:
stanstwi swatému nepťizniwých a co takowé
jmenowal ťouzelnictwi, astrologii (planetáťsiwi),
práwnictwi a lékaťstwi. Rozumi se famo fe:
bon, že z naznačených wěd toliro koUzelnictwi
a astrologie dnchu kťestanskémn odporUji, a že
tedy starosta Eneáš, pkidada práwnictwi a lé:
kaťstwi k tomn, npťilissowal a wťdám utěmto
kťtwdn čtUil.

Něťoltť týhodnů později (12. Znnia čilt
čerwna) shromáždili fe starssi a dUchownici
Bratrssti opět na fynodč w Lipnikn. Na
potaz bráno: smiali Bratr, jenž wraždy se dou
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nstx“l, duchoinkw Zednoty k odpraweni dyu
prowoděn býti? Qtázkn tuto wzuesina fdndl
Bohuflaw ; Lobtowic, pán na Rladé
Bolcstawi. ?l co usoudila fynoda o wěct té?

Docela w duchn neťťrskanské, láskhprázdné twtu
dostř odpowědino zápornč takto: ,Ban Bolec
siawský chce to miti, alw lotťi k sslbenicč takč
bylč wdprowázeni a těssenč poťádku o klču
zem w lom držice. Z strany toho tnt lie
kolt sjemu w tom powolowati er
flnssl, a w to se dáwati, abychom těo
ssili tobo, kohož Bůh netěssi, tomu
miloň swědčiti, komuš ji Bůb Ueu
fwědči, bdt bdlo proto i trděti.e Zue
docelaxjinak jednal náš Bošský Spasitel, an
na kťižl pnťciho zločiuce kajiciho potěssll kta:
Zesstě dneš budeš še mnou w ráji. uu Kromč
tčto otázky jednáuo také na fynodě dotčeué o
nowěm wydáni pisma swatébo, zlássle nowého
zákonx,a U;awťeuo, w tčsici esempláťich toto
wydám Učiniti. Bosléze pokáráni tťi duchowe
nici Bra:rssti, jenž nestťidmostč se dopnstilt, a
jedcn jmenem Nokytan pro smilstwo siošel
z úťadn.

Roku 1594 odbýwali Bratťi synodu w
Bťerowě, ťde pťedewssimna mista zemťeu
lých starosi Eneásse (w Zwančicich) a Bae
wla Zesenského woleniZaťob Nar,ctů
a Zan Němčanský eo wyswěcnjici načelu
nici Bratrůw. Mimo to nčiněn prwni (Naťe
cio) dějepiscem Zednoty, jenž wssechny jeja dňle

zazmmenáwal, drnhý (Nčmčanský) pi aťelle
jenž sestawowal odpowědi na nepťatel spifdx
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odpůrcůw Zednoty. Nejwyšssim sndim, jenž
pťedběžně rozhodowal o neodkladných důležio
tých zaležitostech Jednoty, jlš,xenowán pro Bolu
sko annowfký, pro Eechy a Morawu
E raim. Konečně jesstť pojedná.wáno o tom,
maxli Zednota Ua posawádnim jedxtodllchém
zpěwu we zborech pťeňati, čili také hudba ná:
strojná se pťipUstiti smi? ?l hle! wětssma sy:
nody nsnesla se na tom, že hndbatakowá pťt:
pnsstěna búti múže, toliko že třeba pťi tom
ssetkiti miry a jen zťidka jč Užiwati. j

Uwážimexltonž,.že na synodě w Zerawt:
cich (1592) mimo starosth 99 Učedlniků knězu
ských a 27 jahnů shromážděno bylo, a že
r. 1596 dne 26. AugUsta (frp.na) Němčano
ský w Tťebiči UajednoU27 žáků takowých
na knězsiwi Bratrské (owssem jalowé čili nee
platšé) swťtil, žasneme zajisté nad strassnými
těmito pokroky Zednoty; nebot tolik čeranců
stawn knězského neswětiwá mnohý katoliclý bio
skup za nassleb čafú w jednom roce. ,

Brzo wssak brozila Bratrům welká, zkal
žonofná bouťed Cisať Nudolf npozorněn byw
na zádubné následky cirkewnich pťewratů ija
Uými fektami, a obáwaje se i blizkýchrewoluč:
ných z toho jdoUcich pťewratů na poltsiátnim,
sebral wssechny sily swé, aby tomnto ohromnéu
mu se rozplizowáni sekt Učinil pťitrž. K tox
mnto účelndobnowil r. 1602, jak se prawi,
na radU nejwyšsstho hofmistre: Bopela z
Lobkowic a papežskéhonuncia,mandathao
dislawůw, jimž toliko katolici a Utratwisté práe
wo měli náboženstwi swé prowozowati. Ale
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mandat tento nedal fe wice prowésti w doldě,
kdo Už skoro tťi čtwrtiny obywatclstwa katoa
ltcké wiry fe byld odťekly. chnotliwě fols
ťromé ofobd odwážild se sice ž mandatn toho
koťiňiti, anot dowoleno jim, občanských práw
pikartů nessetťiri, dlnbúw jim neplatiti, narae
dati a obirati je, anižby co jejich žalowáni a
doswťdčowáni profpělot Awssak úťadowé fawi
rozhodowalt proti takowým zlomyslným dlllže
nikům, deronre w ochranu jak Bratry tak lnl
terány.

Toliko Mladá Bolesiaw následkem olmoa
weni tohoto mandatu pťifsla we ztrátu pro
Bratrh. NebopanBohnslaw Hasisstejnský
ž Loblowic a pán z Gerodorfn obdrželť
od cifaťe Nudolfa rozkaz, aby ro králowsstl
lomifarowé do Boleslawi se odebralt a tam
pťedewsslm zawťeli zbor, pak ale wsse, co k nče
mn pťináleži, zabawili, jako: sskoln, dům Brau
trský, wsse nemowtté zboži, winobrady totťiž
lony a zahrady. Někteťi z Bratrňw odwážtťl
se sice proti tomn protestowati, awssak zatkml,tl,
pak do,Brahy odwezeni, tam do žaláťewB,llť
wťži dani a w něm po fedm měsiců držanť
jfon. Nemowité jmčni Bratrůw r. 1606 pko,
dáno od cifake a 2500 kop městn Mladé Bol
leslawi, kteréž mnon dotčenou nadalo sspitať
pro chudé. Timtš fpůsobem padlo hlawlU
sidlo Bratrůw w Cechách a jen tajně schůzťh
w Mladé Boleslawt jim nmožněny. Bodobnť
dálo se jim w Týně nad Wltawou.
Braze scházeli se sice Bratťt bez pťetrženťa

pTmossaťweťejnosit se sstittli.
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Zak nadno pouhskůi,zdnu uudct čaňe
jum náramnon rozboťč:ťoǧra :a:o doj
nč se projewowala hanlwýat čpiw a pčfučli
U Zťňew katolickoua jeji posráml hlwl
rm papeže, jakož i bčhlým llňd, jilúž mdal
cisaťskýw posmčch bran Takowýri jtzliwýnú
sptskhzlassttiskaťSišt Balna z Uočl,
udlan odecenstwo zaplawowal; ptočcž ua roš
laz cisaťůw zatknnt a na neurčirý čao do wě

ze:ň w Bilě wěži dáU. Břt jeho odwáděuilaťe sprowázelh jej dawy lidn projewujice
hla tť jemn soustrast fwon

Na začátku rokn násiednjiciho (1603)
swolal cifať RUdolf sněm zemský chtěje pod:
ponl ode stawůwk wálce turecké Banowé
bez dlonhých rozpaků pomoc tn powolili jinak
ale fmýssleli rytiťowě w jejichžlo čele stál

wýmluwný, welewzdělaný a we mnohých jazy
cichzběhlýpan Wáclaw Bndowec z Bn
dowa, pťizniwecBratrůw Ten we jmenU
stawn rytiťského wyjádťil fe že nejprwe potťe
ba, jednati o náboženské záležitosti jižto každá
mdsl fe obirá, jelirož obnowenim mandatu
dB!aladislauwwa wssecko zmaťeno co nž r 1567
pťiťknnto nekatolikům na zemském sněmu kde
kompaktata zrusseny,a co na fněmU 1575 ciu
saťem Marmilianem opětně powoleno totiž
sidoboda Uáboženskápro lUterány a Bratry,a
že tedy zapotťebi nejprwé na cisaťi wyproslrt
aby mandat ten pro Upokojeni země zrussil
Když nejwyšssi pifať zemský proti takowe fnp
ltce ntčeho nenamital, powolenoi od rytiťú
wybiráni daně na wálku tUtecťou a od Buu
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dmk fnlřta selama Ueraj upotuu áu
ůťskčtucrlan odwzdčla Zak uňle nňťi
daň pouwlilťl dhl fněn wchle nkončel a la
wkjlu dotčml od cifaťr pranic ledbalo
uodrš Bldodci jesstťdůsth dám že ryňťe
k tounto krokn mdidlwl Awssak thtofuňhd
éťfaťowd jimiž Cřrkew kacolickou w Ǧtckech
oesiltri obmdsslel ukazaly se býti mmýwi a
jeaom k rdcdlejslmu pomábaly wýbnchn lwlťe
ktrrá nš drwt úžofuč drozila

Zatťm ;awrdlt Bratťi nowotu we článku
o wečeřt Báně we smysiu Kalwinskéw,
čehež pťičwou lwlo nstawičné řich čitáni anťe
lládani fptsit kalwinských kterc; UejwicenaMoe
rawč siiťeny, jakož i studowáni nowýcb starost

Zednoth na nniwcrsitě kalwinské Dne 20
ptcmbra (záťi) 1604 oddýwána fynoda w

crawicich a hle! wětssina pťitomných
hlasowala pro nčeni Kalwinowo o weťtťj

Báně Timto spůfobem zabťhla Zednota hoe
rempádem w onen fměr zhonbný, který jč nau
potom hiawm nčinil půwodkyni a účastniá
pťi nowé katastrofé (náblém a násilněm obratu
wěci), zlásstěpodporowánim náwrhn, aby ral
winský princ (r 1619) za krále českéhowoe
len dyl

š. 51. Brotcstantišmnš w Ubrúch a Nalou:
sich w dobč Nndolsowč aš do r. 1608.

Za Rudolfa ll., který bohnželuprazdnťnš
stolice biskupské mnoho let neobsazeny nechawal
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a lm bezděťh pokrokům protestantiďmu napo:

Uáhal pťece několik biskupů Uherských opět sc
mžilo a o ťádem jefnitstým fpojilo aby zá:
tun blndůw zamezili Nejrázněji sobě w tom
ohledn počinal pro wiru katoltckon nadssený

atckbiskupQsiťihomskýMikuláš Olahi
S nim fpoln púfobili ZesUité, jenš odr 1561
d Trnawě kolej měli W městě tom držána
ta!é fynoda katolická r 1560 a důraznť žau
dáno nawráceni wssech ftatků cirkewnicd, jichž
peinowé fwětssti fe byli zmomili Činnoft Zen
snitůw ale bohnžel ůhoťenim koleje jejich pťe:
tržena, tat že r 1567 Uhersko opnsiiti mufeli
a teprw r 1586 opťt fe nawrátiti mohli.
Blskupowé opirajice seorozkazy Rudolfowy po:
čali kažatelům protestantským kazanč kťestěni,
konáni sinžed Božich zapowidati kostely a sskoly
protesiantské zawirati a wsse we staré koleje
wádčti Následkžem toho stěžowalt sobě sia:
dowé protestantssti na fněmu zemskemr 1604
jemnž pťedsedalbratr cifaťůw M a ti a š Tento
pťtsktdil stawům, že Rudolfowi stižnosii jich
pťednefe a o pťizniwé rozhodnuti se postareir
lle Rndolf neporoznjic že protestantišmuo w
Uhrách už w moc nepťekonatelnoU wzrostl jeu
ml se fwoboda Uáboženská wice odepťiti neo

můze odwážil fe na čin w errské historii nea
wldaný a neslýchaný: že totiž ku 21 článkům
fnčmownýeb Usnesseni pťidal famowolně (bez
pťiwoleni sněmu zemského) článek 22 w němž
wssec!y stižnosti protestantllw za nedůwodné a

possetilé, éejich počináni na sněmu zemském zapohorssltw prohlásil, wssecky dťiwějssi šatonh
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túruť latolřcwia ču pouačai protestaut
stdč odudčl a dseckh a uelpřifnťji kárati
mčil klrťl;ddopčt se opodážili pod jabl
toll zwlkrl děcl naboženskčw rokowam suk
mUrr ;emskdch :xoladorran

Srr:ra článek len ohlásstn, powstala dsseu
odmá dolťe rošxtrťencdo proteňantstwa, kteu
rt; suťle o pqnoc Bočšaje lmzete Sedm
dradsktbo se opiralo jenž r 1601 zem tUto
aSedm:drad d) cisaťi Rldolfowi odůal a o
Turkd rrdrantčndmt proti cisaťi we spojeui
ňal Ten žaůcxchnuwo rozbolťcni protestan
ruw lldčrskoch a o jebo pťičině zajásal že
ndm darrnč :xiand twč o pťipojeni Uherkll
fwwu danňwl madno prowede J whbidl
dned Madard abd fe ebopili zbraně protiRn
dolfowt že jlm wěrně pomůže ady zachránťli
fuxa :xráwr.aswobody, jmeuowitě práwo swolw
ducdo wygnáwáui konfeče augobUrskča helwetskě
Wybidnurč talowčbdlo od Maďarů ď plesánťm
Uwitáno a na wssech zámcich welmožůw wztý
čeny praporce odboje Wesničané wssnde fe
stocowali a 8 měsstany i welmoži proti Nue
dolfowi fnojowali. Bočkajowi pak do Uber
wtrhnuwssimn zotwirány hned wssecky zámkoa
twrze a města, tak že jeho tah do Uher wčtě
zoslawnému wjezdu se podobal a on w kratčě
dobč pánem nčiněn nejenom w Sedmihradecb
nýbrž i w celém hornim Uhersku až ku Breš
pUrkU

KU podpoťe Bočkajowě dal se i fpojener
jeho Turek ze Zemuně na pochod (dne 7 julia

x 1605) a rychle octly fe w moci jeho mčsta
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Qstťihom,WyssehradBalota ermu
wé Zámky, Kamenec a Kermend U Budiua
wýchodně za měsiew kde !e powěstac polc

Rákoš zwane rošprostirá, na němž za skaroa
dáwna uherssti siawowé fněmy slawlwaly, roz
postawtl tUrecký welwezir witťzué plnkd swč a
podal we jmenu fwého silltana Bočkajowi ko
rUnu králowskou w Eaťthrade zhotoweuou„
opásal jej bohatč ozdobenou ssawli a odewzal
rntoUm jeho prapor Timto odťadw Učiněn

Bočkaj manem (wafalem) fnltanowým 8 n:u
iem: krá!r Uherského a Srdmihradsičho,a
pťijal obě zemč w léno Boplatek sice jemu
na dqet let od wezira prominnt ale doloženo,
že napotom každoročně 10000 dukátuw od
fnltana požádáUo bnde a že Wyfoká Bor:a
(wláda tUrecká) š tak mirnym poplatkem fe spoo
koji. Bočkaj wssak tituln srálowskťho nikdy
rxeužiwal.

Rndolf dowěděw xe o těchto událoftech
newěděl sobě raoy, an neměl ani peněz, ant
wojska, ani pťizniwcuw, ani duchowni sily
Naposledy Ua tom fe usianowtl že arciwéwou
dowi Mattásst naporUči aby ď Bočkajem uza:
wťel mir Wýmtnky pak mirU toho který skuu
tečně Učiněn, byly tyto: Bočkaj zůstane pánem
Sedmihrad a sedmi nherskýchkomitatů(krajů),
dáUem zámtu a celého panstwi Totajského.
Na pťisstim fněmU wywoli se palattn, a Ma:
tiáš arciwéwoda bude spráwcem šemč Wssechna
droti protestantum pofud platuá nstanoweni,
jmenowitč článek 22 zr 1604 zrnssuji se
Wfsic!nt zemssti stawowé welmoži, zemané a

25 ť
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králowska města jakož i hraničárské wojskoměj
tež fwododné wykonáwáni fwého náboženstwi,
a nebuďtež w tom znepokojowáni Nečiň se
wssak ani katolickémU náboženstwi útržka, a ka
tolické knězsiwo i chrámowé jehozůstaňtež fwo
bodUi a dezpečni Kostely, jenž w poslednich
nepokojťchse pozawirald bnďteš na wzájem
wráceny Wssickni wyšssi inižssť úťadowé bnďte
osobami bez rozdilU nábošenstwi obfazowány

Rndolf král bndoucnť toliko podlé zákonů
země panowati chce za to wssak pťestaň wsse
cken odboj a wsseliké spirnUtč Mir tento Uza
ewkenwe Widni, šTurkem pakpodobný pro
Rndolfa wýbodný mir nčinen we itwatoo
rokn, potokU UjKomárna w Uhrách Tak doe

ldyli foběéproteftanti w Uhersku úplné swobodonáboženské.

W RakoUsich chtěl Rudolf též podobr
ným spůsobem jako w Uhrách pokroky prote
siantismn zastawiti domniwaje fe že jemn
možná bude totéž prowěsii w Rakonsich, co
rázným Ferdinandem (napotomx:im králem,
Českým pode jmenem Ferdinanda ll) prowe:
deno we StyrskU Z w této prawě jmenowané
zemt bylč pťed wládoU dotčeného Ferdinanda
protesianti walně fe rozmohli a o takoon
drzosič wystnpowali, že biskUpa Sekowskébo o
jitťni na wánoce U oltáre ozbrojenon rnkon
pťepndli a že fremého panujťriho arctwéwodu
Kc.rla fonrliti cbtčli protože dle tehdaš obl
hajťci powěsii dal protestantského kazatele za:
tknonli dež ale fdn arciwéwodp F erd i n a Ud
dorosil a wesla wlády Uad Štyrskem Ujal wy
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stonpil proti drzosiem tarowým 8 nežwětsslm
dnrašem a hleděl wssemožnťsilU protestantstwa
zlomiti K tomuto úěeln dal wssecky sskoly

protestantské zawťitt žakázal wssecky jejtch weo
ťejné bohoslnžby, naporučil wssem nekatolickým
ka;atetům pod ztráton hrdla, alw za čtrnácte
dni ze Styrska fe whklidili smětskýmpak dal
rozkaz, aby buď k wire katolické se wrátili
anebo ze země fe wystého..oali Těm kteťi ra
dťji wolili wyhnanstwi nežli náwrat do Eirkwe
latolické, dowolrnxo prodati statky a wytěžené
penize až na desátý jich dil jenž se odwěsti
mnfel do ciinn š sebon wziti uuo Udály fe
owssem po ohlásseni těchto rozkazll krwawé
úsitky a staženi, ale protestantl žpUrni bylt
wefmťď potťeni a rozkazy Ferdtnandowy úplně
prowedenh

Bokoj, jenž timto sprobem do Styrska
se wrattl podidunl Rudolfa oprowcdeni týchže
zákoUU w žemich fwých doknsiti fe, pťi čemž

owssem nepowážil, že mezi ofobnosti jeho a
Ferdinandoon byl náramný rozdtl a že co
Ferdinanda rázného kwťtězsiwi wedlo, jeho
wládu podkopati a dokoťán whwrátjti mohlo
Zako w Čechách a Uhrách wydalt tw Rakon:

sich pťifné rožkašy ku potlačenč protestantifmn
Měsstanum Wťdenským zapowěšeno účast bráti

w bodoslnžbě nekatolťcké; sskolu protestantská
we Wčdni zawťena ko:atelowé a nčilelowé
drotestantUw ze zemč wypowědini; a wssem
kteťiby k wiťe katolické fe nawrátit nechtěli

naporUčeno wystčhowati fe Brodej knth lute

ranských zakázán a Uniwersitě Widenské!ďtnaťč25
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zeno nikoho na důstojnosi bakaláťe neb misira
nepowyssowatt kdožby dťčwe zkonssce nábo
ženskéfe nepodrobil a son pťitulnostkCirkwi
katoltcké pťisahon nepotwrdil Dekrety tyto jako
jinde tak i w Nakonsich weltké szdilh rozji
tťeUi a pobouťeni protesiantůw kteťi ke kniža
tům německým se obratili aby je pod fwon
ochraml wzalt a prozatim aspon ša ně U cln
saťe Rndolfa fe pťimlnwili Když i této pťxu
mlnwy nedbáno utwoťen soolek mezt poslanrt
protestantských stawůw z Čech Morawd a
Rakouš kU fpolečnémn obraňowáni článků

wýsse dotčeněho mirn Widenského, zlásstě
článků na swobodu nábošenskon se potahnji
cich; a jelikož mir ten fám arciwéwoda Mau
ttáš o wýminkami wýsse nwedenými zprostťeda
kowal a tUdižstawum oněm co sich obhájce
se šaručil byl pád Rndolfowy wlády tim už
pťiprawen
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Hlawa sednni.

žnba ďndnlsnwa n ǧnntiňssnwa
ud r. 1608u1611.

š. 52. Spor mczi cisaťslýmiBratry Ma:
tiússem a Rudolfrm. Matiúš púncm UčiUěn

w Ratonsich, šn Uhrlich n na Morawč,
marnč UsilUje Eechn od Nndolsa odwrútiti.

Brotcstantňm m NakoUsich n Uhrúch pťi:
nnceU Udčlch rowlwprúwnost š latolitn.

Braweno Už, že risať RUdolf málo dbaje
šemských zaležitoftt raději malboU astrologii
čůi planetáťstwim ex zlatodějftwim fe obiral
xwelmi duležit wěci pak po :enohá léta Uero;a
ťesseny necháuml Tato náraumá liknawost a
Uečinnoft, klerá bez p chyby i w Uějaké tělefné
chorobě fwůj záklod mčla pťčměla bratra jeho
arciwéwodu Matiásse k tomn že sám proti
panujicimd bratrowi powstal a wesla wlády,
ku které fe tento tak nefchopUým býti ukázal
jemU odnal aby timto prsobem řisse od úpl
ného úpadkn zachráněna byla KU prowedeni

úmysiU toho Uamluwil stawy Uherjké a rakoU
ské abd mezi sebon utwoťili obranný spolek a

fpojenými silami fe zepťeli wssem kteťčžby
proti člankům Widenskěho mirn (8 51) jednali
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neb jinak spojencům těm nbližili Že fpolek
tento proti cifaťi Rudolfowi a jeho raddam
naměťen bpl, jest fnadno z wťci wýsse polou
žených nhodnoUti Qbrannémn spollu tomn
pťidružili se i stawowé Morawssti Banowé
pak kteťiž na Morawě k tomuto foojeni podu
statnť napamahalč,byli: Karelze Žerotina,
Betr z Nosenberka a Wáclaw BUdoa
wec z Bndowa, wsslcknitťičlenowéZednory
Bratr é Dotčeui páuowě: Karel ze Zerotina
a Waclaw Budowec z Budowa byli mu;owé
welmi ostrowtipnč wdnčkajiri bohatými wědoo
mostmi a weltkoU sknsseuosti státnickou a protož
i weliký wliw Ua ostatni pány a na wsse zao
ležitostč země mťli Neodporowali sice fmětu
kalwinskěmu w Jednotě Bratrske fami wssak
kalwinistaminebyli Co ale Betra ž Rofen
berka se týče mUsime dodati, že to byl muž

mrawně hluboko pokleslý, jenžwe Treboni wedl
žiwot wrlmi nestťidmý a wilný, skoronicnneodee
w dawxe w tom passatům tureckým u Mělit
tenkráte Morawané mnoho pťiččn stěžowati si
jak na Nndolfa cčjaťe tak Ua hejtmana zems
siého Ladislawa Berkn Mimo co konUlax
jim nadťje úplné fwobody Uaboženske pťidajil:
se kU straUě Matiássowě ?l proto;reidiafamour
wolně fhromaždili fe Ua snťmU roe Slams
kowě kde Ua nstawičné Karla Žerotilm pťeo
mlonwáni cifaťi Nudolfowi poslussnost wypo
wědělč a we fpolek š Macčássem wstonpili xu
W ponděli po Uedťli průwodni (1608) držán
opět w Jwančicich ode tťistawů: panskébo,
prelatského a rytiťskěho siezd na nčmž jednáno
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o opatťeni zemč w té pťechodné době. Staxn
wowé jsoure w nedoroznměnl 8 mistodržicim
zemskym Ladislawem Berkou wolili za direktora
pana Karla zLčchtensstera pana na M,ikUlowč
Walticich, Lednici, hradě BlUmlowě úsowě a
Eerné Hoťe a mimo to i raddn a pomomiky
z pánuw a rytčťůw najimali lid wálečný a
nsnesli se o sbirkách na tento lid a o weťeja
nou hotowost; wsse to ku profpěchn Matiáu
ssown xee)

Rndolf dowčděw fe o těchto krocťch bral
trowých a chtěje úplné o tom jistotu Uabyti
dal Uchwatiti tajUé posly, které Matiáš byl doo
Němec poslal fe špráwon o fwěm fpolčenč

š rakoUskými, Uherskými a morawskými stawy
Zak nxile Matiáš zaslechmll, že jeden z jeho
poslůw duleiitou šdráwu tU U sebe UefoUrich,

od Zdďtáků Nudolfowýrb lapen jest, žbrojiť fe
tťm wice k boji Rndolf ale misto šbrojenčpns
stil fe rad i U wyjednáwánč š bratrem Eťi
krate doskallkaldinala FraUttsskažDieu
trichssteinů kxMti:essowt aby fpor ten w
miru wyrownal; ale Matiáxš weždy wybýbawčx
odpowidal a mstď mčrného porowUáUčpťttahl
nenadále š 25 000 mnži wálečného wojskaz
Rakonš Uher a z Morawy do Čech kU Čeixld
siawi aby i Čechd zde na sněmU k úplnémn
odpadn od Rudolfa pohnuť a Ua son straml
Uťewedl Nepochybowalt že se mU to tak fnao
ďničko podaťi, jako w Rakousich a Uhrách

e Zprawa tato o sjrsz w Jwančicich wzata z tnih snča
mowných archiwu morawskéňo w Brnč „
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Ale zmýltla ho poněkUd naděje. Rudolf swolal
rychlc sněm stawůw českýcb a chtěje fobč son:
citů U protestantůw dobytř, pťtjal dwa lnterské
pányStgmunda ze Smiťic a RUdolfa
Trčkn ro komornťko do slušby dworské, i ob:
sadil ,též úťad Uejwyšfsiho pUrkrabi, jehoš oo
dwanact let už byl Upraztšněným nechal, a sice
panem Bldamem ze Sternberka. Abd
st.x.wy zemské tim jistěji pro febe ziskal a plán
bratra Mretiásse zumťil, který až ke Brodn
Českěmn sc byl zatim possinul, otšwťel
RUdolf fněm zemský sám osobUč, čim fwojim
poddaným po mnoha letech dťiležitost poskytmlle
aby jej opět widělč a wčťčli, že jesstě žije;
nebo wedl žiwot tak utajený, že do wňbec za
mrtroého pokládali. Stawowé spatřiwsse osobu
jeho š twáťi pťesmntnoU byli aš k slzám po:
hnuti a citowé staré wěrnostč opět j“e ozýwalt
w srdcich jejich..

LUterssti a Bratrssti pánowé wssak Umlupj
wi;l fe, že deaji králi dťiwe pomoct, až bp
jejtch náboženským požadawkúm úpině wdhodoěl.
K tomnto ciliwyhotoweno „odpana Budowce
plfmo, ktrréž wssickni protestautssti stmoowé po:
depfali, a w nčmž žádali, aby fwoboda nálžo:
ženská i porobným sedlákňm se propůjččla; idalel
aby nikomu fe nečinily pťekážkw we stawěm
chrámů, w pohrobeni Ulrtwol na hťbitowech a
w ponžitč zwonúw; mimo to abp wsseckyúťado
jak katolikňm tak protestautúm pťistupny lwld
a žádný cizinee abo ani arcibisknpstwi aniprež
latnry nedosáhl, jefnité pak aby bez dowolem
krále a stawňw Uenabýwali statkůw nemowtx
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tých, a nadto nadewsse aby také jistý počet

deerfoer čili obráncůw wolen byl kteťčžby
nad zájmy protestantskými bdčli a spolU lšpráwn
jak konsistoťr podoboji tak Uniwersity wedli
Kromé toho žádáno také aby nikdo Uefmčl w

záwťtn orcibisknpowi práwa k obsazrnčfary na
fwém statkU ponechati Uzawčenť pak fněmU od
r 1602 dle něhož ten ztrátoUwesskeréhojměni
pokutowán býti měl kdožby bez dišpenface
(oprosstěni) papežské w Uedowoleném stnpnipťi
bnznosii we staw manželský wstoupil aby plata
nost miti pťestalo a posléz aby fe opět nawra
tila korUna e. meč, jež od ruky nenáwisiné na

fosse krále Ziťiho z Boděbrad w Týuském
chrámě odňaty bdly. uu Clánky prosby této
dne 28 máje 1608 dťednesseny dsoU cisaťi w
audienci.od hraběteQndťeje Šlika. Nun
dolf wssak teprwa druhého dne dal na ně odo
powěď wyhýbaon sice ale ponťkUdi těsswou,
an totiž Uplné rozhodnnti ť Uejprwnťjssimn
sněmn odročil Toliko co do sochy Zňihoz
Boděbrad pťiwolil bez průtabukžxádmsti Hmd
na to zadali protestanli w kanceláťi cisaťské
prost aby se BratrUUl powolilo, wssady bez
pťekážťd bohoflnžby konnti

Zatim usilowal Matiáš žlásstěwýmluwným
Karlem ze Žerotina pány Ua fněmn w Brazex
shromážděné nakloniti k tomU, aby od Rudolfa
pofawádniho panownika odpadli a jeho co krále
českého se pridrželi Nle wssecka wdmluwnost
Zerotinowa bpla trntokráte nedostatečna. Učiněny
naopak wssemožUé pťiprawy, aby plán Mexti:d

ássuw byl Uweden w niweč Rychle Upýewňoa
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wáno BrahU a sbromá děno zde 34500 wáa
lečniků cisaťských Matiaš bnl š wojskem fwým
až k Drbči, dwť mile od Brahd, pronikl
faťssti pak wojowé odfadili mčsto horu Žiž
kow a wýsstny u Nowé brány Mezi prwnlmi
woji ztrhly se krwawé ssarwátky a Z obon
stran padlo několik nwžůw Tu zawitalo do
Brahy druhe poslanstwo od arciwewody, jež
žádalo abd Nudolf byl fefazen a Matiáš na
trůn powýssen Wyjednáwáno o tUto weledůa

ležiton proměnU mezi poslanstwem Mariássoa
wým a mezi wýborem českýchstawů po 18dni
a wýsledkem toho wyjednáwáni Rudolf podršel
flce Slezsko Lnšice a Cechy, ale ponechalMaf
ttássowi dědičně Nakousy a Ubry, a učiml jej

fpráwcem Morawy, jenšby we jmenU jeho w
tčto zemi wládnul SpolU co Čech, Slexsta a
Lnžice fe dotýče, Ustanoweno aby Matiaš
teprwa po smrti Rudolfowě zde jeho nastud,
eem byl; kdybp ale Matiáš dťiwe Umťel tedd
že může sice jiný priUc z Domn Habobnru

skéhonad Morawou co spráwce postawen
býti jeho spráwa wssak že má úmrtim Rndola
fowým pťestati aby Morawa opět ku kou
rnně čefké fe nawrátila Z čehopatrno,
že úzké fpojeni Čech a Morawd co jedne kol
rnnni zemč weždy za wěc pťirozenon powažoe
wáno a to jistě wssim práwem an w obon

zemich jeden a tentýž národ pťebýwá, totiž nal
rod českoslowanský Bodobně fmýssleno tehdaž
i o SlezskU jesstě ponejwice slowanském a o
Lnžici horni i dolni kde nž pofud ač Uod
wládU německon náleži pťece skoro 200000
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Slowanůw se zachowalo Že Slowensko
kde též českoslowanský národ náš pťebýwá
odtrženo bylo od staré Morawy a násilim

Maďarůw xšherské jejich ťissi pťiwtěleno je Už
prwé čteUáťům známo u

Na wýsledku wýsse wyličeně úmlUwy mUe
fel Matiáš pťestatt a wojsko jeho počalo se
nyni we tťech oddělenicb rakoUském Uherském
a morawském kliditi z Čech Hned Ua to pťi
nutili stawowé rakoussti Matiasse k rozličným
pťlpUstkam člli powolenim, nebo nechtěli mU

dťiwe holdowati dokUd by požadawkům proten
stantůw neučinil zadost JUherssti stawowé
Uepřikročili dťiwe k jeho korunowásli, dokud
jejich náboženských fwobod nepotwrdil Wyho
towena Ua to listina a wložena w diplom koa
runowaci, kde;to tyto bylo čisti wýminčy, pode
kterýmiž Matiáš za krále Uherskeho (1608)
wolen byl:1) ,Nejen stawowé nýbrž ifer
dláci a poddani ťteřiby jedno nebo druhé z
jmenowaUých naboženstwi (protestantských) bylt
dobrowolně pťijali mohoU je swobodně wssudy
wdkonáwati.2 2) Wro Uwarowani wssech suoárů
mezi stawy mčjš každá strana swé zwlásstni
pťedstawené a suderintendento 3) K hodnosti
palatiuské bUďte dwa katolici a dwa ďroteu
ňanti co ťandidati(čekatelé) woleni 4) Wsslckui
úťadowé w báUských městerb buďtež Maďarami,
Němci a Čechh či Slowaťxmi bez rozdilU Uae

boženstwi obfazowáui“ Timto fpůsobem dou
sáhli protestanti w Uhrách rownopráwnosti ď
katolity
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š. 53. Swoboda núbožcnskúUaMorawě.e)

Na sněmu zemskémwOlomouci dne 16.
Zulia (čerwence) 1608 pťijar odečtyr stawůw
(panskěho prelatského rytiřského a městskeho)
arcikniže Matiáš za pána Morawy pod obn
wyklými wýminkami aby totiž wsserky ťády
této země staré obyčeje a zwyklosti, práwa a
priwileje (wýsady) potwrdil Zlásscnim pak
pťipisem šádáno ode stawa abd jim zarUčeno
bylo swobodné prowozowáni Uábožextstwi Mal
tiáš newáhal listem od 12 Augusta (stpna
1608) jim tnro swobodu potwrditi

Na témže fuěmu také stawowe o to se
snesli, ,aby jedenkaždý, kdyžby toho w jiných
podsiatných wěrech pťifahu wykonal byt pa!
Matce Boži awssem swatým nepťir
sahal pťi UřadězUstaweU byl e Z k této
žádosti na sněmU nasledečcčm w Brně opako,
wane swolil Matiáš š tim toliko obmezenim,
aby táž pťisaha zúplna sice podle starobylého
obyčeje čtena byla ale nekatolici aby k wyťi
káni těch slow Matce Boži a wssem swatým
žádným fpůsobem nUceni nebyli

Zanimawo jesi pozorowati kterak ůawo:
wé na tomto sněmn wssemožxtč pileji, aby jak
Ua poli eirkewnim tak w oborn statniho žiwota
práwa narodni obhájili Ustanoweno n p še
pťi osazowáni prelatnr rodákúm morawským,

ln) Wsse to wzato z knib sněmů Morawslých nejwzacnějsstch te
ptsemných pamatek archin zemskebo w Bmč Na sUčmťch
tčchto jal znamo wýhradnč českomorawsly rofowám a U
témže jazyru wsse zaznamenano
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ťeským a slezským weždy se pťednost dáti
má pťed cizlžzemci kteťi neznajire ťeč zemskou
a potťeby národa nikdy o blaho země tak lae
skawě pečowati nebndon jako tUzemci Takto
pak zni Ufnrssenistawa: ,Bonťwadž jest to
wčc jisiá, že obyčejně jedenkaždý Ua wlast swon
wice nežli na rizi lnskmrý jest a o wzdčlani
a dobré jeji fnažUěji pečUje a se stará natom
json se jini tťi stawowé oe stawem prelátským
snčsli nby wedlě starých kanonůw (cirkewnich
zákonůw) a chwalitebného obyčeje osoby w
markrabsiwi tomto též w králowstwi českém a
zemirb pťipojenýcb zrodilé obzwlásstně stawn
anskěbo a rytiťského kdyžby toliko osou
by hodné a spufobné téhožzáťonaa ťá
dn tak aby fundaci tndy na ubliženi ntc fe
nedálo byly, pťed jinými ctzozemct
la budonci čafy, ku prelatnrám fedrowány
býwald

Tolikéž rágně hájili práwo národni ťečt

(ťeskoslowanskě), jak patrno z pamatných spisú
sněmu zemsieho téhož roku w Brně okolo fw
Bartoloméje dršaného. Nahliželi jasně stawox
wé Morawssti, že pťi cizojazyčltém panownikn
práwa národni jen tenkráte pojisstčna jsou,
když w radě jeho takě zasedá kancliť z náx
roda českollowanského a potomci pael
nownikowi léž ťečt tohoto národa se pťiučnji

na sněmy zemské jen komisarowé ťeči česke
Znali od panowniťa fe postlaji Brotož žadali
alw král pokudž jen nejwýš možUé bude na
fnťmu pťitomen byl a nemuže li abd komisaťe
jazyta českého powědomé š dostatečným plno:
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mocenstwim poslal Z doložili we fwém pťio
pisu k Matiássowi: Bl poněwadž poddaným
nemalo na tom záleži, aby jazyku a mlu:
weni jejich kterýmžbypotťebyswéwrchnosti
fobě od Boha dané pťedkladali rozumino od
tež wrchnosti býti mohlo pokndžby se wssemor
houcimu Bám: BohU Wassi Králowské Mčlosti
dědice dáti libilo, (čehož Wassi Králowské Mi:
losti Ua jeho milosti Božské wčruě a Upťimnť
žádáme), abyste je ťeči a jazyku české:
mu učtti dáti ráčil, Wassi Králowskou Milost
poniženč prosime

Také Zeho MilostiKtálowské erědome
neni že skrze tu smlonwu, ťteráž se w králow
siwi českém mezi Jeho Mtlofti Cisaťskon a
Wassi Milosti KrálowskoU též (mezi) stawy
králowstwi českěho a zmocněnými nasslmi Ua

mistě náš stawa markrabstwč tohoto Moran
wy stala, kanceláťe čefké dworské i
úřadn Uad apellacimi na hradť Bražském do
konce zhoftěnt jfme Za to Wassi Králowskou
Milost pokorně prosime, abyste Wasse Krá
lowska Milost při tomto jesstě fnťmě na to
pomyslitt a to milostiwě naťiditi ráčili, kterak
by kanceláť, jak na tento čaď (co od Čech
odtrženi jsme) býti může pro wyťtzowani
potťeb nassich kterěžbychomnaW.fsi Krác
lowskou Milost wznásseli, téžiapellacť, jakožto
wrch práwa mčstského wyzdwižena (zaťie
zena) byla a tU jedenkaždý swého opatťeni
wyhledáwati mobl.le

Naposledy Wassi Králowské Milosti oznaa
mujeme že jsme i to we swém Uwáženi mčli,
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že mnohokráte potťeby nasse, obecni i obu
zwlásstnč w tejné radě Wassi Králowské
Mtlosti Uwažowány bndon. Boněwadž pak
pro newědomostpráw a poťádků nasslch
od něťterých osob mohloby Uěkdy něco protiw
týmž práwům a poťádkům Uafsiin jednáno
býti: Wasst Králowskou Milost za to snažně
žádáme,že také některoU osobnz obye
watelů této země práw a poťádků nau
ssichpowědomou do rady Wassi Kráe
lowfkéxM.ilosti teré brátt, a tnto žár
dost nassl milostiwě naplniti ráčite.“

Na témže fněmU zemském o sw. Bartolon
měji w4 BrUč držaném žádali stawowé na
Matiássowi, aby swoboda ,náboženská, kteréž
panský a rytiťský staw požiwali, taré měsiům
rozličnč ztenčowána nebyla, jako prý fe dopoa
snd stáwalo; Zpsali takto Matiássowi: „Wassi

KrálowskoU Milost š poniženosti žádáme, poa
nťwadž od starodáwna to se w teto zemi za:
chowáwalo, že jest Uám stawům žádný pán
náš ani sám pťekážky pťi swobodněm wyznáx
wáni a požiwáni náboženstwi nasseho Uečinil,
ani skrze jinébo činiti nedopoUsstěl, arž teď teu
prwa od nedáwných let na dile wyšssim sta:
wům nejwice pak ňawn mťstfkémU nemalé
nýbrž weliké pťikoťi a skráreni w tom fe činitt
začalo, skrze což tato země w nemalé nebezpeu
ťenstwi nwedena jest, a kdyby to dále trwatt
mělo, na dokonaloU záhUbU a zlásstč pťi měu
ňech pťijiti by bylo muselq: protož abo toho
wice nebýwalo, a aboste W:sse Králowská
Miloft náš wssecky i jednoho ražděbo pťiwiťe
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zákona Bozčho a náboženstwi kťeskaasia bez
pťekeižekwsselijakých zůstawiti a nao w tom
njistiti ráčili tak aby jeden!aždý znao stawůw
mohl Banu Bohu swobodnč a po!ojuě siouo
žiti podlé toho cožby kdo dobrébo podlé za
kona a naučeni Báně poznal a w tom aby
sie nám Wasse Králowská Miloň útiskůčiniti,
ani jinémn činttt dopousstětt neráčili A po:

něwadž městům obzwlásstne mimo jině
stawd wětssi skráceni a obtižnosti pťi tomto arx
ňkuli se dály, abyste Wasse Kr Milost ra
čili jim z nich pomoci a jich na nč wice nc
dopoUsstťti

Na žádost tuto oddowědělMatiáš: ,Co
se pak drUhé žádosti jejtch (stawůw) strany náa
boženstwidotýče rači Z.MM..Kr tolikéž iich
pťi tom milostiwě zanechati pťi čemž jsou od

slawných pťedkůw Zeho Milostt zanecháwáni,
a Ueráči žádnému ze siawůw pro náboženstwť

jarého útisku chtiti činiti, ani jtným činiti nex
dopoUssrěti Městům tcž, kteráž sobě flěžnji,
má we wssech slussných náležttých a sprawedlt
wých pťičináchsspomoženo byti tak že o tim
budou moci dobťe fpokojeni zusiatt e

Uwolil se též Matiáš osoby wzácUě čeu

ského jazyka powědomé co romifary fwě o plu
nomoeensiwim jakž od siarodáwna býwalo, o
nimiž prý nepochybně stawowé spokojeni bndon,
mezi ně wysilati. i také co se týče cwičeni dě

dice wjazyku českémdoložil že na to obzwlásstni
pamět miti chce Bodobnč w ltstn datowaném
z Brna ode dne 80 ?lngnňa čili frpna 1608
wyťrnulMatiáš že co fe wyzdwiženi(zaťizeal)
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lmlcelaťe a apellari dotýče, že to wsse podlé
poůeby opatť.i a také na woleni Morawana
do tajné raddy králowské že i tim podlě fpů
sobnosii a pťiležitosii fdomene

Bťidati jest nám toliko jesstě že kdhž
sněm tento započal Matiáš 8 welitým komon
ňwem do Brxla pťijel odkudš jemu stawowé
w ústrety wnjelt by slawUě bo nwitali. ?lkdyš
ňawowé ti jemn powinnost obyčejnoU(bold) a
slib poddanosti podlé starobdlého poťádku wy
konali Matiáš opět po několifa duechkWidm
fe obrátil

Na témže sněmu Swato Bartolomějském
w Brně rokowánotéž o zadáwáUi kolla
:ur a pťiťknnta bisknpowi QlomoUckémn wý
doda ta pro Cirťew že může siatky dčdtčUě
kUpowati a kdoby mU zadáwáni kolatUry fwé
uostoUpiti chtěl, že toho fwobodn mitč má
Nebo praweno: Zestliby kdy který pan bisknp

jaký statek dčdičný konpiti chtěl aneb žeby
někdo statek nebo kollaturn fwon Zeho Wysoké
knižeri Mtlosti panu kardinálowi nynějssle
biskllpU, neb bUdoUcim bisknpúm Olomonckým
datč chtěl toho swobodu miti maji: wssak aby

z těch a z takowých statkůw a kollatnr dědič:
ných pťed prádoem zemskýmodpowidattpowinnt
byli Ziným pak duchoinm kteťi k tomn
prawa nemaji, aby statkUw ani kollatnr dá:
wáno nebylo
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š 54 Broteftmltsiti stawowč w Erchúch
domúhnjť sc swobody núbošenské Brwú

snčln t tonlu účclU odbýwnný r. 1609

Bodobné rownoprawnosti jakč dpožiwall
protestanti w Uhrách, Rakousich a na Moraa
wě počali nyni i siawowě netatoličti w
chách na Rudolfowi whmáhati

Snťm jeuž dle pťipowědi cisařowy o zao
ležitostech nábožeuských rokowati měl byl od
Rudolfa ke dni 28 Zanuara (ledna) 1609
do Brahy rozepsán Bostaweni čatolikuw na
tomto sněmu bylo hned z počátku tak matné,

že Rudolf chtěje nadwýssenost jejich Udržeti
nemohl tentokráte leč prodráti. W čele k.xto
likmo siál Adam ze Šteruberka, Uej
wyšssi purkrabě weliký to ťečUik státni, dale
pan Wilem Slawata z CblUmu kterýš
r 16l8 oknem wyhozen bhl též welmi Ualdal
ný mnš,pakZdeněk Bopel z Lobkowis,
nejwdšssč kaltcliť welice wdtrwalý a rownčš
tak stálý a nepodwratný cčjaťstý rada Zaro
flawz Marttuic W črle protestautuw
stál BUdowec a wedle něbo š podťizenou
roli pánowé: Štěpečn ze Šteruberka a
Matěj z Turnu W tentýž čaš stala fe
proměna w řťzex:iJednoty Bratrské: na misto
zemťelýchstarost annowského a Llrtsto
na dosazeniJan Krnciger (Kťižrk) a to
prwni starosta Narcisfuš kteri oba pťali
směru kalwinskému.

Několik dni dťiwe Uežli se zemskd sněm
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fessel olmowtl Rndolf ronsistoť Utrakwt,siickon,
an Tomásse ze Sobeslawi admiUtstratorem
Učinil a jemu 12 pomocniků pťidal kterýžto
welťý počet pomocných rUkoU skoro zbytečnym
byl jeltkoš konsiňoť dotčena téměť Už žádných
pkiwršencU nemčla a ti kteťč ji uznawali za
čtré katoliku powážowáni býti mohli thnd
x arcibisknp od r 1596 bež rozpaků kněze
Ulratwistické fwetil, anot siednoceni Utrakwistůw
š katoliko na doldré miťe postaweno bdlo a
úplndm nazwáno býti mohlo

Už pťede sněmem panowala mezt prote
stantskými stawy welika činnost: raděno fe Usia
wične a na wsseliké mošné pády pťipraroowá
no; zlásstč pak k tomu naměťeno, aby se mě

sta ee sslechtou spojila, by tak jeji záwaži tťžssi
bylo proti králi Mimo to wčdělj stawowč

š.e mešt lidem poddanym mťsstané nejwybron
ssenějsst rozum maji a úmysl sslechty Uejsnaze
poebopi a nad to že prýtakézohledU národ
Uosti potťeba aby mčsta byla protestantská:
nebo bndonli drý ťatolická usadi se w Učch

honfowé cizincůw jinojazyčných a česka ťeč a
národuost wezme brzký konec Takmudrowáno
o zachowáni národnosii českoslowanské prostťedn
kem protestantišmll, awssat bylo práwě Uaopak
uwážime lt ktera! nejwiceprotestantišmem hou
fowé cišojazwčnikůw zNěmec do nassich wlasti:
Čech, Morady a Slezska se walili a obzwláo
sstě nasse města zaplawowali a kterak i náčel
nici samých Bratruw w protestant ém Nčmecku
a ŠwýcarskU se wzdeláwali š načelniky pro:
testantstých Němcůw fobě Ustawičnčdopifowalt
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od nich nčitele a ťeditele pro swé fskoly l:redltf
o nimi i w polirické spolky wstnpowali ajinak
jesscč o nimi se pťátelili. Wubec hrozřlo tehe
dáž, jakož wůbec do wssecka stoleti nebezdečeuo
siwi če!ké národnosti jen z Němec; nřijali:lj
wssak Cechowé náboženstwť luteransté ned helu
wetfké, siowem: přidalt.li fe U wiťe k Nťma
cňm, jejichžto wětfsina až podneď jč protestant:
fká: tčdd bdlo to nebezpečenstwi zajisté wťtssl.
Tim owssem xx.ecbreme popirati, čebo htstorie

Uatrně doswědčuje, že nejednon Cirkwe kea,tol
lřrté, jejicb swatýeb obťadů a ťeholných ťadů
naduščwáno k rozsslťowáni nčmerké národnostt
mezi čirým slowanským lidem. Awssak nechs
sobě prolestanti česssi, kteťiž nám to wyrýkajl,
zdomenon, že jejich pťedkowé r. 1619 čirého
Nčmre kalwinistu Friddricha falckrabťte za
krále wolili, který tisice cizincůw německých 8
seboU pťiwedl a že chtice Uábožeusiwi swč zax
chowati weždy k Nťmeckn proteňalatssčmll hlee
dceli, o jeho pomoc fe opirult, odtnd fwou qu
dowědn, swé kazatele a Učitele ponešwice brallx
a walné dawd prosestantfkých průmyslniků do
zemť Uafsich pťtlákalt, kteťi potem Uassebo slo:
wanského jim pracnjicibo lidu zbohatli a mox
hútnými statkáři se stali.

Než pomijejice jalowé wýčttky odpůrcůu,d
Cirkwe katolické dozorujme dálejssa wýwoj wěcl.
Dne Zl. Zanuara (ledua) 1609 započaloro:
kowáni Ua sňěmn Wražském o wťcech nábox
ženských a dowolenč dáno stawům, aby profbu
swon o té wěci cifaťt wnslowilt. Násiedkr.m
toho sestawena deputace ze 21 členů, w lee
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jtchžtočelestál Stěýán ze Sternberka,
jenž cifaťi wyjádťil důwody, pro které proteo
stanti fwobody náboženské žcidaji. Cisať pťislie
dil jim dáti odpowěd, až wěc tn š radamt
fwýmt dosti Uwáži. Stala fe tedy odpowěd ta
pťedmětem porad w kabtnetě cifaťském. Zde
wssae zafedaly dwě různé strany, ač jinar obě
katoltclé byly; nebo jedna, majic w čele Uej:
wyšssiho purkraběte, za wěc nemožnoU powas
žowala, protestantům w ničemž nepowoliti a
pťece je Uspokojiti. Drnhá pak strana jen tťi
údy počitajici,totiž: Zdeňka Bopela z Lobe
kowic, Wiléma SlawatU a Zaroslawa
j Martinic, byla proti wssemnusioupáni a
powolowáni, jelikožby každá pťipustka (koncefe)
k nowým pťipUsttam neb powolenim wedla,
až by záměry protestantůw úplnč swého cile
doseihly. Oba neiwrhy pťedloženy cisaťi Rm
dolfowt k rozhodnutč. W témže čafe od arcix
diskupaKarla Lamberga podán raddě čie
sakské memorčal (namátný fpiš), w němž tento
proti každé koncesi čili pťipustce, jež by se nee
katoličům Učintti mčla, protestowal a na po:
knty cirkewni poukazowal, jimž takowé powo:
lowáni podléhá. Na rozkaš cisaťůw opět rad:
dowé w domě arcibiskupskěm kU poradě o tě
wěci fe shromáždsli a pťiwoláno čuč jesstě
nekolik !anownikňw knpitolných, jakož i několiť
členů ťádu premonstráckého ze Strahowaa Na
ponnknuti arcibiskupowo usnesli se raddowé Ua
tom, že chcěji cifaře ode wsselikcho powolowáni
odwésti; rož t také Učtnili Uamluwiwsse RU:
dolfa na to, aby stawům protestantským dal
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odpowed zápornon. Uslyssewsse ji stawowé doo
tčeni sessli fe opťt w nejwťtssi rozhoťčenoski,
abd proti tomnto rozhodnutč repliku skožilr
Spolčili se šde luteráni a Bratťi rowněž tak
jako r 1575 t jednomU boji spojenýmč silami
a wppracowawsse za tťi dni proti cifařskémn
wýměru prwni protest, podali jej w české
německé ťeči skrze desitičlennou deputaci opěr

cisaťi Na to fhromáždila se zase w domě
arcihisknpowt radda cifa,rská a Uzqwťela, Rur
dolfa upozorniti, že wsseliké conwani a powo
lowáui jest na nejwýsse uebezpečno a že tedd
radno pťu zápornem wproku setrwati Cisať
opět k těto radě pťifwědčil a bez prodlenidána

stawum orotestantským odpowěd kteráž wssechm!
jejtch naděje porážela, a Ua zmar uwádčlež
Bťi tom fnažil fe RUdolf spoln dowoditi Že
Mašmiliall tomu nechtčl aby konfefe od rokn
1575 do desk zemských wtažena bdla, jak sta
wowě protestantssti prý rádi twrdiwaji

Na to složtli protestanti nowýasice druhý
protest w němž i podrobný podali jeznam
wsselikého bezprawi ťteré prý ode mnoha lel
na nich fe pásse i žádalt abd se jim wrátilo
práwo obsazowatč konsistor podoboji a dozok
wčstř Uad untwersltoll Brobibámelt wsseek

wssechna tam Uwedená bezprawč skumndnl okew
fhledáwáme, že bezprawi ta nejton takhrošmť
jal je nepťátelé katolřcké Cirkwe radi wyličnjee

ady čest jejč posskwrnili Nerádi fe tam nm
jedeu pád pozdčji wýmýsslených Zpraw jakobh
katoltčti pánt bylt protesiantům Utinali Ussie
jazyk wyťezáwali, jakobh je psům k roztrhanl
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Ult pťedhazowali a jin,é podobné Ukrutnosti
ůa nkch bylt páchali Žalobh protestantských
siawůw wztahnji se hlawně na to že dnchow
Uikům jejich fe fpilá !aciťůw še nrcibiskllp nen

swěti žákůw Utrakwistických na kuězstwi leč žedd
fe žawázali siibem wěrnosti a poslussnostik
Řinm, že wssechny :Uanželské rozepře pťed fwůj
foUd potahnje že wysiupowáni německýchkazao
telů U ewanděliťů wssemožně fe zameznje U
nťmeckých katoliků ale že se bez pťekažkp pťi
poussti, že Morawané a Sležané swobody ná
božmské požiwaji Čechowé wssak hlawa krá
kowstwi že zni wylončeni json dále že r
1580 bnlla papeže Řehoťe )(lll w Praze
na rozich pťilepena w nižto Husitům luteráa
ňům a jiným Uekatolikum kaciťňw se spilá, že
arribiskupr 1599 žalowalhejtmanaKapliťe
ze Sulewic poněwadž nebyl pťi průwodU
ňa zámkU še sirážť zámeckon, že tentýž arcibi
skupdostatkáťůCesko Lipfťychr.1603fobě
ztěžowal žetitotamnějfsilfarn katolickoUzlutere
sstitl usiluji a podobně že nčtnilarcibiskUp prots
Wilémowi z Lobkowic ponťwadžprý
takč prawost a platuost manželských sňatkůw
obhajUje, které od newolných žeU bez dowoleni
jejlch panůw Uzawťeny byly; Uaposledy že se
nrotestantům w Moftě pťi pohťebn zwončni
odpirá, jakož že Bkewnowský opat nedowoluje
aby ewanděliri Ua hťbitowě katolickém pocho:
wáwáni byli a že r 1603 na to Uastupowal
aby wsscknt whlonali welifonočnižpowědapťi
jimáni Tyto a podolme wčci wyčitány katoli
kům, aniš co hroznťjssiho nad ně wytknnto
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deowěd ltcrou cisať aa tento nodý
protest nekatolitůw dáti mčl, opět w úwahu
wzata od rad cifaťskýchw domč arcibtskupskéu.
Kancliť i tentokráte radil nepowolowati prote
ňantům alebrž žádatt aby stawowé od posa
wadnich sporů pustili, jinak žc by jejich nepoo
slnssnost co rebellie čili odboj preti zeměpánr

fe powažowala Cifať i k teto radě pťiswědčil
a za týden asi wysiawena panům tťeti odpoe

wěd cisaťská we které požadawky drotestantůw
ze stanowiska positiwnébo (kladUého) prawa
welmi dowednč se posnzowaly a odmitaly.
Když tato odpowěď na sněmu čtena byla a
na zlásstni žádost stawůw po dwakráte fe čisti
mnfela wzniklo rozjitťeni tak weliké, že proe
cestanti jimž wsseliké dálejssi dopifowánč se
zmrzelo wssichnt do pokojů cisaťských wrazia
a mocmiťe siabeho děfenim pťimťti chtěli abh
jejtch žádostem misto dal Brzo ale nmirniwsse

pe wýbor ze 2:1 ofob sestawili, jenž měl dno
wody w refoluci risaťské Uwedené wywrátiti a
profbu dťiwějssi opakowati Když spia dohotoe
wen nemohlt stawowé ť andienri jinak fe doe
ňati leč podplacenim komornika pana Bruo
ftowského. Depntace z 18 osob záležejict
odewzdala jemu tťeti replikn stawůw protestants

siých, w nižto na zrnsseni kompaktat r.1567
Marmilianem nčiněné hlawni wáha kladena a
žádáno, aby se protestantům dowolilo sskolské
wěci podle wiry swé zťiditi jal prd to i Ze

sntté pro katolith uěinili w Braze,w Krnmlowě
w Ztndťichowě Hradci a Chomútowě, kde
fobě koleje wybUdowali Ečsať poradiw se a
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rádrt swými dal 20. Marce (bťezna) 1809
protestantům krátkon odpowěd a sice čtwrton,

w nižto stawy Uapominal aby kU poradám o
jiných wěcech zemských, totiž o potťebných dau
nich bez prodleni pťikročili, co do náboženských

wěci ale že nž cifať son rozhodnon odpowěd
dal, která na wždy má w platnosti zůstati.

Odpowěd ta zbndila takowé rozlirenť
ofudna bouťe hrozUých pťewratů blizká se byti
zdála Bratťi majice teď pťewahn rozněcowali
wsseňy myslt aby t oni swobody nálwženskč
Uabylt. Brotestantssti ftawowé čtwrtoU dali odl
powčd cisaťi, w nižto zkrátka a směle fe wyja
dťili, že mimo náboženstwi žadnými jčnými
wěcmi se zabýwati nebUdoU Ale i tentokráte
odpowěděl cisať depUtaci pánůw protestantských,
že swého rozhodnuti we wěcech náboženských
erdwolá a ode stawůw že pťisně žáda, aby
jinýmt záležťtostmiseobirali (31 bťezna1609)
Kromě toho fdčlil nejwyšssi pUrťrabě stawům,

nenaplnč lč se wůle králowská, že porUčeno mn,
aby fuěm rozpustil. Na to žádali protestanti
dwoudenni lhůty na rozwaženon, awssak pur
krabě jim toliko do pťťsstiho raUa hojemstwi
popťal Za.im an Blldowecše swýmčpťátely
wypracowal w noci spiš w Uěmž uwedeny
duwody, pro které stawy protestantské na
snčnm žáduými jinými záležitostmi fe zanásseti
nechtěji Z celého obfahu spisUtoho wyswiralo

že stawowé ti Už nemini wice poUhým bojo:
wact slowem, nýbrž že chtějč pťikročiti k obrano
ným skutkum nedot doloženo od nich co wý
sledek fpolečné úmlnwd, še siednoceni za
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jeden člowěr jfouce wsselikěmn bezprawi fe
oprou, rteréby prý na některém z nich fe paa

chatč obmýssielo Spiď tento dorUčen rano na
fněmu pnrkrabimu, kterýžpťekwapen a takoměť
ohromen jeho obfahem rozpnstil sněm dodáa
waje, že ijádťeni protestantůw cifari pánn
fděliti neopomine

š. 55. BoUťliwé wlžstupy stawůw protc.
stantsiých; sUčmdrnhy w tčmš roce(1609).

Dťiwe Uežli stawowé protestantssti po pre

wém sněmU se rozessli Usnesli se na tom, že
chtťji zbrojttč se a o swé Ujmě dne 4 májc
na radnici Nowoměsiské snčmowatč, jakož i

wssecky oťolnč knizata wdslanremi Uwědomiti o
welikých pťikorách, ježto jim snásseti jestafpoln
hned jich Za sprostťedkowáni prositi To také
bez odkladu Uwedeno we skutek Nejprwé ale
woprawili posiance ď pirmem k Matiássowi o
kterém wěděli že nž rakonským a uherským
drotestantnm swobodn náboženskoll powolil a
nad to pánem země česke býti toUžil; pak re
tťem kUrfirsium protestantským k wéwodowi

aniowi z !rnnsswika a posléz i ke stawům
slezským a lužickým Nesmime tU fpolnz pas
mčti pustiti že nž tťi čtwrtiny obywatelstwa
českého byly protestantskě a že tedd tť;ko bylo
š kak ohronmon wětssinou pnstiti se w zápaů
aniž Uebýti dťemoženu

Eisať Nudolf dowěděw fe o těchto zciměs
rech, zapowěděl pťisně stawum protestantským
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wsseli!é schůzky na radnici Nowoměstské, ale
zápowědt té nedbáno; stawowé ti fcházeli fe
pťece U welikém počtU w Braze a ježto pro
ňory radnice dotčené pro tento počet nestačtly,
fhromažďowalč se wenku pod sslrým nebem pťed

kostelem Wssech Swatých; a rdyž poskancowé
jejich z ctziny še zpráwami fe wrátili fessli
se na samém hradě cčsaťském žádajice, aby
jim dowoleno bylo w jednom sale hradnim
zprawy poslancň swých wyslysseti Marně zpie
ral se Rudolf a wyhýbal požadawkllm prote
stantůw w jtchžtočele stál an Bndowec;
marně též wlny zuťčciho hněwu jejich ttfsitt a
chlácholiti usilowal aU wýborU z padesáti pán
nůw protestantských, jež před sebe pUstil, nowý

brzký sněm slibowal ťde prý tato záležitost
wesskera na potaz se wezme: protestantssti sta
wowé nedawsse fe wice rakowými sliby Uko
nejsslti zdwihli rUkou k Uebi a pťťfahalt fobě
wedpolek, že chrěji stári ža jeden člowěk a že
nikterak wespolně fe neopoUssrějire děj se co
děj, na radnicč Nowoměstské fe scházeti bUdoU
což i be; prodleni také Učiněao Hejtman krá
lowský,ftaťec Wčlém š Landsstejna, jenž
co pofel cisarský r Uim pťissel š rozčažem
aby se rozessli byl wypiskán a wpofměch dan
Bby pak wsslckui wice fe rozohnili a choulo
siiwějssi ducha odwážliwčho nabylč ličil BU
dowec odboj texltoprott cčfaři co wěc poswát
nou, Bohem na ně wloženou a započinal tue
dyž každé rokowáni š modlitbou jakož i každé

fpolečnon skončil pťisahou wssech, že fe wefpo
lek oponntěti nechtěji Wypracowán nowý dou

26?
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pio k cifaťi ode čtyr wýtečných adwokatů čen
ských, z ntchžto dwa byli lUteráni a dwa Bras
tťi, a dopio ten od ssesti deputowaných, w
jichžto čele Budowec byl zanessen k cisaťi na

hrad Když Už wečir se približil a depntowani
se newracelt nastalo welike rozčileni za pťia
činoU rozfsiťeně powěsii, že bdli na hradě zae
tknuti. TU nasialo wzteklé běhám a blUčné
pokťtkowáni po městě a bez mála byloby nž
tentokráte Ubijeni katolického dnchowenstwa
sij počátek wzalo Tu wssakobjewili fe opět
depulowani protestantůw a lžčwost roztrousse
Uých powěsti l:ila wssem jasně do očť W do:
pisU k cisaťi omlouwali se protestanti chytťe
že držťce fchůzťy proti wňli mocnáťowě ne:
chtěli nikterak swrchowané mori jeho ztenčoo
wati anobrž že prý to jen činili k jeho wlast
nimn prospěchu a pro blaho wlasii, jelikož prý
se proslýchá, že wUě xzemě mnoho wálečného
lidu Uajato, a proti Cechům už na pochod
wypraweno

W tentýž čaď dosslo Rudolfa pfani knre
firsta saského jenž swéhokanrlčredoktora Ger
stenberga k nťmU poslal a wsselijak jemU
radil aby protesiantským pdžadawkmn wyho
wěl, jinak že by prý toliko proti sobě a kU
prospěchn bratra Matiásse pracowal který už
dáwno po jeho kornně baži a ji téměť nž na
swč hlawě widi, an w jeho táboťe ustawičně
z třsicerých úst se rozlihaji slowa Rndolf musi
padnouti a kliditi se do klásstera bnď w Ty:
rolich aneb jčnam w samotuďr Slowa tato
jako meč projala reloU dnsst Rndolfowu: kUrr
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sirst konečnť proraztl. Marně teď už odporon
wali Lobkowic,Slawata aMartinic,
marnč Usilowal fám RUdolf teprw o nťkolik
neděl pozdějč fněm stawům protestantským rou
zepsati: tito Ustawičně den co den Ua něj na:
lěhali, aby snčm ten hned powolil, dokud prý
wssickni pohromadť jfoU, až konečně cisať pťere
nalěháni tomn se podal a začátek sněmU Ua
25. den máje položil.

W den tento skUtečně otewťen w Braze
pamďátný fněm, jimž wssecky poměry cirkein
w Cechách nowé troárnosti nabyly. Až pofaa
wad započat každý sněm zemský modlenim pťi
slawné mssl, kn které wssať tentokráte jen kao
tolici fe dostawili; protesiantssti stawowé .zůu
stali we fněmownč a podlé náwrhU Budowce
wykonali zde fwon modlitbn. Cisaťské náwrhy
čili ptoposice, o Uichž se rokowatimťlo, týkaly
fe pťednť otázky náboženské, pak wypsánidanť,
wyzwáni ku wsseobecnémn zbrojeni a heijeni
hranic, jakož t jiných státnich dotťeb.

Zelirož cifať seim nexxaw:hnul, ja!by náa
boženské poměry fe zťiditiměly, tedy protestanti
sami se o to pokUsili a za tou pťičinoU onwol
lili wýbor, kterýžby nějaký memorial aneb pax
mátný spiď wypracowal, w nčmžby wsseliká
pťáni protestantůw wyjádťena bylaz Hlawni
rádcowé a pracownici w tomto wýboru byli
staroměsisstideputowasli:Wáclaw Magerle
a Bldam Linhart, oba z Zednoty Bratra
ské. W memortalu tom, jenž se cisaťi oden
wzdal, žádáno, abh jak tonsistoť podoboji ta!
t untwersita pod spráwn stawňw postawena
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byla Eisať jenž tollko 8 kancliťcm Lobko:
wicem fe dyl poradil odmrssrtl žádáni proe
ttftantůw a wyjádřil se, že co do náhoženskúcb
pomťrů ma wsseeto pťi starém zůstati Welika
newole nad tonto odpowědi projewila se obromo
ným na sněmn bouťmim. deážliwý hrabě
Matčj Thnrn zkťiknul: ,Nač jesstě čaš wařřl
ťeči? Zbrojme se!e Ban BUdowec hťimal
rozlicené w osloweni swém prott pťčtomnýw
nejwyšssim úťednikům kteři taroon radu ci
faťi dali a kdhž tito wsslckni fe wymlouwalť
že tu poradť pťtwoláni nebylt padla nenáwtň
wsseeta na Lobkowice kterýž jen wyhýbamě
Budowci odpowidal. Hťimawými hlafy pro
lestantůw byli snťmowniri katoličti tak ohms
meni, že kromě Lobkowire Martinice a Slaa
waty wsslcrni (bylo jich pťeš 30) na tom se
ufnesli, neodporow tt wice požadawťům stawú
protesiantských,aasám nejwhšfsi purkrabě pťe“u
stibil, še á.xre 8e swými pťátely wyznawače
konfese od r 1575 proti wssem protiwnikum
a utlačitelUm wyjma osobn cifaře, wssemožně
chránitt a obhajowati Tn Bndowec powstaw
dčlowal stawům katolickým we jmenU proles
siantůw Zdeňkowi Bopelowl z Lobkowic kana
cliťt wssak pohrůžky činěny, ano nž tenkrále
od nětterých radeno ady prý oknem bylwda
hozen

Asi týden na to fessli se stawowé prote:
ňantssti ku poradč a složili odpowěd pro cia
saťe Wyhotowenyk tomu účelu tťi spisd:
w jednom zaznamenána ťeč, ktera na cifaře
zťizrna dýtč měla a w nižto stawowé se wyo
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jádťili, že Už nechtěji ponhými důwody se bráu
niti, nýbrž žc pewnť Uzawťeli zbrcmě fe chor
piti proti taždémn kdožby koli se opowážil je
U wiťe Utiskowati Drnhý sptš obsahowal do
sebe oprawdiwou protestaci prott dosawádnimu
ď nimi nakládáni cisaťown, a ponázáno na
to, jak sskodliwa tato politika pro Uěho samé:
do; nebo následkem jejim Už ztraceny pro něho
Ubry, NaťoUsd a Morawa, kredit zmaťen a
zemť Česká cizincemi wydrancowána Tyto
tedy pťičtny že stawy pohnUly, aby wsseobec:
non hotowost naťidilt a tolikéz daň která na
wssechny obywatele země rozdťlena býti má,
wybirati poručili. Tťeti sptš obfahowal do
sede nákreš zákona jimž cisať stawum dáwno
Už žádanon fwobodu nabožensiou Udělčti měl
Bl lento Uákreš jestit až na jedno slowo
ewandělický , kterež cisať dromčuil w
,podoboji“, onen powčstnýmajeňár ktee
rý wesskera dťáni stawů :xrotestantských nxdjá:
dťowal a falessně napocom rd nich wykládán

jsa prwý podnět dal k ohromné zkázyplné tťix
citileté wálce

W nákresU tomto wysloweny i pťehnané
a pťilissné požadawťd, jako n p aby risať
pražádného neměl wlin na konsistoťpodobojt
a na UniwersitU, nýorž aby obě jedinč pod
fpráwou ftawů protestantských stály. Tim Usif
lowali wesskero ťizeni dnchownich záležitosti
jakož i wssechnU snráwU wyUčowáni po relé

zemi do swých rnkon dostati; nebo Uniwersita
měla tenkráte tak znamenitý wliw a takowon
wydatnou mocnost, jakou za nasslch časú ma
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mtntstersiwo whnčowáni. Odňaloli se tedy cia
saťt w ten čaš, kde wťtsstna národu bdla proa
teftantská, wefskeren wliw i w cirkewnich wťa
cech i we sskolách wyšssich, zbýwalo mn jen
pramálo ze spráwh zemské; nebo tehdážnebplo
jesstť žádného stálého wojska, nebylo úťadů
policejných, politických, sondnich a sinanťných;
sslechta sama měla tehdáž w rukon fwých on!
moc, kteron nyni walné dawy úťednilůw podlč
pokynnti mornáťowa wykonáwaji. Wfsim pnie
wem mohli katolčci tenkráte ťici, že pod katoe
lickým mocnáťem méně swobody maji nešli
protesianti; nebd nemohli fami fobť woliti biu
sknpa neb arcibiskupa, woleni jeho bylot w
rnkou kr.ilowých; ale protestanri fwé hlawh
rirkewni a swon konsistoť si wolili fami.

W dotčeném nákresu žádáno a nsianoe
weno, že wssickni tťi stawowé (staw panskýš
rhtiťský, městský lWražané, Kutnohorssti a jina
města 8 ltdem poddanýmj) a wesmťš wssirkni,
kteřažkoll ke tonfesi če.ské fe pťiznáwali a pťil
znáwaji, fwé kťeskanské náboženstwi podoboji
podlé konfese této a podlé společné úmluwh
wolnč a dle libosti prowozowati fměji, aniž
kdo ,wice kompartatami Už r. 1567 zrussenými
zawazán jest; dále že stawům utrakwistictým
opčt konsistoťpodoboji se odewzdáwá, tteronž fwým
duchowenstwem dle wyznáni a nmluweni spou

lečného obnowowati mohou, jakož že fe jim
powolnje, kazatele českét Uěmecre dle swého
wyznáni Usianowiti a jtmi fary na fwých siatl
cich osazowati, aniž by jim arcibčsknp Břažský
aneb někdo jiný w tom pťekážeň smťl. Ustaa



Núkch majestátu.. 609

uoweno také, že stawům podoboji uniwersita
se odewzdawá 8 práwem schopnéa nčené mnše
co Učitele Ua ni powolaroati chwalná a pro
spčssna zaťčzeui na Ui činiti a nad obojim

tonsistoťi a Uniwersiton defexlsory Ueb zástupce
ustanowowati Defensorowé ti pak že maji ze
wssech třč stawůw stejuým počtem woleni ci
saťi we žwlássmčm seramn pifenmém jmerx
wani a od Uěho we dwou nedělich potwrzeni

býti aniž by se jim mimo záwazťy ode sta
wůw Uložené jiné powixmosti Ukládati fměld
Brodločxžtlo liby pak se ono potwrzenť cčsaťské
pro welmi dúležčté jin. zálež:tosti preš dwěUex
děle: tedy ;e jmenowanč defeusorowé splno
mocUěni jsoU wsse tak ťťdici a wykonáwati, ja
koby Uš potwrzenť cčsaťskčč)obyli dosahli Poa
sléze kdybo prý Uěkdo ze stawuw podoboji kron
mě chrámů kreré nyni majč, anebo kcere jtm
nž dťiwe pťčnalešelt we mčstech, wesnirich a
městečkách aUrb jinde chtěl jcsstě wice kostelUw

k bohosln;bč aneb sskoly ku wzděláui mládeže
whstawčtt: tedy žepáui, rytiťi Wražané Hor
nirt a měsstané jiuých králowských měň wsstcknč
dohromňdd a každý zwlásst to práwo maji
siawby takowé wolně a bež záwady od které

!oli ofoby podntkuoutj A jelikož we mUohých
králowých a králowuiných městech w Čechách
katoliri a Utrakwisté pofpolu žijč tedy že pro
zachowáni pokoje a swornostt fc naporUčuje
aby každá strana wolně a bez obmezeni swé

náboženstwi prowozowati směla, od swčho
wlastniho duchowenstwa fprawowána byla a
žádna část části něco n wiťea obťadech nepťedu
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pčsowala, aniž w prowozowáni náboženstwi,w
pochowalráni wrtwol w kosielich a na hťbito
wech aneb we wy;wáněni pťekážky kladla Zcio
dano konenť zarnčrni králowo že on i dčdi
cowe jedo trnnn nsslckUi po sobě chtťji wsseckd

tťi siawy ke konfesi české náležejčri, jejich nd
nťjssi a bndonci potomky pťi wssech těchto pra

wech chrániti a žádného jich zsrarowáni od
jakékoli stran:x, swčtské čilť dnchoweuské nikdu
a ntkterak nedoponsstěti

W črle depntare protestanlské, která trnto
nátreo powěstuého majesieitu cťfaťi odewzdati
měla bdl bradě Sltk jenž dlouhon ťečiswou
asnad jesstě wice jejim obsahem Rndolfa jl
tak unawtl a w stdri rozerwal, ;e tento pro
fwé zotaweni do pokoje podočného odessel a

depntaci přinutil spisU pťinessených na bradť
ponecbatt a 8 Uepoťizenonfr wrátiti. Zalim
prohlidali stawowé protestantssti k tomn, aby
sila jejich Ustawičně rostla, čehož i tim ťxocio
lilt že ftarý Utrakwišmuš dokonce zničili Je
sstě pťed dwaciti lety stěšowala sobč konsistoť
dododoji, že toliko dwaret mťň jeji antoritn
Uznáwá a ji se podrobuje Nonř (r 1609)

kromě Brahy žádné mčsto se k ni wice neblcka
silo Bl od té doby, co protestantssti stawowé
na fučmn rokowati počali pťicházeli Bražssti
faráťč kalissať buď jeden Ueb wire na jednoU
na sněm aby swé pťiswědčeni ke konfesi českč

a pťidruženi se ke stawňm protestantským wyslou
wčli Toliko dwa faráťi kulissni nedostawilt
se ti wssak bohUžel šádných neměli oweček
DU Už na oko se spatřowalo že starébo utrau
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kwtemn wice neni, což jesstě jasitěji se zračilo
když i ťazatelowé zCáslawského Chrudimsiédo
a Králowedradeckeho rraje w tentýž čaš na
poradách bywsse staeoUm drotestantským dopisy

zaslali, w nichžto proti starokallssné konsistoťi
fe opiralč a ohražowali Wssrcko tyto snahh
protestaUtske wydatně podporowala nniwersita
Bražská Jelikož wsseliká spráwa fskolni od ni
se obstarawala, tedy za ťeditele kterékolčwěk
sskoly jen borliwý pťiwrženec protestantiščxm
nňmowen. Dak sila Uroteňantsk.xkašdým duem
rosila a ke zničeuč katolirišmu w Čechach ru
čim krokem fpťla

W tom dřiblišila se slaronostBožioo Těla
Uš po mnoha léta Uebrala ani uniwersita

Praž ská an xxččsslanstwoprotestantskými kazac
teli swedeUé podčln w Božčtělowém průxoodu
Nikomn Uetamxlo Ua mysl ;e bw Nudolf ob
nowiti mobl rozkaz, abh Uniwersita a měsstanc
ň:oook dolčeném:l Urůwodu se dostaxxoilxy. A
přcreo neuadále rozkxz teu oběma ohlásseu kaua
cliťem a wyhrošowaxco jčm spolU těžkými poe
kutami Rozrčcťeni tťm mistrowé Uuiwersiry,

záftnpeowé nlěsta i furáťi Wražssrč nž protee
stantsstč odebrali se bxled kxe stawům žalntire
čeho fe na Uich žádá a násilně wymáhá Sta
wowé wzdoralč beš xo;dakU nnpornčtli jtm aby
rozkazu toho Ueuposlechli Yno pan Budoo
wec wyprawil je š wýborem stawďw do cin
sixťsié ka:čcelaťe a pťed Uežwyšssimč úťedniky
cčsařskými prok:lásil ro;kaz teU co rewolncio
náťský, poborlťlťwý, kancliťe Lobkowice oak
jenž rozkaz ten wydal, co .buťiče. Wodobně
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napadal na kancliťehrabě Šlik a jini pá:
nowě opakowali radu dťiwějssi, aby kancliť

wyhozeU bdl oknem, kterážto ukrutnost čim dále
tim wťtssi obliby docházela Wssr to ťancliťi
opět wytýkáno na fUěmu faměm, kam ž po:
winnosti se byl dostawil Nic nedbáno na
jeho wýmlnwu, že to jedině na poručeni mocx
náťowo Uččnil ano doloženo: onwažnjexli
fe kancliť takowých wěci an pťed feboU tak
ohromnon silu (stawů protestantských) widi co
prý nčini městu (Braze), až fe stawowé roše

jdon? ?l poněwadž prý ťaždodennč slyneti o
náttscich a pťikorách z kanceláre cisaťske po

chodicich, a odewssad prý zpráwd o zbrojem
docházeji tedy že zapotčebi aby stawowé bez
odkladU na potaz wzali otázku o zbrojenč, nea
dojdeli jich ža trč dni od cisaťe odpowěd Ua

požadawry Uáboženské Nejwyossi purkrabě pťie
slibčl sněmownitúm, že odpowěd tx.xjim za tťi
dni jistotně dana bude

W týž den co takto rokowáno (19 Jux
nia čili čerwna), pťijali jesstč stawowě poslance

slezské kteťčž we jmenn Slezska protestantům
wČechách wsst pomoc fon pťislibowali proti
každémn, ťdož by koli jim U wolněm prowoe
zowáni jejich náboženstwi bránitt chtěl Hrade

lir děčowal we jmenu stawuw dedutact slez
ské za toto pťislibeni Dne 20 Zunia zafe
poslanci slezssti na sněm se dostawčli aby sldo
sseli odpowěď na náwrh jednoty Eechům Uči
něUý kuspolečné obraně swobody náboženské
Hrabě Šli! oslowil poslance ty a Udaw zaa
rladné články takowé úmlnwy doložil, že této
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fpolečné pomoci Ušlwáno býti má prott každél
mU, kdožbykoli na stawy útok Učinil a byt fe
i jmenemcifaťowým kryl. Hrabě Sla
wata při wyprawowšni této Události dč we
fwe historič, že ono fpojeni stawůw protestant
ských Uemohlo prott nčkomu leč proti cisaťi
fmeťowati pončwadž stawowé kacoltčtřteu!rate
fami o fobč hrnbě mdli byli an počet jejich
sotwa Ua 30 fe páčiti mohl Tak unciramně
fe bčhem jeduoho roku počet katolikuwztenčil!

Z neupťilissxljemetwrdice, že Už ani čtwrtina
obywatelstwa w Čechach Uebyla katolická

W teutýž den o tťech hodčuách zká;al ci
sať stawum že odpowěd jeho je hotowa, aby
si tedy pro ni pťissli Když dle wybidUUtč ci
faťowa učiněno a odpowčd Ua fněmn tena

byla, poznali stawowé že risať nezamýssli sice
protestantům u wýwoji jejich cirkewniho žiwota
pťekážeti že ale tačé wssecko w tom steawUpo

Uechati chce w jakowém to býwalo pod Maš:
milianem ll a drahně ěafu pod Uim sanlým,
tak že cisať wsselikémn určitémn práwninm
nznáni jich wiry wyhýbá Doložil sice Rudolf,
že neUfpokojili je resolnre či rozťessenč jeho

xcelou wěc tu Ua posoUzeni a rozhodnuti ssesti

!nrsirstňm (lťem katolickým a tťem protestant
siým) podá; awssak i tento doklad erdbowěl
nikterak jejtch pťánim a tužbám Zesstč pak
wice odporowalt tomn že chce wladu nad kon
sisioťi podoboji a nniwersiton si wyhradici nec
jináče nežli jeho pťedchůdcowé a Uepťestanon
li stawowé na tom, že chce swoliti k festaweni
sondn rozhodčiho, jehož by jednon polowici
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lwli protestanti a drnhou katolici Bod nejc
wětssimi pokntami wssak že cisak stawům zapol
widá zbrojeni

Ale odpowčd tato nepťijata od protestan:

tůw a jnkkoli Rudolf zbrojeni žakazowal pťee
ee w nčm Ustawičně pokračowáno K tomu
cill dne 22 Jnnia (čerwna) sestawen wýbor
75 osob kterýž o dalssich krocich w tomto
ohledu se raditt měl a pťisahon se zawázal
že pťedmčt toho rokowáni tať dlonho tajiti
bude doknd wssecku drári hotowu stawum nec
pťedloži Zedna část tohoto wýborn zamitala
wsseliké zasťláni nowých dťipisn k cisařt a wtěo
la tomn, aby ječa o zbrojenť se rokowaťo. Nae
posledd pťere w tom siednoreno se, aby ctfaťč
odeslána byla pfaná omluwa, w nižto dUwody
Uwedeny, proč stawowé Ua jebo oddowědi pťeo
siati nemohou Ušawťeno také Morawanům
poslati popřš stawu wěcč w Čechach a žeidatl
o pomoc Wssicknč ale jednosworuě souhlasili
w náwrhu wsseobecné dotowosti; jmenowitč
hrabě ThUrn weljkoU w tom činnost prowodil

an pťewzal poťádáni spifn, jimž onano wsseo
obecná hotowosi naťizena bdtt mčla Bosianoxx
take ku Uoslancum siezským jesstě w Nraze pros
dlewajicim a tážáno le jak dy asi welirá ta
pomoe lwln, klerouby Slezsko w Uťioadnosti
Uějakébo sraženi poskytlo? Wak určeny jsou do

podrobua články obrany, počet mužstwa ustau
noweU woleni generálowé pro wedeni wálky
a direktoťi dro ustrojeni stawowské moci

W celku uspoťádáuo ssest takowých foistů
W prwém obfažcno wyjádťenčpro cisaťe; proč
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siawowě fe zbroji; w drUhém Udán soůfob
obrany a naťizeno abd každý pátý mnž l woa
jenskč slnžbč wzat a ze wssech statků a jistin

(kapitalu) aby we dwon ssestlnedělných lhuu
tach wybrána byla kontribure. We fpisil tom
jmenowáno i osoby, jimž foěťena býti měla
dttekce obranh a wojska We tťetim byl obx
fažen nákreb plnomocenstdi ježto ode stawůw
famých direktorům žminěným fe propůjčitimělo
We čtwrtém lwl anržen rewerš, jejž dirrk
toťi a generalowé stawUm dáwali že úrad
jim swěťený wěrnč a statečně sprawowati
chtěji W patem whšdwalt se Morawané abh
w čao potťebd Čechům pomábali a pťipomex
nnto jim že starýmismlouwamizawázáni jfon,
2000 jezdcú a 6000 pěssich a spolu 75000
kop grossú českých dáti na pomoc stawům čea
ským Šestým spisem byla listina jednajici o
spojeni Cechnw še Slezany Wyzwáni Morax
wanůw kn pomoci CechUm bylo hned druhěho
dne zlásstuim poselstwim odesláno

„ Kddž tdto práce wýborn dne 24 Zunia
(čemna) siawum pťedloženy bysy, lekli se nč:
kteťi ohromných wýlob 8 tatowými nodniky
nntně spojených; naposiedy ale pťece ku wssend
obecné hotowosti pťiwoleno Tu žádali poslanci
sassn w jich čele doktor Gerstenberger,
aby stawowc jim wýslechn Uopťáli Mipusstčni
jfouce sdělili jim že knrsirstowi podnji zdrawn

o jejich zbrojeui a Ujisssowali fpoln, že teuto
jejich docmáui pochwáli a bude lt třeba, i pox

mor jim poskytue Ze kterýchžto slow patruě
profwitalo že kursirst saský jakési plány neb
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tajué úmyskyco do Čech chowal Nicwssakménk
mťli poslanei tito n risaťe takowon wahn, že
fe odhodlal jčch co prostťedniku k nějakému
narownáni mezi jebon a stawy českými pos
Užiti

Zorawa o Uzawťenied stawowských ode dne

22 Junia jatož o poslanstwč do Morawy
zlomila posawádninenstnmost cisaťowU S jeho
pťiwolenim pťedložilt poskancowé sassri st:wllm
nálreš wýminek pode kterými cisať protestan
tUUl w Črchách swododU naboženskou powoliri

chce.Martisl Frůhwein jedeu šBražských
zásiuch a fpolU člen Zednoty Bratrské, čta
nákreš teU a dodawaje wýkladd k uwedeUým
wýmčnkám problásil hUed některé znřch ro
neuspokojiwé zlásstě ty, jimiž cčsať sobě nej
whšfsi fpráwU konsistoťe podoboji a Uniwersity

wyhražowal a tolikopčipousstel aby sistawowé
protestantssti kazatele fwé koekolt w Nčmecku
ordiuowati ččli poswětiti dáwali Q tomro wssat
nawrhn saských poslaneú teprwa druhého dnc

rokowano W tom pťissli poslaacowé slezssti a
wyjadťili fe že pťistupUji kU wsseobocuc horoo
wosti; a oodepsawsse ltstiml spolkowou poslali
o tom wssem do Slezska zpráwu Bo Slezau
neeb pťissli zástnpcowé města Bťewnowa a štčo

žowalt pobe Ua nstawičné natisko od tamnčj:
ssiho opata Zprawa jejich rozčřlila posluchačc
tou mčrou že jeden wywstaw nawršrwal aby
stawowé w pťipadnosti žeoy někdeo buď latk
buď kněz, Uťkoho z poddaných we jmenn cifaťe
n wěcech wiry uttskowal wfsickns za jedtn
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očlowěhpowstali a direktoťi ntiskowaněho rázně
se njali Nawrh ten jednohlasnť pťijat

Drnhého dne rokowáno nejprwé we wý
born siawowsiem o náwrhU poslanců saských
w desiti člankach, které se od majesiátného

listn jen tim růzUily, že w nich jména ,ewan
děličti stawowé užiwáno a swrchowaná moc
ktálowa nad konsistoťi podoboji a UniwersitoU
whhražena, dále že Ustanoweuo w nich, aby
obrazy z chrámU nebyly odftraněny a odbý
wani posawádnich flawnosii aby zastaweno Ue
bhlo. Qlle ani we wýborn, ani we fhromáždčni
wssech siawnw nepťifwědčeno ktěmto náwrhnm
nýbrž bonťně woláno: „Už Ueni kdy rokowatt
teď doba ku zbrojeni!“ Tak prostťednický ná:
wrh poslancůw faských minul fe ď wýsledkem

pťizniwým u Na to chtěli stawowé cifaťi
drnhý spiš zadati w němž swé šbrojenichytťe
omlouwali; dťiwe wssak nežli to we skutek u
wedli odhodlal se NUdolf jim nowý smirnd
náwrh Učiniti w němž wolné wyznawáni
tonfefe české od r 1575 se dowolowalo ale
spolU žádalo aby staré cirkewni olwčeje Ua
prosio odtlizeny nebyly, konsistoť podoboji pak

a Uniwersita oby pod nejwyšssi spráwou cifať
skon zůstaly; co do náboženské fwobody mčst
otom nic neurčeno. Nawrh ten, nejwyšfsim
purkrabim ohlássený, byl bez rozpaků od sta:
wa odmrsstěn Ban Bndowec, náčelnik
protesiantňw nechtěl nž nic wice o rokowáni
slysseti a pťiměl stawy k tomn, že dali čisti
fpiď w němž swé zbrojeni omlonwali We
spisU tom whpočitali stawowé wssecka otaloo
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wáni, jimiž žádoncnému naplněni jejich proseld

pťekaženo, a fwatoswatč prohlassowali se, žc
proti každémn moci zbraně se hájtti bndou,

kdožby koli se opowázil, je U wiťe Utiskowatt
anebo je nutiti ku pťtjeti nějaré jiné proposice

(náwrhu) sněmowné aneb lu dalssmu sněmoa
wanč Tim stawowé sami sněm wyzdwthli a na

dráhu nezákonitou fe posunulč Chtice pak jedr
náni toto osprawedlniti, dall stawowé ačtoli Už
ofmá hodina k wečern byla, pťece jesstě toto

fwé Uzawťeni o společne obraněčisti Uzawťeni
to pťekdpowalo pobouťliwou wássntwostiauwáe

dělo pádd útisku, o krerých w dťčwějssi stižnosti
38 článkn obsahujťci ani zminka nestoji, a o

ntebž, poněwadž misto a ofoby jmenowitě neo
udány, wssčm práwem twrditi lze, ze lo neni
leč pťeháněni temných powěsti, jako U p že
prý mnozi kněži a laikowé dťinncuji poddané
k wiťe katoltcké útrapami tUhébo wězenč dttim,

mrskánim násilným úst otwir. Učmapodobnými
Ukrutnosimi, dále že mrtwoly protestantůw pod
ssibeniri se pohťbiwaji a p w Tento spiď
obranný byl nrčen ktomn, aby mezi lidem
byl rozssiťen a jej co nejwice roznitil a popn
dil; protož Užiwáno w něm staré praktiky, že
cotiž wsse barwami kťlrlawými ličeno, aby co
důrozněji na lid působilo Bosléz doloženo w
něm že takowé útisky pťinutily stawy, aby
wsseobecnou hotowost naťidili a proto že wsslchni
odywatelé králowstwi se wyzýwaji kU pťispčw
kům dle odhadu (ssacowáni) od r.1598 tak
že kdo tenkráte powinen byl dati jezdce jedr
noho, nyné dwa dosiawiti má, a kdo jedml
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topU grossú platil, že nyni dwě odwesti zawáa
zán jest Bro sebráni wojska pěssibo má každý
pátý muž odweden býti na wojnn, a budeli
tťeba, má národ wesskeren co jedeU mUž poo
wstati

We spifu tom Udána také jmena náčela
nikůw a ťeditelůw relého powstanč Tťicet diu
rektoer (deset z každeho stawU) mčlo wssecku
moc w sobě souftťeťiti a pro weleni nad woja
stem nstanoweni tťi generalowé Mezi direk
tory wyskútajise we fpisntomzpánňw: Petr
Wok z Nofenberka (Bratr česiý),Ziťik
ze Šwamberka (lnteran) Zoachtm Qnu
dťej hrabč Šlič (luter), Wáclaw Wiu
lém z Ronpowa a Wáclaw Bndowec
z Budowa (Bratři čessti) Z rytiťn: Jiťi
Geršdorf z GeršdorfU, Matěj Žamo
oach ze Zampachn(luterálai), Jiťi Wan:
čura z Rehnir Ziťi Homut z Harae
s owa (Bratťi čessti), W acla w nejsiarssi
Wralislaw ž Mitrowic (luter..)Z měst
skýchdepntowaných:Ndam Linhart z
Neuenberka Wáclaw Magerle ze
Sobissek Martin Frůhweiu z Bo
doli, Chrisrof Kobcr z Koberďberku
(Bratťi čessti), Na rana el W o d ň aU sťý
zUračowa (lUt) aj Generalowč:Ma
tčj hrabě zThUrnn LeonhardKoloUna
zFelsu a Zan mladssi z Bubna

Bo pťečteni spisu w němž důwody pro
wsseobecnon hotowost Uwedeny a jeji ústroj
wyličen, tázáni opět stawowe katoličti, zdali
této wsseoberné hotowosti se pťidrnžitt chtěji,a
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když onino wyhýbawě odpowěděli, lbů!y do
druhého dne k rozmýssleni žádajice, zdwihli fe
wssickni protestantssti stawowé a pťifahali sodť
wefpolně, že pťi uzawťeni fwém o wsseobecné
hotowosti do těch hrdel a statkňw fetrwati
chtěji. Na to pozwednouce hlaw zfwých dali
znameni k odejiti ze sáln. Z odessli skutečně a
tndiž katolici zústalt sami. Qdchodem tim dali
protestantt na stozuměnou, že na toto mistp
se dostawiti nebodlaji, dokud by jim majestat

ořisli,bený wydán nebyl a že wsseliké mirné roo
kowani, bUdtž komu lilw nebo žel, nyni konec
wzalo.

š. 56. Zbrojeni:sc stawůw. WyjrdUúwúni
mczi risaťslými chwyšssimi úťchsky a mezi
dircktory ftawůw o mnjcstútč. Wydúni

jcho. Sněnl tťcti 1609.

Bo odchodu ze snčmowny rogesslř se stal
wowé, aby na wenkowč najimali žoldnéťe a
je ozbrojili, toliko jmenowani od nich direktořt
a generalowé zůstalč w Braze co prozatimni
wláda stawowská, Ubytowawsse se na radnicia
Starého města. Marnť deputace cisaťská pou
znowU whšýwala p“roteňanty, aby w sezenich
snčmowných pokračowalt, jelikož fnťm jefslě rozu
pnsstěn neni; proteňanti odnowťděli, že wssecky
porady jalowé jsoU a neUšitečné, doknd cifať
jejtch náboženským požadawkům neučtni zadost.
Misto mirného wyjedmiwáni pťtkročeno nyni
ee wssioprawdowosti knzbrojeniasc. Zástupcodé
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mťst wyzwáni, aby ku wsseobecné hotowostt
fe pťidružtli a toto swé spojeni pečeti měst
skon potwrdili čemnž oni wssirkUiochotně misto
dali wyjmouc Staré město jehož katolický
měsstanosiaDaniel Holian se zdráhalpťi
stonptti až koncčně hrozbami direktorůw pťece
k tomU pohnouti fe dal Ugawťeno rychle
3000 pěssacha 1500 jezdcú do službh wojew
ské najmouti; a skUtečně už za tři dui mčl
welečtnný hrabě Thurn 500 mnžů bramlých
pohromadě Dire!toťi wypůjčili též na rUčest
30000 kop grossů kterěž z kontribnce Ua ce
lon zem nložené zaplaceny býti mčly

Dne 28 Zunia (čerwna) zawitalt do
Brahy poslanciz kraje Chebfťého drubdy
tak katolického jenž práwě proto š nejwyšssl
skáon a nadssenosti pťijal Zana Kapistrana,
že proti HusitUm dUrazně kázal nyni wssak
byl ťraj ten lnteranifmem z Nčmecťa weskrže
Uakwassen a wedl odboj prott Eirkwi ka!olicke“,
kterouž druhdy takwěrně milowal. Deputowani
jeho pťissli ť direktorům prosice za ochranu pro
ty, jenžto je byli poslali a direktoťi jim tafo
wou ochotně pťislibilt dokládajčce, že erbme
sskajť tam komifaťe poslati aby t celý Cheb
ský kraj do zbraně wywolalt

KU prowedeni wsseobecné hotowosti pťile

penh jsoU také Ua rozich w Braže patenty,
jimiž suma daně určeUa, kterouž každý oby
watel země at pán, rotiť poddaný far.iť
messtan aneb žid wýběrčim k tomU Ustanoroe
ným prý platittmá; určenatoltkéž zbran, kterou
ťaždd pťssákaneb jezder powinenpřinesti Tčmto
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spůfobem doáleno že direktokt w krátkém čafe
weliťými prostťedky peUčžitými a zuamenitým
mnžstwem wládli

To wsse dalo se pod očima samého cisaťe
Nudolfa w Braze bydlictho Z počal nahli
žeti že nenč pomoci pro Uěho leč powolnosti
ke stawům protestantským. K takowé radil usta:x
wččně taré nejwyšssl dnrkrabě až cisať jemn i
napornčil 8 direktory U wyjednáwáni se pu
sttti Burkrabě poslal kn ssestiznich, keŠwam:
berkowi Bndowci Geršdorfowi, Michalowici
Linhartowi a Magerlowi t požádal jtch, abh
k němU na společnou poradU (konferenri) při
ssli Wyzwáni to pťijato sire ale dčreťtoťi ti
wzali spoln š sebou ke swé obranč 15 musske
týrů a 12 jezdců od ostatnich pak Uloženo
jim do nižadného se Uepousstčtirokowani ný:
brž poUze wdslysseti ro fe jim od pnrkrabiho
sdeli abh to napotom ostatnťm oznámili W
domě pnrkraběrim kam deputowauč direktorúw
se odebralt bdli mimo nejwyšssťho purkraběte
Adama ze Šternberka také pťitomnipáx
nowékatoličti?ldammladssizWaldsstejna,
pnrkrabě Ferdinand Donťn Uejwdšssi
zemskýpisaťZanz Klenowého a Bur
kart z Točnika. Qd nejwyšssthopurkraběre
učiněn náwrh, aby sněmowna rokowáni opťt

započala Když depUtowani náwrh dotčený o
statnim direktorum fdělili nechtěli tito žádného
k tomU pťiwoleni dáti pťedstťrajice, že k tačo
wému kroku žádného plnomocenstwi ode stawůw
nemaji
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Bťi nowč konferenci we které tato odpox
Pčd dana odposlancúdirektorůw:Budowce,
Zampacha, Michalowice, Magerla a
Kochana, pťitomni byli tentokráte jini čtyťi
pani tatoličti: Zan Zbyněk Zajic z Hau
senldnrka, Tibnrctuš Zďárský, Zarob
Menssik a jeden cisaťskýtajemnik Lobkowic,
Slawata a Martinic nebrali žadného podilu
w poradě té Bndowec co ťečnik depntace na
Učinťný ji nawrh o nowém rokowáni odpowě;f
del že direktoťi w žádné wyjednawáni se pU
sttti nemohou, doknd majesiátni list potwrzen
nebUdeZldamzeŠternberka projádťiw
žel swůj nad takowou pťikrosii a nesmiťliwosti
direttorúw npozornowal, že wsseobecné blaho
požadnje aby strany wefpolek se zbližowaly a
smirné náwrhy tedy, jež fe jim čtni, aby zan
mitnnty nebyld Konečně dali wyslanri tomn
misto, aby fmirné náwrhy nejprwé jim a pak
sktze ně osiatnim direktorům fděleny byly Neje
wyšssl pUrkrabě žádal nyniposiancůw, aby wy
slowili co w posiedni resolUci cisaťské fe jim
nelibi a čim by se ona od žadaněho majestátn
lisslla

Na drnhý den (2 Jnlia čili čerwence)
opět přisselk rozmlnwť š cisaťskýmiúťednikypan
Bndowec ďe ssesti soudrnhy fwými mezi nir
mtž t hrabč Slik a odpowěděl že dle jeho
nahledn na majestátu nic neni záwadného a
patli tomn tak necht prý katolici se wyjeidťi,
coby jim w něm k nelibosti bylo Tu jal se
nejwyšssi purrrabě sám objafňowati rozdily
mezi majestátem a posledni rifaťskou refoluci P
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přcdewssimwy:knul slowo: ,e w andťltčti
(stawowě), ješto se Uwádi w majestátě a po
dotkl že w Č.echach neni w nžiwánč, a že
mčsto něho raději staré slowo: podoboji por

loženo býtl má; též co do čonsistoťe Utrakwčo
sttcké že slussno aby pod Uejwyšsst spráwou cčo

saťskoUzůstala, čemU; ale deputowani odpirali
ťčonce žeby poUechánim konsistoťe pododoji w

nynějssčm stawu nu troje náboženstwi w Če
chách fe opráwnilo že ale jest wěci pťimťťeo
nějssl, abd katolici na farách kalissných od arcic
biskup: prčjtmalt kxtěze kreřčžbo Uadotom lidu
pod obojč prfoboU podáwaťt u Q nniwero
ňtě Upozornlč nejwyšssč pUrčrabě že ro slussUý
požadawek cisaťe, ady wltw na ni měl jeltkož

puwodně ntčoli od stawůw, nýbrž od cisaťe za
ložena byla a wsslckut králowě čessci jeji Uejš
wyšssl spráwu wedlx Wodobač wytýkal Ndau
ze Sternberka, že to pťilissnoň w listě maje
stámém aby prorestantt mrtwoly swé, kdeby
koli chtěli smělč pochowawatt tedy také we
chrámech katoltckých, že chtějč tudyž pťece po
smrti fpojeni miti š Cirkwi katolickou, ode
které po relý žtwor fe děltlč ano žeby i we
stoltčném chrámť a w kostrlčch mčst katolickych

u leně a BUdčlowic uu chtělčpo:
chowánč býti a tak wýfady mčst těchto jakoš
tpokojné odbýwánč katočických sinšeb Boščch
russiti

Llč tyto požadawky a xďyhraše!li cťraťowa
slussuá a sprawedlčwá byla, p xece od strauy
odbojUé zamitm:ta jfoU a wčžbrojenitčm úsilo
něji od Ui pokračowiuo Drč tčpčče pčssčch Už
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w Braze nbytowáno a jezdcowé wnť města
ua wsich wloženi do pťčbytků Tn wyjednáwal
opťt nejwhšssi pUrkrabě 8 cisaťem o požadawo
cich protestantůw a namlnwil ho jesstč kwěttsi

powolnosti Cisať žádal nyni toliko aby sloo
wo ,ewandčličti z majestatUfewypUstilo,
za to pať odewzdáwal konsistoť podoboji innte
wersitu siawům w ten spůsob aby tito jemU

nťkolir osob co defenforů nawrhli, z nichžtoxby
on polowici woliti mohl Co do pochowáni
mrtwol protestantských pánu w katolickýchchra:
mech chtěl cisať tam jedinč tomU misto dáti,
kde by onino patrant čili práwo zadáwáni
fury a powinnost Udržowáni jeji stawby jakož
t stawby chramn mělt; w kostelich, kde by par

tronat pťčuáležel katolikům, mčlo by pťiwoleni
ku pochoďáUi protestantských pánu od oněch
záwiseti Wssecky pač tyto záwazky maji prý
protestanti podepsánim úpim (rewersu) po:
twrditi

Nelze neuznawatt, že to zajisté slUssné
byly wýmiury se strany cisaťe ale direktoťt
znajice wýborně jeho slabost a mdlobU Uzawťelt
z nč co nejwice ťoťistiti Qbáwajice se aby
rnad cisať pťi nawrhowani deersoer jich fae
mdch š wolbd newyloučil zawrbli tdto smirné
Uáwrhy cisaťské docela a rozssiťowali po celé
zemi powěst, že Nudolf neslýchanýcb rewersiř

x od nich žáda a tp že je pťinntili ode wsseho
o nim wdjednáwáni puftiti Bráwč w teU čaš
(6 ZUlta) stihla do Braby žpráwa že areia
wéwoda Matiáš stawům protestantskýmw
Rakonsich wssecky požadawky Uáboženské powon
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lil. Bočal se tuddž Rudolf obáwati, že totéž
nabčdne protestanrům w Čechach, aby korunu
tu co nejdťiwe Uchwátil že tedy panowáni cio

faťowo nejdřiwe za swé wezme Druheho dne
na to pťisslipanowez Donina a Točnita
z naporučeni nejwyšssťho purkraběte k direkto:

rům a fdělili jtm že majestát Uš wyhotowen
a toliko slowo ,ewanděličtie w něm wd
necháno, za to wssať ze cifať šádá aby fe mU
dalo ruťojemstwi že direktorowc fwého úťado
wáni se wzdaji a wssecky spolky i š pťisahamt
platnoňt pozbudon

Dtrertorowé bojice fe, aby w tom nějaťé

lesit nebylo odpowčděli chytťe že toliko we
jmenU a k rozkazu siawa jednaji a že od
fpolčowáni a zbrojeni odestali nemohon, doknd
od stawůw těchto záwazků sprosseěni nebudon;
osiatně že by se to nš dawno bylo stalo kdd
by jim majestát žádaný skUtečnč wydáU a ne
toliko pťtsliben byl Dne 8 Zulia (čerwence)
posláU direkto: ům konrept (spěssný prwotný na:
kreš) majestátného listn w němž obsažen pťi
dawek že kU spráwě koUsistoťepodoboji anni
wersitd od stawč:w 1! ofob woleno býti mn
ze kterých cisať drwět whbere jimžto fe spráwa
ta napotom odewzdá ?lle t tato wýminka
byla od dtrektorúw zamitnnta; pročež fonečně
majčstát wyhotowen we fpůfobě jakowé si bdlř
siawowé protestantssci pťált W tencyž čuš
přtsili poslanci zMorawy k dtrekcorúm šr zdra
lrou že stawowé Morawssti wťelé beron úca
stenstwi w jejich náboženskě záležitosti a že jim
jkntečnou pťisliiji pomoc proti každémU (wdc
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jma cisaťe), ťdožby koli jim Uátiskp činil Mezt
poslanciMorawskýmibyl také Dionyš Slau
wata, horliwý Bratr český a spolU otec
théma Slawatd kterýw kabinetěcisaťx
ském tak horliwť wěc katolickoU zastáwal Na
dopiš Morawskýcb stawů byl kU podin pode
psán i kardinalFrantissek Dietrichstein,
o němž wime že wssude a wždycky zastáwa!
jedině wěc katolictou Widčti z toho, jar
obromnou wčtsstnn na sněmnMorawském twe
ťila strana protestantska a jak nepatrna imdlá
býti mnsela straUa katolická Bročež nikdy a
nikdr téměť nemohla proraziti a nejednou pťčr
nncena bdla podepsati lisiinh, ktere dle obsahU
ji na nejwýš protiwné byly

Dne 9 Jnlia (čerwence) odbýxuány po
siedni konferenre (ro::e.luwy poradné) o listU
ěili majestátU na fwobodu náboženskou W
toUž dobU wyjednáwali také katolici š prote:
ňanty o poměrU, kterýžby nyni mozi oběma
siranama se Utwoťitt a co prawtdlo wesoolné:
ho sobě poččUani plaliti měl Tato smlouwa
nazúwá fe porownánim a jest dle obsahu
nejhlawnějssim komeutcšrem (wýkladem) maje:
státU famého Nejčelnějssi články porojwnád.xč
toho jfou 1 Brotestanri zawaž:xjčse žekatoli
kům w ničemž Ubltžowati nechtějč anižšcčrk:w
ni jejich majetUosti něco njimatt šamýssleji 2
Kdydy w nějaké obci která čatolirkémU páml
poddána jest anebo w nějakěm králowskěm
mťsič lidé byli kreťiby ač Utrakwiňamt Uofa

wad bywsse ku konfesi české fe pťidružitt Ue
chtťli: tedy má panum tém jakož i králi na27
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wůli poneebáno býti, aby těmto osobeim da„n
byl ša faráťe lněz od arcibiskupa poswěceny.,
3. Co pochowáni mrtwol fe dotýče, nefmějt
katoliri swé mrtwě bez dowoleni protestantůw
u kosielůw těchto a naopak protestanti mrtwou
ly fwé bez dowoleni katolikůw U chrámn jejich
pochowáwati. 4. deádějixli :orotestanti k nšu
jaké katolické faťe desátek, tedy maji také pral
wo žádati, aby mrlwoly jejich n katoliclého
tostela pochowány bnlh. Odepťenlt fe jim toe
nejfou powinni desátek odwádčti. Bán jim
napotom k jiné Ukáže faťe, kde swé mrtwé poe
chowáwati maji. Totéž inaopak plati. 5. Kdye
by w králowských aneb wěnných městech ane,b
lonečně na panstwich kreilowých proteo
sianti ani kostelů ani hťbitowů ncmčlt, tedy se
jim udělnje práwo, takowé zaťiditi neb wyu
stawěti.

Smlouwa tato ďyla ode wssech direčtorlž
podepsána a pečetmi potmrzelme Z katolikn
podepfalo ji patnácte osob, pět z každého star
wU, w čele jejich nejwdšssi purkrabi. Datuw
jeji jest totéž jako na majestátu totiš ode dne
9. ania (čerwence) 1609. Listina úmlUwy
těto byla do desk Zemských wtažena, jeji origte
nal (prwopiš) jcxko oňatnč zemské wýsadd čjll
priwileje na Kurlsstýnč Uložen i stťežen, a
úmlUwq sama jak od Rudolfa cisaťe tak od
jeho nastup,re Matčásse co zákon zemslý wýo
slowně uznnna a ša taťowý prohlássena.

Ze žáwirky dotčené úmluwy widno, že
toliko poddaným na panstwich králowských b,Uď
w městečkách anebo we wsich žtjicich dle člane
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ku patého udťleno práwo stawěti chrámy. W
tom smyslU tedy i majestát fe wykládati měl
Q panstwich dnchownkm neiležejicich
Uezminčno ani w porownáni ani w majestátu:
tedy poddaným protestantským na danňwich
katolického dUchowenstwa (biskupůw neb klásscee
růw) takowš práwo nepropUjčeno

Wečir dne 9 Julia podepsal RUdolf
wyhotowený a od direkrorů siawůw škoUssruý
majestát Mimo cisaťe mělč jej také dle oby
čeje zemského kanclčť a tajemnik (sekretár)
Menzel podepsati; alc tito odepkeli toho
ťkonce, že fe to jejich swědomč pťičť Dwa
dni pozdějč podepfal se misto kancliťe nejwyšssl

pnrkrabi a misto taiemnika Menzla na rozčaz
Rndolfůw sekretáťkrálowský Ba w el Mich Ua

lessak jesstě po dwa dni hádáno adťeno
se mezi direkk.xy a mezi cifaťskými Uejwyšssčmi
úťedniky, jrťxšťožtito žádali, ox.bydirektoťi hUed

swůj úkad s!ožtli a wojskrx mjaté rošpUůili
ťakmile se xim majestat wydá; tito ale Ua
tom stáli, aby wťri tak dlonho wr swé mčťe
ponechánw bhtw, ažbd stawowxr fe opťt fesslia
obdr;ew sscxUmjestat k tomU !xčwolenč dalt by

direkroťt učinčli podlé wůle urednikú cifaťských;
dťiwe že prý fe toho odwážiti nesměji Kato?
ltčti pánowé nahližejice tedy, že wssecken odo
por 8 jejich ňranw marný, wydali majeňát
deputaci protestantské která w čele mčla Wáa
clawa š RoUpowa, Bratra českéhotédož
pána, jenž jak Uwidime takě r 1618 w odc
bojč proti králi zákonitémnhlawni roli hrál
Nejwdštsi pUrkrabě odewzdáwaje majestar doe
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ložil, že ltstkna ta wsseltké platnosti prázdna
býti má, jak mile by zbrojeni, od nčhož diřeko
tokl odeňati Uechtějl, prott wládě aneb proti
ctt cčfaťske užiwáno bylo. S nesmirným jáu
sánim pťijala depUtace majestát a zanesla ho
na S:aré město, kde hned wssickat direktorowě
fe fhromáždili, aby jej ohlédalt. Boxtěwadju
ale na KarlsstýUě jesstě uložen býti nemohh
dokud sněm zemský se nesessel, tedy jiné bezu
pečné misto pro jeho Uloženi woleno a za tas
kowé nznána radnice Nowomčstská, tterá pťede
dwčma měsicema stawům swé brány byla otel
wťela. W tentýž den, co direktorům odewzdán
majestát, naporUčeno také cifaťem, aby se proa
půjčeni fwobody náboženské otewťeným manu
datem po celé zemi ohlásilo. W mandatě tow
powoláwal cisař siawy zafe na sněm a tit,o
bez průtahu k nčmn se„dostawilč. Tote“ž odlaa
sseni Učiněno takéj po Cechách skrze dtrektory.

Tak prwni wýstup welkébo diwadla, jež
bržo nál:edow.xti mělo, dohrán! Eifať se tomu
podwolil, že whžǧláwáni wiry protestantské co
opráwUčné w Cechách Uznal. Teď owssem
jesstě o to se jednalo, jakby opráwnťni toto w
žiwotě skutečném se prowésti mělo. W Událoo
stech posud ličených nelze Uepozorowati, že
Bratťi welké měli účasienstwi w dobýwáni mae
jestátn, ano lze ťicč, že Budowec, člen Zednoa
ty Bratrské, skoro na polo fám jeho dobdl.
SpolU tťeba nepťehlidnonti, že wira Bratrská
nejprwé w lidu poddaněm koťeny pUstila a
potom teprw i mezi pány jeho sobť člend šťe
skala. LUteranská wira wssač nejprwé oblibena
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a pťtjata byla od panůw a potom teprwa od
těchto wnncena poddaným. Bozorowati také
že luteranské dUchowenstwo w těchto zapasich
skoro žádnon anebo jen welmi podťizenou činu

nost wywijelo a že téměť wssecko od sslechty
jedinč pochodtlo a od ni wybudowúno bylo
Tolito dnchownici Bratrůw na pany fwé fone
wěrce horltwč a wydatnť pňsobilč Jač bidné
w tedy mUselo býti dnchowenstwo protestante

ske jemUž trhdáž od pánůw lUteranských lid
poddaný co stádce Christowo fwěťrn!

š. 57. Swoboda Uúbošenskúi Slezmlům
a LUšičanům sc Udělnje.

Morawa nž prwé požiwala fwobody ná
bo ensiě Čechowc protestaUtssrč bdli ji mmi

drawě podosálx nezbýwaly Uež Slezh a Lue
žtce, aby wo rossech zemich ke koruně české Uáa
ležejicich wo rost U wyznánš nx.iboženském pac
nowala

Q to nyni poslaUci Slezanů protestant
ských w Braže U Rndolfa wssemožně se zasa
zowali jfoure w tom ode stawůw nekatolických
w Eechách důrazně podporowáni Zedna toe
liko wěc byla tomuto zaměru kamenem záwad:
ným: siawowé čessri stáli neoblomně na tom
aby cisať Nudolf potwrdil fmlouwu, kteroU;
byli nrdáon (w čerwnU)še Slezany kUwzá
jemněmn odhajowáni fwě nekatolické wiry U;a
wťeli Dle smlonwu této wybražowali fobě
protestanti w Čechách a we Slezskn práwo
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že proti každémn, kdožby koli jim w nabožena
ském ohledn ubližiti chtěl brannon Utoci wy
stoupiti fměji Botwrdilli Rudolf tarowou
smlonwn: postawil wedlé fwé swrchowané mocl
jinou jemU rownon w zemi a protestanti w
Čechách i Slezsku we sporechookatolikd o
práwech náboženských rozhodowali sami Ký
diw že Rudolf proti takowé fmlouwě která
moc jeho králowskon podwracela Ustawičně fr
špiral a ji nikterak potwrditi nechtěl?

Ble ftawowé protestantssri, kteťi na osmý
den po wydáni majestátn se opčt w Braze
sieli nejexom nedali powolnosti mista nýbrž
nowýeb wýhod a práw na Nudolfowi wymao

hali Bro wětssl důraž swých žádosti neroz
Uustili wálečného lidu nedáwno febraného a
omlouwali to U cifaťe tim že prý Slešanůw
jesstě majestát newydán Zelikož wěděli že
kancliť pan Zdenčk z Lobkowic neustale
lrotč majestátu mluwil a podpisu fwěho rozn
hodně odepťel: tedy stawowé dotčeni o jebo

jesazeni z úťadU úsilowně pracowali zastťrajice
zásst swou náboženskoU obwiňowánim ho z nea
poctiwosic U wčceeb sinančUých Dále žadali,
aby fmlonwa jejich še Slezany bez prUtahu
potwrzena a wsse jim powoleno bylo, co ptoo

wrdeni majestátU w žiwotč skutečněmUmožňuje
Bročež nastonpáUo Ua to aby soUd žemskú ž
ťatoliků i protesiantU w rowném počtU sestáa

wal aby cisať zťizeni, jež stawowé konsiňoťi
swe a úťadU defensorů datč obmýssleji, febweis
lil; pak aby nowý záron obraUy zemské na
potaz wzat a wssem posawadnim podnirům stao
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wowským odpnssrěni a zapomennti (amnestie)
xdez prodleni pťiťknuto bylo

K žádostem práwě wyličeným ponejwice
Rndolf pťtwolil Doliko fmlonwy še Slezany
jakož i náwrhn, aby defensorowé práwo měli,
siezdy fwoláwati daně rozpifowari a podobné
potwrdlti nechtěl protoše wssim práwem wtom,

ztenčowáni swé králowsk:e. moci wřděl Ble
stawowé protestantssri chtějice na Slezanech
miti spojence a sdoiuobránce fwých práw, wlox

žili do desk šemských wyjádťenť že pťefe wsse
ckerl odpor cipařúw defensorum plnomoceňstwi

Udělili aby wssem požadawkum we smlouwě
še Slezany wdsloweným fe wyhowělo a bUe
de:li tťeba t fbirky deněz w jakéčolt sumč na
společné útraty drotestanmw i katolčkúwfe za:
ťidily Nejwyšssi purkrabě pan Bdam ze
Šternberka sice Uáležitěwe jmenUNudol
fowU takowé stawůw jednáni týral a jmexwa
witě žádal aby lid walečný od nich ro;mlsstěa
byl poněwadž wddaným majestátem prorestemr
tům swoboda nábo;enska uš pojisscěuajest ale
pan Budowec zBudowa co Uačelnik protra
stantůw odpowěděl že wýtka ta jest neforao
wedliwá jelikož list majestataý až doposud orý
fe rowná wýborně pťjpraweué hostiuě, trjižta
požitba wssač jim jesscě popťana neni ?lš dea
fensorowé prý potťebuým opatťeni bUdou pl
Uomocenstwim, pak teorwa že počne požrwáni
swobody nábo;enské Koyž pťeš to wsse nejr
wyšssi pmkrabč proti tomu se zdiral aby dee

fensorowé prakoo mřlt w rozepřich me;ř katon
liky a protestanty wzniklých wsseobché faezdy



634 Zádosti stawůw prot. naplněnh.

fwoláwati: dornčeU jemn pro cisaťe náwrb

stawů w nčmž ustanoweno že toliko we wssech
dňležitých pádech defenforům prawo pťiflu
sseti má aby nejwyšssi úťeduiky t soudce a

zkaždeho kraje ssest zástnpců protestantůw ku
posonzeni a rozhodnuti rozepťe powolali Nen
mohlaliby radou touto wěc soorná fe narowa

nati tedd má ku sněmn nejbliže pťisstimu ods
ročena býti Bro méně duležite fpory, na del
fatek patronat a soukromý majetek se potahne
jici bUď festawen soud ze 24 členů kteťi por
lowičkoU od katolikú a drubou polowiri od

protestantůw wolenii pťisaboU k náležitemu
zastawáni úťadn swého zawá;ani býti maji

Cifař wida že wetssmě fuěmn odolati
nemůže, pťifwčdčil Uáwrhům práwě nwedeným
Toltkež dal wyhotowiti ltstinn, kteronš stawúm
wsse což bylo Urážliwého w behn událofti po
sledUich podčsslo promimxť a ničimž zlým zdoa
minati Uechtťl Lčstina ta byla ode wssech Uej
wyšsslch úťedniťU a fouch karoltclých podex
psána, wyjmaSlawatU a Marttnice,
kterým ša to pan Budowec z Budowa weťej

nč oznámil, že bndoucnč orotestautt pťikaždém
skracowáni swýcb práw toltro je dwa za tajně
prodce miti bUdoU

Kddž konečně siawowé son často opakoa
wanU wýhružku.wyplni.č, že smlouwy swé ďe
Slezany neodestanon a dcsensorúm plnomoe
censtwi daji, adh peněžitou a obrannou silon
Slezemum kn zdaru protestanttšmU pťtsoěrt
modli: Uowolil Rudo!f jich žádoňem jimiž tae
neoblomně na neho nastupowali, a dne 20
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Srpna (lugnsta) podepfal i pro Slezd mjec
stalný list. Současně také obywatelúm Kladska,
ktaje Cbebskeho a stawům LUžtckýmtutéš swoo
lwdu náboženskou pťipowěděl Timto fpůeobem
nabhly wssecky země ke kornně české náležtté
wolnosti U prowozowánť wiry

š. 58. Borownúni mezi luterany a Bra:
tťimi (r 1609)

Eisať Rudolf Udělilmajestátem protestante
ským siawum swobodu nábozenskon pod tou
wýminkoU, aby fe sami mezi seboU sjednotili
majice jednU konfefi čili jedno wyznáni
wiry, totiž konfesičeskon,ajednu společnon
konfistoť pod oboji kteronž jim cifať
rowněž jako i akademič čili UsúwersitU Braž
skon k ťizeni odewzdati dťislibil Nebo takto
čteme w majestátu: My Rudolf a t d ť
tomU powolowati moc a práwo dáwatt ráčio
me aby často dorčeui stawowé podoboji kreťi
se koii k dotčeue konfesi čefké dťimalia
pťiznawaji žádllého newymiňnjice nabo;enstwi
fwé kťestansképodoboji oodlé tež toufčfe a
fwého mezi febou Učinťného porownáni a
sjednoceni wolněa fwobodaěwssUdyana
wsselikém mistě prowozowati a wykouaroati
Uohli D.ileji týmž stawům také pod obojim
tnro zwlássmi milost ániti a jčm wssem tťem
siawúm dodoboji ť též konfe st se pťiznáwac
jicim konststoť Bražfroxa dolejssixee)

e) Konsistoř katolic!a Uazúwána hokejsll, žc na hradť bhla, !dc
az posawad jest
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(podoboji) w moc a opatrowáni jejich zafe
dáwati a k tomn milostiwť powolowati ráči
me abd tiž siednoceni stawowěpodoboji tonž
konslstoť knčzstwem sroúm podlé též
konfesi a fnesseni fwého obnowiti a
též knťzstwo, jak české tak německé, podlé nl
ťiditi dáti anebo ťizené na fwe kolatury bez
wsselijaké pťekážky arcibiskupa Bražského anedo
kobo jiného dosazowati pťijimati: nicméně i
akademii Bražsťoll od starodáwnastrar
ně podoboji Uáležejici kteroUž jim stawům ďe
wssim jejim pťislussenstwim tolikéž w uloc jeu
jich milostiwě dáwatť ráčime tak aby ji mužt

hodUými a nčendmi osazowati, dobre chwaliu
tebné ťády naťizowari, a nad tim obojimz
prosiťedk:l swého jisté osobh za defenfory
(zásiudre hajitele) naťiditi mohll

Bodlé slow majestátu měli se tedy prote
stanti w Čechách nejorwé mezi sebou porowa
Unti a sjednotiti, sčojeni pak jsonre jrdnou kono
fesi českoU a jeduon konsistoťi měli we sworu
nosti a pokoji Uáboženstwi swě woluě prowoc
zowati i UniwersitoU wládnouti a defensoru

čili obhájce mitč ktekčby nad zacbowánim práw
těchto bděli Ku porownáni a sxednoreni mezi
feboU poháněla protestanty Už wdčitka satolčku,
že neni n nich ani jednoty n wiťe ani jedno
ty w obťadech, že U nich misto pewně nrčitč
prawdy panuji samé měnliwé domněnky, tak Ze
rokik hlaw tolik smyslů že pak tato nesiednou
cenost a měniwost nejjistějssim jestit zuamenim
neprawdy a bludu Yby tento sprawedliwý
náťek se febe swedlt a soolU wýmiukám majeo
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siatn whhowěli podlé něhož jen dwoje wyznáe
ni naboženské katolicke totiž a českoprotestantskě
wzemi panowati mělo: shromáždili se hned
po wydáni majestátu dUchownict lUteranssti a
Bratrssti, aby o spufobě sjednoceni a porow
náni rokowali Ze starssich Bralrskýcb dostaa
wili se do Brahh Lanec a Kťižek (CrUcix
ger), seniorowé z Morawd, a mimo ně Koe
nečný a CdrUš starssiz Čech K roko
lrani tomn pťiwoláni též čtyťi profeforowé z
nniwersily,jmenowitč:MBacháčeč rektor
a mistrowéKampan Skála a Mathe
benš Z ducbowensiwa českolUteransiéhobyli
na sjezdu dťitomni čtyrč faráťowé: Eliáš
Šud ze Semantna faráť Týnský,Ziťi
Hannš Jeremiáš Denhard a Wá
claw Klemenš Mužowé ttto bdli nš dťi:
we welikoU horliwost U wěcech náboženskýeb
ofwčdčili a měli i ndni wyznánč české co nejx

snažněji bájitt jak proti Bratrum tak i :droti
Uěmrckým luteranum kteťi wýhradnč konfefe

Blugšdutské se přidržnjire téš fwé dUwčrniku
l tomnto porownánx byli poslali

Brwnčm dnem Blugusta čili srdna šapox
čalo rokowáni shrrmáždčných kazatelU w koleji
Karlowě W pozdťjssich sezenich brali účast i
členowé stawuw Zednáno o pťijeti jednoho
wyznáni toti; českčho o spusobn zaťizeni jedné
fpolečné konsistoťe, o cirkewni káznč a pofwě:
ceni dnebownich W prwni polowiri měsice
AUgnsta wssak necbtělo se dilo sjednoceniniktea
snk dařiti. Usldssew o tom w Tťebont pan
Betr Wokz Rosenberka poslalslUžebni
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kem swým direkkorUm list ode dne 16 ?lug.
(1609), w nťmž nejwětssč fhowiwawost kBraa
trům miti radil a ! sjednoceni oboji strany
prostťedek nawrhowal kterébo Už w době mi
nUlé š prospěchem užito w Bolsku, totiž jakčsi
zewnějssiporownáni a foojeni idoložil: Bur
lolw dobťe abyste siednocenť kterě se stalo

w králowstwi Bolském mezi ewangelčkya Bra
tťimi fobě pťeččsti dáti ráčili Narážel tu
pan Wetr aNofenberka na dwoji Událost z
čafu pťedesslšho Kddž totiž Bratťi za Fer:
dinanda l z Čech wypo:oěšenč l 1519 do
Bruš fe odebrali Učinili tam porownáni 8
obcemi lUterauskúšm Uťč;náoljice fe twárně čtli
Ua oko ku konfesi Augšpnrské a obcujice i jen
jtch bohoslražbám, když wlastnčch miti nemooli.
Bodobaě porowuali fe w Wolskul 1570 8
odcemi Augšourské t belwetskéroufese kterébož
porownáni pťiklad jesslě 1616 w mestě Dorxmi
wtděti bylo an we wssech čtorech tamuějsslch
kostelich lUteranských nejen pastorowč ewangex
ličti, nýbr;t dUchownčci Brarrsslť bohoslu;by
konali Nřmečtč ka;atelowé bdli konfese Bugš:
purské polssri konfese Bratrskě, a kázali z jen

dačch ka;atelnic jedxlěm a tým; poslncbačum
oboji; sloužili také jedněmi a týmiž fwátostmi
u jednodo a téhož oltáťe, jedněm a týmž koa
mUnitaUtum

Bodobnč i Udni učtněno w Čechách. Brelp
tťt wyřkuuli že konfesi českou dle podňaty přie
jimajť Kazatelowé luteranssci německého jar
zyka pak ziskani tim že upozorněni prede wsslm
od českýchluceranú na podstarnou srownalost
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české konfefe 8 angšpurskoU a že boboslUžby
zaťizend podlé spůrodU LUtberowa 8 opomtnun
tim wsseho co podoboji w Čechách až do ceto
chwile z katolických odťadů byli zachowawali.

Wesskery totiš boboslužby obmezeuo tollčo na
kázani a pifně Dne 20 Yugusta sestawen
také wýborz laikuw který práce důwěruikú
dnchownich ponžiw rychle náčreš fpolečné kona
siňoťe pro lUterany a Brarry dodotoxotl. W
čaů těchto rokowáni poručeno také Bratrúm a

jejich ochráncům aby co obzwlássrniho we soox
rech swých maji jmenowitě ňrand ťadn a ká:
zně direktorum ukázali To když Učiněao,
čteU jest popiš ťádu tobo od pánU z Zeduocy
mezi pány direktory, pť,i ktere priležitosti hrabě
Zoachim Qndťej Slik, jakBratťtpozdéjt
wyprawowali se prý wyjádťil: „Wrawě apou
sscolský ťad coby dližsstho dýci mohlo!e

W Uákresn fpolečné kousiňoťe od wýborn
laikň wdpracowaném čiuěny Bratrům takowa
powoleni, která je dorela Upokojiri mohla
Směli totiž podršeti waj zwlásscai ťád swou
wlastni kázeň, a nitdo jich proto hauěti Ue:
fmel; toltko společnou mělt š lUterany koUsi
stoť w Uč; pak wedlé admčnistratora lUteraUa
siédo zasedal take seuior čili starfsi z Jednoty
Bratrské a mimo něbo jesstě dwa duchowuici

štéše Zednoty wedlé pčrt dUchoinčU luterane
ských K doplněni počtu dwanáctt osob znčchž
kousistoť foolečná sestawati měla, pťibráni jdoU

taťé tťi dmoěrnici Uniwersity Bražské Čekanci
stawn duchowniho měli dle nákrexu toho wzá
jemně swěceni býci, tak aby administratori na



610 Cpoleěmi lonsistoť protestantůw.

Bratrskě fenior i na lureranskě čekance tnre
wzkládal swěceUi oý katolického arcil!isknpas

jakož i swěceni od lUteranských snperintendentů
w ťxssi německé mělo též pro ty, kteťč českoe
protestantské konsisioťise podťidili platnost mitt
Batronům čilikolatorům powoleno dosazowati
na faro jakekoli dUchowni al lnteranské ncd
Bratrské bylili jen we fnojeni š konsistoťičas
sto jmenowanou Článek tento poslednť byl
obzwlásstně pťizniw Bratrům poněwad; pánoe

wé protestantssri skoro nejraději duchowniky
Bratrské swým poddaným za wůdce dáwalt.
Tato pouze zewnějssi jednota, nťi které Braa
trům wssecky zwlásstnosti ponechány, omluwena

tim, že se ťeklo: Jelikoš fe řessrš na ten čac x
newidi jakbd wssecko českécirkwe (protčstautské)
na jeden spúsob pťtwedeny býti mobly, tedy
dowoleno Bratrům abd pťi témž ťádn fwém
zůstáwali modli dokudžby dokonalejssiho něco
cožby wssechněm společné bylo neUkašal Bůd.

Nákreš toholo porownáni nejlépe poznati
lzez llstu we kterém siawowě protestantssti
rifaťi o dotčeuém pororonáui zdráw!l dáwaji
ťkoure: Co se siednoceni Uasseho, jčmž jfmc
U wiťe nassi kťeskanské za jedno Učiněni, doe
týce (njisssujeme), že w tom wfsickai špomori
Boži k swémuffpa!eni wěrnč státi Bána Boa
ha nasseho nade wssecko mesowati, jeho swaa

tým slowem w téš konfesi české obfaženém fe
ťiditi w lásce a milowáni ťťestanském spoln
zůstáwatt sobě wespoler we wssem dobrcm nm
pomocni býti a febe ochraňowatř chceme a
mame Co se pak dosazowáni do kousistoťe
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knčzstwa a swťceni jebo dotýče takto jsme se

fpolečně o to mezi sebon fnesli a namlUwili
že máme wywoliti a wubrati z knězstwa naa
sseho podoboji mnže pobožžného Učeného hox
dněbo obcowáni slechetnélho a žiwota pťiklada
dnélyoza administratora, k němUž jiných
pět kněži těš podoboji ša konsiňoriány pťidati,
a k tomU šťněži kceťižzZednoty Bratre
ské jmenowánibyli jednoho za starssiho,
kterýž bned po admtnistratorowi fwé misto mitt
má a k tomn jinc dwa kněži z téhož kněz:
stwa a od tehož knězstwa wolene, dofadiri a
týš administrator š týmiš wssemi kněžimi i
také spolUďe tťemi ofobamiz profefoe
ruw akademie Bražské lteťiždo tékon
sisioťe dosazeni bndou maji společně w konsiu
stoři Bražskč fedati fondy omanželstwi a jtné
duchowni wťct také společně konati, jakž pox
tomně jim na to jistá instrnkce wedlé čebo se
ťiditia sprawowati powtnni budoU wydána
býti má: wssať co se swěceni knězstwa dotýče
otom lento ťád žachowán býti má aby ada
mtnisirator sám spolU še fwým knězstwem do
též konsistoťe dofazeným mládence a osoby ry,
tteťiby od kolatorů swých še wssech stawůw

powoláni ak tomn spůsobni byli, wedlé též
konfese české od Zeho Milosti Eifaťské nám

polwrzené eraminowal (zkonssel) na Učenii
obcowáni jejich sč wyptáwal a ty kteťižby kn
spráwě a ťádu téhož administratora pťťslUsseli
na knězsiwifwětil a na ně ruce wzkládal na
kteréž také i týž Starfsi rnce wzkladati ma,a
kdožby toho ze wssech stawůw kralowstwi českě
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ho na témž administratorowt a jeho knťzstn
požádal aby jemu aneb jtm kněze ze fwčho
ťádu a fwecenč na kolaturn a faru jeho nelw
jich dosadil má to učmiti w čemž jcmu týž
často psaný Starssi žadné pťeka ky čiuitč ner
má Týž pak administrator žadn mn ze wssech
tťi siawuw králowstwi českého na jich kolatury,
bez wnle a wědomi jich, žadUého kaěze dosau
zowati a zase wnzdwihowati aw jich knčzstwu,
kteréby kdo na swých kolaturách měl neb bna.
doucně miti chtěl žádné pťefážky činiti nemá.
Naprotl tomu také tož Starssi kuězstwo kte
ťiž se z Zednoty Bratrské jmenowali 8
jiuým swým knězstwem ma ty osoby w ťádna
w stranč sich, kleťťžby se na kuězstwo oddác
wali a k tomu od nieb ša bodnéa spůfobné
uznáni bdli že se Učeni toho w téžakoafesi čea

ské odfa;eného drži a pťidrželi stale chtěji,
eš:aminowatt a je spůsobem a ťádem mezi nir
mi zwyklým na knťzstwi ordinowati a pofwťr
cowati ruce na ně i týž swrchu psaný admt:
nistrator quládati má Takowé pak knězstwo
fwěceni fwého týž Starssi š radou ťnčzstwa
fwého na fary a kolatUry, kdožby ho ša to
pošadal aneb oni toho potťebU mezi posluchačt

nznalt dosozowatč má w čemž jemu toltktéǧtýž adminiňrator, a tak oba fobě aUeb jed
drubým žádné pťekážky činiti nema a nemaji
nižádným spnsobem ale knždý pťi fwých ťáe
dech a ceremoniich i soůsobech zůstáwati, a kn
swatémn sebe milowáui w lásce a fworuosti
mezi sedou pťebýwáui sobě fpolečně podlé po:
wlnnosti, kteráž jim na to wydána býti ma,
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sionžitt masi, jakožto ti kteťiž se k jedné
wx“ťe a konfefi české od Zeho Milosti
Cisaťské nám majestátem potwrzené pťčzná:
waji a w tom sjednoceni jfou

Toto porownáni a fpolečné konsistoťezťi
zeni jak nUle scxpsáno bylo stawum protestantr
ským, luteranským iBratrským na staroměst
ské radnici fhromážděným dne 22 BngUsta
čťlt srpna od direktorU pťečteno 8 dotá;kon,
odliijili sobě so wsslcknitťl stawowéawssecla
obec? a chtěji:li tu co pooprawjti? Z nalezla
se jedna osoba (pan Zan ze Sezimowa
Onstť), kleréž se to spolčeni duchowenstwa

lUteranskeho š Bratrským duchoweustwem Ueli
bilo: prawic že tim konsistoť bude dwojtta:
a chtějic, aby mezi wssemi jeden ťád a ceree
monie byly Blle wssickni, pťedně direkloťi
potom sinwowé a wssecka obec nejednou ale

několikráte hlasy swými mocně se ohlassowali,
že jest to prý tak dobťe pro wzdělánč cťrkwe
Božč we swornosti a lásce sepsáno aže neni
co oprawowati nýbrš Bámx BohU zač děko:
wati a žádatt aby to stálé a pewne bylo ?l
kddž pan Jan Qusstěcký potahna po fobě jiné
třt z pánů, dne 28 Septembra čili záťť mezt
pány stawy siednocené se nedostawili a oznáx
meno bylo že w domě Bánč pospolu jsou
jinou jakoUsi konsistoťe formU fpisilji wyslalt
stawowéz proňťedku swěho pax:a Karlaz
Wartenberka, panaLitwčna žNičaU
panaZiťi!a Gerštorfa panaMatiasse
Zampacha, pana Walentina Kochae
na, pana Bdama Wopichn, aby oněm
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ktyrem pánům wyťidili že stawowé siednoceni
o podtwenim doslýchaji kterak tťi neb čtyry
ofoby směji fe o to pokusiti abd to, co json

pťedessle š jinými společně zawťeli Uynč na
prawowatč chtčli, že k tomU páni stawowc ne
dopnsti: a protož aby mezi nč pťissli. Ble pan
Qusstěeký omluwil se nemoci ťka, že nž z mu
dťle z lůška nescházi, a jřni jiUým: toliko pan
Rarek starssi še Wchhnicu naTeplici
:eťissel A tU wsstckni tťt páni stawowé Uesmir
ně sobětcxskkzepana Bťecha z Hodějowa
ťečnika swél:o siěžowali proti těm, kteťišby to
siednoceni mezi duchowenstwem jejich a dnchoa
wenstwem Bratrským stalé russrtť neb w něm
co oprawowati cbtěli Bl Urotož welikými hlasy
(po promluweni prma ž Hodějowa) jeden pkeď
drUhého žádali abn so to porownáni po druhě
četlo a aby fe k nťmn každý zwlásstč pťimlon
wal Což se i stalo Z pťižnáwali se wsslcťni
do jednoho k tomU porownán a blasy wese
kými mlUwili aby zloťeěený a proklatý a ncu
pťitel Boži Eirkwe a wlasti bnl kdoby to rn
sslti chtčl napominajice jedni drubých, add se
tpodepsaťi: coš se ode wssecb stalo. Bolom
dne 3 thobra čili ťijna (kdyš se Užduchowen
stwo protestantské české č německé zcelěho kra
lowstwi do Brahy obeslaUé bylo sesslo), opět

w plném wssech tťi stawů slpromaáǧděni tentýžfpiď a snessenč o konsistoťi fpolečn čteno bylo
jaro i naproti tomn sepsáni od pana Ousstěckě
ho a od těch teteťčš nim drželi nčiněné we

kterémž se zwlásstnosti Bratrůw, jejich ťády„
swěceni a bohoslužby nenznáwaly, aniž se jlm
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psáwo pťiťikalo, pťi každě obci ťosiel sobě dle
llbosti wystawěti. Zl tU opět jednomyrslnč wssachx
ni prwé to porownáni schwálili, druhé zawre
bli, a kteťiž nejprwé podepsáui nebyli, podpte
sowali fe Uyni: kromě „jesstě pana Qusstěcu x
kého a pana hraďěte Slika, z nřchžjeden
t drubý omluwčl swon činil. Ban hrabě ťekl:
že toho z ::eltbosti k Zednotě Bratrské nečini,
wěda, šeby jiln pťed Bohem i pťede wssun
swětem kťiwda bhla, kdyby š jinými podoboji
pofawád wěrně, jako w nějaké rozkossné za:
hra?ě kopáUim a sstaěpowánim pracowawsse,
nyni, když prý ta šabrada Uxžiteknésti má, toa
ho účaftni býti neměli; awssať že má swé pťlo
činy proč podepsati nemůže. Nic méně wssak
na tťeti den potom ssesteho Qřtobra podedsal
ťťa: že Orý dilu Božimn, kteréž w jednosworu
nosii wssech stawů wtděl, a sstastnému té wěct
k cili dochášeni pťekážeti nechre. ?l wedlé Uě:
ho t jtni, kteřiž lomn porownánč prwé odporoe
wals, podpisowali. „Y tak tutoe, dokládaji
Bratťi we fwém „thásseui na spiš proti Zeo
dnotě Bratrské od Samuele Martiniae (str. 51),
Bán BUh Uťepěkné spojeUi z milosti swé nčia
niti ráččl. Z radowali se pánowé protestantsscť
ťkouce: še porownánim takowým mezi oběma,
ewangeltko a Bratťimi, rozwršena zeď, ktera
sskodliwě běžici kyselosii a nenáwisti půfobila a
umožnčxxo prý, abh wssarkni byli jedna dusse a
jedUo srdre. Bodobné Ujisstowáni, jak Už dťil
we podotčeno, dáno i risaťi Rudolfowi, že Už
nyndl wssicknt (Luteráni a Bratli) jfon
za jedno. KU kterýmžto slowUm SamUel
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Martin, horliwý lnteran a nepťitel Bratrůw,
nčinil poznámkU ťka: ,Pěraě jsme za jedao
až každý wlaš růžno se ježi e (Str 185 spisn
jeho: „.eOdrana )

Už dne 3 thobra 1609 když w kolejt
Karlowské we schúzce protestantskěho dnchowenl
stwa obojiho jazdka čtena byla konfese českaw
českémi německém jazyku powstal odpor oe

strnny německých kazatelu jeuž obdršewsse kaž
dý jeden němecťý elemplať dotčene čonfejewy
zwáni byli aby, pokUdžbo se komu co w ni
nepťipaduého prawdě widčlo Uctiwě oznámčlú
Kazatelowé němečti U pťitomnosti direktorúw
ozwali se, že oni ke konesi české pťihlásici se
nemohou pokudžby ona na odporkonfeslňngš
bUrské byla kterouž oni prý jedtně za UčeUč
drawé maji Na jejich ťeč oddowěděl wš jme
UU stawúw pan Nacek starssi ze Wchdnic,
že ťonfese česka podstatnč drý 8 ?l:rgšburskou
fe srownáwá a toto ubezpečeni několikráte opuo
kowal na čemž kašatelowé dotčeni ponekud
pťestalt.

š. 59. Připrawa l wolenč administratora
n ostatnich člrnň koslsistoťe protrstuntské.

Nútreš žařichť toUsistoťra služrb Bošťch.

Den ssesiý měsice thobra ččlt ťijna bdť

Určen k wolbť adulinistratora. Za ton pťičiunoU shromáždilo fe dUchowensiwo protestantskě
w !olext Karlowě ťde skťině dobťe Uzawťena
dyla nchystána, aby každý wolič do ni sij
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hlaď na cedulce napsaný wložtti mohl. thUď
mčla skťině ta na radnici zanessena býti

Wyhtadili pak fobě stawowé prawa ze
tťi čekancU, jež by jim woliči pro adminisirau
torstwi nawrhli, jednoho dle libosti wywoliti.
Dále aby Uowý administrator prott wypracon
wanémn nákresu porownáni a slUžeb Božich
něco namitatř fe neodwážil: byl nakreš dotčeu

ný opťt wesskerémU fboru dUchowenskčmU čten
a když wfsicťni jednoblafně jexj fchwálili zaděa
no teprwa „Bťijď DUchU fwatý!e MlUwčim

stawowským, jenž shromážděné duchowenstwo
nekatoltcké kU takowěmn porownáUť pohnnl byl
nan Waclaw z Roupowa

Nákreš často fpomemlcý slošen ze dwoll
hlawnich částť z nichžto prwa Ua zaťizeni kouu
sssioťe drnha na UdpoťadáUi služ!b Božich fe
wztahowala Ydministratorowi a konsistořiUlo:
ženo nad čistoton nčeni bditi a onomU (admi
nistratorowi) pťedepfán i spůfob jakým čeťanre
siawn dnchowniho wyfwěcowati a ď pťiswědče:
nim kollatorowým na fary posilati mci Nebo
tatto zniprwýadrUhýčláUet nákresu: ,1 BťedY
ně admintstrator a celá konsistoť powinnt bnx

doU nčeni čistého a kťestanského wedlé zákona
Božiho a konfesi české z pifem fwatých wšatě
se pťidržeti 2 Konsistoť má moc kněži (ro
zuměj: razatele) ordinowati a fwětitč, fynody
aneb fhromážděni cirkewni dUcbowenstwaw čaů

dotťeby š powolenim panů defensorů miwatt,
a o wěci obecné na nich práci wésii e Bro
dozorftwi Ua menssi okresy naťizena wolba dťr
kanů, kteťižby we wětssich mčstech sidltlt.

u
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Zdnchowenstwa okresnřho pak měla se pro dťkao
Ua jakási menssi konsistoť Utwoťiti, jižtolw přiu

Uáleželo, dle zwlásstně wyměťených prawidel
w zaležitostech náboženských fe ťiditi. Každou
ročnť mťla ťonsistoř wssecky dekanaty wisitoo
wati. Aby pak obec 8 cirkewni spráwou w
užssim lwla spojenč, naťizeno woleni čtyr fwťtu
skýchosob, kteréžby podejmenem „turatuorůe
jemu ro rada Uo boku ňály. KUratory tonu
sistorxtimi bdli stawowssti defensorowé saluj.
Broto w článku 12. wyťčeno: „Bldmixlistrator
a kousistoť panú defensorů w těžkých wčcech,
w nčchžby ježjch rady a pomoci potťedowali,
dotazowati se maji, a fpolečnč takowé těžtě
rozepťe k mčstn a konci wéstš.e Konsistoť roze

hodowala we wssech rozedťich manželských. Wroǧ
tož praweno w lZ. čláUku: „Konsistoť ma
moč rozepře strany manželstwa wyslýchati a
mezi stranami roze;náw.dtř.e Zámlaawám
manželstwi čili zasnoUbeni přičitána platnpste
fňatky manželské pokrewnich w dokoleni wzburu
wstupujicim i dolú sestupujicim a w pokoleni
pobočném až do čtwrtého ňUpUě zapowťgeny.
Hádky wšronáUčné měld rožfudkem konsistoťe,a
pťiwolanédo sektora uniwersiry Urownany bpůz
Co xxejwyšssi stolice úťedUi mčla rozhodowan
wsseobchá simoda anebo defensorowé. Koue
sistoť xxčěla též došor na wssechny knidy, ktetě
we směrn protestantďm protiwném pfány bpldn
jalož č na wesskero podťizené dUchowenstwo a
jeho obcowáni. Sirotky a wdowy po zemťe!j
lých kazatelich nesměl žádný páU w porohu
uwáděti a konsistoťi napornčeno práw jejlch
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dájiti Brotož di se w článku 19.: Konsistoť
spolu š pány defenfory pečowati ma o wdowy
a sirotky po fpráwcich cirkewnich ťádně silaté

a zplozené pozUstalé i o kssafrd a jměni jim
náležejici abd w toln wdowy kazatelůw ani
ditťy jejich žádné kťiwdd netrpěly Mimo to
Ustanoweno aby se jim pro obleweni trpkého
ůawU půlročni dňchody fard ponechaly Stau
rým ochnrawčlým kazatelUm dowoleno pťidruo

žiti si pomocnika kterýby je w bohoslUžebných
wýkonech zastnpowa awssak fpoln powinni
bhli fami pomocxlika toho wydržowati lečby
pťiliš skrowxlédUchody tomn bránily xn Kaž
dý dnchowni žawázán pťi swých wýkonech pox

dlé agendy (knčhy obťadné) se držeti která co
nexdťiwe jim fe dáli měla ZadnémU faráťt
Uedowoleno beš pťrdchoščbo dUlročniho wypoe
wědčni fwé misto opustiti awssak i patron,
chtčje kašatele ž fary wybdtt, dlUžen byl při:
ččny toho U komlsioťe Udati

Co se týče drUhé čásii nákresil ktrráž fe
lýkala bohoslUžby, bhlo požorowati, že se sta:
wowé ro Uejwice lUterskčmuobďčejiněmecku
pťibli;ili Nebo wsseckawaha kladena na ťá:

Zani a na zpěw sloužená msse ťikásli brdinek
a použiwáni karolických agend pťifnč sr šaka:
zowalo Co roncho kostelni toliko rochetka doo
držena Slaweni wečeťe Báně zaťišeno :xráwě
tak jaťo w NěmerkU pťijimani maličtr,ch, jež
Rokyeana a jeho stoUpeUci tar šarputise zastáe

walt nyni zawrženo a zrela opominnco Co
pofwácni dnowé mimo nedťlc slaweai: den naǧ
rozeni Báně welikonoce, letnice sirátrk nejsw.

28
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Trojice Boži, obťezáUiBaně dm tťč !reilň
hromnice odtáreni fw Bawla zwěstowani
Banny Marie ǧelmý čtwrteťlamwstoum
Báne a dnowe apossrolň Co fwátky jicd;
fobě českě kralowstwi jen stiži dobdlo měld se
slawiti: památka Hnsowa rozesiáni aposstolu
aproměněni ZežčsseČdrtsta Cbtťllt kdo o
fwátcich nějakébo Swčlce Bož:fbo po boboskUžx
be pracowati nemělo jemu w rom búti bras
něno aniž za hťřch počitano Bťi ndělowani
kťestu a pťt rozdáwáni wečeťe Báně zawedena
nejwětssi jednoduedost a prostota Broresi
monstrance pozdwihowáni zoněnipťi skUšbaed
Božtch, klekáni na kolena a klaněni fe leč dťt
wysloweni jmena Zežiš u wsse to mčlo pťe
siali a fe odkliditt uo Takowý kád ustanoweu
pro luterauy

Bratťi měli fwúj zwlásstni ťád a lwli
jak už ťečeno pťi něm ponecháni W čcle
wesskeré Zednoty, tak se wdltčowalt Brarťt
samť stoji čtyři starssi čtli feniorowé (lal
tinským jmenem) kterým fe někdy i titUl bi:
siupa dáwá Swěťena pať spreiwa celé Ze
dnoty čtorem a nikolčjednomU proto, „aby prý š)
jedeU od druhých, bdla liby potťeba snáze pa
matowán byl a rirkewni práce lépe aspessněsi
ťizeny byly, jtmž ntkou samoroládce neodolal
ant; wždycko dobťe skrze naměstky wěci ťidiwa “
Z těchto čtyr eriorU neb biskupú jldli jeden

lll) Wiz skránku 37 bratrskeho spisu: „Urozenebo pana Jam
Lasytskébo sslachtice aneb zemana Bolského,historic o půwo
du a činech Bralřť Eeských lniha osma ou wydana w Lc
slnč Bolském od Jana Nmosa .skomenskébol B 1649
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w Bolsstě drUhý w Čechách, tťeti a čtwrtd
w Morawě tde Bratťi hojUějssicirkwe maji
Tčmto sentorUm jest po boku rada mUžU neju
méné dwanacti kteroUžto š obledem na ssio
rokou a odewťenoU radU wsseho duchowexla
stwa na synodácb Uazýwáme radou UzkoU
Načelnictwll tomU dodřizeni jfon: kněši,
jahnowé a akolutowě nebllčedlniciWice
sinpstw hodnostt cirkewnčBratčč nerozeznawaji “

„Každého eriora neb biskupa oowixmoň
wnásledeicich wěcech záleži: Wťedně, aby xol)
o wssecky fobe podťizené fbory otrowskoU pěči

měl a dáwaje na wssecko, odkudžbo nějaké
nebezpečeltňwi pojirt mohlo pozor wýstrahami
a moUdron radou tomu wstťic wychá;eti učtl
Druhé powinnost jeho jest co fe kdy na fo:
Uodě ťtditi má Uwažowati i jiných zdáni o
wěcech napraweUt potťebnjicich fbirati; pak fdu
Uodu rozepsatt a tU Ua wssecken dobrý ťad
pozor dáwatt; kázanimi wssecky dťitomné, oč

kdo xdorťebi, oswecowati; droposici (náwrhy)
ku fpolečnémxl uwáženi podáwati; zdáni a soUu

dy wssechněchrozwažowati a zawirati; fnesseni
pak takowá snolečná do paměti(pamětnekntdy)
Uoznamerláwatt dátt Dále přt wisltacich ma
(fenior) starssich zborů aueb soUdců wydtáwatt
se na učeni pastýče jejich, nezačinalt nčjakých
nowdch fmyslú uwoditč; a na žiwot nedáwált
Uějakeho w Uěčem podorsseni a zleho na sobě

pťikladU Eož najdeli fe trestatt a pťetrhoa
wati moc má“

e) Wťz lamtéž str. 39 a n.
28ddl
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„Knťžim (Bratrským) poronči se, add
fwěťené sobě nčilt w nenáwisti miti hťichd,
dopnsstěných win prominnti U Krysta hledati
pobožným žiwotem Bohn fe libtti, wťdomě
nikdy neldťefsiti wssecko w lásrea swědomi doo
brěm činiti pozor dáwajice jakožto pwzťetelm
w domu Božim ssafáťi, jaťé kdo pťed odliče
jem Božim a ltdskdm obrowáni wede a čeho
ke swěmu w dobrém wšděláni porťeduje Též,
aby kázani swá i jtuák ltdn rromlonwam„

hleděli Ue z lidských nčeni močidel ule ze skl
dnic pisem swatých bráti ptlné slowa Bo;tbo
dofluchače milowati a jiné k témnž wésti na:
pominati, wszzowalč: samy toliko td, kteřiš
jméno kťeslansiwi fwého prawdon šiwota ctné
ho ozdobnji, ke stolU Bánť pťiponssrějice Kažo
dého takez poslnchačů pťibyter jtstým čafem
nawsstčwowati a jest li každý dlxm rirkwtčfoU

Boži, totiž, konajili rodičowe š ditkamt a
dofpodáťowé š čeladrami fwými rano twečed
pťed jidlem a do jčdle modlitlw a chwáld
swatě dohlidati“

„Jáhnům se fwěruje, slowo Boži we
fbromáždčni ťázati pastýťt fwěmU w poslllhoe
wáni wečeťe Báně kalichem jesili potťebn, po

máhati dčtky, pornčtlč on kťtiti; odrosilé rať
počatkúm náboženstwi a katechišnm wynčowan
mládenre ťemesluické a towarhsse každon nedťlť
po nesspoťe w praweUi kázani whslýchali; a

jim, kde co potťebi wdswčllowati; i powinnol
sit jeji (jať se ke fwým rodičům a hospodae
ťům m ti i w ssatech, jidle, piti, spáni prae
cech, mluweni ned mlčeni chowati maji) pťrčil
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tau. Wysileini býwajice do wsi někam kázatč
(na mili dwě t wic něrdy) 8 pťidaným sobě
akolutem neb pacholetem, jdoU pěssky; ale býx

waji prwé od pťedloženého (pťedstaweněho)
swého co tam těm posluchačům kázatc stroji,
wytazowáni, ipotťebali, kčemu obzwlásscně
směťowati maji, poučowáni“

Z mládenečrů kteréž starssi a sprawcowé

jednotliwých obci Bratrských pťi sobě wychoa
wáwaji, „býwaji“ nadanějssi, kdhžzkussenissou
Uprwnim cirkewniho powolám stupněm a ko lnt
stwim (aneb Učedlnčctwťm)poctěni, a to zje
wUě na synodě pťijimajice někdy, z jiných pťiu
čin, jiná pťijmi. uo SwěkUje fe pak Učedlniu

kům, ťdyž sami prospěji cwičenč mládeže w
katechiamll; napomimini doma k modlitbám,
ady Božich wěci do úst bráti zwykali; až par
i do promlouwáni k lidu pomaličkn fe zae
wozuji

Mčmo cirkewni wrchnost majč Bratťi té;
starssi polictckc Uebfoudce zborů tho
„w bčrajč fezposluchaču ofwčcenějsslch (ze stawU

wy tsihoi prosteho), aby starssčm cirrewnčm
nad ťádem stráže dr;eti pomáhali u Brotož
powimxi jfou napťed febe a fwé domáci tak

zprawowatc„ aby ž nich jini prawě pobožnosti
a ctného chowánč žiwý pťiklad miti mohli
Wedlé toho pťednč péči maji o fprawce (dns
chowniho) ku hájeni jeho dobré powěsti fskču
baleliby ldo; nawsscěwuji též jeho dům tyrýž,

a ssetťi, co se děje a potťebali čeho; posluu
chačú ru wděčnosti spráwcúm swým napomi
naji a aby wssrc!ai pobožně sprawedliwě a
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stťťzliwě žiwot wedli, dozorUjť Widieli že se
kteťi na cestU fwěta fsirokou wychyluji r.apoe
minaji hUed nenaprawnjčci tresci: zpurné ku
spreiwci (duchownimU) odnásseji; sUmmou aby 7
dohorsseni jaká nenodcházela, pozor dáwaji. u
Maji těš fwobodu poslUchače w domich jejich
nawsstěwowati a jak se manžele mezč febon
ditky čeládka chowaji; nenilč něco pohorsslic
wého pťi nčkom miwaji li modlčtby fpolečné
ráno i wečer, a co wic potťebi pozor dáwati.
Též waxldrownim towaryssúm, tdhž pťicbeizeji,u
afe opowidaji kjednomyslllým miftrům doo
pomahati; nlladých mčstrU aneb sic hofpodaťů,

k náležiténm se do žiwnostt wpraweni radon
neopoUsscěti jako i jiných poučenipotťebnjťcich,
tťebaš kdyby kdo w dthy jitt počiual Ueždy
dále zabťedl. Bowinni také, cdudé we ssptr
táli a jiné nuzné i wdowy a sirotky na paa
měti miti cx jim z a mužen jak možnost stau
č:x,e Udileti n Hofpodáťe w nemoct nawssrěu
wowati potěssowati kčiněni čafně ooťizeni a
opacťeni skrze to manželky, ditek pťátel a dři:
buzných (bez zapomináni i Ua dUm Boži ad
chudé) až i kU fplaceni dluhů (modouuli jesstř

pťed fmrti) a pťedcházeni wssech fpletků nae
pominati Majieli aneb měli li pod sioýma
opatrowánim jaké sirotky, aby jtm kťtwdy neo
činili prosi až pak t sprawce (duchownido),
aby umirajlcťm wečeťi Báně poslou il žadaji
u Na fwadebnich weselich býwajl pťltomni,
aby Ua dočesinost pťi wssem dozor dáwali
zbytečnostem a marnostem branili a krozejitio
se pti mirné wefelostt (bez ožralstwi) floUžilť.
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b Zejieb takck powixmost jest, Uedorož;nměntr
mezi bratťimi wznikla pokojiti a mohoUli wyo

zdwihnouti; pakli na jejich foudU strany Uepťeu
stawaji, a ke fwětskému soUdu chtějť napomia
nati aby tak fwě wěci wésti hleděli aby odu

tud cirkwi pohorsseni Ueposslo; odpousstějice rau
ději sobě wespolek kťiwdd pťikladem Kryston
wým

Co fetúče synod prawifewdotčeněkltize
Bratrske: Zana Lafhtského historře o puwodU
a činechBratťiČeských“ (str 94)9 „Dwoje
sněmy aneb fynodo držčwaji Bratťi; jedny dU:
choinch š politickýmt, druhé famých duchow
nieb Qnyno držeti Uečasto pťicházi, we wět
ssich toliro a celé jednoty se dotýkajicich wě

cech, podlé fnesseniofe na to wssech feniorů 8
nejpťednějssmi pany a patrony; tdto může
každý fenior w prowinrii swé tťeba každý rok
fwolati š laoon starsslch kollegů (foudruhů)
swých Trwá pak synodni shromážděni, kterež
se w domě Bratrském hued pťi zboru (chrámu)
drži, tťi neb čtory duo, někdo i týden, když
wčtssi práce jsou; a každý den (jest) Uejprw
kázani o powinnostech slUh Krystowých pocom

prace jiné bnď o wěcech prčtomných opatťeni;
aneb budoUcich rado potťebnjicich; aneb w
nťičině pominUlých nějarých omolU naprawenč

fe konaji; wzntllali mezi některými nedorozc
Umčni, w mir uwodi; hťčssaici fe (wyloučenim

e) B dr Anton Gindelh, jehož wýbome bistorie českýchBrao
trů nčmecky sepsauč jsme nejwlce použili Uwadť we swém
druhčm spisu o českém majestatném liftč od r 1609 na str
154 trojt druh synod Bratrských, jeneralnlch, prowincřalntch.
a olrcsmch
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tkeba, t knťzstwi odjetim, což wssak kid!o býe
wá) trefci, aneb zase kajici se pťijimelji;d wynio
kajicimu odedkoli zlému wstťčc fe jde; aowi
služebnici se ťidi; wsslckniw powinnostech swých
se obnownjč; a po wykonáni wsseho, i společa
ným swatým duchownim bodowánťm fwazku
lásky obnoweni, soUoda se rozpoussti. Cololi
pak kdy na synodě fpolečxle zawťino býwá,
tobo k ostťiháni tak wsslckai zawázáni jfon„ že
měniti Uťčeho žádUěmU jednomu famému, ani
z rěch pťednich čtdr starssich, woluo neni; leču
by powolenč celé rady k tomn pťistoupilo; núc
brž we wěcech wětssich ant rada fama, bez

wědo,mi celékyxo knězstwa, nic měnitix moci
nema.“

„Lid Jednoty naxčryryd tťidn rozdťr
len: počátečnich, prosdiwajicich, l dokonxalosti
se nesoucich, a padlých.e K těmto doslednim
počitaji fe ti, ,kteťťž pro nějaký těžký wýstne
pek od těla Cšrkwe odrati jfon. K nimž pťir
čitaji td, kteťtš bradu swěho swědomi mdle
ostťihajice, pokUtsitelt k fobě pťistup dáwajč ax

jméno kťesianstwi fwého sspatxlěa skntkem ozdol
buji. Těmto se o nawraceni kBobn, skrze

nčž by zase účastni Krhsta (jako žiwix jebo onl
dowé) učiněni oýci mohli, mluwt, misto pak

w chrámě nižssc a poslednějssl dáwá, aby, ixtak
knpamatowanirse a hťichú fwých poznani rq
želeni pťičinn majice, napotom fe opatrnšjtz
mltiu ae kn pčemabánáe zlého Udatnějňimč bytl
lskeďělř. Z“ukožxdpxak ďýwá kox,. žees takowř pokoa

roU twáťe fwé, a odprossenim cirkwc, ij jinými
zewnitť znamenťmi prawon srdce skronssenost a
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md hťichy boťest, i k nim Uelibost, a tak pou
kani prawé pronassejice zase pkijatl búwajč

Domd Bratrské jen w bohatsslchob:
cich založené slonžč Uetolčko spráwcům dUchow:
nim weskrze ženatým nýbrž i četným žákům
za odydli; Ue!:o tito býwaji zde w ťemeslech

a Uměnich cwičeni a spůsobilejssi z nich posi
laji se k úplnémU wzdělcini na UniwersitU“
Tar prawili Bratki w poptfu fwých ťadů a
ličili dále jaký krásný poťádek w domě Bra
trském pamlje a jak fe zde pťeutěsseně prace
š modlitbon wystťida

Co do slnžeb Božich, pozorothi že
mnohem slawněji U nich nežlt U Luteranů wya
konáwány, jmenowitě kťest a Uwozowáni w

staw dnchowni Wedlé Ueděť skoro tytéž swatky
slawťwany jako U lnteranů Slawimee di
Amoš Komeniuš we fwě strUčně historii Če:

siýchBratrů (str 41Fj ll odděl), „mťmo Ueu
dťle w jisté dnč pamárkxl nejpťednšjfsich skUtkU

Christowých: toti; jeho narozeni, fmrti
wzkťisseni nanebewstonoexti sesláni DUcha fw,
obťešáni, zřewenč, proměněnč Tolikéž dny
apossrolůw a nčkolika mučedlnikůw; ale tyto

posledni de š kťesianskou swobodou takže po
kázani a modlttbách jako w ostatnich dUech
opťt wfsickni kn práci fe Ubiraji

,W neděli a o jiných fwatých dnech

e) .sknizkata latiusko psaua a w Hali l702 wodan.i pojcdna
ma nejprwé o historii Českých Bratru pak podawa nardď
ťadu a táznš Bratrské Nadblawi jejť jest: 1o úmoš ()oe
menii řlmoria sirntruxmk!odemo un oorum oráo ol uju
ooipljnn ecclšgiaolicn k
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fcbazi fe čtyrykráte lid kU posioUcháni slowa
Božiho dwakrate pťed polednem a dwakrate
po poledni Na prwnim kázani rozbiraji fe
tertyz prorokU wybrané; na druhém (které
hrubým nazýwáme) terty z ewangelia; w káu
žani popolednim teǧrty ze spisii aposseolskúch;
na wečernim čte se poťádně pismo fwaté a

pťipojUji se Uwahy ku ponaUčeni Za časn
letniho (od welkonoci) :ridáwá se páte kázani

o polednách a tU se shromažďUje mládež, k
jejimužto prospěchU kťeskanskécwičeni w Uejorox
sičjssl mlUwě se drě.i š připojeným wyptáwáa
nim jednotliwých Dostaiji wssak fe i rodia
čowé a jini jednak aby pokrmem občerstweni
Boha chwálili jednak aby wyučowáni ditek a
čeťádkd swé pťitomni byli

„Tčmto pak fpůsobem pofwátně schůzky
se wykrnáwaji Zak mile lčd fhromážděn zao
pěje se chweila Ueb swata pifeň (při hrubém
kázan a po polednách i žalm): pak kazatel
pomodliw fe bUď sám neb š lidem čte trrt a

rozbirá jej weždy ohled maje na článek wiry,
o kterěm w tom týhodni se pojednáwati ma.
Nebo wsseckyčlánky wiry U náš Ua jednotliwě
neděle tak jsoU pro wýklad rozděleny, aby kaža
dého rokU wssecky se probraly; pťi čemž kazae
teli wolno ponaUčeni časum a osobám pťiměx
ťená nčiniti Toliko pro uwarowáni wsselikě

ho nUdčni posluchačů powažUje fe co zákon
aby ťeč Uebyla pťiliš dlouhá Brotož ranUi
ťázani še zpěwem jakož i popoledUi nemá déle
ne bodinU trwati Bro hrubé kázani k wdx
kladáni ewa:lgelia powolena hodina, na pou
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ledni a wečerni jen půl bod oy Bo každém
!ázani nasledee modleni, požrhnáni zpčw“

Bo dokončenč kázani poledttiho a popoa

ledniho zůstáwaji w kostele jinochowé a děwi
čata dofpělejssi a býwaji wytazowáni (onilw
od kazatele a jedUoho pomocněho dnchownika,
tyto u diwky w od starsslchchsesier), jar poo
zornými na kázani fe toho dne ofwědčili a co

sobě z nčho zapamatowalt W čaš postni,
we stťedU a w pátek dršiwaji se i wečerni
fchůzky, kde zwlásstě mládeži tajemstwi wyo
lonpeni š dilnosti se na stdce kle.de“ ,

„Qbyčejně se U Bratťi čthrykrcit w
roce wečeťi Bánč pťislnhuje w slawnosti
totiž wýročni (narozeni Ehristowa, wzkťisseni
a Dncha sw sesláni) a na podšim, kdyžBohU
za úrody polni děkowali dlUžno Někdy také

w čaš mafopUstUi když tělefni kťestané neju
wic na rozpnstiloft se whdáwaji, Bratťi swojince
timto jich ke ChristU UkťižowanémU obrácenim
od fwěta odwruceji

„Také pťed každým wečeťe Báně Užiwau
.nim Bratťi spráchm swým dnchoinm se
weťejnč zpowidaji“ K účeln tomn dwa
neb tťi týdně dťiwe pťijimáni se ohlási,a
wsslckni ke zpdtowáni swědomi ponapomenUti

býwaji, par ťaždý hofpodák še fwými dou
mácimi w den a w hodiUU určiton ke špráwci
dUchownimU se dostawi awdtazowan býwa jak
plnil swé powinnosti? Bodobné otazky podao
waji fe i na mládež, bospodyně a wdowy.

Bratťi jedině kťest a wečeťčPáně za swáu
tosti Uznawaji „wěťice, že Bán to dwé toliko
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za dwť pečeti kterýmižby hťichn odnUsstěniwť
ťirim se zarnčowalo swým pozůstawil“ W
tom tedy se Bratťi úplně ď luterany stoe
wnawali

„Co do káznč cirkewni rozeznáwá
me tři sinpně:1)ponapomennti neb kárani
tajné 2) kárani a zahanbrni weťejné 3) wd:
loUčeni úplné z rirkwe“

Takowý byl nákreš ťádů a obyčejů w
obcich Bratrských Nelze nepozorowati, že co
koli w nčm dodrého ťrasnčho a prawdtwého
wzato bdlo ze siaré Cirkwe kntolické která co
prawá nasse matka dnchowni Uejwětss“l chowa

hojswst prostťedkůk wdchowáni a mrawnémn
zdokoxlaleni člowěka Wssecka čest, ktera Bra

trům pťčslUssižaleži w tom že mrawntch pro
siťedků z Cťrkwe katolirké wzatých npťimnč se
chápaliaobzwlásstněpoctiwosti rndnosti
pracowitosti a stťidmosti pilnibyli Cno
stt tyto: poctiwost, stydliwoft, čistota stťidmost
a pracowitost buďtež i nám tatolickým Cecbou
slowanům zamilowc:nc cnosti, abpcbom se hod,
nými Ukázali potomky bdti swdch pťedkn, kteťi
ač bloudilt U rrire pťece co do mrawnosti
wdniknli waec chwálenon poctiwosti, prarowi
tosti pobožnosti zlásstě pak čistoton a siťidmox
sti, takže w tomto ohledU wssecky ostatUť pro
testanty zasiiňowali Sorchowaná wěru to
hanba pro českoslowanskěho katolika, jestliše
zapominaje na fwaté UčeniCirkwe swé ie smil
Uik aneb opiler jměno swého Uároda klamem
ssalbou a neportiwosti hhzdi, penize fe leh
komyslně dlnžť a Ueplatť w ssenrownách popiji,
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hejťi a Utráci w zahálce jsa po krčmách chodi

a frejůw hledi nekrotě swé bujňé tělo, anobrž
wssrčkn nzdn mU ponsstěje Zak nebezpečná
jesi takowáto lehkomyslnost a býťiwost Už dro
časný blahobht zwlássrě w takowém čase kdy
žiwnosienská swoboda a wolný průmysl pante
pťi kterém jen stťidmý a pilný ď wybrousseným

rozundem a železnoU wdtrwalosti palmn witěš
siwi Uchwáti každý pak liný a ijUý konečně

podlehnonti a 8 holi žebráckoll fe zasnonbitt
mUsi Brotož abysi witězil milý národe če
skoslowanský, a Uestal fe podnožim jiného fchy
tralého, pťičinliwého a stťidměho národa ne
dej fe od pornsseslých nárnžiwosti fwozowati
alcbrž nad smysld fwými pannj, tělo dUchU

pratemi ustawičnými podmannj, zabálky ntikej,
w jidle piti snu a jinúch pohodlich mird ssetř

,slowo Boži rád čti a slyš Cdristn a Cirkwt
jeho zůstáwej wěren časix od práre hmotné
prázného re čtenč Užitečných knčh Už!wej a
wychýlilltš se z resty bázně Boži hned se
zase na nč nawrach a w bčhn prawé, bohU
milé pobožnosti tim simžněji dále kráčej Wa
matuj Ua zlata pťislowi: Streǧ sc zahálko
Zahálka wsseho hťichUpočatek Stojatá woda
zesmradť fe Bročež Boba wzýwej a rUkU
přikladej Kdo neseje teu newčje Mijde
čaš že se zeptá zimn ro jsi dělal wletě Kdo
chcr jadro jisti, musi Uejprw skoťepinu rozlon:
sstitt Žádný brz práre neji koláče a pečenú
dolnb ntkomu do Ust Ueleti Nxestůj o rizix
Cokoli býwá zle nafhromážděno toho UeUf;ije
tťeti koleno Zak pťijde tak odejdč. wu Qka
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stťez. Bofpoln tp wěci chodi dým za plamea
nem, hťich za nestondným pohledem Smilstwo
jaťo louže: neodteče ale wyscbne uu Miluj
poctiwost Sprawedltwá ruka celý swět projde
a ossemetná hanby dojde W obchodUli o
prade dbáš wice wydřláš

Qstatně netťeba tobě co katolčkowizafmua

fsilý žiwot wésti, jak na Bratťich pozorowari
bylo kteťi wesskeré hry a tance t pťt fwadbě
zapowidali; Uebol Cirťew katoltcká neni pťitel

kyně zasinUsstlosti alebrž milnje a odporouči
radofliwost mysli, ježro dobťe Uahliži, že pťi:
lissná pťistlost sskodi a Ua dlouho fe Udržeti
nemuže ano pťečasto práwě w proliwu, totiž
w beznzdnost a roszstilost pťeskakUje Pročež
Cirkew katolická se držizlatého pťislowi: Wsseho
š miry

š. 60. Wolbn ndministrntora a ostatUilb
čleUů koUsistoťc protestnntsié.

WanWáclaw z Noupowa anrátiwj
sc na radnici podal zpráwU o tom, jak fe mu

podaťilo wesskero dnchowenstwo nekatolické w
kolejt Karlowské fhromažděné kU fchwáleni wýu
sse nwedeného Uákrer o zaťizenč konsistoťe a

služeď Božich pťiwesti Na to anrhowal p
Budowec aby se hlasy na cednlkáchpsaně
četly a k wolbě administratora aby se Už pťiu
kročslo Spolu chtěl tomu, aby těch pěr kteo
ťiby po prwém nejwice hlasů měli za pťisedici
konsistoriany wywoleni byli Z stalo se podlč
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jeho náwrhn Wzati jfoU hlasowé a widěti
bylo že jich nejwice padlo na faráťe Týnskéa
bo Eliásse Šúda ze SemanUa pakna
Wáclawa Stefanida Thermenského,
arciděkana Kutnohorského dále na Matěje
No:UeUecia děkana NěmeckoBrodského na
Ziťika Hanusse, faráťe Malosiranského;
Ztťika Tesáka děkanažKoUťimta Yda:
ma Klemenfa ZBlzně faráťewe Wraném

Když takto od kazatelů lUteranských na
konsistoriány (členy konsistoťe) hlasowé wžati
byli a nejche hlasUpo Eliássowi Sndoe
wi padčona kašateleWáclawa Stefanio
da, arciděkana Horfkého, ozwal se pan
Kasspar Kapliť horliwý lnreran, že ten a
nčkteťi jlni na něž hlafowé jdon nemohon a
nemaji w konsistoťtbýti poněwadž waec zná:
mo že dle wiry swé kalwinistowé json
lee prott němn skoro wssickni stawowé mlUwili
prawice, že mUsi podlé snesseni býti aby zů:
ftali li, na které loš pťissel: jmena pak ta
potUpná (ralwinistůw) že podlé společného fneo

sseni wdzdwižena býti maji. Bťeš to wsse
pťece pan Kapliť a čtyťt jini wždy tomn
chtčli aby děkan Horský, žnámý kalwinista a

někteťi jini téhož smýssleni do konsistoťe nebdli
dofazowáni než které on na to misto jmenof
wal ?lle Uemohl wsi“čwýmlnwnosti fwon pťi
ponech siawich nic obd:žeti: nebo wyjma ssest

wssickni ošýwali se i stawowé wyšssi, i wssecka
měsia kralowská aby podlé blasUzUstalo nebo
prý to za jisté Boži ťizeni držáno býti má

Bl tak wyhlásseni jfoU hned tU na radu
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nicř konsistoriáni swým poťádkem. Sončasilť
byli co zástUpcowé Bratrů w konsistoťi Mao
tčj CyrUš Zan Cyrill a Jan Korwix
nuo (Hawranek) prohlásseni Cyrowi podle
dťiwe už Ustanoweného poťáde wdťázano prwé
misto po Sudowi Cyrill a Korwin měli
po ostatnich čleUech w konsiůoťt zasedati uu
Z radnice ssli pani stawowé do koleje meši
duchowenstwo protestantské a tam do ťečip:ma
Theobalda Swihowského skršeFrňh
weina wyhlássené oloby wystUpowaly: jimž
pak direktorowé Ua lniňě wssech stawú prawic
podawajire Božido požehnáni žádali; Uačež
wsslckni w slawném průwodu obklopeni ne

smirnými dawy lidstwa dťi šwoněnčna wssech
farách poďoboji do kostela UťedTýuem se ubi

rali Zda arciděkan Horský činil kázauť na
slowa z ewangelix nedele pominUlé wzatá že
„Blch nawssriwil lid swuj , a kázal prd tak
horliwě a nadsseně, „že se wssemUfdromážděUi
radost š plačem misilx“ (thásseni Bratruw
Lossenskýchstr 55) Blle pa!t Kasspar Ka
pliť š pěti neb ssesti rozhodnými luterand do
ťostela jitč nechtěl prawě že nexnúžcx kalwina
Uoslonchati Stawowe naproti tomu wssuxknč
prú kázanť jeho weltre fobě libowali drawice

že poněwadž k črské konfesi se Uťiznáwá UeUř
kalwinem ale dodrým kťertanem an ;e prd
jej Buh wzbudil aby tak žtwé kášani tomU
welikémU fhromážděsli Uččnil Za kterdm;
wssecko dxlchowenstwo protestaxltské welikým šwU
kem začalo jo l)oum lčxuáčmxuš a po dokoa

xmnč toho če.skytaké Tě Boha chwalimo“ ode
wsseho lth nekatoltckého žow.ino
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Hned teoho dne dnchownici protestantssti
jmena sida do knib konsistorianskýchpodpifowali
a tak k ostťtháni nstanoweného ťádn se zawae
zowalie Brzy potom začalo fwěceni nowých

dnchowniků protestantských pod administratorem
t feniorem stojicich Bratrům odewzdána kapla
Betlemská w nižto drubdy hťimal Huď proti
Rimn a zásiupy Ua bezcestč fwaděl Zde jesstě
pked zawťenim sněmU protestantských stawůw
ordinowáni čili na úťad dUcbowni n Bratrů
wyfwťcenijson: Jan Rofa Eliáš Akonu
ctuo Betr Céfaš Zan BrosiUš Or:
dinowáni to stalo se podlé porownásli zjee
wně n pťitomnosti defenforůw a komxstoriau
nů, z Uichžto Ztťik Hannš misto Uepťitomné
ho tehdáž administratora Ua dnchowniky ty
wedlé seniora rUce wzkládal

Toto oswědčeni swornosti mezi Bratťimi
a luteerany mnohým učeUcům nekatolickým nad
miru se libilo Ze jmena projewil radost son
nad tim ostrowtipný profefor arademie čtliUnix
wersityBražské?ldam Zalnžanjký ze Zae
lnžan xee) Cčně ťeč kn oánum stawňm a nae
pominaje jich, aby po tak ssrasiném dofašeni
wňanu... .

9 ldam lnžanský ze ZalUšcuts doltor w lečitelstwť byl nej
prwnťj tm botankem čili znalcem rosilin jemuž wlasknč
whnalczeňi pohlawi rostlin a prwú nábled o jich rozplozo
wáni děkowati mame tterýžto wssar nale; obočejuě LiUnéowi
(Swedu) fe pťipisuje ZalUžauský psal 150 let před Lineem
son botanickouknibn: n) dletdoáuo rei dcrdnrinc 1592 a
pekidamim nazwoslowim českým Talo kniba přissla mezi
lilwmi českýmčdo knihowny Udsalske wc Šwedtch a tak Ll
nčcowi do rnkon, který nalezu Čecha Zalužanslého bez Udánl
půwodce použiw na nčm založil swou swčtoznamoU sonfta
wU bylin a u son nesmrtclnost Dale psal Zalužansk
d) ťád apatykařsiý a c) eena a wymťťeni wssech lekař
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swobodd náboženské také ť Uapraweai d,a.oluwa
weni akademie mysl obrátili, wychwalo.waj,ughs
fsirne stalč porownáni: prawě že takowá er
mčna a takowé mysli sjednocem skntet ťejwi
Boži jesi a ne rad a usilowánilidských š. ý j
?l tU toufesi českoUaBratrskou we wsscchčlala
cich srowlláwaje dowozowal, že prý oboujedng
jest wira, ačkoli ťád a prowozowáni wiryr,oza
dilné. Chwáltl ze jména, že strana podoldyji
(lute,ranská) strany Bratrslé pťi jéjim ťádn.ya
nechawá a Bratry od naboženstwi jejich ml
ttskuje. Z ukazowal, že netoliko ke sskodť áru
kwi neni, abd rozdilného ťádu fhromejšdčlšť
bdla, alebrž ť dobrému jest; nebo prý ,kažUa
siraua po boku druhou nxajic ť následowam uua
pobožnému jsebe rozněcowáui we společnč skawn
né dráct, pťičtnu a podnčt mitt může. Za pťio
klad toho pťtpcšminal, jak ze Sallustia (ťimskéa
ho dějepisce) Nimauy a Kartaginenské„ tat ze
swatého Bawla pohany a žwy wEirkew Un:.u„au
dené, že jedni drudým borliwostipodnetem bhlt,
pťt čemž roliko ťečntk ten nepozorowal, že w.cn
ličý rozdil mezi sjeduocenim prwýcb kťestanů
a mezi sjednocenim protestantůw českých: oniUo
srownežwali se úplně U wiťe, jednU toliko man
jice naUkU, an tito jen na oko k jedné konfesi
fe pťčznáwajire we skutku dwojirozdilnou nau:
ku mčli. Z twrdil profefor ten, že chc:uli ptý
která cirrew wětssi chwálU a slowútnost, miti
w ewangelču, že musi toho nepotlačowánlm jin
ných, ale wlastni swou cnosti hledati. Naleu
znulul(bd se pak kdo, dokládal dále, tak pťičrý
a twrdý,x .žeby wždy na plnějssl spojeni tťel,
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neeb se stane wssak takowé jakéžby obojim kU
wzděláni bylo jmenowitě aby jedni od drUu
hhch wzali co pťed drnhými majč (jedni prý
Umeni zewnitťnibo wice drnzi řádU a cwičeni
wčce) a to spojic z obojiho dobrého Učinit jeé
dno Patrně tu dotčený profefor Ua to bil ,
ady Bratťi ďťijali UáUkU w čonfesi české obsae
ženoU luteráni wssakaby od Brater pťijalč
zewnitťni rad a kázen Dokudby ale takowé
fjednocestť re Uestalo radil a napominal, aby
mezi tim we fpojeni tom krerýmž Už spojeni
jsou, jednosworně. fe ostťihali: proto že Už n,e:
náwistem a nefworuostem mista nebnde Že
tato posiedni slowa se skUtkemnenaplnila bUed
Uejbltžssi doba nkážala.

š. 61 Wolba desensorůw

Zbýwalo jesstě woleni defensoru čili obu
hájců jichžto úrolem bylo bditi Uad práwy
siawU w ťonsistoťč a Ua uniwersicě a je wssee.
možně zasiawati Bočet jejich určeU na 24
a ponejwice woleni k tomu býwali direktorou

wé siawowssti Mezi defensory těmito potkáa
wáme fe ďejmend nám Už známýchpánU jako
Theobalda Šwthowstého z Risenu

bearka, Waclawa Wilémaz RoUpouWarlawa Bndowce zBUdowa
aj Nelze pochdbowati že jedna polowtce
sborU toho náležela Bratrum a druha lnteran
nům W čelo defensorů postawen co direktor
hrabě Šlik horliwý lUteran

Moc defenforům ode stawů nekatolických
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fwčťená zewrnlmě se wytýká w instrnkct nab
náwodn, jenž dťiwe na sněmn čten a potwrn
zen bdl Na začátkU jebo napomčnajč se dee

fensorowé kpobožnémužiwotn jelikož prý sami
wesskeré zemi wzorem búti a jeji nejfwětějji
poklady obhajowati maji Dále napornťeno
jim aby dwarráte za roť se wBraze scheizelt
a dosábneli počet pťitomných členů čisia 15
plutné nálezy wynásseli K wyťišowani bťž
ných záležčtosti powoleno jim kU pomoci ml:i
jednoho adwokata a dwa pťedsiawené kance

laťe owssem mnže to pouze wiry protestcmts
ské Zežto Uniwersita též odewzdána stawům

nekatolickým a pěče o ni hlawně defensorůw
swťťena tedy těmto i jmenowáni jednotliwých
profeforu w moc dana Tolikéž fpráwa jměni
wysokých sskol w jich rnce položena. llděleno
jim prawo nejwyšssi dozorstwi na konsistoť
společnon prowozowatt a nad jejim poťádkem
dditi i saměho administratora a kteréhokoli z

pťifedicich konsistorianů sefaditč dak liby důle:
žité pťččiny toho wymáhaly Umťelli konsi
storian doplňowali počet nowým oudem od

duchowensiwa woleným; byllč jeden ze zastuď
cuw Jednoty Bratrske fmrti fessel ošnámeno
to Zednotě aby sama nowého zástupce do
fpolečné konsistoťe wolila Timto fpůsobem
nemichalt se ani Bratťi do woleb lnteranůw,
ani tito do woleb Bratrúw. Schci;elult admi:
Uisirator w konsistoťi, zanjčmal misto jeho proa
zatim co pťedfeda fenior Bratrský, který wssak
nowě wolenému admiuistratorowi bned zafr
misto prwnč postoupil. Od Uálezů tonsiňoťe
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bylo siranám wolno k defenforům se odwoláo
watt Tito ale měli každoročně wsseobeené

x synody rozpisowati a nadšminěné sporné wčci
úfudkrm netoliko duchownich nýbrž t laikůw
pťitomných rozhodowati Souhlasilli nalez
fynody o náležem koUUstoťe,pozbyla strana fe
odwoláwajici posudného t j 15 kop grossů
českých,jež každý takto kdefenforúmsetahnouci

složiti powiuen dyl. Naposledy jsou defenfo:
rowé zmocněni aby pťt nějakém útisku nábo
šenském z každého kraje w Čechách sseft zástupx

cň do Brahy powolali a společně š nimi i ď
nejwyšsslmi úťedniťp a sudimi zemskými wěc
w mdáženi w ali a ke králi fe ď ni odwoláe
wali Zežto echy tenkráte na čtrnácte krajů

rozděleny byld a 24 defensorů se počitalo
mohlo fhromášděni takowé snadno na 100
osob zrůstč a takoon dowahn miti, že jen
málo odewzdáwalo sněmn zemskemu

Zaťizenim defensoer jakož i společnon
ťonsisioťilUteranůw aBratrůw dokonána staw
lda protestantišmn w Čechách a posiawena ř
weliká politická moc nroti katolikům ř prott
samémU králi Brotož z tohoto porownáni a
siednoreni Brater š luterany českýminefmir
ná bola radost w protestanlskem NčmeckU kte:
rež wnbec nad swobodou náboženskoU RUdol
fem nekotolikUm českým propujčenon a nad
walnými odtUd whplýwajicimi pokročh protel
siantiďmn plésalo Nebo takto wypraiji neu
katoličti spisowatelé čessti (Sam Martin a
Bmoo Komenský) o tčto radosti: Když léta
1609 do Nčmeckých zemi ta wzácna nowtna
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peťinessena lwla, že cťsať Rndolf siednoccným
Eechům swobodné prowozowáni ,ewangelickédoe
náboženstwi pustil, bylo prý po wssem kmsirl
stwi Saském w cirkwech (protestantských) Bánu
BohU za to děkowáno a Md j)oulu luuáňmuď
zpiwáno. Kazatelowé pak lidu (protestantskémn)
radosině oznamowali, kterak w králowstwi čeo
ském nejmilejssi jejich w Cbristu bratťt ewanl
geličti, a Bratrská někdejsslZednota opraws
dowě fe sjednotili a fbratťili: rozpox
minajice se prý bezpochyby tehdáž na tU weu
lice pěknoU pťedmlUwU, rteráž jest wlétU1566
kancionálU němeekémU Bratrskému pťipojena,
w niš Bratťi Hnsa českým prorokenť,
a LUtera německým aposstolem naždx
wajice, napominaji, aby námčstkowé (rdotou,lkol
wé) jejich wespoleť fe milowati, fpolu zwlasstž
ni obeceUstwč miti, jednim frdcem té milostl
wdččni býci, a potomkům fwým milým jůťo

znaťnenité dědictwi dochowatt bleděli. K létq
zprawě lUteranskčho Samuele Martina dodáwa
Blmoš Klšmenský, starssi Bratrúw: „Také nad,
ttm w Cechách siednocenim a náboženstžkl
„qwangelickéhoe ofwoboženim, falcké (kalwmš
ske) cirťwe, Morawssti a Wolssti zborowe
plésa(l a Boda chwálili, protože aby fe foolu
bratťlm jejicb podtrženi jaťé obmýsslelo, nerošx
Umčlteez (thásseni protč Marrmiowi fita
69 a 70). “ ,

Ne bez pťičtny dodáwá ?lmoš Komeuskop
že t Morawssti zborowé Bratrůw t Luthep
ranúw nad timto fpojeUim se radowalt; nedo
protestanti z Morawy nebrali w tomto porowl
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náni žádnébo účastenstwi, poněwadžPMorawa
měla tehdáž jiného zeměpáUa Uežli Cechy, tox
tiž Matiáxsse, bratra RUdolfowa, a proteo
stantt Morawsstč Už oné swobody neidoženské
požiwali, kterěž fe prorestantňm českúm teprwa
majestátem Nudolfowým dostalo. Blčkoli pakx
Bratťiřna Morawě š dotčeného porownáx
ni w Cechách fe radowali: pťece k němu beše
prostťedně nepťtstoUpili a wešdy wire ke Kale
winům Uežlt k lUteranňm hledělt: protožBmoš
Komenskúicirfwe falcké, kteréžkalwinské
bdly, pťi dlesáni nad onim porowncinim pťipor
miná, jelikož Bratťi k těmto pilný šťetel měli.
Bťi tom též tťeba nepousstětt z pc:měri, že Zeu
dnota Bratrská wire Ua Morawě nežlt w Cex
chách rozprostčena byla a tudyž twrdittmožxlo,
že wětsstna Jednoty Bratrské žádného záwašku
a úwazkn k lnteranům Uellšsláwala apošowmi:
nim často podotkmltúm i w famých Cecdách
málo fe wázala.

š. 62. Spory mrši lUterany a Brntřimi.
Wykládáno nž, kterak pťed,wolboU admiu

Uistratora pánowé: Zan Qusstěckú a brabě
Qndť. Šlik proti fpojeni luteranů 8 Brau
tťimi fe zepťelt. Qlč tento posledni nad mirn
wrtkawý pán konečně dťece na porownáni a
siednoceni oboU siran swolil, pťere brzo opět swůj
úmysl změnil a panu QUsstěckěmupťizwnkowal,
kterýž proti dotčenému porownáni znowu rozo
hodnč fe prohlásil. Na očo sice dělal se, ja:
koby toto sjednoceni chwálil, ano UtlUwil i oo
powimwsti stawůw, aby Bratrům jeden !ostelr



672 Spory wezi Lnterúny a Bnuřiui.

na Ralé ňranť postoupen byl, aniž se proň
towu zpiral, když brzo potom wliwem pam
Bndowce z Budowa kostelBetléaskýžBw
trům iď faron ač luteranskou odwzdaenga
Bratrský fenior Cyrnš do chrámn dotčwéhp
slawně Uweden byl (1609). Awssak dncd U
to (10. liň. ččlt Nooembra 1809), ldyš čjn
nowé ťonsistoťe stawúm pťifahu Uččaili, oodrio
wal sjednoreni obou ftran tim, že admiačskrř
tora ť jednáUi drott odapolnč fmlouwě pťirťl.
Nedo pťt wdswěcowáni protestantského ťa;atele
newyšwal pťitomného seniora Cyra, ady céž
swé ruce na podotčeného kazatele wložil, ača
čoli podlé porownáni k tomu nowineu bol.
Bodobně pťijal ke:zatele w Německu swěceučho
w úwazek š konsistoťi, aniž byl ho dťiwe dol
dlé pťedpisu ž ťonfese české zkoussel. !l kromť
todo laké ant od prwniho, ant od druhčho
ne.žádal, aby na instrukci ode stawúw kousistoťi
danon pťisahu skožtli. Timto fpúsobem lnteo
ráni nejprwé protrhowali porowUáUi a jednotn
mezi nimi a Bratťimi nedawno stalou, a fám
dčrektor defensorůw, jeuš ji pťedewsst.xč hájčri
mčl, prwni ji pohorsslčwě rUssll. Ký diw, že
na sslepěje jebo drzo nastonpalt mnozi z kčuao
telů luteranslých, krerým fe cakowé spolčeuč o
Bratťimi nikdy nelčbilo? Tak jmenowitě Učiuil
luteranský kazatel Adam Brocheizka, faráť
Swatohawelský .w Wraze, ktrrýž jesstě pťed
zawťenčm fněmU pťi začátkn léta 1610 fptš
hanliwý proti porownáni Učinil a mezi lid
xwtronsil, obwiňUjic stawh, že sobě do konsistox
ťe nafázeli bludaťůw a kaciťúw, Brtánů, Noe
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wacieiUů, Donatistů, Cwinglianů, Kalwinčl atdš
Bršy potom i lnteranský dnchowni! Blašej
Borowsťý, dětoUChrUdčmsrý, kažarele
lnterské swého kraje swolaw zťizeni Uowé kono
sistoťe podoboji hančl a twrdil že bndeli
Bratrský senior nwc mitt swe duchowenstwo
na fary dofazowati tudy duchowenstwn aťUUil
nistratorowu Ujma far bude Defeuforowé
dowěděwsse se o té schůzi citowalt qužeje
Borowskeho do Brahy a wyslechnuwsse jčš ša
buťiče od!oUdili i jmeno jeho na wýstrahU
jtným !e knib ťonsistorianskašch (u pťltomxaosti
rrxlš konsistoťe wssech defeuforu a mnošst:oi
duchownich l:xleranských) womazňli. To stalo
xe lěta 1610 dne 28 Juliň čtli črrwencc a
šapfáno jest w knibách konsiňorianskocbllowých

na listn 103 xe) DrUdo ťašatel lUteraUský,
leam Brocháška chrěje takoweho wdobcowám
Ujti Uotoťil fe defenforl:m a Uěiuil odprossrui
Bťt tcto prilcxžitosti hrabě Šlik, nxajč k od:
fouzeni jmcxnowančbo Brochazkd spolUpUsobtti,
wšdal fe direktorstwi a poo žadnoU wým:nkou
uťadu toho wčce pťijmo::tč nechtěl „

Takoonto pťidnorou dcfcxujexrú ucřuxula
wssak jiskra Uefwornosti meši lnter:xny a x rau
rlxami Udussena. Eo !re wnitru odoor xlese,
Uemúše na dlouho zrwně spojrxno žůstali jeliu
ťoi sild fobč odUorue Ustawičuč o jlďo rošdad:
nUti pracnji To pťrdwidcel a predpowidal
lntermlský pan Joachdm Qndťej l,xrabě

e) Wi; oblássenť starssich knčši Jednow Bratxské w !,čffnč Pol
itém na spiš proti Jednotč Bralrsié od M šamuele Maro
linta sepjaný 1635 sir 59

29



674 Sporymcziluteranya M

Slik an w létě 1613 dne 22 Zulia napfač
rektoru akademte Pražské latinsky „Sjednocee
ni nasse nema koťene a záleži toliko we sloa
wich aniž dozrá. Nebo rozdčlnost tonfesi nea
Ucdnocnje srdce w jedno“ Dentýž lnteranský

drabě Š lik mčl rozepřt š Bratrským panen
Waclawem z Budowa o fpťlzněniasdraa
lreni se š dUchownčmi i posluchači lUteranskýnú
a pfal mU ku konci fwédo lis!u pod datw
14 Feerara čili února 1616: „Mezi til:
loto pťipsánt twe těmito syllogismy (foUsUdkd)
xawiram: Kteťikoliwek o náš stawichnodoboji,
ťteťi se kněžslwem bralrským Uesrownáwáme a
Uesprawujememlnwěji že jfme nepťátelé
čejich, ti š námi u wiťe twaté sjednoceo
Ut nejsou“ K tomU dokláda Martiniuš on
teran wr swe „Qbranč“ droti Bracrům: To
wssak mlnwěji kněži Bratrssti zlásstě kněz Mao
rouš, bisknpBolerlawlký, že (my lUterá
nl) Uepťátele jejich jsme tedd š námč U wiťe

tjednocent nejfoU Wokládajinaš ewange
lxťy za bludaťe U wiťe, jakž tedy jfme o
nimi sjednorent? a kde nž knčzstwo (dnchowen
stwo proreňemské) Ueni sjrdnoceno, jak teprw
posluchačt? Wonde jest čo babkowáni mlnwitt
a psált že ae toltko w ťádeed cirkewnieb a
tášni twrdssi dčlime“

Tato wmterna nesjednocenost počala ro:
kU 1614 šjewnčji wypUkowali dwčma nťe::.,u
mlUwama pťipojenýma ke knihám Bratsským,
lottž k bibli léta 1613 a ke spisu: „Brawda
witězici“ W pťedmluwěna ,Brawdu witězici
položili Bratťt: že co do hany w jednom spt
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fU pronessené na ťonfesi Nugůburskon, jeji spia
wwatele a články, maji prý odpowěd dáti ti,
jichž fe to wlastně dotýče, totiž luteráni oni
(Bratťi) še záwazkn k takowému hájeni ťona
fese Blugustanské neUzUáwaji, ač nepopiraji, že
obě konfefe českáiAugšpurská jsou podstatr
Uě jedna Qbě dak pťedmluwy měly Uodpiš:
„Starssč knčšč Jednoty Bratrské“ Takowé
wojádťeui sexdx:chownčkú Bratrských, že oni háx
xeni konfeseYnǧšpurské ponecháwajiluteranům
xtchž prý se ro wlastně týče nemalé fpůfo:
otlo hnuti meži stawy twárně siednocenými
jakož i podpiš „Starssi kněžiZednoto Bratr
ske“, kde na společnon konsistoť nebrán ohled
a „šcela neodwtsle jedneino od bratrských duchowa

niku nenlrně stranu lUleranskou poborssl Eo
do podptfu omlonwali st Bratťi tim, že obě
knihy tissrěny w Morawě kdež wětssi dil Zeu
dnoty duchowx.icb i lidu Bratrskébo byl kteťiž
k tomu sieduoceni a ťonsiftoťi českébezprostťed:
ně Uepťinálešelt a co do konfese Blngšburské,
xejišto hájeni Bratťi odepťeli odwěltli tito
směle: „Wždyt jest to prawda še Angšpnrská
konfesi neni Bratrská konfesi, žr fpisolratelé
xeji nebyli Bratťi Čessti, že cirkwe ?lngšpnrské
nejson zborowé Bratři Českých: ačkoli jsme fe
sňednotili ša pťáteld a Bratťi pťtjali wu
Sjednotčli jsme se ale Uefmichali“ (Ohlássenč
knčži Bratťi Lessenskýchproti Martiniowi str. 72)

Blby jiskrn nemalého odtnd powstalého
dnntč Ututlaliaudusili nefoUdilidrerrorowé Za
bodné důraznť se toho Uiinmtř wědonce dobře
že by takowým U wěc jpornon dewkládae29
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nim jislru wčce rozdmýchali a w plamen roza
Uitili Nicméně bned roku následujiciho (1615)
odeň tento wiceji plápolati začal když mistr
Biktorin Wrbenský, lnteranskýděkanw
Německém Brodě apotomaosešforwkone
sistoťi podobojť, konfesi českou na otázky rozeo
branon wydal pod titulem: Konfesi česka
prawá ?lngšpnrská Nejenom titulem timto
urazil náramně Bratry, kteťi za ponhé wyznaa
wače konfese Qlugustanské jmini býti nechtčli

nýbrž jesstě wiče je podoUťil pťedmluwou ťu
fwémn sptsu kde w dedikacč ěili w pťipsani

ji oanum stawum českým si Ua Bratry wyjiždi,
jejich soolUsjednoceni podezťiwá a nenáwist

prott nim obUzUje Nebo Uarážeje na Bratry,
toltko twarnč ď lUterand sdojené, napfaltakto:
„Zest oč pcči miti abd ta ronfesi pornsseni
sskodneho newzala od těch, jichž se ona slaw:
nou drotestari w pťedmlnwě Zeho Cťsaťské
Mtlosti patťiri odťekla Nedo neni nešname
že takodri (Bralťt) dáwno toho potwrdili kteo
rak t pod cizim stinem (pod stčnem české lkonq
fefe a společné konsistoťe)rádi oddechu hledajť
ač se potom zlým odmenuji Wrori takowé
mUpodezřiwániwdůonpilDr BorbontUš
lékař a podal wýklad spisu ždomemxcébo do:
wo:ujic že jim neuáwtst proti Bratrum w frd
ce luteranuw qe wtrnssuje Blle Wrbensko ri
sstčnúm traktatem opět odporrčděl a odsstrne
otazkn tU „jestli ťonfesi česká prawa Yngš
pUrská“ wyswčllowal a utwrditi i fpewniti se
pokonssel Z chteli zBratrů nčkteťi na to
:eplifU diltowati, ale k radě pánůw: hraběte
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Zoach Qnd. Šlika a Waclawa z BUs
dowa Utichli čim oheň na okamženi opčt
UhasseU

Awssak jiskra nefwornosti mezi českými lux
terand a Bratťimi doutnala Ustawičně RotU
1616 drželi Bratťi hlawni fynodU w plUéral
dě w Zerawicich kde sicestarodáwstýwaj
ťád pťeblidli a doplnčli cdtice jej dUchoweU:
stwU lnteranskěmU ru pťečteni a bedliwému
Uwáženi podatt: ale uzawťeno take“ jednomoa
sinť od nich aby w latinském pťekladu jenž
se do Německa zaslati měl ten paragraf po
rownáni: „do konsistoťe sic jinak společně pťi

jatým“ (Bratrům) u wypUssrěnbyl nebo
proč prý maji daleci Uárodowé wěděti wssecko
to, co fe doma dělá? W tom jak di Martř
Učnš, widěli luteráni čessci welkoU Uepoctiwost
a hroznou neuoťimnosi Bra,trňw ke fwým ewanu
dělickým spolud atrUm

Dále nržowali sobč lxeteláni, že někteťi
pani z Jedeaoty Bratrské tazatele lUterauské
beze wssi pťičiny z far a kollatUr fwých wy
býwajť a Bratrské na jejčcb mista Uwoznji
Te.k U p pnn Zindťich Qtta šLosU a
na Komarowě Ua farn MrtnickoU na
misto kazatele lUteranskéhoZa!la Čermáka
dosadil duchownčka Bratrskeho také jmenem
Zana Brotože ale k tomU kostelU od stao
rodáwna z ťrálowských stolnich statkú lidé pods

daci (poddani) podobojč Uáleželi wzniklo z toe
do weliké jitřeUi, až se to i Ua kanceláť wrch
ni dostalo a panU Qttowi ;aneprázdněni spů
fobilo u Takowé hnutč powstalo též, kdyš
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pan Zdenčk Trmal UTmanč sidlaswěx
bo, kostel fw Ztťi spráwci luteranskémn odnal
a bratrskémn dUchownikU odewzdal Nápodob
nč když pan ze Smtťic posledni rodn toho
i na děkansiwi do Kostelce i Ua mista ka
zatelů luteranských jak jindy tnk w letu 1619

Braětrské dofazowal pocházeli o tom těžci sonldow
Naťikáno také od Luteranů Ua Bratry,

že prý dwakrát aťadrmti Bražsiou podtrdli a
o dwa znamenité klenoty pťiprawili pťednť
r 1609 o kaplu BetlemskoU w kcerénapotom
bohoslUžby odbýwali ro druhé pak r 1619
o kostel jesuitský, k nčmnž mnoho dnchodU nau
leželo Na oboje tyto dwa majetkd Brater
š nesmirnou zawisti pohliženo od Luteranuw

Wytýkáno též od Uich Bratrúm, že wčru
straně podoboji (lnteranské) danou šrUssilč a
stalé porownáni protrhli poněwadž české konu
fsex, te.xhoto fpolečneho spojidla obou strart neu

ťatolických, fe Uedrži alebrž Učenť kalwinskčho
. se chytaji njťmaji je wyznawaji a za tou pťil

činon 8 kalwinistami fe wice pťižni Ue;li o lu
terany, tito za bratrance toliko ale kalwinisto
za wlastni a Upťimné bratry drži Sami Brae
tťi nepopirali toho jak jasně wyfwitá szláe
sseni jejich protč poslednimU administrutoru
(str 94) dodobojiMartiniowi kde takto
čteme: „Dalťby to milosrdný Buh aby nedou
wěra kteráž pťedessla napťed mezi nimi (Lne

terany aReformatd čiliKalwind), potom skrze
to i mezt námi tBratťimi a Luterany), wde
zdwižena byla! My od fwé strany oboje man
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xme za pťátely a bratťi a účastniky ewangee
liUm qutého bolestice nad tim kteréž mezi sex
boU maji nedorozuměnim: jakšz pťipomemlu
tých napťed wěci patrné Zestliže pakk
jednčm se bližeji a domácněji wiUeu
mo nežk drUhým to blišssi spojeni
řádU dobrocb a dUcha kťestanského
:oúsobi ?lni; možné jest (již pak Uechk to
swěc soudi) tomU ťdož nčict ža bratťč wKrystU
požmiwá odmčnné brňtrské lásko erddáwatt:
a šate k tomU čxdonami zhrši Uáš potnpuje
wdwrátiti hledá, jač nedowěrnébo srdce
nrmitiP Nedraw rno Uepťátelstého (nebo to
Krwstnš Bán n.áš nam zamezil a i ly Ueuá
wiřmiky nasse miťoaxati :xorl:čič) e!lčx ne tak

jakžby nnleželo do:ďěrnédo “ Wodlr wúroku
:ohoto pohlišelt ledw Bro.tťt na lutero.no, swc
spojence ro Ua Uenáwistničn fwé Z toho takc
fe lšá wyswčtliri proč Bratťi Ua Morawě a
w Eecbách t pozdějt n wdhnanstwi w ťisst

němčcké ch mů lUteranskýčx se wzdalowa!č U
nich wečeťi Báně pťijimati fe sstčtili a raději
lěkolik let ř této wečeťi nessli, nežliby od lU
tčranských pastorn ji byli pťijali

Nic: nedomodlxx w tom ohledU wýčitka
čšchto, žcx Bratrssti čřuchowr.xči č otrockc slUžeb
Uosti wtšč lim s oědomi swých posluchačůw že
fwobody ťťestacsk je žbawnji žlé donměni w,
črdce jejich o pťislUhowani „ewangelickúch“
cčrkwč wtrussuji a ktomn je jakoby mimo je:
jich JednotU niťdež jinde ťádných slUžebnostť
swatých nebylo nawozUji Bratťt fe Ua to
eomlonwali ťkoUce: že co fwým dowolUji, jediu
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ne wssak pod tou wýminkon, lwklld ptý, lnteu
ranssli kazatelé Bratrům na jejich whznánipox
sloužttichtěji,aaza drndé aby to bylo ldezUae
silť jejtch swědomi „Tčm wssak“ odpowěděl
Mnrttniuš Bratrským duchownikům, „w jakč
kolotáui posiuchačů těch mhsl whdáwáte do ja
kédo labtryntu (blUdisstč) je zapletáte? ba jau

kou kuklu na ewangelicke (lnterské) spráwce
formUjete? S u;aqutim každý z Uich (poskn
chač:: Bratrských) di: „Kddž nasse wyznáni 8
jejtcb (luteranů) se nesrownáwá mé fwědomi
čaké na jinem gruntu založenojesi, kterak mám
jitt k odpornébo smyslu nčiteli?“

Že Bratťi fe weždy wice kreformatůn
čilt Helwetům klonili, že wice k Ženewě nešli
k theuberkU hleděli dá fc i odrUd wyswět

lttt že we zborech a obcicb helwetskýchčilikal
winskúch panowala pťisnějssi kázen nežli w lu:
teranskýed. Broto di sam Ymoš Komenský
sexior Bratrsko w „Ohlasseni starfsich Lessen
skdco“ (str 195) aby shra:ťeniuse Zeduotu š
čalwinistanxi ofprawedlnčl, takro: „Genewenská

cčrkew (Kalwinowa) pro zwlásstnia Usslechrilý
ťád wssudy w kťestanstwU slowútna jest“ Z
odwoláwá se dále na katolického historika Box
dina který ZenewsioU cirkew pro cirkewni káa
zen prý cnostmi zkwetloU Uazýwá a prawi

„Brotož w tom městč žádných fmilstwi žádx
ných ožralstwi, žádných tanců žádnýed žebráků
žádnpeb zahálečů fe Uenacházi“ K tomU do
kláda Ymoš KomeniUš: To hle člowťka odo
porné religie moci prawdd wymlcené o slaw
né té cirkwi (kalwinské) swědectwi.“ Slawnou
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tedy nazýwá cirkew kalwinskoU Ymoš Komea
niuš ž čehož patrno, š jaťou libosti k Ui poa
ziral, tťebaš we fpifu proti Martiniowi, hore
liwému luterann tdtýš proti Uaťantč Bratrúw
z kalwiuišmU se šoiral a duchowniťa Bratrx
skěhoZaUa Zorama který dwčma komnl
ntkantUm po kalwinsku: chlebem kwasseným wu
posioUžil, Uechwáltl jedině proto že to Ušinil
o fwé Ujmě bez dowoleui seniora Edrilla a
jebo ašfešsoru Nebojinak bylby i Bmoš Kou
:nruiUš zcela š tim frozuměn býwal, jelikož
na wýččtku že Bratri wireji Kalwinistll než
lUteranU pťižnť bledaji, odpowidá (w thásse:
Ui str 161 a 165): „Brihlassujťče se kmistrU
Zanowi anowi neodčitáme se Lutera, jako i
k Luterowi se znajic erdčitáme sejiných wssech

pobošných a ewangšlium fwaté majťrich mnžů
a cirkwi jejich drotože š celoU Krdstoxoon ciro
kwč w prawdě Boši jedno býti žádáme“

Kddž l 1619 protestantsscč staworoé mo
rawssri ke stawúm nekatolxckým králorostwi čeo

skěho pťistoupili a w obraUnoU jeduotn proti
společnémll zákontrčmu kralt wesslt: zdálo se
nejedněm bralrskmn dučdownikům že lidu w
jejtch zborech Ubýwá we zborech lUteranských

wssak pťibýwei, žlásstč pak že sslechta k lUteraa
núln fe tadne Zmeuowitě drd fe tak dálo
Ua panstwi Náměstském Rosickěm a Bťeclawx
ském kde už pťeš 80 lec se prý kázaloapťeee
naprosio nic se newxdělalo; jtnde pať jako w
Miknlčicich a Trnawce že prý duchowu
nici bratrssci jen š Uebezpečeustwim žiwota zůo
stawali Bročež widčlo se asi ssesti mladsslm

ňe
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dnchownim Bratrským za dobré sepfati fpiď
w němž k jakémusi UžsslmU spojeni š luterány
radtli, pťč němžby prý ťádd fwé chwalitebnč
i kázeň fon na wčtssim dile mezi tdto uwedli

a š Uimi jakož i š jinými ewanděliky w je:
den dobrý ťád wessli Blle starssi iednotd
Bratrské zamitli takowý úmysl a zůstali pťi
zwlásstnostech Zednoty Uic nedbajice toho, co
Witolid Boskok následoink Sturmůw
w zápan dnchownim proti nim psal

To wppraije luteranMartiniuš (wQbrao
nť sir 457) o Bratťich a pťičitá težnáboženo
skou obnowu jalowým kralem Fridrichem roku
1620 zawedenou zlásstě Bratrským dUchownim,
kteťi prý Ua fynodě Simono Judowé tčch 24
zcela kalwiUských článků bylt fpliskali

š. 63. Anwš Komcnský, poslchi starostn
chnoty Bratrsič na Morawě.

Jmeno Zlmosa Komenského, jehož slowa
jfme nž často a zwlásstě pťi ličeni fporů mezi
lUteráUy a Bratťčmt Uwedli zaslUhUje powsste
mUUti každého Morawana Zelikož dotčený
Učenec Bratrský o wzdělaninasseho čefkosloweml
ského jazyka a o dobré rozumowé wx;Učowáni
w člowěčeUstwU wesskerěm weliké zásluby má:
mUsime tuto podotrnoUti, že byl posledni a
fpoln nejwýtečnějssa starosta Jednoty Bratrske
na Morawě který swým důwtipem, bohatostč
dUcha a Učenosti i samého Blaboslawa daleko
pťedstihl. Hojnost spisil po něm zůstalých, ze
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kterých Uejedny, jako „Brána jazkaw otewťeu
na“ nejen do wssech ewropských, nýbrš i do
Uťkterých asiatských čeči pťelošeny byly, fwětlé
a bezesporné o tom dáwa swědertwť Naro:
dil se jak někteťi za to maji Ua Morawě we
wsi Komnč, odkudžjmenojedoKomenský,
anebo jač w prawdě dodobUějtDr Bl Gin:
dely dokázal w UherskémBrodť r 1592 a
dokonaw studia swá na protrstaUtských sskolach
w NěmeckU obráU jest od pana Karla starss“u

ho ze Žerotina, tehdáž hejtmana Morady, za
spráwce sskolyBratrskě noe Nřerowě krerá
pod jeho ťize!liln Utěneně zkwetla a trměť Ua
sskolu realnou se powznesla N 1618 stal se
lazatelem a dozorcem sskol bratrskýchwe Fulu
neku Uejstarssimto stdle Bratrskem na Moe
rawě kde se i ožex:il W obojičn úťadě tomto
prokázal fe celcmu okoli welikým dobrodincem
aU pončowánim a radčnim ssiťil wědomosti
hospodáťské a žiwnostuické

Když l 1622 BracrUlU swobody w Uáo
boženstwi fe Ujimatt počalo Uchýlil se Nmoš
Komenský na statky Bratrskeho ana Karla ze

erotina domniwaje fe, žezde bežpečuého útulu
ču najde jelikož dotčený páu cisaťi a králi
xfwémU nikdy se Uezpronewěťil. Awssak žmýlila

ho naděje Brzy Uastupowáno i Ua Zerotina
od wlády, aby Bratrňw na fwých stackach nex
ebowal a lUdyž ttto přinnceni nlrýwatč fe w
lesich, we skalách a we slujich a š nimi fpolU
Komenský Tenkráte wyhotowil dwa spisy:.x
„Labyrint swěta“ a „Hlubtna bezpečnosti“ kteu
ré dosti zhusta w rukoU prolestantů nassich aš
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podneš kolnji, a wynikajice kráfnoU i jadrnon
ťeči bez possťwrnh blUdůw docela Uejson. Ron
kn 1626 odebral fe do Čech na statky pana
Ziťiho Sadowského ze Sloupna, horliwého a
frdnatého obbájce Bratrůw. Blle kdyš lěta
následnjicibo i zde rozkazowé krále Ferdinanx
da ll. ohlásseni byli, alw kdokoli nechre býtt
katolikem, ze země se wyrlidil: nezbylo iBlmoe
fU Komenskémn, w blUdecb Bratrských hluboko
zakoťeněnémx:, nic jiného lečwlast swon opustitt
a do ctziny se odebrati.

Bolsko Bratry tenkráte ocbotUě pťijalo a
město Lessno, kde weliká obec Bratrsiá wznikla,
swěťilo Komenskému spráwn tamnějssiho gdmu
nasia (latinských sskol). Zde sepsal jazykem
nassim troje kniby, které wýborná prawidla
pro zťizeni sskol do sebe obfahowaly a také

na jašdk latinský i Uěmecký nťeloženh jfon„
aby tolikéž jiným národům pťistUpnymi Učiněc
ny byly. Nejwětsslho pak rošssiťeni dossla jeho
kniha, kterouž r. 1631 pod titUlem „Bráng
jazykůw otewťená“ wydal, jak jsme Uš wýsse
podotkli. Na to psal nmoho knib pro. Učené
a pro Učitele„ jimiž tak weliké sláwy sobčx doe
byl, že č do Swedska a?lnglie co slawmž nčtu
tel powolán jeft. Ufadiw se na blizkn Swed:
ska w Elbinku oddal se cele na spisowáni knib
jazykozpytných a wydal dila, která od komisi
sswedskýcb pro sskold na nejwýsse schwálena
byla. R. l648 pťinncen dyl leoš Komen:
siý do Lessna fe wráti:i, čde jednohlafně od
Bratrů ža hlawU Zednoty zwolen jest. W
tomto úťadě Nmoo také až do smrti zůstal,
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nemajc po sobč žádného Uástupce Už rokU
1632 wydal spoln š jinými w LessUěfpiš „Q

tťťřkýchprotiwenstwich cirkwe české“ t. j bratr:ske, jakož i „thásseni Bratťi proti mistrowi
Sam Martinowi z Dražowa“, na ťterý spiď
jsme fe Už často odwoláwali Bočet tento spi
fůw Komenského rošmnožen w rocčch 1649 a
1650 nowými spisy, ž Uichšto „Lasickěho kniha
ofmá historie Bratťi“ a „Kssaftmatky Zedno5
ty Bratrské“ nejšnamenitějssť jsou

Bowolán Ua to do llher od knižete Sigo
mnnda a matky jeho pťestěhowal fe do Sa
ryšského Botokn kde založtl wyšss“lústaw
sskolni o sedmi tťidách knihárnu a knihttskárm:
a rossem počatkům nauk spúfoboU her diwadele
Uich četné poslnchačstwo wyUčowal Za dťiči
non cirťewnich potťeb obce Bratrské w LessUě
opnstil r 1654 Uhersko a wrátil se do jmeno
wanébo města w němž setrwal až w tehdejssi
walce třicitileté město dotčené popelem leblo

Obec Bratrsiá w Lessně od toho čafn zcela
fe rozprássila Nmoš Komenský wssak utekl se
do Ymsterodamlx kde dťiwčjssi knihy fwé o

wyUčowáUi (didaktické) poznowU wydal a mnoo
ho nowúch Uťičinil, jako Jadro celě bibli

fw u KancionalčeskýuSmntný hlaš zapla
sseného bněwem Božťm pasiýťe k rozdlassenemu
siáduu?lnděl pokojeu Jed:xo potťebnéa j
Zde (w Ymsterodamě) také co kmet 79 letý
swuj žiwot dokoUčil r 1671

Brohťrsstli bychom se droti prawdě, kdd:

bychom popirali, že leoš Komenský byl duch
neobyčejněho nadani, mrawů jemných a ne:
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úhomtých, mnž nad miru wlidný a úslnžný,

w nesstěsti trpěliwý a pťi fwé weliké Učcnosti
skromný. Nelze též Uepozorowati, že we wsscch
jeho fpifech wane duch wťele pobožný a po
korný, který rozličné strasti žlwota toliko za
trest 8 nebe pro hťichy poslaUý powažuje a
pohromy Zednoty jedtUě Uwolnřné a ochablé
kázni jeji pťiptsUje Bro tylo krásné a wýtcčne
wlastlxosti jedině litowati jest že dUchownťzrak
jeho od dčtinstwi až do ssedtwin zdčděnými
pťedsUdky proti wiťe katolické zakalen zůstáwal
aže welikémU wtipU jeho Uikdy nepodaťilo se
z nich wybťednoUti a na wýsluni ryzé katolickě

prawdy wyntknoxlti, k čemuž owssem okolnosti
čafowé nemálo pťispťwaly, jako n p tťtceti

letá wálka w nčžto se witězstwi wčce ke straž
ně protestantské než katolické klonilo, w čemž
Komenský nowý dňkaz jako š nebe daný wi

děl že prawda jest na straně protestantskě a
že tato Uaposledy pťere snad zwitězi. Ze se
Komenský zmýltl doswědčUje dčjepiš tUsslm dos
siatečně SpolU pak čerpáme ze žiwotopistl
jeho to naUčeni, že Uejwětssi Učenosi neništo,
aby dncha ochránila bludU
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Hlawa osmci.

š!!ubaǧťlatiňssnwandr. 1611u1619.

š 64 NUdolsu odťikúsetrňmlnodewzdú:
wú i Čechy bratrU swěmn Mntiússowi.

Eifať RUdolf Uemohl bez hněwn na bral
tra Matiásse fnésti ztrátu tak welikých zemi,
jakými lwly NakoUsh, Uhry, Slezy a Mora
wa Nčc fobě snažxtěji Uežádaje než wymstiti
fe nad bratrem a zmocnttt fe opět žtracemych

zemi wyjedUáwal i 8 protestantským německým
knižetem Nnhaltem, podáwaje jemn korUUU čex

skon. SoUčafně obmýsslel i ssanělský král
Filtp lll pťipojiti ke státUm fwým Čechdi
llhru Nejúsilowněji wssak domáhal fe toho
arcikuiže Leopold fyn arciknižete Karla
Styrskěho z Domxl HabšbUrského, té doby bio
skUpBafowský Blsi w polowici r.1609 pťi
ssed do Brahh, wyžádal sobě audience U cisa:
ťe Nudolfa a dofáhmxw jč padl dle zpráwy
ssanělského wyslance w Wraze Baltazara de
ZUniga pťed risaťem Ua kolena a prosil bo

aby xe) „Užiwal jeho ke wssem fwým slu;bám
a zwlásstě kU pomstě nad Matiássem “ Náwrh
tento byl Nudolfowi welewitán Brrčež pťijal

xt) Zprawa tato whňata skoro doslownč z dopisu p Gindely
ho w „NarodUich Listech“ č 41 r 1861
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rad arciknižete a brzy zalibil si w něm tak
že činil mu weliké naděje k trůml, domůžexli
mU skutečně pokoťiti Matčásse ZedinoU ! tor
mu wedonci restou bnlo pťemoženi orotestans
túw českých zničeni listu majestátnčbo prawč
teprw wddaneho, a po upewrlěni wladu cčsať
ské w Eechách rozhodná walka proti Matiasso
wi Arcikniže Leopold nastoUptl tu cčstu ď
přirooleuim cifaťowým U;awťeltě taonn
lign (foolek) meši katolčckými Uány českými,
morawskými i slešskými ku kterěšto ze zássti
proti Českým Bratrllm pťipojilt se imnozl
páni podoboji a luteranssti w těch zemich;
fnesseuo toltk peněz, že jimi wojsko 6000 mu
žů wypraweno býci mohlo e

Leopold pošádawi krále sspanělskébo o
pomoc ku prowedeni welikých plánU fwýcd
chtčl tajnoU ligoU a wojskem w Němcčch fe
braným wpadnouti do Čech, zmocniti fe tam
wrchni wleidy a po obdrženěm witězstwi nad
Matiássem státi se i králem če:skými cifaťem
ťimským Kral sspanělský sám bňže oo truně

českem odepťel mu sice pomoci swé; ale we
wodowé Baworský a Saský pťáli Leopoldowi
a cipať sám naklonil mu r 1610 wssecky knr

sirsty duchowni (w Nělncied) tak že wežwlássr
nim protokolU w Braze podepfauém a též od
kursirsta Saskebo potwrzeném zawázali fe ne:
woliti lm cťfaťstwi jiněho než arctťnižete Leo
polda Byls on člowek wrlmi odwažkiwý a
dUcba dujného; ak čemu z počátkU patero
wojsk bdl za potťebné Uznal na to fe odwá
žil konečně i jediným n w Pafowě fhroo



Wojsko Basowské. 689

máždčným Na jeho pokynnti a š cisaťowým
dorozUměnťm wtrhlo toto wojsko Basowskě pod
wůdcemWawťincem Raméem do Hora
nich RakoUš a když zem tUto pod záminkon
zadržené mU mzdy :doplenilo wpadlo mimo
xnadáni stawa šemskýcb do Čech Zde brzo
od nťho dilem lestť dilem násilim dobyty jsoU
B!ldějowčre Krumloxo Bifek Tábor a jiná
mčsta (1611), až konečně proniklo kU Braze
samr Uaposledy také arciknťžeLeopold na hrad
Brašskd dojel

Nuchle rozncsla se po celém hlawnim mče

stě powčst že risať Rudolf pomoci ciziho woj
ska toho obmýssli stawy zemské pťinutiti aby
Leopolda za krále Uznali a tento že chce nau
potom pomoci ČechUw i Ua útraty jejich Mau
tiásse zemi jemu postoupených pozbawiti, a ob
držčli wťrězstwi nad nim, dlotestantským Če:
chUm chdtrým i násilným fpůsobem majestát

zase odniti swobody zemské erssiti a podlé
spůsobU sspanělskéhokrále Filipa lll neobme:
zenoU samowládu panownčckoU zawesti Bo
wťst tato pobouťila netoliko celou BrahU, nýu
brž i celé Čechh a Morawu

Z teto doby zachowalo fe namw archth
zemskem na Morawě mnoho dopifú ke stawům

českým z ntchžto wyswčtá, že stawowé Moraw
ssti powažnjice se za pokrewné bratrd Čechůw
wssecky slasti i strasti jejich wťrně fdileli a ča
sto nečekxajťce ani až od stawU českých kU poo
moci oowoláni bUdoU hned famowolně š branx
Uým lidem swým jim ku pomoci dospichali
Na dUkaz toho podawame jednu listinu moa
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sawskoU z r 1611 z nižto widěti žc sicedan
Waclaw BUdoweez BUdowa co wds
slanec stawu českých na siezdu w Brně žadal

abd stawowé morawssti Čechům rdchle ku po
moci pťichwátali kdwž od tčcdto wýslownť za
to požádáni budoU že wssak Morawané šna
menawsse potťebu neodkladnc pomoci nečekalt
na takowé wdqwáni nýbržz doUhš bratrske
náklonnosti k Čechnm famocbtzč bež pobidkn to
Učunili Takto dak zni pfani dotčené

„Léta Báně 1611 w Uonděli do nedělč

Ueminišcere (28 Febrlmra čtli února) dkšaů
jest siezd obchi wssech čtnr nanůw stawuw
markrabstwi Morawského w městě Brně pťl

Uěmž jest fe toto niže pfaUc pfani stalo
Urozeným páUUm ďanům Urozeným astů

tečným rdtiťťlm N N nejwdšssťm pamlne
úťednikum a danúm fondcum šemským králow
stwi českého Je ho Mčlostř Eisaťsté raddám sou

duw dworského a komornido téš ofobam fnť
mem minUlúm kdefensi naťizeným pauům bre
tťim sirejcilm uchm, sswagrum a pťátelům
nassxm zwlásstě milým

Služby Uasse pťátelsié a powolnc Wasslm
Milostem a Wám wškaznjeme urozeni :Mřj
pant Urozeui a statečUi pani rytiťi pani bra

tťi strejcowé chowé sswagrowé a pťárelc
naň“l zwlásscě mili zdrawi wýbornédo i jtndch

wssxeeb dobrých a potěssltelných wect U,tl PMU
BohU Wassnostem a Wám wěrně žadáme a
winssujeme

WfaUč Wafsi Milosti a Wasse jehož da
tum na hradě Bražském we siťedU po jw Dox
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rotť lěta toboto 1611 jest mně hejtmaml a
nám nejwyšssim úťednirům a foUdcům zem:
ským též obdwatelnm ze wssech stawůťo mar
krabstwi Morawskel)o ťteťi jsme se taťksoUdU
šemskémn do města Brna sieli od nrozeného
dána pana Warlawa Bndowce zBUl
dowa, Ua Hradissri nad Zizerou a Kocňowi
cicb J M C raddy, jakožtowyslanéhoWa
ssi Mtloůt a Wasseho dodáno (čemUž z :xťe
črenť t takě ústniho céhoš pana BUdowce ob
ssirnějssčhooznamenč kterak lid wálečný a;
Uosawad Basowský ťečeUý do králowstwč
ceskeho wtrhl a Uěkrerých měst fe šmocnil a

wždw deil a dal na welikoU sskodu králowstwi
:oho se podáwá itakc w jakém nebeždečen
ňwi šUstáwati a jaké pomocl od Uaš, jso!l
če sobě tim jedni drUhým dowinnt
šadrti a wyhledáwattráčite, tomu wssemu jfme
wwrošnmšlt) au Krerážto wssecka wčc co se

tak stalo a počawad děje nemůže Uám nešlt
welikoU srdečnoU lťtosti býtt a kdybd
kralowstwč české w té mťťe a w tom fpůsobu„
jako tokw čan, kdyš jest nadedfam,š dan BU:
dowec od Wassich Milosti a Wáš š tim psa:
nim wyprawen byť, zůstáwalo chtělibychom
podlě žádostč Wassich Milosti a Wassi se zax
cbowcx.tiaUa dalssi powolánč očekawatt
Ble dowěděwsse fe mrši tčm toho co jest se
w tom čafe po wyprawenť téhož pana Wácla
wa Budowre králowstwi českémx:a panUm ody

watelllm téhož králowstwi též hlawnimu městu
Brašr i jiným skrze wpád toho lth wálečxlé
ho Basowskéhopťihodilo a U;Uáwajice pox
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winnosti fwou, potťelm náhlou a nebezpeo
čenstwi jak králowsiwi českého tak i údůw jen
ho zemi k témnš králowstwi pťipojer
ných (Morawy, Slezska a Lužice) a rozwar
žnjiceco na zachowáni w celosti těhož
králowstwi a zemi dotčených ňáleži:
pamatujice také na pomoc Wassich Milostl a
Wáš w častl wpádu do této země od Uhrůw
nedáwnými leto učiUěUoUa edtčje lWasiBlu
losti a k Wám son Udťimnon důwěrnost w
čao této nastalé potťeby skUtečně protázati,
ncčekawsse na drnhé oznámeni, kteréžo
bd snad pťiliš pozdlččbýti mohlo, a newěoonl
ce jessrě cehdaž, jakéby pťednesseni pana Buo
dowce býti xnelo, lid fwůj weilečný jizdnýi
pěssi, připojice ť sobč lid Zeho Milosti Kráe
lowské (Matiásse) Uro wěrssi pomoc kUpodstatc
nějssi obraně proti neoťárelům jfme poslali,
Uepochybujire, že Wassim Milostem a Weim
č wssem panúm stawům ťráloxxxstwi českěho nea
toliko wděčně ale i profpěssné dUde, a té jisté
a dúwěrné nadčje k Wassl Milosti a Wám i
wssem panům stawům králowstwi českého jsme,
že w času nastalé potťeby markrabstwi tomnto
zafe dťátelská a ocbotná odměna od Wassxch
Milosti a Wáš i panúw stawl:w skUtečUčse
stane, a nw také Wassnosti a Wám jakožto
Uassim zlásstě milým panům bratťimj,
strejcům, ujcňm, sswagrům a mnoho zpťizněe
Uýnd panům pťátelům každého času wedlé swé
Uwžnosti pťátelsky wolni zůstáwáme. n S tim
se Wasstm Milostem a Wám na wssem dobťe,
sstastUě a potěssltelně miti wěrně winssujcme.
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Datnm w městě Brně w pondčli po
neděli Zemiuišcore lěta 1611 Hejtnmn nejx
wyšssť úťednici a foudcowé zemsstť tež obdwau

telé ze wssechstawa markrabstwi Morawského,
nynť w městč Brně společnč shromážděni

Listtna tato swčtlý podáwa dukaa, že Mos
rawa a Slezsko powažowaly fe za údy ko:
rnny česčé a tudyž i za powilmost fobě pou
tládaly, wzajemnon se pomocč poddorowati.
Bsanémn slowU tomuto Morawané take sku:
tečnč dostáli

Zdráwa o wojsku anowském pťiměla ňae
wd české že rnchle fe do Brahy fjelt a wojsko
sbirali abd Basowským čeliti mohli Nejorwé
tázali se cisaťe coby asi š cizim wojskem tčm
zamýsslel? Tenro neUrčitoU daw oddowěd no
dorUčxl lm oko wojskU Wasowskémn adw od
Braby čonwlo a šem českon opUstilo Nrna:
dále wssak Udeťilo wojsko dotčené na Malon
ňranU a wedralo se do města Jindťicd hra
bě z Turnu postawtl fe sire 8 wojfkem fta
wowsťdm na odpor; ježto ole toto počtu ne
walnédo bdlo podleblo po krwawém bojiwoj
skU Basowstemu č čemnž nemalo pťtspčltha
chowé lm Malé straně Ubdtowani kteřl na
wojsko stawowslé ňťileli kamenim bazeli a
wťelon wodon z oken je poliwali Kddš paf
wojsťo Wasowské z Male Strano t do Sca
rého a Nowého města wniknonti nsilowalo,
bylo stťelboU z dčl a rnčnic odraženo tt pať
jezdcowé Basowssti, kteťi w prwnim zmatkn do

Starého Města odwážlwě wstočili, jfoU zde
od lůzy pronásledowáni a skoro až do posledx
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niho ubiti Tatéž lůza bouťliwými powěstmř
dodněcowaná a rozjitkená počala krnré froél

wole páchati; nebo š drzoňi a wztekem odo:
ťila se t Ua některš klássrero w městč zbila

ťeholniko, kostely oloupila a jiné zločiny ztxropclnp
Cisať pťeš to wsse bezdečiw fe wťtčzstwim„

jelikož wálečný lid Bafowský Malou ňranl
bdl opanowal a hrad jeho chrantl wyzwal
stawy, aby wojsko časio jmenowanc do Staa
rěho i Noweho města wpUstili a še fwým
branným lidem jemU Učinili dťifahu, še chtěji
wedle cisaťe foolu š Bafowskomt do těcb br:

del a žtwotu státt a jemU proti každemu ne:
Uťiteli wčrnš .)omáhati Stawowé wssak ne:
oochdijťee, že cisať obmýsslč Leopoldem ma:
jestat zrnssltl a erbmezeuou wládU Uwesti
rwchle do celé zemt naťčdt:t dotowost a fpolu
králi Matiássowt o pomoc ofali; cifaťiRudol
fowt pa! žádane pťirahy odepťeli anodrž žan
dali aby ka;al wojsku Basowskěmcl ze zeměx
xoykliditč se a Ua to Ualehali aby sskodywdau
dem takowym fpufobe:lé Uabražend bylo Naax
ručest pťtchwatala také kU Pra;e hocowost zr
wssech kraju českých a brzo nťiťlulalo i oem.
:tsic jezch od markraběre Morawskeho Ma
ťtásse ku pomoci poslčnýed Sam Mxxttašx
oťtslťbtl ;e ro nejdťiwe do Cočb te dostawi
DU woxsko Wafo.dskš widouc fe nebešpečllě odx
kličeno, počalo mysliti Ua úcěk; když ale rouxj
roUoUti a fe Urobčti chtťlo, bdlo ted!mk wmene
sslch ssarwátkách, jinak we weltké pútceu Hlns
bossic skoro docela zahlazeno Nrcčťni;e Leoe
pold fám rychle Ujel ze zemč šústawiw NU: .
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dolfa osudu jeho Hrabě Ztndťich z Turlm
pak pťessed ď wojskem stawowstým Ua Malou
ňranu obfadil hrad a nedal cisaťi odtud Ujeti
Brzo stibnul do Čech i Matiáš a byl š we
ltkon siáwou do Brahy Uwitán Stawowé
usianowiwsse se Ua tom, jemu podatt korunu

českon, žádali NUdolfa, aby jim ibned položil
sněm zemský, pťidawsse wzdorowitě: neUčinčli
prý toho dobrowolnč že oni sami o swé Ujmě
rakowý fněm swolaji Boroznmťw tedy NU:
dolf, že Už déle panowatt UemUže odťekl se
wlády a dostoupil Matiássowi korunn českou
Tento porwrdiw pťisahou stawUm majestáta
wsseckd swobodyt prtwileje (wýsadd) šemsté
bdl jesstě w témš roce (1611) na králowstwi
česke ťorUnowán; Nudolf ale Už Uásledeiciho
rokn (1612) hoťem a bolesti nad timto pádem
umťel byw 34 let panownikem

Bťi této pťiležitostt patrUě btje do očč
krerak Čechowé Morawané a Slešane za jeden
celer se dowažowali. Nebo we knihach mor,
rawských sněmu nalezame pťipiš stawúw leo
monce od 16 ledna 1611 k Mtlostem ťniža
lum a anUm stawum tnižetstwč hornť a dolni
Slezi, kde fe prawi: ,poněwad; lid Wafowský
wpadl nenadále proti wssem smlouwám do Ra
konš a obáwati fe jest, že t do Morawy
wtrhne žádaji Morawssci stawowé, ady jlm
ňawowé Sležsstť pokudžby ltd Pasowský k
markrabstwi MorawskémU se pťibltžowati chtěl eč
je pomoci a retUňtem swýmopoUsstětineráčili
Morawané pak na to Čechům wčrně pomáu
haji nečekawsse ani na wyzwáni k tomn od
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nich, a teprwa, když nebezpečenstwi únluěj pťer
moženo, zadajl pdamm stawowskýmlesnwyce
od sodotd po pamatce sw. Zana .skeťtitele,jqůd
ltd Hranny z Morawd, kteryžl ud.krale Maňasse
w Cechach dll, rozpnsstěn b,yl, poněwadš brruě
na ně wybrane wyssly a žadného prú?pro kraa
le teď nebešpečenstwi nrm. Na xrento pťčňk
podepfan k.xrdinal Dietrichlstein co blstunžme
UxoUcko,hejtman žemé Morawy, nexwyš lůedx
mct a soudcowé zemssli. Na sješdu pa odtrx
ném wssech čtwrpamlrostawúw marrrabstwl Mo:
rawstedow Brnč dne 19. dubxla(aprťle) l. lůll
jedna se o wydrawem panúw posliiw do krác
lowstwa čefkého ke sněmn jeneralnimU čllť
xosseobecnfndu ze wssech kormmčch zemi do Wral
bd. Woslnm ze uxssechčtor stawl:w e) obranw
dawá sepluomorenstwx, platuěu;awlratefmlouu
wou, ro neul drottdrawUm, swobodam a zwdel
losiem Morawd, uybrš k jejan: prospťchU. Boo
slowé Morawsstl dostaijl se kn slawnélq?

ee) Za pšsolšz Morawd !e sněmu jenerállámn do Čech tN.
máje 1611) obrci„uijjon: Kardřnal Dietrirhsstein. z pánůd:
Karel starsst ze Zerolina, bejtmfan morawsky, Ladislaw ; Bodo
lowic, Zeronym Wáclaw hrahe a swobodný pán x T
a na Wlusatickcb, Jiři brabe a swobodný pán ; Hodic a
Wolbramic na Blawčť, Tawikowřcčch a Rndulci, Jan Jer

, třich z KUnowic. Z prelatsrédo stawu: Qndřej Hortensiua.
opat Welehradský, Signn:nd Kohel opcu LoUcký. chdtlc
Waltenberger, opat Zábrdowský. Jan Bťtťcenc Barnabeuď,
přewor Sw.aloeTomský. Z rytiixů: Januchka š lera!dno,
wic, Wilim DUdský, zc S:řebomoslic na Nowém Mčs:eua
Dačicich, Michael z Hrádtu a na Nowém Zálnku; Jindřlch
Zahradce!ý zc Zabtáder na Wissnowém a Hobzi„ Wčuclaw
Wanecký z qužlničly a na Walčis Wolf Zigmund Zansowe
ský z Wlassime, na Budčila Slaline, purtrabidzemstý mak,
krabstl,dtmorawskébo; z mcst: Qndřej Qdcsloweleomoucoe
Jiřt!u Honoriuš (Etibor) z Brna, Melichar Sprengtle je
Znojma a Martin Leopold ž Jihlawh.
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wsseobecnému sněmn na bradě Bražském dne
26 máje (1611) a Uzawťraji fmloUwU oe stan

wy českými kteráž 30 pUnktů obfahuje Na
žačátkU smlonwy té prawi se že RUdolf swoo
lil abd Matiaš nejen byl korUnowán Ua kráa
lowstwi České, než abh také w dokonaloua
celoU fpráwU a panowani téhož králowstwi
Uweden byl a stawowé markrabstwi Morawe
fkého aby pod touž fpráwu a panowáni Zeho
Milosti jakožto krale kornnowaného a
danujiciho wexdlé wýš pfaného listu a majer
statU (od 1608 we stťedn po sw. ZanU Kťtiu
teli) nawratilt se, jakž prý powiUni takž i
žá d o stiwi jfou toliko aby se wýmince w
nčm postawené a tťiceti dunktům fmloUwy zae
dosii stalo Buntky čili články smlonwy dorčené
wzlahUji se wefměš na zwlásstni práwa swm

body a zwyklostt země Morawské i zarnčuje
se že obnowenim starého spojeni š Čechami
prawa a swobody ty šádnébo zkráceni neutrpi

Bodlc :ěchto punktů měly obě země společného
dworskeho kancliťe a mistokancliťe kteryžto pox
siedni obrán byl z důwěrnikú na fněmu jene

ralnim fhromážděnýcb
Také i na tom (w punktu 27 ) sdolcčně

snesseno jest, aby Ua úťady nejwdšssl i nižssi
tež takc do foUdU šemskebo dworského komor
niho i jiných tak dobťe rodičimarkrabstwiMo
rawskeho, jako rodičowé kralowstwi Čoského
ťdyžby toliko Usedli w králowsiwi Českém bnlt

a to co we zťišeni zeqxskémkrálowstwi Ceského
wyměťeno jest whkonali bráni a dosazowáni
luuti nmťxli
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Dwacáté ofmé: Kdožby jedné neb druhé
zemi jakž králowstwi šeskémn tak markrabstwi
Morawskémn, odpowčděl (wálku wypowěděl),
w ntch slodtl neld za pfance též nepťitele wy
hleissen bdl a to od panů siawů králowstwi

česiého aneb na misiě jich od nejwyšssho pnr
krabá Bražského stawům markrabstwi Moraw
ského aneb na mistě jich panu hejtmaml mar

krabstwi Morawského podobně z markrabstwi
Moxawského do králostwi Českého w známost
nwedeno bylo aby žádným sprobem w jedné
ani w druhé zemi pťechowáwán a fedrowán
nebyl nýbrž aby k němu jakožto nepřiteli
obecnimU a zbonbci od obojich fpolečně hledino
a postupowáno bdlo.

K žáwirce fe prawi „Tťicáté a Uapo

sledy Bončwadž wssecko cožby fe tarspráwd
často ťečené (famofpráwd, aUtonomie) dotý

kati ebtělo, w jisiých artiknlech obfaženo bdti
nemůže na tom stownáno a zawťino jest, aby
jednakaždá z obou zemi pťi fwých priwilegiich
fwobodách, dobrých, chwalitebných obyčejich a
ťádech zůstawena a chráněna byla, a jedna
země k druhé bez wkračowáni w ťády, práwa
aswobody jeji tar se chowala aby láska,fwor
nost a dobré sroznměni mezi nimi wždyeky
trwati a zůstáwati mohlo e

„Kterežto nadepsané arttkule wssecky, nw

swrchU jmenowanéé zkrálowstwi Českého amarukrabstwi Morawskěho k tomn frowUáni naťi
zené osoby, fobč jsme oblibiliak zachowani
starodawniho oboji emě fjedno
ceni, též chwalitebných dobrych praw a ťr
důwanoi lasky mezt obhwatelt jedx.



Falessňé wykládáni majeskňtU. 699

i drnhé šemě, jakoeto !txjewltimi
pťátely, a tak krozmnož oůecnéhodobtého,
za welice potťebné jsme Uznali a w tUto smlouwn
nwedli.e

Měla teďy Motawa son samofpďúwu,
fwé zwlcisstni směmy, ale oďesilala také fněuty
wsseobecné w Braže swými dňwěklň!y a ťlnila
to k zachowáxtť starodáwnibo oůojl zelňě fjeder
noceni, též chwalitebných dobrých práw a ťáu
důw, ano i lásky meši obywateli jeďné i ďruhé

x zemč jakožto krewnčmi pťátelý.

š. 65. Nowé tťenicc mezi7protřstamy a
tatolňy pod Matiússem w Ecchúch ša pťi:

ll čřnon snlcssněho wyllúdúltť majeftútn. Fer:

tšinmld Štyrský korUUowúU na trálowstwi
Eeské. Beri podnčt t wypulnnti wúlty

xtťřrttiletée

.skrál Matiáš dočwědčil hrred lta zxačátru
panowásň swého w Cecháchx, že co siawům
protestantským slťbil, také w skmku ddršeti chce;
nebo powýssll hned Uěťteré z pťednich osob
strany nekatolické k Uejwyšssim úkadňm zemským
a tudiž i protestantům znamenitý wliw na záa
ležttosti země české propůjčil. Tim wssak nex
nkojena wsseliká toUha netatňikllw.

Braweno Už, že w majesteřtU Utc se ne:
xexlUwi o siatcich dnchownich a že nikde tam

zzptkUUto wýslowně pkáwo i poddaných pyou

uxšx;atůw, na anstwich důstojniků c:i;r(k)šwmch
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stawěti chrámy a zaťizowati sskoly Majestat
mluwi jen o pánech, rytiťich a králowských mě
stech, a UdělUje toliko těmto podotčené prawo

Broto i arcsbiskup i opatowé Ueminili něco
takoweho poddaným protestantům na fwýchsiat
cich dopnstiti majice zajisto že odepťenim tau
kowým majestát protržen neni Zde také famo
seboU na rozUm že katoličtidUchoin co takowi
propagandU protestantskoU (rozsslťowáni prote
stantismu) na swých siatkách pťipnslitt nemohli
jiuakby jejich panowáni Ua tčchto statcich rychle
bylo za swe wzalo Ale protestanti, beronce
slowa majestátu wsseobecně potahowali je i Ua
statky dUchowni a chtěli t zde chrámy a sskolo
si stawěri a tim i na panstwich ratolického
dnchowenstwa swou wirU ssiťtti a Utwrzowati.

Zežto ale pánowé duchoin tomu se wzex
pťelt počalt protestanti na protrženi majcstátn
si stěšowati Zmenowitě Událo se to we Bron:
mowě kdeopatWo lfgaUg Seelender
pán toho města protestanrum wolneho prowo
zowáni nábožeUstwi zabranowal BodobUě Uči
Uil arcibistUp Wrašfiý J a U L o h el , jenž změ
stečka swého Hrobu protestamské kazalele
whdowčděl Nle protestaltti Uedax.i fe tim we
fmých úmdskech mýliti a dlouholetý spor we
doUce še swými pány duchownimt, whstawťli
si gač w Broumowětakarobě kostel Spory
tyto bylo tim horoucnějsst, že nejwyšssibo

soudce Matiásse w zemt nebylo; nebo teč:to
po swém w Wraze korunowáslč býwal welmt
wzdáleny od zemč české. Nejprwé bylo mu
.proto Cechy opUstitt a do ťčsse se odebratt,
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abh we Frankartě na rifakstwi powýssen byl
čebož mU také ne bez odporUknižatprotestantx
ských r 1612 se dostalo. Bat wolaly ho
zCech weliké Uefuaze w Uhrách a Sedmihradech
Broti prawům Domn Habšbnrškého stal se
r 1614 po smrti Bočkajowě a po ďobrowol
Uém odstonneni SigmUUda Naťoce Betlen
Gab or panem Sedmihradska a byl w tomto
bezdrawi smlouwou še sultanem tnrexckým a
welmoži Uberskými dodporowán Na radn kara
dinala a biskUpaWčdenskeho Klesla položil
Matiáš wsseobchý fněm stawům z Čech, Uher
a Rakouš w Linci (1614),a žádal od nich
domoc proti Turkům aby prciwa swého w
Sedmihradech opět nabyl Stawowé wssak
odepťelt mU wsseliké pomoci a tUdyž nezbýwalo
cisaťi než k Utwrzeni mirU š Turkem Sedmi
hrady ponechati Betlenow:

Matiáš jsa Už we wěkU dosti wysokém
neměl žádn do potomka na nějž by korUna
jeho byla pťeslla a podobně i bratťtjeho Mae
rimilian i Bllbrecht jsoucebezdětnioda
ťerlč se Už Uyni nárolU čili práwa k Uastonn
peni wlády Bročež pečowal Matiáš o to
aby jessrě za jeho žiwobyri Ferdinand
Štyrský, brarr Leopolda biskUpa Basowe
ského, co král Český a Uherský ode stawůw zemx

ských Uznán a ťorUnowán byl Zežto stawů
českých zpráwa dossla 8 jaťým železným úsilim
Ferdinand Styrsko čU poslUssnostik Cirkwi ka
toltcké nawrátil potral se náwrh Matiássuw š
odporem nemalým U anstwa prorestantského
Nicméně podaťilo fe pťece Matiássowt že Feru
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dinand pťifahoU se zawázaw k zachowáUi mau
jeůatu a ssetťeni práw i swobod zemských, od
wětssiny stawůw pťijat byl za krále českéhoa
w čeerU (mniu) 1617 korunowán, Uačeš a
cisaťem do Widně fe odebral aby i w Na:

kousich co nástupce jeho Uznán byl; a kdhš i
tU úmysl Matiássúw dosažen odjeli oba na
sněm Uherský w BresspUrku„ kde těž Ferdinand
Styrský po Učtněné podobné pťisaze jako w
Cechách pťtjata korunowánna kmlowstwiUher
ské (16 maje 1618)

Doložttt jesscě mUsime že Matiáš, od:
cházeje z Brahy a siěhuje se š celým dworem
do WťdUě Ustanwčl w Čechách 10 mistodro
žicich, z Uichžto sedm bylo katolikůw a :ťi proa

testanti Pťed odjezdem tčmto wsionpili pťed
Matiásse defensorowé a pťednesli mU stižuosti
na pány katolické zlasstě duchowni, že prý je
jich strann welmi nttskuji majestám pranic ned
bnťčce Matiáš nechtě swobody majestátem
Udelené wice rozsslrowati aneb množiti dal jtm
odpowěd Uemilostion, což straml protestantskon
owssem nemálo rozdráždilo Tato pak rozli
cenost nejwyšssiho dosáhla siupně když opat
BroUmowský kostel protestantuw tamnějsiich
zawťiti dal a Bražský arcibiskUp Lohel koňel
nekatolikůw w Hrobě i rozboťiti kazal Brox
testanti Broumowssti Utekli se do Brahy še ža
loboU k mistodržicim, byli wssak na rozkaz jeo
jich co bUťiči atknuti a do wězeUi dani De
fensoré tim naramně popuzeni swolali o fwé
Ujmě hlnčný siezd pánů, rytiťů aposlanců měst
do Braby, a fepsawsse důtčliwou stižnost na
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opata Bronmowskěho i na Lohela arcibisknpa
Bražského žadalt na cisaťi Matiásisi, aby proc
testanti w BroUmowť i we Hrobuě swé Ucibo:

ženstwi podlé majeftátn swobodně a beze wst“t
pťekážky prowozowati fměli Eisať ale dal
skrzemistodržici swé ftawům těm odpowěd že
zawťeni kostela w Broumowě azboťenčchrámu
protestaat weHroběz jeho rozražn fe stalo že siežd
jejčch proti zťizeni zemskěmu směťnje a tedy se
žadowidá ano že cisar půwodce jeho také pox
trestati cbce

deowěd tato bdla stawUmprotestaUtským
sdťlena ode čtyr mčstodržicich w Braze pťiloma
ných,totiž od Ndama ze Sternberka,
nejwyšssiho pnrkrabi Děpolda z Lobkoe
wic WilémaSlawatd a Jaroslawa
zMartinic Stawowé ode dáwna žnajice
swé UejhlawUějssioderce, zejmena Wiléma
SlawatU a Zuroslawa zMartinic, pťipifowali
Uepťizniwon odpowěd cisaťowU nejwice těmto
dwěma nejwyšssim úťednikůmcisaťským Zlásscě
Zindťich hraběz TUrnU, pak KoloU z Felsn Zoau
chim Šlič a jini Uejčelnějssi páni strany pro
testaUtské kteťť od Uich U cisaťe ofobUě osočoa
wani byli Uminili sobě krwaon nad Uimi
pomsiU wziti

Když tedy drubého dne po oznámeltč li
stn králowského stxwowé na hrad Bražský fe
odebrali, aby mistodržicčm w kanceláťi minšni
swé o listu dotčeném powěděli, čtněny jfoU
Slawatowi a Martinicowi dUtkliwé
wýčitky od stawa protestantskýchazjewně jim
praweno še oni hlawnimi jsou odpůrci a pro:
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. následowateli nekatolťkůw, zradci a rnssitell
pokoje zemského,aaže dťiwe nebndezemt blaze
až tčchto zrádců se fprosti Z popadli je ko
Uečně a wyhodilt oknem do blulwké pťikopy

hradské a o nil.i spoln feťretáťe (tajemntka)
jejichFilipa Fabrtcia (23 máje 1618)
Na sstěsti padli wsslckni tťi na hromadu fmcti
pročež jen málo neb žádného urazu newzawsse
mohli se wfsickni dáti Ua útěk Fabriciuď doe
raziw do Widně prwni oznamil cifaťi celon
ndálost

Stawowé nahližejice že Matiáš wdstU
pu toho bez trestU nenechá, jali fe bez thta
bu po celé zemi fbirati wojsko, jehož wedeui
swěťenohraběti z annů Z zwolili téš 30
direktorůw pro nejwyšsst fprawuzemskou. Bťeš
to wsse poslali cisaťi prosebný list, w němž
jednáni fwé omloUwali a na Matiáfsi žcidali
aby rozkazU swého sirany kostelů BroUmowské
ho a Hrobského odwolal poněwadž prý čelil
proti majestátn jejž cisať swou pťisahou bpl
potwrdil. Yle Matiaš odmitnUw tUto žádost

rozkášal stqum, aby bez odkladu wojsko seldran propnsiilt a wssech nowot odestali Z

pťidal hrosz, že půwodce takowého počináni
pťifnč trestati mini

deowěď tato Uezlomila odpor stawuw
protestantských anobrž jej wice jesstě pružila a
otužowala Tim pilnčji nhni fbťráno wojsko
azbrojeno po wssi zemi led pak jistťji co

owitězonoéz ohromného žápasU toho wynikli,
wywoláwali protestaUti čessli také wssechny swé
pťepočetné souwťrce w Rakonsich, w Morawě,
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we Slezstu, w Lužicich a UherskUdo společné
ho boje prori cisaťi Matiássi a jeho nástUpci
Ferdinandowi kkerýš práwě teukráte w Breš
purku kornnowán na králowstwi llherské ?lč
risať slawně fe ofwědčowal, žc protestantUm
žádné swobody zemské odniti neb ztenčiti Uen
chce: pťere stawowé ti we zpoUťe setrwajťre
proti rozhodUým katolikům znťili a jak obyčejn

ně i za nafsich časU pťi wssech bouťich zem:
ských taki tU započato wyhnánim ťádU prote:
stantům Uejprociwnějssiho ťádu totiž Jefnitskee
ho (9 čerwna 1618) Bodobnč UčiUěUo8
uupatem Broumowským a arcibisklldem Braž
ským ro š hlawami odpůch Wsse to lze
powažowatt ro Začátek wálky tťicitileté, w je,
jim;to obni t Morawa takčasto wzplapolala a

xkalieb hoťkostt téměť až do dna wypiti mUsela
Starowé katoličti nebrali w teto zpouťe žád
Uébo Učastenstwi a nápodobně i dwě ťatoltcká

města leeň a BUdějowice nepťidrnžily srk
odboji Brotoš stawowé protestantssri se Usne,
sli proti nim do pole wyráhUoUti

WypUšenč Zesnité :talešli útnlek a pkč:
stťesstna Morawě w Brně w Qlomouci we
Zdounkách a na jiných mistech; šlásstě kardi
nal Dtetrichsteiu oswčdčil je býti jejich welio
kúm ochrauccnx Ueb je do MtkUlowa powolal
a š welko!l ssrědmstč podporowal Stawowé
xnorawssti chtiče tomu Učekcxšiti aby wálečné

zástupy zČech se do Morawy newyťčrily, fhron
máždili se Uejpr:o w Qloxčwmrl pak w Brně
na fUěmich, tde i črál česko Ferdinand pťčto:
men byl Z Uzawťeli jednohlafně, že se tťi
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ttsicc pěssich a 2000 jezdcú na brauicr moa
rawské u Zthlawd poslati maji. Qněch ňal fe
wlxdcemBlbrechl daron z Waldsteina: tito weu
deni jsou od Zinho dána z Náedoda a Betra
Sedlnickčho Blno abd swou wčrnoň kralt co
nejjafnějt oswčdčtli poslali muše nejwzuesm
nčjň“xa nejwažnějss, toliž kardinala Diemcho
steina Bodobnda z Llpe a Karla ze Zerotiu
na do Bradd bd odbojné stawh na rcstn
wěrnosti a mlrn nažděl přtwedli Mezi nimi
ob;wlásstě Žerotin ač k českým bratťim fe poc
čitaje tedd protestanl jfa, wssechnu wýmluwu
nost bohatě nadaného ducha swěbo na to wy,
naložil, abd odbojné stawy ke floženi zbraně
přtměl Mondrosti a odwahou ťečnikowou
mnozi sice hlUboko dojati w útrobach swých
se rozechwělt; pťeš to wssechno ale strana ode
bojná w odporn swém setrwala, anobrž i pao
ny worawskě ť témnš čroku wyzýwalaa misto
odpowědi jen dlonhoU pisebnon obraml tťem
poslancUm morawským doručiwssl je do wlasti
nassi nazpět propUsttla Na to wtrhli wojia
nowé cisaťssti10000 mužu do Cech a sire
pod spráon Zindťicha hraběte z Dampieru
a Karla Longuewalla hraběle z Bnkwoje
(Bucquoy), nade kterými wssak tenkráte náčel
nici odbojnikňw Thurn a Manšfeld zwitěžilt
dobywsse don katol měst KrUmlowaa Blzně
po Udatněm odporu měsstanůw W časil zio

mnim na to Uastalém pokousseli fe opět někte:
rá knišata ťisse cifaťské o to by odbojné siawn
česté od záhubných úmyslů odwrátili J kral
Bolstý Zigmnnd weťejně fe prohlasil že chce
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eisaťi proti odbojnikům wydatnon pomoci pťtu

spěti Tim wssak oheň zponry neUhasseU Náe
čelnici powňalcúw již dáwno podporowáni poo

mori protestantůw sležsťých wssemožuěUsilowali
i stawh morawské na swou straml ziskati Nexx
bo tito majice w čelr wýtečné mnže: kardináx
la d2ť)ietrichsteilm, Ludiskawa z Lobkowic, hejtu
mm Merawh, pak Karla Lichtensteinaa Kar:

:eer?e:otma wytrwali až pofawad U wěrnostiémn zeměpámx a králi Ferdinandowč
Na začátkU r 1619 sessli se w měsict ledml

ňawowé morawsstť w Brně Ua sněm, rde
protesianti fwe stižnostt w 17 člaUcich obfaže:
nč pťedložili Bťitomni byli posianci cifaťssti
i důwěrxlici stawa českých,onino pťissli aby
stawy morawske U wěrxwsti k trůnU cisaťskému
Urwrdtli ttro aby jr na strann szrných stau
wúw čefkúch pťewedli. Blwssak stawowé mo:
rawsstč dawsse Uáležttoxl odpowěd na stižnosti
stawúw protestantstých wytrwali U wěrnostt ť
nejwyšst“lmu Domn Rakouskémll

Mezt opakowan:šm wyjednáwánim o mir
žemťel dne !9 bťešua (marce)1819 cisať
Matiáš a král Ferdinaud ll ujal weslawtády
we wssech dědičných zemich cisaťských.
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Hlawa dewútei.

Yobaesrrdinandall. r. 1619 a 1620.

š 66 Stawowé protcstantsstina Morawč
spojuji se š nclatolickými stawy w Čcchúch

Bo smrti Matiássowě pťibližila fe osUdná

latastrofa čili doba w niž dwonstoletý zápaď
naboženský na Morawě a Eechách konečneho
rozhodnUti swěbo dojiti měl Bylol tu, jako

kdhž pťed nějakon úžafnou boUťi celé nebe čer
Uými chmurami se pokrýwá, a nž už blesky ha
dowitými klikami wysslthji z oblakU, a tprýž
i hromowý ryk š nebe fe ozýwá.

Bostaweni Ferdinandowo pťi nasioupeni
trůnU w Uynčjssich zemich dědičných bylo Uad
mirU powážliwé; wssude jej hrozná obťltčowala
nebezpečensiwi wssnde wzteklý zuťil odboj, wssu

de plamenem boUťuých pťewratů zarndalo Ue
be Stawowe rakousstť bhlt ponejwice prote
stantssti ano wesskery NakoUsy Už tak bdly
zprotestantisowány, že fám papež Pawel 7.
Ferdinandowi U radil aby tamnějssim neka
tolikUm propůjčil swobodu naboženfkoll Blle
tito nepťestáwajice na nděleni takowé woonstt
žádali Ua Uěnl i potwrzeni spolťn swého š od
bojnýmč protestanry w Cechách, a w den hol
dowáni tač málo jich se dostawilo že toto
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ant wykonáno býti Uemohlo. Z budeme po:
zorowati, kterak protestanti rakonssti spojeUt
š hrabětem z TUrnů proti Ferdinandowi ll
se zbonťili a jebo i zajmouti nsilowali, ze ťtea
réžto tistlě jej 500 jčzdných od Dampčera
z Kremže rychle na pomoc poskanýchwyfwo:
bodilo; Uebo na jejich zatroubeni powstalri
hned Uprchli

Jako RakoUsy byly i Uhrh, Morawa a
Slezsko ponejwice Už protestantskč a nebylo
Ferdanndowi možno na ně spolěhati fe W
Sedmihradech pak wládl úblawni nepťitelDoa
mu Habšburskeho Betlen Gabor W Čechach,
jak Už praweno plápolal oheň odboje Fer:
dinand ll oznámil stawUm českým žlasstnim
lisiem úmrti Matiássowo, a wzkázal jim, že

chce dle pťisahy pťt kornnowáni složeUewssecky
swobodo zemské a tUdyž i majestát nepornsse
ny Zachowati ?lle stawowé prorestantssti, jenž
twoťili ohromnou wětsstml nechtěli jeho wice

za krále Uznati obwiňUjice jej, že Už za žiwoo
byli Matťássowa droti pťifaze na kornnowáni
nčiUěné jednal Bročež odřeknnwsse fe ho o
woleni nowého krále fe radili Wypnkla tedd
wálka nanowo krerouž pohťichU nejstrastnčjssi
doba pro wlasti nasscxlmstalal Ferdinand ll.
naporUčil totiž Bukwoji weliteli wojenskčmu,
aby odblřjce w Čechach dále wálkon stihal.
Tento wwtáhnuw z jara ž Budějoch jal se
hned dobdwati okolnich měst a mťstyju Qd:
purrowé wssak dodporowáni jsonre od prote
stantských Slezáků wyzwali kU pomoci prore
siantské stawy Uherské, rakoUskě a lnžické, tteťi
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ibned ď welikon ochotou takowěmU podnikU fe
propůjčowali Toliro stawowé morawssti jesscě
odporowali wěrnost žachowáwajice Ferdinando:
wi U, co zakonitémU panownikowi Odbojni
stawowé čessti chtice odpor Morawanuw pťeo
moci wyslali hraběte Thuma š wojskem do
Morawd Ten maje 16 000 wojiUů pod son
welttelskoU spráwou fnadně se nejprwé zmocntl
Zihlawd,aazanechaw w ni posádku dobyl na
krátce Znojma a jiných měst W téže době
prorestanti slezssti zmocnili se weltkě časti Moo
rawy, která še Slezkem hrantčč, a opanowali
Lipnik Hranici a jiná mšsta To pozorujice
protestanti na Morawě hned směle wystupou
wali a bez rozpaťů k odbojným protestantUm
čestým fe pťidrnžili. K tomU jim dodawali
frdce stawowé protestantssti na Morawě kteťi
we Znojmě ů hrabčtem ž annu časté fchůzky
a porady měli, jak by Uad katoliky a králem
Ferdinandem ll , jichnejhlawnějssim ochráncem
wrch obdrželt Nahliželi tedy stawowe raro:
ličti, že wlast w nejwětssim nebezpečenstwi se
octla, a to tim wice poněwadž jezdcowe kten
réž pan Ziťč z Náchoda :xroti BrnU wedl se
zpouzeli proti stawům protestantfkým w Brně.
shromážděným bojowatt ťkoUce že najati byli
by pro stawy a nikoli proti nim bojowali
Tim také i drUhémU wUdci králowstémU Wald:

sieinowi wálečnc stiháni zpurniků Uemožným
Učinčno Brotož oda králowssci wůdcowé 8 ne:
poťizerU se do Widnš nawrátili

Toho fe dowědčwsse stawowé protestant:
ssti, kteťi we Znojměš hrabětem z ThurUU
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na porady fe schazelc, chwátali hned na jeho
nawrh do Brna majice k oebraně swé 800
jezdcůw a wssedssedo mčsta (dne 2 máje 1819),
Uechali pťede zděmi jeho 7 oraporU xmdch 1ezdr

cůw německých Pobywsse sobě we suěmowně
asi bodinU Ua poradě ocášalt fe oknem strze
Wiléma še Žerotilla páUa Bťetčslawt, měssta
nů wellku stojicčch zdalt Ua strauč ewandělťkčl
prý stati chtěji? ?l kdyš tito jedxlohlasitč Uota
kali zpiwaxla pifeň wálečná wpussrěut do mě
sta jezdcowé němečti a ostatnč wojinowé ode

stawů Uajati zmocnili se bran města Brany
napotom zawťeny a stráže na rozličla mista
rozestawexty, stawowé pak ď měssťany na Zel
ném trhU fhromažděxli jfoUce sobč wefpolek

pťisahou wernosti se zawazowali Wak byli
pánowe wěrně k cifaťč stojici jako ťardinal
Karel Dietrichstein, Karel ze Žerotina a Ka
rel kniže Lichtenstein od zdurnirů táǧáni, zdali
o úmyslech Waldstetnowých a Nachodowých
wědomost maji? A tdyž ttto zaporně odpowě
děli, wyhrožowáno jim toUže Urrutnosti, která
nedáwno w Braze fpácháua byla, když totiž
pánowé eisaři wěrni očnami ze fnčmowny wy
hozeni byli Na to měsstaně we zbrani a nej
wčtssi odmážliwci e chatry po městě jako zbě e
sili běhali a wraziwsse do radnice wztekle kťi

čeli a wyhrožowali radam i měsstanostowi
fmrti a jinými ukrUtnostmi pakliby kU spol
kn protestantstých stawa črsrýchse nepťidali. Ll
skoro lwli bd mčsskanosta a fyndikuš, kteťi roz
boUťené myslř lidU utifsitt Usilowalt oknami
rowněž tak wyhozeni býwalt, jako to radám
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w Braze bylo sc nedawno stalo Na to poa
wstalci i twrze Spilberku se zmocnili a kliče
města (Brna) odeijte měsstanostowiu byly
wůdci odbojnikůwStnbenoollowi ode
wzdánd Tať Brno druhdh dobťe katolickě
a králi wčrné pťewedeno we fpolek zrádndch.

Druhěho dUe Ua to (3 maje) pachany
jiné neprawosti Wánowé králi swému wěrni
jako kardinál Dietrichstein Ladislaw z Lobko:
wic hejtmaU Morawy a Karel že Zerotina
držáni U wězcni pode stráži 100 jezchw Se
flzawýma očima pťedpowidal tu lardinal Dier
trichstein ohromné strasti které nynl Morawu
zachwáti, jakž ihned se Uskxltečnilo Držán
opčt fněm, na němž i poslanci českých stawu
protestantských pťitomni byli, a obnowena dťie
wějssi úmlnwa, že chtějč fe wefoolně proti krali
Ferdinandowi podporowari Zako w Čechach
tak i na Morawě Ustanoweno 30 fprároruw
země mužowé wiťe katolické rozbodltě oddani
wdloUčent ode wssech úťadU; kuěšč karoličti
wybnani, a krásný gotický chram sw Zakuba
w Brně od katoliků druhdy wostawený odea
wzdán pastorům protestantUw Wánum moraw
ským, kteťi zem opUstili, jako WaldňetU Nár
chod Riesenberg a thém Brabancský, pobra
Up wssechny statky, a w čelo wojska powstal:
ch postaweni Bedťicb z TeUfenbachu a La:
dislaw ze Zerotina Ustanwer dale, še bno
doUcně žáduý prelat aui biskUpQlomoucký er

má na fUěmich mezi stawy morawskýml šate
dati a hlasowati Na tentýž den šlásslnim
nzawťenčm fnčmowným wyhnáni z Morawy



Bťewcdeni Qlomonce k odbojie 713

Zesnité, jichž napotom 37 z Brna se wystěu
howalo.

š. 67. Jak QlomoUc pťewedelm t odboji
proti Frrdinandowi ll.

Nhni powstalcňm o to sslo, aby i Qlox
monc tehdáž hlawni město Morawy, k jejich

spolkn fe pťidrnžila, což také š welikoU chytrol
sti a nemensslm nasilim prowedeno ee) Zako
w Brně tak byl i zde protestantišmUš dosti
walnč rozssiťen a sice w obywatelstwU obojiho
jazyka, českomorawského i nčmeckého Oloo
moncká kronika německy psaná kteréž ae tuto
držime jmentetamUějssiprotestanty brzo ntr a:
kwisty (pod oboji pťijimajicč), brzo lUterány,
a také pikardity pťipominá kceréi kalwiu
ny nazýwá. Zlý úmysl stawůw protestantských
pak proweden w QlomoUci takto: .

Zať mile se rada městská w Qlomonct
dowěděla na jakon zpoUrU se protestasltssti
stawowé z Morawy w Brně proti zákonitémU
králi Ferdinandowi byli odwážtli: hned časně
ráno dne 10 máje swolala na radnici wessťe:
roU počestnou obec a obnowila š ni pťisahU

wěrnosti lu wznessenémn panownikowi Mezi
desáloU a jedenáctoU hodinoU w týž den do:
jeli kU prostťedni bráně dwa jezdci, chtčce do

M) Wsse to zewmbnč wypsáno w nčmecké Qlomonckč kronice
(leůher Chronit Schriflw der historischstatislischmSek
tion der k l m. schl Gcfeslschaft deo Ackerbancc der Na
tnr uud LandešlUndc)od Dr B DUdila Batmť widčti
ze spisowatel !tontky tč byl latolik
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mťsta býti wpustěni jelitož prý od panů zcmu
ských komifarů poslani jsou, alw jim tam pťir

hodného obydli wyhledali Nedůwěťowalo fe
jim ale a bylt dwěma pánama Klocmanem a
Wittwerem, zkrátka odbyti Qkoloo jedně hodi:
ny tčhož dne okázaly se opťt U dotčené brány
dwa wozy a dwě fetlliny jezdcuw, klidnými

slowy žádajice wpusscěni býtt, jelikož prý ro
komisarowé ode siawůw zemských poslani poa

čestuě obci Olomoncke jakož i welectěné radě
pfani odewzdati maji Kddš pak rada ď obri
shromážděnon o jejich wpussrěni dlonho roko:
wala, odebrali se rozmrzeli na Uocleh do wee
fnice Slawonina, asi čtwrt mile od Qlomonce,
a poslnli hned doknd rada š obcč jesstě pohro:
madě byla pifemnou protestaci ťkouce že neo
pťisslt k nim co nepťátelé anebo co ciinci ný
brž co krajané a spolu co fplnomocnčni komio

saťi panůw stawůw a že takowé nepťátelské
proti Uim jedllánč Ua mistě náležitém Udajč a
pakliže pťijdouce opětně š wětssi mocť takowe
wzdord pomsiiti museji nechthomUčané wssex
cko zlo to šádnémU jinémn leč sobě samým
pťičitaji Tak chytťe to nawlekli komifarowé
tč, aby úmyslem swým prorazili Nebo touto
wýhrůžkon dala se rada i obec pohnouti že
poslala hned ze swébo stťedn čtyrh mUže za
pany komifary, by jich odprosila za pťičinon

dlonhého wáháni a jim oznámila že drUhého
dne (11 máje w fobotU orolo osmé bodiny
ráno) u cela ubec ů radun oče!áwá, že par
po ten čao roňko dwmet jezdmšlw ma do mě
sta wjiti ostatni alo že majl zatim pňd mě
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stem zůstati. Wýsledek takowý docilen htawně
radon Utrakwistůw čili luteránůw z obce Qlo
moucké, jakými byli měsstané Karel Hirsch,
Qldam Schafer, Ziťit Schubert Obšdorfer a
Ztťik Naske. .

DrUhého dne skutečně w hodinu umlU:
wenou pťijeli komisaččstawowssri?llbrecht Se
dlnický a Wáclaw Bitowstý 8 dwěma
fetntnama jezchw kU prostťedni bráUě města
W čele jezdcúw stál co hejtman pan Bnch
heim, který úmdskokomisaer brannou rU
koU podporowati měl což on také wěrUě čč

Uil jak se pťi mUčeni Zana Sarkasldra Ukáše
Wúbec tUto poznamenatt slnssi že Uadťečeni
pánowé zlássrč Bitowský a Hartmaxl z BUch
heth stalt se whistoriiZana SarťaUdra
welmi zlopowčstnými Dotčeni komisarowe do
rUčilt měsstanostowč Zachariássl Damašrowi
psanč panůw stawůw, které wssak jen k obcč

ewangelické w OlomoUci zťizeno bylo; pročež
dotčený měsstanosta pfani to otewťiti fe zdrá:
hal až pak po dlonhém Ualeháai Utrakwistuw
OlomoUckých se dal pohnouti, že list kanceli

stoU Ziťim Dějkowským otewťiti a ž českého
jazyka, jimž psán byl Ua jazyk německý pťe:
tlUmočiti kazal Žádalo se pak w Uěm tré

wěci: pťedně aby ZefuUtté byli wyhUáUi pak
abd cela rada městska se proměnila a posléz,

abd katolici poněwadž prý pro fwé bobox
siUžby dostt kostelú maji, chrám swatého
MaUricia Utrakwistmnčili lnteránňm k jea
jich bohoslUžbám postoUpili Ban Sedlnický
jesstě dodal kterak on i jeho waU foudrUh Bi
towský nepochybujč že počestná rada i obec
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úmysiy Zejtch Milosti panůw stawůw dobke
pochopUje; a spolu obci protestantské na froz,
Uměnou dáwal, jak by fe o to měla postal
rati aby w brzce nowa rada, zlásstě z Utrae
kwisiU festawena bdla. Ano žádal bh fe mu

také oSdewzdali kllče městaSUžafnntim poslouchali katolici ťeči tč
a jasně nahliželi, w jak nebezdečných a škázoe

nosných rukoU se byli octli Bročež wdwstal
nejstarssi rada a spolU rozhodný katolik Heil
ltg a protestowal proti takowémU lásili ťka,
že rada měststá od Zeho Weličenstwa Cifake

fkrze jeho pana podkomoťiho jest Ustanowesla,
a ji že ťliče ťromě jislých potťebných wěci jfoU
odewzdány, a posléz že od toboro zároa;ku ra
du měststoU mimo cčsaťe Bcim nikdo jťltý

oprosttti UemUže Načež pan Sedlnický odwč
til že i Zejich Milosti pani stawowe Uičeho
podnikaUti nechtěji coby proti Zeho Weličen
stwn směťowalo, jelikož i oUi Zeho Weličenu

stwo co nejmilostiwějsslho cifaťxe a rrále Ušnáu
waji; wssecko, čeho prý oni žádajť, má jen k
Utwrzeni dobrého pťátelstwi, fmornostt a fnax
sseliwosti U wěcech wiry sloUžiti, ;ačež prý oUi
wsselikoU odpowědnost Ua fe berou Tak ťerli
komifaťi a odjeli do sweho bhtU.

To dodalo protestantům Olomouckým frd:
. natosti, i počali hUed směleji wystUpowati a

jak mile o 1 hodixtě. odpoledne obec fe opět
fessla Urputně na tom stáli aby oznámený
rozkaz stawůw we fkutek se uwedlasice pťednť,
aby JesUité z QlomoUcš wyhneinč byli, Uron
čemUž w jazyku českém procestowal siaewně
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oldecni rada Wozowfký we jmenn katolikUw
kka: že katolicke měsstanstwo Uemůže sice nyni
takowémn násili a ohromným kťiwdám, ježto
fe teď na katolicich páchaji, zabrániti, že pak
oni w takowých bezbožných činech žádného poe
dilU miti Uechtěji a tim jedinč se tčssi: Co fe

rdchle zdwihne, rychle i padne Tolikéž mlU:
wil i poctiwýrada Heilig Brorestantiwssak
taťowými ťečmi rozwzteklelti, ihned ke ko:
mtsarům se odebrali a je ke koleji ZesUitské
8 jásánim wyprowázeli Uefouce seboU pod
plássci kameny, jimiž Ubohé otce ctihodného ťa:
du toho z koleje Uwitati chtěli Jako drUhdy
ChristUď swěmU zrádci Zidássowi, tak ssel i
ctlbodný otec rektor (ťeditel koleje) ďe wssemi
otci ZesUith komifarUm w úsirety Ttto dali
pak (feťretáťem) Leonardem Stockenem othm
ZesUitUm čcsky psanon lisiinU stawůw o zrnn
sieni jejich koleje pťeččsti, a žádali by se
jim wyďaly kliče kostelnť Zelikož reťtor ťádU
čefky nerozUmťl pťetlumočil ctihodný otec Zo
náš list teU Ua jazyk latinský, a w tomto ja
zyku i rektor koleje proti takowémn Uásili pro
testowal Awssar proteft ten zůstal bez wý
sledkn Báni komtfaťi co prawé lissky prosilt
rektora za odesstěni a troáťilč se, jakoby sim
otcůw ZesUitůw welmi lito bylo ano njtsslo

wali že prý rozkaz tento od panUw stawůw .
jim welmi nemilý jest, že wssak oni wuli Je
jtch Milusii wykonati mnseji a že tedy othm
určUji čaš we kterémž klássrera fe wykliditt
maji totiž do 12 máje W tento den (w ne:.
dělt ťe)xnuáj) chtěl jesstě otec Jonáš Učinitč
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kazani k liďU na rozlončenou; kdyš pak přissel
na skowa která fe na ten den w ewangelin
čitáwaji: Wen ze sskol wyženon noáow ne
mohl pro welikou lťtost an mluwiti nýderžroa
nil toliko hojné slzy a jenom jesstě zástnp ka
tolikUw kwilicich zkrátka napominal aby fe
wefpolek milowalč a š kaeiťi se fnásseli w tr
pěliwosti setrwáwajice až by fe opět Bohn
zalibilo lepsslch popťiri časiiw

Z koleje jefnitské odebralisejesstě 11 máje
(w sobotn) komifaťi stawa morawských k fa
ráťi Dawidowi Biber o wi n fw MaUricta
Chatra lidi n wňřkěm počtu a ď welikým l)lns
kem je fprowázela Z Uastonpali na faráke
dotčeného še wssim důrazem aby jim wydal
kliče kostelni a co nejdťiwe z fary fe wyklčdil
Faráť důstojnč odpowědčl že dobťe mn powš
domo od koho mU kliče kostelnioe slUžbou clr
kewnč fwěťeny a že jcn tento práwo má jieb
od nčho žádati, jiněmu že jich odewzdati ne
mUže a nefmi Na něsstěsii pťissel na farll

kostelnik na něhož hned ťomifaťi otázkamt a
hrozbami dorážeti počali, až š něho tolik wn
táhlť, še faráť kliče td w romoťe ufchowal

Načež komisaťi do Ui fe wedrawsse hned kliče
uchwatili a z fury ke kosteln odtwapiwsse jej
otewťeli a wssechny ťlenoty chrámowé še wsse
likými ozdodami pod son dohlidkuwzali Bak
poslali dwa Olomoncké mčsstany, horliwé lntel
ralw, kotiž Zana Bessornera a Christopha
Kollmice stolaťe 8 kočárem do Šterxlderkak
mistrowi a pastorowi Tabiowi aby mn toto
witězstwi wiry lnteranské zwčstowali a fpolU jej
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nctiwě wybidli, by si neztěžowal hned druhého
dne podlé požádani pánůw stawůw w kostele
sw. Mauricta držeti prwni jnbtlejni slawnost.
Eož on, jak snadno UhodnoUti, š welikou rau
dosti přijal a poněkud se na kázani pťiprawiw
hned do OlomoUce odspěl. Drnhéhou dne (na
nědeli Txčmái 12z máje) dal luterány do koe
stela skuolati a odbýwalxš Uimi čisté (jakj fe
wyjádťřl) ewangeltckéšslUžby Boži, čině dwoje
witězoslawné kázanť k ni:l, jedno ráUo adrnhé
odpoledne. W ťázanich těch twáťtl fe welmi
pokorněu ťxka, že nrni hoden na té kazatelně
siáti, což owssem úplně prawda bylo. Za tuto
práci pak jemU naxrozkaz pánůw stawlxw zeme
ským bernikem Byreton wyplaceno 40 zlatých
motawských.

W úterý (dne 14.máje 1619) proweden
drnhý úmdsl komifarůw, změniti totiž a pťea
twoťtti radu městskou,.pťi čemž té chytrosti Užie
wáno, xže nejsoU.wywoleni sami protestanri,
Uýbrž že obráni též katol,ici za raďni aomťsstae
nostd, mezi nimi i horliwh katolik Heiltg, hte:
rý sice proti tomu protestowal ťka, že Už dťqde
pťisahoU wěrnosti swěmu zákonitémU panowmkU
Ferdinandowi fe byl zawázal a těto pťisahy
že nikterak zrussiti nechce. Když pak, čonťlfaťl
njisslowali (owssem lžiwě), že nowa pťlsadha
nebUde proti zákonitčmu králi čelžti, j,exlikozt
oni žádného jtného wladaťe neUznawe,ul,r tedǧž
pťiwolil Heilig a š ostatnimi wolenymt slozlž
pťifahn, kteroU komisaři jldhlidpťedepfali, a ksera
dle skow swých dobrý smysl rměla; nebot silbof
wala fe w ni wčrnost králi zákonitěmll Ferdtu
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nandowi Touto praktikon swedeni i ostatm
katolici swolili kwywolenč swému, a pťijult
úťad radnich W seznauulmčsskanost,kteťitw

kráte wywoleni byli a napotom se stťidalienae
lé;á fe jeden katolik (Hetltg), ostatni (Hřrfch,
Heinz, Obšdorfer) byll horlčwč protestanůn
Mezi radami kteři se tam jmelmji, taťo: Buu
precht Kloďmann Barsch, Naske Scháser,Cw
zický, Lerstmacher, Eckert Frohlich, Grums.
Laberbllttel Marquart ?ldam, whskýta fei
jmeno rozhodnšho katolika Scintillo (Ziskrd
jemuž pouecháUo sudstwi čili úťad sondco
Soudný čtenať fnadno fe dowtipč, že obfah
oné pťisahy byl ponhoU siutou k zaslepeni lqe
tolikUw aby nepozorowali hned čam odleů

stawowé fměťUji; nebo jak později uwtdme,
wytasili se komifarowé jejtch prawým úmdflw
swdm uu OlomUčany k odboji proti rráliFera
danudowt pťewesti w teprw tenkráte, ťddžse
donmiwali že ji; wssechny pťekážky pťemohli.

W tentýž deU (14 máje) opnstiliZefnitť
Olomonc a konwikt jejich proměnčn w mťůe
cownU Komifaťi pak pilně docházeli k děkae
nowi kapitulxlimu Breinerowi baronowi zt
Stubinku a domáhali se jak kličů ke kost.ela
Zefuitskémn tak pětt kusu stťelbd, které na dč
kanstwi Uložeuy byly Názný děkan dlouho

statečně takowým oo;adawkúm odpiral posle,š
ale zlopowěstllý Buchhečm kliče a kusy ty na

filim wzal a do swého bytu odwezti dal
8 Dne 30 maje jwolána obec Ua radUici

a čteno ji psani, w nťmž pani stawowe žadali,
aby každý dle možnosti, tťeba 1000 100 50,
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30, 20: 15, 19 a nejchndssl aspoň 5 zlatých
k wyplqceni naxatého wojska stawům půjčsl, jeo
liko pfý to k mpirn a fwornosti slonži,pťi čemž
fej áwalo, že penize ty o pťisstim swatém
Zakobě xwďťčně nawráreny bndoU. Ze sltb tae
kowý lžiwý byl, snadno tnfsiti. chi owssem
Uezdýwalo leč plattti a fobě pomysliti, že půju
čila na wěčnon oplátku.

Dne 10. čerwence mezt 5. a 6. hodinou
kwečeru ssel pan Bnchheim 8 wojáky a něktea
rými luteranskými radami a fonedy do koleje
Zefuitské, dilem aby ji pilUč ppohlédal a zrela
wyprázdnil, dilem aby se pťeswědčil, zdaeli tam
potajmo Zefuité fe neukrýwaji, jelikož co Uěco
zázřačUého fe pxroslýchalo,o že tam často wtděti
fwťtla a slysseti zpěwy i zwoněnč U oltáťe.
thždpak Uičeho newypátráno a wsse, cokoli
tam jesstě wzácného bylo, odrlesser: prohleu
dány také poblizké ydomy sonedňw, zlásstě dům
nábožnééwdowy Swadlikowé, awssak i zde
nžkdo z Zefuitň nenalezen.

W tentýš čaš odebral fe wojeeoůdce ods
bojných stawůw moraxxoských Srubenooll še
xdwěma sty jezdcůw do města Hradtssrě, aby
obnowa, která w městské radš Olomoncké se
stala, také tuto prowedena byla„xe) Zežto nee
malá čásk měsstanůw Hradisskských protestautská
byla, fnadno Stnbexwollowi se podaťilo, do
měsia wnikaUti. Uwedelt jsa tam od strany
prptestantské, hned polowičku rady katoltcké slo:

e) Wiz ul. dil bislorie Morawy od Bilaťe a Morawce str.
111 a Ueisledt

31
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žtl o úťadu a na misto katolického mťsstanosky
Bllberta Kremera ustemonňljewanděltta Bež
dťtcha Mnssika. Tenkráte byl w Hradisk
rázný obhájce wily katolické, dčlan Wáclad
Kulissek, který nezwratnými důwodywymx
cel lichě náUky protestantské a tim fwé wčrlť
siádce wssemožl:ě U wiťe katolické Utwrzowal.
Brotož hlawně proti němn jedowatézássri rože
palowalo se w srdcich měsstanů protestantskýed,
kteťižto, když Stubenooll do Hradisstě pťtssel,
nabywsse smělosti nyni zjewně proti němn šlce
wražili, a když se Ukrýwati počal, jej wojm
Stubendollowymi wyhledáwali, aby bo nst
tili. Blwssak slawný hrdina wirykatolické ňťasiť
jako nťťdo ?lthanasiuš swým protiwničůmusstl,
nebo pťeplawtw se rychle na lodičce pťaů ťelll
MorawU, wywáanl z nebezpečenstwi a uteů
fe do Widně. Jak mile dústojný pastýť ddzldč
hnán, odewzdal nowý měsstanosta starožimš
katolický chrám swatého Michaťa kazatelowl
protestantskénm, a když Ua to brzo Jan Bcrl
Uard z KUnowic, protestantský pán na
Qstrawě, še 200 Walachd do města pťttáhle

taťé jesstě farni chrám sw. Jiťč proteskantům
odewzdan.

S UodobnoU odwahoU sslťila se zponra
i na jiných mistech Morawy, zlásstě od toho
časil„ co w Brxǧě fhromážděni stawowé lts,t
fprawcům země Ceské zaslali, w nčmžjim ozuax,
mtlt, že k jejich spolkn se pťidružuji, a take
wojsko swé ď wojskem českým fpojiti chtěj“
tou wýminkon, abp jednU část jeho doma sio
obrann wlasti podržeti smělt, a spolU abh jee
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jtch wýfady zňstaly nedotknuty. Tak dofáhl
hrabě ThUrn, náčelnir odbojných protestane
tůw českých, oč bhl wssemožně Usilowal, že too
ttž Morawané ponejwice pťlwedeni jfon na
skrann protiwnikůw krále Ferdinanda, a pron
tož wytáhl ď wojskem swým do Rakouš, abh
t stawy rakoUskě swými soUdruhy Učinil a sa:
mého krále Ferdinanda we Widni zajal. Z
podaťilo se mU skutečně, welkon část stawůw
rakonských do sitě fwé polapiti a jejich po:
moci t pťedmčsti Widenských se zmocnttč. ?lle
mimo wsse nadáni dne 6. čerw. poslána pol
moc od králowských wojewůdcůw Dajmpiera a
Bnkwoje do Widně, král ofwobozen a úmysi
Thuťnúw docela šmaťen. Mimo to porazil
také Bnkwoj w Eechách Uáčelnika odbůjcůw
Manofelda na hlawu a witězně dále po:
stnpowal. Tato nenadálá witězstwi Uahnala
takowého sirachn zpnrným stawům, žš rychle
Thnrna z Rakouď k obraně fwé do Cech po:
wolali.

š. 68. Uwězeni lanowUňů Qlomnllňých a

Brnčnských. Bronásledowáni ťebolnťlňw.

Zežto bUťiči z WidUě odtáhli, měl král
Ferdinand wolnoU cestU dox FraUkobrodU, kde
od wolencú ťisse, pťefe wssechen odpor stawůw
českých, za cisaťe wolen a korunowán byl(dne
22. čerwence „1619). Zatim panowaly na
Morawě a w Cechách Uáramné zmatky. Nebo

spolčeni stawowé morawssti a čessti 3wsjřmnechny1
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katoliky wiťe a králi fwémn wěrné Ukrutně
pronásledowali, ztenčujice jich práwa, odnimae
jice jtm statky, chrámy a jiné bezprawi ua
nich páchajice. Obzlásstě pat zuťila wzteklost
welezrádcň těch prott kanownikům Qlomonckým
a jiným wyfo!opostaweným dnchownim. Z
oněchWawťinec Zwetler a Zeronym Biucee
nard š kardinále!.nDietrichsteixtemo w
Brně U wězeni držáni. Bodobnč Zan Eraesi
Blateiš š Wlattenstetnn,8oujor (starssi)Qloo
moUcké kapitoly a pozdějt btskup, we Wysslowě
chycen a jako Uějaký zločinee w průwodu po:
smiwajici fe chatry protestantské do Brna odn
wezen. Zde jakož t později w Tťebowé mufel
ssest měsiců poutami sewťen strádati. Ale wssen
liké strasti, jimiš jej protestantssti sxtawowé zdc
trápili, nebyly što, stálost ducha jeho zlomirč.
Když pak bratr jeho 16000 zlatých za nťho
wýkUpUého položtl, propUsstěn po ssesti mťsicich
z roazby. u

Ne mnohem mirněji Uakládáno š ostatnia
mi kanowniky QlomoUckými. Dwa z nich, toe
tiž ZuliUš Cesar Ginnalti, arcijáhen, a
Zlndťich Jgnác hrabě z Kolowruat, skolastio
kuš, mUseliOlomouc opUstiti a wssechprostťedo
ků čexfnýchpozbaweni, U wyhnanstwi žiti. Jil
ných ofm kanownikůw zatknnto, jimž napotom
wsseliké strasti žaláťe těsného snásseti bylo. Jme:
Ua jejčch jsoU: JaU Bedťčch BreiUer, bao
ron ze StUbtUkU, Fládnice a Rabenstečnn, kao
pitolni děkan; Wáclaw Billar zPilbU, prou
bosst;ErnestMafiuš; Sigmmtd Scholl;
Ondťej Kindler; Zan KťtitelZach; Slgu
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nmd Nagnnš (Welký); a Klandino ze
Soriny Tito wýtečni a žcela neúhonni
anžowé tenkráte sobě w historit wlastt nassi
pomnťk nesmrtelné sláwy wystawili Nebo jen
sstě dlouho pťed šatknntim napornčeno jim od
komisarů protestantských stawůw morawských,
aby na den fw Broropa (4 čerwence) w ren
sidenct děkana kapitolniho se sessli a když tam
bylizaroitali oznamenojim hroztwě že chtějili
žiwoty fwé nchrániti kliče kostela wddati a
wssem Uaťizenim pánúw ňawůw fe podrobtti
mnfeji Bakliby twrdossijně odporowali, že
bez prodleni 8 wysokých oken do hlubokých pťi
kop města fhozeni bUdoU Načeš onino frdnao
ton rekownosti odwětili: ,Hodte náš dolů,

my jako skála Marpeská ee) U wiťe a posiussen
stwi ke králi Eirkwi aBohU siali anepohmlti
zůstaneme e Tato neočeťáwané Udatnostt slou

wa zarazila pončknd komisarystawůw a ;mir
mla jejich nkrutnost, nebo slawni kanownčci tt
nebylt dozbameni žiwotů, awssak wssechny stat
ky jejich w pieu wzaty

Zajimawo jest slysseti, jak chytrým aspoa
ln nesslecbetnýmspůsobem pan BUchheim dou
tčené weledústojné kemowniky nwěznil Dne
15 stpna na den nanebewzeti Bl BaUny
Marie pozwal kapitolnihoděčana Breinera
a ostatni pany kanoinky do fwého bytu k
odědu aby prý se jim odměUil za wssechml
blahowolnost a pťizeň jemu tal často proká

P) Marpelua jest skalnata bora na kec!čm drnhdy slawnčm
ostrowčBaroo
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zanon a když 8 nimi na oko welmt pťátelsky
poobědwal Uwedl je spůfodem co nejzdwoťl
lejssim a ď lahodou pťatelskou do dom d
České Uliri který pozdějč weledůstojné kapttole
w majetek pťessel Když pak fe w nčm poa
někud bylt rozhlidlt ničeho netUssice ozmujl
jtm (wymlouwaje se še ža to nemůže aprofe
aby to jeho ofobě nepričitali), že na rozeaz

Zejich Milosti panůw stawůw až na dalssťnd
ťizeni U wězeUi zůstati maji k čemnž ptý od
něho sem pťiwedeni byli Z mufeli Ubozl ka
nownici ti skutečně w žaláťi dotčeném pode
stráži Bernarda starsshoze Záftťizl, pao
na na Haňowirich, 22 neděl a tťi dni až do
19 ledna rokU následujiciho úpěti rozličnč
trápent jsoUre od pánůw protestantských co nea
pťátelé wlasti

Hned po Uwězněni kanownikůw dal pn
Buchhetm faráťe U sw Mauricia který až
posawad jesstě ua faťe byl še wssemt wikaťi
k sobě powoati a oznámil jtm že mUseji oda.
tud se kliditi jakož i dwa z nich, že odmlour

wali hned z města wyhnati kážal Pak proo
hledány a wydrancowány jfou domy kanowa
nikůw a wsse tak fpnstosseno že ant zamkn n
dweťi, ani rámců U oken, ba ani hťebiku na

stčnach nezůstalo Bodobnč hofpodaťeno we
stoličnim chrámU sw Wáclawa, dwéťe jeho
rozlámány, poswátné nádoby kostelni ze zlata
astťibra jakož i jiné drahocenné ozdoby poe
brany a dilem na radnict we welčých skťinich

pťinesseny, dilem rozchmatány, pťedrahe ostatky
fwatých mUčedlnikUw posslapány a do
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siudnť metány; ano i na to mUseli katolici 8
nefmirnon bolesti srdre swého fe diwati kterať
prý, jak di kronira OlomoUrrá pani Buchheiex
mowa na děkanstwi UprázdněUém pťebýwala
a tam š jinými protestalltskýmč panimi Ue z
taliťů obyčejných, Uýbrž z paten (mčsek na

nichž knčži hostit Bohn obětUji) jedla, až i
jedna pani protestantská která soolu š ni z pao
teny jidáwala z dopnsstěni Božiho z toho
onemocněla a fe rozumem pominula

Bodobný ofud, jaťo kanwUťky Qlomouu
cké, potkal i kaninky Brněnské.š) Zelikoži
oni zmužxle odporowali siněrUm odbojných stau
wůw bylisněmownýmnálezemodedne 16 frpna
1619 wssech statkůw fwých pozbaweui a jak
prawdě podobno také do wčzeni dant; ani7
dťiwe trpkých strasti těch fprosstěnt až cisaťsty
wojewUdce hrabě BUkwoj po bitloě na Bilé

Hoťe Brno zase wojskem swým obsadil a jak
wěrné kapitole tak ostatnimU dUchowenstwu ka
tolickémU o uaté ňatky opět wrátil

Swrchowanon pak měron zakoUssely ťeu
holnici jedowatého zcissriprotestantských páe

e) Koskel Ua Petrowč w Brulč byl r l296 Ua kolegiatnť poo
wýssen a prwnťm probosstem U Učo jmenowan QlomoUcký
a stsebradský rmlownikWetr Bradawic kterýžpozději
r 13ll bislUpcm Qlomoncxkýmučinen Tenkrate ihned Usta
noweni kanowntcj tteťi š probosstem spolu w duchowni
spráwe pracowali Llž do r 1777 búwal u toboto kolegiat
nibo chramu jeden iUfUlowaUý probosst od r 1610
také jedexl infulowauý kapitolni dčkau dale jedeU arcijahen
a dewčt kanownitňw z Uich;to pčt U chramu tobo residenci
mčlo ostatni pa! tolilo čestnými !anownily byli N 1777
ale bulloll papeže Bia Al powýssexlo biskupftwi QlomoUckč
na arcibislUpstwi, w Bxuč pak U jw Betra zťi;eno sidlo
biskupske, a koleziatnť chram tcn lta stoličnť powýssen
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nůw siawůw; nebot prott klássternilůmunejdťre
od nich zuťeno, jakož patrně widťti na opeatu
Hradisstsťém UQlomoduceZiťimLeydee
garowi a na opathábrdowském UBm
BenessowiWalteUbergerowi.Zižxčdae
26. čerwence byl pan Buchheim fe stem jezdu
cůw a čtyrmi siy sedlákňrou protestantských mo
Uadále do zámku BlUmwlowského wtrhnul a
odtnd 500 pUssek a 15 kUsiiw hrubé stťeldh
do Olomouce odwlekl, a hned drnhého dne
taktéž w Towačowě hospodaťil. Dne W.téhož
měsice zachtčlo se mU podobnou náwsstčwn
Učiniti klássteru HradťsstskémU U Olomole
ce. Z sebral rychle 500 fedlákú protestantx
ských a několik ze swých wojáků a přissed, 8

nimi ke klássteru dotčeněmužádalwpusstťn býti.
Qpat již swrchu jmeuowany nahližeje dobťe,
že tU Ua odpor mysliti Uelze, dobrowolně “ej
wpnsiil. TeU hned člásster pťiwedenými sedlakp
osadiw ťeholniky š prelátem takoťra Uwězuil;
nelxo ťekl jemu, že „jej z klásstera newyháni,
ale že ho toltko tčžkého bťemena pťedstawenstwi
a moci ťidici žbawnje, že moc ta pťe a teď
w jeho rnce a on že o jejich (klásstermkň) poo
tťebh se postaráJl Což an Buchheim tak pror
wodtl, že důchody klásstera sobč ofobil xa preu
látowi jakož i klássrernikům ostatnim jenom tou
lik strawy poskytowal, co k zachowáni jejieb
žiwota newyhmatelně potťebno bylo. Tak !lail
sster ten po muoho měsiců ofazenzůstalsedlákh
prolestantskými, nad nimiž nstanowen jeden
hejlmn co spráwce kkásstera. 4 d

Mnohem litěji wssak počťnali fobě protea
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stantč Brněnssti proti premonstrátům w Zabrudnwicť.ch Bkelát jejich Uwězněn we swětnici

fwč a po dewět mčsiců w tom wězeni držán,
ťeholnťci pak jemU podťčzcni wssckni z klásstera
whhnáni wsseliké núťadi a wsseliký nábytek
tlássterský pobrán a nřaweni drancowanim tak

fpnstosseno, že sskoda tim Učiněna na 24 tisic
zlatých se páčila Uwělečnú prelát pak Uad to
jesstč trápen hladem a jinými ftrastmi Ostatnč
ťeholnici odtUd wybnani Utekli fe dilem do

Bolska, dilem do Bawor azůstawilipleslitelům
wssechen waj neibytek domáci J wssechen pox
klad chrámu w plen wzat a Ubohý opat ne
dťiwe na fwobodU pusscěn až wypůjčenými cie

zimi peněži se wyplatčl
Bodobné pohromy zastihly teddážiostatni

klasscerd na Morawě, jmenowitč klásster We:
lehradfký, kserý po dloUhýčaš prázden byl
poněwadž ťeholnici odtud wypuzeni jako U wy
hnanstwi rozptýleni žili Statky jeho pobrany
Ladislawem Zerotinem a Užitojich kU
Urofpčchn wojska odbojnikuw K tomU účeluza

10 t:sic zlatýeb morawskýchprodány jsou wdowě
KUUigUndě ze Záftťizl pani tehdážwlád
nouci Ua blizkém BUchlowě a peUize tyto Ua
porťeby wojenské wynaloženy

Z ctthodný otec kwardtan minoritský U
sw Zakuba w QlomoUcixe) krutosti protesté.n
tůw zafáhnut Nebo chtěje se podiwati Ua oe
hromné zpustosseni w probosstském staweUi spáe

e) .sklásstcr tento ctibodnčho ťadU minoritskébo bdl r 1785
wdzdwižcn a bUdowa jcbo i c kcs!clem w nynčjssč c. kr.
filialnt opatiowatean a nemocnici promčUčUa
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chané zassel tnm wečer 8 pacholikem jeuw ln
rernon switicim Kdyš pak do sinť wkroál

wyskočili nan dwa siláci od proteňantského
rndy Markwarta tam na stráž posiaweui a
obwtxmjiče ho, še bh 8 úmpslem byl pťisscl
aby odtnd něro odnesl, Utalijemn co nějakémn
zločinci prawou ruku Bozoružťce že to kněz,
dalt ho jakýmsi holičem léčttt a drUhého dne
zprán:l o tom Bnchheimoroi podali

Tyran tento kázal oddolu mrtwého kwata
dtana t sobě do domu pťtwcsti a jal se ho
pťifnť dotašowati, za jakým úmyslew by na
prodosstsiwi byl ssel, čeho tam pohledáwal
zdali něco odtud neodnesl; anobrž tyran ten i
hrozil že jej, eryználi prý wsserkoUpťimnč
w kntuě za jafneho dne wssem papežencům na
wýstrahu obťsicidá thž pak erimlost jeho
biledně dokázána propUstil jej zase do klásssera
našpět aby tam lečen byl

Zanimawo jest slyssett, jakým způfobem
tentýž zlopowěstxcý pax.l Buchheim katolikyw
Qlomouci odezbrojil DUc 16 srpna (r 1619)
dal oznámiti radč mčstské, že pťissel od Zejich

Milosti panůw stawůw rozkaz, ady wsslckni
mťskané bez rozdčlU katolťci i Uekatolici wsse:

likou wojeuskon zbraU kceroUž w domě maji
do bytu pánč Bnchheimowa odewzdali akdožby
jakonkoli zbrr.n (pusskU kopi a p) fobť pox
držel že prošrazeu Ua na žiwotě pokutowán
bnde Wrotestanti dodťe wědoUre kam rozkaz
ten fmčřnje hned prwni běželt a še wssl ox
chotou do domn BUchheimowa zbranč swé za
násseli J pobádali také katoliky, aby totéž bez
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odporn nčinilt Tito dobrosrdečně Uposlechlia
když takto bdt BUchheimůw brzo wssechenzbrani
Uaplnťn byl: poručeno ostatui kusydne 17 stpna

do !oleje Zesnitské zanesti W týž den sesslo
se do koleje dorčen solik lidi že mllfelimnozi
wenkn státi Ban Wuchheim zuamelmje že již
málokdo ďoma bdtt muže, kazal teď Uwýchodu
koleje wolný Učiniti Orůchod pro odcházejťci
mťsslany Z táše:l se hx:ed prwnibo který jemU
pťi wycházenřpod rUkUpťissel: Čim jste Wy 2e
Srolaťeme odweceonen Ajneptám feWáš
jaké ťemeslo prowozujete nýbrž chri wčdětt:
jaťého nábošeusiwi jste zdali katolič čili ewanu
delik?e Bl kdpž tento fměle odpowěděl že an
terán jest propussrěn od BUchheima domů i
še žbrani, kteroUž byldo koleje pťinesl Bo něm
pťissel katolik Když pak podobně tázán wyzllal
fe býti kntolikem pornčeno mU wesskeru zbraň
ywou položitč na žem a š prázdnoU odejiti
A sak to čtnčno šx wstemt katoliky od prwniho
až do posledniho an srorestaxltmn wssem se
zbraň Uonechawala Kreřižkoli pxk z lUteráUů
den pťed :im do bxdtu Bnchheimowa zbraň
son bdli zaUesli, těm d.ino Ua frozumčnoU,
abh si jt udtud ,šase domů odneslt. Ano i Ua
to š náramnon srdre bolesti se diwati mnselt
katolici, an protest:x.nti Uejlepssi jejich zbranč
si wybirali a napotom jimi ozbrojeni po mčstě
hrdě fobě wykračowali katolikům se wyfmiwau
jice, kteťi ani ceknoUti nesměďi Ostatni od neo
katoliků neodebrané knfn šbraně: jako dloUhé

kopi, pnssko a wsseliké jiné brněni byly na nča
kolika wozich do Brna odeslány, a npotťebeny
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od pánůw stawůw k ozbrojeni 1500 nmžňd
proti zákonitěmn mocnaťi Kdož tento drzy po
Událosii zde wyprawowané na cisaťstwi
torlmowán byl cela katolickaobecw Qiomcl
wroncné modlitby konala a Boha wssemohono ,
ciho nenstále za witězstwi prawého panownika
nade wssemi nepťately prosila

Dne 18 ťijna téhož roku pťijel okolo
5 bodiny l wečern nenadále pan Bnchheim
še frrými spolukomifard to klássterU ctihodných
otcu kapucinů a oznámil jim že je proponssti
w pokojt, ale že maji w témš okamženi klásster
opustiti a wssecko we klássteťe w té miťe w
joké postaweuo nechati wyjnm kťiž, fe kterým
pxý se odkliditi mohon; Uepowoleno jim ani
krattčkon modlitbn jesstě w koskele klássterskčm

wykonati a takše swatynč fon fe rozloučiti
zakázano jim také nějakon knižkn byt sebe nea
palrnějssi z klásstera š seboU wziti Bl tak no
bozi otcowé jesstě U wečer a pťi naramně zlč
powťtrnosti anfeli se na cestn do Brna wdo
dati, an katolici nemohonce jim pomori na to

8 bolesti fe diwali a nad nezaslouženým osur
dem ctihodných welemilowaných otcůw fwých
hoťké proliwali slze

Bodobným spUsobem wykázániz Olomouce
Buchheimem ctihodni otcowé frantčsskáni Dne
21 ťijna (1619) dal tdranten otcekwardiana
ťádu tcho k sobě powolati a oznámil mn že
jej i o jeho bratťimi z Olomouce propoussti a
že ihned odtud se wyprawiti maji Jak mile
katolici toho fe dowčděli, sslo jich patnácte l
BUchheimowi a prosilt, aby tak tychle proti
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dnckownim otcům těm nepostupowal Uýbrž doa
wolil kh nťkteťi z měsstanů do Brna se odeu
bratt a tam pany direktory čili ťediorle země
o poďrženi dotčených otcůw poprosiri směli,aby
takto tatolici docela služeb Božich pozbawent
nebhli Blwssak BUchbeim nedaw jim wymlUu
witl lal jim slowy hanliwýmt a wyplifniw je
rozkázal abh otcowé ti jesstě za dne Olomouc
opnstili To ťdpžoznámenokwardtanwt ajeho

uldratrčim, kteťi již k odejiti bylt se pťihotowili

a 8 kťiǧem U bránh klassterské stáli: pohunloctihodn otce že bez prodleni, ačkoli již pozdě
kwečerU bylo, Ua cestU se wydali. BeroUce
se městem pťeš ryUk byli od protesiantůw po

haněni az několika domU těchto i kamenim
pronasledowáni Katolici pak obojiho pohlawi
n welikém počtu sprowázeli ctihodné otce š

hlasitým pláčem a kwčlenim O tom zprawen
bhw Buchheim rychle dal otcům odcházejicim
zkázati aby se wrátili do klásstera, pončwadž
prý brány města již zawťeny jsoU teprw drnl
hého dne ráno aby se pryč klidili; w osmoU

pak hodinu at prý již nikdo z nich se tam spa
tťili nedá To Uslyssew otec kwardian nechtěl
se wice wrátiti ale sialna tom abyjim brána
mčfta hned otewťena byla a oni jať jim dťiwe pox
rnťeno, aby bez prodleni jesstě toho dnezOlo
awuce se odebraci mohli Když pak ale rato
liri snažnč je prosili aby rozkazu tomn se po
drodili a na rozlončenoU afpoň čafně ráno
jesstť mssi swatoU sloužili: tedy ctihodniotcowé
takowými prosbami pohnUti jesstč jednon do
swého klássrera se wrátilt a ráno jak jižnmln
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weno, n pťitomnosti welečetného lidn katolta
ckěbo slnžby Boži wykonali. Pak wzawsse kťtž
opčt branou hradskou z města fe bralt, ďatoťtň
ale na čtwrt mile je pťed město whprowodili
a rozžehnáwajice se o nimi n welilém pláčt
slibowali ctihodným otcům, že hned do Wna
z prostťedku swého poslance odesslon, aby ultlol
waným otcům U tamnějssrch direktorůw zenlč
náwrat do Olomoucaeuwymobli. J dostálixskua
tečně slown swémU a wyprawiwsse hned 25.
ťijna téhož roku osm ofob7 do Brna, dowolác
wali se tam U páUa z Ričan co preňdema
práwa fwého, by smělt katolické slnžby Boži a
ť tomn i potťebné dUchoin miti. Blle dotčcuý
pan president newrašně na ně fe osuptl a spin
lal jim odbojnikůw proti wrchnosti, ano nžhylo
na tom, že bp je w železná pouta byl dal.
Teprwa pan Sleinic, na nčhož se byliprofedni
obrátili, wymohl jim u ťečených ťedřcelůwzeuo
ských dowoleni, aby rtihodni otcowé frantiskálň
šase do Qlomonce se wráttti fmělř, což takéd
drosiuci céhož roku ť newýslownému potésswi
katolikúw a ke hroznému wztekU protestantůr
prowedeno. Nwssať radost ta, jak pozdějt nwř:
dime, byla žase brzo Učoězňěnim dotčených
otcúw w žalost proměněna. .

š. 69.x Jal přrwedeUi jsoU Qlomnčané ke
spolkUUroti Ferdinandowi ls. BokračowúUi.

Nyni pánům komisarům protestaUtských
stawůw morawských jesstě o to sslo, aby !atou
llcké měsstany OlomoUcké ! jednotě (Unň) odu
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bojUikůw proti zákonitémn zemťpann pťewedlt
Toho hleděli docilit takoonto praktiťoU: DUe
7 ťijna téhož rokU (1619) wydali ďani direku
torowé a radowé zemť w BrUě patent jimž
zawazowalt katoliky, aby fe k jednotě stawůw
aspolčených zemi (odbojUých) pťtdrnžili a pťi
sahoU flibili, že chtčji wssecky články spolku

toho wesmčď a jeden každý zwlásst schwálitt
azachowawati a že pťedewssim spolkowěmU
článkU 7 12 a 14témn Uechtěji na odpor
býti Komisaťi š radoU lUteranskou nahližee
jice, že pťenesnadUo bUde katoliky na to na:
mlnwiti tajili po něrolik dni patent a radili
se, jakbh je opět podskočili a w léčkUpolapili
Dne 24 téhož měsicekomifaťi: pan Buchheim,
pan Wilém KUrowský, pan ZiUdťich Zalrowu

ský, pak protestantssti radowé Zan Qbšdorfer
a Tobiáš Markward u powolali čafně ráno
měsstany katolické i nekatolické Ua radnici ktee
riž také U walném počtu se dostawili BroteB
stanti zůstali ponejwice na schodech státi kato,
liri pak newědoUce oč fe jedná skoro wsstchni
whoťejssims sálU se foromáždili BU tito po
tťi hodiny Ua ohlásseni pťičiny, pro kteroU poa
woláni byli, čekali, četli zatim komifaťi we
swčtniri radnč patent pánůw direktorůw radám

měsiským a primloUwoli jim aby k jednotě
stawůw pťisahou se pťipojili anobrž i wdhrox
žowalt jim, že by jank podle 12 a 14tébo
článku spolkoweho násilim je k tomu pťimětt
museli Llle nejstarsst rada Heilig, co poctiwý
mUž Uám již dobťe známý, powstal a směle
odpowčděl: „Boněwadž já od dčtinstwi jsem
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w ťimskokatolictém náboženstwi wychowán byl

a w nťm až do hrobu setrwaň chci: :cdy
pewně jsem odhodlán nenčlniú toho čeho fr

teď od náš žádá e Bodobnť mluwtli i ostatni
katoltčti pánowé jednohlasnť žádajice aby jim
času dopťáno bylo wěc tu w úwahu w;iti a
š ostatuimi katolickýmt občany fe poraditi Na
mnohé a fnažné profby powolena jim takowa
porada we wěži na radnici Bowoláni nazpťt
do fwětnice radni šase o prodlouženč lhuřy na
rozmdsslexlou prosilt ťkoUce: že wěc ta pro nť
Uad mirU nefnadna jest; awssak odepťeno jtl
to od komifarůw a jesstč pťifněji na ně Ua
stoupáno ady na článko fpolťowé pťifahalč.

Znamenajice ťatolici že ani lhuty kupťrr
mýssleni ani dowoleni k rozmluwám wně ratdl
nice dofáhnouti nemohoU wyjádťili fe wepťi
tomnostt komifarůw a kacirskýchradcúw že tou

liko k těm článkum spolkowým pťistoUpirč chtťji,
kterě nečeli proti jejťch fwědomi a wiťe ani
proti trideutskému a jiným sněmům r:rkewnim,
ant proti jejich žaronité szessené wrchnosti
Z žádali aby tento jejich protest a tato jejich

wýminka w protokol městský wtaženy byly
Brotest takowý byl od komifaruw a luterano
ských rádcňw pťijat načež katoličti radowé o
wýsse Uwedenon wýminkou pťisahn složili Bo
nich Uásledowali radowé protestantssti, owssem
wýminkn tu jen Ua bělo ťikajice Mimo to

žádali katoličti páni opiš pťisahy od Uich sloe
žené a o dowoleni by fměli maličko do swťto
nicek měsskanům ratolickým poodejiti a jim
opto té pťifčwy pťečisti
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Když jim to powoleno wessli š očima
zarosenýma do radniho fálU mezi mťsstany
kaloliclé, a oznámili jtm, že oninreddowcšm
již sire pťifahali a pťisahati museli že wssa!

eto činili o wýminkon aby ničehož od nich se

nežádalo co by proti jejich swědomi čelilo
jaťož prý se toho hned zeerbněji dowědi.
Na to Dawid Heinď, tehdáž w radě pťedse
dajici mčsssanofta e) též w radni swčtnici Učia
nil pťifahn a wyssed ke katolickým občanům
oznámil jim obsab a spňsob jeji

Zak mile wssr.k katolicka obec pťisabu tu
to zaslechla a wyrozUměla, že fe na wssechny
články spolkowé wesměš a Ua každý šwlásst
wztahuje, nechtěla fe ji nikterak podwoltti a
kťičela jednohlasně NeUčtnime toho! Neučix
nime toho! Kdo wi nejsonli w spolku tom
článly, které se nestownáwaji š nassim nábo:
žensiwim a o wčrnosii nassemU cisaťi pánn
powinnou? Wssickni siojime za jeden muža
chceme pro swou wirU katolickoU obětowati
siatky i žiwoty

Měsslanosta Dawid Heinh, horliwý to
lnteran znamenaje tUto neustnpnost katolických
mčsssann, twáťil se k nim welmi pťiwětiwě a

prawil: Uwažte počestni mčsstané že iamy(radowe) máme nábožensiwi a fwčdomi aže
jsme již na spolkowon úmlan která nejménč

e) Bezpochhby, zc w Qlomonci rownčž jalo w Braze pUrkmistr
čili mťsskanosta. prwnt mťsko w obel zajlmajici wždd toliko

na čtyrh ncdťle wolen byl načelž titul ťtatowý c wesskerými
powjnnostmi na drubou radni olzobuffťš.q:n Mčsskanostamezi radami pťi wesikerčm úřadowán na rwntm mťstčse
dčl a pswnl blasowal
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sto článků do sebe má, pťťsahali a to sice jen
potnd pokUd to š nassim swědomim fe stowe

náwá Zestliže tedo již wesskera radda pťisau
hala, pročby fe počestná odec proti tomu zdie
rati mťla? u „„Nač jste to Udělali“ ode
wětila katolická obec wesměš, ,„wždyt jste se
mohli na náš odwolati a ťťci že nelze Uám
zapťiti wiru a wzepťiti se zákonité wrchnosti “
A když Heinp opětně se jich tázal zdaltž tobo
nčináti nechtějč? odpowěděli že w tak dúležin
týeb wěcech netťeba kwapiti; i žádalt jednol
hlasně o thtU čtyr neděl Ua rozmysslenon
To když oznámer komisarUm, poslalt ttto
Obšdorfera a Markwarda (lUterány) z radni
fwětnice ke katolickým občanům, aby jim wy
ťidili hrozbn že setrwajili w odporu spolel
panůw stawůw proti nim zbrani zakroči a je
nejenom na siatcich, Uýbrš i na hrdle pokn:
ton stihati bnde u Bťeš to wssecko ale tru
wala obec čatolická nenstnpně na swém ťkouc,
že ku pťifaže nikdo se nema proti wůli fwé
nntiti

Tak stálého odporU nenadál se pan BUch
heim Dowěděw fe tedy o tom z úst dwou
posla:lců wztěkal se a chtěje katolikUm Uahmltl

ftrachU welel hned wssechny brány města pos
zawirati, Ua poplach bubnowati a wojakům
naporučil aby w celém brněni a š hoťicimi
lUUty pťed radnici se postawili a na znameni
k útokn pilný pozor mčli Mimo to i Utrau
kwisié čili luteráni jiš dáon po krwi katolic
kůw žiznici fpčchalt na plac š pUsskami a bodl
cemi a pod plássri kameni Ukrýwajice čekalt
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dychtiwť na okamženi, kdy znameni ke krwae
wémn doráženi na katoliky se dá. To pozou
rnjice tito rychle 4fwětnici radni a sál opUstili
axpostawilt. se na plac pťed radnict čekajice,
jaký konec wěc ta wezme. Bťisilě Uapomemlti
od komisarůw a jejtch poslancůw, aby fe wráu
ttli, zpěčowali se a odepťeli toho. Teprwa
když radowé katoltčti, kteťi Uahoťe we swěta
nirt radni bhli zůstali, jim wzkázali, aby Ua:
horů pťissli a odpowědi komisarúw očekáwalt
aniž bez ni odcházeli, jelikož jim prý jesstě ntn
čehož neni odepťino: tedy wrátili se opět do
radnice a očekáwali w sáln jimi naplněném
pana Bnchheima š jinýmt komisary. Tento o
panem Kurowským a jinými foUdruby pťissed
k nim nleanl fe welikého množstwi katolických
občanůw a počal se co prawý kulich welmi
pťlwětťwě!nim twáťiti, ťka: „Rozmčli počestni
měsssané! Zá a ostatni pánt komisarowé od
Zejtch Milosti pánů direktorůw a zemskýchrad
nsianoweni nemůžeme wám neoznámitipťisného
rozkazu od Uich nám zaslaného, že každý buď
on katolik čili nekatolik, wysokého či Uizkěho
siawU, pťisahoU jednotč čtli fpolkU Zejich Mi:
losii panůw stawůw a zemi fdružextýchfezawá:
zati má; pťi čemž hned poručeno nám pťisně
ke každému pťikročiti, kdož by koli proti tomU
se zpěčowal. Bl tn již my komifarowé nedyli
bychom se wěrn Uadáli, že katolická obec o
tomto rozkazU dloubo se rozpakowati, anbr7
jemn i odpirati bude. Ježto pak již počestna
radda zdejssi katolická i nekatolická pťisahU tu
siožila a rowněž tar i jini siawowé jako: Bro
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nťnssci, Zihlawssti, Znojemssri, Slezsi. Bčwlnuj
a HornouLnžičti, Dolnou a Horuorďtal
mezi nimřž t mnoho katolikůw jcst, xjtž d
halt a o dohrým swědomim pťisahati mhli:
tedy nemálo se tomu diwime, že latoltckáxodec
zdejssi powáhá a proti tomU fe zpirá, au to
jedině kmiru a swornosii a k wťtssi důwčltx
mezt sousedy smeťuje. Nebo i bUdoucnč budt
o to pečowáno, aby každý pki swém nálwžeue
stwi zňsiati mohl a dUchowenstwo ůe swéťmt
swýmt abd jako pťed sty lely zcela potojnč.xa
bez pťekážty mohlo obťadd swé wyťonáwaů
A já sám slthji a pťipowidám jat wám tat
wassemu duchowenstwn, an ruťon w prsa use
biji, že krwi swou chci chrániti wáo a ldez„roze
dilu Uáboženstwi wssem dobré poťizeni činitt;ed
Tak ťekl pan BUchbeim co prohnánú ltsik
žádné byl sebe makawějssi a hanebnějssi lžt se
neostýchaje. Z doložil: ,Neračte se tedy déke
rozdakowati, alebrž raději hleďte se uwaronů
pohromy, a nassi wěrnostdečnon wýstrahu wdťče
Uť pťijměte, jinak by nám nezbýwalo leč pťea
depsanon ešeknci proti wám počiti.e

Blwssak katolická obec tázána bywssl, eobd

teď nčinttt hodlala, jednohlasnč kťtčela: skd,ů
wi, cy w těch článcich úmlnwy spolkowé !pfae
no? Zádný z Uáš toho jesstě Uečetl. Dejtt
nám tedy aspoň hodnowěrný opiď, abychm
články ty pročifti a Uwážiti mohli, pročež opčt
o lhůtu na rozmýsslenou žádáme.

Když tedy pozorowali komisarowé, žeekéé
tolirt neolslomně na fwém stoji a článkh fpdb
kowé úmluwy mistnťji seznati chtěji, odpowčdčl
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pan BUchheim, že by přiltš mnoho čafu wy
mahalo, kdyby se články ty Uejprwé opsati a

pak táno počestné obci odewzdatimělh Wždyt
ptý w Uich neni Utc nekatolického leč članek

o listť majestámém, dále člaUek o listě trtdent
ském, jeuž prý wyťkmxl že kariťům netťeba

wěrnost zachowáwati kdežto we článkn spolkor
wém se žádá, aby fe také jim slowo dané ne:
rnfsilo, jelikož by jinak poťáde nebylo a za
tťeti aby sskoly a kostely, jich;to nekatoliri
nabyli jimse ponechnly To a nic wice že prý
je proti katolikům we člancich jednoty pánůw
stawůw a pxarliby také něco wice tam bylo,
že neberoU katolici na febe powinnost to zau
chowáwati Nebot w jednotč té prý fe wý
siownč di, že Uiťdo bUď oU kdo bUď nemá

nucen býti k tomn, co proti jeho fwědomi jest,
nýbrž každý prý měj wolnost, náboženstwi swé
weťejně bez pťekážky prowozowati Necht prý
tedy mčsssané ze swého stťedU wýbor festawia
do radni fwětnire possloU Boslancům těm že
fe ty tťi članky pťečtoU, aby je zewrnbnťji
seznali a důwěry nabyli

Náwrh tento od katolických občanů pťijat
Wybráno 15 osob a do radni swčcnee poslá
no, aby wyslechli čteni dotčeuých tťi článkú

sedmého dwanáctého a čtrnáctého Kdyš pak
poslanci článťy ty wyslechlt a ke fwým fe Ua
wrátiwsse jtm obsah jejich oznámilt stáli tito
opčt neUstUpněna tom aby fe jim lhůta na
rozmysslenoU powolila a poslalidůwěrniko fw,tǧš
nazpět ke komifarům, aby tuto žádJst občanU
katolických jim wyslowili a fpoln poďotkmlli:
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že co do listu majestátněho čatolická obec, jea
ltkož jeho nepropůjčtla, ani ho nhni nazpťt
wziti nemůže, a co do drnhého čláukn: alw se
totiž i nekatolikům wěrnost zachowáwala rowo
něž tak jako katolikčim, to zajisté že fe až poa
sawád skutkemstáwalo, anřž opak toho kdy skýe
chán; ano fněm Tridentský, o kterémf w do:
tčených článcich nrrhačně se pťtpomčna, jako„bh
prý katoliky wěrnosit č netatolitům oprosstou
wal, že pťtkazuje Uaopak, aby se i turkům i
pohanům slowo dané nerUfsilo. Co pať za
tťeti se týče kostelů a sslol, kteréž w držebnosti
nekatolikůw jsou, takowých že občané katoljčti
ant jim Uedali, ani jim odejmouti nechtčji, Uýx
brž že wčc tn náležité wrchnostt ur rozhbdnuti
zňstawnji.

Bifať sondni Sibel dal fe od katoliků k
tomU pohnouti, že odpowěď tuto komisarům
pťednesl; mUsel wssar později pro jedao sluťe
lejssi slowo jesstě še dwěma jinýma kato„likama
Mikulássem Grůnwaldem a Matějem Capkon
U wězeni úpěti. „

Komisarowé wyrozumčwsse, ,še f katolm
ustawičně lhůty na rozmyfsleuou žadaji, anol
brž že chtěji beze wsseho majetkU fwého tolito
o holi w rUce z města odtáhnouti pťejice je,e
dině, aby ženh a děti jejich bezpečuě jtch na7
siedowati mohly, náramně fe rozlitili aposlanoll
cům ratolikčiw ťekli, že již nebudoU déle 8 ma
mi hráti, nýbrž že si od nich jediného jessr,ě
slowička krátkého: AUo nebo Ne wymiňnjl.
Načež onino poslancowé odwčtili, že od kcatol
ltcké obce jiného rozkazU nedostali leč toho,
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abh o prodlouženi lhůty na rozmhsslenoU
žádalt

Takowýmto erblomným odporem katoli
kUw protáhlo se wyjednáwáni o noon pťisal
hu od sedmé hodiny zráUa až do druhé hodt
ny odpoledne Bročež komisaťi zrela rozwztek:

leni powstali a ze swětnice radni pťeš schody
dolů k občaUstwU pofpichali aby je násilim č
tomn pťinutili. Pan Buchhečm jal fe zlásstč

k lidn katolickémU mluwčti takto: „Ztž dosti
dlouho jsme wáš po dobrém napominali; ježto
ale w twrdossijnostt trwáte nedbajťce rady doe
bré a Upťimné: tedy nastáwá erekUce uu
To wyťknnw odspěl ze sálU radnice pťeš scho
dy k wojákům, kteťiž pťed radnici pohotowč
stali a domniwáno se nejinak než že fe zna:
meni dá k útoku na katoliky, jakož i skutečně
ssilený protestant Marinš Šwadlik z plUého
hrdla kťičel: Berte do nich! Yspoň jednim
dčlem perte do této pečelUé roty!“ Wočinani
Buchheimowo zatim na radnici podporowáno
od horliwých protestantUw jakowýmiž byli Zan
Eckert leam Schčifer Wárlaw Lužický,Marke
ward Zan Nčske a jini, kteťi slowy mirnýmč
a pťiwěttwými občany katolické w fále radnim
messkajici na skládáni pťisahy namlUwiti wsse

možně nsilowali, jelikož prý ničehož w Ui se
nežádá co by proti jejtch fwědomi fměťowalo,
ano že samt proti sobč jfou protože Zejlch
Milosti pani stawowé kteťiž tak Upťimně mě
sstanům pťeji takowon UeposlUssnostiswrchowa:
Uč fe pohorssi uu Bodobně i Dawid Heinh
co pťedfedajici mčsskanosta fnažil fe, nejstarssi
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z katolické obce pro plán siawňw ziskati.: Wtda
pak, že po dobrém proraziti nemůže, r
se a započal hněwiwě se ofnpowati našpml
wčho kasolickéhoobčaUa MikulásseGkňwm
obwiňujťc ho, že on zwlásstěy měfskanskwo ie
twrdossljnčmn odporU nawádi a že zajistéem
i jeho ftoUpenri tobo zlým zažiji. j “T“

Eo zatim Grůnwald proti naťknutl, smc
by lid fwáděl, protestowal, začalt sep dtňseťl
mezi katolicrými měsstany wiklati, mezj ňiůt
zwlásscěŠebestian Winterkom a?lrnolleustj
mann. Z wytratili sexmimo wťdomi ostanst
ze sálu a sslč dolů ču panU Bnchheimowt; adh
mn ozňámtli, že chtěji pťčfahu tn složiti,j reďle
dexlč se w ni nččeho prorč jejčch swčdomi jue

dati. Toho dowěděw fe Heinh a ostatnť m
testanti hned spěchali kU pann Buchheimwj,
aby mU nowtnu tU zwčstowali. Z wolalime
sele: „Těsste fe, Mičosipane, jednota mezřxťae
toličy nž se trhá!el Srl tedy pan Buchhňůkch
jinými komisary opět nadoru do radni swčtnjú
a U wchodU promluwil rakto ! ltdn: „.skdo
chce přťsahn Učtnitt, wejdiž fem! llž Wáů nče
bndeme wsce prositi ani Uapominati; ale siťešň
fe, by Wáš nezastihla pohroma.e Načež
bestian Wiue:erkorn, Qndťej Heilig a jini eza
BUchheimem do fwětuire wkročili a pťifahlť
Učiuili. To widoure ostatni měsskané karollšů
rozwjklali se a Uěkteťt“ takto se da!i slyssen:
„Mohouxlt tito tak jednatt, proč bychomxnee
měli totéž Učinili my?e Z rošpadla se jednoe
ta mezi ťatoliry a za čtwrt hodiny naplnůa
se jtmt wesskerá swčrnice radni, která doposndx
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prázdna ostáwala. Bak byla zawťena a ostatlň
měsstané wenkn zňstawsst radili se š očima sku
zawýma, co dále ektniti, a někteťt z Uich zpťto
ma domů odessli.

Onino pak, kteťiž bylt wesslt we fwčtntrt
a přisahn nčinili, wepsáni jfou w knthU a zaa

xse pxropnsstěnid Bťtssedsse k občanům wenkn
stojicim wypráwěli jim, že to pťifaha zlá, ale.
že jim poznowU pťipowědino a pťtdáno, že k
ntčemu fe nezawaznji, co bh se š jejich fwče
domim nefrownáwalo. Bťidawek tento osladtl
i osiatnim w sálU stojťcčm mč saUům trprost
pťisahy, a poněwadž komifarow U welité bráo
ny Ustawičně kťičeli: „Kdo chce wjlti zawčaš,
wejdi!e : tedy wssicknt zde pozůstali měsstanč
do fwětnice radnt wessli a pkifahn složiltš.dou
datkem: „Boknd se to ů mým swčdomim frowo
náwá.“ Na to sin ám úťednim nloženo co
nejbedliwěji wyhledawati občanoů, kteťi jefstč
pťifahy té neUčintli a jich Ua drUhý den na
radnici powolati š hrozbon,x že, kteťižkolt fetru
waji w odporU, na těle a na žiwotě pokUtou
wáni bndoU. Timto spůsobem tedy jesstě pou
sledUi čeist mčsstanů wehnána w tenata odboja
ných panůw stawůw.

š. 70. ŘúhčUi jalowěho krále Bedťicha
Falckěho.

Brzo wssak dozrálo neblahé owoce nenán
ležité pťtxnhy. Už po několtka dnech na to pťtu
sslo několtk panůw direktorůw a radcůw zemu

32
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skpchz Brna do Olomonce a wymahali pod
zaminlou wýpůjčky od býwalé katolic!č rady
50000 tolarůw jakož i od dťiwějsshobernika
zemskehoByrery 30 000 J doložili pakliže
penize ty za tťt neděle jim doručenh nedudon,
že toho rada katolictá šlým zažije Blč rada
ta poslance do Brna kdirektorstwu wyprawila,
a jimt nemožnost sehnánč tak ohromne fum
peněz dokazowala pťece ničehož nedocťlila,
anobrž poznowU naporučeno jiše wssl pťisnosti,
aby penize ty opatťtla Llwssak jich odwáděni
fe protáhlo a konečně docela zastawilo

Druhe neblahé owoce pťifahy te bylo
Užnáni nowě woleneho wzdorokrále českéhoBeu
dťicha co zeměpána Byltě Bedťich tento až
do 26 frpna (aUgusta) r 1619 kursirstemwe
Falcku a podlé nábožeUstwi horliwým kalwil
nem Dňe dotčeněho (26 frpna) totiž prohlaa
sili odbojni stawowé čessti zlássrě pťičiněnim
pana Wilema z Noupowa swého zákouiteho
mocnáťe za pozbawena králowstwi a na jeho
misto wywoltli německého wýsse jmenowaneho

kUrsirsta za krále českého TeUto pťefe wssechnh
wýstrahy Umohých knižat německýchdůstořenstwi
to pťijal a dne 1 ťijna (oktob) to přijmuti
zlássrnim pfanťm stawům českým oznamil Dne
pak 31 t m šwelikou sláwoupťijeldo Brahy,
a 4 listop (nowemb) bdl od administratora
strany pod obojť Ziřiho Dikasta Miťkotina w
kosiele fw Wita korunoroán NozUmi fe famo
sebou, že pťč tomto korunowáni cokoliw katoa

lickeho,jalo pomazáni a požehnawani kkižem,
whnecháno; pťi tom wssem měl korunnjicť adu
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minisirator pťece na sobč skwělé roUcho bisknp:

skěmU podobné, ale misto aosistUjictch bisknpů
stali pťi něm co pťislUhUjici dwa nejznamentu
tějssl členowé stawůw Lidn obecnému pťiprau

weny, jak obyčejně slawnostné radowánky
Wodobným fpůfobem Uo tťechdnech korunowána

i králowna Brzo wssak počali stawowé čessti
jafně nahližeti, že we swých Uadějich náramnč

fe sklamali Bedťich, ač mrawů na oko laskau.
wých a Uhlašených, byl kU panowáni w čau

fech tak boUťUých zrela Ueschopen Mimo to
ač Utrakwisty čili lUterány pťi jejich wiťe chrau
ntti pťislibil pťece co horliwý kalwin w brku
slowa swého zrusstl a laskawěji fe ku bratťim

čcským měl, nežli k luterančim protože onino
ke kalwinisixm jemu milémn se klonili; aniž na
to dbal že wětssma českých protestantských siau
wnw byla lUteranská, čili jak Už tenkráte
ťťkali ewandělická Čeho pak od tar horliwého
katwinisiy se mohli naditi katolici?

To hnedle pťi korUUowáni welkoU měrou
fe Ukázalo a jesstě wčtssim a hrůznějssim roz
sahem Už po Uěkolika dnech se objewiti mělo
Na rozkaz Bedťichůw festaweno 21 čláukůw,

jimiž šboťenč wssech oltáťU a odkltzeni wsseho
toho, co t Utwrzeni katolického pťeswědčeni
sloušiti mohlo, Uaporučeno Mikazowauo, alw
nikdo už pťi wyslowowáni jmena Ježiš
fe neklaněl Uikdo pkijimaje welebnon swátost

na kolena Uepadal nikdo znamenim kťiže fe
nepoznamenáwal, ano i nowý od pape e Ren
hoťe )(lll oprawený kalendáť měl dyti odu

siraněn a starý chybný zafe Uweden 32B:ěroltk



748 Řáděnř BedťčchaFalaého.

wznessenějsslch pánů pťimčlo sice Bedťtcda4 k
tomn, že rozkazy ty nedal weťejnť ohlásict,poa
něwadž čásiečně i proti lnteraniůmu čelil llňžgx
wssak pťere je we skntek nwádětt počal. z pft
se w tom dle pťirladu swého bezdožněhoǧ utq,
který obraz Wanny Marie š ditětem Bom ,
nehtami rozfskrabati, kostel ?lmberskýwko j
proměniti, wssechny kaply w polich anádroduč
pomniky zboťiti, jakož i obrazy sklené w kosieo
lich rozstťiskati welel a wůbec wsse, cokoll ch
poněkUd na katolickou wirn Upominalo, eǧ jdo
posledni stopy zabladil. Bodobná sUrowostmčla
fe teď i w hlainm městť králowstwi českčho
prowozowati. Hned po pťichodu Bedťieda do
Brahy ohlássen rozkaš, aby ,fexw toskele ulm
hradě wssechny modly prý (t. j. obrazy) odklie
dily.e Začátek tohoto barbarstwi pak učřuěu
w kostele jesilitském. Bedťich fám 8 weltkon
nádherou ke chrámU ťečenéntu pťijel a welel,
aby fe w šapočatěm dile horliwě pokračowalo.
Chtěje totéž bezbožné dilo boťiwostirychlepro
westi w kostele hradském, pťtwolal tam nwože
siwč dělnikůw. S Uimi pťissli do chrámn sioe
ličjlébo i pánowé Wáclaw Wilémz Roupom,
Wáclaw zBudowa a jini stejně smýsslejici,
kteťi idUed fami fekerami do bezbožné doťldě
práce se dalt. Kddš nádenict weliký kťiž jlmd
chorem tak spUstiti chtěli, aby žádně fskodh qne:
Utrpěl, weseli páUt onino, abd prý ho jen„fhoe
dili beze wssi ssetrnosti, což také w skusku ď
welikým a žáfnplným praskotem fe sialo. „,Bzefiin
z Berbišdorfu pak co horliwý kalwin kopl do
poswátného kťiže toho, ťka: ,TU ležiš, potnoš
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sie S podobnon roUhawosti poťináno siiprots
obrazům nejbl. Banny Marie a fw Zana;
na hrobkách wssechnh kťiže polámány, skťťně
swatých š nejohawnčjssť bezbožnosti wyprázž
dněny a jejich obrazy od kalwinsiých kazatelů
ro ňťiskany a k domácimll dalčwuužity Z pťe
krasuý oltáť we fwatosigmundské kaple rozboťeU.

Bodobně se diti mčlo také na hrobkách cifaťůw
Nač prý tyto bláznooské wěci?e wdjadťil se
sehdaž jakýsi ssileUý kalwinista; awssak pámx
Bobxxchwalowi Berkowi podaťtlo se žločinu
tomU dťedejiti Nástroje UmUčeniBáně welmi

umčlecké to dilo Ua kaza.telně, neussly pakztťe:
sstěné boťiwosti a w tomto bohaprázdném dile
pokračowáno pozdědonoci ,eTeďteprwa, pra:
wili sselenci ti, „máme pokoj, a nebnde nam
wire tťeba powěrečného: Qrode za náoe
naslouchati

DrUhého dne ráno wylámány z oltáťů
wssechlw swaté ostatky a Uohama po nich ssla
páno Dwrmi razatel Skultetnš horliwy ox
wssem to protestant š Němec, jenž š Bedťl
ebem do Brahy byl pťissel poslal do chramu
dwč služkw aby mu mnoho kosti fwatých pro
jeho dd:x!acť ohnisko snesly Kdosi z katolikůw,
chtěje z ostatkU swatých něco Uchrániti, jen

stiži útčkem žiwot swůj zachowal Bosléze zbou
ťend wssechno oltáře a malby na stěnách zax

bileny Bl; do sstědrěho wečera wssewhlawnim
kostrle tom txak soustosseno a wyprázdněno že

toliro holé zdi zbýwaly Bodobným spůsobem
pnstosseno i we chramu wssech Swatých, aby
fe hodil pro bohoslUšbuanglikanského kalwinifmn,
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ku kterěmn králowna , dcera angliclého král.e,
fe pťiznáwala. Weliké swicny oltáťui z kostela
jefuitského upotťebowány od nynička jen ll
slawnostem a plesňm dwornim. Nemenssi„r,.poa.
horsseni dáuo we stoličném oloupeném chram
slawenim oběda čili wečeťe lásky, pro !tcrol
na misto býwalého oltáťe postawen stůlš ddaa
nácti sesliky. Na stůl ten položen weliký tolejč
a postawena čťsse; Uačež Bedťich o jedwirti
dwoťeniny si kuš koláčeUlomil a donssek,pin
zoné čisse wyptl. SkultetUš wssak, dwotský
kazatel, wystouptw na kazatelnn wychwalowal
8 náramnoU horliwosti pťekráfný prý a welea
slawný čin Bedťichůw, jčmž kostel ten od moo
del pobanských a ode wssi powěry, jižto páu
jeho co dobrý kťesfan déle prý trpěti nemohl,
očistěn jest.

Snadno si pomysliti, jak hoťká bolest sklla
čowala srdce katolikůw. Bdlot jimtehdáž swrn
chowaného tyranstwi zakonsseti, a wimet, jal
jšž starý pok)anský mUdrc Eicero eee) toumjnči,
že wrchem tyranstwi jest, Utiskowanému ant
tolik lidského práwa nepťáti, aby fwon wnitťdň
xbolest hlasitým náťe„kem projewitč fměl. Broo
tož i katolikúm w Eechách nezbýwalo leč mla
čett a wzdychati. Mnohem wice již sobě fmčlč
dowoliti luteránt. Tito ústnč i pifemně žtťion
wali sobě na nowého krále, nejboťčejsst wýčiřkh

e) 9nio dao fnojt uue ju 8oxtbia tsuuuuu, m ooo. quoo
luotu amcit. lušero nou aiuu? (0ut. iu ki:onom.) To
jesk: š!terý wraU w barbarsič zemi takowou nkrutnosi peisse,

šttl:d:dšešn,ktcré zarmucuje, ani ncdowolil zármn:rl ten proot
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jemn čtnlce a wczdy dokládajice: Wčrn, co

jsme ho poznali wssi láskh jfme kněmU poa
zbyli Kpžby zase Ferdinand fe wrátil! Rádi
bhchom jej pťčjali kdybh náš toliko pťinassem

naboženstwi Uechal!e Kazatelowe lUteránU nad
počinánlm lrálowým rozhoťčenč podněcowali
zásst lidU wenkowskcho pro:i Uowému králi toU
měrou, že weliký straeb služebniky a Uťedniky
králowské pojimal Bťeš to wsse naporučeno
od wzdorokrále radě starěho města (w Braze),
aby obraz llkčižowaneho š mostu fhozen byl
Nle rada záporně odwčtila, že ,an k tomn
práwa Uemá jelikož měsstanostaobraztentamo
posiawil Ehce li wssač král prý fwou wlastni
moci a o swé Ujmě to Učiniti necht to učini

rada pak še Uechce oddowědna býtt za nepoa
hody či potržky, kteréž odtUd pojiti mohon e
Ale i tato odpowěd neodstrassila zarputilého
kalwina Bedťtcha Kázal sice na oko aby stráž
k tomu obrašu pro jeho Ussetťeni prý postao
wena byla awssak fpolU l,xnd wzčázal Nowoo
mťstskéradč, aby obraž dotčený odstranila
Tato pal krátce odpowěděča, že ji nepťislutsi,
do prawa Starého Města se michati.

Zako we hlawnim mčstě králowstwi čen
skěho na wssem, co katolikům drahé a fwaté
bylo, zločiny se páchaly z rozkazn krále wea
tťelce: Uejinak i w jiných mťstech země té jea

dnáno těmt kteťi proti zákonitémU zeměpánn
se zpičili, awssak nikoli wssude se siejným wý
sledz.kem Tak w Boděbradech zepťelo se měsstane
stwo rázně proti zneswěceni kostelůw a hejtman



muňůňzammm
cheli,ý tkjetň wmlwci proraziti,mfrl
duřbf páfhžwota hledati.

Tal sobě počinl wzdoroltál český jrhož
iQarm ke komě črskénaležejici měla co
zcuěpáu fdčbo nzaan aposlolchati Ku docie
len toho ;ádán od kalolilňw morawskhch
daťdBwťtaedQlomn„ abdnačlánky
seduon ňwid ocolestntskhckw Čecbách,ua
lendě a Slešsku pnfahali, čimžt nowčwo:
leléuu králi wctťelci k wčwoski zawazati se
uěli Ký diw že wěc ta ďe stranh katolikčw
o takodýn oddorem se dotkala, jaký jfme na
lťssluech ermouckých k jejjch nejwčtssisiáwe

tak dlouho lwll pozorowali? Toliko mnoho
lásobnč praklakp úskočné lesti konečně je roz
dikl:lh, tak že od protestantUw fe oblonditi
dali a pťisadu prwé nenstupně odpiranou
Uťrre nčimli. Redlahé owoce takowého odlou
zem hylo že měll krale wetťelce co swého
zwěpána nznati a za dlaho i profpěch toho
lt rú t.:k we!ikým thranem katolilůw byl jesstě
se modlin.

S timto úmysiem powolal dne 25 okto
ldra pan Buchheim a ostatni komisarowé wssee
chny kněze katolikuw Qlomonckýed Ua radnici
a pornčil jim aby w neděli pťissti nowého
krále českého še wssech kazatelea weťejnť oznac
mtli a za něho pťi službách Bo zich pťed
ltdem shromážděným semodlilr Knězstwo nic toho
netnssawssi nad tim žaslo, a kratkoU zápornon
odpowčd dalo, na swědomi swé se odwoláwa:
jťe jemnž takowé ohlásseni se pťiči Z doklác
dalo, že co do modliteb a jejich spůsodn w



wywmač Učdňeebza ckoečricha wšč

kosiele uo žádná fwětská mor newá prawa co
rozkazowati nýbrž že rozkazowáni takowé jedlnť
cčkkewni wrchnosti pťinaležť. Za ton pťičinoU
tedy že žádaji kněži ratolřčti aby je pani kox
misařř omlnwny mťli Wťeš ten wssecheu odr
por pťece jim poručeno aby takowé ohlásseui
Učinňi a toliko lhůta několika dni jim na roz
mýsslenon propujčena

?lle i po wyprsseni lhuty té potkalt se
komisaťt 8 týmže odporem Za tou pťičtnou

bhli ťeholnicxi z ctihodněho ťádU fw Dominika,
jatož i otcowé frantisskani a ťeholnlci klasstera
U wssech Swatých e), dále něťolik faráťů jako
faráť U sw Betra, a U bl BaUny Marte
Banl nassiee) zatknuti a wssickwi w klássteťe
Swatojalnbském Uwězněni protože krále we:
tťelce nechcěli ohlásiti antž za něho fe modliti
Tim spůsobem byloby se skoro stalo žeby ka
tolčct w neděli žádných služeb Božich byli nee
měli kdybh kaplan n chrámn bl Bnnny (dkiwe
U.fw Manricia) jtcb Uebyl wykonal n Fak
rať U sw Blažeje eee) chtěl w kostele swém
ťintri ťázemi TU poslána mu na kazatelmtmo
dlřeba za ltchokrale aby ji lidn pťedrikáwal a

wyhrožowáno mU welikými pokUtami paklt by
se zpťčowal Faráť náramně se nlekl a skon:
ťtw brzo rázani běžel domů, aby co lepsscho
mčl sebral a nterl což se mn také podaťilo

P) esklássttrtento bdl r 1784 zrussen a s!atky jebo na 209.089
l cenené pkipadlx matici naboženské

ee! brám Banl nasst (Marie) byl r 178: odswčcena r 1839

Ull) Chráw sw Blažcje kwl r 1839 zboťen, aby se nabylo mtstx

msti ťili prostory prázdné 8
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š. 71. Swatolrúdcžr w Qlomonci. Wúl!a
Un Morawč. Bronúslcdowanť Eirlwc ka:

tolickč.

Prawilč jsme jřž, že pan Buchheim po
uwčzněni slawných kanowniťůw Olomonckých
dal domy jejich jakož i stoličný chrámwydran
cowati wsserky stkibrné a zlaté nádoby, wsse:
lilé drahé ozdoby jaro perly, Umiž swaté oňato
ky obroubeny byly, pobratč a wssecko to š n“žť
asi defiti centů do skťčnčwrlikých uložtti a Ua
radnici odwezti, aby pod dohlidkou pauůw kon
misarůw bylo Snadno Uhodnoutč, že kteťiž
lonpežnickoUprác. tU wykonáwali na febe ne
zadoměli, pamětliwi jsoUce pťislowi: Dokud fe
lýka drou dobťe Ua ně i š dětmi jiti Tato
oharonost dne 19 oktob dowrsseua tim že
wssechnh swaté ostatky, kreréž pro son zlatou
a stťčbrnou ozdobu tehdáž bohorouhawémul su
rowstwi Ussly, Uyni těchto ozdob nozbaweuy a
š bezbožUoU odwážliwosti roztťjskány byly W
takowěmto bezbožnictwi jmenowitě podčl mťlt
komisaťi Bucbheim Zdenek Zalkowský, Wilim
KUrowsk,d,Markward Qbďdorfer a milno ně
radni pauowé leraham Mazaken Ztki Naske
Ehristof ze Žolkěwa a Zan Hirsch Wťifežný
soudce městský Zan Scintilla nemoha co doa
brý katolik na tyto ohawnostt bez bolestt se
diwati prosil, by š poswátxlými ostatky poněn
kud ssetrněji nakládali a welmi bedliwě wyloa

mené kousky do papiru sbčral a š poznameqá
unim kU kterémn swatémU tělU pťtnáležeji, do
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krndire čtli 7do sskatnle je Uklcidal. Stťibro
pak takto Ukoťistěné bylo od komisarů mincmiu
strowi KontUrowi odewzdáno, aby k penězům
npotťebeno býti mohlo. Bťi tomto bezbožném
lonpeženi wyšnačtl fe také horliwý luteran
Wáclaw Lužickú, který jedeU poswátný ostatek
k fodť wzal, aby Ua něm fon bohazpurnoU
prostopássnost prowodil; awssak brzo potom,
jak di chronika Qlomoxlrká, těžre oxlemornčl,
a pro weliké bolesti jako býr prý ťwal, až pox
slčxzw zonfalstwi bešbošného dncha fwšho wyx
pn lx

?lby pak swatokrádež ta úplně dokoxrána
byka, ssel dne 25. prosince, tedy Ua hod Boži
wánočni, an Buchheim, jenž na děkaustwi
bydlel, 8 wěrným pomornikem fwýllm Markl
wňrdem do chrámn stolččuého a skawil hod
Boži w něm tim spůfobem, že wssechno, co
jesstě z prwuiho lonpeženť tam zbýwalo, jako
aňtipeudie a jiné wěei sebral, a jich co kráfx
ných proužkú ke swým liherajim ponžil.

Cro tnkto pan Buchhčxim w Qločnonci hostxou
daťil, Zuťila wálka Ua Morawě mezi wojskerxtd
zákonitého zeměpána a me;i wojskem odbojxlých
siawůw.e) Uxške konci čerwence (1619) byl
wojewůdce cifaťský Dampičr š osmi tisieč ježd:
cůw a pěfsich do Morawd wtrhnnl, aby stcxwy
odbojné od fpolku š českými protestanty ode
wrátil. Hned pťi prwnim útoku dobyl žámkll
Zessowickédo a obsadčl jej. Bak dostaw xlowé
posily z Uher, pťirazil na anstwi odbojnšho

e) Wiz ul. dkl Bilaťe a Morawce ftr. 118 a n.
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pana Tnčmbm d Brňola, a ztratčdžde
mnoho ze swýeb, bral se dale, a kudd ssel,

wsndy plenil a plstosal. Stadowě chlice nán
silx násilim odtaziti, wdslalt Ue 5. smalrlň
němu co wojewúdce Ttnfcuatha 8 tťrni tlsiú
a pťti sty ozdrojenrů, kn klerýmžstawodéčcsi
nťco málo drannčho ltdl na pomcddrťldllj.
S timto wojskem waendach táhl k Wiskolja
cim, ady Dampiera od Bťrclawi čili Lun
denbnrrn oddrátil a dalstiwn jeho pnsiosseni
d tťchto krajich w ctstu wkročil. Bwssať tento
rhchle pťeo pole Drnoholecká k Teufenbachowi
se pťibližill Wida pak, že wchod a wýchod
mťstečka dobťe opewněn, obessel winohrady po:
dlizkč hory a zapáliw městečto, wdloudil Mo:
rawany do pole k lei. Tico ntáboťili se na
ldlizké louce, což nzťew Dampier, pťeo ťetu
Dyji se pťeprawil a ď nesmirným hlnkem na
nč wrazil. Ale stisněn polohou mista a welo
kon porážťu swojich ntrpěw pkimlcen byl conl
wnouti na pole otewťené kn Trachtinn, za jin
sto maje, že Morawané jsonce w newalném
počtu jej dálejň“l půtkon stihati nebUdon. Awssak
zmýlil se welmi. Nebo tito 8 takowou prndl
kosti za nim se hnali, že opčtně musel š nimi
fwěsti bttwu, kteráž ssesi hodin trwala, a we
kteté 1500 mnžůw, jeden prapor pěsslchačtyry
prapory jezdcůw ztratil. Nad to i jeho nejn
wýbornějssl spoluwůdcowé bradě Montekuknli
a SaskocLauenbUrský smrtelně raněni json.
Alw takowé ztráty wynahradil, odtáhl Damn
pier do Dunajowic a donlňowal tam nowýe
mi posilami z Widně pťisslými mezery wojska
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fwého.. Morawané pak, kteťi neztratilt wice
yržli 300 mužů, wráttli se do Bonzdrma a
Zidlochowic a o ole stran nčtnčno pťiměťi,
kteréxwssar netrwalo dlonho, an w Rakousku
dtzo se wálka opět rozhoťela.

Dne 16. frpna 1619 drjelisiawowé mo:
rawssti w Brně snťm, na němž w nejužssi jel
dnotu w odbojniky českými wessli a wssechno
fchwálili, co zpronewěťili stawowé čessti w
Braze bylč nedáwno uzawťeli. Mimo jtné
také nsianoweno, aby nowý pluk asi patnáctt
set pěssich se utwoťil, jemnž by pan Rudolf
Schlcinsď welel, a tim aby ztráta UTrachtina
lwla wyrownána. Dále pťiswčdčer k tomu,
co ňawowé čessli článrem dewátým spolkowým
byři wyťkli, aby totiž majestátni list cifaťe Rue
dolfa U taré na Morawu se wztahowal čili
alw protestanti na Yčorawč tatéž práwa mělt,
jako protestanti w Cechách. Také článek 28tý
spolkowý pťijat, jimž stanoweno, aby woleni
lrále českéhonapotom ssesti hlafy fe stáwao,
zanichžto prwni a pofledni maji prý miti Ce:
ebowé, drnhý Morawané a osiatni Slezáci a
Lnžňčané crceťi reodáž jessrě re rrálowstwi čeép
skémn náleželt). Timto fpůsobem jesstě wtémže
mťsici wolen co král český Bedťtch, knrsirst
Falcký proti zákonitémU králi Ferdinandowt,
jak nž dťiwe powědino. Ziná důležitá nstano:
weni dotčeUého sněmn Brněnského byla násle:
dňjicť: x

1. Zelikož.prý kapitola Qlomoncká aBre
něnská jakož i preláti ťeholničti fe nechtěji š
pany stawy spojiti a společnť e nimi wsseobec:
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nm blal,u lapwáhaň, tedhuajt sepujuusiatdkd odejmui a kx wseodrmén prospuln.
npotťňtri jrjied poddui pak dnďteť lrj stu
ůusselňdi t uiu oprosslkniatolsko wlút kňsd
ské podťl;eui. ňir

2 Qdatum drobosstůu a mnichňu poldird
wej fe polťebná ňrawa jepňsskán ktrré U?g.
klásslera wdňoudlcx a fe wdáti edrťly, pťčhoo
low ce slussae wěno oňotnim pak eterě bh d
klassleťe ťňfiatt eblěld, poskdtlj fe potťňň
poknn

3 Wsselika staweni a obddlč swětskěbo

i klásstermbo dnchowenstwa problidejtež se dee
dludě a cokoliw se tam zbraně penčz, zlatých
ncb střibmch nádob nalezne odejmi se a wdx
Ualoš ke wsseobecnénm nširkn.

4 Wslckni katoliciFerdinandowi ll wťt:
ni tleťikolt jcsstť nějaký úťad zastawaji bnďo

dtež ro nejdťiwr z něho slo;eni a na jejich mic
sto ewandělici postaweni zlásscčwrad:ich mťst
sidch ňaniš se tato obnowa

5 Wsslckui kteři we čtyrech nedťlich fe
nedostawi před nowě jmenowané direklory zemč
a na jednotn 8 Čechh a Slezáky pťifahn ne
složi buďtež ze žemť wyhostknč a jejich starkh
w plen wzatw. Tak jmenowitě se děj oe statky
kapitol a klássleru jakož i 8 dčdičnými statky
kardinala Frantissťa Dřetrřcbssreina, jehož muu
nowé Učintlipťisahu na jednotu stawůw spro
sstěni buďtež wssecb záwazků ke kardinalowt a
mějtež skatko nmnské co wlastni .

6 Koňel sw Mikulasse we Znojmě buď
odewzdán ewandělikům
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Z Ustanowent těebto biledně wyswitá že
tebdáž tatéž Ukrutna zásst proti wssemu katou
liclémdapauowala, ktera we wssech pozdějssl
i nejlwwňjssichrewolncich swé drači zuby na
Člteew katolickon wyceňowala Kruté páné
Bnchbeimowo nakladáni š kanowniky a ťehol
nlky w Qlomonci a Unde bylo jen prowáděni
onťch stanow w žiwot Maličko pťed tim byl

také Ladislaw Bopel zLobkowic, wťruý to
pťitulenec zákonitého zeměpana, ůe swého důu

ftojenstwi co hejrman Morawy swržeU a na
jeho misto odbůjce Ladislaw ze Žerotina, páU
Ua Bťeclawi, postawen.

Brzy Ua to wypukla wálka w dolnich
Rakonstch Sedmibradský kniže Gabor pťisll?
bil protestantům českým a morawským pomoc
a pobonťit nemalý počet Uhrůw ZedUa čast
worska jrhotahla pod wudcem Nédajem Fran
tifskemdo Morawy a druhá ssla hraběti ThUr
nowt na pomoc, který o nowé obleženi Widně
se pokoUssel Wročež Bukwoj rychle odUsttl
Čechyra spěchal do Nakouš, aby fe š Danp
pierowým wojskem fpojil a odbůjce rožprássll
dťiwe nežli by tito odjinudepomoci dostali
Blwssak Uemaje 8 Dampierem wice nežlt 18000
btanných neodwážil se měřčti 8 Uepťitelem
60000 bojownikuw počitajicm Jelikož ale
podřizeni wňdcowé: kUiže Karel Ltchtenstein
Albrecht z Waldssreiua a Ferdinaudz Meggawy
wýtečni wálečuici bdli tedh nedobyt jeho ta:
lwr a nepřatelům pťechod pťeď Dunaj zabráa
něn Bonéwadž nad to počasi Uad miru zimni

a dessciwé nastalo a wálčeni xcemožným Uťie
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nilotedy Gábor odtáhl do Uher, brabkThm
do Čech aMorawané sZ wr;.li:t dx.dswé wlastt
Dne 25 listopadu(Nooemd), wida rtfak Fer
dinand Wťdeň od nepťátel oswobozeau, oe wssl
bedliwosti hotowil se k wálce ďroti oddojnťkuu
a k tomn rili si wymobl pomoci od knrsirsků
ťišských, od klližat italských a od krále sspaučl:
ského t polského.

š. 72. Jalowý krúl Bcdťich bczstarofťně a
bodownč žiw, pťijat jcst na Morawč a

SlezskU š weliton okúzalosti.

Méně dečliwě počinal sobť wecťelee kral

Bedťtch w Čechách Nepoznawaje jak nebezl
pečno cizi korunu Uchwátiri oddáwal se wssc
likým rozkossem bujného žiwota Hody stihaly
hodh; ťwafy, nádhera a plesy wtce zajiwalh
jeho mysl nežli péče o kralowsiwi a ndezpečeo
ni toho, čeho bezprawim bhl nabyl Zlasstč

pťi narozeni prince Rnperta, jemnž fedmthradu
ský kniže Bethlen Gábor, nepťitel cisaťe, kmoa
trem byl dáwány Ustawičné kwasy; i na sstť
drý wcčir w králowském zamkn slawen pleo o
tancem Mimo toto pohorsseni nrážela mdsl
lidu také necudnost w oblekn ktera jal na

králownť tak na jejteb dworských slečaaeb fe
jewila Když na začátkU roku 1620 wojsko
pro nedostatek wsseho potťebného hynnlo, ncn
dbal toho nic dwůr Bedťichůw aniž nmrnsstl
nádhern a bujnost Bročež hlasitě reptall
mnozi ťikajice: Bťi wssi nouzi o penize hoe
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dnje se, tancnje a žertnje a Uádhera nemá
mezi. Klamati tok nejwčtssim Uměnim tohoto
Falc!ého. Wěru, banebně jfme osslzeni!e

Bwssak fnadněji jest w kalisstě močálowé
zabťednonti, nežli z nčho zase wybťisti BU:
ňišxli kámen š Bbory, nemůžeš jemU weleti:
Bž potuď padneš a Uic dále. Bodobnč roz:
wážešclt swéwolně swazky zákonitého poťádku,
nemůžeš swěwoli kázati a řici: Yž potud púa
jdeš, antc dále. Sprawedliwá to pomsta Boži,
aby hťissnik co zasel, také sklidil. Ppotož nex

zbýwalo odbůjcúm nežli trpkého owoce swéwole
ně tropeného bezprawl zakonsseti a Ueblahémn
ofudu swému dorela se odewzdati. Z té dťiu
činy také pťipusstěno býti mnselo, aby princ,
který fe Bedťichowi w Braze narodil, jmeno:
wán byl markrabim Morawy, t čemUž siawoo
wé této země 18.000 zl. Ladislawem ze Zee
rotina a Wilémem z Rouporoa nowěnarozeně:
mU princi w dar pťinesli.

KU konci léta 1619 po drUhé Ueděli ad:
wentni držáU ode,tťi stawůw xfněm zemský w
Brně, kde Ladislaw Weleň ze Zerotina jedno:
hlasnť zwolen za hejtmana žemského pro dobxx
plynoUci až do pťichodu a Uwitáni Bedťčcha
ro lrále českého a markraběte na Morawn

Zako dťiwe direktoťi woleni ze tťi stawůw,
nejinak i nyni obráni z nich defenforowé (o:
chránci), a usnesseno se Ua tom, aby Bedťich
w úterý po hromnirich do Brna zuwital a si,awy
zemské w hold pťijimaje zwlásstnim majestatem
jejsch priwilegie, zemský mir aprodáni statkůw
ďtskupských a jiných cirkewnich potwrdil.



762 Bcdťichna Momě.

Na začátku r 1620 chdstal se Bedťtch l
náwsstěwčdo Morawy deojUi stawowéwlastl
nasst uwiralt jej ďe wssi úctou co markrabtte
swedo chxo aš do Bolnd, Morawě podlizkemu
městu poslalt mu wyslance swé w ústreth
(l. února), š nichšto nejčelnejssi pan z Nonl
powa uejwdšssi komoťi žemský, jej pozdrawil
řečt morawsiou, krerouž jemu kancleť český na
jazdk němeáý pťeclumočtl DrUhěho dne dostihl
Bedťich do mčsta Tťebčče, kde ode dwou plUků
morawskúch jezdcůw uwitán byl, jimžto pán z
Lipé w Krumlowě pro wětssi okázalost 100 pča
ssichpťidal thud beroucimu se k BrnU pťi
ssli asi na půl mile stawowé š patnácri sth

jezdců wsiťic a tatowýmto průwodem obsions
peného Bedťicha Uwitali radowe a mťsstané

Brněnssti pťed městem co nejuctiwěji an oe
Sptlberku tťikráte zahťmťly děla. Bak weden
we slawném průwodu do mčfta pod králowa
ským ponebim, pťed nimž kráčelt sslechtici a wý:

bor měsstanů Dossed ke chrámu jefnitskému
tehdáž w rnkon protestantských bywssimn„ po
zdrawen byl latinskou ťeči od Ladislawa Zero
tina odbojnéhohejtmana Morawy thž pat
w tostele tom obťady kalwinské fe wdkonaly a
několir zpěwů odzpiwalo odebral se Bedťich ďe
fwým bratrem Ludwikem 8 Christtanem knir
žetem Anhaltskom, o hrabčtem Hohenlohem a
8 jinými wznessenými muži do domU Dietrich
steinského, pťijimaje na cesiť blahopťáni jemn
od lidu wzdáwané

Druhého dne učinili mu stawowé morawu
ssti pťisahu wčrnosti a pťijati jsou od nehow
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xochrann Zádáno od ltchokrále, aby sněm jeneu
jxralni w Braze kU 25 bťean (1820) rozex
pfaný obesiali a jemu slnssný dar holdownl
nčinili Stawowé fwolili a w dar pro krále
5000 zl, xro králownU pak biskupskapanstwi

Mskulowské Kromčťižske a Ehropinské nrčiltu
Zedtný pan Karel ze Žerotťna nedal se, ač
protestant žádnými úskoky a Uástrahami od
wěrnosti k clsaťi Ferdinandowi odwrátiti Beu
dťich nahližeje jar Uaramnou wáhu pťestonpeni
.skarla Zerotina k jeho stranč by miti meelo
wssechnU pilnost ť tomu pťiložil aby dotčeného

pana pro fwon wěc ziskal Bročež snažil fe
brzo pťislibowánim wysokých dUstojnosti apeně
žitých odměn, brzo zase wýhrUžkamčwyhnaU
stwi a jtných pohrom jej do tenat fwých polax
piti Ale wssecky porush tyto na skalopewné

mysli Karla Žerotťnowě zmaťeny Nad žiwot
a nade wssechnywýhody zemskée odwětil tento
,wážim sobě cti rodinné a radějiwolim Umťiti
nežli potomkům swým poskwrnU zpronewěřilosiř
co dědictwi zanechati

Tnto Usslechtilonweltkomyslnost a silu du

cha nejenom nehaUěl Bedřich, nýbrŽ se ji obdiwowal a Karla Zerotina k tajn rozmlnwč
wyzwal, we které Umoho o nim o pťitomném

stawn wěci pojednáwal a poznawjehozwlásstni
mondrost a welikoU obezťelost žádal by beč
obalU swé smýssleni pronesl Žerotin použiw
toho dowoleni Upťimně wssecko wyjewil, jal
to na srdci měl a jaro prorockým duchem pťeda
powčdal wssechny ty wěct které se napotom
skutečně udály Nozmlnwa tato naramnč rozee
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chwčla útrobn Bedťlcha a jesstě dobrou chwili
po ni bdlo na nem welkou úzkostliwost pozox
rowati Toliko zpráwa o wzdáni se twrze Miu
kulowské kteráž ho brzo nato dossla umensslla
strachy jcxho Na ten opewněnú Zamek kardinál
Ditrřchsteinz wčzeni propnsstěuý, dále woje
wůdce Dampter a někteťi sslechticikatoličti we
ltton zásobu drahých wťci byli fneski důwčťu

jice se, že tam pod bezpečnoU zássrltou mocné
posádky dobťe nschowánd budou Tenfenbach
ale oblehl wojskem swdm město Mtkulow a
dobyw jeho pťtnutil pofádku na zámekse nteci
Napotom po čtrnácte dni bez přetrženi ztrkql
drndre zámer tento a bonchántm strojuw wá
lečných porouchal značně zdt a dassly twrze
W ten čaš zdržowal se !ardinál Ditr cdstečn
we Widnt a na rakouského wůdre BUkcooje
snažnými prosbami naléhal abd zamrk Miku
lowský z odleženi wyprostil Bukwoj byl sice k
tomu hotow ale weliké množsiwi ledu po Du:
naji plowouciho, zabraňowa o mn pťeo ohro:xx

noU ťekn tU položitl most Znamenajlce teoy
obleženci že jich žádna pomoc nedocháši, ano
že jim Už i prachn siťelxlěho se nedostáwá,
fmluwili se e nepťitelern takto: Newybawi lx
náď cisaťssti za tťi dni wzdáme fe Blwssak

po wyprssenť této lhůty cisaťssti nedorazili;
ledy posadka se wzdala a zamek ďe wssemi po
klady a klenoty do rukou odbůjců fe dostal

Nic tenkrate k wybaweni oblešencn nepťifpčla
pomoc poslaná od Sigmnnda krále polskěbo
pťitele cťsaťe Ferdinanda a horliwébo odhajce
wiry ratolické Ze čtyr ttsiců kozákůw tteréž
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dotčený král cifaťi na pomoc poslal bhlo ttsic
mUžů od wojska odbojných stawůw zabito a
ostatni nprchli do Widně

Dne 15 února pťissel Bedťtch z Brna
do Olomonre, aby také od zdejssich měsstanů
holdowáni pťijal Wssickni ntrakwiňé čili lnten
ráni skutečně jej ď wefelým wyrťikowánim a
blahopťánim witali a k domU Waldssteinskému
jakož i k domn Mazakenowu Uctiwě fprowo:
dili W těchto domich wsse co nejnadherněji

wyssperkowáuo a Ustrojena skwostna tabula
Radda po.k městskáwssemožnou pilnofti wssechny
mčsstcmy a oťedstaw ené rechůw k tomn wybiu
zela bo drxcheho dne ráno o 9 hodiuách pťed
dům MazakenUw fe dostawili a Bedťichowt
přifohu wěrnosii Učinili Bťidána fpolU wýu

hružra že kdobykoli sezdoUzel na hrdle postree
stán bude Bdla pak prawě druhého dne ne
dčle dewitnjk (Rpcu:xšxďšjmňo) Kosiel jesilitský,
až dopofud zapečetěny, byl čafně ráno otewťen,

aby w Uěm bohoslnžba podle ralwtnského
spůfobu pro krále se wykonala K tomU účeln

pťtpraweno pro Bedťicha skwostné sedadlo, a
když tento dossel wystoUpil dworský kazatel jeho
Abraham SkUltetuš na kazatelml a nčtnil káu

zani kU kterémU mnoho ntrakwistů fe dostawilo
Bak žpiwáno několik pisili Tak odbyty jfoU

boboslnžby kalwinské pťi kterých Utrakwisté lžt
králi k wůli se twáťili jako by kalwintsty bylt.

Bo wykoxmných obťadech odebral fe Ben
dťtch ď tomoUstwem opět do bytu sweho kde

četně fhromážděný lid jej očerawal Aby slawn
nost ta fe zwýssila, poskal pan Ladisiaw Žerou
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tin, od strany odbojné zwolený hejtman Moe
rawd, z panstwi fwého Bťeclawskčho wssemy
sedláky do Qlomouce. Tt postawili fe pťed
dům Mazakenůw, abd š ostatnim lidem Qlo:
monckým wzdorokráli úctn wzdali. Na to Beu
dťich o knižetem Blnhaltským w domť Mazal
kenowě wyssel na balkon a kniže jej fprowáze:
jici jal se takto k lidU mlnwiti: ,Wčrni mili
odčané! Zeho králowská Milost neoochybuje,
že dobťe wite, proč jste fem byliobesláni, aby

toliž jeden každý z Wáď Jeho králowské Mie
loftt co wěrmy poddaný pťisahoU se zawázal a
holdowal: ale že Jeho králowská Milost ,o
žádném z Wáď té nejmenssl nedůwěry nechowa,
tedy na znameni wěrnosti pozdwihniž jeden
každý z Wáš toliko dwa prsty wzhůrn!e

Když tak se bylo stalo, pokračowal a dor
ložil kniže Anhaltský ťka: ,Od nynička bUdetc
krále mtlostiwého mitt, a jeho mocné ochrany
a obrany požziwati.z Na to oba š balkonn odu
stoupili a do Waldssteinského bytn fe odebrali,
kde jich skwostná čekala hostina. Bo obědť opU:x
stil Bedťich QlomoUc a jel do Wratislawi,
aby i slezské stawy w hold pťijal. A rdyž wex
Slezskn wsse dle libosti swé Ufpoťádal, wrátil
se do Brahy, lde na sněmn jeneralnim obnoǧ
wil jednotu še Sedmihradčany a Uhry Uš
dťiwe š nimi w Bťetislawi čili Bresspuch Ue
mluwenon, a swébo ssestčletého fyna Bedťicha
Zindťicha dědicem králowstwi českého nčtml..
Na oboU sněmich, w Braze i w Bťetislanšťe
bylt poslancowé z Morawy a posláno or:boxsj
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ným siawům 1500 stťelců na pomoc. Wefskera
pač sila odbůjců měla sZ8,000 branného lidn.
“ Nejwyšfsi welitelstwi Uad wálečniťy těmi
wedli: Christian kniže Zlnhaltský a Ziťi Beu
dťich hrabě zHohenlohe. Tento posledni š
oddilem wybraných mužů wtrhl do RačoUo,
awssak od cisaťského wůdce Bukwoje podstoupen
krwawou biton U DloUhé Lúže pťichen byl
na útěk fe dáti. Ne lépe fe daťilo Nnhaltu
skémU U Kremše, jenž 15 tem čiliywojúw
Uhetskúch a jiné wojsko z Morawy a Cech kU
pomoci mčl. Manšfelda pak porazil Bukwoj
dostaw nowé posily wojskem chorwátským.

š. 73. Nowé lrUtosti Bnchhcimowy
w QlomoUri.

Mezi tim prowáděl pan Buchheimw Olon
mouci swé obwhklé krUtosti. Dne 19. února
(1620) dal na lonce Hradisstské dwa Bolany,
ačkoli wojinowé nebdli a toliko náhodou tal,n
pťissli, hrůznť pofekati a Usmrtiti, protože kral
polský, horliwý katolik, byl fpojenrem zákoniu
tého zeměpána Ferdinanda. Dne 23. téhož
mťsice Ustanowil w Hrubé Bystťici (důl mile
od Qlomouce) na púdě biskupskékapitoly prou
testantskčho kazatele a naporučtl sedlákum, by
ptlně kázani jeho nawsscťwowali, jinak že bh
50 grossů pokUty plariti musilie Tak začal
Buchheim plniti swůj slawný slib, jejžnedawno
byl k,atolikům bttimlse w prsa Učinil, “e je tqu
tiž fam i žiwotem swým pťi jejtch wlťe chra.
nltt chce. Zesstč čťejmčjt do oči btlo sslbalstwi
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jeho následujicťm krutým skutťwxe Dne 25. fř
nora dossla probossta Btlleta zptáwa ažsia
went jnbtlea, aby wfsickntkatolťctfe UM
za prospěch Eirkwe swaté a wylokeuěnidcůa
siwa, za swornost a pokoj ntezt tkeskanskýut
mocnáťi a za witězsiwi dobré a sprawedůdé
wěci. Bťičtněnim probosstowým také jamm
to ro následujici neděli ohsásseno wc wsú
chrámich, we kterých katolici jesstč bohosiuždu

slawilt. Spoln wyzwáni jsoU wťťici, alwnpác
uterka sobotu pťisstt w chrámě četnč se,dpaú
leztt dalt ke sw. zpowědi a kn pťijtmeinie, bh
tak pokánim a horliwým modlenim plnomoeo
ných odpnsiků jUbilejných dofáhli. Sotwa, ale
Buchheim o tom se byl dowědčl, posiaral se
rychle o zmaťenť bohomyslného úmyskU katolie
kůw. Sebraltě Ua kwap silnon stráž a dne
Z. bťezna mezi tťeti a čtwrtoU hodinon odpoc

ledne ssel š ton stráži a š protestmšskými raedamt: Janem Bldamem, Ziťim nberm,

Bldamem Schasserem, Ziťim Rtchterem asireulišamistrem Mňllerem do wssech klássterůakost ,

kteréž jessrě w rukou katolirúw byly„ a zapoa
wěděl Uejenom jubilejni slawnost, nhbrž i zpou
widáni a scházeniafe katolikůw w kostele,
wťel a zapečetil fakrtstie, wyhnal ctihodnš
otce kwardiana U sw. Bernardtna z jeho celh
a zawťel jej še wssemi bratťimi jeho w jedné
jtzbě, pťede kteron dwoji stráž postawil, a kde

jim tak dloUho Bůstati welel, až lw fe jtm odnťho něco now hoj Uaporučilo. Tak roznmkl
pan Buchheim swobodě náboženské, kterouž byl
katolirům swatofwatč pťislibil.
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Katoliei 8 úžasem a o lwleůi nesmirnon
dozorujice takowé neisilnictwi, poslali dwa ze
fwčho stťedU k měsstanostowi žádajice, dy jim
dowoleno bylo, jednoho nebo dwa poslaUce
do Brna k? jejich Mxlostem panUm stawům

wyprawiti a jim poniženoUprost fwon opťtně
pťednesti aby zatkmxté jejich duchowenstwo,
zlásstč bernardini a dominikáni poznown Uwěz
nťni, ze žaláťe byli propUsstěniajak katolikům
bylo pťislxbeno, aby jim zase slušbd Boži w
pokoji wykonáwati mohli Ale Jan Obšdorfer,
tehdaž pťedsedajici měsstanosta, zarytý to lUte:

ran a loupežiwý sstbal osnpile jim odpowědčl:
Wassi žádostiwěru nemálo se diwim, ježto n
prwé wite že wám wssechny tajné a weťejn

fchůzky zapowězeny byly a žádnému katolikowt
nedowoleno, aby bez wědomi a pťiwoleni po
česiné raddy městské z města wyssel a někam
cestowal Zakž tedy mohli jste wy se nťčeho

lakowebo opowážiti? Mimo to naporUčeno mi
zwlásstě abych každého katolika, kterýžby koli
wtakowé wěci na úťad pťissel od toho zdr
žowal, anobrž jej izatknnl a trestem stihal
Ja pak pťizniw jfa katolikům Uechcitak kwapnč

jedUat„ nýbrž wáš tolifo wěrně wystťihatt
byste od swého pťedewzerč Upustili a w tako
wých wěcech fe mirnili Bťijmetelimon dobro
srdečuou radn blaze wám jinak ale jest wám
welikého žaln se obáwati e Bťeš wssecka rato
broziwá slowa trwali katolici pťece na fwěm

ťkoUce ,ze nic protizákonného pťedfewziti ne
chtěji nybrž že toliko jčjich Miloftem panům

stawům rozťesseni swě dťiwějssi žádostinŽa pa
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mět nwesti zamýsslejč Načež Obedorfrr prwa
slowa swa opakowal ťka že jich takowěho kroku
npťimnť wysirahuje chtčjili zlýeb následků se
nwarowati. Bročež nbozi katolicčšnepoťizemm
odessli Na fstěsti byla drnhěho dne celei obec
na radnici obeslana a po wyjednáwáni wčri
fwětských, hlawne ťeznčkúfetýkajirich, mlnweno
takě o žádosti ťatolikůw den pťed tim proneu
sseUéa dorileno tolik, že poznenáhla latolickě
dUchowenstwo z wašby propusstěno Nebo dne
22 bťezna na swobodn dáni jsou páUi ka:
nownict a dowoleno jim jiti, kamby koli chtěll
Načež jich wětfsiua do Widně fe odebralaf.
toliko probosst Biller a kanowltiri Schall a
Kindler ku ootěsseni wssech katolikůw w Olou
moUci zůstalt bohoslužby borltwě wykoUáwau
jice zlásstě pak probosst Biller nensiále kázaui
činil nejprwé u fw Betra a pak také n sw
Berltardina

Due 24 bťezna na žádost katolickýchmť
sstanůw také z wězenť propusstěui jfon podrublč
ctihodni otcowc bernardiUssti a domtnikanssti,
chrámy jejich zase otewťeny a dowoleno jim

jnbilejni slawnost jakož i čtyrycetihodimlowé
modlenč skonati na ten úmysl, by WssemohoUci
forawedliwe wěci radostneho witězstwi propúju
ččtt ráčil lessar dUe 22 dubna bylt dwa
wtkáři Kaspar Schiller a Ziťi Haněl kteťi w
obleku swětském se potajmo do Olomomxe wrax
tili od lnteranů poznáni jati a nejprwé ťmě
sstanostowi KarlU Hirfchowi, pak kn panu Buch
heimowt wedeni, w pťisné wyssetťowáni wzati
a mnsili několtk neděl U wězeni mnohonásobné
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strasti fnásseti Brzy na to (18 majc) opet
jeden Bolár jat a Ua rozkag thrana Bnchu
hcima stat

Blž dofawad bydlel pan Buchheim w dče
kanské residenri Nyni ale i tato jej omrzela
azachtělo fe mn sidlo swé pťenestido klasstera

U WssechSwatých Bročeždne27 máje (1820)j
meži defáton a jedenáctoU hodtnon wykazaldnu
chowenstwo z dotčeného klasstera a kostela a
sám je fprowodtl do klásstera U sw Michala
Načež w klássteťe U Wssech Swatých se rozx
hostil

Dne 15 čerwna bylo shromážděni zem:
skeho soudn, ku kterémuž powoláni wsslchni
ťeholniciOlomončti Lichohejtman Morawd pán
na Bťeclawt jtm zde wytýkal twrdossijnost,
jřšto prý aš doposnd Ua jewo dáwali a pťčsnč
,je Uapominal, abd fe jednotč stawůw spolčeu
ných přisahoU zawazali, jinak že by jim bylo

z města toho anobrž i z wesskerých zemi foola
čených se wystěhowatt Řebolniri Uslyssewsseto
wyjádťtli se jednofworně, že nad pťčfahn již

jednon Bohn Učiněnou nemohoU nowe složitt
že wssak sobě wyžadei lhůty k wefpolué pox
radě a rozmluwě což jim také až do rána
pťisstiho dne (l6 čerwnn) powoleno Když
ale w hodtnn obwwkloUfe tam dostawili wye
jednáwalo fe na silěmn o jiných potťebnťjssich

wěcech a protož jejich záležitost odročena Zan
tim ale katoličti peini jak z rytiťstwa tak Změe
sstanstwa pilně fe wefpolek radili a rro Uchrau
nčni náboženské swobody fwe nťkolič stišnosti

sepsali, které panem Bohussrm Koťorskon: zem33
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skěmu fondn odewzdali spoln i ústně žádajicc,
aby jejich dnchowenstwo w pokoji ponechauo
bylo a bez pťekážky bohosluždn konati smčlo
Na tyto žádosti ale pro ::noha jina důležita
poťizeni neodpowťdino katolikům Za to wssat
hlasitťji mlnwily skutky násilné, kteréž pánowé
lUteranssti na fněmU shromážděni na katolirich
páchali Nebo dne 24 čerwna wykázalč domil
nikány jakož i dnchowenstwo klásstera nWssech
Swatých kterěž sám Bnchheim bpl do klásstcra
U sw Michala nedáwno doweds zafe i z tox
hoto mista Udáwajire že prý tam wssecto slyx
sseti co se we sněmowně pťedUáfsi a Uwedlt
je pod sionU stráži prozatim, jak praw.ilt do
ťlásstera U sw Bernardina kde jich mnobými
sirastmt a natisky tak dlonho trápili, až Bůh
sám jejčch dlouhému sirádáni Učinil konsc Zao
tim ale byl klásster domistikauský U fw.M:Miu
chala od slUžebUiků panských jakož i od obecné
láje pilně prohlédáll kan:na a okna w něm
roztťiskány, btbliotěkd hanebnč Zpustosseny a
oloupeny uo Drnhý násilný koufer spcichán
rhned po dokončeni fněmu dne 28 čerwence
Nebo podle nárady jeho a Udnessenisestawůw
na sněmU zemském w Qlonxouci w pox:dčli po
sw Witě Uználw že prý kostel u ctihodných
otcú kapncinů U:x Uáměsticelénm mťstn jest nce
bezpečen a pťi obležeui sskoden, pročež napo:
ručeno aby až do zakladU zboťen bdl; pťi
kterémžto hanebněm dile ssrlený lnteran Jan
Eckert, lékať franroUský, Uejwčce fe wyznameo
Ual an dělniky k nejwět l pili w boťeui nao
bádal ježto žatim katollci žalostnť úpčli a w
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modlitbách wroncich úlewy hledali. K těmto
hanebnoftem pťidrnžila se i ta, že panowé Ua
sněmn zemskémw QlomoUcishromážděni šple
sánim nwitali poslaUce tnrecké, je co nejssrě
dťeji wyčastowalt a do Braby doprowodili„
kde wzdorokrál Bedťich, aby si pomoc sUltana
tnreckého pojistil lčstemlatinskýmjemu k odwác

děni každoročni daně se zawazowal Bl když
poslanco:oé tUrečti opět do QlomoUce fe wrá

tili pťidrnžili jtm pánowé morawssti dobro
wolnč ze swého stťedU wyslance k fnltanowi
tureckemU totiž Scheslendorfera a syndikaMa:
těje Hetnga, aby w jich jmeml o spojenectwi
fultanowo fe Ucházeli

š. 74. Borúžtn odbůjcůw.

Mira wssak bezbožnictwi a neprawosti nž
byla dowrssenaa bojná žeň msiiciho foUdu
Božiho nž kynula. Hned dne 15 čerwna,
když pánowé pod obojť na fněmu zemském ro
Qlomollri ťe byli sessli zasiihl sprawedliwý

lrest hnnebného měsslanosiUZana Obšdorfera,
jehož Bnchbelm pťi obiránč kostelů, klássterů

a obydli duchownich eo pouwx iťa byl potťee
bowal Sám lžthejtman Morawy, pán na Bťeo
clawt weťejnč na foUdn zemském pťed Uěkoe
lika sty ltdmi hanebně jeho loupežnictwi do
swťdčil a jej co obawného zlodčje prohlástl

kterýž ssbenlce zasluhuje Když pak Obďdorfer
ltssáckým sdůfobem swou newinn dokazowati
chtěl, powolán pan probosst Biller a tázáU od
hejtmana, zdaali sám newidělObďdorfera, když
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po ťebťtku do chrámu sioličného lezl? l
probnsst potákal bdl Qbšdorfrr co ,
zlodťj nejenom Uznán nýbrž i liskowkolm
stán Toto fprawedliwé pokoťeni dotklo se B
poctiwého měsstanosty tak bolně, že po fwěa
náwratn do wlasiniho douw w noci z města
Ussel a pro hanbn wytrpěnou w polich po celý
t den se ukrýwal Uechtěje nikomn na oči pťia

jlti Manšelka jedo strachujic se o něho neu
málo wdslala posly jezdici na wssechm!strand,

aby ho wyhledalt; ježto pak odili, w němž se
nkrýwal wysoke lwlo, nes.eohli ho jezdcowč

ti nalezti; když ale sám z obili wylezl a žena
cům sedlským se Ukázal, žwčskowano to jimt
ženě jeho která Uemessťala ktytý wůzpro něho
poslati, aby domů Uazpětzawezen dyl pťi čemž
t Udawala, že prý na rozumn fe pomatl. Bťeů
to wssecko domáhal fe sslbal tento Wolfem
Kelečtnem opět milosti u lžihejtmana Morawy
a tolik sobě U něho wymohl, že tento U rady

mestské za něho se pťimlmwal, aby zase mč.
swé misto radni Ufazen dyl Bročež také Qbďn.
dorfer, tento pán še Zlodějowic, fe odwažň,.
pisemnon žadost o swé býwalé misto radědčsix
ské zadati, nic nepochybnjic, že přimlnwa takor
wého welmože jemU zajistékeztraceněmu úťadu
zase dopomňže Awssak zmýlil se Uáramně; d

Uebo ač rada téměť ze famých drotestantů farou
stáwala, pťece jednoblasně ode wssech co člowělx
nepoctiwý a takowého úťadU fwrchowanť nea.x
hodný uznán a prohlássen jest W tentýž smysls
i wesskerá obec se wyjadťila :

Swrchowana pak mira fprawedliwéhox
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hněwn Božiho mčla pak jesstě w témž roce
wssechny odbůjre úplnon jich porážkou zastiu
hnontt což se timto spůsobem Událo. Zakoš
protestantssti stawowé Utwoťili mezi seboU spoe

lek ku brannému obhájeni swému, rowněž tak
i xnezi knižaty katolickými pťičiněnim cisaťe Fern
dmanda podobné soolčem wzniklo Už 24 čer:
wence hlawni welitel katolickébo wojska Maš:
milian, wéwoda baworský š 25 000 mnžt do
NakoUů hornich wcrhltul a w Linci shromá

žděné ňawy ke složenč zbraně jakož i č obno:
weni pťifahy wěrnosti k cisaťi Ferdinandowi
pťiměl Spojiw se napotom š BUkwojem roz
množčl swé wojsko Ua 50000 mužů Touš
dobon hrabě Blmbrož Spinola, wojewůdce, od
krale sspanělského a od Lllberta spráwce Bel
gte poslán š 25 000 mUži do Falcka aby zem
tu ohňěm č mečem pUstosstl, a ji Bedťichowi
rownčž tuk odečmul jak on Ferdiwandowi
odejmul Čecdy; což wýteč:xúhrdina Spinola
skntečně ša deoa mčsice prowrdl Toliko města:
Heidlberč Mauxldeim, Fraslrembal a Lautern
zústalo w moci Bedťtchowě Z jiné stranyzase
kursirst saský protestant, wpadldo Lužic, maje
od cifaťe pťislibeno, že země ta jemU za po
skytnutoU pomoc dána bude w odměnu. Z doe
stál wěrně úloze sioé, an ostťčm meče odpůrce

cifaťowy zde Zkrocowal Takowé sily Uepťa
telské nenadalt se odbůjci a nahližejice, že ji
čelia nemohoU rychle opnstili Nakoufy a táhli
do Morawy, chtice odtud cifarskemn wojsku fe
opťirt Awssar toto rychle dwojim proudem
wraztlo do Čech Zednomu odděleni, ponejo
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wice němeclémn,welel Marmilian 8 Tktlm,
drubémn z Walonů, Španělů, Wlachů, Bo:
láků a Kožákň festáwajicimn byl wůdcem Buke
woj. Qboje pak odděleni dobywssi nejprwč
.skrumlowa, Budějowir, Wodňan a Brachatlc
n BčskU fe spojilo w jedno. J toto město po
mnohěm odporn se wzdáti meelo a bhlo tťa
měť w popel obráceno. Talowým nenadálým
wpádem poděssen kniže ?lnhaltský, náčelnik woju
ska šdbůjcůw, rychle opUstilMorawU a fpčchal
do Cech k obraně Brahy. Stawowé pak moe
rawssri nemálo rťestrassenč jsouce těměť dnw
i noci fe radili, jak z hroziciho nebezpščenstwi
wywáznoUti, zwitězicli moc cifaťská w Cechách.
Bosléze na fněmu w Brnč dne xl. ťijna držae
ném Uzawťeli jednohlasně, že chtěji až do pdx
sledni krůpěje krwe fe wálečnč brániti. K tomn
účeln ozbrojila fe wesskera protestaUtská sslechta
morawská ďe swým služebnictwem, a ze wssech
neečst,nxěstysň a wesietc powolán každý defátý
mnž do zbraně a pro Uejhorfsi pťipadnost na3
pornčeno, aby wůbec wssickni r odraženi útokn
dhlt pťipraweni; choulostiwým pak azbabělcům
wyhrožowáno nejhoťčejfsimi tresty. Horliwost
tUto protestantských ňawůw morawských, bobun
žel pro sspatnon wčc Uadssených, zwlásstnim lčn
stem stawům českým zaslaným fchwálil a odpoe
ručil hrabě Thurn, jenž rokowánisněmownémn
w Brně pťitomen byl, ťka: ,Nechs stawowé
čessti pťihližeji k tomn, aby prý od stawů Mol
rawských welkodUssnosti Uebyli pťewýsseni.e

rAwssar Už list tento ThUrnůw prozrazon
wal jaroUsi obawn zlěho wýslede wojny tě.
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Také kniže ?lnhaltský, dowťděw fe o sile cisaťa
sté o wojska, totéž obáwáni nejednoU projewil.
Sam lichokrál Bedťich wida Užmnohá odpadlá
města zase w rukou cisaťowých počal se strachor
wati o fwou nešráwč nabytou kornnu, a jeho
úzkost rostla, když wéwoda Marmilian o žádné
smiťliwě úmluroě š nčm slysseti nechtěl ašwoj:
skem fwým ku Braze tak blizko pťitáhl, žekxciže
Nnhaltský na pobliškš cak Uazwalté Bilé Hoťe
fwé woje rozestawtl, chtčje zde na Uepťitele
útok Učiniti. Pod touxž horn brzy pťitáhli cisať:
ssti, majice wýborué wůdre, jakowýmiš byli:
Masmiťian, wéwoda baworský, brabč Bxkaoj
a Tilly, Wilém z Werdngd, RUdolf zTeUfene
bachn, Mnrmilian z Lichtensstetna, Blbrecht z
WaldssteinaszBaťtazar Marradaš a Bohumir
Bappenbetm Wňdcowé pakčeského wojska byli:
Ehristian knižc Blnhnltský, Ziťi hrabě z Hohen:
lohe, Blšlhačtmladssi, Tbnrn mladssiaZindťich
hrabě Slik, kteřižto poslednl dwa welelt čtyrem
tisicňm wojinč: morawských, čerwenoU bmxon
označexxexých. Q prwnťch dwon nčmeckých wůd:
cich Christianowi Nnhaltskěm a o Ziťim z Hohene
!xohe tuto přidati dlužno, že wojsko jim podťi:
zené chowalod k nim welikoU UechUt, protoše
wojákůw bez platu, bez oděwn a jix:ých pon

kťq,b necháwalt, fami penize mezi feboU rozděrUjlce.

Bylat práwč nedčle (22tá po fw.DUchu)
dne 8. listopadU, kde fe w ewangeliU zwěstoe

wala slowa: „Dáwejte cisaťi, což cifaťowo.e
Wojsko česképočicalor 10,000 pčssxcha1o,000

jezdcůw, jichžto polowici twoťtliUhťi. W.ohrau
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dách mťli defet děl Čehož pak sejřmUapočtU
mUžslwanedosiáwalo, tohot dofazowalo wýhodué
postaweni jejich na boťe a wýborné uspoťadm
wojska od knižete Buhallskeho wčblafně pro:
wedené Wesslerá branná moc Čechuw táhla
se po Bilé Hoťe w podobě obloukU, jehož cra
tiwa proti nepťiteli ciltla Spojená wojska cio
fařská mnsila z nižiny útok na horn ččniri a

počitala 17 000 pěssich a 7550 ješdcůw dod
wewodon baworským, jakoži 15000 pťssich
a 4550 jezdcůw pod welitelstwim Bnkwojor
wým Na wyzwáni karmelitana Domtnska
n Bguln morin, jenž obraz Banny Marie od
dratrU českýchzohawený a práwč nyni we kťowi
nalezeUý byl dowýsse pozwedl wolaje: Ejble
co nepťátelě Učinili Bohomateťi Uassi, onat
naš ochráni!,j u Ua wyzwáni toto uzawťexw
jesstě w tentýž den na tábor nepťátelský ude
ťiti a za heslo wojska katolickšho obráno jmeno
„.eMarie ZesUita Zindťich Fxhsimon zanoril
BčuxxoUešiun a wewoda Baworský š Bukwo:
jcm ťikali refponsoria Bilá ftnžka byla znama
kon cifaťských, kterěž ohniwými slowy bylMara
mtlian k boji rozháral Ticéž bojownici bdll
nčkolik dni pťed tim u wykonanm zpowčdia
swatým pťijčmánim se náležitě take na duchu
ozbrojili Bo poledni okolo jedné hodiny dano
znamenik útokn. Rndolf z Teufenbachu a
plnkownik Breuner prwni z cisaťskochproti leo
wémU kťidlU Uepťatel Ua Bile Hoťe útokem
se hnali. WlUk český jim na proti stojici pod
wůdeem Kapliťem ze SUlewtc brzy pťemožen
nejerm couwnul nýbrž i Ua útěr se dal.
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Blesko:ychle wraztl jedenadwaeittletý Auhalc
ce swým plUkem do wojůw Teufenbachowúch
a Breunrrowých a ačkoláw raněn zajal pťedce

tohoáo auwedl houfy onoho we zmater až dar
fam noon ranou zafáhnUt š koně spadl Ucčx
kajici woje cisařske zastawil zase wUdre Kraz
a Narmtlian mečem swým je nazdět hnal do
bitwy, Nepťitelt pťsspěli ku pomoct odijcč

dolnorakoussti a čdyž wůdre jejicb oadl wy:
ňťidáui jfon flezskými woji Kdyby Uhďowé
fpojenci Čechňw bylř w čaš ťu podpoře pťi
chwatalt bylo lw se wčtězstwi snad na siraml
odpůrčů cisaťowhch sklonilo Blle tito majice

wic chntt kU pleněui a koťistěui nežlt č leo
wáni, zůstali nečinně státi Bul hodind Uowae
howala fe ditwa Tu Tisly fwými 500 jezdct
zahnal jezdeatwo Blnhaltowo, a dodobně na
lewém kťxdle Malwilian a Ltchtensstečnš ndatl
nými Chorwály a Kozáky š rakowou prndkosti

se na Uhry oboťilt, že tito Ua útěk obracent
Uičimž se wice k opětnému boji Uo.bnouti Ue:

dali, alebrž bez nňáni pťeď kamemlé lomy dňul
ke SmichowU se hnali a nqjeden z nčch w
tčchto pťitroch lomech didně zahpmň. S nimt
fpoln na útěk se dali nčwečti jczdcowé a pě:
ssáci z wojsta Bedťichowa Zplnk hraděte
Thmma asi 400 kroků pťed cisaťskými wypálil
do Powčtťei a rozptýlil se Tolikéž Učtntlt per
kowé hcabat Hohenlohe n Solma. We ina:
pěssáků pod andaltem a Hohenlohem spě ala
ta .Bmge. Toliko Moramn.é počtem2090
wwem hrabčtem Šlskem amlndssim Thurncm,
zůsiali na bojisstt a skličeni jsouee ma miste
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ťečenem Hwězda odporowali cisáťským š tako:
on lekownosti, že celá cisaťská moc fe proti
nim obrátiti mnsela aby je poraztla Každý
Morawan co prawý hrdina na fwém mistě
pewUě siál a radčji fe rozfeťati nechal nežli
by byl eoanUl Bobnžel, že toto činil pro
wěcnesprawedliwou hťissnou Rekownost owssem
jest krásna cnost, ale jen tenkráte cenU do febe
má bojUjelt pro swaté práwo, pro wlast pro
obhájeni prawébo naboženstwi, pro zákonitého
zeměpána ua Wětsstna Morawanů twrdossijně
se bránicich byla posleze mečemi cifaťských jezde
cůw rozfekána, sám wojewůdce jejich Slik za
jat a hrstča ostatnich pťinucena fe bezwýmix
nečně witězi poddati Toliko wndci Thurnowt
fe podaťilo ťadami wojU cifaťských se prose
ťati a whwázUoUti Když se chýlilo k wečern,
bylo witězstwi fpojenců cisaťských již dowrsseno.

?lni dwě hodiny nebyla bitwa ta trwala
Na siraně odbojnické počitalo se 4000 mrtwých
a 2000 zajalých Ze strany spojencůw cifať
siých počitáno prý jeU tolik set mrtwých, ko
ltk na straně odbojnirkétificůw Takto Uda
wal witěz Marmilian, jemuž take100praporů
a 10 děl nepťátelských do rUkoU padlo xee)Bae
mětt hodno jest chowánise Bedťicha wzdoro:
krále w době žnamenitěho boje tohoto Hned

na začátku bitwy wzkázáno mU od knižete An
haltského poslem: aby pťifpissll na bojisstě a

“e) P Gjndelh we Slownifu naučném (str 596 l d) udáwei
počet mrtwol ua straně české na 10 bn 14,:000 na stranč
cťsnřskéuu 4999 spojené par cisaťske sily nepáči wýsse neš
na 25000 mužů.
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fwon pťitomnosti wojinům dodáwal srdce. Au
wssak Bedťich sedť pťt tabUle welské a skwostné
š pciny a panimi nehnnl se a wťce pilen byl
sozkossných lahůdek nežli witězstwi swého ltdn.
Teprw po hostině roysswihnUl se na kůň a chtěl
š pěti sty jezdcůw na bojisstě odkwapiti. Ale
pťissed kU bráně Strahowské Ualezmll ji za:
wťenn a postawiw se na ohradUš úžafem poe
zorowal diwý útěť wojinůw fwých a úplnon
jich porážku. Ztrmlw nad tonto UenadáloU pon
hromon wrátil fe na hrad a začal wyjednáe
wati š Ma.rmiltanem o pťiměťi na 24 bodin.
Ale tento jen ofm bodin mU powolowal a to
jen pod toU wýminkou, aby fe hned králowstwi

českého odťekl. Marně Bedkichowi Učrteťičrádců jeho pťedstaroowali, še wěc jeho nen
jesstč ztracelm, že we spojeni 8 Ubry k Branu
dest spěchajicimi a we skojeni 8 Manďfeldem
U Blzně š 12,000 whbraného mužsiwa stojie
cim poznowď cťfaťi čeliti můžc. Bedťich nedůe
wčťowal wice wěci swé a jesstě w tentýž wee
ěer Utekl š choti son do Starého Mčsta, kde
U měsskanostw pťercowal, a drUhého dUe časUč
ráno š manželkoU a dětmi co nejrychleji do
Wratislawt odjižděl. Na tomto útěkU sprowáx
zelt jej kniže Anhaltský, starssi ThUrn, hrabě
Hohealohe, Bohnslaw Berka, pán z RoUpowa
a Bnbna. Blby do rukoU witězowých Uepadl,
oheltl Bedťich inefmirnon ztrátu weledůležin
thch sptsi! a drahocenných klenotů, Uťezi nimiž
i kornna králowská byla, jarož i ztratn jiných
drahých wťci, k jejichžto odwezem ofm wozů
pro Bedťtcha pťipraweno. Wssechny tyto wzáa
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cnosti padly do rukon Ma:miltana, který je
dal zpatky m hrad odweztč a korunu králowa
skon zafe w kaple sw Wacslawa Ufchowal. W
totéž ráno žádali poslanci stawuw wirěze, ady
jind k rokowáni o wzdánise lhůta tťčdexmi pou
wolena bdla Yui tťčhodmynepowolUjiwám
odwětil Mormtlian, ,bežwýmčnečně Ua můost
a nemilost se mUsite poddati Už několtk ťyťio

ňtchttwdch WalonUw dočalo ztečati zxdimťňské:
cu posluli katolťct Molostraussti list witťzowi
oznamujice, že obywarelé Malé Straxw mtlee
rádi jeho soǧkušúm fe dodrobuji. Bročež Ma:o
milian wsednmo na kúň odkwapil kUztekajicid
wojiuům, aby hubtwémn pleuěni zabránil. Bťi
jed eke kostelu ctihodnúch orrú kapUčinúw ďesiouu
pil š konč a padua na kolena potrwal dobrou
chwili w diknčiněni kBohU Bo Malostranských
otewťeli i Staromčstsstč bez prodleni bráay
fwé wilčzowi, a jesstě w týž deu zdiwano wc
wssech kostelčch Brašských slawne „Te Deum e
Bonowé pak a rdliťi w Braze pťitomnipodalt
Mrsmilianowl listtmx, w nižto projewownlá lťx
tost nad jwým prowiněnim wssech fpolku protč
zákonitému mocnáťt se odťčfaU a cifaťt Ua mi
lost a nemilost se poddáwali MarmiliaU přin
jal je wlidně a pčislťbil že za Uš n cisaťe se
pťimluwi, aby odpnsstěni dosáhli Brzd na to
dodlé rozkazu cisaťowa nstanowll enižete Karla
Lichtenssteina mistodržxcim čili ťedtrelem země
česié a weleni nad posádčou wojenskoUw Braze
odewzdaw Tillme nawrátil se opčt do Bawor,
kde co slawný witčz š newýslowným plefánim

nwitán jest S podobnoU radosti slawil witčzo
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siwi to cifať Ferdinand we Widnt kde we
welechrámť sw. Štěpána wzdáwány Bobn diky

a kde sám kardinálDtetnchsstcin wystonpiw Ua
kazatelml lid četně shromažděný k dikUčiněni
powzduzowal.Sám papež wael 7 dneZ deo
cemb w kostele Bmmy Marie (Minerwd) n
přitonmostt kardinálůw a wssechctzichwyslancůw
zpiwal slawné Te Denm e

anž din že t papež timto fpňsobemrax
dost swon nad porážkou odbůjrůw na Bilé
Hoťe projewil; nebo witězstwi Ferdinandowo
bdlo i witězstwim fwaté katolickéwěci; porážka
odbujcuw byla t porážkoU protestantiďmU, je:
hož moc w zemich Rakouských od té doby Ua

wždy byla zlomena Nebo porážkon protestanu
túw Ua Bile Hoťe téměť jednim rázem Učie
něn konec wssem redem a ssmedem, jakowěž
jsme w Brně a OlomoUci byli pozorowalt
n:sseliké kostely katolikňm odňate jakož i kleic

sstery zahnaným ťádům patťici žafe anraceny,
wťrolomci pač obzlásstč Uáčelnici jejich, Ua

hrdle a statcich potrestáni a wsse zafe do ko:
leji poťadkn Uwedeno Na Morawě k tomn
cili ustnnowen od cisaťe ťedirelem zemským kar:
dinál Dčetrtchsstein
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Pčidawck.

Yn bitmř Yělnhorsůě.

ď. 75. Kteral wlost Uosselc latolirtwi za:
sc anrúccna?

Běda roruně pýchy podnapilýmEfraim
ským a kwětU prssicimU slawě plésáni jeho
těm, kteťťž byli na wrchU údoli Uejtnčnějssiho
bloUdice od wčUa Nj silný a mocný Bán,
jako prndkost krupobitť: jako wicher polomnjiri

jako prndkost wod mnohých rozwodnilých a wy
pnsstěnýchna zemt prostranrlon Nohami po
sslapána bUde kornna pýchy opilých Efraimských

Dl bnde kwět prssici sláwy plésáni jeho kcerýž
jest na wrchU údolť wěci tnčných, jako ranc
owoce pťed dozráuťm podzimnim na kreréž
když pobledi někdo wida je hned jaťš rUkou
njme, zežiťe je Co tak di wznessený prorok
Zsaiáš (28 1on4 ), fplnilo fe brozným apů
fobem bttwou Bčlohorskou na Čechach i na
Morawě Když protestantismllš pťepychem a
bujnosti pánůw Ua wrch sstěstť a mocč fe wy
nesl a cizimu kalwinowi rorunu na hlawn po
stawiw plésal jako opojený radosti nad slaw
ným witězstwim: aj tU pťikwapila pomsta Bá
ně jako bouťe o blýskanim hťimánim a krn
pobitim a jako hnbťci powodeň wypUsscěna na
zemt prostranUoU Rychle sražena a nohami
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possiapána jest ťornna pýchy, oprssel kwět skáwh
liché, rozebrány jsoU statkowé od etztncůw a
národ, jenž po dwě stě let jako w role chodtl,x
zafe tam se nawrátil, ba nawrátiti mnsil, od:
knd,wyssel, totiž do staré Cirkwe !atolické.

Měnč zběhlý w historit žádosttw bude
zwčdťtt, jak asi nasse wlast skoro doceelaufproa
te“siantsstělá opět se pokatoličila. Bndiž to tedp
jesstě zde w krátrosti doloženo. Bťede wssim
wědčti tťeba, že za oněch dob témčť po celé
Ewropč platila záfada násilného pťewádčnina
wkrn a to nejeU U katolikůw, nýbrž mnohem
wice U protestantůw, ja! to patrně wtděti Ua
Falcku, které čtyrykráte fwon wirU proměa
Uiti mnfelo, anebo na AUglicku, lde nejpr:
wé Zindťich Ulll.apotomjeho dcera Eliža
bťta wfsim krntým násilim wiru protestantskoU
rozssiťowali a katl„!licréZrsko po tři sta let mUa
čilt, anebo Ua Swedskn, kde též násilim
krále Gnstawa Wafy nwedena Uáuka Luthes
roroa a kde až podneů wťra katolická fe nee
trpi, na Dánsku a na xjiných wice. Toho zae
potťebi nepoUsstěti z pamťti, abychom jednáni
Ferdinanda jl. sprmredliwě pofonditi mohli„

čehož bohnžel dčjepifci nassi nejednon zapomin
naji, žádajlce od Ferdinanda llz, aby w du:
chu nassich časil bylsjednal, kdežto pťece wsslcrni
knižata ončch dob práwě opak toho činili a
jemU by zajisté jen se byli wyfmáli, kdyby w
krotkěm dUchU nasseho stoleti n wěcech Uáboa
ženských„byl postnpowal. Wssak i Ua Morawě
a w Cechách mali pánowé, jak jsme pozoro:
wali, lidU poddanémn wnncowali swé náboo
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ženstwi, rý diw že totéž práwo sobě osodtl

ťrál Ferdinand ll ? Kromětobo u:eestšeho?:šže proteňanti byli tehdáž skoro
prottwnici a odbůjci,aaze na pokoj w zeuč
nebylo pomysliri možno, dokud walné jtch daw
wy we wlasit bydlely Byla lw tiu d zeli
ohromná sila hoťawiuy nabromaděm zůsialae
kteráby pťi nejbližssl bonťné pťiležiwskt osk:
w obrowský,zkázonofný plamen byla se wšňala

K tomu powsxsimnutihodUo, jak nrsuadaé
bylo postaweni Ferdinandowo jesstč pro jina
nebezpečenstroi Zalowý král Bedťich bhltč
sice pťemožen, ale jiných protiwnitů stwalo
jesstě dosti, a kromě toho byla ťisse Ferdim
dowa ustaroičnými bojt náramně feskabena !lo
wácejic z mnohých ran sol Fere:
dinanduw BetleU Gábor mělTakwelikon část uheuru
w moci swé Lužňce byly faskémn kursirstowtd
za pomoc poskyantou dány ou tu se tedy keu

ssti protestautt spoléhnjice na německéfoawěro:
náramně zmýliltu HornéRakousybyldMu
mtltanowt baworskému za wýlohy wálečné zac
staweny, prorestantssci poddani ustawičnť U
Ferdinanda ll newražili a Turci weždd hoo
towi byli š Betlenem proti cčsaťč se spojiů.

Ferdinand ll chtějenefuaze ty sobčumeno
sstti Ustanowil relon ťisst pťeroditi prosiťedkw

dwojim polčtickým a Uáboženským Co dor
prwniho proměntl pofawádni ústawU zemskou,
an pťistťihl fwobody jeji lteré dle jeho nao
hledu dáwaly pťiležitost r odbojč proct cisaťl
a Utwoťil z bisknpů opatu a prelatů prwni.
staw, jemuž jarož t ostatnim dwčma stawům
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nhni na saěmwxxzenskémjen o loernt rokowati,
donoleno.lx Dále potresinl cisať winniky, 27
ma,cenina xa jiné zab.awenim jejich statkůw.x
Tdto pal dány dilem wdšň“cmn.dnchowenstwn,
disteupům,jkanownikům a ťádům ťeholaým, diu.
lemrssleebtěp která cisaš bhla w čaa odbojex
wěrnon ostala, dilem cizincům, kteťiž Ferdtu
naadowt we pwálce proti odbůjcům sloužili.
R. 1627 slawtl sám cisať wBraze sněm zeme
ský, na němž i chol jeho i syn Ferdčnand lll.
korunowáni. Rowněž tak rok pozdčji odbýwán
sněm Ua Morawě, a sice we Znojmě (27.
čenma uu 1. čerwence1628), kdeUžwe dwon
ťečech, nejprwé w Uěmecké a napotom w české

rokowáno a nftanoweno, aby od té ,doby nau
potom wedlé českomorawské ťeči, ktera posawad
jediná w úťadech platnost miwala, také rowr
ných práw požiwala ťeč německá, pončwadž po
dttwě Běloborské nmoho Něncůw we wlastt
naň“l se nfadčlo. SpolU pak doloženo,: „aBy
prý obě ťeči wedlé febe kwetly a fezmahaly.e

Hned po porážce na Bilé Hoťe mUselt
stawowé morawssri wojsko roszstitt, sptfy fpola
ku swého wydati a 120.000 tolarůw zaplattti;
mimo to nloženo jtm od Ferdinanda, udati
náčelnily odboje, z nichžto napotom 24 ksmrtt
odsouzeni a statkůw pozbaweni jfon. Slezssti
stawowé museli tři tuny zlala (jedna tnna too
lik co sto tisic zlatých) cisaťi odwesti, wojsko
rozpnstttt a až do konce wálky cisaťowh 1000
jezdcůw a 3000 pěssich pro něho wydržowatt.
W UhcrskU lwťo Ferdinandowi ňee poznowu
leowati ď Betlenem, ale wojna ta wedena
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8 kollfawým sstěstim; nelw Betlen pťcce zůstče
wal pánem netoliko nad Sedmthradd, nýbrš
t nad fedmi ťomitaty (lraji) uherskýmt, a byl
t tttUln králowského se byl odťeťl, pťecej o rln
ku cisaťské princezny žádati se odwážřl. W
Dolnich Rakonsich, tde Ferdtnand ll. fwésidlo
mčl a sobč lásku poddaných zjednati usilowal,
natládalrš winniťy méně pťifně nežli w o
chách. Sestnáct měsstanů na rozkaz jebo zau
trnnto a toliko jeden z nich, Bawel Gold,
odprawen (1621), ostatnim wssem dáno proa
minuti (pardon). Na poděkowáni za toto oute
lostněni pťtnesli stawowé rakonssti fami 400.000ťlo
cifaťi w dar.

, Co do Uábožensk,ých prostťedků kn pťerol
zem ťisse zaťizen w Cechách sond reforlnačaýr
Rozkazano, aby kdož protestanttsmn se odťicl
nechce, zem opnstil. TU wystěhowalo fe z
Čech 36000 rodin a mezi ntmi 185, rodtl
sslechllckých, a skoro wssecky rodiny ty tahly do
Mmec ke swým fpolnwěrcům, odkudž i wdx
swětltrt se dá, proč w Němcieb dosti zhustp
jmeUa skowanská slysseti Toliko Bratťi ntls
wice se Usazowali w Bolsku Uelo w Uhťich,
tamto na sedmi mistech, zde (w Uhťich) n,a
tťech neb čtyrech, swobodné prowozowáni lml
dožensiwi podlé ťádu chnoty swé majice. W
Bol bylo jedno z hlawnich sidel Lessno,
kter ale we wálce dwonleté e)x mezi Šwedh

m) Wálra,tgeo wedena w 7xcocťehU;ýeuýď. ondxč who rať
laslawh qtcnáť na strane 685. pozůstalouchth wřádtn 20:
„w !ehdejsslwálce tťicitileté“ pooprawiti slowh: „w Uť
drjsst wálcc asi dwouu neb tťrtleté.er
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a Boláky popelem lehlo. Brotestantským ka:
zatelům w Braze dnmwrnčeno, Brahn za ofn
dni opnstřtt; pročež Dt!astno, uxamministrator,
brzy še ssestnáctt kazateli protestantskými odtnd
se wyklidil; jen čtyťi kazatelowé lnteranssti jau
ždka Uěmeckéhotrpint w Braze až do r.1622.
Qd l. 1623 zapowězen kaltch, chrámům katou
ltckým a klássrerům statky nawráceny a ťeholu

nici z Bolska pťtwoláni, aby nedostatkn knězu
stwa katoltckcho odpowoženo bhlo. Nekatolle
tům práwo měsstanské wzato a fňatek memžell
siý pťed práwem jen tenkráte za platný nzneinl
když Uzawťen spůsodem katoltckým. Kdo nex
chtěl býtč katolťkem, nefmčl a:li ťemeska, anl
obchodn prowozowati; ldo protestantského kau
zatele u febe chowal propadl statky a žiwot.
Wsseliká práce a obchod o dnech swátečných
zapowědind; jedent xmasa w den postni, zane:
dbáwani slUžeb Božich pokntowáno žaláťem a
na penězich, ronhániese katolickým obťadům a
Swatým trestáno na těle a na hrdle; wsserky
obrazy na potnpn katolickěho nábožexrstwi od
protestantúw wystawené odsiraněny a na jejtch
misto kťiže a obrazy Swatých dány. Zen kae
tolici mělt práwo, platné záwťty a jiná poťťu
zcni občanská čtnttil ,

Bododně prowedl Ferdinand obnown nax
doženskonw Rakonsich Hornlch t Dolu
nich. W tčchto započato 8 uniwersiton Wtu
denskon, an 28 doktorům práwa a lekařstwj
dáno na wňlt bnď k wiťe katolické se xnawrál
tltt aneb Wideň opnstiti. Na to jich 17 oldel
sslo, 11 ale le tatoltcifmn se nawrátiwssich
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we Wfdni zůsialo. Rokn 1027 whdein dekret,
jimž wsstckut protestantssň kazatelé a učttelowé
za 14 dnt ze země fe wystťbowati naselt.

We Blezstn byl sice po bitwč Bčlo:
horské prostťedntctwřm kursirsta faského majeu
siát ponechán a od Ferdinanda w rlanwsti
potwrzen. Kddž ale w bčhn dozdějsich leů
Manofeld, protimnir cifaťůw, od Wallenssrňna
tisknut, skrze Slezsko pro Uchránknč swé do
Uber utikal a stawowé slezssti swou podporol
jenm w tom wydatnč pomahalt, rozhodnnl fe
Ferdinand ll., reformn (obnown) nálwženskon
taré we SlezskU prowesit. Brotestamssti dna
chownici mnselč we 14 dneeb far fwých zanka
chatt, rytiťt slezssti katoltcké faráťe Ukijmomt a
kdo neebtěl býti katolikem, jesi ze země wyheu
stčn.BurkmbťKarel Hanibalz Doninda
wčc tU oe wssi pťifnotou prowádél. Weluň
Uočetně siěhowali fe tchdáž drotestanti skezssti
do Bolska, takže když pluk Lichtenssteinský do
Lwi Hory wtáhl, aby messtany k wike katou
lické pťimčl, ze 16.000 obywatelů jen dwa
radni páni a 22 messtami ! tomu fe oohnontt
dalo, ostatni wsslckui zem opusttli. Biledně nl
widěti, jak náramnť milý jest blud, kterýž wolo
nosti dowi, a jak težko jeho fe odťici.

W Ubrách pojisslěna byla práwa prou
testantúw mirem Wideňským a Ustawičnou poda
porou mocného knižete sedmibradského, foka
Ferdiuandowa. Zde tedy nedalo fe nic náu
silim prowesii; awssak jeden mUž wýtečný nskue
te,čnil zde na mirné cestě žádosinou obnown
naboženskon.Byltč to Betr Bázmán, grcio
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z rokn 1613, jejž pohotowě měl, který wssať
nikterak newykazowal úplně fprawedliwé požar
dawky fary Holcssowské, nýbrž toliko obfahou
wal dáwky od poddaných rokn 1613 odwedené
a od nekatolika zaznamenané. Wýkaz takowý
Bčtowský milerád pťijal a za wssechenpowinný
desátek poslal toltko 50 zlatých. Stala se také
dne 26. ledn:: 1617 w domě pana Uleršdorfa
úmlnwa mezi panem Bitowským a faráťem
Sarkandrem, dle niž často jmenowaný pán Ua
Bystťtci fe zawazowal, že Už nikdy faráťi Ho:
lessowskému desátku ťečeného neodejme ani nex
žadrži. Bťt této úmluwě byli pťitomni Marxa
tin Král, faráť w Mysiočowicich, a oba brau
tťi thém a Zoachym Uleršdorf, pánowé z
Nčmčiho. Tak wdprawuje domáci protokol
fary Holessowské, Uačež hned Uwádi jmena pol
wiUných r zaprawowáni powtnnostt defátrowé
z Dobrottc a Zenikowic.

Bo těcbto dwon obcicb následnje wypfáni
powinných z Bťilep, wesnice U Holessowa ďe
zámkem, a wyprawuje fe, že také pan Ziťi
Mengešreiter z Trnklowa w měsici sran léta
1818 faráťt Holessowskénm desátek Bťilepský
zadržel a na wždy odniti Usilowal. Zan Sars
kander chtťjc dostáti swé powtnnostč, kteroU byl
pťisahoU pťt nastoupmi fary složenon na fe
wzal, počal opětUými zdwoťilými dopify práwa
swého U pána dotčeného fe domáhati. Když
pak tento wsselijakými wýmlUwami a tůčkami
zpowinnosti fwé se wytahowal, podal Jan
Sarkander panu Bopelowi z Lobkowic Uásieu
dnjici stižnost w českomorawském jazykn:
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Wassl Bilosti! thoce urozený pane
p: ne ke mnč laskawč pťigniwý atd Urozený
a ňatečný rdtiť dan Wolf (Wolfgang) Ziťil
Mengeereitet z Trnklowa zapowědel jest mi
pťedesslc desátek Bťilepský n swých poddaných.
Když jfem se o to ponrjprw dopčsowal, odeu
psal jeň mt abych fhowěui měl do ssťastného
Wassi Mjlosii z Braby nawráceni a do dalc
ňiho 8 Wassi Mllosti rozmlnwenč a wdzwě
děnč zdaliby týž desátek Bťilepský faráťi Ho
lessowskému sprawedliwě naležeti měl Zá pať
srozuměw že se již to stalo a že pťed Wasi
Mtlosti proti tomu nebyl aby neměl poručitt
muě takowého desátku dawati: poslal jsew
kněmn defátého dne tohoro měsice, žádajc ho
sktze psani, aby mne w tom spokojil, on pak

opět wčerejsscho dne na to odepsal že toho
nčinjli nemini pokud se na to bedliwě nedoptá

zdali mi to sprawedliwč náležť Z poněwadž

tdi pan Mengešreiter 8 Wassl Milofti jtž rošad.louwal o lo a pťed Wassi Milosti (jaržo
tom zpráwu mam) dostatečně slibil že mi ta
kowý desatek wydatč naťiditi chce a teď opět

čao daremnť protabuje a to ač wždycky od
paměti lidské faťeHolessowské náleži prott wssi
sprawedlnosti swým zapowidá a mně zadržoo

wali smi: protož se lWassi Milosti jakožto
kpanu kollatorowi swémU milostiwémn ponix
ženě utikám a Wasst Milost poniženě žeidam
že taťowého nbliženi na zdejssi farn dopousstčti
neráčite Zci se toho Wassi Milosti fwýmt
nehodnými modlitbami wsselijak odsloužirt pťt
powidám e
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Tuto stižnost pťipojenou kU swémn psani
poslal pan Bopel z Lobkowic rytiťi Mengeš:
reiterowi a pťiměl ho r tomu, že desatet saťe
Holessowské náležirý fwým poddaným odweňi
pťtslibil jak wyswita š českého listu téhož rye
tiťe k Zanowi Sarkandrowi jemn; takcopisse:

Etihodnému kněziZanowi Sarkandrowi
faráťt Holessowskému panu a dťčteli memu
zwlásstě milémn BozdraweUi pťátelské o wined
ssowánim od Bána Boha zdrawi i jiného
wsseho dobrěho Wam ctihodný ťněže pane pťir
telt mUj žwlásstě mťlý, wzkazuji Pfani, kteréž
Zeho Milost pnn hejtman činiti ráči, soolU še
sUpplikaci Wassi mnť odťslaué jaem pťijal a z
pťečteUijak jednoho taťi druheho načse wzta
hUje wyrozuměl Z ačkoliw Ua to w pťiči:tě
tobo defátkU fe dostatečně newyptal a jestli
Wám sprawedliwě náleži fe nedowěděl Ussex
tťnjčce fobč Zeho Milosti pana hejtmana a
dobrého sonsedstwi, kteréž mezi mnou a Zeho
Milosti paxen jest, Ua f;aoost Jeho Mtostt
pana hejtmana tak nčiniti a takowý desatek
jakby toliko poddani moji pťi dospčchn(w stawu)
byli Wám odeslati naťidčm S tčm Ban Búh
š Wámi

Datum z Bťilep 22 dne Zoptemdrřď
1616 Wolf Mengešreiter z Truklowa a na
BťllepťchJ M c Rčmskéhowálečniradda a
nejwyšssl kolonell e

Bo wyjmcnowáni zawázaných kodwáděni
desátku ze Wssetul wefnice k Holessown
pťifaťené popifuje domáci protokol téže fary
ofadniky wsi Martinic a jejich desátkowé zao
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wazky a peawi, že jakýsi úťednčk na Bťezolnn
pieb pan Bnrian Tluk z Tčssinowic, jenž we
wň dotčené měl polnosti po paml Betru Kou
pťičowi záwazkem desátkowým obťemeněné,
rowněš tat jako Bitowský a Mengeďretter Za:
nowt Sarkandrowi defátek dlužný odwádětt se
zpiral; pročež tento chtčje práw swých uhájiri,
opět následnjici šádost w českošnorawském jau
zyťu na hejtmana Morawy, pana z Lobkowic
wznesl: „Wassnosti wyfoce urozený pane, dane
ke mně laskawě nachýlený atd. anamuji War
ssnofti, že nrozený pan Burian Tlnk z Těssle
nowic maje swé obydli Ua swobodném dwoťe
we wsi Martinicich, ku kterémnžto dworu přil
pojeny jfou roli, z kterých se faráťům Holeo
ssowským desátá kopa od starodeiwnakaždoročně
wytýkala a zaprawowala, muě letoš takowého
defátku ani wytýrati ani zaprawowart nedal,
ale bez toho fweza sobě wssecčo obili do sto:
dold, to jest mi na mon žádost odpowěděl, že
na mé psani žádné mčstné odpowědt, poněwadž
se jeho samého nedotýče, na ten čaš dáti nee
může, než jar domů pťijede, že mně odpowě:
děrt neobmesská. Boněwadž pak týž pan Bue

rian Tlnk ,welice tUto pobloudil, že proti dos
brémU poťade swé obili z takowych defáteče
ných roli bez wytýkáni desátku domů odwezl a
Uximo ro jesstě aš dosawad Ua mou pťátelskou
žádost těhož desátkn mt Uedal, ale zůstáwaje
sám jinde we službě za onťědnika snadbd mne
tač toliko . . . odbýwati a wice mi sskoditt
chtěl, protož Wassaosti, jaťožto milostiwého kollan
tora a opatrownika zdejfsi fary služebně žáu
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dám, ze w takowé xsprawedliwé wťci pťičina
býti račite aby ani faťe animně takowa sskoda
se nečinila, než jak pťedessle z dotčených rolč
desatek fe jiným faráťum wždycky wytýkal a
dáwal aby i mně odwozowásl byl erm
Wassnosti tej důwěrué naděje že tak pro prů
chod sprawedlnosti nčiniti ráčite A zatim Wax
ssnosti já dobťe a sstastně mitč fe wiUssUji e

Ban Bopel z Lobkowic poslal stižnost tUto
fpolu š listem fwým panU Tlukowi a pťiměl
ho k tomn žezzadržaný defátek Zanowi od
wáděti slibsl jak z Uásledeiciho pfani jeho kU

Sarkandrowi zěejmo:
Etthodný kněže Jene Sarkandťe wtn:

ssnji Wám od Bána Boha dobrý a sskastný
den Jest mt to k Wám š nemalým podiwe
nim že jste směliZeho Milosti panU hejtmaml
takowon snpplikacii (eryčkajic ode mne od
powědi) dodati; neb moužádnon nedbanliwosti
Uepťicházelo že jsem Wám Ua psani Wasse

odpowědč nedal než pro jiné zaměstknáni a
práce. Co se pač toho defátkU, který k faťe
Holessowské Uáleži, dotýče, Wám ozUamUji co
jest na kterých tčch kUsichroli ktere jchkfaťe
Holessowské pťwojeny, jest každá kopa sečtena
a na rejstťik nwedena Cožkoliw tobo přijde

kdyžkoliw pro to posslete, ze stodoly fwé wye
dati chcč; neb tim Uesesslo že jfem Wám o
wytýkáni, když fe wožiti mělo Utc erzkažal
než tim še jpem sám doma nebýwal Zádám
že to proti mhsli Wassi, že fe to tač stalo
nebude a mnť toho k žádué wssetečnostt pťi
čitati nebUdete, Ueb jsem jakžčw tim nebyl
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abych mčl 8 kým w nějaké hamary wcházeň,
nebo také neldožcikkněz Matonš tim spůfobem
a takowým omhlem ze siodoly bral. Bro
spráwu jsem Wáď odpowťdi tejna nčinitt nen
chtěl. S tim milosi Boži rač o námi ldýtt.
Datnm w Martinicich 24. dne 8eplomdri:
L. 1616. Burian Tlnkze

Tim wssak desátkowé spory. ncbyly jesstě

Ukončeny. Hned násiedujiciho roku (16173 žáadal pan Bitow , w čao žni na Zann w kazl
desátkem powinnych, a ctihodný kněz we fwé
holubiči prosiotě neznaje lesti a úskokn zasial
mn wýkaz z rokn pťedesslého o pťidaným poe
znammánim toho, čeho sc byl zatim z bezpečn
ných pramenů wice dowěděl. ?lle Bitowský
obdržew zaslaný wýkaz dorela mlčel. Bo nťu
kolika dnech počali Uěkteťiz poddaných jeho
defáte! na farn HolessowskoU odwážeti, a jedut
sice pťiwezli jej úplně podlé powtlmosti, jini
xen polowirt, a kdhž llm to mezi dowážejicimi
famými rozepťe wznikla proto, že jednčm pon
ručeno wssecko, jiným jen něco odwesti, jini
pak dorela té powinnosti sprosstěni bylt: tu
pťi t ssmejdy pana Bitowského na jewo, kterýž
w echno to ta! byl nastrojtl. Sarkander pa!,
co mnž mondrý aopatrnýž počal fejednotliwců
powinowatých wyptáwati, mnohouli každý od
pradáwna dlnžen byl odwáděti, a zapsaw to
do knthy poslal nowý zewrubný wýraz dne 28.

záťi 1817 panu Bitowskémn prose ho za odo
pnsstěni omyln swěho, jcbož co nedawno nstaa
nowený a tudiž 8 mistnimi okolnostmi nedosti
obeznalý faráť Holessowský se byl dopnstil.
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Spoln pak.žádal, aby tento tťeti od jeho wlastrx
nich poddaných za fprawedliwý nznaný wýtaz
pťijal a pťi wytýkánč a odwádťni desátku podlé
nťho se ťidil Ale an Bčtowský, wssechm rozu
mrzelý nad nowým wýkazem tim, žádně jemu
nedal odpowědi. Když pak Sarkander prosbu
swou dne 8. ťijna opakowal, byl odpowědi
nad mirn hrubou odbyt. Bťeo to wsse žádal
Zan náš opět o Uejwčtssl zdwoťilosti pana
Bitowského, by dle powinnosti swým poddaným

naporučil, desátek zadršlý jemu odwesii. Blkdyž i na tuto žádost itowský záporně odpo:
wťděl: tedh widěl se slnha Báně, aby uhájil
práwa swěho, onětně pťinucena útočissrě wziti
k nejwyšssim:l hejtmanowi země, paňn Bopex
lowi z Lobkowic, ťterý wešdy jemn swou ochrae
nou se propůjčowal a také tentokráte práwa
jeho proti mocněmn a lestnému protiwnitowi
důrazně hájil x

Tyto pa! spory desátkowé Uemálo podněn
cowalu kaciťskou nenáwist, kterou už prwé pan
Bitowský a jeho podobnici proti ctihodnému
Zanoroi hárali. Wsseeťa pak zloba, která we
fporech dotčených še strany protiwnikúw Zanoo
wých fe projewila, byla jako pťedchozim strae

ssným kouťem fopko, jenž ǧáhUbný w br;ku ná,
sledujici oheň zwťstowáwa. Bročež di staté
pťislowi: „Kde fc kouťč, tu rád oheň býwáee
B pťece mnsel Jan nráw fwých hájiti, nechtělrlt
proti fwědomi swému a proti pťifaze jednati,
kterouž fe qawázal, ničehož nepťipousscěri, coby
zloba lidská proti práwúm cirkewnim obanýsslela.
Zsout owssem práwa, jichžto beze hťichu se
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wzdati můžeme, a nejeduou nám to i laska
kťeslanskákáže n p práwo žadati wypůjče
nýcb peněz od dlužmka který zasithmlt nena
dálými weliťými strastmi 8 to neni, abd nám
zadlatil; awssak ničdy nám nekaže kťeskanská
láskq abychom tam neuznáwali zloby, kde tae
kowa skutečnč na oko se stawi a spoln alms
chom se wzdáwali práw protože zloba lidska
nám jich odpira; ano prowinili bychom te
tťžre podporujice hťissnoU zlobu rdybychom
nehájili práw podstatných, beze !terdch fdáso
dnssewné dofáhnoutt nelze, aneb práro tako
wých, beze kterých ani náš časný blahobyt ob
siatt ant dUsse nasse wlohy swé pťirozeným
spůsobem rozwtnonti nemůže, anebo itakowdch,
kterých jsme hájiti swatoswatě pťislibilt a beze
kterých by se nám prostťedků kc konáni dobrých
skntku dokonce nedostáwalo Dobrota kterábd
zlobě lidské takowáta práwa odťtowala neby
laby cnosii ťťestanskou, Uýbrž powažowaň by
se mnfela buď za hťissnou siabost aneb za po
litowáni hoduou possetilost blba

NeustoUpalli Zan náš takowéto zlobě
chrantl netoltko cirlewni prawa, nýbrž i pťln
množowal fobě prostťedků kn hojnémU konáni

skutkúw sstědré dobročinnosti; nebo sam pro:
sebe žil welmi pťifně odjakžiwa nepřitelem
jsa bnjného rozkossnictwi; za to wssak tim hoj:
něji rozsiwal simě wsseltkých dobrodini mezi
ebudým a bidným lidem

Bro wssecky toto krásne cnosti netoliko
fobě wsseobecne wážnosti a láskd U lidn katol
lňckéhodobyl nýbrž nadtot od swého wrchniho
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pasiýťe kardiánla Dietrichssteina wyfoce ctěn

a wdznameUan byl Nebo na sklonkU rokn
1617 obmýsslel tento, jak z listu jeho od 9
listop 1617 wyfwitá horliwého a wzorného
sluhn Báně za jeho práce wýnosnou hodnosii
cirkewni odměniti,a Zaslal mn práwť dotčený
lisi, w nťmž ho wybizel aby důstojllost kole

gtatniho děkana w Kroměťiži pťijal a tak za
mnohe a wýtečné záslnhy fwé slussnoUodplatn

wzal Ble skromný sluha Banč nwlkdyUebažtw
ani po hojných důchodech, ani po wysokých
hodnostech nepťijal nabidnnti toho a wolil rac
ději sidlo swéxHolessowské nejprwé še skťipcem
a pak š nebem směniti.

š. 13. Jall Snrtcmdrr obstarúwú š bra:
tťimi swými Mibllússem a anlem žalo:
žrnč fUndace l Uúboženske“lmla dobročinnčnm

účelU.

Dochowald fe náš tťi listiny, dwě latiU

ské a jedna českomorawská od Zana Sarkasl
dra které doswčděnji že wssickni tťi bratťi po
úmrti (jak fe zdá) nejstarssihobratra Wáclawa
jakýsi kapital U raddy města Hradisstě na úroky
nložili, ktere nejprwé osiťelédcery Wáclawowy:
Zlnna a Susanna po jejich pak bnď do klá
sstera wstonpeni aneb odUmkeUi ťád Zesnitský
w OlomoUci brátimťl; Usnesseno fe wssakmezi
jesuiton otcem Martinem a bratrem Sarkan
drowým Mikulássem také fpolU Ua tom, že
hned prwni tťi lěta po uloženi jistiny té Zeu
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r. 1599od !xxmáse,Sarkndmwlcál dm
sel;lmlroedldčžakpuasstoláchjesnito
stýed d Blououct led Tčsilč, kterýjto
kartlál lowfwt lťidawkd tčhož dodrodčlre a
odud rodlýoajúciui úroto do nll l623 n
dwa nňa zlarded počn uoradskčho zrostl. 9
rou sdťdči jtu lňňtua črskouoradská, psaná od
B.wla Sarkudra l. 1623.

Zak rellá dhla mli jiňiu odetťibrae
lni d Hradtssli we drospčch ťádu jesuitského
lložná. lcrdfoitá jasně ze rři lřstůw o wčci
tč jcdujucich. Bwli liň od 15. ťijaa 1618
dofwedčxje, že wss!clui tťi bralň Rikuláš, Bac
rel a Zn de Wádui d ťijuu (1618) se fee
silt a že o ulošeli kapitálu toho t účrln jeho
fe wespoltk radtli, že wssak nejwětssl wljw u
nňalomi účelu jiňiud té nejskarsi dratr Qin
kuláš fodě osobodal, llerý o tom fe rtihodu
Uýu otxn jesnirskýmRartinem(snad rektoa
rru ťolaxjejesuirské w Qťoulouci ueb w Holeo
sowť u fw Anmp) wdjedmiwal a útoky dned
pwnich rťi let poťád fdědlých řádn tom
pťiťknl i wúdec se wdjádťtl, še úrokd z jio
ňin lé wddlýwajici wlasknč weprospěch ťádl
jmenowančdo obrárend dýli naji. Bodobuť
dowxdáme se z tčhčdžllňn,žeJau dne10.ťijna
lčdož rotu ; denť 8e swúmi drůwodčimi do
nťňa Hradjsscě na Morawě stihl a tam druo
hčho dne raddť něskskčúplnť shrowáždťnč tax
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pitál ten odewzdal 8 tou žádosti, aby jej na
nějaký čao u sebe chowala a widťlo:liby se
wlasinikům, jej těmto opět wrátila a to hned
rewersem wssem tťem bratrům swťdčicim pou
twrdila. Brozatim wysloweno od Zana, že kau
pttál ten má ku prospťchu Hradtsstč neb jtného
města slonžiti, co do úrolů z xnťho plynoUrich
že wssickni tťi bratťi teprw pozdťji se Usnefon.
Konečnť pťipominá Zan takč lalich (bez pou
eddby též ode wssech bratrů) n Wlčowské we
Bťiboťe uložený a nawrhuje Miťnlássowt, aby
kalich teU buď farnimu chrámu Bťiborskénm
aneb koleji jeritské U fw. Blnny w Holessowě
darowán aneb pro budouci kolej jesuitskoU w
Těssině na bezpečném apťihodnšm mistě Uschoo
wán byl. Bracr Mikuláš nazýwá se w lisiě
tom děkanem Nowoweským a radoU arciknižete
Leopolda. We druhém o ssest mčsirů pozdějt
psaném lisin jmennje se netoliko děkanem Nowoa
weským, nýbrž i kanownikem u sw. Betra we
Štrašbnrkn a psani to swědčici Mikulássowi
posilá fe Ua rektora koleje jefuitské we městč
Moleohemn wElfaskn. Z čehož widno, že Min
kuláš Sarkander roču 1619 dalek byl wlastt
fwé w Elsaska pťebýwaje. Bodle záwirky wssak
psani prwniho musil se (r.1618snadpotajmo)
nťlde Ua Morawě (nedaleko Holessowa) na
čaď zdržowati, poněwadž mu Jan list swůj
skrze sloUžiciho hocha (fnad klássterského) poslal
a žádal, aby podle rady ctihodného otre (Maru
tiaea?) mladika toho jinam (?) odeskal.

Podáwáme zde pťeklad xlatinského listu
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pe:důstojněmn pánU pánn Mtkuláfsi Saru
landrowi, Nowoweskěmn děkanowi a nejjafněju
ssiho arciknižete Leopolda radowi, nejmilejfsimn
xbratrowi fwému.

Yčkoli jakási skrbnosi pokladnikowa u wh:
držowáni cizich cesty nassi foUdrUhůw náwrat
z Widně mUohým poněkUd obtižným Učinila:
pťece po pťestálých nebezpečich dne 10. tohoto
mťsice ssťastně jsme do Hradissrě dorazili. Tam
jsem drUhého dne w hodinU UrčitoU š bratrem
fwětským (fnad š bratrem fwým Bawlem)
a š panem Melicharem Koťinkem na
radniri ssel a w úplném shromážděui raddy
we jmeml wssech bratrů, Wassi Welebnosii,
fwém a Bawla jmenu žádal, aby penize Ulo:
ženn býti majici na starost si wzala a je na:
potom (widělo:liby fe tak) wlastnikům wrátila,
jakož i rewersem nám na to wystaweným to

áešoyut cnjjcem npuá Ulňoršllnm áepoďjtum. ch coclcďiaď
jlluxideruxjeušixrej cerle couošio unctge eůnnčo jlološorin
enďi utruáum uonmj sel oerle aonšorwnáum pro suluro
sešjneuďi coucšio elaršinlur, ne rudišino pulrclljneque
cum aájunoliš nppčrumcmjš úe8tručtUr. ur k)t quič ťdauu
luo ooutjuuo lmneutmur7 nc xii Zui suucji nou eZ:ct áomjo
nuZ od equunm sunúuliouem n li. 7. per Zuoď saoloreo
kridorij šupor Ueáeš ZUnď sňolnm: iáeo pclir ďe nd ldoo
ouero exonerauái (ojc) communnáo luwc suuslntjonom
por áountionem ájcli cč!ioig cocjeďiue kridorieuši. Zoá
ešo utčeit:io7quomoáo kuoc saerj poššet. no ňljuá uou ocu
currit quoá oorjdnm, prnocerquum l)nujum en jpon dorn
coutrjštmum suiďne, qun uojošorium nppullmuš, eo quoá
cerlo cerliuď lunm conjušďm obiinc ox jjterjď ncl mt: áo
jnáuotrju n Nčomxlcn cxeraliď, inteljoxoril: unáď ot poo
ďtero glntim tjje krjdorium uxocďluď ndiit. lšot šulom moru
tua primg !xu.juodcuij)euď oit propiliuo ju iuu riln. lmeru
im ň. 7„ optiwo mloro et praešoutem puorulum ex
comi!jo kalrjš alio Udlešnnáum preoor. u řloješosij
15. 0ctodriď unuo 1618. ň. 7. náúictimimuo ljonnuoo
an:auáer m. p.
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dotrsdčlc Zn dťtsi dil,q ščdostjfdě ošuax
nil ssel lc;e raddě, že uťelpelč; těch urai
jnd leč ady UB jejich uťsil , neb jřněmn k
zxžtckwáxi proti wýkuplýu úrokům postupw
čafl se dald, aj ddedou nd tři unilťni dratťi
o jakosti, fpúfohl a jtňďch na úrokd fe potae
hljirich wěrtch lťco určtlé!:o uňauowřlt. Co ssem
ale tan pořidil, núže Welrdnoň Wxsse z pťje
pojexčho opifn jak rwersu lak jtllýw listů mť
dnre od raddy měska Hradisstě zaslaných wyo
tozwěti.

Dle wyjádťeuj rtihodného otce Martiua
záleži Wassnoski na tom, abd fc pťemýssielo o
sepsani a pojčsstěni fundace jakož i o dezdečnč
nsebowáni listilw, kterouž radda Hradisstská na
točné úroko wdstawiti má, a sice: kdo si má
n sebe ufchowáwati, kdo úroky wdzdwihowati,
pro koho a za jakou m;du? Clihodný oter
Martin fondi, že anň listina tato ani jiné poe
dodně n mne dezpečnč uschowány býti nemoa
bon. Za ton pťičinou teutýž otec prawil, še
Wassnosti pro ponančeni opio fundace drubdy
od pana Sťutelana e) sestaweuépossle. Zá těm
wěrem nic nerozumim.

A protože Bawel prawil, že w týž den,
co jsme z Wťdně odjeli, z úst dotčenédo otce
duchowniho slyssel, že jste Wassnosti téže úroty
prwnich dwon neb tťi let otrúm towaryšstwa
Zežissowa pťiť!nnl, a já sám slyssel, jak jste

xe) Sngd to teutýž Slgmund Skutelan, Olomoucký kanownik a

arcjxeahen, o némž w žiwolč Stanislawa Bawlowského (skr. 496w wodu) se mluwť.
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témuž otci dnchownimn ťekl, že úroky ty ner
maji jiného účelU, než aby we profpěch
koleje towaryšstwa jmenowaného on
bráceny bply: tedy rozhodnětese sám na
proňo a podlé rozhodnnti toho ťečeUému otct
duchownimn fděleného Uecht napotom dobťi
otcowé (ťádu toho) samť fe staraji o to, co
jejich jest. aniž bychom md podniťali pro to
nějaké wýlohy, práce a obtiže.

Bodlé oznámeni téhož otce dncbowniho
pťinominám a radim, aby kalichlln Wlčowské
nložený buď chrámn BťidorskémU, anebo
koleji fw. Anny w Holessowě k Užiwáni darou
wán byl, aneb abyjste WassUosii kalich ten
bUdouci kolejč Těssinskě darowal, dťiwe wssak
o jebo zachowáni fe postaral, aby š pťipojex
nýmč paramenty rezem a ztéťelosti nepťissel we
zkázu. Zl poněwadž Bawel nstawičně naťiká,
že pro fundacč od Wassnosti skrze jednatele
nčiUěnoU a na jeho stawenich Upsanou neni
pánem fwého pozemku (gruUtU): tedy žádá,
aby ztohoto bťemena wybawen byl a sice
rroměněnim fundace té w darowáni kalicha
ťečenšho rostelu BťiborstěmU. Zá wssak newim,
jakby se to státi mohlo.

Ziného neni, cobych psal, leč že Bawel
w toUž hodinu, když jsme do Holessowa stchli,
zkormoncen byl, whrozuměw z listu mnč fchwalně
od Wlčowské poslaného, že jeho manželťa Ua
mťela: pročež hned druhého dne rozželen do
Bťibora odessel. Umťela pak prwěho dne tox
hoto měsice (ťijna), jižto Bůh dp onom žiwotě
milostiw býtč račiž. Zatčm Wassnostt nejwýboru



nčjssrdo zdtawi pťeji a žádám, alw pťitomný
paedol:k podlč radd otce duchownčho janm pon
sláu ddh

W Holessowě dnc 15. ťtjna 1618.
erebnostá Wafsi nejoddanějsti
z Zan Sarkander.e

Druhč psam blahoslawence nassedo wdr
doloweno jeň w jašoku českomorawskčm na
ťonct rokn 1bl8alwědclraddeměstaHradlsstě
Zedna se w ni o hlawni zaotš na dotčenou
fwu pcnčžtlon , jedož kopie čtlt dředbťšnd dťec
pio Zanowt už od raddd řečeaé odesián bdl.
Bťeje loltko clidodný kněz. adp spto takowý o
jtnýuxt pododnýmt listd se srownáwal Zdetalé
ze psam loho poněkud Ua jewo že radda mřň
ska často jmenowana o ;apujčeni těch penťť
suažnč ;adala k čemuš an naš pod jčstúmt
wdmmlamt w ltňu tom wdlčendmt swoltl Břsse
pať dladoslawenec raddě le takto:

Slowúme a wzácné Quatrnosti panuua:
purgmtňru a taddě mčsta Hradtsstť pauům a
pťátelum mně w Bann Bobu zwlásslěmilým

Modllcd:: troou w;kazujň, moudťř a opa
tmi pánt zdrawi a hojného požehnani na
tento nastawajicč nowd rok (1619) Qpatruosti
Wassl wěrnč rád Bťi tom Wassi Qpatruostx
oznamujt že ačkoltw nynějssich časuw zlássrni
pťičind json abo zápiš hlawni na zadosttwou
summu peněžttou znejicť dostatečným rutojemu
stwim swými pečermi stwrdiri dari fe mobl
ale wssač ntc nepochyijic o zdržeui wssech
tťch wěci kterée se w takowém liňu obsudo:
wati majť a nachplnč pťálelské láskh usselťujčc,
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proti tomn nejsem, abych jesstěna žádost Wasi
Qpatrnosti od takowého rUkojemstwi UpUstiti a
na famé městské pečeti pťestáwatt nemčl. Co
se pak dotýče ropie aneb pťeptsn takowého listn
mně odeslaného kU pťečtenť, pťálbhche aby fe
týž list š jřnýxmt podolmými listy frownáwal.
Bročež také pťepio orégiUáin, od peinůw Brnu
anůw UUmxoronúig koneiduš Sollošii ()!cnuum
oomia 89oioteuiw logull (ctihodným otcům
kolrje Zesuřtské w Qlomourt) w takowé pťiu
čině daný, pro spnin WassixmQpatmoftem
pťiležttču odesilám. !l poněwadž po swatých tťech
králéch do Qlomonoe se sirojřm ja podlxé toho
porozmniwám, ie tam někteťi zprostťedln Wa:
ssich Qpaďmosti pťi soudn také bndon: snadby
ont tonž snmmn peněz, o jtston wůli Wassi
Qpntrnoxsti do téhož města Olommee mohlt
sebou wziti, aby fe tam wšblčdla, wyčtla, spoa
ťádala a k naplněni snažné žádosii Wassi Qpau
trnosii (wssak odejmoUce od té summh ně!oltk
zlatých) uwedena byla, w čemž také od Wassi
Qpatrnosti zprawen býtižádám. Zatťm seWafst
Qpatrnosti dobťe a sstastně mřtixnaBáml Bohn
žádám. l)ntum Uoješorjj 30. l)ooowd. ňnno
j)owini 1618 (Dáno w Holessowědne 30. pro:
since1618.e) Kněz Zan Sarkander,

faráť Holessowský.e
Nelze ndati ď jistoton, zdaolt Zan po swaa

tých tťech králich, jak fobě nminil, skuteťnť w
OlomoUct byl a o záležňoňi wýsse wdličené 8
raddami Hradissťskými wyiedmiwal. Tolte ze

la) Biz judimu Uomjw dwuao 1712 stre177.
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tťctiho latinsky psaného liňU Zanowa zťejmo,
že wěc ta poněrud se jesstč protáhla. Nelw
pisse fwémlš bratrU MikUlássowi na počátkd
ltftu:e) ,Zelim, že už posel pro psani pťix

a) Lčstlatinskýznťtakto: šámoáuw ltnerenáe et Edniučm
l)omino jratrr! o l)ojeo quoá dnrum tedelljo appropee
rel. m multjo nzero nou licem. kduci:ltaqur oizno, quoá
sulurn áic junnc, já egt octau 4Qprjlil. rcnturj oim uá
mo ďcnntorec llrnájoocmoa duc uoje!osium, iáque rmjour
oummne npucl ac řuucugquo cje!poxďjute7numeunáne. pouu
áoranánr el ju cemum rcempljtium aibi jam adwkue
nuu!e!nuncptum cl rulionc imtruwrntj compijnuái euper
eju!úem oummae nwuuum ccmum. Qquc ne tuuo quié
erroria crouliušeu7 jalu uemcl jiteria 9. Uarlinum el. 9.
Urdnnum ná dnno jpgum tjepooiti u:ocuutjoncw duU iup
sjlnrj et nunc jteruw per nuuljum áciuáuurju cxpeái:uu
iurito. lnlerim ň. 7. ociro sorupio., quoá cx ďjnšujiu UU
nonniši 6 ů. peuáoulur oeruuáum priorem conšuemáioemš
ďicut jnm coucjuuum ošt. šn non pro ňuua ot 8uuuu
l0 sl. reďuwi potcrnm? oicut ullimo udcrjpočt?eša uláe
áudjlo, kxoc ipňo neocxjsc. quoá totn numma th oiš aáo
promjďu. Wir:isorle li. k. dlnrljnm rclil oc intcrpoucrr
nliqun rnlione. ouamnm nň rurnm dujm couďuď: Ǧcro
lum cnt quou ldridosiemeď šun nrenáu intricnlj et cnpjo
lnli :ummč cnrcmea (qunm ogo illi: nempcr mnšic opuo
dnm qunm nliin) buuc lnborem non Uoument. ň. p. Uno
tjnuo uulem (Zud occxujliujmn lumcu ro:n mulw p:ucio
nUingo) nonnioi ouia deue ticrj rrliš remj:qun coutouc!jl:
tum quoá (ut prucx.čenlio) jň ippum auiď ujjqniduď jncimoo
serit; tum quou puáorem ondlimcxcm, gi ňicla sgctig uňo
aequatn non fuerim; lum quocj forte nnor a ouiď initium
tradut. mquo in Zi ejuc rolo correšpomum uon suerit.
ndgque turldino xxix txxrjlzšgo quiclom donio l)ulriduš nidčl
dorum smirico, quinimo optimo oempcer eio slori cupio:
comjjjum tnmem áoo ut in jwo cauša ndšqxe pruuenú
úelidemtione nidil jtn prnooipi!unlcr ejáem kntri ocridu
jnm řxocjnm illuá; jnm lraclcnáo ei ndaolutum por iiccu
ru jug in prňesnlnm :uruuurny jum jterum rewcanáo.
licut lwclcnm fecit. 9uumrj8 milxi omnino xtiúeos! quoá
nulluš unquum nootrum. uuer unquam con.colntjonem
judituruo djt ex ciicto cenďu. mque jta mejiuo soršnn ldou
rot, ei ipaj curarcnt icidquoú ouum nquuanúo erit. sdoo
mm kjániéeb ciron juilium sloremd. odijt. Uominuo kauo
lcolu cum l)omino puepoaito 8tembcršeugi in quoánm
eomjrio nu sinem dnodn.nmioujo deue lneti et poďtmoáuu
auditaooo mordo oiwul uua bora opprouj. pooujúje lnuw
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cházi, tak že nelze mi ssiťejipsáti. Krátce tedy
prawim, že pťisstiho pondělka, to jest, dne
8. Dnbna, pťijdon ke Umě do Holessowa radx
dowé města Hradisstě a to za pťičinoU peněu
žité summy U ntch uložené, aby wyčtena, swáe
žena ua jim na úroky wýknpné nž naprosto odeo
wzdána byla, jinak také za toU pťičinoU, aby
na ročitě úroky to zápw se wyhotowil. Bro
Uwarowáni wsselitéhoxpťi tom omle UžjednoU
jfem pisenmě otce Martina (jefuitU) a otce
Ur b ana (z téhož ťádn) k Ubezpečenitohoto
Uloženého kapitáln sem wyzwal a opět nao

ácm onúcm bora rimuj exupiurere. lu jocum kdanšolno
l)omiuuš Ue:datoriuďn sewmšl (ieorgjiuuoce:áet. l)o Zucoeae
šorď uulem prnepo!iti nouáum quic uam uuájtur. ššo
uolešomii uáduc mnmuruu. l)ominno burolug áe Čerolin
e:t Uom. šánmug ckoNdláotoin a áesunmo t)ucuro pnulo
nnte odituur t)omjlco snctj aum. ()mřmljcu relišjo npuá
Uoď quoque rnluš pericjitmur proptor conďpirgtionem
njiquorum šáreuurjorum eum redclliduš rioinjg. Medcjo
qujá u!terčuc sulurum cjt. l)lurn uon nnrrudo. t)uncoo
emet idj pro me mnjoreg concoránminu bjdliorum. dlo
iulcrjm ú. ňe U. preciduo pjurjmum oommcnáo, et áou
minum Conlrnlor, áomiuum Mnulum cd tjomjnum Oecrolnu
rjum Zencš plurjwum ujulo ct peljliouem l?jino aurjšnr
áuáum exšoculuo cumz ňeliquiarjum 7ienng mjaxum
nccepi, et Mridnrii :xputl Nčowdmm ácpoauj. Nhnk doo
slýcháwám, že Bawel chce sobč wziti BidničkU. 9uiá ultcu
sjuu siere? sgcinm áečnáe cerljorem. uolešorjj 4. úpriljo
mwo 1619. .jommoc šnrcuoúrr m. p. bjdrou mjbi pclo
minj: 1) t)oucoságnlieu djdliorum. 2) somoo Crcšorii éc
Nňem 3) Čmé:cdiemj djetorjci jn 4e áuoo tomoo. 4) .joo
Unniďáe tllnrlošenu tomum ju 46j ác ůlsotoriio 8. Uariao
et 1oďepb. 5) t)mmpenáium conlrorerďjnrum ďrun.rmini o
quoá:dmsrnnoj!xmno cůilume“ Z wenku: „.Eúmoáum cho
renáo jn Guxioto l)uo Mioojgo ancnuáro nrcbiáucie l.cou
polái conojjiarjo et 88. ňpošlojoruw Kelri et l)nuli sleoe
riueo úecgno Ulquc šršemjuno ná l!l Lolmm canonico.
sratri miřdjpjurimum odďcrrunáo. au ()ommenácnlur ň. l).
ňeclori (Žouešij šocielmjo ckeoudlololxemů ju mutjaee
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!oe.:H:x:u nrl:dmn(ačldlildchjřl
mwčmxexšureš:šřdňuždmcžusenššu!apn,;elňduzm(uiš j.ššx dx ščč

ťr .

Nelnřň. Zá jšslč d Holessowě zůstau.
je Zerotila a w ldanzWaldo

steju kdlj qd nebošn“!aáfaťt (Nntlasse) lee
dlouho pťrd xeho fnm (20 bťezna) hrabalh
jumdáú.skatolickc nadožensiwijcstl
náo téš we deltén nedezpečenstwi za
pťičinol spolčeni několčka(mocnýcb)prou
tiwaikůw 8 poblizkýwi odldňjci. Nou
wiu co dále se diti bude. Brosim, “!upte pro
me wětssl konkordancke bible. uu Zatim fe
Wasnostinť luodlitdť poroučim a paua konl
trnlora, pana Bawla a pana sekretáťe B eu
nesse co auejwťel:ji pozdrawnjť. uo Nestkwtáť
z Widně umč !osiamj oldtn:dl jfem a nl,ožil
jej we Bťilwťe n chowské. Ryai doa
slýchám, jže Bawel chce sobě wzitt Bidnřčn
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ku.xee)Co dále se stane, o tom Wáo pozdťji
zprawim WHolessowčdne4 Dnbna L 1619

Zan Sarkanderw r
Brosim rač mnč tyto knihy poslatt: 1.x

Konkordancče bible (t wyhledáwáni tertů bio
bltclých);2 knihyŘehoťezWalencie; 3 Dwa
dily historicteho katechismUwečtwerci; eť Zana
z Kartageny, jeden dil we čtwercč o tajemr
stwich Banny Marie a fw Zosefa; 5 stručný
wýtah ze spisu weleučeného kardinala Bellare
mina (ř 1621): Difputace o sporech mezi ka
toliky a protestanty o wěcech wiry, odjatěhosiu
Frantisskállawydaný

Z wenkU stoji adressa: Welectihodnémn
w EhristU pmm Mikulássi Sarkandrowi nej
jafnějssiho arciknižete Leopolda rádci a sw
fw aposstolů Betra a Bawla Nowowešskému
děkunowt i Štraďburskému U sw Betra kao
noinkowi nejmilejssimu bratrn swému List
ten odporUčen buď ctthodnému otci rektorowt
ťoleje towaryšstwa Zežissowa w Molešheimu
w Elfasku W Moleďhetmu

Krátký list teuto Janůw obsabuje do febe
mnoho dúležitých zpraw Bťipominá n p Udáx
loft dwon wznesseuýchrodu fe týkajťci Žero
tinskebo totiža Waldsst einsčého,
kteťiž teUkráte (1619) od Matiásse do ftawn
hraděrčho byli powýssenl O katolickém naboa
žeustwi prawi, že t na Morawě jest u weličém
nebezpečenstwi, jelikož Už tenkráte nětteťč pro

e) Tato slowa: Nyui doslýchámc atd. jsou w latinslém originálu
česky.

39
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ňwniri o odbojnýmt stawy českými k jeho poe
tlačcni se fpolčtlt. Eož owssem o jeden měsic
později (w májt 1619) na snťmn zemskěm w
Btuě w takowé rozfáhlosti prowedeno, jakowť
blahoslawenec náš w dubnu ani jesstťnetnssilo
nebo mlUwi we swém ltstu toliko o fpolčenť
nělolita protiwnikůw 8 odbňjct poblizčými.

Boslěz i to powfsimnnti hodno, že žeidci
od bratra knih, které k, důťladnémU poučowáni

ných wýborně napomáhaji, wniterný žiwot
dnchowni ntwrznji a dwonfečný meč obhajoe
wáni prawdy katolické do rUtoU podáwaji, jako
n. p. Bellarminůw spio o fporech mezi katol
liky a protestanty.e) Wýtečný Učenec tento
(Bellarmin) náležel ťádU jesUitskémU a pro
neobdčejný ostrowltp, důkladné práce fpifowné,
rošsáhlon a neunawnou činnost i neúbonnost
žiwota bdl na důstojnost kardinalskoU powýsseU.
Bozorowati zde, že Zan náš Ustawičně 8 jeu
snito obcowal, jejich sptsy nejraději čtáwal a
k rozkwětu ťádu toho i penťžitou pomoci pťiu
fpiwal. Znamenali jsme též, že fpolU 8 Uimi
do osad ponejwice Už sprotestantssrělých posiláll
býwal, a!y je 8 pomoci jejich opět pokatoličil.
Ký diw, že wsseliká wzteklosi Uenáwisti proteu
stantské proti ZesUitům také proti němn se oc
bráttla? Dalssi děh a wýwoj dčjňw potwrdi
to zajistš až nazbyr.

e) Wšurý spiš jebo we tťech foliowých dilech, jenž r. 158t
w Nimť tjskémn:dsiel, mčt Uúpjď: .,Ujšpuřntjrmeš tje eonrme
sesďijo cdri.ctimwe siáei uclxjerďundujuš tcxmporišřuerorico:xa
Beuarmin Umřel rd 1821 co lmct 79lclý zůslawiw mnoho
wýlečných spijúe j
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š. 14. Jan pnmje do Eastnchowa.

Kdo w hlubokém údoli fe procházi

jen welmt obmezený obzor a Uepozornje ba
ani netnfsi blizkých mračen bouťných, kteráž za
horamt se stahnji aby rychle pťikwaptwsse

wssechnn znťiwost rozpoutaných žiwlů bleskem,
hromobitim ledowcem a pťiwalem na údoli
wylilo Tak t ZaU naš žiw jfa we městěwenr
kowskémnepozorowal ba ani Uetusstl jaké ohromné
boUťe nž we měsiech hlawnich na Morawě a
Čechách se pťipraiji a jak brzo wzteklost jeu
jich taťé jeho žafáhne a na Uěm obzwlásstnč
fe wyznťi Brawtltě sice we fwém listu od

4 dubna 1619: Katolic!é náboženstwi jest n
náď U welikém nebezdečenstwi; ale zcela bez
pečně jesstě zakladal fUndaci we prospčch ťadu
jefuitskěho rterý pťece o měsic později měl z

Morawy wyhnáU býti Nebylo mu owssem Ueu
známo že Už rokU pťedefslěho(1618)wBraze
uwyhozenim tťi úťednikú cisaťskýchoknem uu
prwni znameni k odboji proti zakonitěmnzemčo
pánn dáno wěděl tež, že ša toU pťičindn
wálka w Čechách Už se rozhoťela a každým

dUem wčrssč rozsáhlosti nabýwa; tolikéž znau
menal, že odbojnč stawowé protestantssci wCeu
chách wťeleho soncčtn U swých souwěrců Ua
Morawě nalézaji a že nejeden pan Uekatolický
na Morowě 8 nimi proti cifaťi potajmo fe
spiknnl Žeby wssak Už po wyprsseni asi ssestau
dwaceti dnů tajný tento odboj na Morawě
we zjeroný fe proměnilašeby misto několira
pánčxw protestaUtských wsslcrni, wyjma Karla

393
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Žm l nťul sedťimžňctohoZalodssw
pef:čr:eerak lmf!!

Q d e lž u ;ačá:tx máje (we čtwrtek
!e er Zakol a Fx:ldn l8l9) na lněm
ťexťtn r Bnč dt;anw kde sice jessťčwssiu
č::x čd.č: ň:rcxwe arrssat bez komisaru cifaťo
čr! lťx.:ra:t !ddli uňanorelxo paten:cm tťi
e:xaxx.:...!e ::aruw (od 6 máje), ady
rxč.x 4: eew :: lre třrw dnech zezemč wdbuáni
dx:!.: Dače neuesseno se ua lom, že úťado we
uěňeed kraloaxň:šch dez obledu na naboženstwi
Uoč:wčč: wlaňně drolrňanrům) schopndm a
wč užt!dl dro:xújčeudddli umji rále že dwa
ťrňeid d Brxě jesrilskda Swalo Zakubskd a
dra koňeld w Qlomouci jesui!skýa Swatox
Qaurlctý, naji ťlmskúm kalolikům odňatd a
ewandčllkťw na wěčuč časd ť ušiwáni dánd
dlčx!i.Tolxréš deďte drý modlitednire a jtné k
tomu nátežtré domd drotestanrňm nawtáceny,
a tašdý mčj wolnoň pťaňoupiti k sektč kjakča
kolt se mn ;achce Zaťišcna buď prý také kona
siňoř ewandčlicka dle wzorn české Bodobně
wdjadťn:i se ňawowé ewanděličti še Ladislawa
Bopela z Lobkowicneu;náwaji wice ša hejtmana
zrmě a na miňo jeho že wowolujiku nejwyšň“c
spráwč zemské dtrekrory ze tťi stawůw. Bran
wime: ,ze tťi:e nebo staw prelátský, jenžprott
nsnessemm takowým protestowal už obromnoU
wělssmou sněmu protestontskou erssen byl. Kox
nečně uzawťeao ztewně spojitt se o odbojo
nými stawy drotestantskými w Čechách a w
Uhťčch a poslati tam deputace dUwěrnikůw
splnomorněných k učawčeni spolku odbojnického
prott záčončtemn králi a cťsaťi. Naposledy woo
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ient takě polni wůdrowé wojska zpronewěťilých
xsiawůw

Následkem těchto fněmowných Usnessenč
katolickě náboženstwi w Brněza kracičkoU dobu

skoro úplnočpotlačer a proti rozbodným jeho
wdznawačům krutě postnpowáno Tak n p kar
dinal Dietrtchsstein Ladtslaw Bopel zLobko
wic uwťzněni jiUi par ze země wyhnánt a
swých statkůw pozbawexči (wiz š 65 1 c!)
Botlačowáni toto žiwlU katolickeho rdchle fe
od teto doby ssčťilo po Morawě Už dne
12 máje wyhnani Zesuitě z QlomoUce a den
pťed tim pťekrásilý gotčcký chrám sw MaU
riria odňat katolikum i odewzdán luteranum
Dne 14 máje Uš proměněna stawowskými ko:
misary Bllbrechtem Sedlntckým Wáclawem Bi
towským a Bnchhetmem radda měsia Qlo:
moUce w ponejwice proteňantskou, a od toho
okamženi páchány libowolně od Bnchheima w
Qlomouci frutosti wsseho drUhU na katolicich:
kostel za kostelem jim odelxčran, klásstery wy
zdwihowány reholnici wdnUzowáni ťanownťct

Uwězněni a witězný prador protestantismn ro
panujiciho ndni žiwlu wztyčen jat jeme to wsse

!??rwnim dilu od C 67nu74 obssirně wylčil
To pťed očima majice fnadno porozumime

dálejssimosndumJana Sarkandrowým a mnobo
coby nám xinat w nich temno a záhadno lwlo

nefnáze si wyswčtlime Zako nenadalým
pťlwalem z mrakň doUťných záhUbná se powo
deň ssiťi po lrajich, kde mraků tťch ani nešnao
menáno: tak pťiwalila se z hlawnich městMoe
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mh.zBru aleomce, do.ýolessmda
potopa a záplada ndalosti, která i nasseho

dozáhuačho wčna swěho strhuonti a
pohřlmi učla. Ano prawě na nťn

selua pousta prottwnilú wirh Uassinejn
wmnnn a ochladlti. Nebo cokoliw Zal
čuul dsse prori protesiantům smčťowalo

uo pal dyli nli md šemť jejichnáčelmcl
dcsia dladd a hospodaťili na Moradč

a podlč chnri proteňantskč. W jejich očich
du Ul Zax Sarkander nejdětfsim zločincru
krewš la jejteb swrchodnosti nejtižeji se pro
hťrssowal. Quů mawwěli jefnitůw co nej
ncdezpcčxějsichaeejsskodnějslch protiwmků swhch
a Zu je de dom sdého pťijimal, ů niui
uskn.dčč:ěodcowal 8 uinisidopifowal o nini
nňsie mkouáwal a jeipcnťzizatladal. Onino
(pwcrsialn) ddll olde i onde, jako w Boskon
wicied d chlessowč tal mocnť zawládli že
tal rwěř kacrlaác Cťrkwelž nebylo A Zal
sc opoxažu ua msxa, kde om užnťliwdhráno
pťuiri, odcr td polacoliťowan chramd i sskolh
jil odnuuan a drotestantskč duchowmkh wytie
drati jal toho skulečnčbhl dowedl w Holee
sorě kdechnin w Blwy Btutrůn odnal a
nnáwiděnn jesuim odewzdal. Bododlě i
d BoskowicxchaHolessodč hlawm chrul farui
pwtcstunw wrwal. Miuo to jeho nprchlý
dratr Ritulaš, o ninž sobč nstadičně dopřsor
nal,nroskýedal sewssemžnřpodporodaň suhh
arcčkmšeteLeopolda, který majesiát nekatoliťůn
wpůjčný odnýstlelznsati a na rošdalwaý
mestunsau zasepwm udowušlrkne Ua

š!šš?
š„ěT
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tolické w zemichlorUnh České wystawěti Krátce. e
Zan pocházel z rodiny arrikatolické apracowal
wssemt silami o zkáze protestanttsmn i o zwen
lebeni a witťzstwi katolic!é wiry Dino lť že
wesskera zloba jedowaté zassti protestantů proti
Zanowi se obrátila kterýž podlé jejich zdáni
nejwice prott nim prowinil? Bozorowali jfme,
že Wáclaw Bitowský, pán na Bystťici, jemnž
Zan byl ssejdťťstwi hanebněho dokázal w čele
komisarů stál kteťi w OlomoUct wltězstwiprou
tesiantůw rowněž tak mělt prowesti jak se to
bhlo w Brně Událo. Bán tento jásal a 8olea
sánim wital dobU kde jemu lze bylo Ua Jan
nowi a jeho ochranci Ladtslawowt z Lobkowic
fe pomstitt Za toU pťičtnoU š erýsiownou
drzosti sstwal protestanty w celem okoli Holen
ssowskčm zlásstě proti Zanowi Sarkandrowi
který pod ochranoULadislawa Lobkowtcestawa
protestantismu boUrart se opowážil a jeho roz
sslťowatele wdtisknul Z zapowěděl pťisně (Bt
towský) wssexn poddaným fn xn odwáděniwssxr
ltkého defátku Bl jeliťož ctěni a wzýwáni blau
hoslawené Banny Marie za modloslužebnost
pokladal kázal i obraz Bohorodice na Hou
stýnč odňraniti a Ua oheň Uwrhčwutt aneb

jtnak zničiti čemuž wssať diwným ťizenim Bon
žim zabráněno Nejwice pak znťtl prott Sare
kandrowi co nejhlawnějssimu sloUpu wiry kaa
tolické w celém okoli a dylo na jewě že o
jeho bezšiwoti Usilnje Z mohl se toho směle
odwážitt opiraje se bezpečně o silu protestana

tůw Nebo tito kteťi asi tťi léta w Holessowť
se mnfelt odmlčeti nyni wčdouce, že panujt,
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tim hlasitěji jasali a rohy na sebe berouce
hlásali že padl Řim, tento prý Babpťon w noa
wém zakoně, že katoltcké wiťe už Umťráčkem
sc wyzwáni a že nyni bUdoU oni wdtxskowatt
jako dťiwe samibýwali wrliskorráni Eo pozo
rnjice katolici a widonce že Uwězenim kardi
nala Dietrichssteina a Ladtslawa z Lobkowic
hlawnich podpor swých pozbaweni json počali

na mhsli klesati a nejhorssich následe obzlasstně
tenkreite pro sebe fe obáwati když witězni a
Uyni nž pantici protesianti jim krntou wdhro
žowalt pomstou, pakli Zana Sarkandra rychle
od febe newybndon

Bl tn nž wčrný sluha Báně wssadp ne
bezpečenstwim obkličen ani we farnim domě
swčm poťádně pťebýwati ani w odyčejný čaů

služby Boži w kostele konati ani wně jinde
bezpečen býti nemobl Bročež katolici chtčcc

žiwot mileného pastýťe pro dobU pťizniwťjssi
nchrániti fami snažnč naněho prosldaminastoU
pali aby swůj drahocelmý žiwot zaputowánim
do Čaňochowa, kamž se už dáwno bylzaslidil,
zachránil a timto odcesiowánim znťiwost pro:
testantůw t proti Uim se sápajicich ukrottl, tam
pak aby jak za febe tak za fpáfu swých fwěu
ťenců wťelé modlitby k nebi odeslal

Zest pal Časiochow krajské měsio w Bol
sku w gUberntč Warssawské záležioi ze starého
a nowébo Časiochowa a slyne po wssech zea

mich českopolských a nherských zazračným obrao
zem Matky Boži který fe aachazi w koskele
drUhďy opewněného klásstera pawlanskébo na
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Zasnš Hoťe xr) Sarkander nemoha pro welité
nebezdeči putowati na poswátný Hosiýn, oracexez
stowal jak mU raděno a jak sám ldhl Rodičce
Boži slibil do Čxstochowa Nečinil toho pro.
pohodli, ani ze strachU pťed hrozirim mU nea.
bezpečenstwim žiwota; nebot že Uižádných mnk
byt sebe rrUtějsslch, že i nejhroznčjtsi smrti se
nebál, pozdějt diledně dokázal Tačowého oda

cestowáni wymahala pťedewssim bezpečnost kae
tolitUw Holessowských famých, Uebo jak Už ťea
čeno práwě proto že hbrliwého Sarkandra
za pastýťe dnchowniho mčli stali se t oni teru

čem jedowatých fsipUprotestantské zássri Z wyu
drožowáno jim od nekatolikůw nejenom rozliče
ným spusobem kruté pomsty, nýbrž i jision.
zťázon jat žiwotůw tak statkůw, jesiliže Sar
kander z Holessowa neodejde

Blamen zassti té ustawičně rozdmycbowán
od několika duchowniků českýchBratři panem

Bttowským podporowaných, kterým o to sslo
farnosti Holessowské úplně se zwocniti ťčemnž
jtm pťi walném odboji protestantských siawůw

zemč proti zakonitému a spoln katolickěmn zeu
mčpánn jista nadčje kynnla Bročež, ja! Už
powědino pro odwrácrni zjewné zkázy samy
owečky na pastýťe mileného nalehaly, aby se
na čaď wzdáltl

Nemohl toho owssem učintti Sarkand,:
bez dowoleni swých pťedstawených a protož
wěc tu wesskern tčmto k rozhodnuti pťedložil
awssak i pťedsiaweni jeho sonhlasili ď prosbon

e) Wie „Zapůw wsseobccnýzemťpioe dil. l. str..M.
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ncčrk. a uUi n dudolelt k odejtti do
ňňdoadse ňádce řebo snrawě

nuum sarárň racolierýo zláňř,čUuňiuo
Smcli Tnčlowc kolanodi dki zámee!élme
Hcleswské de ktrrč už pťed Sartaudrw
dlňů kuwlxkiw Holesodskýed k dohoskužbčn
se súáxwua Qddržew takowčho ňezpečeli
Salkudet tdroua;dll časnťráno jednoho dle
d čen.du r. 16l9 jesstč jednou kolem fede
niwué f:ččřručeswé, apo kráttěmale welmi
rňim Upouenn ku stálosti we wiťc a po
odsinžnč za ně nssi swaté rozžehnal se 8
kralmn Usklrtn. Nahodou nenadálou jel
swlda pua z Lodkowic také z Holessowa do
Brlsku. Z ponžil tčto pťilržčtosti sknha Báně
a jrda ce sstollwl tim sstastně cile swcdo

elBťiddd do Častochowa odebral se neju
praxč do edrálu Batkd Boži a wdkonal dťed
jejim ;á;račnúu odrašem wronrné modlitlw
na poděkowáni za ssťaňnon pont Taťto pon
zdnwiw Rodičkl Báně ssel do klásstera cti
hodayed otcůw Bawlanůw a žádal co pntno
jici a témťť wddnaný kněg o pobostinské pťi
skťefl. Bťedstawený klássrrra nwiděw jebo piu

semč wyswědčem pťátelskd jej nwital a milex
rad k tonn swolil alw Sartander po nťkoliť
neděl zde zůstal a swč duchowni cwičeni wh

lonáwal, což zdožněmn poutnikowi nassemnk
láramném potěsseni a dncha zotawenislonžilo.
Bo celý čaa ten záťila nobožnost jeho leskem
wzornostt Relao čaňějssi zpowědť swaton hle
děl swědomi swé w dohnlňbé čistotť zachowati
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každodennť Uejen sam msst swaton slonžtl x
nýbrž Uad to jesstě pťed ni a po ni nětoa

lik jiných wyslýchawal; modlitby swé pak o
nmohýmt slzami pťed Bohem wpléwal a tun
hými posty i jinými pťisnými rázněmi fe Umrt
wowal aby sobě jakož i milým owečkám a ceo

lémU ftátu NakouskémnBoha w milostt naklo
nil Mi.no to š brarťimi klássterskými we dne
t w noci hodinky pťl a na swatých rozjimánich
trwal a kdykoli poUtnici čili wyhnanci z Mox
rawy neb ze Slezska do Častochowa zawitali
pťifpiwal jtm radou útěchou i almUšnou Těx
mito i jinými fwatými skntkd usilowal wěrný
sluha Báně k tussenému dťetěškemu doji se pťi
prawiti a sobě pťimluon Mateťe Boži poe
tťeonU milost trpčliwostč a stálosti wymoci

Když takto asi čtyry neděle we swatých
cwičenich ztráwil zatoužilo srdce jeho opět po
thděui milých oweček w Holessowě Bodě
kowaw fe pťedstawenému klásscera za Uťarelské
pohostinstwi a rozžehnaw fe i o ostatnimi ctio
hodnými otci UastoUpil zpátečui cestn W Ry
lmiku co městu rodissli jelxo SťočowU blizkěm
pozastawil fe Ua nějaký čaš, aby nawssriwil
pťibUzné a kteťi z nich n wčťe nobloudlli, aby
je žase do prawébo owčince Christowa Uašpět
Uwedl ostatnč ale Uepoblondilé qby U wiťe
katolicré utwrdil Zde take očekawal zpraw

z Morawy a když tU fe roznesla powěst, že
Uásledkem bouťliwých wýstuoů oroteňamských
tatolict Holessowssti jfoU rozehstani a tamni
chrám od kaciťů w drželti wzat: tedy poskal
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čde nxuaéjala ú:la dlse jeho ieidlthe počlidl.
Zum : Uťčdsarate stald se lu nesusileb
::a pá:ťnšj!chlláw mohl wykolawaů
Z krččal se lůamač d lou, coby wěl čjlůj.
Ze:u: rřele :ou;tl opnsslěné stádce u wiťe
::r:;m:x jeduakale neebtčlswýmnawratel
je šete w jtšru lwrhowan zkázu, kteroužto
rrečťu jedo protestauň wyhrožowali; až pou
láa seu cw ls,iuwil ie smwswě
dta profpťsendýti lmhl, docela se dzda
a d židot snkrouý wstonč Toto rozhoo
dun opnil talě sdčuu patronu pauu Bor
pňwizťňťomc užzasesnadnaswobodčjson
ául„ d lastěfdél od 22. okt.1619 wnčli

pradi, že se odťiláwá swé fary nsionpaje
nnosi a že 8 pťiwoleaiu paua prolwssta

ského, co witéťe diskupskéhood fdého
stádce se dzdalčl. Dále žádá pana patroaa,
adhfan lu od fwáskusw Wácladaza
nrázduělou podažowal a ji jiného spůfodie
lédo faráťe co ťeditele a sttažce dnssi dal.
Redol prý zťejmo, ze každá faraost pošaduje,
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ady jrji pasiýť w ni dydlel, jalož že t na dta
lednt jest, že to powtnnostč ťaždébo prawébo
pasiýťe, osobnť wyhledáwati těkawých oweček,
je pťed napadánim wlrů a pťede wztekem proo
následowáni chrántti, a neutikati jako nájemnik,
jeUž neni pastýť, nýbrž raději swůj žiwot pro
spáfu swého stádce dáti, nebot za každou dnssi
bndet jemn na sondn pťifný počet kdysi wddáo
wati. Bodobnč že též jeho powinnosti jestit,
znáti fwé owečkd a je slowem i pťiťladnúm
obcowánim wzděláwati, k čemuž ale jemn teď
w dáli messkajirimU wsseliká možnost, naděje
a bezpečnost odňata; a jelikož tedy jemn pťt
stádet pťebýwati nelze, tedy pro Upokojeni swča
domi fwého že prosi opčtnč a snažnč pana
pattona čilt zadawatele fary té, alw jcj z pou
winnostt fará ťské za propUsstěna mčl. A poo
Uťwadž pann patronowt tolika zjewnúmi dňo
lazy blahosklonnosti zawázán jeft, tedy že se
jemnx co kaplan (zámecký) nabidá, (zámeckého)
pak kaplana, Samuele Tučka, že jemn co lmo
donciho 1faráťc Holessowského nawrdnje. Koa
nečnč dol!ládán: ,Zá pak chci zatim každodenně
pťl msst swaté Boha prositi, abh Wassi Miu
lost ou jesstč na dloUbá léta kU podpoťe a
ke zdatn swé swaté Csrkwe zachowati ráčil.e
Eo p. Bopel z Lobkowic jemn na to odpowču
dťl, newysiditá z nifemnýchj mio dosslých pau
mátek, toliko z wýsiedku hned se nám jewtciho
Uzawirati můžeme, že pan zadawatel fard neo
chtěl tomu, abh katoličri poddani jeho tak wýn
tečnébo pastýťe pozlwli; pročež pozotnjeme, že
en konct listopadn, kde ufe bezpochydy xk toma.
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pťihodna a dewečná dťilešitoň naskytla, Satc

kander aase co faráť do Holessowa se anrao
til doufaje že orw.i horouci rozliceňost proteu
stanrlxw poaetud fe Už nmirnila

Dossed na fxrxl shledal že fe w nč nť
kolik cdndded katolikú ubdtowalo kteťč zde w
čao prouaslrdowáni útulku hledali

š. 15. Jan uchrúnil Holcssow plcnčni a
puslossenčod Kozálň a Poláků broziciho.

Na sslěsti nebdl tehdáš Bitowský w Bd
ňťici Boradd stawůw odbojných o pťijetl
Bxdřicha co krále jřnde Bicowskédo zaměstnáa
wald Broče; mobl Sarkauder zase owečťy
rowtoleué fhromašďo rxati a beze značných wý
tršnosti ďe ňrmw proteňantů swe pastýťské poa
ninnoňi wdkonáwan Zežto dať dobťe wědčl
jak rošdrašdčnd jsou Bitowským prott němu a
proti kutolltum mdsli wssech jinowěrců jak w
Holessowť tnk w oroli, tedy ponejwice fe zdr:
žowol dnď we farnim bytu aneb w kostele a
n weřejnoňi malo se objewowal chtěje tiw
fede i owečkd fwé wsselikoch úkorú oe stralw
proliwnikuw uchowatt. Bťeď to wsseclo Uepťee
siáwali drotestauti jej podezťiwánim a wsselie
jalým utrdačňwim dronásledownti. Pťedewssim
wdptáwajč fe katolčkůw na pťičiny, pro které
byl do Caňochowa w Bolsku se odebral čeho
tam hledal a co nowého odtUd dťťnesl nebo
domniwali se bezdráwnč a possetile (jak sr
tomU dhli od swých načelniku naučili), še Saro
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kander z polirických poUze pťičin tam byl zar
jel abd totiž odtnd pťiwedl pomocné wojsko
katolické na MorawU prott protesiantům Zini

pak z těchto nž dosti nad tim se horsslli že
Sarkander opět do Holessowa fe nawraril a
nž pouhé pťipomennti jmena jeho rozpalowalo

jejich jedowatou žlUč
Zejich prdezťiwky a domněUky zdály fe

býti úplně osprawedlněny, kddž na začátku mě
sire února k nim siihla powěst, že Uěkolikpluků
Bolanů a Kozáku skrze Slezsko wpadlo do
Morawy a wssude mečem a ohněm pUstossi.

Byltť w skntku polský král Sigmnnd horltwý
to katolir a pťibuzný cisaťe Ferdinanda pluky
to do Morawy poslal aby wěci cisaťské slouu
žlli a protiwniky jebo potirali Sldsseli jsme
Už také (w l D str 7649 72) jakskrzeMo
rawU do RakoUš se brali a jak jich pťeď tisic
od sirany odbojnické pobito Tludy tyto Poe
lanůw a Kozákuw wrnziwsse do Moramy měly
za to že jim zde co w zemi odboj:tiťů dowou

leno lonpiti wrašditi a zažihati, a timto spůo
fobem obzlásstě sobě počinali w krajiaě klerou
ťeka Bečwa protéká Dobywsse Walašské Mea
zeťiče oblouptli také wznesseněho morawského

sslechtire, práwě kddž swadebné weseli držel a
pobrali z tabuly wssechny drahorenné pohary,

misky a wsseliké ozdoby a neussetřtlt pťi tom
ani pozwaných hosiůw Takto plenice a hUu
dice prodrali fe až do Bystťice pod Hostýnem

poswátným o kterémžto panstwi byli le dowě
dřli že pťináležč odbojnickémn panU Wáclax
wowi Bitowskémll ze Slawikowir, zapťtsáhlému
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co nrpťmli lutolilid a proňnáb cifaťodu.
Bročeš u doustu delezrády jcbo wesskrrépana
ňde ňnslč spustoslli a Wáclawa Wotice dUe
edwm!a mreňautúw Bdstťických,Bratrů to ma
rarsich, ne faťe ufmttjlr

. Boxrěň o lěcdco ndalďsiech jesiě w tena
ld; den (5 února ldyš Bedťich, jalowý řrál
Čeůd n; w Bmě co marktadě pťijat byl) do
Holessoda ňthla a wsseebnyobywatele straebw
a druǧou projala Bročež Sarkander pečliw
o sdafl frojich w tdž den je swolal do chráwu
Bálě naponinal ku pokáni co k nejlepssl pťi
:drawč k smrti a oznámtl e chce we slawUěw
:emodu 8 nejswčtějsti swatostč Kozákům tťn
naprolt jin a že jichk tomto prúwodn wya
zwa. Kalolici talc skutečně podlé napomeo
nun mlowaného pastýťe nčtnilt; swatou zpoe
wťda oěistill fwědomi a swatdm pťijimaaim
dosilnilč úzkostltwou dnsst fwou a také po obťdč

w tostrle se sdronáždili abd tam na modlito
dach a duchownim wůdcem swým potrwali

Duhčho dne (6 února) prawč kdyžobec
karolie!á pťed switánim na kolenou pobožnost
fwon konala donessena siuidičemi zprawa, že
Kozári už cestn fwon do Holessowa nameťili
Bez prodlem poručil Zan Sarkauder, jak Už
dťwe dyl oznámil dáti znaueni wětssťm zwoo
nem ku slawnémn průwodu Sám pak wzaw
do rnton monstranci o welelmon swátosti kráa
čel Kozákúm a Bolanum w úsirety Katolicxt
odojibo pohlawi sprowázeli jej zpiwajice swaté
pisně a ťikajlce modlitďy Rodičowč wedlč 8
sedon swé dťtkh a kojenre neski w náruči Z
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zprotestantůw mnozi průwodn tomU se pťtn
drUžilt dilem ze zwčdawosti, dilem fUad také
proto, aby timto prostťedkem Uepťátelského Uáx
padU nssetťeni bdli.

Kdož průwod tento na jedUU wýfsinu dol
ssel, spatťil hned bližici se tlUpy wojinůw dou
tčených, i zastawil fe na mistě tom očekáwaje
jich pťťchodn. Sarrander pak držel swatoU
monstranci tak, aby ji zdaleka widěli. Polané
a Kozáci, welmi nábožný to lid, wyslali na
wýssiuu tu několik poslu tážicich fe, co by průo
wod ten znamenal, a když jim jeho účel ozná:
xnen, sesstkowali swé ťady a pťtbližiwsse se bol
homyslněmn knězi scstoupčli ď koňů a padli Ua
kolena, aby se nejswětětssi swátosii klanťli.
Zan Sarkander pak zatonil: BUerm fčw pou
pulum tuum j)omjnš (spasiž lid swůj Wane!)
a Udělil jim swatédo požehnáni. Načež wo:
jini ti opět Ua koně wfednUwsse co Uejrychlejt
okolo Holessowa jeli a cestu fon dále UNao
pajedrl pťeš ťeku Morawu konali, ničimž nex
Ubli„žiwsse Holessowským anobrž strážné tam
zanechawsse, nby nikdo z loUpežixrých wojinů,
kteťiž fnad byli pozadu zůstali, fe neopowážil
w Holessowě lonpiti a drancowati.e) Tak
bohomyslný Sarkander fwou pečliwostiaducha
pťitomnosti odwrátil od Holessowských welikou
pohromU.

U) W Napajedlich drancowali Kozáci domy morawských Brau
trů a jejich dnchownlta, drubčho peakodštc dorazišosic tZo
Bzencc nezpáchali zdc žádně sikody, jel!koz sc dowcdelř, ze
obywalclé xsoU kcxtolžci.7Dne 8. února už slihlč až !U bker

š?unl DUnaje, od!udz uz před jejťch zrakh Wtdeň lc r„ozpn:ra a. ,
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š. 16. Jan stihaný jat a w Olonwnci
Uwčznčn.

Blle práwč toto weliké dobrodini, které
jak katolikúm ta! protestantúm pronkázal, lwlo
nepťátelům wiry witanou zbrani k jeho zkaze
Slosseli jsme že tlnpo Wolauůw a Kozákůw
statky pana Bitowského náramnč pohnbild,
práwě !dyž tento nejwyšksim foudcem zemským
od strany odbojnicke Ustanowen jsa w Brnť
se zdržowal, a wzdorokrált Bedťichowi boldo
wal Bowěst o tomto wpádn a pUstosseui
siihla brzo do Brna a co sirnjce toho wssedo

od Bitowského n Bedťicha obžalowan pán na
Holessowě Ladislaw Bopel z Lobkowtc, kteréu
hož prý nástrojem pťt tom byl zpowědlnik jedo
Zan Sarkander, jen domluwiw se o tom
ď panem Ladislaroem opelem do Bolska odo

cesiowal, aby odtud prý Boláky a Kozáky pkiu
wolal do Morawd, by statky nekatoltťů plc
nili a hUbili Pročež žádal Bitowský ady
proti němu co prott welezrádct úťadnť fe za
kročilo a listem obsilarim aby pohnán byl pťcd
foud do Olomouce

Toto naťknuti oe stramp nepťátel Sarkann
drowých a Lobkowicowých bdlo na nejwýsse

nesprawedliwé protože makawě liwé. Wědě
lit dobťe nepťátelé ti: Bitowsky i druhowé

jeho odbojni to stawowé protestantssti že tau
kowý wpád Polákuw nž dáwno od rifaťe Fete
dtmmda š polským králem Sigmundw co tpoe
jencem jeho umlUwen a že powoláni pomoca
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nťho ctziho wojska do zemč neni takowon wěci,
tteráby náležela poddanémU, byt i hejtmanem
zemským byl; a že tim ménč mirumilowný kněz
do wojenských záležitosti michali se smi. Nau
hliželit, že zawolani pomocného wojska jest
wyhradně wěci panownickou, kn které wladať,
tťebaxli mU nějakého wyjednawatele, nikoli neu
wywoluje kněze, jemnž to nikterak nepťislnssi,
e wojenskými wťcmi se zanásseti, nýbrž že wou
liwá ť tomn swětské wznessené důstojnikyn wěu
cech takowých zběhlé. Bťeš to wsserko zlomyu
slné ono naťknnti od Uepťátel wiry katolické
rochle rozssiťowáno mezi Uekatoliky w okoli
Holessowském, kteťi wpádem Bolanůw a sčozáp
kúw byli Uáramné sskody utrpčli. Bročež drou
testanti soptice krutou pomstu počali katolikúm
látt, jim wyhrožowati, je wsselijak Utýrati a
znepokojowatč; nejwice wssak zuťeno od nich

proti SarkaUdrowi, kterýž wyhlássen za zrádce
wlasii, jenž nejhroznějtsi prý zaslnhuje smrtt.
Z jednáno zde rownčž tak lestně a nespraweda
liwě, jako když Učedlnict Bánč žalowánt n
ťimských úťadů co duťiči a odbůjci, ano kddž
sám Chrtstuů Udán co welezrádce, co
swůdce lidn, kterýžprý bráni danč dáwati
cisaťi a p. Tenkráte wčděli dobťe zlostni wrau
dowé, že wsse to neprawda, cokoli o Chrtstn
a aposstolich mezt lidem sslťili, awssak nahlin
želt těž jasně, že tyto politické (občanské) záe
siěry nejjisiějssim json proňťedkem re ztaženť
těch, jichžto pro náboženstwi swrebowanč nemiu
widělň, a které stůj co siuj odklidtti chtťli. Boa
dobně wědťli i náčelnict protestautůw morawn
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skúed dodťe, že wsse to neprawda, cokoli o
Sarkandrowi mezi lidem rozhlassowall; awssak
jim jedčrdťo to sslo, Zana zkaziri a olwinťai
wýsse wdličené widělo se jim býti nejwhodnějsi
k tomn ceston aby swé protestantskč souwěrce

pron nčmu tou měton rozdráždili žebh tito
jemu na drdlo stáli čili jebo bez;iwotihlrdali

Bdl:ě takc Zan skutečně wyhledáw:in od

nied na wsselikých mistech, tu na faťe tam we
chramU tu u známdch, tam n pťátel a nalé
dauo na rarolikd add jej wyzradili, jinak že
bd drd co účastnici jeho welezrády podobného

lrxňu se docinili Swatý mnž pať zatim brzy
w šahradé drzd we stáji brzd i mimo farl,
na dřdltowě w kosimci fe ukrýwal, drže fe
wddowťdl Bánč še nemáme fwéwolně do w
kon nepťátel se wydáwati a samt jim kn daa
edaut z:oětnu nádomocni dýti; pťi čemž i pťi
kladu camčdo Bána nasseho Zežisse rtsta
nasledowal který pronásledowán a kzabi wh
dledawán od židů fe nkrdl a newddal sede
rukon jejich doknd čaů jemu od the ntčeuý
nepťissrl.

Dne 15 února, kde nž Bedťich lichokral
ew Qlomouci byl po mťstech a po wesntcieh se
ozuamowal obsilaei list od stawůw do Qloa
monce donessemi; iimž wdkknuto že wssickat
ckatolici w okoli Holessowském zawázani json

Znna Sartandra ramenn fprawedlnostt kárao

jici odewzdatt jinak žeby moct úťednon jattwado Brna k sondu dostaweni byli. Tohodoa
dťdčw se Sarkander a dodťe nahližeje, že
relá donťe zássrl proteskautské m nču se who
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šnťtti chce, nmsnil fobť Holessow potajmo opuo
siiti, aby od fwých milých oweček odwrátil
wsseliké nebezpeči a sirasii kteréž jim za pťičto
non žUťeni proti jeho osobč hrozily Bročež
dne 16 února odesseldo Towačowa, nbd tam
Ua zámkn se ukryl aned efpoň na wsselijaké
wýčitky jemn ččněné odtUd bezpečněji odpowiu
dati mohl

Mťltě za to že w zámkU Towačowském
proto bezpečného úkrdtU nalezne že páni na
Towačowě hrabata Wejkard a Karel Salm
byli z pťizně ů panem na Holessowě 8 Ladi:
siawem zLobkowic který sestruWejrarda Sal
mowu, Blnml ?llžbětn za manželkU měl ?llr
w dobU tU Uedylo žadné misto nepťátelům Ue
dostupné a Ueproniantelné a moc katolikuw

byt sebe wčtssich hrdinůw bylat tehdáš přilřš
mdlá a newydatná; pročež i zámer Towačow
ský neposkthUlSarťandrowl ačkoli tam welmi
oblibeněmn a milowanémn žádného bezpečného
útulkn Nebo ledwa milený host ten na zao
meť zawital wysliděn byl od Uťkolika nekatoo
lických mťsstanú Towačowskdch kteťi Usiawičně
naň co wlci na beranka čihali a jeho bezži
woti wyhledawali Mimo to i sám Sarkanu
der nenalězal zde žádněho poklidU pro swou

dnssi, ana nstawtčně toužila po opusstěném.
stádci Upozorněn od swých pťátel, že Už prou
tiwnici o jeho úkrth na zámkU wčdi odessel
na radn a doléháni oněch potaji ze zámkll do
poblizkých lesil Zde nstawččUč k BohU wzdey

chal aby mU w této boUťi milostiwým býlř
ráčil, a sewťen jfa odewssad úzrostmi ulewoo
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dal sodč de mucich uodlřtldeicha pktpradow
dal se k dosiedaiun nrjkrltčjňinl lei, docela
fe rdedzdádaje do wůle Boži. Ale dle! al
fe takw uwdli a wzdychá u jedlwbo dnlw, ob
siolpi ho houfec krwešizniwýed slčdičů, zajme
jrj a swášanébo ponth wede skrze mčsto Tor
račow do Blououce.

?lž posawad zachowala fe w ústech lidu
w rrlčm okoli Towačowskčm iw Grygowě,
desntri k faťe HrudoeTýnecké n Olomonce paa
rňci, powěň o choduičku Sarkandrowě w ler
sced dorčeUých jakož i o mistn, kde jat dhl.e)
Naléšá fe pak to misio na lewě sttanč silnťce
š Towačowa do Troubeť wedollci mezi Mon
rarrou a Bečwon na jednom ttáwniku nezi
lesw. Na to poukaznje aš pofawad nňpio
pod obrazem nkťišowaněho Spasitele, jenž na
šelezné plotně wymalowán, ale nž od zubu

sn zcela pornssen na dubě zawěssen j Náa
pio ten pak zni takto: Zde misto zajetl ctihoo
dnčho otre Sarkandra. (llio loouš mptnrno
Uenmdilig Fntrix anůnnárie) Zde we kťol
wissti prý wyhledal, jak powěstudi, peů fouseu
důw Townčowských do Tronbek jdoncich ctiu
hodného Sartandra„jenž tam prý po dlonl
hon dodn pťed nepťately se skrýwal; fonfedé
pak tito jej jali a do Olomonce odwedli.

Ziná powěst di,w) že do Qlomonce weo

e) Wiz Hlae 1859 č. 6. skr. 43, a de Cbodtlťťrk Sarkandrůw
od p. Bnt. Dudlka a č. 7. sir. 52 dodatek l wmn od p.
pros Rup. Břecechrěla.

U) Bowěst ta náxšxpťsemučfdělena od wp. Jam Šubma, lao
plana w Bystrtci pod Hos!ýnem.
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den dyl skrze Bystťtrt pod Hostýnem, kde prý
aa siarén zámkU nwťzen jest. Bž pofawad
nkaznje fe w Bystťici kámeU, ku kterému prý
ctthodného Sarkandra pťipontali. Kámen ten
je nynť naproti zámln práwč Uj mostU, pťeď
který do tostela se chodi. Zest w zemt zakoo
pán 1 a pŽl stťewice Und zemi whsoknfačtwern
hranný. Zaláť pak, w nčmž prý kněz zbožný
w Byftťtclémx zámkn Uwťzněn bhl, neni leč klee
nntá dira, w nižto mnž zrowna státi nemůže.
Newlme, mnoholi prawdtwého na této powěsii.
Nezdá se, že bh prottwnici wiry katolicré horu
liwébo obbájce jejiho byli takowýmt orlikami
do Qlomonce wedli, leč že by p. Bitowský,
náčelnik prottwnťkúw jeho a spolU pán na Byu
stťict, byl slnhU Báně tim wice a déle mUa
čttt chtěl. d

Zak mtle po Qlomomxi se rozneska pou
wěst,j že Zan Sarkallnder jat a w pontech fem
dowezen jest, sesslo se weliké množstwi lidn jak
katolického tal protestantského, aby jej widěl,t.
Na námčstich a nlicich hemžily se dawy diwan
kůw ze wssech stawů, ze wsseho ftáťiapohlawi,
každý dle smýssleni swého Uáboženského o Saru
kandrowi soUde. Broteftanti nazúwali jej ods
bčxjcem, padonchem, zrádcem wlasti, pcaoežens
cem pleticháťským, ďábelským swůdcem Lobkou
wtcowým, bnťičem lidU cx russitelcm pokole,a
jiným sterým spůsobem jemu spilali. Katollft
pak wťdoUce, že fe tuto ďe slnhoU Báně totež
děje, ro se kdysi dálo š Bánem famým, jehož
podobně nepťátelé nazýwali swůdxrem lidu, ruu
ssltelem poroje, odbojnitem a zrádcem wlasttuu
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kndšn :o ddnr: djddúali a dolcskifdé
u! ňw!auck žčk Uchuhm llewowali l,hojau

uE::beqrnš !ak nš Božl kráčeje za pťic
ňadw Bešť:de nřira swédo U wsseckdtdto
načd nrd!cdčdčl an skowa. Zakoš weždh
roč:česl a w odcodáli defskeréwmtloňxwm
wl Uk x nua jwtl uwsk jasnou a duedaner
rdwšucde B:ť:codč dtdlt jej pťcdidům li:
ardcx:uen Moradd LadiskawaZeronna,
dua U Bstcladt čxli Ludendurku který
mdč 9 xtldnt oddojmc!wi pánd skwosiněstoo
lwcc cht niut dpl i nán na Bystťici,Wác
claw Binwůý.

BeU Btcowskd drohlédnnk oknem pťidrua
žil se dned ťe smlant a ússtiokám zlolajiciho
šuňnnu tjal fe spoutanebo kněze onsmťssně
lach šdall dan Lodfowic zdraw a zdali drzo
sdcdo dřrwudrt (Sartandra) následowatidnde?
Ble sixda Banč nedal na to leč welmi skro
unol a pokornon odpowěď Načež pan Bio
touxský káťal abd jrj do obyčejneho, takowým
prý padouedum pťislussnébo odydli zawedli A
:U nš ňuda Báně železnými poUty sewťrný od
dlťrru odewzdán žalářnikowi a do wřzeni
wsašen

š.17. Brwni wýslrchJana.

Dne 13 febr 1620 wstoUpil liedobejte
man Morawy pán na Bťeclawi 8 weltkým
pruwodem do žalaťe w němž Zan Sarkander
nwťznen byl. W prúwodu lichohejtmana dylt
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panowé: Hartmann z Buchheim, Wáclnw
Bitowský, Beneš Bražma z Bilkowa, Ctlbor

ernowský ze Žernowa, Zau Skrbenský žFulu
nekU a tťi protestantssri radowé Qlomoučti:
Tobiáš Markward Blbrecht Mnrhal a Ziťi
Rtchter Tito wssickni buli horliwými lUterány
a co komifaťi kn whssetťowáni tomU zlasstě
wywolem tho ně powolán k tomu i městž
ský fondce Zan Scintirla, muž wůbec wažený
a rozhodný katolik který následnjťri mnčeni
Sarčandrowo očitě widěw sepsal a popiš ten
napotom biskupoxri QlomonckémU kardinálowi

zDietrichssteina podal. Na rozkaz lichohejt
mana wywolan z podzcmni skrýsse bohomyslný
kuěz, jenž do ni ro zradce wlastt U:držeň byl
a jak mtle wessel do swčtničky k wyssetťowám
určeUé poUtamt obťemeněn jal fe ltchohejtman

co náčelniť a ťeditel wyssetťowáni osiowowati
jej wjazyku morawském kterdžtehdážwýhradslč
byl úťednim jazykem Z ťekl 8 kruton zlosti:
Ty pope, padonchn a zrádce wlasti wěz, že
nebUdeme 8 teboU hráti, pročež powěz po dou
brém: jakým spůsobem Polanc a Kozáct do
Morawy powolalxi a Uwedeni byli?á

Sarkander podlé swé téměť pťirozenč
skromnosti pokoruě a Uctiwť odwťtil: Welea
ctěni pánowé o tčch wťrech, na které mne fe
ptáte já nehodný kněz pražádne wčdomostinen
mám deowěď ta, ač čtra to prawda roz
wzteklila pány wyssetťowatele tak že meztnimt
powsial weliký hlnk Zedni obsdpáwali slnu
žcbnika Božiho sscrednými pťezdiwkamt a zloe
ťečilt mn, jtni wyhrožowali mn nejkrutějssť
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pomston. Dotčený pak ťeditel k,omiase dhsseu
tťowaci pokračowal dále, ťta: Eo th arňmu
douchn diš, že newiš? Zá pak a wssickni ňto
wznesseni pánowé a wlastt mllownict, jak je
zde wjdiš, dodťe wědi, že o tom wiš. Co ry
se opowažnješ nám do oči lháti? Zkusiž, pťrd
kým swá nejlžiwějssi ústar otwiráš a koho teal
ťowýmt lžemř ssiditi chceš.e

Načež Jan 8 podobnou skromnostia úcton
směle oddowčděl: ,Welectťnipánowé, nechtějtr
mnč ;azlirt proto; w prawdť dim já: že o těch
wťcecd pranic newim.e Slowa tato jesstč
wice rozčtlila wdsselťowatele. Z wytýťali mn
ťkouce: „Md pak wsstckni wime, wyznáwámc
a doswědčujeme, že ty arcipadouchu i o twýu
pánem z Lodkowic jsi rádcem wlasti. Q ty
erinňálko, td že neznaš jeho praktiky a neu
silecdetnosii? Což jsi nž zapomněl, že jsi byl
xedo nejdkxwěrnťjssrmradcem, jemnž on wssechny
swé tajnoňi swěťowal? Snad tobě Už z pau
mťri wdsslo. že mezi ostatnimi nesslechenwstni
i tu do ussč lobě nasseptal,xkterouž tak mnobo

newinné krwe prolito, kterouž toliterč lonpeže,
drancowáni, nátisku a tisicrre jinč zločiny spáo
chánd? Nesslechetniku, co jsi dělal w Bolsku?
Břiznej se, Uebo nenit tn, na kterěho byo npni
fe fdolédali mohl, zde zajisté ani na tebe ani
na twon tonsuru (oholcninu na hlawě) dbátt
sc nebude, ježto ten, kterýžtobčtonsnru dal, už
we wlastj nemá co poroučettt Wěz, že nyni
jsme md pánowé a wladaťi zemť.e

C.ňhodný wťzcň ua to 8 obwy!lou skroo
nuosn a úccou odpowěděl popiraje, že bh o
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polskéut wpádn nějaké xldylwědomostiměl t dou
ložilx: „Welectěni pánowé! owssem prawda, že
jfem byl w Bolsku, ale ssel jsem tam jedtně
proto, abych whplnil dáwný slib pťetš zázrača
ným obrazem bl. Baxmy Marie w Eastochoe
wě. thž pak po wykonané pobožnosti jsem
do města Nybniku fe wrátil, dowčdčl jsem se,
e nemohU bezpečně cestowati dále a fara má

žže Už zanjata jest od duchownika nekatolického.
Bročež jfem odtUd do Krakowa fe wrácil donu
faje, že tam bUď až k UpokojeniMorawy něco
pťihodného (slnžby cirkewni)naleznu, aUeb pťiu
ležttosii nabUdn, zafe do Morawy se nawráttti.
Zežto fe mně ale w Kraťowě nic pťibodného
nenamitlo, wrátil jfem fe do jmenowaného mčsta
thnikn, kde po nčjaký čaď cirčewni slnžbu
jsem wykonáwal; a když posléz bezpečná pťiležitost
se mně Uaskytla, wrátil jsem se do Holessowa.e

Wáclaw Bitowský, dáwný to nepťitel Saru
kaUdrůw a nyni hlawni osnowatel wssechwrau
ťedných úkladů proti newinnémUknězi, nemoha

x déle fe zdržeti wztekU, wychrlil Ua sknhn Báně
mUohá a hrozná zloťečeni a kletby, až posléz
uotázku prohodil: „Nač jsi tedy, powěš, dťed
fwitánim co padonch a zrádce z Holessowa
Uprchl?e u Jan SarkaUder kráčeje za pťiu
kladem tichého a krotkébo Beránka Božiho,
odpowěděl we wssi tichofti: ,WelectěUý pane,
nenprchl jsem, nýbrž spůfobem katoltckým co
poUtnik jsem odessel, a to owssem pťede dnem
pro Uáslednjtci úpalp poledni, za ntchžto cestua
jici radťji odpočiwaji nežlt bh dále sslt. Ztnak

ldybych sodť nťjakého prowiněni prott :olasti40 u
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powťdom byl a proto se byl na útťk dal jtstť
bych nebyl do Morawy a tim mcně do Holeo
ssowa se nawraril e

Bttowský pťemožen toUto odpowčdi a neu
moha žádUé zwlássrni wťny jemu wdrýkacč poa
dobně jaťo proltwniri Báně, ke starým a wsseo
obecnúm wýčttkám fe utekl, jakowéž i Christn
Zežissl a jeho aposscolňm še sirand neoťátel
se činiwaly a w jakých skntečně poUčwadž wý
hradně fe týkaly náboženstwi hlawni a prawý
dramen zássct nepťátelské proti Sarkandrowi
hledatt dlužno Nebo wdtýkáni mu rrpadu kou
zákůw do Morawy dylo jenumronsskon Ueb
plásslikem pode kterým se Ukrýwala zásst prou
resiantsiá proti slonpU wiry katoltcké, Zanowi
Sarkandrowi Broto ťčkl Bttowský (a tim prou
jewil hlawni pťťčiml fwěho newraženč) že prý
Sarkander za pťičinon Uaboženstroi po
celém dalekém okoli mezt lidem poddaným roza
eiwá simě neswornosti a rUznic; že prý rozo
mlnwami pončowanim, kázanim ano i pisemo
nými žalobami a hanamt sstwe lid droti pan

nům a tyto proti lidn, že tedy ne,znslr:huje ode
platy leč takowé ktera se dawa podobným
buťičl:rn pčeticháťuma zrachm

Ctihodný sluha Báně trpěltwč a polornč
odwětil žei w tčchto wěcech se jemu pťed
Bohem a pťed fwětem křiwda děje; nebo d
ponančowáni a ka;ani že weždy zastáwal prao
won wčru ebwáltl cnofti, neprawosit wssat
wubec a jednotliwě zwlasst že wssim práwem
káral a pťed nimi co pťed moroon ranou
wpstťťhal a pakli prý kdy pťt schňzcekacolikúw
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o nekatoliky o nějaké náUce hadka powstala a
z toho jed:m nebo drnhá ňraUa fe Uraženou
býtt cčtila to že nikda jeho zaměrem Uebylo
jeltkož on prý weždy katolťky takowých hádek

kU kterým spůsobtli nejfoU snažně warowal a
je napomťnal by se Za blondiri k BohU mon
dltlt, aby je Duch swatý skrze prexwé Učitele k
tomn nstanowené oswitčl Eo pak se dolýče
rozepťi jež mU nadessly z hájeni praw w tom
že jenom fo!xal swon powimtost; Uebot Cirke.o
a Uifmo swatr káže, abd wěrně zachowáUo
bylo swatyni Boži co ii pro wydržowánipras
cownikůw na wir.icč Báslě drUhdy od wěťčcich
na wykonpeni hrčchUw a ke cti Božť wěnor
wáno a zasroěceno lwlo Bťt tom že njllowal
spolu swědomi swé bez winy zachowati, jakož
i dnsse těch, jeuš cišš zbožť šadržowali Uchraa

niti bťčchn jehož se tim doponsstělipťekročl:jice
Božskě pťikášani: Nepožádáš wěci bližniho
fwěho aniž čebo, rož jeho !est“ Timto pak
zdůsobcm že obě strany zistr:wnji Uejdeli jtm
jediUě o pomijejťci těťo a konek cbleba, Uýbrž
jde:li jim blawně a jeduě o Uesmrteluon dusst
a čiňé fwědomi Zežto ale pťacelským dopifol
wcinim a pokornými profbami :e. ho občdržeti
nemohl že rodlé sřoš Uowixxuofti na fondce fe
obrátirt muse! Že wssač ipťi tom newykročil
z mezi sinssnon Urtiwosti a skromnosti wdkaza
ných, toho že zjewUě doswědčUji listowé jehoa
iejtch spisy

Takowonto odpowědi mohl fe owssemBir
towský Uspokojiti a nkrotiti, a bylbh se Uspoe
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kojtl, kdybh mu o poctiwost a sprawedlnoft bylo
sslo. Zemn wssak jakož i ostatuim wyssetťowao
telům o to běželo, alw fwon kaciťskon zásstna
Sarkandrowt si ochladili, a sktze Urrpeni toboto
t na pánn jeho Lobkowicowi se wymňilt, spolu
pak nowému sondci, lichohejtmanowi Morawy
nefmirně pochlebowali, jakoby on jeho prawým
soUdcem byl, onen ale (Lobkowic) neprawým,
w čemž mu i ostatni pťisediri pťtfwědčowalt,
obfypáwajice jak pána z Lodťowic, tak Sars
kandra banami a potupami pťehojnými. Bon
sléz po nějatém Umlrnnri oslowiljejich náčelnik
uwězněného knťze takto: ,Ty pak pope skyš:
ty nechceš 8 prawdon wen, co 7exlebndeoli twá
welebnost katanem zkoussena? Ečli mysiiš, še
nemůšeme t na twého pána (Loblowice) !atew
se pnsiiti? Nestaloelt se to nž jeho strýrům?
A tomn, wčz, Ueujdeš ity, fhledámeali, že náo
podobnými lžemi a obálkamt prawdy podwesti
ebceš! Hleď tedy zdrawťjssim rozjčmánim sobč
Usmdsllti, kxčemn se tobě rada a čao až do
zejtťejssiho náwratu nassebo popťiwá.e Tak
ťekl soUdre a wssickni wdssetťowatelé spoln a
nim hroznč rozkaceni odesslt ze žaláťe.

Sarkander ale potěssen DUchem stoatým
radojwal fe, že za hodna uznán byl pro jmeno

Zežiše trpěrt pohančni, a nazpťt Uweden do
wé temné skrýsse, pozUownj na wroncich moa

dlitbách Bohu fe porončel a zrela obětowal.
Tn slyssel jej žaláťnik hlasitě k nebt xwzdyrlmti
a wolatl, a brzo wkročtw do žaláťe nalezl jej,
an klečel a rnee k nebt zwedal, aned an na
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zemi rozprosiťen jako Bán na hoťe Oliwetskéu
se modlil a ťalich hoťkosti BohU oldětowal

š. 18. Drnhý wýslcchJnna a prwú
mnka jeho nx suchá.

Na den následnjici t. j. 14. února (febr.)
Ustanowen druhý wýslech Uwězněného Zana,

pťt němž i Zan Scintilla co městský soudce
mčl pťitomen býti Qn ale hledťl seztoho whu
wčtitt jednak Udáwaje že jinými pracemi zas
mčstnánjest, jednakschowáwaje se w úkrytu doe
mácim Bťeš to wsse ale pilně wyhledáwán a

nalezen dal se posléz pohnoUti že opčt ksoUdU
pťissel Bťimčla ho k tomU zlásstě ta hrožba,

že by nedostawexaim fe č sondU U pánůw stau
wůw padl w nejhorssi podezťeni a welikou nel
milost, ano že by i weliké poknty na febe pkt

walil Zťidila to tať prožťetelnost Božská, že
tento mu nřixlucen byl :di mnčeni Sarkana
drowě p tomen býti alw napotom fwťdectwi
wddal o Uodiwnhodnestálostimuenika Božiho
Miňo lichohejtmana nepťčtomuého postonpeno

Wáclawowi BitowskémU, což jemu jak snadm
Uhodnonti wěcť weleaoitanoU bylo Okolo ssesté
hodčny wečerni odebral setento do mUčirny,
kde sluha Báně Uwězněn byl S nim
pťisslt pánowě: Bnchheim, Bražma, Markward
Mnttal Richter Wilém Ullerďdorfer a dof
mistr pana Bitowskedo jmenem Zindťich o něu

kolika jinými mea;intmi i Brokop Bodstatský
Tl wsslckni shromáždili se w jedné fwťtnicce
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žalake a jich pťedseda Bitowský jal sc podořa
nými otázeami jako den pťed tim na Zana do
rážeti osnpiwě řka: Běda tobě buťičia zrádce
wlasti! Což jsi nadarmo bdl we Krakowť?
Bowěz dobrowolně a bez obalu, co jsi taw
dťlal jaré jsi tam měl poťizeni?e

Sluha Báuč jako den pťed tim tissč a
krotre odoowěděl tutéž udáwaje pťičtnu fwého
do Bolska zaputowáni Ble rozkacenýBitowský
zkťitl: Sem katane! nebo 8 timto twrdohla
wým pooem nebudeme Už děle hráti a žerto
wati Bodrob jej snché mnce a pakliže tato
nepostači pťidáme jesstě jinou a horssi; nebo
wěc ta nebude fe Uš wyjednáwati ponze pérem
a inkoustem. Ebop fe ho.e Bodobně i pan
Buchheim na tatana wolal

Sarkander zaslechnuw tato znťiwá slowa
nepťátelůw poznal že již pťissla hodina jeho
febexobětowáni Badmxw na zem pťed swýmt
protiwnity wdjádťil se w tato pťeskromná spolu
wss.xkdůstojná slowa: „Welectčni pánowé! wida
azkousseje že Wssemohouci znepoftthlé dlonbi
fondů fwdch na mne skrze Wáe toto zlo za
pťťčinoU mébo do Bolska cestowani pťiponssri.

wzdáwám jeho neskoačené dobrotě Uejpokornějsst
dikd a prosim ji z toho frdce ahh wám ne:
pokladala za hťich, co protč mnč podnikáte;
spolu wssar aby nám wssem drowňněni nasse
milostiwe proxninonti ráčtla Bťeš to wsserko
doswědčUji slawně oťed Bánem nebeš i země

še o tom wssem čimž mne z podezťtwosti wtr
nite žádné wědomostt nernám aniž že jfem ku
takowým wěcem se kdy Upotťebltt dal. Nic ta
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kowčho lwch wam zajisté netajkl kdybdch tobo
lmď účasten, aneb wčdom byl; netajil bdch
wám todo ani tenkráte kdybo to wlastniho
otre mědo, nebo me wlastni matky se týkalo
Mimo to kdubych ndni jinak mlnwil nežli jfe!n
jednal a nežli to wim dosskwrňowal bych ldáe
nim swčdomi swé nrážel bych prade n tak
lwch smn dnssi swon pťed Bohem wraždtl. Broo
češ pro Sorchowanébo na wýsostech prosim
Wáš a zapřiradám račte mně wěťiti a ustaňte
od tohoto ukrnrncho počinani abdiňe ussetťili
jak moxe tnězské dnstojnosti tak wassdch wlast
nicb dnssi, wassich slowutných rodu a jmen;
nebo tim byjste potomstwu nic slawného Ue:
zůstawilt

Tak se wdjádťil newimxý a Usslechtilýknťz
dokášaw tim že prawda čisté swťdomia spása
dusse jest mn node wssrcko, a ježto fpolU Ue
skončené dobrotě Boži nejpokornčjssi diky za
mnko jemu přtdrawené wždáwal a za fwé neo
pťátelu se modlil dofwťdčll jasuě, že hrdiUský

duch mUčeUiků Božřch útrobn jeho ožiwowal
Slnssuě fpoln ro knčš a wyťladač zakona Boa

žiho warowal drosiwnito swé wsselikého bez
práwi co smrtelnébo hťtchu

Ssowa Sarkandrowa wssechnyokolostojiri
!atoliťd Uobnula ť siz:im; i sami kaciťi citilt
se jimi poněknd obmékčend Toliko Bitowský
nrjenom fe erbmťkčxl nýbrž jesscť wice zau
twrdil a na kacana wolal abp fe prý chopil
padoncha a zrádee wlusti; a kddž ťat hned se
jal Sarkandra z talárn swlékati, podrobil fe
siče ctihoduý kněz ten neprawé wůli nepťatel
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spoln ale nž napťed jafným blasem proncsi nču
sledujici prodest čili oswědčeni, we kterémž doe
lesii fwé fpojnje o bolesimi Ukťižowaného a
je Bohn obťtuje, a mimo to proti wssemn se
oswťdčuje, coby snad pťt mučeni z ponhé slaa
boty dncha mlnwtl:

,Nejmilosrdnějssi Bože! Winť a wyznár
wám, že tato trýzeň na mne pťichazi pro ije
hťichy, jimiž jsem dobrotn Ton bezpočtnkrát
rozhněwal a nejtčšssťch mUk sobťzasloUžilǧ. proe
čež k nsmiťeni Twé welednosii a k nahradě
ctt c)éČroojimilerád fám sebe obťtnjt a hotow

jfem wssemožnéprotiwenstwi ochotněpodnikanti;
awssak prosrm Tebe, Bane Bože můj! co neja
pokorněji, jakož wiš, že o těch wěrech, we ktea
rých mne podezťiwaji, w prawdě žádné wědoo
mosti, žádné účasti nemám a docela bezwinnýw
jsem: tak račiž mně w nastáwajicich bolestech,
jež we fpojeni 8 bolestmi Ukťifiowanébo Bána
fwého, Twého nejmilejsslho šyna, Todě pro
hťichy swé oděrnjč, swon Bošskon milosti pťče
fpěti, srdce, jazdk, ústa a wssechnd smhsto mé
tak ťiditi a swým na ně půfobenčm ostťihati,
abych Uic proti prawdě, která jedině Tobě fc
libi, pro bolesti swé ani nemysiilantnemluwil.
Bakltbh ale proti nadeini a úmyslu měmn fe
sialo, že bych něco jiného wyťknul, nežli jsew
doposUdmlnwil, a tak prade a tudpžiTebe,
Bože můj, Urazil: tedy Už nyni pťi zdrawých
smyslech a úplném sebewěr:omij proti tomn pťed
Tebon, Uejdobrottwějssi Hospodine, a pťed ceo
lým, Twým nebeským dworem se oswědčuji.
Waď par pťčtomné a celý swětza fwčdty bern,
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že nic tatowého netwrdim anobrž chci aby to
za newyťknuté pokládáno, a toliro bolestem a
nepřitomnosti sebewědomi pťtpisowáno wůbec
za nic powažowauo bylo Ty tedy nemilostnějssc
Bože, toto moje ofwědčenč milosiiwě pťijmi a
skr;e záskuhy Twého nejmilejssiho Syna bl B
Marie a wssech swatých rač je potwrzeno miti
Blmen.z

To wyťanw Sarkander powstal a fám
ochotně knězské roucho fwé swlekl; pak pťistonl

piw ku skťioci wázán jest a pťitažen Byl pak
skťipec massma k mUčeUi ntwoťená z trámů sen
wťenokopptných; 8 wýsse jeji wifel kolec pťeo

který běšel prowaz k mučeni, jenž pťetuho swau
zowal a opoUtáwal rUce i ramena mUčeného

ke sloupu pťitažeUého Nohy jeho byly prowau
zem pťiwázany k zemi na železné háky, které
wywstáwaly z podložéné kamenné tabUly do
podlahy zazděné Když takto Sarkander na
skťipec powčssen byl a údy jeho drásawým
Uatahowánim z kloUbů fe wymkunly, nekťičel

zonsanliwě aniž wydal slowa zlostného, nýbrž
štichým toltro wýrazem bolU co nejwroncněji

wzdychal a modlil seďe žalmistoUBáně: stoa
boď Hofpodine dnssl mon ode rtou neprawých
a jazpka úskočněho uu polož Hospodine stráž
ústům mým a dwéťe wůkol rtům mým Nedox
ponsstěj srdci mé:nu Urdýlttt fe ke slowůmzlosti,
kčiněni wýmluw ro hťissich Nebol kceťi mne

pronásledujč wýskatčbudou, jestliže se rozwtklám;
já wssak dobroťečiti budu Hofpodinu po wsseu
chen čaď; weždd bude w ustech mých chwála
jeho: prozpťwowati budU jelšo jmeml, dokud
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žiw bndu.e Těmito a podobnými wzdcebdše
žex.lmú wšo.tými Uosilňowal a ozbrojowal dussl
swon newiuný stradalel. Kdožbu jej byl tolilp
sldssel a spolu newtděl ostatuich hrozných wěsl,

krerrž fe tu dáld, nebyl dd ťekl, že Sarkamoerr
je ua skřipci, tde mu přtslndee kataU, nýbrz
bdl dw twrdil, še Ua oltáři pťinássi obět, pťl
niž stlxji pťisludnjxci andělé.

Yle Bttowský o celon tlupon radcůw nex
obměkčul se wroncimi wzdewh tčmt, anoťeš
setrwnnxaje w zatwrzelosii ldrzo ertmlého ttl
piče okťikowal, brzo mu lál a fnilal a Ustax
nxičnť naňxdorážel otázkamt, proč do Bolskfe
ssel, co tam dělal, jaké mn wťct tam kn Uoťls
zčni swčťeny; awssat od kněze na skřipci ktůtť
Uataženého žadné na otázky fwé nedostal odl
powedi; nebrt tento nstawičně .opakowal flleaté
ono wersse a ončtně wzýwal dťesladká jmeůů
Ježiš, Marta a Blnna. Když zbožnýsttee
datel ťe sloupu pťiwázaný taťto fe kBohU
modlil, dťiftouptl r němu o hanliwými stowd
Beneš Bražma a dťiwoláwal trpicimu wUŽUaŽ
wačt Chrlňown: .ečy arctodbůjce a zrádce wlastb

jessreolt fe odowážiš řadirati, co se tobě wdxtýká a chceš jesscé wre mnčen dýtt?e Břiňoudš
tn Harrmann Buchbeim a wolá na katanů:
,Stlnťji roztábai dadoncha, aby mnogi dod
nim se skrúwaxici zrádci wdlitli,e !l kddž trnto
jesstť wice mluwitt chre, dťerrhne mu ťeč Bšx
tonrskú a drawi: ,A wssaknžbltžejikwěci. Kde
pok si n:ebal sstolbn Lodkowtcowa? Co te!lto
ničema w Bolsku dťlal? Brawdaxli, ťe toll
ničeho nesweřil ?e Ra to Sarrander ochotne
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odpowťděl: Kam Lobkowicůw sstolba dále w
Bolskn zassel a w jakých wěcech čilipofelstwich,
tohot já též podobně newim; Uebot ničeho
mi Ueswěťtl, aniž fwěťttt mohl, jelie
kož já neznám ťeči německé a wlafkě,
kteréž on mlnwi, a on zafe nepowěu
dom jest jazy!a morawskěho alatiUo
fkého, jimiž mlnwim já, takže tedy o
wěcech wážxxých a důležitúch jsme
fpolU rozmloUwati nemobli.e

To slyfsice krwežizniwci spilaji stradatelta
jesstě hůťe Ua Uěho nastoUpaji. Zeden pak z
nich, chtěje ze fwatě zpowčdi tajných
wěci se dozwědťti, tarto jej oslownje:Ty
tar důwěrný rádce Lobkowirúw, mUčitel a zdye
tatel jeho swědomi a frdce! Tyš o jeho sstolu
lwn do Bolska odessel a newiš, z jaťých pťičin
jej Lobkowic tam poslal a co tam čtniri měll
a jessko tyů totéž tam dělal, tož tobo newiš,
ty pcxbožnůsikáťi,ty swatoussku?e „Hej katanel
zkťikne zase Bitowský, pťimnož mUčeni, nic nee
dbej, nessetť, jelikož tento padoUch sám o sebe
nedbá aniž febe ssetťi; nutno jej Uáležitť kwy:
znáni pťiwěsti.e Na toto woláni Bitowského
a jtných kataU stradatele jesste silněli na skťipct
natáhl a na nohy jeho, aby dolu drásawť tau
žeUy bdly, pťiwázáno tězké bťemenod Wssim
par tjmto mnčenim newnnntili z něbo jinébo
wyznáni nežlt dťiwe. Sposu ale siysseli jej
opa!owati dťiwějssi wroncná wzdechnnti a wzýn
watt dťesladkájmena ,Zežiš, Maria a Blnnae.

Toto bolestné dtwadlo trwalo pťeď hou
dinn a bylo by jesstě déle potrwalo, kdybp
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páni romisarowč nebylt fe fami kťiťem swýn

a wzcěkánim nstawičným nnaweny a brdinskou
siálosti Sarkandrowon pťemoženy citili. Bročež
nradiwsse fe wespolek kázali witčze fwého ze
skťipcesnndati a do skrýsse žalárni nawrátiti
Dťiwe pak nežli tam Uweden byl pťikazowalt
mu diwokými hrozbamč aby sobě Usmysiů, a
prawdu wyznal leč by ohňowou a krwawon
mnku raději podniknonti chtěl. Sarkander ale
odwětil: Eokoliw protiwného pťedobrotiwý Bůh
na mé hťússné tělo teď pťipnstil a bUdournť
pťipUsti pro wssecko to chci fwaté jmeno jeho
chwáliti a jemn dobroťečitt Jemn powťdomo,
že ničehož newim z toho w čemž jsem pode
zťiwan a od Waš urozeni páuowé wyptáwán
Doufam také co nejpewněji že tentýž nejmiloa
frdnějssl Buh jazyk můj i napotom ostťihati a
tak ťiditi bude aby ničeho; proti prawdě a
proti nejswětějssum jeho pťikázanim newhťrmll
Qstatně poznawam a wyznáwam, že Božim
dopusstěnčmpod wassl moci stojim dokndjem
se libiti bude Staniž fe na muě nejswětťjssi
wůle jeho kterežto jfem zcela fe oddalaopťtnč
oddáwám Za wáď pak welectěni pánowč,
chci co Uejwťeleji weždy se modltti, aby nejn
milostiwějssi Bůh Wám toho, co na mně čic

nite nepo!ládal za hťich, nýbržwao ode wsseho
zlého ostťihal a wám fwou milost apožehuani
ndělil e

Tak mnčenik Baně odměnil se úhlawilim

protiwnikům fwým, an nejenom jim odpousstěl
hroznou na Uěm spáchanou křtwdu, nýdrž za
ně také k BohU se modlil a jim promtuuti
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toho, milost a požchnáni wyprossowal. Tač
wťrnť následowal přikladn Wána nasseho, jenž
na kťiži se modlil za fwé nrpťátely ťka: Otče
odpnsk jim, nebot newědi co čini. Tak Uežsleo
dowal i wzorU prwomnčenika Božiho, sw. Stěo
pána, jčnž kamerwán jfa wolal: „Wane neo
pokládej jtm toho za hťich!e uo ?lwssar láskoU
Ehristoon dýchajick slowa Sarkandrowa nel
obmčkčtla kamenná srdce nesprawedliwých sonda
cůw, anobrž odcházejice toliko úfměssley z nčch
si tropili.

š. 19. Tťctč wúslcchJanůw a prwá

jcho mnka ohňowú.

Druhého dne, t. j. 14. febr. sessli fe w
žaleiťi titéž komifarowé a slUhowé. Sami plao
menem zássti hárajice chtěli taré ctihodného ,
kněze plamenem zkonsseti a toUto muťou cox

nejkratssl ceston z l,lčho wyznáni wyUUtiti, jaa
kowěž se k jejich zaměrům hodilo. Yle městský
soUdce Scintisla nedostawilxse k wyssetťowáni,
poUěwadž wůbec tomnto tyranskému počináni
kaciťských komifarú wssemožně wyhnouti hleděl;
a když cito opětně pro něj posilalt, weždy se
wymlomoal, že pro neodkladné práce pťtjitt
nemůže. To uskyssewssekomisaťi newražili na
sondce dotčeného wsselijak jemu spilajice. Box
jice se pak (owssem bez pťičiny), aby snad
nťrdo z katoliků Uepodal prý Sarkandrowi w
jidle nebo w nápoji jedU, aneb aby prý čao
rami jej bolesti nechránil, fnažně porončeli žau
láťnikowi, labx,: wssemožně nad wězněm bdťl.
A tak jej napomennwsse hroziwě odesslie
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koltt tlxn ozdrojeuýchfedlatňd sdledljfild
jdlo, eapza delčtel,e jim e,afjtnýw 5rauneuupma
žňa dn Binwsty, ercryz.z weuréecmmsi

ššdčš
š
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wssnde pťi podoldných podnikách se w čelo poa
stawowal Bročež mu také tentokráte mmožno
bylo pťedsedatikomisiprotiSarkandrowi Blwssat
na misto jeho postawen mnš téhož dUcha pan
Etibor Zernowský ze Zernowa

Nowý tento fondu pťedfeda odebral se o

dťiwějssimi komisarh Benessem BražmoU, Wt
lémem Ulleršdorfem a ď pťidrUženym sslechtil
cem Betrem Kopťickým dne 17 febr do žaláťc
a kázal pťed sebe uwesii ctihodnčho kněze jejž
taťto oslowil: ,Známol žešpanem swým Lobu
kowicem jsi wyzwčdač a zrádce wlastt;a že to
pťece panUm stawům zemským do oči šapiráš
žakusil jsi pončkUd co takowč zlochowé wssim
prawem zaslnhUji Celá podstata wěci par o
to se toči že jesstě wice a trpčejssich mnt za
knsiš potrwášlt we fwé twrdossljnoňi a lži
wosti; a protož wěz napťed že tebe nikterxr
ssetťitt nebndeme a tndyž abyď tomu nssel rac
dějt dobrowolně wyznej, nač tebe fe wyptao
wáme a co tobě fe wytýká; nebot domniwam
se, že jsi w těchto dncch fobě ufmyslil a na
lepssi ceňn nhodil; protož powěz: co jsi činil
w Bolsku? a zdalt jsi tam pro pťiwolanč Kox
zákuw do wlasti od pána swého Lobkowice
poslán byl?“

Sarkander o obwyklou ucton a skromnosti
odpowťděl: Wánowé moji wim chwála BobU!
pťedobťe co jesti prawda a co lež pked Bon
hem i pťed lidmt a droto cokoliw jfem Uť
dťiwe o swé cestě do Bolska a o swém tanmťj
ssim zaměstnáni powěděl tuto opakuji Totiž:
nejprwé do Časiochowa jsem zaputowal bych



.ǧezq

šs
Žšš!ešššššščřššš

žilř, že rotiš nwohli páni ri nellabližccif f
nost Saňandrown, jelikož na bileduť jestpǧle
powoláwáni pomocného dojska dod „
wýhradnč wěci panowniclon, do lterčx tď U
wěcč swčtsté ať conw jessdě wojenskč xťúdň
kněz, nechceeli se nčiniti fmčssaýa, sr xxlejl,de
niwarp a reeron žádný dyr sel.e wzaesemm
úťednil swětský o swě ujmk.nepodňťbdut;xǧleuj;ll
a onď zemčpan sám pťťmo o ázim Paů?mx
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nocnáťem, aneb k tomn wznessené pámp we
wčcech wojenských sběhlé Upotťeldnje. Mohltl
tedy pánowé, jenžSarkandra wyssetťowali, nea
winU jeho naznati, ale jim jednak o to fsio,
aby na nějakém katolitowt pomsttlt sskody od
Bolanůw a Kozákůw ulm fwých statcich ntrpené
a jinak chtělt swon plamenUoU, zássl, ťteroužto
tehdáž prott kadtojlikůma jejtch rnězům wůbec
hoťelt, na některěm katolickém knězt ochladiti,
a k tomu jtm nejpťihodnějssim se býti zdál
Sarkander, co kněz od Zesuitů wyUčený a
wychowaný, llco jejich býwalý dlpomocnič w káa
zanich mišsionáťských k obráceni kaciťůw a co
nejhorliwějssi a nejfpůsobilejssi obbájce wiry
katolické na Morawě. Wrotož také důkladmi
ťeč jebyo pranic neobmťkčila wyssetťowatele Ctiu
bora Zernowského, anobrž tenco co wztetlý
wolal Ua katana: ,Chop se tohoto zráďce a
kuš na nčm swého mněni; marnoetť, š nim
hráti „a jeho lžem naslonchati.e ,

Ze mnčenim tarowým toliko horouci zasst
proteňantská fe na Sarkandrowt ochladttt chtťla,
wyswitá patrně ž„wýčitkh,kteronž Sarkandrowi
hned po slowichZernowskébo čintl sslechticBetr
Kopťický. Byltč on statkáťem bliže Holessowa
a farnikem Sarkandrowým. Qlle nž jeho matka
byla horliwá protestantka a w utéto zásstt prott
wlťe katoltcké wychowala i syna swého Betra.
Když nmťela, ubyl farni kostel, jak ze slow Sarn
kandrowých se wyroznmiwá, w drženi luterau
nůw u a jejich duchownik pochowal ji wHou

ulrssowském farnim chrámť. Když ale rok pťed
pťijitimxSarkandrowým na faxrn Holessowskou



ďj Ru prqoirčulpna.

tllelm drl lltrruůl od Jefrltůw o puu
dmml Bwela ; Lodlodic odňat a kaloe
U!n uanim :ddld t pozůstatkyjeji, cohoro
lm rka:ololičtd, odtxd eo uista wýhradlť kaa

tre áche edmeen a w zahradť ji pťipatťčá
wdřw th:d m horouci nenawistfym
prm kntolxtul a sench duchownim Btots
nkt dři tnato ddskechu wdtýkal to Sarkaua
drnu a rťem wědťl že tobo nikoliwSare
kudn mr; jedo dťčdchúdco:oechnitc nčinilt,
nťm ; todo jen S:rkaudra wtnil řka: Dať
ron jeť welrsrni pánowé trnto dodjestjs
xřčwa a dmč fterý ani nlrtwým neda siůl
sitdo pokoje a rn. Bowěz, proč jsi moUFe
uťňu narku w Holcsowskěm chrámč pochox
mcn dal wdkopan, wdnestt a w zahradť,

že!e t?lo lělakčdo zwiťctr zabrabati?e
Ž dať rolxko swol zassk, kteronž berel

nnn uáťr kawlické na Sartandrowi ochladjll

w!čxl rdsmca nej;ťejměji z dallsich siow jeho,
jwrž n lwčilá jcho horltwoň u rozssiťowám
mw ťat lieké a odňrančni wssrlikčbo kacťťfiwťa
k čwn; owsm také rři lččeni nťro lži pťjulte
ssl ťkn: l ldo jtů pťičtna násili toho jťuš
lulmnl dťinucowam podle snusoldnpapešenrůw
fe now dati dod jeduon tolxlo spůsobon dsie
ňuan tiui se duchowni siuhowébratrůw šťoe
stela fd ňm nak ze ssxkoldbrattské a oje
erun lutrranuw a bratruw zcelěho Holessowa
odňidm mntrld? Kdo toho pťičina že ou,esi
kostel odw;dán Jrsmtům zde wydržowaným
a oránťným? Kdo blawuim jeů toho Uůwoe
deu,že pťwnozč zHolessowského a okollčuťho
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lidn drozbami wčzenim, zrrátoU statkůw wys
hnansiwim sttháni aneb k papeženstwi (katolte
ctfmn) donncowáni bylt?e

Z těchro slow pana Kopťčckého bilednč

wyfwilá že foUdcowétplikp pro wirU protč

kera pťiwržencU nekatolických selt. Spolu wčo
děti, že jako wždy tak i teukráte protesiantt
ač Ua pťemnohé sekty rozdadli preče kdykolt
se jednalo o nepťátelstwi proti katolikUm, fwornť
si podáwuli rnce kn společuémxljednáni Spoln
téz widěti že pťezdiwky, pop, papežener papen
šenstwi a jtné jxmiž se až podneš katolikum a
jejich dnchownim fpilá, Už tehdáš U protestantů
běžUé bdly

Krottčký a trpěliwý sluha Báně jenžBeo
tra Kopťiekcho co swého farnčka dobťe znal a
na jrho obraceni wssechUUpisnost byl wynaťláa

dal š okem bolestiwým pohlrdxx.ul na zuťiwce
ťťa: Nejmilejssr pane Betťe! ty pťedobťewiš
a pamatuješ že jsem já dne 6 máje r 1616
do Holessowa pťissel a že nejerwm rwa matla,
jak jsi mnč wytýkal uš pťčd mojim pťčchodenl
wykopána a z kosiela Holessowskčho roynessena,
nýbrž že i lnteransstč dnchownici z fary, a Btu
kardiré, které jsi těž Uwedl, jak waec známo,
ze sskoly a zHolessowa Už odsirančni bylt.
Jesiliže pak mne tnpiš proto še jfem wnkonau
waje aprsstolský úťad kazatele blndy objasňon
wal aďezbožnon horliwostiwdwracowal, hťichy
pak a nedrawosti káral jestližepro tatowé wěcř
mne tnpiš sám spáfe dnsse dwoji neprawť w
eestč siojiš Qstamě jesiliže ja, swatých nánk
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ldez Ustáni dťiwčssi otázky, zloťečeni a ronheini
opakowali; Sarrander pak pamatnjic na pťil
klad Beránka Božiho, jenž k nejohawnějssim
pťezdiwkám a Utrhanim swých nepťátel mlčel
á toliko jednoU ťekl: ,Bakli bych wám také
odpowěděl, nepropustite Ume,zu na pťiklad tento
pamatujic Sarkander jen zťidka w mUce té
oswčdčowal fon newinn a newčdomost, toliťo
pťesladká jmena Zežiš, Maria a Blnna pťee
často wzýwal, by jimi fobě posilňnjici pomoc
Boži wymohl. Bniž bo náděje zmýltla. Nebo
mnčitelowč spisse byli Unawent, nežli mnčenir.
Ustawičným fe wztekánim a kťikem Umdléwao
jire a nemohonce Už wice pro kouť a sinrdutý
pnch tam wydržeti, jakož t neustálými wťelýmt
wzdechd ftradatele k Bohn pťemoženi a zahana
beni kázali Sarkandra zase ze skťipcefUndatta
odessli hproziwč odtnd. Zmenowitě pťedseda
Ettbor Zernowskú odcházeje strassnoU wypnftil
brozbn ťka: ,Zesstě jinak nančime tč modlitt
se, nenstanešalt náď za blázny miti.e

š. 20. Jan Sarlmwcr po drnhč ohnčm
z!ousfen, hrdinsky chrčmi poswcitnon pcčct

zpowědlniclč mlčmliwostix.

Snadno nhodnoutt, xže Bitowský hoťel
žádosti, pťitomnn llýti uwče!rejssi erekuct. skdh

dne 18. feb. w ni pokračowano, po al l n
afpoň swébo hofmisira. Bomfton harajice a
nemálo s tti odeloralt fe dťčwťjssi komtsarowé :
Ettbor š.emwský, Beneš Bražma, .ďartman
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Bnchheim, Wřlém Ullrrodorfer a a nimi z llu
teranské rady Wit Qesterretcher, Bldrecht Bla
thal, a Ztťi Richter uo w čaa Určeaý do
láťe a dali pťed sebe opět nwestt crihod o
kněze Sarkandra, jenž od wčerejssiho mxšcú
wssechen ztrýzněn a zemdlen byl. Ettbor Zerr
nowský dať zase na začátku krotěeji se ho túžc:
Zdauli Už sobť nfmdsltl dobrowolnť wyzuaů
prawdn? Co w Bolsku dťlal? eskde sscolba
Lodkowicůw dli? Kam skťinkuo penězizawezl?
Zinať že by podlé rozkazu jim daUého mnohw
ostřejt ť němn pťčkročiti mnfeli.e

Sarkander jako dkiwe na swou xnepowče
domost těchto wěri se odwoláwá;xale an jessrťnea
domlnwil, fápe se naň Beneš Bražma a obsyo
paw jej hanami a zloťečenim chce od dnčdo
zwťdťtř, co o těch wěcech jemn we swatě zpou
wědi ǧjrwil daU Lobkowic, t preawi: Co lh
ze newiš, jaké pťkle se kuly? Což tobť msse
to roe zpowědi nezjewit Lodkowie? pročej
wyjew a wyznej nám to, sic jinat to z tedt
plamexmými a jinými podobnými mukamč wdo
nutime.e o

Tak wecc txyran podobně mluwť k Jar
nowč Sarkandrowi, jak kdysi k Jandowi Nepd:a
mnckémn lwl mlmotl tdranský eril Wácldade
Ale jako tebdáž Zan Nepomncký raději neja
nkrntnějssi smrr wolil podstonptti, ne,šli ze zpyn
wědt něco whjewiti a tak pečelposwatnč mlčelo
liwosit zrnsstň, nejinak i Zan Sarkandcr jskaloa
p;wně se zpiral prort tatowým bezbožuým oo
tazkám a podobnou jako Zan Nepom;cký dalx
odpowčd nepťátelňm, která wččnon jeumd jjeu.
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dnala kornnn sláwy. Nebo poznowU oswědčtw
son newima a Uepowťdomost 8 jasnoU mysli
pťidal:

Co pak swatoscné zpowědt se
dotýče: bUď si že by mně něco wěro:
hodného w ni bhlo fwčťenobýwalo
wssak o tom nž Uičehož erim aniž
wěděti chci, aniž se opowažUji na to
fi zpomenoUti, aniž chct na to pamau
towatui, a to pro fwatoswaton a Uea
erssitelnoU pečet této Božské fwáu
toftt. lerotož kdybychi wěděl žemně
na tisic knsů rozfekáte, že mně želex
zem, ohněm a wssemi pomyflitelnými
mukami zničite a w popel obrátite,
pťece bhch radťji wolil wssecko to
šBoži milosti sUásseti nežli dost
Utálo proti teto swátosti fe prohťeu
sstti e

Slowa tato co nejzťejmějt doswědčUji, že
Zan Sarkander byl mUčenikempro wirU tatou
lickoU, jelikož nepťátelé čim dále w mučenijeho
pokračowali tim zewrubnčjt a jafuěji objewon
wali že pro jeho horliwost Urožfsikowaniwťrh

katolické proti němU zUťili až i na to se odr
wažili že od nčho zrusseni poswatUé pečett
zpowědni mlčenitwosti žáda!i a pťeUkrUtným
násilim wymáhali Nebo fotwa že ona slowa
rekowská byl mUčenčť BaUě wyťťnul š obwyx
klýmt hanami a ťletbami proti němU fe wztě:
kaji a pač na katana wolaji, zlasstč Buchheim:
Ehop se padoncha, jenž se opowažUje nám

se pofmiwaci natahni jej co nejsilněji,14pťilož
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po,chodnť pal a mnč jej co nejwice můžeš e
Wsse to co nejbedliwěji prowodil katan a za:
rim zbožný kněz jako dťiwe žalmy pťtměťeně
ťiťal a dotčena pťesladká jmena Zežiš Maria,
Blnna nsiawičně wzýwal

Když pochodně a swičky kn páleni potťeo
bowané a krwi mnčedlnika zaliwané hasly,

jakoby nechrěly wice proti teln nejctihodnťjsslho
kněze zuťiti: posmiwalh fe podnapili sondcowě
katowi jakoby nerozmněl swému ťemeslU Bo:
směchem tim rozjitťený karan tim wice znťil

proti mučeniku Božim; nebo nowé a nowé
fwice, brzy smolné drzy woskowé pryskyťřci a
siru přidawaje na odě strany pťikladal; brzo
zase kolo skkipce silněji točil až welectihodného
knčze tak roztáhl že kámen weliký w zemi
pewně zadčlaný, kn kterěmu nohy roztaženého
mučenita pťiwazány dyly, jakoby misto tyrac
nůw sonstrast měl, z mista swého se pohmll

Z nkázali se fwalowě trpičowipťetrženi a šsi
nali: Udowé wymknuti obličej skroUcen a šessec

reděn kosii wytrženě skťipaly, klonby praskalh,
hrdlo častým a drásawým taženim napinané
rozzwnčelo se w žalostný zwnk a toto dlouhé
a fyplawé wzdycháni sprowázeno wnslowowáe
nim nejswětějssich jmen ,Zežiš a Maria e a
tomU co ohlaš z poblizke nlice odpowidal ža
lostný náťek wěťicich, jenž ť tomuto diwadln

se byli sbťhlt, jakož ďe strany tyramiw a kao
tůw diwoka zazniwala zloťečeni

Kddž ani toUto nkrutnosti žádneho wy
znáni učtnťnézpowědiLobkowicowyze Sarkandra
wpnntčti nemohli, wymysltli sobě Zernowský a
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Bražma jtnon ax mnohem wčtssi mkn. Nechl
prý, weleli katowi, se rozpnsti dohromady pryu
skyťice, smola, sira, loj a olej, necht w tom
péra fe omoči a zapálena do těla zločince
wrazi, atak jtstě prý na Uěm zpowěd Lobkowiu
cowu wytáhnou. skat bez odkladU se poknsil,
weleni to nwefti we skuter. Pťidal k tonm pťiu
lep na konsky rozdělený, jakéhož pťi wypáleni
winných sndůw se užiwá, a když wsseckn tu
misseniml dohotowil, kázali mU tyranowé, aby
to ZanU na žalUdek,na prsa, na boky, Ua ramena
a na kr! hodil a pochodněmi zapálil, by pťi
toUito swětle tim dťiwe tajnosti whnalezti moa
hli. Tato UkrUtná mnka způfobila jednak
wssem pťitomným nefnesitelný kouť a ápach
jinak ale krotičkémU rrpiči ť bezbožnym !ou
tázkám mlčicimU newýslowné bolesti rozmnox

žila. Tudiž se stalo, ǧe krew walně Ua e!md
tekla a jak hoťicich latek ostatky, tak t harau
jici kusy kůže, mafa a ukofti plamenem swým
jesstť ostatniho roncha utrpiciho knčze dosáhly a
oU wssecken nejinak nežli jeden plamen fe býtt
zdál. Ano dotčené horoUci látky tak šežehlh a ztráu
wild masoZanowo,že mistami, obzwlásstčpo bocich
kostl papryskujici jaro ohntwá polinka se objewou
waly, a že skrze Uě, ježto klonbůw a swalůw
wice nebylo, jalo skrze mťiže Už pálenim začaa
zené útroby fe Ukazowaly. A hle, ačkolt na
tento fpůfob wnitťnosti tťla Sarkandrowa Ua
jewě bdly a bezbožUi wyssetťowatele opětnč

pťlloženými pochodněmt na ztrýzněném mnčeuU kU tajnosti srdce wyzwěděti Usilowali: ťece

až kn fwátosiné pečett zpowědi proUsknm: nea41
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metanim naň hoťicich látek nasledowala; mno
čenik pak Boži jako dťiwe wzýwal bez Ustáni
jmena Zežiš Maria a Blnna.

Tťi hodiny trwalo již Ukrntné mučeni to
a když opčt Sarkandrowa zbožnosi, tichá trpěu
liwost a nezwratna siálost nade wssťm trápe
nim zwitěztla tedo tyranowé UnaweUiazah:mr
beni záťicimi cUostmi mučenika kázali katowi

aby jej od skťipce odwázal mnčenikowi wssak
pťiwoláwali aby pťeš to wsse až do jejich zý
tťejssiho prý náwratU si wěc tu lěpe rozmyslil
a to ťkoUce š newoli swrchowanon odessli

Zak mile zbožný stradatel od sloUpU oda
wázán byl hned pro welikost bolesti a slabost
wywětěUých nohou klesl na praon stranU k
zemi Z myslili Uejináč strážnici nežže Už mru
tew jest; pročež po delssi dobu nedotknnwsse
se ho Uechali jej ležeti Kddž par ale spozorox

wáno že jesstě žije, zaneslč ho zase na borů
do žaláťe a položiwsse jej Ua slámU ťnězskxým
jeho rouchem pťikryli

š. 21. Dalssi strúdúni Umčcmcowo a jeho
trpěliwost.

Brawilt jsme že mnčenik Bánč klefnnl
k zemi Broto wssak že klefnul nebdl porau
žery alebrž poraženi byli jeho nepťátelé nade

kterými zwitězil fwon podiwnhodnoU krotkosti,
nennawnoU trpěliwosti a hrdinskoU stálosti.
Dobťe a pťknť w tomto obledU prawi sw. AUo
gustin: Nebýwa od lidi ssiapán kdo pronan
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sledowani trpi; nýbrž kdo lee fe protiwenstwi
possetile jedná Nebo sslapan dýtl nemůže leč
kdo niže jest, a wssak niže neni ťdo ač na
zemi mnoho na těle trpi, pťece stdcem pťipone
tán jest ť nebi

thš Zana z mnččrny pťenásselt Ua misto
wšaláťi kde se poněkUd měl zotawiti neopox
minuli mn do ncha sseptati, že dueo jesstě
wětssl se jemn pťiprawnji mde Zan odpo
wťděl: Nezbnde mi dneo leč wratiti dussl
Bohu; na těle pak zcela zrančném a skoro
rozkouslowanem muka fotwa nalezne mista

Kdož pak zraněn Ua slámě ležel pťissli
četnč t katoliri i nekatolťci jej ansstiwit a

nabizeli fe jemu ochotně ke slUžbám potťebným
chtire jedni pťinčsti jemU lčky, pťileph a ob
wazadla jini pokrm a nápoj. llwažujice pak
že ztrýzněný knčz nciramnon žizni prahnoUti
Ulnsi jednak proto že dle rozkazu tdranů po
Uěk lik dni jemn nápoj se dáti nesiněl jinak
že od paleni práwě Utrpeněho jesstě útroby

jeho zaniceně haraly nn to Uwažnjice mnozi
k tomU zťetel obraceli aby mnčenikowi pťede

wssjm ochlaznjici fe podal napoj A když mU
podán, okusil maličko a hned zafe k odwhklé
mn modleni fe wráttl w Uěmž nejsiadssi nalé
zal útěchu

Zachowala se powěst w lidn, že pťt této

pťiležttosti na modlitbu SarkandrowU se udal
zázrat Nebo když prý tento slUha Bánť po
hrozném zápafn horouci žizen son uhasiti chlťl
a od katanUwnápoje žadal ťka: Máte co piti?e
nu tito podlé swé obwyklé krutosti jemu takond
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wédo občerstweni odepťeli. Bročež prabnouci
trpič pozwedmxl zrakůw swých t nebi nějakého
odtud zotaweni se Uadiwaje. Aniž zklamán
w naději. Nebo jako Samsolwwi, když po wis
tězstwi nad Fčlistinskýmt téměť žizni náramnon
Umiral, Hospodta otewťel znb stťerwni w čeo
ltsti osltči a wodon odtnd fe prondici jej obr
čerstwil: rowněž tak pťedobrý Búh pro swého
zemdlenébo zápasnika ze stěny skalne“ wywodil
občerstijici wodu, kterciž pťed tim tam wio
dána nebyla, ale od té doby weždy Ua mistě
UmUčeni ťine.

Wice Uežli Sarkander prahnUl po wodě,
prahli po jeho krwi tyranowé; nebo ttto sel
ssedsse fe, aby po čtwrté jej mučili, wstoUpili
zase do žaláťe a nstanowtlt w diwoké mysli
swě, wstawiti na hlawU Uedťemoženého kněze
fmoloU Uklejowaný horonci wěnec. Blwssak
Už často jmenowaný soUdce městský Zan Scinuu
ttlla, jakož i notar Bawel Blacký a RUdolf
Mandel rada QlomoUckú snaznými prosbami
Ua ně naléhali, aby od takoweho poěinániUdUe
stili; i dokládali, že Zan Sarkander pťedesslýo
mi mukami Už tak seslaben jest, že by noon
xnUkU bez okamžité fmrti fněsti nemohl a pak
že takowá Ukrntnost wssem zákonům jakož t
samémU citu lidskosti fe pťiči. Bťeš to wsse
trwali nkrUtnici na fwém. Teprwa když fám
kat a jeho pomocnici fe zpččowali, takoon
mUkU na štúraném knčzt wykonati, udustili tyl
rané od swěho bezbožného pťedsewzeti a rozo
liceUt odessli. ,

Ukrntné mnky, jtmiž Zan trapen dyl, zao



d ň ňe sml!e„ečo e ečxúbwx
m pdos;dolam;xya. Nedo šllyjebo
lú mn. uud dhutnn a swalypťea,

ld ujrúň jeho ni:nwúch ldolesia
a ln uedeú dukud sušlť prosiliZanScčuu

lnň člaň, add nučeuý kuězdš
ll dm pťwxessena taw az

nbušprmowňdýňsuěl. lle i tato
nk :x:ea lroňa dyla odulidskčhoHmmnna

laponačmo od ného,
tčlo meo w žaláťi zůňalo

ddlu bádd a rozepťe meziratem
rlu tdn z nich se dosialpod

ůuň. l.n kdula i uděje jisté odplnn!r
laňnd skttě;ň zalaťmkco prý člowčl,ste,tý
dežd děťjnň pčiwm jest a do opatrowani
se loe šxč Zen tedd pod skarosi a k lťx
čm od tslřfani rdewždán ňradatel.

lle mmwarel lento maje ldýtiSaté
kx:.xčr:ťu l:čilelel skal se jeho wětssimthe
mrla„ jcdnk proto, že se neznal do nmh
lčť:rsk jtul še to spňfodw nkrntným konal,a
paš ;e jsa reáť máwčdčl raždého katolaca
nůec. ;xástč pa! racolčerého enčze. l tak
nřd léčxcele dyl Zanowň tolčro ratem, a relé
iedo opamáni a hojwl nebylo leč nepťettx
šelť pčslo lowých a nowých muk. Zsa olelks
čejlě ntt šaedášel o pkilepami (siastty) šbmdl
sldo plám xň proplýwaciho papinl w le,llox
déu oleji močcného tal, že staré na tam!
přňošelé pťilepd lrntě odtrhowal, a nowé llee
sselqě kťikládal, čimj ulwhémn trpiteli wšdh
nde nny a wwé lolestl spňsodowal.

ššš
ššš
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Bakliže toho žádala potťeba, aby stradae
tel ze strany na strann neb jinam obrácen byl,
opatrownik krntý, boje se zápachn pro čichfwůj,
toliko nohama jej powalowal, a bhlo:li kdy
tťebai rUkama se trpiče dotknouci, čintl to ton
liko o krUtou zlosti a zloťečenim. Spolmoězo
ňowé a wznesseni páni t paničky, jenž tam Ua
náwsstěwU pťissli, prosili jej snažně, abh aspoň
ohledem odplaty pťislibené mirnějt a wlidnčji
ď nbohým mUčenikem nakládal; ale wsse nau
dnrmo. Durdil se a wztěkal, jestliže něťdo
jej napominal; zuťil a boUťil, jestliže jini fe
opowážili misio něho obwazowati a léčiti rány
ztrýzněného; osUpowal fe na každého, kdožkolt
nemoeného nawsstťwil a jemu nějakě nleweni
Ueb zotaweni poskytowal; anobrž i wyháněl
wstnpUjici aneb žádal wstupného od těch, jenž
nčjaké lčky, prádlo neb pokrmy kzotaweni tam
pťinesli a tytýž takowě wěci sám pro sebe po:
držowal.

?lle ant nepohodlim mista wězeni a jeho
zlopowěstnosti, ant zlobon žaláťničowou, nedali
se wzácni páni a matrony odstrassiti od Uae
wsstěwowáni Sarkandra; anobrž pokládali si to
za weltkoU čes:, že mohlt xfbirati a podeiroatij
zmnčenému slnhowi Bánč dary lásky k jeho
zotaweUi.l W ohledn tomto fe jmenowitě wyu
značilywdowhKateťtna Hšnigowá, Barbara Znn
ťitkowá, anřana Brandelfowá zBrandenfelsu,
pak měsissli pifaťi Betr a Bawel Šlachec!ý,
a mezi fpoluwěznt Ziťi Mečel, ťerik a dwa
manželé z wenkowa, ssafáť š choti swon, podo

dani pana Zana SUdličky, kterým Zcmurnmiu



m Umuwoslúdbi.

rne odtnal sré sm. Nenmwttějňi pa!
ne;xxrsmx snaraaxýui dyl Zaa Rndolf
!udrl. fwdui máť leomoncl, tchdei7ale
č!elxrčťeň. kteri lrjenom skrze pťjwolane doo
Uáč: čré !otwd, ptádlo a polsstáť skladatelt
prdtul. lýřrž takč sáw wlastnim rukama
tex wdlc“ derťňd,drzd pozdwihnnl, ldrzy zase
lloštl: sl jtbo rand oddazowal, tn zafe hlúů
nčúskoml. teď žen pokw, pak zase nápoj
utlnad nodáwal, a wůdec dnem a nori jwn
nťxtůubouwalrntc leddaje na welťý a odtižný
pned dutjtcied ondů, nic na nočnť bděni a jtné
wellkč odnšc, ano utlerád i nejopowtženějssi
siuždd jcnul dtokazowal.

Bťedolqwú pak kněz, ač jen pťemalončko
pokrmu a nadoje pošiti mohl, a i ztohojesstč
wire se rozdoliwal, pťrce za wsseckojnnl poo
dáwaně každčuw, jak poskawssťnn tak pťinássex
jiciuu, 8 nejwčtssi pokoron dťlowal axBoha
o pťečaskými wzdechy a hojnými skzami prosil,
alw to onťn dobrodincům Uedeskými poklady
odnťniti ráčjl.

Wůbec ťici lze, že prodlonženi zápafn Zau
nowa dylo jednim toliko nepťetrženým modleu
nim a swatým rozjimánim, pťi čemž nildy neu
lwlo na Uěm nejmenssi známky nelrpěliwoski
ani w skntcich ant we skowich pozorowati, aleu
drž projewowal weždy mysl jasnon, utěssenon
a klidnon, nikdy nestěžnjic sobč na krnté boleo
sii, kteréž snássel. Takowěto trpčliwosti a kltdo
nosti myslt obdiwowalt se wssťckni, kteťiž jej
nawsstiwilt, aneb ťteťi z jeho námých a pťáu
tel pťt nčm děle potrwali, i lawali jemn ee

,



Zanowa jlrpěliwost. 971

frdcem soUstrastným: ,Qtče duchowni, jak tťžké,
jak newýslowné Wy snássite mnky!e Načeš on,
wetmi kltdně odpowidalťka: „We wssecht ncjo
wůssich mnkách mám pťewelskon útěchn a neo
dbámržáduých bolesti.e

Ze tato pťeweliká útěcha byla owocem
jeho wroucich modliteb, nelze ntkterať pochyboo
wati. Už co pachole weden byl od pobožné mao
teťe k modleni a tato pobožná mysl rostla
spoln ů nim, čim wice profpiwal w letech.
Učiněn byw knězem a pastýťem oweček Chriu
stewých wezdd skrze modlitbu spojen byl šBoe
bcm. Na skťiprt wtfe co na nějarém kťiži a
krntě roztažeU jsa ani wywětěnim ondů, ant
pálenim těla, ani diwokým kťikem tážicich se
mučitelů od modleni se odwrátitt nedal, leč
Ua kratičkou ebwilkn, kde jim odpowidal. Wssemt
mukami nemoblt tyrané mysl jeho jinam než
k Bohu obrátiti, tak že ts na něm zcela se wyu
plnil wýrok Moudrého: ,Dusse fprawedltwých
jsou w rUce Boži a nedotkne fe jich mUka
fmrti. Zdálo fe očim nefmyslných, že mrou, a
pokládáno jcft wykročeni jejtch (ze swěta) za
trápeni, a to, kteréž od naů jest odjiti, za jwyu

hlaženi: ale oni json,w pokoji. N jestliže pťed
lidmt mnky trpěli, nadčje wssar jejich nefmra
:elnostt jest pan.e
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šo š Ju, pťňlad zbošučdolnčzc, doldll:
čxje lnlřun sdňj zuipaď, a jcst od loč

mňň o dclřldu ňctnn pochowňn.

Bdl:l: dak Zan Smckander po wsseckydny
Fadc:a serčdo hrrliwou modlitdou spojen ďBol
!er: :w rčcr ndni, kde tčlem hynollcim dor
;r:nl k lečurlelném, wěčuťlml žiwotn, poe
;!rčdoml dneda swčdo k Bodn, alw tak dusse
llěie cd:dočťwald w Bošim pokoji. Brotqž
;duňa ua něn pošorowáno, že, když se zdal
dckr::rě dťwari„ w mdsii se modlčl, a tnddj
se jako !řtůow:m ňalo n okolostojicťch: Sare
kuder duď dťťwaje se modli aneb modle fe
dřun:

Rwodl rě owssem Jan kolena swá kmos
dleni sklomri, wžddt pak ani sám bez pomoe,t
fedčli. ani š jedné sttam,o na druhou fe obrao
rxrx“nemodl. núdrž musel leže modlitby konats.
Čdrčje dssak dťece swňj drewiáť čtli swatěhou
dtnko se modltti, prosil pťistojirť, aby jej Uos
rťkud kseděni w lůžkn pozdwihlř, aned na
nizknl lenossku posadili, aby z drewiáťe na stox
lici pťtd ntm doloženčho modlitby ťikati mohťx
klwé Cťrktw swatá na každý den knězům uu

kládá. Liňd w brewiáťi mn obracel quluwče
zcň Rndolf Mandel aneb jeho ssesitleta dceu
russka, která, čddš už wdowou byla, řwsse toto
žiwotopisri Sarťandrowu, faráťi Swarcqwi
wdprawowala, a kdpš ani tato anl otec pťllox
men nehpl, tedy mučenik Boži nemoha rnkon
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oloracett listy, činil to jazykem, “což widonce

pťi,tomni spolnwčzňowé k hojným pohnnti bylt
am

W těmže žaláťi bhli tehdáž také zatknnti
ťeholnict KartUsianssti, kteťi w ten čaď od stau
wůw odbojnických podezťiwáni jsonce z účastt
wpádn Bolanů a Kozákůw, ze swého jesstč
nedostaweného zklásstera we Štipč pod zámkem
Lnkowem wyhnáni a do žaláťe w Olomonct
Uwržent byli. Tt spoln fe modlice hodtnty
swaté nemalon tim půfobili radost Zanowt
Sarkandrowi. Widouce pak náramnon jeho
těla zemdlenosi a mizeni žiwotné sily prosili jejx,

abp sobě Ulewtl, dokládajice, že pro tak zema
dleného kněze nestáwá wice zawaku, hodinky
ťirati, še pro něho ponhé wzdycháni k BohUw
whsli posiačuje. On wssak brzy bolestným pou
hlcdem, brzy snahon polibiti jejich roucha, brzy
lahodnými proskami hleděl je od takowého
zrazowáni odwrátiti, anobrž t hlasitť wzdychaje
wolal še žalmistoUBáně: „Zpiwati bndn Hou
spodinU, doknď žtw bndU. KU Bánn w trápeni
wolati bUdn a on mUe xwysldssi; on wywede
dnssl moU z jezera strasti: jjcazyk můj po celý
den pamětliw bude sprawedlnosti jeho a nezaa
mlči jeho chwáln. Q nejmtlejssi otcowé, chwalte
semnou Hospodina a oslawnjte jmeno jeho bez
nstáni.e Tčmito a upodobnými wyňatky ze žalo
můw nejeddoU je pohnUl k slzám a k horltn
wěmn spolumodleni o Uim.x

x Bylot pak zjcwno, že pťirozeným během
wyléčen býtt nemůže, byt i febe dowednějssi
lekaťowé nejwýbornějssich prosiťedků k tomu bylt



Zakw. W jrjčch„dťitomsii 17. bťezaa(UW)
d uct uezt desacoua jedmictol hodiaoumor
dlů se jesstěpolofrogwitelnť sipwažalutňowa:
.Odraňž se dnsse mi w odpočtlutx fwč: nebo
.ýespodu dodťe nččnčlwdč. Redo wycrhl dxjř
m od furů„ očt uč odsiz, uohhuéodpčdn.
Lut:t se budu xýofpodču w črajinč žťwých.e
B co donwdltw se wppustů ňsse dusi swon a
lfuleánjsaa:Zletsir.. .

,Tak se ňal„ Zane, dl pkkuěaejdlmějssi
žtwotoptsec jeho Swarc, faráť .ýolc,ssowský(od
r. 1869u1899) „kalolilůn cti a siawoxz kacio
řňn a mččrelňx swým zahands:eren a pťee
lqožňelem; siadým n wiťe začčnčl,lsilole stojie
euu pewnúm sloupm; qadasicm a ewicku
wzorem, witězitelům radoskl, Holessowské ctrkwt
a owečkám chlonbouda potťssenim; pwssem lan
mnťjssamnáňnpcňm swýmučitelem,chram Buuw
Marie w Qlomouct, počestné radč, a odcč tao
mťjssi drahocenným pokladem, žalaťůw zaswču
titelem; pastýťům dussa odražem člli wzušrm;
městu Skočown we Slezsku drahou pamatkun;
slawnémU rodn Lobkowicůw núláč!cm;u rodn
sslechrickémuRotalůw (jenž sobť weltďni naa
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dánimi čili fundacemi a siawenim wýtečně záo
sknhh o farn a hlain kostel Holessowský ziu
skal,) pťedmětem lásky a úcty, celé. Morawě
drahým rubťnem: Bohu, andělům a swětu diu
walolem.el

Drubého dne po jedo úmrti stáli katolici
na tom, aby tčlo mUčeni!owo ze žaláťe wyn
nesseno a slUssně pochowáno bylo. Majice w
čele Zana Scintilln, soudce městského, prosilt
komifary, kteťi Zana mučiti dali, aby jim dou
woleni k tomu Udělili. Dofáhli ho sice, ale
nikoliw bez nesnázi. Bl tn Už tělo mnčenia
towo do domu pobožné wdowy Swčtlikowé
zanesli, we knčzské ssaty barwy čerwené obleklt
a do rUkoU jemU woskowý kalich a patenn
dali; zpiwali také žalmy U rakwe a pťiprawoa
wali fe k osmé hodině, o které pohťeb jeho
(tťetiho dne po úmrti) wykoncin býti měl.

Když tak wssecko pťichystali a Už na ras
mena ralew wložčli, aby ji zanesli do kaply
sw. Wawťlnce we farnim kostelePanny Marie,
tn mimo nadáni jede okolo ,nowé wčržeél tyo
ran Hartmann zBUchheimU a wida tak četné
fhromážděni a slysse žalmůw zpiwáni táže se,
co by to znamenalo? Dowědťw se pťťčinyrozo
jitťil se a 8 whhrůžkami kázal lidU, akxy fe
wrátil domů a od slawnčho pohťebu Ustal, tčlo
pak Zanowo aby Ua pťedesslém mistě se poUel
chalo, až by páni stawowé se Ufnesli o poa
hťebn člowěka, kterýž prý padoUchem a zrádr
cem wlasti byw, pod sslbenici by pohroben býti
zaslonžil. Když pak komssarowé wěc tU whssen
tťowali, Ukázalo se, že hlawnim strůjcem skawu
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nébo pobťelw Saňaudrowa ludl Zal Sáne
tilla Na něho tedd nejwice !omčsarowé tt 8
celon radou lnteranskon newražtli pralda;e, že
wčc welmi podezťelon podnikl. l jeltkož prý
ufmrcenec dyl wězněm panňw stawůw, trdh
jak městskčmnfondci tat wssw ostatnim jeho
pomocnikúm (katolikům) prý zadowidá fepťifně
pťed rozhodnntim panůw stawůw wBrUě fhroa
máždťnpch n wěct té nčco pťedfewzťti.

S nesmirným bolem zanesli tedh katolict
z poslnssnosti tčlo mučenikowo nazpčt do dom
dotčené wdowy Swětlikowé a nložtlt je oe
wssemožnon úcton w jedné swčtnicl Ale bolest
jejich dyla brzo zmirněna nenadalým potěssen
nim; nebo z čeho katolikům náramný zánmaa
te! pojiti mčl odtud wyplynula jim netnssena
tadost a čest, dronasledowatelům wssak haUda

:ad,.zlost Tělo totiž cnhodného mnčeniťa, kteréžwžaláťi dlouhými bolestmt a neztrawowániw
zemdlené az hrůznč we twaťi zbledlo a ode
hniti údůw téměť nesnesitelný puch wydáwalo,
nyni po sedm dni nejsonc pohťbeao anobrž
zrakům wssech nawsstěwowatelů wystaweno naa

dylo barwy žiwějssi, čerwené a wydawalo
zwlásstě libon wůni Doswkdčowalt toho žiwoe
topiscowiSarkandrowU faráťt Šwarcowi, když
jesstě w QlomoUci Ua winici Bánč pracowal,
pťemnozi neúhonni katolici kteťiočitč mrrwého
Sarkandra widčli a zapachn onobo zblňlt,
dofwťdčowali tobo fon wiron a fwým fwčdor

mim ZaU Scintilla kterýšdrwelipo fmrti Sarr
kandrowě o jeho slussný pohťeb dečowal mrtwé
tělo jeho w roncho knězské oblékal a o réto
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ltlwwůnt z těla mrtwého plynonci jakož o jeho
zrnměněni prwni kardinalowč Dietrtchssteinowi
zpráwnllpodal.

Co zatim w Brně pani stawowé o zále:
žitostt pohťelmi rokowali, Ualěhali na ně čatou
licl profbami skrze zwlásstni pťimlUwce, aby
jtm dowoleno bylo, tělo Janowo na skUssněm
nž wýsse jmenowaném mistč pochowatt. Blle
teprwa po osmt dnech obdrželi odltchohejdtmana
Morawy odpowěd, že směji sice na dotčeném
mistč tělo Sarrandrowo Uložiti, že fe to ale
beze wssi slawnosti státi má. Shromáždilt fe
tedy katolici dne 24. bťezna ráno o ssesté hoo
dině a bez odkladU jako pokradmo zaneslt tělo
mučenikowo do kaply swatého Wawťince, kde
obět fwatá a pťislussné modlitby pohťebné wyi
konány a tčlo slnby Báně 8 welťon pobožu
nofti k odpočiwcini Uloženo. Už pťt tomto pou
chowáni, jar faráť a děkan Leonhard Mayer
wxe knizce r. 1:637 podrUhé wydané wypran
wnje, oslaweno tělo Sarkandrowo mnohýmt
diwy a zázraky. Nelw žena siepá nabylazrakn,
mnž na rameně ochromělý dťiwějssiho zdrawi
a mnozi jini jtněho dosáhlt dobrodini.

š. 23. Pomsta Búnč stňjú protiwnt!y
Janowy.

Newinnon oldělxlržiwota Znna Šarkanr
drowa dowrssili odbojnici a kaciťt mirn fwojt
neprawosti, a nž nž bližil se den hněwU Bon

žiho, aby každémn odplaceno bylo podlé skntkůx
jeho; nelw po nťkoltra mčsicich poražent json
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od Ferdtnanda ll. odbůjcowé a fpolu ncpťar
telé Eirkwe na Bilé Hoťe kaciksstistawodéa
kazatelé wyhnánt ze země a wydány zákouy k
rozssiťeni wirh katolické Atntnopčt chrámd,
koleje, semináťe, klásstery bnď katolikům wráa

ceny anebo z nowa wystawčny, půwodcomčd
pak usmrceni Sarkandrowa nenechani bez trestu.
Zak už praweno byl kardinal Dietrichsstrin
od cisaťe ustawowen zemským hejtmanem Mou
rawy a fpolu fondcem odbojných stawůw a
tudyž t sudim wssech půwodcůw mučeni Saru
kandrowa Zejich statky byly konsiskowálw, důe
siojnost sslechtictwi jim odňata a jejich jmcna
a podobizny na pranýť co jmena a obrazy
zlopowěsiniků pťibity Bl hle! sprawedllwýn
dopnsstěnim Božim, wsslckni tito odbůjci a jea

jich rodowé druhdy weleslawni bidně zah m:lj
Pťedewssim co fe týče úhlawniho nep telc
Sarkandrowa pana Bitowského, wi fe 8 jt
stotoU, že po bitwě na Bilé Hoťe pťedwidaje
odfouzeni fwé Utekl z wlasti a potnlowal se w
řiss: německé kde w tťicetileté walce prott cie
saťt Ferdinandowi wťelý podil bral horliwě
bojUjic pod praporci sswedskými Statťy jebo
Už byly dáwno skonsiskowany a jmeno i wy
obrazeni jeho na pranýť wystaweno; w lei
cifaťských proti Šwedům pak podakilo se neaz
sstm Bltowského zajmontt a k sondn do wlastt:
dostawiti. Když pak do Brna jej dowezli po
stawen byl rownčž tak pťed domem kardiuala
Dietrichssteina prawého fondce fwého, jako
druhdh Zan Sarkander w Qlomonci pťed doo
mem neprawého soUdce stál. Zak .ntle ho kara
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dinal a spokn hejtman zemský z oken zočtl
oslowil jej, jar di žiwotopifec Sarkandrůw
Swarc w morawskémjazka ť!a: Už jsi zde
ptáku?e Bak obráttw fe twáťř swou zafe Uax
zpět do swětnice k oťolostojieun pánům, žalostně

wolal ťka: Bl což jest mnčajemU kdyžmého
Sarrandra Už nem! Běda! Bčda! kde jsi můj
Sarkandťe! můj otče Sarkandťe! kéž bychpro
tede mohl Umťiti!e Když pak bolest jeho se
Umčrnila, rozkázáno aby Bitowský dan byl do
wězeni, kde wssak nebyl trápen hladem, Uýbrž
častowán z tabuly kardinalowy, až pak podlě
zátona fprawedlnosti co welezrádce a ttopitel
mnohých Ueprawosti odsouzen k smrtlu Stata
hlawa jeho byla Ua staré židowské (teď Feru
dinandskoU zwane) braně wywěssena na wýe
strahu a na postrach wssem odbůjcům Statky
jeho: Bystťice, Brusinowice a Dťewohoňice
koupil Wáclaw kniže z Lobkowicza10000zl
Manželka pak jeho w nejwětssl chUdobť žila
we wsi Rosstěni, jedinč almUžnami fwých býu
walých podaných wydržowána jsouc, a několil
letpťed dosazenimžiwotopisceSwarca na farn
Holessowskon w nejžalostnějfsi bidě Umťela

Hartman Buchheim pak sotwa o poražce
odbůjcůw na Bilé Hoťe se dowěděl nemefskal
wsseho nepráwť nabytého statkn zanechati a w

čiré noci Uprchnouti Bročež co Uejrychleji na
kůň se wysswibnuw Ujižděl z OlomoUce do ciu
zich zemi, dobťe wěda, že co hlawni pletiebáť
jenž tolik Ukrutnosti byl spáchal také wčtssim
trestem za to odbýwati bUde Z zmizel docela
swčtn, aniž kdo wice o něm ěeho se dowědčl.
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Stasky jeho dyly skonsiskowámpxa jako on o
Sarkandrowt prawil, že pod ssibenici prý por
hťben býti zaskubuje, tak práwě jeho jmeno a
podobizna na ssibenici co jmeno a pododizna
zločince pťtbita. Manťelka pak jeho skoro poo
ssectlá, která druddy z pofwátných patenjtdala
a z kalichů messxlďch oila, Uteťla do lesů a tťo
kala po horách U Sternberka, kdež pa! sprar
wedliwým Božim dopnsstťnim bladem zbynnla.
Nejinak t šmizela jmena jiných ddrnl,wy ska:
wných rodůw, jejtchž potomkowé w nefpraweo
dltwém odfoUzeni ZanwU byli podil bralt.

C. 24. Jml prawý múčeUťlBúně.

Qbrarimeeli zťetel jedině k tomn, že práu
wč wyličeni prottwnici nassemn Sarkandronši
pťedewsslm wpád Koǧákůw do Morawy wdťts
xtalt: mohloby se nám owssem zdátt, že ctihor
adný skuha Báně toliko pro podezťenipolitického
prowtnčnl od nepťátel fwých trýzněn byl. Awssak
podobné zástčry Užiwáno i pťř obwiňowáni saǧ
mého krále mnčenťků Zežisse Ebrista, na něhoz
židé pťed Bilátem žalowalt ťkouce: ,Tohoco
jfme, nalezli, an pťewraci národ náš, a
brani daně dáwati cifaťi a prawi fe
býtt Christem !rálem.x u Bonťit lid dUčepe
wssem anstwu, .počaw od Galilee až sem
(Luk. 23). u Byt tento nebyl zločtnera
erydali bychomho tobč (Jan. 18, 30).e A
pťece pod tonto ronsskon wýčitekpolitických psoe
wtněszť ukrýwala se toltro horouci zásst nálwn
jenska. Bodolmě i aposstolé loUťlčemt Ua,
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zýwáni a tresiáUt co zločtnci, jako n pz
sw. Bawel a Sila we Filipt na které páai
ziskuchtiwi pťed úťadem žalowali ťčoUce: Tito
lidč bouťi městonassee (SrUt. ape 16, 20).
uu Nrjinaki prwni lťeskané obwiňowáni ze
zločinů, na které ntkdy ani nepomysltli; nebot
slonlč nepťátelé cisaťUw, zrádcowé wlasti, ne:
sslechetni ditek morděťi a Ukrutnici z lidského
masa fobě prý poťrmy sirojici, po wečeťi pak
swětla hasici a nečiste hanebnofti páchajici

pťece i zde proti kťeskanUm brojeno a jich zkázd
wyhledáwáno jedině pro náboženstwi, které
zUťtwým nepťátelům jejich se protiwilo, a
tteré ttto zcela whhladiti Usilowali. Tar
nž tenkráte krkawci (swobodně) létali, an
(tissi) bolochi w léčťáchwázli ?l rowněž tak
i pťt Zanoroi nassem wytýkáni wpádU Kozácké

o toliko pokličkoU bylo pode kteroU se Ukrýe
wal had jedowaté nenáwisii náboženské.

Nenáwist tato jafnč prozirá ze wssech
dějů čafn toho Nejprwé nemohlo miUouti
zrakU nassich pťi pozorowáni dwonstolého zá
pafu Uáboženskéhona Morawě a w Čechách,
že wssecky skoro Události těch časUw jsoU pod

statoU náboženské a že w nicb Uelzetak
snadno, co občanskeho jest, děliti od nábožen

ského, jelikož wěci ty pro wýhradnoU skoro
nadwládn mdsslenky náboženské weždy w jedno
fplýwaji Znamenali jfme též, že Zan pťede
wssemi jinými knčžimt wywoliwán a posilán
jUa mista kde Už protestanti temťř wybráno
měli a že prawč proto nž pťed poUti Často:
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chowskon wyhledáwáno bezžtwoti jeho
wřdino w něm odnůrce, ťterýž nejhorliwčji

dussez osidel protestanttsmU whchwarowal a
Cirkwt katolické wracel ty, ,kteki wně lwli
zbaweni jsonre (dle sw. Cyprčana) šiwota
Christa praménťy mtlosti tolifo w žahradť
Cirkwe swé wyponsstčjiciho (Wiz 8 14 str
915 920)

Sám Bitowský hlawniprotiwnikjeho
winčl jej, že w kázani Ua protestanty wssemožnť
dotiral, wiťekatolické i tam průchodzjednáwal
kde ji nž wice nebylo, že za pkičiltou náa
božeUstwi w celém dalekém okoli rozsiwal
simě nefwornofti a růzmc že whpadlěšCirkwe
katolicke do lůna jejiho nawracowal a práw
fwých cirkewnichpťeš pťiliš hájil Betr Ko:
pťický wytýkal mu podobně že prořrsiantům
pohťebn kťestanského nepťal, nántU katolickon
o pokáni a wečeťi Báně proti neratolikům
twrdossijně zastáwal a po wypugeni Bratrůw
t luteranůro jesuity do Holessowa uwedl B n ch
hetm osupil fe naň diwoce a lál mn že
jmena Zežiš Maria a Anna w pťebolestné
muce wzýwal; a Žernowský žadal od něho
konečně i wyzrazem sw zpowědi pána z Lob
kowtc ťta: Wyznej a powěz wssebez obaln
nebo jsme pewně odhodláni wyznáni takowé
tobť ohněm žhoncim rozerwámma polámánim
oUdU a wssim, cokoli jest hrozného a bolest
ného, wymxtiti.e A co odpowčděl Ua to Sara
kander? Wččné sláwy hodna zůstanon slowa
ta jimiž Zan odercům rekowně odwětil:
Kdybych i wěděl že mne na ttsic kusú roš
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fekáte, že mne železem, ohnčm a wssemi wyu
myslitelnými mUkami zničite a w popel obráu

tite, pťece bych raději woltl wssecko to o Boži
milosti fnásseti lrežň doň málo prott této swau
tosti se prohťefsitt.á Tato slowa byla fpoln
ta posledni, kteráž ke fwým nepťátelům promlnn
wtl, podobně jako Bán aSpasitelnáš, ončmž
di ewangeliUm(Mar. 15, 5): ,Zežiš nic wire
neodpowedčl, tak že se podtwtl Btlat.e Tim
wice pak protč němU zuťtlt nepťátelé, newytao
znjice se ho wice a misio mluweni toliko jej
co nejukrntněji mnčice. Batrno tedy, že prčiwč
tato slowa, jimtš pečet poswálltné mlčeltwosti
zpowědni hájil, jemU nejbolestnějssiho trápeni a
fmrti pťičinila. x

Bťi čemž nefmime též ze zťetele ponsstěti,
že w tentýž čaš, co Zan nkrUtně mUčen, ináu
čelnict katolikůw: kardinal Dietrtchsstein a Lau
dislaw Bopel z Lobkowic, co rUkojmě U wěu
zeni ode stawůw odbojnýeh držáni, aby, wyl
znalaliby Jan mukoU pťemožen, čeho sobě pťáli,
hned lukě k těmto co zrádcům wlasti beze wssť
ssetrnosti pťikročiti, je zničiti a tim witězstwi
protestantismU dowrssiti mohli.

Byli tenkráte šZanem w žaláťi i ťehol:
nict Kartusiansstť, Uěkolik faráťů a sslechticů
též z welezrády obwtněnúch. Broč neznťeno
i proti tťmto od náčelnikňt nekatolitůw? Proč
netrýzněni a nemučeni i oni jako Jan Saru
eander? Batrně proto, že nikdo z nich 8 tanu
kowon úsilownosti a ď takowým zdarem drači
hlawn blndstwa nepotiral, nikdo práw cirkewx
nich tak Udatně a sstastně nehájil, nikdo poo
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lroky protesiantismn tak mocně Uestawtl a ueu
pťetrhowal, nikdo tolik dussi sektám Ua M
rawě newyrwal aprawé Eirkwt newrátil, Uirdo
z nich tak slawně wirn katoltckou ncwyznah
jako Zcm Sarkandere le co máme konočuť
ťici o jeho obdiwu bodném hrdinstwi, o ktee
rýmž poswátnon pečet zpowťdni neporussen
zachowal? Newyrownal:li fe w tomto. bohaa
týrském rytěťowáni úplně retownémll mlčenci
ze země soUsedské, Zanowi Ncpomnckšmn? Neu
stal:li fe skalopewnoU swatoU mlčenltwostč pro
Morawn tim, čim pro bratry Čechy učillěň
Zan z Nepomukn?

A která pak ze spanilých cnosti, jež kt
swatosti náležeji, scházela w Utěssenémjj wěnct

jeho záslnh a sláwy? Lepotwárná stawlxa,swax
tého žiwota spočiwá na rťech welkých zakiadu

nich kamenech, na nichž čtyry rčliťe we,lelměe
do wýsse fe pnou. Brwnim takowým zakladu
Uim kamenem jest swatá wira au prawý to
diamant, ohniwýmt barwami we tmáchtee
hoto žiwota swětélkUjiri a celm nesmiruou,
nadzemskou majicč; drnhým djest n„adčje uoo
prawý to leporam sa fir, modrou ččlt lazue
roon baron se wyznačUjčci a k modrél,mln
lazurněmU uebi poukazUjici; tťetim jest laska
uu prawý to rUbin kráfnč čerwený, ohniwoa
rudý a rúžoskwělý. Na těchto zárladnich lae
menech zwedaji se co welebné očllťe čryry stťx
žejnécnostt:opratrnost, prawýto flnaraa,d,d
jenž nejkrásnějssiswětlon zelenostiqutea a
w koruné žádného swětee Božiho schágeta nex
smť; mťrnost, prawý to lepokam topaňe
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jenž twrdosti a Usslechtilosti se označnje, jakou
wáž i w tUhé a wssak Usslechtilé zapirawosti
sebe amého, bez Uiž mčrnostt nestáwá se zral
čici mnsi; sprawedonst uu ryzé a nejo
wzácnějssčto zlato jimž jedinť možna wsse,
čkm Bohn sobě a bližUimU se dlužime idostal

tečněžaplatiti; sila Ueb Udatnost, bělo
skwouci a pťetwrdý to lepokam kornnd ode
kterého rány meče š otUpeUim jeho ostťi se
odrážeji

A kterého pak z těchto krásnýcha drau
hhch kamenU Uedostáwa fe stawbě swatého žto
wota U nasseho Jana? Snad dtamant neocex
nitelné wiry? Byltě fyn nábožných rodičů
wiťe katolické celým stdcem oddaných, w této

wiťe byl od matky a učitelůw pečliwě wychou
wan, ji fobč z mladi oblibil a zamilowal, ji
pilně studowal aby důkladné w ni wťdomostt
Uabyl; z lásky k ni wstoUpilwe staw dnchowni,
ji Ua kázanich a rozmlouwánich ssiril ji mezi
bloudicimi dorliwě průchod zjedxtáwal ji roroti
útokům nepťatelským rázně hájil ji Ua skťipci
a w plamenných mUkách Udacnš wyznáwal ji
do posledniho wzdechnuti bránil takže ťici mohl
š aposstolem: Dobrý boj jfem bojowal běh
jfem dokonal wirU jsem zachowale

A co ťici máme o drUhém lepokamn moe
drém fufirn, k lazUrnémU blankytn nebrš po
Ukaznjicimn, o nadějt totiž? Brotože hned z
mládi w pokladech nebeských zakotwilo frdce
jeho zhrdnUl zemskými rozkossemi, tělesnol:
swobodon i swětským pohodlim a zaswětil se
jedině Bohn Takto wzaw na sebe těžký kťiž
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Ehrtstůw u kťiž Umrtwowani febe samého
kráčel onzkou toliko ceston a tťsnon brann a
wybledáwal jedině spafy fwé a spáfy fwěťeu

ných sobť dUss“l WsseckU swon naději na Bohn
a nebeskýchdobrách zakladaje podnikal milerad
chudobu, snássel 8 myski ochotnoU a wefelou
wsseliká bťemena nejtěžssich praci a nerozdako
wal se pro fpafu wěčnou i nejrrntějssipodston
piti mnky W nejkráfnťjssim pak lesku šáťtla
naděje jeho w čtyrnedělnim wězeni do hrošném
mučeni Zaka to fwata kltdnost srdce zraťl
se w jeho nmrtwencm obličejt, jaká to milá
fpokojenost w jeho slowich, jaká to dojimawá
Utťssenoň mysli w celém jeho jednani? Ač
pťetrpké snásst bolesti pťece ani jedinké flowo

netrpěliwosti newyjdez úst jeho ani jediný
náťek erywine sez bolných jeho prson anoa
brž slysseti ho ťikatiz: Zá t w tčcbto bolesteeb
fwrchowaným oplýwám potťssenim Slnssně
dojista obdinji se wssickni fpoluwězňowé teto
klidnosti mhsii těto nepťemožené trpčliwosti a
wzděláni jfonce jeho pťikladem ntwrzujč se w
podobných cnosteeb.

Ql což láska, tento růžoskwělý rubin w
korUně každěho fwěcce mile fe lesknoUci? Ne
záťirli lepokam len i w koruně nasseho Zana?
Zedině wroucná k BohU láska to byla, jež ho
k tomn pťiměla že fobč wywolilňaw dnchowni
w čase kterýž wěrnému slnhowi Báně jen kou
ruml trnoon podáwal a wssemi hrůzami jie
stého umučeni co odplaty wybrožowal. Laska
Božť byla tim ostnem, jenž ho pobadal dy
horlil pro čest Boži a nedbaje na žadné obu
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tiže a nebezpečenstwi co swice na oltaťi pro
Boha a spásn fwých oweček se strawowal
Láska Boži byla toU nebeskoU paskou která w
rozniceUých modlttbách, w dčttnném ctěnť a
wzýwáUt Rodičky Boži dnsst jeho weždy spo:

jowala ď Bohem a roztržitosiem fwětskýmk
srdci jeho pťistUpU Uedala. Touto páskoU fpon
jen o Twůrcem swým trwal na modlitbách
dennich i nočnich a neustal w Uich ani w nej

hoťčejssich bolestech; nebo žbawen skoro wefskeré
sebewlády a náramnč ftrádaje na čelém těle,
p.ťeceani jednobo dne erpominul ťikati ho:
dinky a nemoha obraceti lisiy rUkoU činil to
jazykem Synowská kBohn láska to byla,
jež pronikala jeho frdce oUoU swaton bázni,
š lteroU hradu swého fwědomi bedliwě ostťi

hal, hťichn a poskwrn ntikal Ustawičně kwětss
dokonalosti fe nesl, takže po jeho úmrti zpowěx
dlnici jednohlafnť dofwčdčowaliťkoUce: „Nelze

ani slowy wypowěděti, jak welká byla Utlocio
tost, Ueúhonnost a čistota swědomi Zanowa“
Z lásky, 8 kteroU k BohU a bližnimu háral
to pochodilo že nemaje pýcby ke wssom mile

a laskawč se měl a fám na febe jra pťťfný k
jiným byl dobrotčwý a milostdný; že co wěrný
spráwce domn Božiho k tomU prohlidal aby
nikdo z jeho swěťencu na sslrokon cestu zkazy
se newychylowal, a lestnýnepťitel zlébo fwcbo
dila twnoci pilný, abd koukokenějakého nerož
siwal na roli Boži Z tetež lásky to pochos
dilo, že dloUdčci owce z osidel Uepťátelů
prawdy wychwátiti a z falessných domněni a
swodů wywoditi nsilowal že swěťence swé w

42xlu
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poznalě prawdč Utwrzowal a k setrwani až do
konce wzbnzowal že sám almnšen a dodrých

skutlů weždy pilen byl že smuruých potěssowal
padlé ozdwihowal a jtch z nawyklosti zlých
wydob wal, že nemocné ansscěwowal a o
wssecky owečky otcowskon péčt maje wssrchny

siowem a pťirladem wzděláwal Tak položil
Zan náš tťi zakladni lameny kn stawbě swatěu
ho žiwota, an fe ozdobil diamaUtem wiry,an
se skwčl modrým safirem nebeské nadťje, an
záťil rudoohntwým rnbinem čisté nadzemské
lásky

Awssat i čtyry stěžejne cnosti krasně ble
skotaji co nejdražssl lepotamy we winku, jcnž
welebně ozdobnje skráně jebo Bťede wssim
swětělkujew něm utěsseněfmaragd o p atr no sii.

Nebo ď jakon rozwahou posinpowal fodě Zan
hned přt woleUi stawn dUchownibo wťda, že
jemU bUde bditi nad nesmrtelnými dnssemi
jež ChristUš nejdražssi fon krwč wyťonpil
kterým wssak Uepťitel léceti záloh nikdh nepťeo
stáwá? Zar pilně k romUto stawU se pťipra
wowal aby potťebné k tomu způfobilosti nao
byl? A hle! jak dobťe Umčl swým w známost
Uwodiri celon prawdu Boži zúplna, čiUě to co
nejfwčtleji a nejprostěji! Slabssl krmil mléťem

slowa Božiho silnčjssi pokrmem hrubsstm U
wylečowáni chorých dnssi pťimčťenébo Užčwal

lěkaťstwi, U jedněch ostťejssibo a fhnilinn wne
jidajiciho U jiných měkčejssiho a hladssiho U
slabých jtskry neuhassowal ale rozněcowal dťi
mawé ze sna prodnzowal leniwým ostnů pťi
činěl w rozpacich tononci dobron radou podťa
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lowal a wssechněm, aby š bázni a tťesenim
spaseni swé konali, napomábal. Zak wýborně
nměl fobě ziskati lásku fwých oweček a wážnost
t důwěrU fwých pťedstawených, kterým slUssnoU
sice wzdáwal úctU, ale dalekoU wssi podlizae
wosti a plaziwosti! Nebot i w pokoťe jeho
skwěla se welebnš jakási wážnost, jižto zli se
báli a dobťi w nctiwosti měli. Tolikéž wěa
hlasně jedxml, když patrněmu fe wyhýbal nex
bezpečenstwi a Ua čaš Ustonpil, kde toho pox
tťeba wymáhnla, aby wětssi zlo tUdiž odwaro:
wáno bylo; a neméně mondťe sobě pdčinal„

když redějt úťadU pastýťjkého se odťici nežli
Uňleného stádce bez pastyťe nechati chtěl. Bl
jaká podiwnhodná opatrnost jewi fe Ua něm
pťi každěm wýsiechU w žaláťi a mučťrště? Ynt
slowo newokloUzne z úst jeho, ježby nebylo
dobťe Uwáženo a záčonúm BáUě žcela pťiměr
ťeno.

Než t twrdosti a Usslerbtilosti wyntkajici
smaragd mirnostt, kteráž w tuhěm febe sao
mého zapiráni si libuje, Uenedostáwá fekoruně
jeho. Roztomilá zajisié odráži fe w celčm
jednáUi jeho tichost a krotkost, an wsselikon
chtiwost pomsty w sobě potlačuje a pťi samém
horlenť proti bludům a neprawostem nikdh fe
newychylujez mezi Bohem a zdrawým rou
Umem wytkmxtých! Wywracujic bludy na kam
Zanich a rozmlUwách nikdy bloudicich ani slou
wem neurazi, ač dobťe wi, že tito w ssilenosti
fwé wsselikou hanU naň khdaji, jemu Utrhaji
a zloťeči. BodobnoU mirnost jewi Zan, an
w jidle, piti, snn a jiUých pohodlich weždy
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miro ssetťi, w obleku a w relčm zewnťjssku
žádnč gbylečné skwoňnoňi, žádnédo pťepychn a
mamotrarnoňi nešna a we wssem jednani lia
be;uou zachowáwa skromnost. W jakém ale
lesku teprw se skwi mčrnoň jcbo w mučirně
kddš w rukou fwých wrahúw doťce strada?
Sapajt se naň co lira žwěť wychrluji nai
úrr;ku hand, ;loťečeui ou wssak mirnon za:
chowáwaje mysl hledi jich Ukrotitt lahodnoU
pokorru a nezloumou tročliwoňť

Že nad ro jej zdobtla t zlata sora
wedltwost, jež wčrně naplňuje prawidlo:
co komu to tomn u kdoby o tom pochwboa
wal? Zau náš weždy dokornč wssecku chwálu
od fcbe na Boba oťenássel abxo nlkdd nrod
ňal Bohu co; Božibo jeň Zastáwaje prá:oa
swa a šádaje aby jemU dano bylo což jemn
patnlo dawal sám swědomitě i swým čim co
pastýť duchowni jim powinen oyl wěruě a
neunawnť konaje swé swate záwazky a hotow
jsa t žiwot swůj pro jich fpafn obětowatl
Wznesseným protiwnikum fwým wzdawal čest

jejich wyfokému rodU UálešitoU a kdy; jč pa
matowal na býwalou sláwU lieb pťedkú a šeia
dal aby ho Ussetřili Uečinil tobo z ponhého
wssem pťirozeného samomilenstwi, aby nchránil

žiwota fwého nýbrž wice aby jich Uwarowal
hťichU zjewné a weliké do nebe wolajicť nec
sprawedlnosti

Konečně prawili jfme že kdoděláni stawby
swatěho žiwota zapotťedi také pťetwrdého a
nsslechttlehokamenekornndU, fkalopewné
toriž a nepťemožené bohatýrské udatnosti.
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?l která siěžejna cnost w jasUějssim blesku wye

switá z celeho jeho žiwota zlássrě pak z umun
čeni jeho, jako práwč jmenowaná? UdatnoU
zajisté projewil mysl už co jtnoch, když fe nea

hrozil woliti staw, jenž horliwému slUhowi
Paně co mzdn strasti žaláťe a skťtpec tehdáž
podáwal; bohatýrské prozrazowal srdce když
nejradčji Ua takowých mistech se podjimalsprao
wy duchowni kde nejwice mu Uchystáno praci,
kde nejčoice skýtáno mU obtiži, kde nejwice mu
brozilo nebezpečenstwi Rekownosti dyniťal
čdyž weždy w prwnim sstkU bojownikůw Wánč
stoje witěznč rytěťowal pro čest Boži i sláwn
Eirkwe když sám pťemahal tělo fwe a pťeko
Uáwal lákadla swůdného fwěta, když maťil
chytré obmysly zleho Uepťitele Nikdy wssak
tato cnost jeho w takowé fe nezaskwěla zaťi,

jako když UezlomUoU trpěliwosti a newýwrato
non stálofli Unawowal zuťiwost nesprawedlic
wých soudců maťil úskočné jejich zámdsly, wi

tťzně pťe!onawal jejich hrozoy a w nejkruc;sich
mukách žádneho diwedo pokťikrč bolestt se ne:
dopustiw samým wrat:Um wynUttl obdiw, fobe
pak wydobyl palmn nejslawnějssx.ho witězstwi.

š. 25. Jan Sarkcmder dochúzi pocty wc:
ťcjné a obccllé.

Tak dossli nepťátole Sarkandrowi fpra
wedliwébo zahanbeni a trestu, pamatča pak
newinného mučenčka Božiho wždy wice osla
wowana a zwelebowana Nebo mč,ňo ouo
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sušňi se doňaci nťco z praedu zwč, na ntž
lňuřje jeho krre !yly padlp a ktera skropenq

l!nně sewťného. Z těhož skťjpcečili siom
n.lčho rdťe;áwány od poltniků tťťskh8 tao
kodcu pili, še zuotťebi lwlo sloup tm ohrao
!etli7 alw lskawičlúu odťezáwánim konečnť doa
rňa nezuizel. stoce nrozeni páni a welen
nčni nužoxrě za sslěsti si to pokládalt, že uwu

bol u s,ebe mili skiinky š pisken šjeho ,zalaťened ssatečky jeho krwi zmočen Nabožlý
Randel, o němž již mlnweno, podal ltrdtu
nalowi Dietrichssteinowi darem praxidloda obo
wazkp pronsknnté dnisem a lrwi, lteré z tčla
nnčenikowa w posiedni jeho mdlobť pkebojuč
wykapáwaly. Ostatky tytoddal kardtnal Dteu
trichsstein w sakristiistoltčnéhochrám nschoa
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wati ale za času dobyti Qťomouce od Swee
důw byly ostatky ty bodužel 8 jinými drahou
cennými klenoty Ukradeny a pťissly we ztrátU

Bťeo to wsse hrob Sarkandrůw pťece

weždy zůstal slawným a nawsstěwowán od neja
wyšsslch knižat cirrewnich, kteťiž za čest fobě

pokladali, hrob ten zwelebitt a za mtlost, že
mohoU swatých osiatkU jeho se dotknoUti Už
knižebiskupKarel z Lichtensteina který
44 let po smrti Sarkandrowě dosednUl na
stolict sw Melhoda w Olomonci prwni krok
Učinil k ijednáwáni o jeho kannisaci (wy
hlássenč za swatého) Za toU pťičinoU wydal

list, 1imž wssechny děkaUy, faráťe a ťeholniky
we swé diocési wyzýwal aby fneslp peUěžité
pťifpěwky k ozdobeni kaply sw Wawťince kde
tělo Zana SarkaUdrowo uložer Sto let
po Umnčenisthy BáUě r 1720 kardinal Wolf
gang ze Schrattenbachll slawnéwykonal
ohledáni rakwe a ostatkůw mnčenikowých we
pťitomnostř Hipponského biskUpa a fpolunámčň:

nika swěho hraběte Frantifska z Braidy M:
kolik let pťed zawedeným poťadným wyjedUá
wánim o kanonifaci Zana Sarkandra pťissel
kardinal Ferdinand Troyer arcibiskupQlo:
moncký (od r. 1746ou1758) 8 welikým průe
wodem magisiratU a prelátU do kaply sw
Wawťince anssliwit a otewťit hrob mnčenika
Báně a hle nalezli kU pťewelikému podiweni
a potěsseui swemU, že rosmarinoroý wěnec na
hlawě jakož i spáury a čelisti ďe wssemč znby

a š welikoU části kostrd nebyly nikterak porUa
sseny; osi kosk zlomena a mnohé zlomky kosti
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nesly na sobě známky odně a mnoho šfedlé
nmterie která dle úsnde lékaťůw byla plet a
krupnik čilč oduka šehem wdschlá a která dle
fwědectwi přisahou potwržexlébo wznesseUých
mužú nejlibeznějssť wddáwala wUni.

Bamatťa a hrob ZanUw tnddš weždy
wťtssr nabýwaly pocty Wěťicč jak z Mora:
wy tak z ďoblizkých krajin nessetťili šádných
obéti abd Zanowi Sarknndrowi oswědčilifon
Ucrn Chwála jeho opčwowána w pčsnich,
čest jeho zwěstowána Uábrobuiminápify, obrašd
afochy jeho zhotowowány, pntowáno a zasli
bowano fe jemu, pťčnásseny zlaté a stťibrné

dard, zawěsseuy podobi;ny na brobě a na
mistě jeho nmUčeni skládány wersse a báfně
a modlitbu w Uichžto se lid 8 láskoU a dň
wěrou do jeho ochrany a pťimlUwy U Boba

odporoučel Kwpla, kde Uloženo jeho tělo
oxdobena nčkolika Uapify, které zwěstUji jeho
slciwu Tak Ua kameni náhrobnim wyryt tento
nápiš: Ctihodnémn panu ZanowiSurkandroo
mi že Skočowa cirkwe Holessowskc nejbedlia

rrějssimu strážei jenž žiwot paflýťskoU péči wec
lenamahawý slnwnoU fmrti w nejtěšssich mue
kách co Uejnewtnněji pro forawedlnost snesseu
ných sikastně dokonal w Olomouci dne 17
bťeǧna roku spásy 1620 e Na jiném do sičny

zazděném kament w téže kaple sw Wawťince
čte fe nápio lxd jeho bratra Mikulásse kanowu
nika Olrmonckčho druhého roťn po smrti Zaa
nowě festawený a tam worytý:

j„WelebnémU xmml Janowi Sarkandrowi
ze Skočowa, silpososiemistru, faráťi Holessowo
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skémn, slawnémn Christa mučeniku, nejmileja
ssmU bratrU fxroěmU. Qroduj za bratry a

wessleré pťibUzenstwo, blahoslawený mučeniku!e
Nalézáš w těto obětt pod timto ťame!nemu

schowané, katolický čtenáťt mUše dUcha Waa
wťincowa jejž ze skťiprewisiciho žádné útržky,
prowazy, nerwú a žil pťetrhani, sira, smola,
pryskyťice pťemoci nemohly, aby jednak skrytý
doklad sw. zoowědi zradil, jinať aby Zeho
Weličenstwu cisaťi wěrného hejtmana Morawy
pana Bopela wěroloumým odbojným tyranúm,
lichohejtmanowi a direklorům, sám newixmýnewina
Uého Udal co zrádce wlasti z Uwedeni Kozákuw do
Morawy podezťelého Zeho tělo ač wesskero
a na útrobu ď několika kostmi Ustawičným
zažehem podálené a po ofm dUč nepohrobené
podiwnou libowůni čich nábožných občerstwilo
Twáť žiwěho wyzáblá a bledá na mrtwém co
růže čerwena se Uťázala To a mnoho jiuého
wyznáwaji oččti swědkowé Qlomoučtč ťatolici
jenž od tak ťečených kacčťUw pro tebe, Ferdte
nande ll. pťeslawný ciraťř nejhorssich wěci zaa

kusili ?lť fe zarději krwolačni kaciťi: jestliže
dyš o tom nabožný čtenáťi pochybowal tedh
(dofwědči ti to)

Hlaď mučeuika trápeného a páleněho:
Duch plamenem hárá ano jest nade ohně pla

nouci: ,
Eož plamenyk plamenům jesstě wy dati

chcete?
Zdaž chcete wy mne zkazit? Plamenůw neu

množte; než ohně
Kliďte; znlčen jsem dost, můjli plamen je

zntčen“
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Na průchodnim oblonkn siaré kaply prawě
nad brobem postawen tento nápiď: Ctihodný
pan Zan Sarkander ze Skočowa, faráť Ho:
lessowský, wýtečný zápafnik a slawný Cbrista
mučenir co witěz Umťeldne 17 dťezna162o e
W jiném krUhu téhož oblonu napsáno: ,Bo
hťben wssechen očersiwělý a zarndlý 24 bťezna
1620e Wedle hrobn Zanowa ke stěnť wi
děti náhrobni kámen š napifem, jenžtam jeho
dratrowi Mikulássi kanownikowiQlomonckémn,
dwě lěta po Zanowč zemťelěmn postaweU bhl
a kxterýžzni takto: Etihodnému pann, Mikn
lássl Sarkandrowi ze Sročowa, stoltčného chrei
mn QlomoUckého kanownikowi a nejhodnějtsimn
cirkewnimu dustojnikn který mrawůw neporn
ssenosti a žiwota čisiotoU slawnoU fwého nej:
nxilejssiho bratra fmrt následowaw, pobožnč ro
Bám: ufnUl w Qlomouct dne 27. listopadu
roťU nabyté spáfy 1622 e

Bťiležitě podawáme zde listinu bratra
Wawla Sarkandra, která nejjasněji fwedčč o
zbožnosti a o Urwýwratnékwiťe katolicképťitulx
nosti Mtkulásse Sarkandra posléz kanownika
Qlomouckčho jakožo šbožném katolickémduchU
wssech bratrúw blahoslawenre nasseho wůbec

Spiš teU jest onalisiina fnndačni, o kterě

jsme fe na str 902 (š 13) zmintli Zest
psána w nassem českomorawském jazyku a zni
takto:

We jmeno swaté a nerozdilné Trojice
Blmen Zakož jest dobré daměti kněz Miknláš
Sarkander, pan bratr můj wlasini, epťedně k
tomu směťowal a o to wsselijakoU bedliwosti
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Usilowal, aby to wssecko, cožby z požehnáni
Božiho mčl a po fobě zanechal, zase ke cti a
ebwále Boži obráceno bylo, tak i já Bawel
Sarkander Skočowský, měsstěnin a obywatel
Bťiborský, po panU bratrU swém postnpowati
minim a postUpUji. Ban Bratr můj na hoťe
jmenowaný okolo léta 1599 pro dům chndých
žákůw, kteťižby pod moci 9. 9. Bocjolčdjď .ješu
(jefuitůw) zůstáwali, a w jich sskoláeb Olon
moUckých fe Učili, darem položil, a 9. Betrowt
KoUentinowi, ten čaď rektorn koleje QlomoUcké,
dwě stě zlatých počtu morawského odwedl,
druhčho pak časU též zafe jiných dwě stč zlaa
tých též týmž oumyslem pro týž také chudých
žátůw dům darowal, ale že jesslě těbož léta
1599 (ani potom až do léta 1622) žádného
takowého domn nebylo, na tom jiš od drwniho
roloženi tčch čtyr sta zlatých o Be Rektorem
a š jinýmč zůstal, aby takowé penize darmo
neležely aneb Utraceny Uebyly a nezbynuly,
žeby jich ťlássterU Hradisstskémn bližměsta Qlou
mouce na wěčné čafy k Užiwáni dali, a zntch
každčho rokU platy brali, zjednoho sta po ssestt
tolaťich, coby se pok koli, z nich těch ourotůw
nafbiralo, aby oni tomU sebraněmu oUroťn
nstdy zaháleti nedali, ale aby je zafe bnď pax
nům Qlomučanům neb jiným k wěčněmU uži:
wáni a za nč domn chUdých žákůw placeUi odu
wozowali: pťibýwalo tehdy každého léta těch
ourokůw i dále růfti mělo, ažby ten dům naa

stal. Boněnxadž pak tobotojižpominnlěho1622
léta ten od dawna žádostiwy dům nastal, nen
malé, nýbrž weliké potesseUi pan bratr můj z
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todo měl i hned jesstě za žlwobyti fwčbo Uaod
ťidtl, aby k oněm čtyrem stůmzlatým na hoťe
položeným dodáno bylo sseň fet zlatých, ta!
aby hlawni fuma sloUla totižto jeden tisrc zlal
túch počlu Morawského, a téhož domn ebnu
dým žákům na wěčué wyžiweni zůstáwala, jao
kož je potom páni poručnict 9. Coor io mou
rjuic:i, tehdáž rektorn koleje Qlomouckc, w mš
pťironmostt odwedlt a w jeho ruce dodalt
fnašně pťt tom nebožtila pana bratra měbo
nstawtčnou žádost a wůli dťiwoznjice a šla
mčstť jeho žádajice, abh w témž domu ebudych
šakú wždycky misto a pťedek měli chudi nassl
žáčkowé, tito pťeduě z pťátel nasslch, potom
Skočowssti, po nich pak ťreťikolt z Tťsslnskébq
kraje a nadosledd Bťlborssti, což wsse za dobrc
Uzual ň. 9. Nektor, jakož tehdy pan bratť
múj, dobré a swaté pamťti ďe fwými wěcun
ctt a sláwy Božč a podlé toho obecnébo dož
brčho kťeslanského wohledowati Usilowal, tak l
já náslrdnjic pana bralra fwěho fe snássim a
žádoňně postupuji, aby se w tom jeho žádost
a má dobrá wůle whkonala, totižto aby xtenco
liň města Hradisstě ze dwou tisic zlatých počtn
Morawskébo, kterýž na nebožtika pana bratra
a mne, fwčdči, a Udni mnčofamémn w moct
pozústawá, ročUých úrokůw od nich Hradisstae
nůw k placeni náležejici,chtěm 3.3. 9. 9. Zuo
ciotmiš .sošu koleje Olomoucké se dostal a jim
ode mne odwedcný w mocč zůstároal. Talto
tebdy (ctihodným otcům towaryšstwa Ješťe
ssowa) Z. ťť. 9. 9. 8ooiomio .jogu a pťedně
U. 1). stooršio Morjájoi tohoto čafu tejž kou
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leje Olomoncké Rektorowi tenž list hlawni dwon
tistc zlatých jrjich w moc dáwám a odwoz„ujt

B přednč aby jich dole položeným obyčejem
nžiwali dotud pokudžby těhož ťádU šoojotutiď
.loxu kolej w Těssmě we SlezskU aneb w

Hradissti na Morawě nebyla Melebni páni
otcowé siarati fe bUdou aby Hradisslané tao
kowé ročni platy z tčchdwoutisiczlatých swými
čash, jak fmloUwa a jich uwoleni w ltstu obu
sažena ofwědčnje odwozowali odwedenoU pak
rozdělili; pťedně koleji Qlodnourké na každý
termin po desiti zlatých; na ofobn moU wyu

nťmám fobě do žiwobyti swého každého teru
mtnu po osmt zlatých po smrti dak mé to ert
dwoji ctihodným 9 9 8ooiolndio .logu zUstane;
potom Bnnť SUsaně Lidmile a Kateťinč sirox
tkům po neboštikowi Wáclawowi bratru na
ssrm Sarťandrowi jedné každé obzwlásstuě na
každý termin po osmi zlatýeb a to až do jeo
jich smrti po smrti pak jejich podil at koleji

zňňawá Bťisslollby také na to želw kteráz
tťch do klásscera se dostala a Bánu Bohu fe

poswětila po slibu neb profesi podiln toho uži
wati pťestmxe ale as se koleji nechá pro pťáu

telo nasse: pťi tom pro S!očowské Těssmské
a Wťiborske chUdé žaky w domU chUdých žákůw
bydlejirich, ja! o nich na boťe powědino na
každý termin po desiti zlntých a to na wťčné
časd, abd nužnějssich rodičůw žáčkowé w ne
poslednějfsich fwých nedoňatcich ani (?) jinač
pomoc mťli duďro na ťosslle na obuwi a
stalolibd se žeby něrdy z téch mist napťedjme
nowaných neb z nafsich pťátel žádnéhow domu



Un!ňuésseďaňndrma.m
Ud ž:tř!urbulolrňlo,tehdp ady takodýchdeu
ř: čňuud šuňx uobw ze Slesza da:w

xo Tel a lakowd doťádck těch wěcť
stk. !e!a:rux ň U 1) 9 pťitoméi
m kňne Qčououctčdrosim že jak jest

xet a m že rat doňldowattbndou a to
lfi i:ch:nsl aššdBu Bůb račil dati, šeby
ť:úr.ŽM .jexu w Těfmč bdla krerážto
udu ui:u :eddd add co wsseckokoleji 8ou
c:šmm Zešu Těňťnské od koleje Qlomonrké w
nr mdeu a do wkon dáuo dylo. Barlj.
žrd !ečer: ťolesl Těsučskou drwč w měskěHras
dck: U Mrrarě koler ddla lebdd at kolej
Q.wwáa rrdo wfebo lolejiHradisstskčdo
xr:xu: nnúx a oddede nejiuáče jen jak na
dwe r Těfixťé krlejl ťečeno jeň Botom pak
!xnččHra::ssia cobo lě; neebl tak Užiwá jak
ťmx: uňd dak Těssinskákolej naňala tehdd
H::.xs:ť.: koiej lodo wssedo jať; na hoťe do
lršelr Těfuťt krlejipoňoupia odewzdá, ady
.:Oxxl 9 urdwi žákd wťčně užlwala a to
rse m jnno a ňawu Boži ku wzděláni,
re;ulo edr a zachowánikatolřckébo
lade;eustwl a kouečnčabdch já oe wssemť
pťa:e!o a pťxxdužudmt swdmt pťed obličeiem
Božw a pťed dlaboslawrnou Rodičkon Božť
a wšdrcko Bannou Murť i pťedewssi ťissinee
drťu skrčemdožné modlirkw st ťť 9 9 a
rsedo ťádu Zooielnljď .lošu tež sťr;e ubobých
šačlúw orodowani boden ddl w milostiwé o:
oruě Bošl zuňá:oatj. Takowč mé dobré wůle
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a odewzdáni tehož listU dožádal jsem se důstoj

ných, welebných, urozených a wysoce roznmných
a UčenýchpanUw panůw prelatůw kněze Zana
Fridricba Breinera swobodného pána ze Stnu
binkU, Fladnice a Rabenssteina, děkana a wssi
slawné kapitolh kostela Qlomouckého, aby pro
lepssl toho jisiotu a wážUost t tomUto listn pea
čet kapitolni milosiiwě pťitisknoUti pornčiti dátt

ráčili arossak bez wsselijaťé sskody a Umensseni
Z M i wssi kapitoly nnUějssi i bUdoUci Ze
hož datmn na pťedbradi Qlomonckém dwacáu
tého dne Llugusti. Léta 1623 počitajic.é

š. 26. úcta JaUčl Snrknndrowa wťc a

wicc sc ssiťť.

Brosluli spifowatelě těhož wěku fnažili fe
zqchowati slawnoU památkn rekowněho mučeo
nika Sorkandra we fwých spifech Tak n p
Eustach Šwarc od r 1669.) tedy 49 let
pozdějt po fmrti Sarkandrowě faráť Holessowx
ský sestawil žiwotopiš tohoto mUčenika we zlá
sstni latinskechronice, kterou nazwal Rubinem
Morawy a kteroU tiskemUweťejnil Jan Jiťi
Stťedowský pťipojiw k Ui mnoho pozUamenáni
Sám kardanl Dietrichsstein wznesl na mťst
siého soUdce ScintillU, očitěho swědkatn úlohu
aby celý běh UmUčeniZana Sarkandrowa pox

ja) Bo smrti Jana Sarkandrowe byli w Holesiowe farári: Betr
Simonideo Bolan (xlu1623) pak Za!ob Kojetino; po nťm
r 1824 Ebris!ophor Wirwituo, od r 1645 Zan Tom Too
polskýde Bergiia po nčmž r 1889 následowal Qndiej Eu
stach Swarc, tterýž co dčkaU r 1699 w Holessowč umťel



1002 úcta Zanowa se ssiťi.

psal a jemu popiš ten odewzdal, ěehož Scina
tilla ochotně fe podjal Spio od Sctnrilly wya
hotowený až podneš w archiwu arctbiskupském
w Olomouci fe chowá Qlwssakpamáttn nmUo
čeni Sarkandrowa také jini slowntni snisowae
telé w dějinách cirkewnich Čech a Morawy
zachowati hlcděli jako Bohuslaw Balbin Jiťi
KrUger, Zan Schmidr wsslckaxitito členowč
towarošstwa Ježissowa. Ztna kronika wyssla
w Braze r 1673 pod Uázwem: ,eZitťenka,
we které Tomáš Bessma z Cechorodn, biskup
Semenderský, slawné ččny nasseho Jana Sarn
kaudra wyprawuje.

Na dUkaz UeUstálé úcty a ustawičného
wzýwáni jmena Zanowa sloužiUepťetrženětrwa
jici pouti t jeho hrobn a na misto jeho nmu
čeni Nejen z poblizkých měst nýbrž t z dale
kých krajin jako z Holandska Bolska, Uberska,
Štorska NakoUš Cech a Slešska pro wssechen
čaď welečetni zástUoowé se walili do Qloa
monce abd hrob S.xrkandrůw Uctili a jeho
pťimluwč se odporučili an i nejwznessenčjssi
pánowé jako cifaťi králi a králowr:y, knižata
akněžny pťissli hrob jeho nawssiwit Tať za
dutowal fem cifaťFrantissek l., pak cifaťowna
Marie Teresia, dále JaUSoběsko, ofwoboditel
Widně od násili tureclého aJofesilta, kralowna
Bolska š dceron a š welikýmkomonstwem; pon
slěz kardinal arcibiskup Solnohradský, primao
arcibisknp Hnězdenský a jinc wznessené ofobh,
kteréž byly horliwými ctiteli Zana Sarkandra
jako z laikuw: p KarelGotard baron z?llma
sieina, risaťský rada, dále Zul Alerander bau



úcca Zaxowa se ssčťč. 1003

ron Bodstatský z BrUsinowic pán Ua Hustou
peči pak Cbristophor Erdman baron z Mčnk
wichrkn, pán na Skaličce; poslézFrant Řea
hoť Wilpert mčsstanosia Olomoucký; z knězů:
Zan Glaď, ťeholnč kanownir z ťadu fw. BlugUu
stina Frantissek Bllc: Hájek z téhož ťadu,
Tadeáš Šrabel z ťádu premonstráckého Zofef
Fr Taw Lessler, faráť z Bozoťic a j

Qworem tčchto doUti bylt darowé jako:
medalie, obrazy a sossky, náptsy wotiwné (záu
sllbni) které zawěsseny byly nad jeho hrobem

a w jeskyni jeho UmUčeni co důčažy diků za
obdržene dobrodini Ua jeho pťimlnwu Když o
wyhlásseni jeho za swatébo se wyjednáwati pox
čalo zaznamenano takowých darU we zlatě a
stťibťe na 1200

Toké malby brzy po jeho fmrtt wyhoton
wené pťispěly k žachowáni slawné památky rex
kowuého mUčeUicrwiSarkandtowa. Zedna pox
dobizna jeho zachowána w residenci děkanské
w Olomonci drnhá ji rowná w Boskowicich
n pa:m Bohusse ze Záňťizl U welké pocté dr:

žána tťeti, na které umUčeni jeho wdpodobněno,
zawčssena byla w kaple žaláťe Olomouckého
kde Jan zmnčen Ziná čtwrtá podobizna, mu
čeni Sarrandrowo pťedstawujici zawěssena w
konwentě ctihod OQ Frantifskanůw w Qlon
monci od mčstského rady Tobiásse Sonawera
který co wdowec za manželku pojaldrern Zana
Rudolfa Mandela, která jar Už powčdino co
sseftiletá děwčice spolu š otcem swým Jana
Sarkandra w žaláťi obsluhowala Batá podou
dizna jeho mnčeni nacházi se w sakrtstti stoltče
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pod názwem genealogie Rodičky Boži Mao
rie sestawené od faráťe a dčkana Nowou
hradského na Dnnaji, Leonarda Mayera, tiu
sstěné w Dilinťách r 1637 tedy 17 let po
ntrpeni Sarkandrowč Bodptš na podobiznčn
Frannsslánů wýsse jmenowaný jest dlonhý a
zni takto:

,Brawé wypodobněni žaláťe a muk jichžto
w OlomoUci we hlawnim to městč Morawy,
zápasnik a mUčeUikChristůw, rtibodný pan Jan
Sarťander ze Skočowa, faráť Holessowský, od
kalwinskýchodbůjcůw wytrpěw dokonalr 1620

dne 17 bťezna we kterémžto roce také w oks
tawč Wssech Swatých katolicč pťemohsse odn
bůjre sobč oddechowati počali

„Wytýkalo se mUčeUikowi: že co zpowědnik
wssecky tajnosti pana Wopela zná a že kdybh

jich zatajowal, žádneho ohledU Ua tonfuru 1eho
bráno nebUde, dále že Umoho pracowal o pťeu
wrarn náboženskěm; co prý w BolskU dčlal?
Tehdaž Betr N UrozeUý spoluutrhač wyčital
mn, že jeho matce prý cirkewniho pohťebu nee
pťál lnterany že pod jednou spůfobon pťijiu
matt donUcowal wyhnáni pikarditůw a Uweo
deni jeritůw že hlawnč jim spůsobeno a Ua
posledy wyjel sobě někdo hUťe nežli woš roz
draždčný naň zkťikna: Nechť tisic bleskU do
tcbe Udeťi což pak mám wěťiti, že opraničem
newiš? Ty neznášzrády Lobrowicowy,z jehož
prson jsi tolikráte we smirne zpowčdi čerpal?e
Radťjč chcie odwěti mnčenik, ,na tisic kusúbýtt
rozsekán, než abych erssll poswatnoU pečet e
Tťikrate tedy a sice posiéz pochodnčmi, olejem,



úcta Janowa se ssiťi. 1007

kčm podsiawku a Zan Sarkander je tak wy
podobněn že w rure drži biret U nohoU pak
má andťla 8 knihoU (ewangelium) zawťenon a
pod nohamt lUcernU w nižto hoťiwá swětlo
Na podsiawťustoji náplď: Stůj pontniče a
obrat zbožné zraky na pododiznu Zana Sara
kandrowU (tu sjntor Zj.ňted7luox quoquš pioš
jn estjšiďm .jočmniš Zšrošnári ďxerw ooulog)
1817e Bl nižejt:1794“ Na rubU lze
ťisii: Ke cti ZaUa Sarkandra postawila a
zwedla sochn tuto zbožnost raddy měsiskéalidU
Skočowskeho (lu donorem .jočmni 8čxročnáro
pišloš ŽeUUlUZpopujiquč: BUooorjďngjš pou
Zuit erexir) 1794z xu NokU 1792 Učinil
Anton Hečko kontrolor komory Bilské we
Skočowskěm farnim chrámU fundaci na siaw
noU msst š asistenci, kcerážby wýročně dne 17
dťežna na památku úmrti Sarkandrowa sla:
wena byla, a od loho časU sintečně msse ta
roročně se slawiwala pťi niž weždy naramné

zásiupy lidu pťitomny bywsse dokazowaly, w
jakě Uctť pamálkn blahoslanxeněho rodáka swěho
chomaji.

We Bťiboru postawena tež wěrněmU
slUžebňikU BožimU r 1733 socha kamenna na
polich Klokočowských wýchoďně od mčsta Jan
zde tak wypododněn že má okolo hlawd glo
riolu (zaťni okruh) jako Zan NepomUcký, w
jedné ruce drži křiž a knihn a w drUhé klič
Na podstawkUčte se nápiš: Slnhowč Báně
cirkewnimU knězi Znnowi Sarkandrowi wlasti
a dnchowenstwa Bťiborskěho wěrnému patroe
nowt dalo (mčsio) postawili(fochlltuto) 17Z3.
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lonnnoe 8ormnáer áo 8l:ooxorin oňio ňáoi
nd dnďretjojg nlkljotuď.ll u Ukaznji fe de
také tťt ornáty starobylé, we kterýchdle ústmho
podáni mnčensk Bánč za časil swého faraťoe
wáni we mčstč tomto mssi sw. sloUžiwal, jakož
t kazatelna we chrámU ,Wssech Swatýcbxl na
hťbitowě, o kteréž podobná jde powěst, že ctie
hodný Sarkander o ni siowo Boži hlásal,
ačkolietomU letopio jejiho wystawent (1628)
na ni čitelný odporuje.

W Holessowč samém býwala od dáwe
ných let we farskěm domě až do jeho obnoa
weni ,(1817) domáci kapla Sarkandrowa, w
nižto až do rokU 1792 každodenně konányjfon
odpoledni slnžby Boži, pťi kterých jedenz knťzů
(týdennik) š ěleny Sarkandrowského bratrstwa
ke ctt jmen: „Zežiš, Maria, Anna“ růžcnec
se modliwal. W téže kaple také jednon neb
dwakráte za týden sloUšena msse sw. (fnad za
zemťelé duchowenstwo), dne wssak 17. bťezna
co dne úmrti bl. Sarkandra býwala slawná
msse o asistenci a hndbon, a co zajtsié nejx
wice Uowssimnuti hodno, ltd wčťici weždy n
weltkém počtn pťi mssi sw. těto dťitomen bý:
wal; swětlý to důkaz, w jak weliké poctě pau
mátťn blahoskawence toho weždy chowal. Na
oltákt w kadle té stál odraš Zana Sarkandra,
který bez pocbybd nyni w Qlomonci U někoho
fe nacházi. Bratrstwo Sarlandrowské pťesialo
r. 1792 a jisiina jeho (půwodnť 4000 zl.
obmissejici, pať patentem sinančnim Ua 350 zl.
skleslá) pťtpadla pokladniri pro chndobené. Z téa
hož fondu bratrstwa Sarkandrowského sirojiwal
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ném lesirn mezi Zankowiremi a Ehomižem (na
cesiě od Holessowa ku poswátnémn Hostýnn)
sochu swaté ?lnny a blah. Zana Sarkandra
posiawitt.

š. 27. chibáni:sc úrty Snrlandrowy.
(Bokračowáni.)

W Kokorách, městečkuďx farou na
Hané, stoji ode dáwných čafů wenku na wre
sslně nad městečkem ku Bťerowu kaplička asi
dwa sáhy dloUhá, sáb sstroká ku cti bl. Jana
Sarkandra š ťezbon, ťterá pťedstawuje
mnčenika mrtwěho, an leži protiwchodn hlawn
powýssenu maje.

a to sice na len spůsob: abd každoročnč, kdokoli tU rolž
bnde Užswati tak jat bUde zaseta i tary nezaseta, každoročue
jeden rýnstý na oprawcni kapličly, ltešá w polid od Holea
ssowǧ wystawena jest, powinen byl sloziti a to sice každoo
ročne na den sw. Wáclawa, i taky mo celá pcctiwá obec
drubč roli od báje wedle wčelina sarniho ležici na túž kaš
pličku w úplnej hromadč jsouce sbšomášděxxi dobrowolne
jsme wssichni, tak taty !dokolwčk ji nzťšdat bude, buďto za:
sela nebo nezaseta !aždoročuč podobne pťi sw. Wáclawe
půl rýnssébo na túž rapličkU sklúdatidpgwillen budr. Z kteo

rej oboji role my w úplném shromášdťnť odyčejni whročultontribxlci skládak se podwolnjemc. oZ wsiecko že se sialo
pťi shfromáždťni celej poctiwej obce swčděime a ǧla důtaz
obecm pečetl potwraujeme. W Myslossolpicich, jen; se ftalo
r.r173l due 24. Sep. Jan Burssa, flar!ďi pnrmistr.pu Jalt
Nemec, mladssť pnrmistr. u Tomáš Sidldb, fojt. wxxA
eelá poctiwci obec Myslosiowskeij „1onnneď 8ullopp. pmxou
cduď djxďjošorionďin.eeu J následeťci špkáwd o PosieSellj
tandrowč meqi Jankowicemi a Chomižem, ja!ož o fčňplť
Sarkandrowské w Kokorách fdťleny nám laskawe od teboť

p. Skopalisa, lterýě mimo to jessrč w liftť swém přidal:„W matrice kťesiu sard TlUmačowskč nale;l jsem w
rotu 1757 w březml dwé ditel porťtěných na jmeno Jam
Sarkaudra.“
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úmrti bl Zana Sarkandra, na nowý rok skde
jmeuo Zežiš slawcnoj , na den zwěstowániBanny
Marie stdejmeno jeji wzýwánoj, w den wssech
wčrných dUssiček a w posledni hodince smrti,
když jmeno Zežiš buď ústy neb srdcem aspoň x
wzýwáno) Wsse to obssrně wypfáno w latino
ské knize: „,Qslawa e tisstěné w Brnč1728 e)
Mezt oudy bratrstwa wyskýtaji se owssem nejo
wice jmena knězůw, pťedewssim bisknpa Olou
moUckéhoa spolu !ardinala Wolfganga Šrau
tenbacha, awssak i laikowé z wyfokých rodů

sslechtických až posawad žijčcicb a Uaposledy i
měsstané z cele Morawy a Eech dosti zhusta
fe tam uwáději

Nedaleko od toho města w poblizčéTťea
biči ode dáwných čafúw chowán w sakrtstii
ňarožitný obrazZana Sarkandra mučeuika,
jenž zde wypodobněn we fwé ohňowé mnce.
Bodpňš jeho latčuskýznt: Ctihodný Jan Saru
kallder, dčkaxl Holessowskýod dbojných kaciťe:o
Usmrcený w Qlomonci dne 17 Marce 1620
Umťel (Wuerčxdjljď .jočmnšg dčuxe:emcjedr9áou
cčxuuglioješorionšiš n rodouiduš dčwrolioiš
truojáčluď 0lomucii ářo 17. Mlčuxrji1620
odiil)

W městečruStarči bližeTťebičenaléza
se též památka Sarkaudrowská co důkaz úcty
wždy k nčmn zde chowané Nebo nad potoo
tem, jeuž pod jmenem Staťečra U Tčebčče do

e) WzácnoU kuibU tUto blahosklonnč nam k použiti půjčil p
:nčsstauosta BrUčnský finančnt rada a přcdnosta historické
sekceEhristian dEldert začcž jemU zde powinne diky
wzdawáme.
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na prfou položenn má. Bo lewé stranť leži
na podňawku dwč knihy a biret, podlé nich
stoji jakýo tlusiý čtwerhranný trám dofahnjici
! lewémn rameml. W lewici drži Jan tltč.e)

W Dědicich U Wysskowa widťti od stau
tých časů w kosiele zanimawý oltáťnč obraz,
na němž Zan Nepomucký odporoUči co fwého
rownč Zaqa Sarkandra. Bodobizny jfon tak
skUpeny, že na hoťe wzncissi se Banna Maria,
pod ni a poněkud naproti ni stoji Zan Nepou
mucký, a ten pťiwodi Matce Boži co Uowého
pečetitele poswátně mlčenliwosti zpowědni ZaUa
Sarkasldra.

W Králicich w QlomoUckUchowá fe
we farnim archiwn siarožitná podobizna pťet:l
stawujici bl. Jana Surkandra w žaláťi ke
ťolU pťiwá;aného a ohnčm zcrýzněnébo uu š Uár
pisem: „Slawný zápafnik a mUčeUikChrčňůw
Zan Sarkexnder Skočowstx.š, děkan a faráť Hou
lessowský., W témže arebtwn chowá se r. 1726
wyhotowený opiš originálu, Utrpeni a mučentu
ckou smrt bln,boslaweného Zam Sarkandra pou
piijiciho. Uplný Uápiš toho spifU wzácUčho
jest: 8pooie:8 snc:ri (wylččeni) hrozného přiu
běhn a mnčeni ctidodněho kněze pana Zana
Sarkandra, faráťe Holessowskěho, který rokU
1620 dne 13. měsiee febrnara od wnitť opáu

le) Zpráwu tuto podal wp. Fr. B. Hoch w „Hlasu“ ču 16 rokn
1ď8l. My toliko té změny jsme st w ni dowolili, žc co tam
o sossc dotčeué co ponbé tUsseUi se pronássť„ podlč tobo, co
o obrazU Sarkandrowč we chrámu farntm Jaromčťickčm ťeo
čeno a co wůbec o socháchtoho:o blaboslawencenám známo,
za wčc docela jistoU máme žádnč pochybnosti nedáwajicc mista.
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Nepoumc!ébo a jak doslýcháme wtděti taré w
Bučowtcich pťed kostelem sochutéhož slUžebr
Uika Báně

We Žďáťe morawském Ualéxá fe na faťe
olejowý obraz UmnčenéhoJana Sarkandra o
latinským podpifem Z weBťerowě jsmestao
roU podobizm: mUčeniťa toho U sonkromé osoby
fpatťili We Stipě stála doroku1747 wedlé
cestd Frysscácké socha nasseho Jana a jelttož
tenkráte jeho oblahoslaweni w Řimě jesstě odu
loženo pťetwoťena jest na sochU sw Zgnacia
z Lojoly Bodobně tehdaž socha Janowa w
DUhě Uazwána fochon sw Jwana

W Brně samém chowánna faťeSwator
ZakUdske weždy obraz Sarkandrůw a Ua cestč
z města do Kartonš stáwala i socha jedo nau
prott sosse sw Zanu Nepomuckébo Bodlě kniu
žky od r 1730: Mwčatrum šlorioe od donoo
si: (diwadlo sláwy a cti) byl r 1720 oltař
Zana Sarkander w Brně U fw Tomásse,
n.sw ZakUba dak focha jeho od pana Jana
Bntoučna z Hosserů cisaťskébo siskapostawená
W musen Franlisskowě wyskýtá se obraz, na
nťmž wdpodobněna twáť Sarkandrowa pťijehox
úmrri Zdá fe že obraz ten, od wysokor pana
hraběte Wladimira Mitrowskeho semdarowaný,
wěrná jeň odlika obltčeje Zanowa Mimo to
nacházi se w témš museU weliký malowaný
obraz, wypodobňujici Jana Sarkandra, an
kleče se modli jessto za nim skťipec stojianad
nim anděl se wznássi

Ucta toto fsiťila se netoliko po Morawě
nýbrž i po Čechách, BolskU, Rarousich aŠtyru
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ť:. ť:k : !. ťrr: rLauskrouně na mostč
k !rw šm :edeš dlabcůawence a swťděi o
dum: xr:e: :mťsflch oddwatelů k tomuto
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B ě ed!:: ;:.nuw droswoupowěňnou
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xck:š:e:m Zaxa Jt!wuckébo roku 1704 por
ť:mu:. .ka itaxř :č:o foedd w policb čtdro
!:x:xx:o češ:cxaxréú lrtděčj w kameni wdx
čš:x.x: !.:d:!ex.:nZa!xa Sarkandra ke
čewe: :řd:č.u:!x.x š unčr:čbo e) Že ucta k
:.:r: : i:!.rč B.ž m t UxeŠtdrsku rošssle
:x.x: !e:.: .:Be :er dežewornč dukazd podali
xš. w.: d:xrrdoůo:m:chSarkandro:

:x! re Š!:ťt: Hradcř.
Zxx. l: a:tč oťra;d a fochd zacho:

di: . . x::xč eř!xnr :ěbrš mnčenika na mě:
e cxxxn.ť:ea rečk!i. Zrdna tae

nenu uedá:rnow Lomuřci
necdcwána we Cdinmě w

Č.e dé.x. We!r: žčrre:::xx ščš mxofc;nč reer
č:.xřd ; :x.x:xexerd w. o. ka:xrcina Brnossta

e:ťer:a Brněnskťmn luxsčn Frantisskown.
Z ::k:txť: a r:x.x:redrm jrbo dočtxu jesstě furoa

edsjr

...q“ r,,:5,g:

š:.::x: : Ž!::.. xu : ::!x::jj tǧx:euxrědr M
čx: x:: ::Sť: e: :řx uuxm rauni!črdc :r Bn:c. Od
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wébo pozorowati, že pečátko to brzo po úmrri
Zanowě fhotoweno bylo. Nebo narreslen zde
ančenik ro muž obnažený 8 rozpiatýma rUkau
ma jehož bedra rousskon owinUty jsou Na
holé hlawě jeho zdá fe jakoby čepice byla, co
wssak hoťejfsi část slonpu žnamená, kU kterémn
katan mUčenika pťiwázal W tomto hoťejfsku

čisti lze pismeno 8 (ďjšiuuru : pečetj Na
lewé siraně ode twáťe tahnou se wzhůrn pie

fmeny: Mš (lmčxšinig: obrazn) Okolo
kraje whryt Uápiď latinský: Z (šootug : blao
hoslawený): .jonnuoš Zorllnnáer MUrtxr(mUe
čenik) Bečatko toto jednodUché jest 1 a důl
conlU wysoke a dole M w průměru ssiroké

Nelze pochdbowati že zlásscě Ua Morawě
jesscě mnoho jiuých starých pamatek Sarčano

drowských fe wyskýtá o nichž náš ale žádna
zpráwa Uedossla Než i toto zde podané dů
kazy postačuji doswědčiti že úcta k blabosla
wenci nassemn brzo po jeho sinrri na Morao
xrě zpowssechněla a také pťeš hranice jeji do
sii walnť fe ro;sslťila Řika fe, že wsseobecný

hlaš lidu jest hlasem Božčm; wyhlassujeužlttedy wesskeren lid nčkoho za swatého
lakowý i dťed Bohem jim býwá Uwážimezli

nž, jak wssčobecnon zlásstě po Morawě kde
Zaxl žil fr stala Ucta jeho a jak wůbec toU
ženo aby jeho swatost i cirkewuě Uznana a
prohlássena byla, kdožbyse rozpakowal w tomto
wsseobecném hlasn lidU pozorowati a u;nawati

t hlaš Boži? Brotož i zcihy po hlnkU a blo
mozu tčicetilete wálťy pod;emnt mnčirna kde
Jan náš Ua skťipciroztažexl sirádnl, r 1672



loešo úc:a Zauwa se ssřťč.

a ldeZ u umld nábožnýckdobrodinců pron
něnřu w tam dťewťaý sloup, kU kterémn
Z.u rťwa;n ddl ů kolema kámenš kruhem
;eie;xwu u skřwee, jakož t studuě kwadrami
zarrondena ze krerc ;izniwý mučeň se zotawtl,
ddld weždu dedliwě opatrowány W nejno
děčmm čase ollař slussne ozdoben, aby msse sw
na uěu oe ůoužtn medla a slonp i kolo mťio
šcml odrašeud. abd nikdo jich se dotknouti a
z mch odřukú činx“n“nemohl.

Takč do Bolska, jak Už powťdino žasá
dala ucta Juna Sarkandra Swětlým toho
duťazem jeň mimo jiné také kázani kněze pol
skcdoFadiunex Birkowslého člena cti
doduédo ťadn fw Dominika jenž celý žiwot
zlásstě pak nmučeni Zana Sarťandrowo w ťeči
swé wdlicil a jej slawným mUčenikům Cirkwe

fw pťi:doče:l Kazani to wysslo ttskem w Krau
kowě l629 spoln š jinými tťemi kázanimi těe
hoš Birkowskedo we knixe dolské dod nazwem:
6?08 lxrxwiodkošoďinuimošo .jošďfntčxj(unu
oeneirm nroťdiepjšbopň pokocbiošo lečšo
dkošcdš?nwionďšo .jnnč! Zexrluxnúrea7
mercx:onilmumrďxršlxješo pršxtčm 0 šnxištxcd
odro:ďod zčxlaomnjn dxo Z:nuowauoll

š. 26. Jmclw Jnnowo mnohými šúzraly
osluweno.

Bťemnoho fe wyprawuje zázračných Uzdra
weni a oswodozeni od nezhojitelnýcb chorob
skrze pťimlan Zaua Surkandra Mezt pau
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ďesati ofobami takto zhojenými dle wuhrawoa

waniFrantisska Lioeraniho xee),protonotáťe apon
siolského w Rimě jenž wssecry takowé Událosii
z listin hodnowěrných sepsal, nalězajč se mnozi,
jtmž wrácena ťeč jiným nowá silawzemdlené
oudy wlita, jini, jenž schromeni bywsse opět
žpťimčni jsoU; dále mnozi od zimnic nermdale
oprosstěni; rány se nstawičně jitťťci wťedy pio
sstťlné a raky rychle odstraněny, body smazány,

padouci a podngrické nemoci žlutenicežhojeny,
slepi widoncimi Učiněni zlámané ondy zafe
napraweny, malomocenstwi a wsselijaké zlé
wyražeUiny odklizeny, čerwenka pťemožena, ne2
moce w nichž žadné aneb málo nadčje wyle:
čeni stáwá, jako mrtwice, pťenebezdečná pau
dnnti, rámen nebezpečenstwi fe Utopiti a jiné
podobné, odstraněUy Woda z pramene Sar
kandrowskebo jakoži pisek a prach na jebo
hrobě Ukázaly w sobě mitt moc k zahnáni
zimnic a wice než sto pádUw poznamenáno w
nichž pťimlnwon Zanoon a siloU jeho osiata
knw nabyto zdrawi Bťi tom owssem jesstč
mnoho pádU se Událo w nichžto pťimluwa
Zanowa mocnoU se dýti Ukázala, které wssat
poznamenány nejfoU Z poznamenaných Uwáu
dime zde troje Uzdraweni nemocných pťimlnl
wou Zana Sarkandrowou co zázračné w Rimě
Uznané ee)

9 Titnl jebo knidy w jazokU wlaském sepsanč jest: della Nu
o Mmjouc ric1wneradjlo šcrro ái l)io 6jouuj 8nmuo
áer. prole occolnrc ái ijtecťuu. puroco ái Uojjeřuu:iund
morro áašli eretioi in 0lmut: neU uuno 1620 lexdri
áuo áj momišnore kťrnnooccobiseranj. konnluoro áeua

cnuu unoeretlt tšpošuůn áj šjcunnáro Unncini1855U) Bopic tťchto ázrak wzat jest z přesuého pramene totiz Z.„
kmhy w Rtme wydanč o procesu čili pochodU bcatifum
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:xx!x:: .::;x U.:ž:x“.:r:!u!t mowala uebo
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U:: w.„:: :!u::xu d:ch:!:šewťjakobd mn
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eeť:x:un:!ťx:!ck: :: ::9 el .očež fe plaše a
š:::eř!:! ra!:šed::: arn žd:žrtčurrn.xbl
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lmn:uwo č.rt dene koeu uoáauj ňeluore o 0!au
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kjtdlU, nočni bezefnost, a jlné podobné zlé
úkazy, jimiš zachwáceU dwě léta w nejhoťčejst
trprosti a zafmncenosti prožil nejsa ku žádné
práci schopen

K nléčenč syna rodičowé žádně pomoct

zkussených lekaťů neužiwali, jednak pro welt
koU chudobu ktera je tižila, jinar také proto,
že sám otec byl neorofpěssnosti takowé pomoct
na sobě zkusil a za jiňo měl že twrdossljné
zlo takowé lidským prosiťedkem nelze odklidtti

anobrž že užiwánim takých droňťedků lo to
jesslě se zhorssujc! Natirali sice rodičowe Uohy
pacholtkowy někdy jakýmsi libem, znamenajice

pak že tim nemocněmu žádUé úlewy se neu
zjednáwá, zťejmějt nahlišeli, že proti tať ne
Ustnpné nemoci nezbýwá jtněho prosiťedku leč
utikánife k Bobu Bročež welkou duwěru
majice w mocnoU pťťmlnwu ctihodného ana
Sarkandra rozhodli se, že chtěji ť UěmU se
obrátiri a nčinili slib že fynáčkď na misto
UmUčeUia hrobn Sarkandrowa zanrsou což
také manželka matka nemoeneho w jnntu
(čerwnnx) r 1736 we skUtekUwrdla.

Chtic dostáti slčbu podnikla zkormoUceUa

mátč pťeobtižnon a dlouhoucestU do Qlomouce
š nemocným fynáťkem a š něrolika nábožnými
spoludoutniky Ledwa ale syU jednu milt cesty
š častými pťesiáwkami nrazil citčl že bolestt

pťibýwá a těžkost dalssl chúze roste Obawaje
se pak že fe mu nedostáwati bude sil k dal:
sstmu cestowáni ačkoli si roho wroUcně Urál,
lázal se š pláčem mateťe zdalt by jesscě dal
leko byli měste.xQlomolxce? Blby tedy aš m



1x:ečl šn járxudeňua

nm ú niš r;ddto uasrt a sondnldůa,
:rč čd žee.rdu::l u runu Uňt, důww
!uu :u ::ič jdncxwo dodporooalň až dak
x,r.dwe:x:u Snnstodeček jelž od Qloa
m u l::: ršda:ex xaň Zde Zůňalina
m::! a .e!:::wa!: alc dachollk lrpkowč ldol
!eřu: Trc:u de; Udla a spálku w pláčča
Učrtx cr:a xoc ;crauc Rano pak byld
w!u G:Ze d::e ňažeu a diwuě opuchly; Ueu
u:c šw!x mdf: a doleňi cak wellké, še :ms
ýxo::: U:Ga l1 jednodo kwkl udělati musil
t::!udc od Ua:kd a fpoll od pomických šeu
aš .: č .:uelce uesea býa .skdhžcam stihld,
čx rčch do ed:am jequského; matkachrlc
ir ;!eoěd a dřtjtnáni wdkouan zatlm fdlla
u:: xex:demdo u mňo kde jiuým záwao
dn lčnl kele;lla

!šutouarsse ponlmci tuto pobožnost, odeu
dralt ee do toňela frannsskauského na swarč
ůerd aldd ;de pobožaoňi přimčťenou odpust
túr deeadll. Nacku pal chorého fynáčka oeet
u raucla dzala a ua miňo nmučcni Zana
Saňudra ;anesia. Zde pacholička, tterý dou
ráde knlělňich ctrtl dolesti na stolici položila
a ée wsswo;uou horlčwostč nadominala abh
l mluou duwěrou pouloc miláčka Božxho wždo
nl zatw pak sama spolu ee sdnem dwě msse
8 wroucuou modlUboU wdslossela; kdhž pat
do doťoučrm druhč oběri poswámě do kostela
frannsskanskédo kam jčž snolupoutuice ddld
odessly, se odebran chrěla a ť tomu účelUksos
mčkowč pťiňououa abu jej opět na fwa bedra
dzala rU nenadále slpssčsyna ťčci: „Mátl



Zan zázralh oslaww. 1025

Už neUitťeba, abyste bedra swá oda
těžowala; nebot uesmohn kráčeti.e Z
widěla jej okamžitě o Užasným podiwenim uode
wssi opuchliny a bolesti oprosstěna, wtděla jej,
an ď nerwh rozwolněnými ze stolice fe pozwedl,
na nohoU siál, stťewice si obul, pťeo schody
na horů bez obtiže wystUpowal a dlouhon i
tčžkoU cesiu bez pomoci a bez bolesti konal,
ady swé spolupoutniky nalezl, kteťi zočtwsse ho
nwitalt ď plesánim a podiweUim. Načež i on
pobožnost na swatých schodechwhkonáwal, wyu
sioupaje bez obtiže ze fchodn na schod. Na to
wráttw fe š mateťi a še wssemi foUdruhy kn
hrobn Zana Sarkandra wzdal jemn jessrě jeu
dnoU wťelé diky za obdrženoU zázračnoU poo
moc; pak nastonpil ď ostatnimi foudruhy zpán
tečni do fwého domowa ceftU, kteroužtaké beze
wssi nesná e a bolesti wolně wdronal; načež
úplně zdraw fe pťedstawil otci, který Uskyssew
zpráwU o zázračně nabytém zdrawinewýslownč
plesal a synáčka š hojmými slzami útlé lásky
kU prsoum pťiwinUl, wťelé diky wzdáwaje neu
deskému wyprostiteli a dobrodčjci. Uzdraweni
toto pak nejenom otec, matka a sondrnhowť
w Qlomouci pťitomni bywssi, nýbržwsslekni tt,
kteťi okolnosti toho mistněji znali, co zášrak na
pťimlUwU ZaUa Sarfandra obdržený wystau
wowali, jelikož k němU fe bylo útočisstě wzalo.
Zázrak tento co takowý Uznán Uejwice proto,
že Uzdraweni stalo se okamžitě během jedné
hodiny, dez pomoci léraťůw zknssených, bez
pťedchoziho Užiti nějarých prostťedků, které by
nemornémnp nějaké úlewy byly zjednaly, bez



lm Zu !šitú esladeuo

lťr!áa.n: púrblj lnee (rošhodného odratU
mch ut pťrd uňoneliw cesty ze Swaa
:d: Kneňx dc Qlououce :ak i Uo celý čao
ť!ržedu: eTe;de ažlláwran do otčiny Miulo
:! m U!rnem ou úplné stalé a trwalé
aš !r !e:x;xd:ěčsich čafuw

K!aš Učnčxč ndtaweud bdl w roce24
xč?x meee ;andeu w lé wěcipťisneúťedné
nfetrwm m čm; lejprwé oU pakmatta
a ::.d: d:!e r ll lel ůarsi bratt nzdraweu
lúo. dax.e :Ukrue do Qlououce nemocnčho
uxmurrmegčeluťurš t spolnomici a spolupontx
nx: Addr:f: r.xc:;:Řana Soderowá Maria
!umerm Qngrřm Herťm Zan Šoder,
rčx:x: Sčečut niýcháut ddli: a wfsickni
.x: rr.: wodken lo co wdssepolo;rno jednou
Uauč demdul a pnsaboudolwrdtli
ll. Z:;:ačuc lšdraweui Ftlipa Ku,
ncr:a ed pelna re tdťipiprawéwžýo

palru Zana Sarkandra.
Bc:a ednmé fdáw 1747 mčli Jaů

Zudčm Kurrt a u.uželka jeho Amla we
Bňn:x.ch dll;e Blonoucc dwonletčho lmchol
lxtu čulua jmš dlď z tajnč wadd pťirozeuť
lre !okažnn od narozeni mizu těla anebo
!t mč:nl nrau při uahodilěm pádu azhmoe
;dčxu usl z něbož i krew tekla we prawé
edťm wdroňl doln (douda) který zpowlowna
aln wniňli dutoň cbťwi wyplňowal aš pos
sié;i wcu wpčuioal zwici brachu. Hmatů
zdal se ueňďu zraln rndým a bčlawým Ua
nůsod msa. Welitoňi swou zacpawaje dlle
wst wolné chťipeni oddpchowani nwožnč člx
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ntl a nbohěho pacholička stdce takowon úzkou

sti swiral, že tento chtěje spáti toliko otewťeu
nýma ústama oddychowati mohl a zhnsta pro
nesnadnost w oddýcháni procttnUw plačal anaa
ťikal Matka wyssetťnjic pečliwě pťičiml tak
wellé nehodo, když slyssela že pacholičeť náu
hodon chřipěmi na zem padl welmč často jej
do Uárnči brala a chťipě bedliwě prohlču

žela a ohmaláwala, awssak žádného zewu
nějssiho Ua ntch úrazU nenalézala Toliko
nwnitť widěla nárůster mafa čili polypa, kteu

rýž dotanl li se ho někdo násirojem hned kre
wacel a takoon bolesti pacholičkatráptl že
pláčem a kťikem témčť Umiral Bročež matka
sirachUjic se aby fyUáček poldpem tim Udnssen
nebyl počala zawčao Ua prostťedky pťirozené
myslitt a powolala k wylěčeni jeho dowedného
ranhojiče čilt chřrUrgaOlomouckého Neunachbara,
který ohledaw a wyssetťiw bedliwě nárůstek we

chťipich wdjádťil se, že to polyp, jedožnelzejt
nať wyléčitt leč wyťezánim aneb jeho wypáe
lenim aneb jiným podobným pťetrapliwým pron
stťedkem Boněwadž ale rodičowé ne bezdůa
wodně se báli aby takowýmikrUtýmiprosiťedky
pacholiček zachwácen nebyl záněcem mozku, k
němuž fe Už dťiwe nachylowal aneb jtným o
mnoho horsslm zlem jimž by zahynontt mufel,

tedy žádneho z anržených prostťedků užiwati
nedťipnstili aniž wtce nějakých léru ditěti poudáwali

Matka laskawa truchlic nad bidnýma dťeu
nebezpečným siawem ditťte a newědouc ram
by se w těchto swrchowaných srdce oUzkostech
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obreiriri učla poslčze zratů fwých k nebt poa

zdmhla a nocnou pomoc ctihodného siuhy
Báuě Zaua Sarkandra wzýwala jemť taťč
pro nzdtaweui dčcěceslib učinila Bl hle! brzy
nejwydatnťjssl ponwci očusila nebo čtwrtého
due po učlněném sltdu polyo klerýž dle uzmia
dani lčkaťů tolllo wdřtšnurtm wdpalenim ao
Ued odstranťnm jiného podobne krutého drnhn
wdlččen býri mohl bez wsselirébo z dodotčee
ných prostťedtůw ano beze wň“ljakékoli pomocč
lčdskčuenadále dokoťrn zwizel aniž jatou po
sobč stodu we chťipich zuňawčl, jal ihned po
jich ohledanipoznalt rodičowé domáci a sonsedé
kteťinad toi dacholikawidťlizdráwa a čerstwa,a
beze wsl obnže odddchowal o čemži zkussenýlélať
fe doňatečně přcswedčll kdd; bedltwť chťipě pron
hlédnnw žádue stopd dťlwějsslho zla ram neualezl,
pročež náramnč se podtwtw hlaťal žeto zjewn
nýa weliký ;azrak Za takowýto znamenitýdčw
polládali je leš rodtčowe nzdra .,oeněbo tteťi 8
radostným plesánim slib swúj wdplntli a sinss
né diko za tak welttč dobrodini ctihoduémn
sluhowi Bánč wzdali; dale domaci, sonfedé a
jtni, kteťi očtti fwědkowe toho nzdraweni lwli,
zázrak w tom rráwalt, jelikož ono se ndálo
beze wsseho užiwani droňťedků, beze wfl doo
moci lidské beze wssi krise čtli rozhodného
odratn, aneb bez pťechodu w jiuou nemoc a
spoln spůfodem we dťirodč uaprosto neoldyčeja

ným, a jelikož bdlo úplné ňále a trwalé
kteréžto wěci jsou toliko wlaňnosti a znaky

cakšwěho nléčeni, jež bezprostťednť od Bohapo azť
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Bťt brzkém tohoto dth wdssetťowank
úťednim sldssant json o tom očlti swědkowě:
otec pacholička matka ditěte sonsed nejbltžssi,
dále pťitel jedeU rodičůw děwečka z domn,
chůwa ditěte, babka, pať lčkať jenž od rodt:
čňw k wyléčeni ditěte powolán byl anejbližssi
doma soUsedka Wssicknt tito jednoblasně dou
fwědčowali že Uwedená zpráwa jest úplně prawo
dtwá a to i přisahoU potwrdili My toltu
ko zde pťidáwáme, že zázračxtě Uzdrawený
pacholiček napotom stndowal a siaw se knťzem
w ťádč ctthodných otců kapncinů pode jmenem
Zldefonď byl w Brně od r 1815 u 1821
prowincialem, kdež i také r. 1832 Umťel.

Uj Zázračné Uzdraweni
lazebnika a ranhojiče Zofefa WiUe
klera odnejhnUsnějssi žlUteniceokao
mžitým zmizenim černé ažlUté barwh
a nabytim úplnébo zdrawi skrzepťi
mlUwU Zana Sarkandra, jehož

nemocný wzýwal.

Znamenitý zajisté byl zázrak také jejž
Swrchowaný na wýfosiech na pťimlnwn ctt
hodného Jana Sarkandra na lazebnikowia
ranhojiči z Brosiějowa Jofefowi WiUu
kler owi způfobil Boltě totiž hojič tento we
dwacátém roee wěkU swého zachwacen nejhnUs
nějsst žlutenici barwy černožlUté ktera po cel
lěm těle se rozssiťiwssl skoro po dwa měsice
jej trápila, an sily jeho welikou měroU podla:
x,mownla obtižnosti w oddechowáni jemU pťt:
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ťtňowala, ebnt l jidln ničila, speinek jeho zneu
pokojowala a pťetrhowala a jej ku holenž
drady docela neschopným čintla. K odstraněm
této těžké a pťeobtižné nemoci nepťiwolal

šidněho lékaťe antž jatého užiwal prostťrdku.ročež hnnfnost a neUsiUpnost lneduhn tobo
každým dnem rostla a twát jeho barwou čero
nožluton tak zhyzdčna byla, že se skoro wssw
ro nějaká nestwúra k úžafu jewil, a že nikdo
se wiee nechtěl od nčho dáti holiri, což dnssl
jeho w nejblubssi zármntek Uwrhlo. j

W této pťehnnsné tťla chorobě a w nejl
těžssim stdce zkormouceni wzýwal š úderU
důwčrou pťimlnwn a pomoc slubh BánťJana
Sarrandra, i zapntowal do OlomoUce, abp
na hrobč jebo se pomodlil, aniž dbal těžkosir,
kteréž ocháblosk sily tčlesné jemU Ua cestě plle
sobila. Dossed do Olomonce noclehowal u
swčho strýce; ráno pak pťimo sé odebral Uq
misio zmučeni Jana Sarkemdra, a když račzl
w kaple pťi mssi sw. pťisluhowal, a srdre swé
w modlitbách wťelých kU ctthodnému sluhowi
Báuě rozliwal, aj! xtU citil se okamžitč wssť

gnemort prosta a jarou siloU žiwotni opět proa
stoupena; newědčl wssač jesstě, že barwa jeho
se zmčnila a že wsseliká stopa nedudu odklizea
na. Když pak po mss:sw. opěr kU hrodUZana
Sarkandra spěchal, ady wmodleni pokračowala
p.ottal se š dwěma frantisskanama, ťteťiž se bo
ptali, proč bu, do Qlomouce byl pťčssel? Jimž
on odwece: Ze pťimlUwou Zanowou chtěl dro,e
fáhnouté, aby černožlUtá barwa jeho nemoca
spúsobená se ztratila a tčlo wesskeré ozdrawělo.
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Načež jeden z nieb jej Upozornil, že nemá wiu
ce Boha pokoUsseti, jeltrož prý čerwenejssi a
zdrawějssi barwy nad tU, kterouž on má, pťáti
fobě nelze. Totéž twrdil i strýc jeho úžafem
projatý, když Uzdrawený wykonaw diky ctiu
hodnémU slUhowi Báně powinné, k Učmn fe
do domu nawreilild DrUhčho pat dne wážil
rozplesaný nzdrawenec beze wssi obtiže cesiU
zpětkdomown a když se docela zdráw a žiwotu
UoU siloU oplýwajici swým domácim Ukázal, sza
dil tim U wssrch fwrchowaný obdtw a radost;
nebo wssickni Uzdraweni to, které napotomř
siále trwalo, jednohlasně co zázrakpowažowali,
a on sám jfa dowedný lékať a maje kusserst
w léčeni takowých nedUhů sondil, že toto jeho
okamžité a úolné Uzdraweni od nemoci podoa
tknnté, jeltkož žádná krise pťirozená nepťedchás
zela, toliko nadpťirozenou siloU a mocnou n
Boha pťimluwou Zana Sarkandra, k němuž
jedině se bpl utekl, fpúfobeno dylo.

Z tento zázrak bdl od duchowni wrchnoB
sii nwssetťowein,j a wyslýcháni swťdkowé očitia
doslossni, kteťi Uzdrawenčho wýborně znali, ja:
kož i ozdrawený sám. Swědkowé ti byli Uejs
prwé rodná fesira jeho Dominika, prowdaná
Kreyslerowi, dále měsstan Brostějowský, Bawel
BUler, kterúš tenkráte, když fe ono zá;ráčné
Ušdrarreni Winklerowo ndálo, asi 14letý jinoch
byl šx,jej dobťe znal, protože otce jeho holit
dochazxwal; poslěze Anna Maria maužeska Lao
russe měsstana Brostějowskeho, jehož Winťler
těž holičem byl. Tiwsstckni wýsse wyprawowauj ,e
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non událost co úplnč prawdixýon doswťdčilt
apťifahon ztwrdili.

8. 29 Jinč zcizračm ndúlosti, které o.

Uwcné pťťmlUwě Jlmowě fc wynraw.lu„d

Z jiných diwů a zázraků které pťčmlmuť
.Zanowě se jesstč připisuji a také úťednimt
fwědectwimi potwrzeny byly, w Řimč alc úpl
nť za prawé zázraky uznány nejson, chceme
zde aspoň nčkolsk nwesii:

R 1726 wznikl jednoletěmn ditěti Mae
rianě Wrazilowě z Bodstaty w Qlou
moucké diocési we zťitelnici wťed čili prpskhť

,jako perla Bťehojným se prýsstěnim slži a
z sskodným mokem wička spadala a očř krhaldo

Skormouceni rodičowé napomábali nbohěm

ditěti lčkaťskými prostťedky Když pak tyto nea
prospťssnými zůsiáwaly, obratili fe rodičowě ťď
pťimlnwě Zanowě a Učinili slib nabndeli jtch

dcernssia opťt zdrawěho zraku, že chtčji na
htobě jeho dwě ozdoby stťibrne na spůfoů
dwou oči Utwoťené obětowati Zl hle! po del
sili dnech byla Už wička ditěte otewťena očl

ponenáhln čisté a otec jsa wprobitelem wo o
wých obrázrů, jenž pro potťeby ťemesla swebo
na trb jinam odcestowati musel byl nenadale
tou welikon radosti pťekwapen že manželča
pťissedfsi za nim odewzdala mu dcrrnssku do
ccla uzdrawenU, nepotťeijici ani obwaku na
hlawu ani slunečnika k zachráněni oči

N 1736 měla Mariana, čtrnactileta
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dcera QUdťeje Štmčika ze WssetUl bližeHo:
lessowa, Uáramné bolesti w očich, tak že prau

wá zťitelnice byla jako mrakem zata;ena, aniǧmohly prostťedky lékaťské proti nedUhu užčwan
pťirozenonsilUa zdrawotuanrátiti Powszn
zena od foUseda, aby kU pťimlnwě Zanowě

fe utekla, pťiskibila že každodeUni modlitboU
jej ctitč chce: i namočila péro we wodU .
SarkanďrowskoU a potrela ji zťitelnici a aj
blee Už čtwrtého dne nabyla čtstého ajasuého
zrakU

Dcerka Martina Štipy we Wsse
tUlech a jeho manželky Alžběty pčchla se neu
opatrně nUžkami do žťitelnice oka a protož
odcházel odtud mok jenž ji dáwá žiwot asiln
Uxbozi rodičowé obětowali dťtě Zanowi a mylt
oko jeho wodoU Sarkandrowskou a dle! oko

bolawé hned se Uzdrawilo a toliko jizwa zů
stala co Usiawičný fwědekobdržené milostč Udá:
lost tato U wyssetťowánč úťednim dofwědčena
rodičemi ditěte jakož i YUUoU erčkowon,
mlyUaťkoU ze Wssetnl ktera rodičum radila,
aby ťU pťimlnwě Sarkandrowě se Utekli

e ja) N 1704 dne 12 bťezdta byla Btnna
Nlžběta osmileta dcerusska Ziťťho Kellera a
Marie, jeho manželky, w Olomonci xrenadale
pozbawena ťeči a kroutila Uobama i rnkama
tak úžasně, že fe mnohým zdáťo, jakoby od
zlého dncha trápena byla Wssecčy prostťedky
tčlesné i dUchowni Ukazowaly se býti nepro:
,p

e) Wiz str. 184u187. Meatrum šjorino ot donorio ju.louwue
Zaroanňro od Zos. Lcop. Kyrbcooa rd 1729 w Prnze.
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sděssnými,pročež ctihodný ote: Jcrom Bett,.
kwardian frannfskanů poradtl rodičům, aby ditť
na hrob Sarkandrůw douestt dali a po fw
zpowedi pťijawsse tělo Bánť mnčemka Božibo
o přimlnwn za nemocnon dcernssluwz
což i rodičowé Učinili; nebo dali dltě a yrozžeo
hlon swici na hrob Zanůw donesti a co neja
horliwějt wykoneiwalt tuto swon pobožaost,a
hle! pťt mssi swaté, jižto pťitomm bylt poa
zwedlo fe dite wlastni silou, i počalo wolně
choditi a nawrátilo se 8 rodičemi čerskwo a
zdrawo domů Když na to docčený kUčzdo pťi
bytku potěssenýcbrodtčůw wstonpil ňla m no
zdrawená dcernsska wstťic a polibtla mu ruku
nemohouc jesstě mlUwiti. Knčz pln ú:ěchya
radoňné duwťrh w Boha a w mtleného skUa
žebnika jrho Sarkandra oslo:dil dťwče to ťka:
Milé ditě, tyo nyni na údech zdrawa, donfej,
že také nabndeš ťeči, awssak po celý žiwot zů
stawej š wroncnoU pobožnosti oddana dladoo
slawenčmn Žanu Sarkandrowi. e A hle! sotwa
žedomluwil duedowni rozwázal se dcernsscctoltkéž
jazdk i od!rětila: „Qtče také za Waů se wen
ždd modliti budu e Kněšnzťew tnto zázračlwn
Událost proléwal slzy sladkč útěchy a odchazeje
požčhnal ditč to

Frantissek, syUTadeásscRtchtera,
mťsstana Qpawskeho mčl od r 1724 wťed a
pisstěl ratowitoU i rozwětwenon po ostružce
klični k jejž zapnzeni wssech prostťedků lélaťu
ských marně Užtto Trnchliwi rodtčowč obťtoj

wali pacholila na hrobě Sarkandrowě a ělelpo Uťjakém čase ost:Užka llični o a
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takem rozežrana wystoupila ztěla a na jejim mistť
nowá kost zdrawa narostla

R 1787 měl ZakUbKalandra, selský
sluha w Qlssanech, pťilissuou práci žnowou
Nesmirným pitim stUdenéwodytčlo jeho wodnau
telnosti tak nadUťelo še seboU sotwa wládanl
a jen welmi tťžce kráčel a dýchal. Z twáť
jeho byla tak opnchlá že sotwa widěti a wěet
rozeznáwati mohl Lehmllli sobě domniwalfe
nejinač než že se zadUsi Brotož toliko sedě a
na ťratičky čaš fobě zdťimUoUtimohl Nemaje

chuti k jidlU byl nejhoroucnějssi žizni trapen,
a chtěje ji ditim wody uhasici pťimnožil si tra
peni Za čtyry neděle tak odUťawelo jehotělo,

že kuže Ua něm co sklo fe leskla a on kn wssen
llké prácč se Ueschopna citil Bťikládal sice na
nohy sobě listi bezowé ale beš prospťchn Jfa
chud lékaťe nezawolal kU pomoct Tak opussrěn
wzal útočtssrě k mocné pťimlUwě Sarrandrowě
a t wodě, která na jeho modlith ze skaly se
wyťinula. Jen š tiži dowlekl se pěfsky ažk
jeskyni nmnčeni Zanowa, tak že cestU, kteron
zdrawý za dwě hodiny wykoná po celý den
lonal J wzýwal zde pomoc ctihodného sluhy
Báně a dil wodu zázračnon jemU ode stražců
kaply podawanou i cčtil hned úlewu a mohl
wolnč oddechowatč. Wodnarelxwst ondů mizela
a wracela fe sila tak že w následeici noc Už
pokojuě spal Ráno pak do kapld Sarkandrowe

ské se nawrátiw wzdáwal radostné diky Uebea
skémn swémU dobrodinci a jsa úplně zdraw
wážtl wefele cestn nazpčt k domácimu hospoa
dáťt a hofpodynt, kteťi o Uesmirným jej podťe49



:M zrřr:ch eila!e!.

m w:ir: a w radoňxědoťwudodalř,
ř:!r: :x é ::čr: xardl: učrž lráce dolniwe:
i:: : deF :au:še 9 řarou ňlou wdtonáwal
!uř :u wnk:čur n rdčmwanť nejenwd
xrwnrm :::rudexedc uddr; i jedown:
wna xu: e:t:ec::rw paua tcdo čtlt hofdo:
xo.š Z::::la Sekautnd ::xJlsaneedja:

x ::ňe::rw :x!!o ck:ua AllconťnaSekar
x::w : xere!a !š .a !:erchodlla u adbče!
!u:řx.: :.x rče a:eere.:..: ud..:rň caco w Nťmé
.x: xrm žr:;x::!: ;reť:d lo dukax jak dťtsUě
: :xc::x:š x r:semra:xč :alowded wčri w
ťrs.:. i d:tnl:e.

:l žk:itč ddl r.:tťň Marěj chasnik j
xd::x..x: Č eed l Jl.xnouče nadaden šimntce
7?: .x: Z r;x„l ::črr ; :xraedn Ua drodě Jac
:.xr:š : :t::x:;al i :o :xorednlre na hrdlo w
!;rřťx: F.ed:še lšť:a:rell dude„ amž drl w:nčeťm

K::čťl:xa Za!:owtka š mčůdseBrnů
dx:a :m!xt.e w ťadrcdč mrčw:c: raněna a
:e:xčč:. sl rče add k štwo:u dťissla. Qťolon
čršč.xe rřa:elk oddonučňl st ochraně Zanowě a
:č:xre:če m nt sktd. Z radoňuúm :!odiwenim
ed:eřxxmťx ana ždrá!ra a ččrňwa ťafe powstá:

dua 1o dlr.xcctt lelech bdla opět touže ra:
Uď ťaňt;ena Umobouc wice mlnthť Bťátelé
rd:wr:lx ů:d xej; ddlt po drwe Zanowt Sé!rx
tandrowč l:čxnut a ble! nadolomrtwá Uabdťa
zase mlnwd a wdkonawssl šdowčd še swatšm
přlsma“mm Uokojnč uňmla w Báml

R 1719 bdl Zgnác Fr Hydl notář
w Qlouonri kruton koltťoU swiran a zwracel
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ta! silně že žádnébo lékU w sobť podršeti nee
mohl Bln dUwěry ssel kn prameml Sarkane
drowskému i pil hltawě wodUtu ťikaje pťt tom
nčkolik otčenassU a hle! mokU toho nezwrátil
wice anobrž dáweni okamžttě pťestalo, a od
té dobd bdl úplně zdráw

R 1718 Cbriftofor Fiala z Uťeidl
městi Kromeťižského trápen jsa čtwrcodexmi
ztmutci užiwal marUť wsselijakýcb léků Uapo:
sledy žádal od fwe manželťy Weroniky, aby
mU opatřila kU ptti wodU z jeskoně Umučeni
Zanowa Dobrá chokpoprosilajakéhosizlatnira
we městě o ni jeltkož slyssela, že ji w domě
má Tento zaměstnán oraci naporučil dcerussce
fwé Barboťe aby žeUč té zlahwičky do žbánkn
wody lé nalila Tato pak misto lahwtčry š
wodou Sarkandrowskon chopila lahwičkn š lUu
čawkon, kterouž kowd se rošpoUsstěji, a dala
ji ženě Tato nic zlého netUssic podala domně
lon wodU :xanželowi, kterršš rozdálenzčmničným
horkem hlra š wětssinu morU toho wydil Než
cčtě tradné řczáni w útrobě začalstrassněťwátt
a chot fon obwinowati, že nux urrejchU po
dala, a že prfa jrmu se rozpolri. Manželka
pťipisowala diwn kťik tento zmatenoňi myslt
nemocnčho, szsobené horkem žimničnim a
klidně jemn dťimlouwala abo tťikrát otčenáš
a zdráwaš te cti Jana Sarkandra se pomo:
dlil a w něho důwěrn w sobě wzbudil Qn
ale odwětil, že se modliti UemUže, jelčrož za
pťičinou otráwesli už umira Manželka chtic
doswťdččti že newtxma jest, pťiložila lahwičk::
! ústům fwým aby zbytek moku z Uipťed jeho
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Sarkandrown, a jak mile na to misto wkročil,
pominnly hned jeho boleňi

Dne 1 bťezna 1745 bylo město Holeu
ssow weltkým ohnčm zachwácer a za krattčký
čae ztráwtl plamen wssechny domy wukolfary,
ano Už zasáhl t dťrwěnon stťechndomU wedlej
tslho a plamen jeho zažihal také stěny domn
farniho, zčeho pťirozeně souditi se dalo že
w brzkn celé staweni w plamenn siáti budea
w popel se obráti. Tehdejssi faráť Holesson:
skýFrant Wagner kmetosmdefáriletý,byw
Upozoměn Ua hrozici nebrzpeěeUskwi z něhož
jen útěkem wywáznoUti možlw fe widťlo Ueel
dal fe ntkterak na to namlthti abn dům opno
siil; Uebo donfal pewně že jedno misto fwětu
nire Zanowa nade wtsi zlou nehodon zwťtčzi
Blntž ho zmdlila Uaděje Bylat zajisté fara
anitť od ohně toU měroU zachránčna, že žáry
na zdi dorážejici Uedosádld tak daleko aby
olowo byly rd;pustily, jkmž sklená okna bnsa
zadelana a Upewnčna Brawoa Udalosti tero
úplnč potwrzena jest Urtoliko wěrohodným fa
ráťe dotčeného wyprawowánim a fwědectwim
tistce swčdků nýbrž i úťednim té wěci wyssen
tťenim a doswědčenim

Zázračné bylo réž wdswobozeni, jehož fe
pťimlnwon Zanowou dostalo faraki Frane
tlsskowi Grégerowi (Grojerowi) Byltě
tehdáž jesstě jtnoeb a studowal ltbomudrctwi
když mu r.1724 w bťeznn jiti dylo pťeo
mosi ťeky Morawy Sbýbm:w se Upewňowal
sobě boty Ua nohou, ale pozwedaje fe prUdce
zawadil hlawon o mostni ohradn nn pokrajč
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udemčnu a padl hormpádem do ťekh,w
mžto po dlondon dobn poUoťen zůstáwal an
ledodé lw wodn pokrýwaly Sondrnbowé
jeho jali se hned i ů tonoucim wzýwatijmeno
Zanowo a pťislibili že daji mssi fwaton slonl
žčti. Bl hle Frauttssek ačfoli neznaje plawati
a wssechm promokld i lordem mimo ro opafan
jfa přece ponenádlu na powrch wody whplde
nnl a tokem po ťece na 150 kroků tak blizko
byl ku bťehn nessen že zahradnikowi Kartuu
sianů lehko lwlo podati jemu rahno a tim ho
na dťeh wytáhnonti Bťi těto ndalosič byli
dwa spolnžáci pťitomni a w tonž dobU ziral
na to ď okna swé residence pan Frantlssek
Braida z Ronseka a Korneliana, biskud
Hipdonský a spoln swětici biskup Olomoucký,
který pochybnje o wdswobozeni tononciho, jemn

rozdťesseni wsseoberné udčltl a Uapotom pťt,
wyssetťowani Udalosti té š jinými swědecrwi
l dnruoěrné wydaw i pťisaboU je potwrdil.

N 1696 pťibodilo se, že fynáčeč Ztu
dolfa Bodstatského swobodnéhopananax
Brusinowicich, nedbalosti kojněz kolébkh wh
padl a náskedkem toho na kťeče a zawrať ttx
pťl Pťiwolani lékaťowé npotťebiwsse wsseeb
možnýeb prostťede wyjádťilt fe konečuě že

jeho wylečeni nemožno Tu odporučtl úzkosi
liwý otec synáčka pťimlnwč Zanowě a ble
když tentýž otec w lázni sedť pťisscdssiho sln
žebnčra tázati se jal jok se ditťrt wede, oznáu
meno mn, že w témže okamženč úplně ozdran
wěl, roži napotom tabnlka zaslibni dlouho
na pamet Uwozowala
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ZosefŠrofer z Malessowa w Čer
chách měl dcernfskU která po ofm dni trápena
jsoUc zlon chorobon nopofledy padouci nemorťd

zachwárena lwla a zcela ochrnulá mrton fe
býti zdála Qtec opusscěn ode wssi pomorilidské
oděrowal ji Janowi Sarkandrowi a Učtniw
bned sltb běžel do chreimn bd wyslyssel mfsi
sw a š plnou důwěron w pomoc nebeskoUfe
modlil Bniž bol sklamán w Uaději nebot nau
wrátiw fe domU naležl dětátko, ano se Ufmiu
walo a bodťe fobě počinnlo, i Uezustáwalo na

něm ani stody dťedesslé cboroby
Dne 26 Unora 1723 wyznal pťed koo

misi wdssetkowaciWárlaw Brach stndnjici
tanhojič že w čaš morU wyrazila se mU na
noze hliza ktera wssem léťům wšdorowala
Rodičowc jeho Učinilt na to slib ZnnowiSarox
kandrowi a dali Za nemocného mssi fw slou
žiti a hle! do 1ejim dokončeni Urpntnézlo neu
nadále zmizelo

L 1723 bdlZan Jofef Dwoťák
kněz, zachwaren zimniri tak zloU a krutou že

po dewět měsirU strádaw až na kost a kůži
byl wysilen Když tak ntrápen rozličnýmč proa
ňťedky k žaUUženi zimnice práwě w záchwatu
neb borkosti ležel xmpadsa mn tcx sssastná md
sslénka kteron i slowd pronesl ťka: Bože Ulnj,
tak mnozi dťimluon rtihodného eřana opět
naboli zdrawi dročež i ja chci wody Sarkaslr
kandrowské co léťn ušiti!e B hle jesscě ji anč
neokUsil, toliko si pťedfewzal to Učiuiti a už
ztmnice ho úplnř pominnla

L 1716 byl Zosef Hanár, obdwatel
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Učtnčwssisiib Zanowi že nawsstiwi hrob jebo

sstastnť porodila zdrawou dcerusska Zuliann,
azadanbila nebeskon pomocč toU pťedpowěd
lékaťůw že plod žiwota jejiho newyjde žiw na
fwťt Na památrn wyšssl pomoci té zawěsila
na hrobě Zanowě wotiwnon čili zaslibni cal
lmlku.

R 1771 byl Frant MUcha jenžpo
tťi léta nž krew chrkal tafoon tťžkomyslnosti
napaden že se mU žiwu býti stýskalo Lékaťské
proftťedky proti chorobě Užiwané nepomáhaly
Naposledy obrátil se důwťrnč kn pťimluwě Zax
nowě a hle! lwl thned obojiho zla oprosstěn

Konečně jesstť zde se zminiti mUsime o
dwon měsstanechBrnťnských Antoninon
wi Kdnelowi r 1713 na horkou zimnici
strádajicim a Zaťnbu Karlu Berankox
wi touréž nemoci skličeUém jimž oběma rti
hodný sluha Bánť co mučenik ď tělem obnaa

ženým a popáleným se zjewil a pťedeofawjim
wytonánč několik modliteb je od neduhU úplnč
oswobodil Boslednimu (Beránkowi) mimo to

zjewil že tťetimn bisknpowt zůstaweno dožiti
se jeho oslaweni Brawdiwost těchto zjeweni

potwrzeno jednak podiwným nzdrawenim obou
nemorných, jinak i jejich neúhonnosti a pobož
nosii, jakož i pťisahon kteronž oba rozssafui
mřsstané ti na to složili

š. 30. Bťťprawy ln bemisilaci či l oblabo:
slaweni Jana Sarkandra aš do r. 1858.

Tak pťessel slawný mnčenik Báně co
skwťlá hwězda na nebe, zanechaw na zemt
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lesilé daprsky fwoji sláwy. Neš bohužel w
drwnich letech po jeho úmrtč přissli časowé wer
likých a dlonhýcb strasti, časowé tťicetileté wálkd,
která nejell wenkowsionyťifsi německon, nýdrž
i krajind nasse, zlássrč Eechd a Morawu hna
bila n pustossila: nebo 22 lotpo fmrti Janowč
(1642) dobyli Šwédowé Olomonce a měli ii
po osm roťú w moct fwé. Také Brno r. 1645
od Utch obleženo od 3. máje až do 20. frpna,
wsse wůkol nejprwé ple!lěno a pak žadáleno.
Celá země, po nčž hubici Uepťátelě ti jako koc
ddlkd se rozlitli, stenala pod jejicd jaťmem, a
prolož bdld wesskeré mdsli tehdáš k jjným wťe
cem obráceuy.

Za časubiskupowániLcopolda a Karn
la arciwéwodů Nakonských, z nicbžto onen od
r. 1638uo1663 jenom dle jmena diskupem
byl, a jinak spráwou zemskon w Belgii fe zan
městnáwal, tento :dakr. 1663 teprwjfa14letú
jinoch Už roku následujiciho Umťel, nemohlo se
owssem jak pro tdto domťry tak i dro nenňálč
wojny ničeho siátt k účeln beatisikace Zana
Sarkandra. chlepssi byld pomťrd za času bia
skupúwKarla a ?lrnossta zLichtenstetu
Uix, z nichžto onen cčrťewMorawskou od rokll
1664u1695, tento od :e. 1738w1745 spra:
wowal, nedo za biskUpowáni drwého zUťřla
wálka ď ankd, a za biskUpowáni drndébo
wálka 9 Prusn. W rorieb oak 1895::1711,
kde Karel wčwoda Lotarinfkú ňolec
Mǧethoděje šanjťmol, Uobyld poměry pťjzni:
wťlssle Wrwni biskupowé ::o fo.rtt Sarkandrowě
mčll nad to ohromnon práci 8 kaciťi, jež pťea
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wáděli na wiru katolickou a mimo to bylot
jim poťádati wdchowáni a žiwot dokleslého dn:
chowenstwa podlě smyslUCirkwe katolické Ktou

mě toho znřily pťečasto naražliwé Uemoci hUx
dil mor národd a jiné nehody Uedaly tomU,
aby kU zawedenť dotčeného procesU beatisikace
fe pťiťročťlo NejedUon wadila tomu tta okol:l
nost že biskupowéQlomoučti swé sidlo zmťnili
a kn pťikladU na prestol arcibčskupskýSalcbnrský
dowýssenibyli jako Zakob Arnosst ž Lich
tensteina r 1745 KardiualWolfgang
zeSratenbacbú kterúžodr 1711u1738
ňolec sw Methoděje zanjimal a za jehožto
bisinpowáui r 1720 sioletá památka mnčenické
smrti Sarkandrowy fe slawila prwe základd
položil k cirkewnimn oslaweni morawskeho kněze
toho Nebo když od ctxaťe Karla ša pťičtnou
poťizeni cisaťskycb zaležřtosti do Řima poslán

lwl použil té pťiležitostt a swolal tam fchnzrn
prelaca promotora wird (tenkráte snad Bro:
fpera Lambertiniho) a jiuých úťednikn kurte
Rimské abd jim wěc Sarkándrowskou k Uwáe

ženi pťedložil zdali k zawedeni nějakého wda
jednáwánť o beatisikaci se hodi Než sláwa ža:
početi takowédo procesU zůňawena byla kardiu
nalowiFerdtnandowizTroyerU bisknpU
Qlomonckémn(od r 1746u1758) pod nimž
žtwotopiš Snrtandtúw (edfan w peti swazcied
Tyto spisy: oslány do Řima dojaly tať fwro
chowanébo znatele rirkewni nanko, padeše Bea
nedikta )(Me, že newáhal kardinalowi Troyeu
rowi odepsati takto:

sBenedikt xl7. Rozmilý shnn náš, poa
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zdraweni a požehnáni apossrosstolské! H eťmau ,
stoltčného chramu Qlomonckého kanownir a ino
fulowanýprobosst kolegiatného chrámu
Brnčnfkého, pťisseldo Rimaa pťtnesi o seu
lwu úťedné spisy o mnčenictwi a pťičině nmuo
čeni ctihodne“ho slnby Báně Zana Sarkandrg
a podal Nám psani Twé, mtlený symt náa.
W něm dočetlt jeme se, co od Bebe ď tak
welikou pili wykoncino, aby podlé stanow práa
wa cirkewnibo a zwhků aposstolských, které od
nác se uwádčji w nassem spifn o tanonisact
Swatých, wsse fe wykonaloe Slysscli jsme také
o težrých a trUdných drácech, rreré jsi za tou
pťičtnou podniknul. Zedná sc pak o dokázani
mučenictwi a prawé jeho pťičiny pťi ctthodnéw
sluhowi Bdáně, čimž Cirkwi lowé ozdoby pťio
bude, jelikož swaté nádoženstwimučenimz láskh
k Uěmu a pro jeho obhajowáni ochotuě wytre
peným weždy zwelebowáno a oslawowáno dýo
wá. Nassl osobitou úlohoU bude o to pečor
wati, abd wsse, čehokoli tťeba, jak pilnč tak
rycble fe wyplniloe Co Tobť, milený syun
Uáš, pisseme, totéžjsme dodáwaťi osani Twého
slibili, a prozatim Tobě a stádci Ti swťťenémn
apo!ftolské porebnáni milerádt ndělnjeme. Dáno
w Rimě U anny Marie Maggiore dne at.
dec. 1751 we dwanáctém rotn nassebo dapee
žowáni. Milenému fhuowi nassemu, kardinaln
z Troderů.e

Na to byl jeden swazel činů zlacého časn
kázně rirkcwnč bodných nweťejněn, a dotčený
dqde,š chtěje rdchlý a wolný průchod wysetťoo
wam tom zjednatt, psanim ot:d12. dec.1752



Bňpppy..kUlmňsilacixBmš: M

žadatelowibaromlHeťmanowi z Blnmer
gen daným dowolil by se w nwaženi wzaly
dwť otázkh o mnčeni Zanowť a o jeho zarau
cich Wťc ta newyspťla tenkráte kn swšmn
ťonci, nebo k odstraněni wzniklýeb w Řimť pou
chybnosti neukazal se následnjici čao pťizniwým,
jednak že htstoricka wťda tenkráte na pťiliš
nizkém stupnt siála a nedowedlo fe dokazari
že hlawni pťičtua UmnčeniZanowa nebyla pou
lUická, nýbrž náboženská jinak ale talé proto,
še nasiala tak nazwaná sedmiletá walka za
časU Marie Tercsie, kteron Morawa a zlasstě
Qlomouc na Morawť swirána byla, pročež
mhsii wssechny tehdáž rychle k jiným účelůlnd
byly obráceny Za touž pťičinoU také pod jeho
nástnpcemLeopoldem Fridrichem, hrau
bětem z Egkhů a HUngerobachú (od
r. 1758m1760) a pod Marmilianem
brabětemz Hamiltonů (r 1761u1776)
také žádných dalssicb kroků w té wěct Ueučia
něno Wod nástUdcemjeho ale Dlntoninem
Tbeodorem hrabětemz Kolloredůw
nasialy pťesmntné dni w nichžto opanowala
chnt, nálwženska nadani swémU důwodUimu
účelU odciziti a wůbec ď nábožmskými wťcmi
8 takoon newážnosti nakladati, jarouž tehdáž
celá Europa posskwrněna bhla: pročež zdálo
se radno lepsslch wdčkati časiiw Cifať Frana
tisser j zase nadáni nábožná prwnimn účeln
wrátil a to se i stalo o nadánim k oslar
weni sluhd Bánč Welkou mťron už jeho
Wýsost arciwewoda a kardinál arcibiskup RUo
dolf w tomto dile oskaweni Sarkandrowae
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pracowal a w práci té siále a sstasině pokrac
čowánopod jeho nastnrrem Ferdinandem
Marianem z Cbotků, jať toho dofwťd
čme kniha foliowá: ijlio 8uper wčrtxrio
et cčuwo d!nrlxrii noo ncdn Zupšr oišniď wu
wirncuji:e r 1835 w Řimé wydaná

Nescdáželd laké náhožné dnsse ktere fwao
ton wčc ru nxodlttbami a peněžitými dřiwěwřy
poddorowald Tak n p roku 1763 uftann
wena dan dědičná alw fe kašdoročně slonžila
msse sw ke rti Dncha swatého k dofnženi neu
beskébo oswiccni w této weri Sar!androwské,
a toto zbošná wůle (zakladatelky) markýsku
Marie Lusso Faje zNemel ddla wěrně cou
ročně wdplňowána. Sláwa wssak a rahost,
do biftorle cirkwe Qlomoncké skwčlou stránku
pkidatt a na blawn wdšnawače Christowa a
neohrožencho ftrážce pečeti zpowědni korunu
siáwo wstawisi zustawena ndnělssamn nejd
arcipasiýťt landhrabťti Bedťichaowi z Fůro
sienberku, jedož pťičiněndlmw jednáni o beaa
tisiťaci Sarkandrowě w Nimč opět pokračor
wano jat o tom zťejmě swědči kniha foliowa
od r 1855 a jiná od r 1858 w Řimě wdu
daná o nadpssem podobndm jako wdsse uwen
dená od r.1835 W obou jest jednáui to
obfsirnč wypsáno s

š. 31. Bolroky we pťtprnwúch k oblnho:

slawcni JanowU

Dotčený kniže arcibiskup Qlomoucký obrao
dowal r 1859 welelmé dnchowenstwo a wca
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sskeren wěťici lid Morawský naslednjicim ozná
meUim: Bedťich z mtlosti Boži a stolice apoo
sstolské arcibiskup Qlomoncký atd atd Máme
za to že jako Nassi konsistoťi tak iwesskerénm
duchowenůwU arcidiocése Nassimiloažádouclw
bude, jako iNám w prawdě dčemilé bylo
něco jistějssiho se dowěděri U wěci toužebnť od
pťemnobhch let očekáwané beatisikace (oblahoe
slaweni) ctňhodného slnhy Bánč drUhdy faráťe
HolessowskehoJana Sarkandra A proto bez
odkladu w tentýž den co wdssel sdělujeme
aposstolský deťret jimž Zeho Swatost BlUš 1)(
slawně w Bánu se wyjádťiti račil že Už po7
twrzeno mUčenictwi a jeho pťičiny jaťož i tťi
pťedložené zázraky,aaže zázrakowé ti U wěcč
této postaěUji; tak že o Uejbltžssim a ssťastněm
wčci té skončeniwice pochybowati nelze Brotože
totiž hlawni a podstatný dil wěci té o mUl
čenictwi a pťičinách poťizen jest, nastáwá w
mťsici tomto bťeznu (dne 15) projádřenise
sw the že Už dezpečně kU beatčsikaci fe pťia

kročiri mnže ?l jakmřle toto se siane nezbude
leč wykonáni slownosti pťi tteréž beatisikace
ta (w Nimě wykonaná) se oblasi(wssemU lidU),

a slawnost ta bude brzo po wykonaných k ni
potťebných připrawách nasledowati

„Welime tedy, by pťipojený dekretkurreno
don co nejdťiwe se ohlásil, aby Nasse wBánU
nám milé dUchoweUstwo wsseho, co U wěci té
fe stalo, fe dowčdělo a spolUď Námi wroUcné
prosby kBohU posilati neUsteiwalo, jenždy pťáni
nasse milosiiwě whslyssel a co nejdťiwe radost
nassl dowrssil.el .
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Dekret wsal wýsse pwotknntý, jenžtodea
leduém dnchodenstwu spolu fdťlen dyl , zui
láskedownč: ,Dcťret deatisitace, čili prohleisseul
nčntcwt ctthodnťhoslnžebnikaBožiho Jana
Bartandra , kuěze cirkewnťdo a faráťe Holea
sowskťho dlocéfe Qlomoncké.e

,Boziraje na půwodce a dokonatele wirh
Zežřsse, tterý pobrdnnw radosti snássel kťiž, poa
drdanl t ctihodný sinha Bánč Sarkandrr poa
daněnim a neklesiwl srdcem, núbrž bojnjic proň
dťichn aš do kwe odniral. We Stočowč w
domiu Slezkl r. 1577 narozea z dowoleinť
Božčho staw duchowni sobě wywolil. Na kněza
skwi poswčcen a we wssem se ofwědčtw dýct
dzorw dodrýed skutřůwnáuce, wneúhonnostt,
wážnostt sial fe pkedstaweným ťeditelem dnssi,
we kterémžto úťadč wefskerypowinnosti dobrěho
daskýťe ton mkrou wdplntl, že čtyry rozliěné
farnosti, na které poňupw čafn práwomoci
diskupskon pťesazen byl, jej pťčchodieibo k nil
co anděla Božiho witald, odwodiciho wssat
sizami toužebnoňi sprowázeld. Bo wypnzeni due
wowniků pikartských (Brnlxrských) z farnosit Hox
lrssowské, kterol mor kacirský po 80 let pnstou
ssil jako lesni kanec aned jtná litá zwěť, wyu
wolen bdw knapraweni nejtčžsich cé wlnice
sskod nezdráhal se bojowati dobrý boj wiw;
ale nťlněn jsa wšorem stádce swébo z celébo
stdte, doulomdal, zadťtfabal, táral we dsselikés
trpěliwosti a d Učeni Uičehož neopominul, aby
co Udlo posilntl, ro chsro dyléčil, co podlor
weno ndázal, co zawrženo zpěr nwedl a co
ztraceno wyhledal.e



BeatifskacoRnowa zabezpešua. 1051

,Tim proti sobť nemiwist kaciťů podndiw
pťtmlcm byl z Holessowa odejiti a do Bolska
se odebratt. Ble nebezpečimi owečeč fwých, po
nichž w útrobč Zežisse Chrtsia tonžil, pohnut
drzo po nctěni ode dáwna slaweného obrazu
blah. Banny Marte w Častochowě, kamž ze
siibn byl zadutowal, k ntm (owcčkám fwým)
fe wrátil. Wrárilce kaciťt brzo na to do žaláťe
nwrhli, jako nějalého zrádce wlastt, w prawdě
wssak proto, že byl Udatným obhájcem wiry
katoliclé, jej krntémU wyssetťowáni podrobili a
chtice od něho se dowědčtt, ro jemu nejwyšssi
hejtman Morawy we swaté zpowčdi fwěťil,
wyhrožowánim Uejtťžsstch mnk naň dolébalt.
Qn ale radťjtnejslawnějssl smrt nepli žtwot opou
wrženi hodný fobč wywoliw pro dllo Ehrtstowo
až k smrti se pťibližil dada žtwot swůj, a tuu

dyž wesskerémU národn památku smrtt fwé na
pťlklad cnosii a ndatnostt zůstawtl. Byltě po
tťi hodiny na skťtpct co UejkrUtěji mUčen, pon
chodněmi a pérami w pryskhťtct, oleji, smole a
siťe namočenýmt na celém tťle popálen a poo
lomrtew w žaláťi zanechán, a když zde celý
xmťskcprožtl w bolestech nad smrt trpťejssich a
wssak 8 mysli weždy k Bohn pozdwiženou, tak
rže dokUd byl, jeho chwálitt nepťestal, nsnnl w
Bánn dne 17. bťezna 1620.e

,Eo pak kdysi w mrákotách swizclů a we
skinech raláťnýed trpčl nepťekonaný Ehrtstůw
zápasniš nochtěl Bůh nechati w hlubině zadoa
nmwti. alebrž weťejnon powťsti, fuuwětých fdj,
sowatelů swědectwim, fonwčkýwt pomniky a
stádon zázralů tak po celé Germanit sslkil a
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objasnowal že ač pro wojny, mor a jiné zá
wažné pťekážky arcibisknpowě Qlomoučti na úa
spěebd této nejussiechtilejssi wťci n Stolice apoe

stolské pomysliti nemohli leč až we běhu sioleri
osmnácteho pťece pamácka swatébo žiwota cti
hodného Zana a jebo mučenictwi n Morawae

nůw a jiných sousedndch narodůw nikdu ne:wd2
mt;ela nýdrž weždy ;twá a požehnana zustala

Kddž tedu šeiležttoň ta pro tak wdrečnou
powěst ke fwase Stolicl we stoleti miuUlém
donessena a jednáni ťádné i apossrolskéfpráwně
fe dokončilo a wsse we fhromášdčnč swatoobx
ťadném se wykonalo cokoli we wdjednáwáni
šáležitosii tohoto drnhn pťrdpify ťimskochpapešú
kzachowáni naťiznji, tedy l 1751 w domě
slawné paměti kardinala Mesltnt do zpráwo
dájce dne 27 máje držena býtt mohla norada
proprawná (Uutoprčxepnrčxmrjn)o otá;ce
„Zdali co jistého stáwa o mnčenictwi a jedo přxčtně
jaťož i o znamenich čili zázrc:rich wtomto pcixu
a kU zdarU této wťci o které fe jedná?e Na
tUto prwni poradn xmčla následowati drubeš,
1ižtopťiprawnoU nažýwaji; ale nehodamt
čafůw wťc ta na dlonho utichla, aš oakr 1831
jaťo k nowémn žiwotU od kurdislala arciwewodu
Nudolfa arcibisknpa Qlomonckeho wzkťčssenáa
obnoweUá požadowati se ždala opětné poradd

proprawUé; a kddž zaležitost ta zdráwodajce
nemšla, swěťen úťad ten kardinálowi slawne
daměti Zosefowi Deua Borta uu Nodianimn
W domč tedy nowého tobo zdráwodájce 5 fe
erara r 1836 nowé fhromážděniproprawne
se sesslo, a w něm o wýsse položené otázce
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opět wyjednáwáno Kdyš pak kardinal Della
Porta Umťel a Ua jeho misto papežskoU prau
womocnosti postaweU co zpráwodajce wté wěci
nejdústojnťjssč kardinal Konstantin Batrizi bie
skup Ylbanský, pťednosta fboru swatoobťadného
bdla otázka ona zase pojednáwána w poradě
pťiprawné držané 11 septembra r.1855 w
paláci aposiolském Watikanskěm. Na to násle
dowalo wsseodecné fhromážděni tohoto běžiciho
rokU 1859 we xeťitomnosti jeho Swatosii pao
peže Bia lx w paláci Watikanském dne 25
ledna kdežto hned jak tentýž Uejdůstoj kardil
nal Patrizi podotčenoU otázku pťedložil nejee
nonl jednotliwi nedestojnějssikardinalowé pťed
staweni ochráncowé fwatých obťadůw cirkewo
nich, nýbrž č otcowé radni waj Uáhled ťádně
projewili Po whslysseni náhledU wssech Jeho
swatost paprž zdržel se projeweni fwého nej:
wdšssibo wýrokU maje za to, že w tak weižné
wčci ntčebo fe nemá rozhodowati leč po zrax

lém Uwáženi a po časiem i pokorném Boha
wťdwáni by Dncha nebeské rady jemu feslati
račil. Uwážiw pať wěc tU U febe a wťelé oa
pěto :xmo prosbd ustanowil erdwolatelný pro:
nesti úsUdek fwuj w tentýž den, we který do
chránm swaté Gally se odebral aby w jiuné.
záležttosti ctthodného sluhy Wáně Zana kťesti
tele de Rubeiš fe projádťil že Už bezpečně k
jeho beattsikaci se prikročiti nxUže. Učintw nejš
prwé toto projádťeni pťessel Uapotom k zálrži
tosti rtihodného Zana Sarkandra a powolaw
pťed febe nejdúst. kardinala Kousianttna Bue
triziho, diskUpa Nlbanského, pťednosiu fborU



fwatoodťadnčbonramajcr otéto wčci d.o.
Qudťrje!anua Tratnuiho, pronotorafdaů
dčn a m podepsaaého, téhož pofwatuého
sldon sekretáťe, siuwť fe wyjádťil že bezpečna
jest zpráda o mčnústwi a jebo pťičiuě, jakoš
i o tťech pťedložných zázracied drUhu tťetiho,
lonj o prwnna okamžtrčho a dokonaléhouzdran
dcm Zana Ziťtdo Klmela ode dny čili paa
lostnire dťdičné a po dwě léta trwajici kceráš
lejtťžňi boleňi ladnťeloň a nejwětfsi obtižew
eduš: duoodtla o dmhén okamšilého a do
kox:alcdo uzdraweni ranhojiče Zosefa Winklera

cxd dťeoho;dnč žlouteuřce ldežlo černx a žlutá
barwa okam;tcě se ztratlly a úolná sila ;iwotai
ye nawrama a o rťetim okamžitého a dokon
nalčho nzdraweni Filipa Knnerta od poloda
prawý orwor chťipi wyplňujiciho a i na weaee
wyčxxiwajtcwo deze wssl pomoci le!eiřskébo ue5
ranbojičského mněni.e

leedem na přisnoftpráwa zbýwalo by
jesstě čtwrtý šášrak U wěci te dokašatč Nebo
kddš l dokazaUt prawdd o mučenictwi a jeho
pťičiuě w odojim wysserťowani jak w ťádném
tak w adostolském nemohlč jini fwčdkowé býti

žkoussent leč f:dťdkowé z doslechu, drotože za
pťičinon zastaralosti wčci té žádných očltých
swědků doronce nebylo tedy dd zde prawem
plattl detret wsseobecný od Beaedi!ta xss
swaté pamčti daný dne 12 aprila roku1711
jimšto uwedena nutuost čtyr zazraků swčdkh
očitými dotagánu býti mjicich, rde dů!a; uule
čenictwi neb cnosti na hodnowťrnosti swťdtň
pouze doslyssuých spočiwá. Blossak na nejpomu
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ženťjssi a nejwťclejssi prosbh žadatele té wčci,
kterýž na to ponkazowal že nedostatck očitých
fwťdkůw úťednich ku dokázani mnčenictwi nm

zbyt w této wěci se nahražnje zprawon mimoa
úťednon sice a wssak na požadáni kurie arcia
disknpské Qlomouckc UčiněUoU od ZaUa Scinu

tilly fwědka očitého a Uikterak nepodezťelého,
jakož i jinými sonwěkýmt památkami zawažné
dopofUd wažnosti w procefu čili u wyjetmál

wani aposstoljkěm, porownaji li se dodťe o pou
dotčeru spraon a že tedy na záležitosttuto
wssim prawem lže potahowati druhý téhožBex
nedikta )(17 wsseobecný dekret ode dne 18
jnlia 1754 jimž oswědčil že tťi toliko zázra:
kowé postačUji, kdykoli kU potwrzeni cnosti neb
mnčenictwi w ťádném procesU jest několik oči

tých fwědkúw a toliko doslyssni swědkowé we
wyjednáwáni aposstolském; jeho Swatost pan
pež nznawaje, že pád o nč:nž se jedná poně
kud a aspoň rownoplatně w tomto poslednim

slawného pťedchůdce swého deťretě se obfahUje
ráčtl z aposstolské milofti jej Ua tento pád pox
táhnontt a projadťiti se že U wčci této tťt
wýsse potwržcni zázrakowé postačuji a že tedy

l dalssim krokům se postUporoati může neohlč
dajic se na jakékoli jiné pťekážky

Tento wssakdekretohlásici a w akta fborn
swatoobťadného wtáhnonU UaporUčildne7 bťe
ťna rokn 1859

E biskUpLllbanský, kardinal Batrizi fw
obť sb prefett

Misto ck pečeti
H Eapaltt S Q Sb fekretaťel
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Dekret tento ráčtl Zeho Erc. nejd. p bie
skup Brněnský Arnossr též pastýťským listem ode
dne 16 máje 1859 swémU podrizenémn dn
chowenstwn ku wsseobecné jebo radosti fděliti;

a jelikož se tehdaž U swaté Stolice také o beae
tisiraci kemownika Roďsi ho jednalo k této
zpráwě také pťipojiti slowa swatého the, jenž
bealtsikaci obon ctihodných knezů w jakousi spo
jitost ď tehdejssimi poměry swětowými Uwedl
ťra: Ode poln ku poln žije swětwnejwětssim
nepokoji a nefwornost wsseckomate; práwťteď
je doba, kde fwět ratolesti olčwowé pokoje a
swětla prawdd wťce než kdd jiudy potťebuje
prawá to doba, aby oba slUhowé Božč co dwě
oliwowé ratolesti a dwč swětla swětu na oltáť
postaweni bdli jelikož poklid Boži dUssem pťix
neslt a Učenčmi pťikladem národům fwirilt

š. 32. Nowý polrokwaěri mewa
oblabosiawent.

Nowý pokrok U wčci Sarkandrowské nči:
nčn dekretem prefekta swatoobťadného sldora
kardinala Batrizido ode dne 2. ZUnia 1859,
tterýž welebnémn dnchowenstwn jak Qlomoucké
tak Brnčnske diocese sdělen takto w pťekladn znč:

Dekret QlomoUcký beatisiťace ččli ofwědo
čeni mUčenictwi ctihodného sluhy Báně Jana
Sarkandra, kněze cirkewniho a saráťe Hole
ssowskeho diocése OlomoUcke o otáqce zdaltpň
potwrzené jtstotě mnčenictwi a dťičin jeho tři
zázraťú a pťi udělcné dlspensaci ode čtwttčho
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zázrakn bezpečně se pťikročitt může ku beařisiu
xtaci ctihodného slnhy Báně?e

a Neuwadlon sláwy korunn tomU Uloženon,
který až do fmrtt bojowal pro sprawedlnost a
zwitčzil i dila Božiho stťehl mnohýmč wyko:
Uanými pracemi, a Udatně snássenými mukami,
zasionžil od knižete pastýťů wzitt ctihodný Zan
Sarkander, jenž Uejzbožnějssižiwot neUnuweným
ziskánim dUssi a wonakládánim wssi horliwostt
ztráwený korUnowal nejslawnějsst smrti a Udatu
ným zápasem. Nebo když w17. sioleti nejenom
diocése Olomoncká, nýbrž i wesskerá Germanie
prottwnými kaciťůw silamt pťebidnť zmitána
byla, a kteťikoli katolickon zasiáwali prawdu,
wybnansiwim.a fmrti stiháni jsoU: OU důwťo
ťUjic w pomoc Božskou tolit dowedl, že w záu
paš nejtnžssi postaweU muky Uejtrpčejssi co wi:
těz pťemohl, a nejndatnčjssxm hájičem poswáte
ného tajemstwi až do wyléwáni krwe zůstal.

Zelirož tedy omučenictwi ctihodného Zana
t o přlčině mučeni, jakož i o tťech jeho zázrau
cich po wzýwáni Božské pomoci fpůsobených
Zebo Swatost Biuš lx. dne 7. bťezna rokU
1859 slawný dekrec wydal a timže dekretem
wyťknnl, že posiačnji tťt potwrzené zazraky a

že tedy dalssi krokd se učinitt mol,wu, nešbýuwalo kn Orokázáni cti Blažených ctihodn mn
sluhowi Báně nic jiného, než aby podlé obyu
čeje thowé sborU swatoobťadného tázáni byli:
,Zdarli pťt .potwrzené jiftotě nmUčeni a jeho
pťtčin a po ndělené dtspenfaci ode čtwrtého záa
zraku se bezpečně pťirročitt může ku beatisiract
ctthodného skuhyBáně?e nu thž tedy tato



xoe;š mne w dearřsiťaeiZanonč.

otázka, nejdůstořlějsin panem kardinalem Konr
stntřnw Batň;tm, diFudem Albanským, pťedu
Usiou fdon surčexloobřcxťxne,l,doa zpráwodajcem
w rtlo ;álcšllosn předložena dyla na wsseodece
lw fněuu n přiwmuosti Zeho Swatosii dae
peže dč;mdo rokr w palaci adosstolskcm Wa:
likanskw due 15 dťezna Uásiedowala jedno
msině nrrdňwá wsscederúw odpowěd Zak
lnle swalý Qtec wsseobecnd nábled tento za
siecdnnl měl za dodré swůj rozsndek na dnessm
poswamd dcn nanedewsioupeni Baně poodloa
žin jelikož Bána drure prosiri chtěl abd Uln
w ročbodnnlt pťetčžkeho dlla toho nebeskčho
dneda radd dán račtl

Bročc; když po cirkewni oděti co nejpoe
božučjt wdkonxané slawné pťitomen byl biskupskě
welkc mssi w arclbasilicc Lateranské obsioupen
swalým fcnalem otruw ťardinaluw powolal do
nejbltžssi fn:aldně le;e atctdasiliky k sobě nejd
pana kardlnala Koustantina Batrizia, biskuda
Albanského přednostn sldorn swatoobťadnčdo a
zprawodajce těto wěct spoluš wel otcem Qnu
dťejem Marianem Tratnnim dromotorem fwaté
wiry a oe mnon nižedfaným tekretařem a w jeu

t jich pťitomnosii prohlásil se ,že bezdečně se
přxkročtti muže kn deatisikaci ctihodnťho sinhh
Báne Zana Sarkandrex.ál

Tento pak dekret drohlásitt a w akta
sboru swntoodťadněbo wtáhnonti jakož i apou
sstolskú ltst we formť brewe o slawném obťada
deatisikace, jež co nejdťiwe w basiltce Wati
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kanské wykonati se má, wydati welel dne 2. juo
nia roku 1859.

Misio dlepečeti
C. biskUp Albanský, kardinal Patrizi, sw.

obť. fb prefekt
H Eapaltč, sso obť fb fekretáť.

Dekret tento byl také w Brněnske diocčsi
oznámen kurrendoU ode dUe 4 Augnsta1859

š. ZZ. Wyblússeni.Jana Sarťandra w Řč:
mě za blahoslawellého.

Dne 3. lisiopadu1859 byly w kostele
U.fw Michala prohližeslykostictihodnéhoJana
Sarkandra, a sice od nedestoj p knčžetearl
cibiskUpa u přitomnosti wice wyfoce dustojných
pp kanoinkUw a jiněbo weťebnel)oduchowenu
siwa pak panuw nrofeforůw dokroer lekať
siwi Groha a Wisligha a několika měsskaauw.
Wdssetťowáxli toto trwalo wice hodiu a mělo
dobrý wýsledek Mala čásika kosti byla do
Řima poslána

W měsict dubnn oznameno Uowčnami že
whhlássesliJana Sarkandra za blahoslaweného
dnr 6 maje we chramš sw Wecra w Nimě
se ditt bude Té; ohlássexlo, že Zeho Mtlost e

knižearcibtskup Qlomoucký Bedťčch co depUto
waneho ze stťedU metropolčtné kadicoly weled
p konsistorného kancleťe, ?lrth barona Konigšed .
brmma, twp. faráťe u fw Mtchala Flor
Schona co strážre sw ostatkuw ku wznessené
slawnosti té ďo Rima odessle; we jmeml města
wssar že fe tam odebéťe p siarosta Kreiml45
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Slawnost prohlássedni Zana Sarkandta
za blaboslawenčho w Rimě Ustanowena na
čtwrlou nedčli po welikonoci co na den 6.
máje. K xléto slawnosti wdprawena zOloa
mouce do Rima depntace, jejižto členowé dyli:
weledúsk swobrdný p. Brtdur zKšnigšerUnn,
dp. Hamol, děkan Sternberský, wp. faráť Schšn
a welectěnú p. měsstanostg Olomoucký Kreiml,
ťteťi wsslrkni sstasině do Rima pťissedssc trošu
kašu Jčho Swatosti papeže Bia lx. ď welin
koU ssetrnosti a xoťťlrděri!oeostiapťi?aň, w german:
ském domť rizinském Uddrdwáni a Uaporom dnc
3. máje pťed swatého the nwedenť bylt. Mix
lostný otec kťestanstwa je welmi blahosklolmě
přtjal a š každým zwlásslě pohowoťil, jakoži
každého do;ději Uějaťčho čestného powýsseni
účasiným učinil. .

Bťiprgwy k ččrkewni slawnosti Sarkane
drowě w Rčmě bdlp welkolepé. Bťed kostelem
sw. Betra wtdčti bdlo na welkém obrazu ne:
beské ozáťeni bl. Zana Sarkandra rouchem
knčxzskúmoděného, an jeden anděl jemu š,nrbded
kormm pťinássel, jini pak andělé jej nastroll
mučentckými a dalmou witěžstwi obtlopowali.
Nad obražem stál nápio: ,Zkonsselš mne ohněm
(lšlw mc exnminoštj)e a pod nim skowa:
,Zanowi Sarkandrowi, knězi, duchownimn
fpráwci Holessowskčmn pocta blahoslawených
mUčeniků od papeže Bia lx. se ohlassuje (.loo
Unuj 8Urcnnc1ro., Zču:šlxcjoli7 l)urjcmi ljoloe
šorxjtšuši7 ůlnrtxrum Zontorum lxonorcš U
ť)io lx. 1). Wl. jnájcunlur)e. W pťedsini
ldasiliky bplo w jiném obrazU celě hrňzně mUx
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čeni Sarkandrowo tak dojemně wypodobněno
že kdožkoli do ebsámU wstUpowal welmi fe
pohnnta citil a bezděky si pťipomněl že cesta
kťiže a úplného febezapirálti kteráž fwětce Božt
do stanů Uébeských wedla, také nam co nejjiu
siějssi dráha ku fpafeni wykázáua jest W toa
siele famém Utkwělo oko mimowolně na pra,
staré welmi ctěné sosse fw B,etra která w
tento den práwě tať jako wšdycko Ua deU sw
Betra a Bawla w úplný ornát papežsk,ýoděna
jfonr měla w ruce ze zlata zholowenoil podox
btan Ducha swatého čimž fe naráželo na dů
ležitý wýzxmm tobo .dne w nějš nastnpce fw
Betra oswicený Dnchem swatým, osobitý wý
rok w Eirkwi Boži proňesti mel. Slawnost
sama wykonáwána w druhém oddiln welike
prostťednť lodi basiliky kterýžto dil pťičnoU

lodi od prednčjfsiho (dilU) odrůzuěn býwá;
nebo kostel ten má podobUlatiUského kťčze Na

nejzazssim ko :x(i dotčeného dl U, kde slawnost
konána sioji čtdrd obrowské fochy ťeckých a
latinských welikých UčitelU Cirkwe, sw Bltha:
nasia a fw Zana Zlatoústého sw ?lmbroše
a.fw BngUsian Ttto UčoU dťewěnou sto
lici sw. Wetra na kteréž aposstol ten sám fee
dáwal Tnto pak drahocennoU relikwii neUi
bezprosiťedně widětt; nebot obdána jest weli
kou kowoon stolici, která wysoko se pozwedá
a w rukou čtyr otců cirkewnich spočiwa Bod
tonto stoltci jest oltáť nad nim pťed oknem

we zdi widěti průzračný obrazDUcha swatého
Nad dotčenou stolici fw. Betra byla pou

dobizna Zana Sarkandra posiawena, awssak
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až do Určité doby pťi slawnosti zawojem zac
stťena; na záwoji tom byla stťibrna obloda
nebeš whmalowána W prawo tohoto obrazu

stál erd papešský, w lewo erb rakoUský cozuak
jeho wlasii Na stěnách pobočných wydodob
něno we don welikých obrazich dwojezazračně
nzdraweni, jež na pťimlnwn blaboslawence toho
fe Událo jedno totiž w jebo býwalěm žaláťi,
drnhé na jeho hrobě Brostranná část koftela,
kde slawnost ta se konala bdla cela od zemť

až do hoťejssi klenby co nejbohatěji wyssperkoe
wána jmenowitě čerweným těžkým damasskem
obdána a zlatem bohatč ozdobena W dlox
skoťe tčto Usadili fe pťed slawnostč kardinálowč
Uťkolik biskupčl kapitola fw Betra, nčkolik set

ťebolných a neťebolných dnchownich a umobo
swětských hodnostáťů Blizko oltáťe dod doe
tčenoU stolici sw Betra zaujali čestna mlsta
rakoUský wdslanec w Řimč wysoce duňolný
eaňoneuik mcibislupskéQlomoUrké kapitoly, dwa
faráťi a xněsstaltosta z Olomonce kteťi ro dee
pntace odtUd ke slawnosti do Řima dyli dťlssll
W ohromných pak prostorách welechrámn sw
Betra rozpoftawili fe tisire a tisice wěťirťch

Slawnost fama začala tim, že rakouský
anditor p hrabě Bellegarde pťed Zeho Emle
Uenct kardinala wikáťe stoupil a jessrě jednoll

za beatisikaci čili oblahoslaweni Zana Sňrkanu
dra prosil Načež kardťnál prosicimn drewe
čili strnčnou listinU dornčil we kteréž sw Qtec
Zana Sarkandra z:x blahoslaweného prohlax
ssUje. Brewe toto ndni od jiněbo ťněze ž ťůe
zatelny weťejně čteno Řimu co hlawnimu nlesill
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a ňťedu celého katolického fwěta, a tčm oblau
boslawenč ZaUa Sarťandra wčsskerémcl kťeu
stanstwU na wědomost Uxoozeno Wo doťončeo

Uém čteni zanoril arcibtskup kUiže Hohenlohe
Po Uoum W okamžeui tomto Umdáu záwoj
z podobizny Zana Sarkandra a tU Už widěti
bhlo sluhu Bállě, an oblečerl w albn a čern
wené roucho messné od andělú powznessen od
země rnce swé k blaženosit rájské prostirá.
Mimo to byla také reltkwie blahoslawemetoho
Ua oltáťi ť weťejné úrtě wystawena. Kolem
do kola rozliwasa fe záťe osmnácti set hoťťcich
swětel z kopuly welechrámll sw Betra rozlix
bal se co nejslawněji zwnr zwonů a wdstťely
čili rány z dčl oznamowaly Nimu toto slawně

drohlasseui Wo dokončeném Md l)oum zoi:
wal kuiže Hobenlohe pťtměřenou xnodlitbu cir
kewni a pak šačal pťň oltáťi kterýž pod wea
lebně pozdwtženoU pododi:noU Sarkmldrowon
ňál, siawnaxu mssi swatoU tr cti toboto dln.š)o:
slawenre sloUžili. Wťi těcdto slawných službách
Božich špiwali we dwou od febe oddělxeuých
chorecb zpěwáci oťekrásné pisně ťe cti Hofpon
dtna, kterýž dlahoslaweuěbo Z.ma tak oslawil
a wěťici pťitomni Ua Uejwýsse dojatifpojowali
fwé modlitbd š nekrwawou obťti, by w těto
dobť :xřimluwou blahoslawence toho sobč zwlásstu
Uich mtlosti wyorosili.

Qddoledne pťtssel sám sw. Qtec BiUš l)(.
ď průwodem kardinálúw do chrámu fw. Werra
a wyťonal pťed podobišnon bl Zana Sarkana
dra fon pobožnost Wýssejmenowani poslanct
QlomoUčti stoupiwsse pťed něho podalř mu we
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jmenn swébo nejd p kn. arcčbisknpa a celč

Morady nťkolsk darů co důkaz nejwyšssl úcty
a wděěnosti za prokázané to dobrodini že krau
jana jejich kn cti blahosiawence powýssiti tá
čll. Dard ty záležely z drahocenného relin
kwiaťe oňatkem ldlahoslawence Zana Sarkan

dra opatťenébo ze žtwotopisu a obragnS jeho,jakož t z pťeskwostné kwťtixwwě kytky
Qsec projewil opětně deputowaným swon blal
hosllounost a poukázal jesstě nťkolika dojemnýu
mt slowd na weliký wýznam blahoslawcnce a
na mocUou jeho pťimluwu Bak ď twaťi we:

lepťiwčtiwon požebnani ndileje čeruým zástu
pum pťitomným nawrátil fc do swčho palárn
Na to začaly slawné nesspord, které pťro fona
mrak trwaly, a čim wice fe tmělo w basilice,
lim skwěleji se objewowalo welkolepé ofwětleni
a lim wice wynikala podobřzna blahoslawmre
nasseho a jeji ozáťeni

Txk Eirkew fw nowé nabyla ozdoby a
wlaň nasse nowého mocného pťimluwce n
Boha! Kéž by obzwlásstťMorawaně, radujice
sez oslaweni swcho krajana, pťikladn jeho

bedltwě ssetťili, žiwot jeho často rozjimali a
frdcem i úsiama jej wzýwali, kež dy sc pťin

mlnwy jeho odzwlásstě k tomu domahalt, aby
fwatá wira katolická, pro kteron tak hrdinskh
lrpěl ntěssenč po wlasti nassi rozkwétala a

hojně blahonosné owoce swatých skuttů wydaa
wala! Kéž by jej wzýwali zlásstť w těchto ne
dezpečných dodách, aby wsseliké pohromd od
druhé wlasti nassi odwrátil a nám náplň neu
ldeského a zemského mirn a wsseho dobra prau
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wého na Bohu wyprosil! O blahoslawený
Sarkandťe oroduj za Uáš!

š. Z::. Brewc sw. the Bia lx. o bea:
tifituci Jana Sarkandrowč.

Radostná zprciwa o beatčsikaci Sarkan:
drowě byla o sw Bartoloměji r 1860 náslea
downým listem pastýťskýmZeho Kn M Arri
biskupské celé arcidiocési Qlomoncké ohlássena:

Yrdřich, šnžstxym milofrdrnstwtm a swatě
aposstolské stolice miloňi arcibiskUp Olomoucký,
bčskup trůnčl papežskému pťistojiri z landkrabat

Fůrstenberských wéwoda knčše králowskékaply
českéhrabě Zeho c k a aposscolskéhoWeli
čenstwi skutečný tajný rádce, wyšnačený rytiť
carsko rnskěho ťadn sw Bnny prwni tťidy, fw

bohoslowi doktor atd atd

Čeho sobe zbožné tužby morawského lidu

ně ode dwon stoleti neustále pťály, začpopťed:ci na této nassi metropolicanskestolici:ltrůnu
aposstolského nž dloubo fnažně prosili, radost
tUto welikon my Wám Nejmilejssl z daru
Božťho dUeď zwěsinjeme.

Nebo slawný pťiwtělerxec pofwátného záu
pafnictwa této arcidiocéfeJan Sarkander,
nejinur nežli jej fwrchowaně slitowný Hofpodin
o palmou mučenirkon w Uadhwězdné radosti
rájské pťijmoUti ráčil dossel i na zemi pro
fwatost fwon, Uepochydnými zázraky pťed soUe
dem cirkewnim dosti dokášanou, pocty blaho
slawených mUčenikůwa byl slawným wynea
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smim adosstolskdmdue 6 Maje t r w lda:
silicr Watikánské sw města U Uťitomnosiifwědl
kúw z dnchowenstwa a lidx Olomonckého ohlau

ssendm do seznamU kťestanských hrdin wtažen,
add wťťici lid Morawský z nowého, n Boda
ťtditele a foudce orodownika fe těsstl, jehož
domoci md nepopiratelně zlásstě za těchto pťe
fmutných časix potťebnjeme w Uichžto patrnč
rrnlýž dršostnd útok na wážnost oboji mori
(odčanské t cirkewni) na dustojnost Božskdch
oltaťu i pofwátných trůuU se čiuč, jako začasil
Sarkaudrowa

Broče;Bodu nejdobrotiwějssimu, jenž nxěr
nčdo sluhu fwčdo sláwon a cti pťed andčly a
ltdmi korunowal a po BohU Zeho Swe:tosti
dare;i ktrrýž milenon wlast nassinowou toUto
ozdodou pťeoedorně wdznačsl nejwťelejssl dřky
čimce a milowané dUchowenstwo i wěťicč lid
newdstidlou radou Bošské prozťetelnosti a ::jles

dojnou dobrotiwostč léhož nejsw the aassl
fprawť fwťťeud, k účosti w nasstch :adostech a

diknčinčnich wddi;ejxce (jako; jsme Uš miunlébo
roku přč oolásseni dotdčuých dekretU uposstole
skdchnuwiž k:.rendd koxxesistornéč lll aus w
ku společensiwi naděje a proseb je wzbuzowalť)
za dodrč jfme Uznali pťedewssim brewe (struča

nou lisiiun papešskon) beatisikačué, jťmž le Zae
nowi pocta Blašenýcb Udťluje tuto ktomn ú
čelu položiti aby rclý jedo obsad milému dn
tbowrnňwu nnssemu w púwodnem útwaru do
slownťwwzuamost wessel ltdu pak wěťťcčmn
aspoň podlč podstato w dotučnčm jazyku ans
teťském o tazatelny sdělen dyl.

dU
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!růrrt prahlússrnsǧaua Zarlmdta Za blahoslawrncr.

ž!iuš papež, toýo jmcual)(.,na mččnou mšoč
pamútůu.

Bťeslawnd zajisté a obdiwn wssech wěků
hodný byl začatek wznikaji:č Cirkwe kddž fwě
tlem ewangelia občerstwené skoroUesčetnémnož
stwi lidn rozličné národnosti mrawlxw a oby
čerw ani mdloboU pohlawi ani wxmdonwěkn,
ani leskem bohatstwi neb rodn, anijiuou jakoul
koli wěci od pťistoUpeni k wiťe Chriňowř ne:

dalo se zdržeti; brzo pak brozbami a mučami
tyranůw k odpadU od wiry pťijaté poháněné
w zápasn stálo o hlasem suooboduým jak
napsal fw Cyprian, š mysli neporusserU,
swětské zbranč zhola nemajir, alezbrojemiwiro
dUwěrně oružené daleko mužnějssi astatečnějssi
nežli mučttelé, kteťi š neslhchanou krutosti proti
kťehkým a mdlým oudUm zuťili Nebo Ua jewo
pronessend jsou diwy cnostč a eťáloňi jejťchžto
památka Ua wsse potomstwo ruzssiťena dý:t žae

slUhuje; ibolo wssem zťejmo, že pťi swých
mučenirich stál š Uebe Cdriňuš kterýž bojowu
niky a wyz awače sweho jmeua w nejťrnssnčja
ss“lmzápasn silil otušowal a zwedal Y tako
wéto dťikladd cnosti obnoweny často w Cirkwi
katolirké úmdslem nebeským aby na oko se fpan

tťilo že Božskou silu ma do febe náboženstwi
kterčž tolsk chrabrostt do prfoU lidských wliwá:
wčťťci pak aby powzbuzeni takowou stacečnosti

jakěkoli sirastč smrtelného žiwoca podnikali pro
dosaženi žiwota nesmrtelneho a tudiž na mysli
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nwažowali že Utkdo, dolud ťádně nebojowal
korUny nedojde Už wssak na sklonkn 16 stoleti
dal slcmxné swčdectwi prawé wiťe ctibodnd
slnha Báně Zan Sarkander, faraťw
diocési Qlomonckě, který dlonhým a stáldm mUk
fnássenim i samé protiwniky wiry obdiwem dou
jal a nowou palmoU mučenictwt Cirkew katou
lickoU ozdodil Narozrn we Skočowě w hoťej
ssim Slezsku a wýbornýmt wlohami kn cnofti
opatťen w samém kwťtn wěkU sweho zttatil

otce a byl pod kázni matčinou kn pobožnosti
pilně nawoděU Bro wšdčláni we wťdách bu
Umnituich (wssečlowččenských) odebral se do

QlomoUce a odtnd odceftowaw do Brahy pťč
jat jest mezi alUmUy semináře sw Waclawa

a sstudowal tak zewrubně tar bedliwě libomn
drctroi že Už nasledeiciho rokU na teto fakultě
(oddilu wysokých sskol) stnpně misirowstwi do
stoUptl Božim wnnknutim wolánkduchownimn
stawn, ochotnč nposlechnnl wUťeBoži jižto z opě
towáných modliteb a z nárndy mUžůw nčenim
a pobožnostiwdnikajicichpoznol aprostndowaw
pilně wčdy bohoslownc we Styrském Hradci,
pťtjal postndně nižssi i wyšssi swěteni. Nawra
tiw se do QlomoUcke diocése počal zde sldnouti

učenosti a neúhonnosti kterýmžto oružim poe
tťebno i sinsslčo opatťenU býti knězi kn bojo
wáni bojůw Báně kUpotiráninepťátelCirkwe

Bročež biskup Olomoncký tussic sobě mnoho
wýtečného pro cirkew son od sil Zallowých,
za nejwhodněji Uznal we spráwč dUcdownijeho

ponžiti, a když o jeho pilnosti bedliwofti a
občzťetnostt w tomto úťadě se pťeswťdččl, pťedo
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stawil ho Uaposledy nad farnostiHolessowskoU
Nastol tenkrate w Germanii (w NěmeckU) čaš
pro siát bonťný, pro wirU katolickou smUtný,
an smělost kaciťská drzeji a diwočeji wyftupoe
wala WědťltZan že pUsobeUijemn wytknuté,
plné trndných starosti bude tim nesnadnějssim
a pernějsslm proto že tam skoro po 80 let
kaciťsiwi se pližilo: wěděl že wykonáwani ú:
ťadu pastýťsiěbo bUde tim obtižnějssim proto
že se mU dostalo stťčci onU část katolickédo
siádre we kteroU drawý wlk se byl wedral
Bwssak proto nepozbýwal srdce, nýbrž začal
dnem i noci bditi na každý pohyb pozor dá
nxati wsse prohližeti awhssetťowati abyžádný
dmwec potaji se erkradl do owčince, aby

žádna z owci swěťenýchneszšoudila a na pastwěotráwené se nepokazila Wzasiáwáni praw
cčrkewnich wssak Udatný a stálý, we wywraceni
blndů w nawracowani lidi kn prawé wiťepťe

konawč wýmluwný a neUnawný roznitil proti
sobě mysli kaciťůw kteťi jemU každodenně ú:
klady toU měron strojitč se jali že nikterak fe
neosmčlil na nxeťejnost wyjiti a w ústUpU iwe

sirýssich ochrany hledati pťinucen byl Bročež
na domlonwánť a nňleháni fwých rozbodl se
k Uwarowáni nebezpečensiwi žiwotu útočisstč
jinde hledati ažby Uejljtčjssť bouťe čafowá Uo

Uťkud se nmirnila a tUdyž zaputowal do Ča r
siochowa w BolskU také pro wyplnčni slibn,
jimž fe byl zawáznl žcxchce totiž Uctiti obraz
Uejsw rodičky Boži jenž slyne hojxxoUliou ná

wsstěon a úctou Dossed tam cwičil se w U
siawičných postech a wyprossowal fobě na nejr
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blahoslawenějfl Banně, kcerá od Eirťwe kráu
lowon mučenikú se našúwá, porťcdnou silu a
chradrost k bojowáni dobrcho doje, jehož naa
stáwáni pťedziral. Ale nepťilomnosi swěho
ňádce dloudo fncsii nemobl, jfa dnem i noci

w úškoňljwčm ňraebu pro jeho nedezpeči :uros
črž wssechnu bázen mimo febe xwňiw zafek
jeho stráži oťikwapil Zl poněwadž ť wdplněni
ewédo dastdťského úťadu a k obbajowani wiry
katoltcké jessle doroncněji prohltdal wdpukla
dáwno prott nčmn chowaná nenáwlst kaciťůw

eztewný wztek J wymysli si (prottwnťrt)
na Zana obwiněni welezrády wlasii, nwtbnon
cltdodnčbo slndu Wáně do tmawého žalaťe a
odewzdaji loho, jenž sobě šádného prowtněni
wědom nem, katowi abd jej na skťipct trápil
Bo celou hodiuu mnčen jest taklo Zan a bdt
nerrer jeho roztaženi, koňi roztťaseni a oudn
wdmknntt jemn nejťrutssi dolesttzputobilo: sioji
pťecr udatnd a cdrabrý zádasnik Ehristuw ne
dodnnlě a tollko tdtýž sidsseti slowa, jimiž poe
moc nebeskou opětně wšdwa Kddž dodruhé a
do tťeti tčto mnky nadarmo Užito knpťekonáni
stalosii nepťemoženébo kneze a kddž jej k žrnj
ssenť poswárné pečeřti zdowédnipťimčn Uemohli,
tedd jiný drnh mnčeni wdmdsslen jehož pollbt
zpominkd nž se dueb bojl, jehož wyličeni ale
dokonce se drozi Z wežmou sc k Upáleni poo
chodně a ptdskdťlct smolon, olejem a sirou
napusstěna pčra mctaji se na wsse strauylčla;
po rozsádandch a wdmknntýcb udecb rozdibá se
žťrawý plamen a krew o tukem smissená wssady
se rozléwá Bhlo tn owssem pťed oči okolosio
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jiciho lidU postaweno kruté diwadlo totiž Zao
nowo tělo spálené zohozděné, na němž ,po
zrusseném soojeni útrob e jak o starých mUčenia
cich podotýká sw Cyprian, „k mučeUi zbýwalu

ne tak oudhjakorány qurozilt se, kdožkoli
dritomni byli, a cedilt slzd sonsirastné, jediný
Zan w této pťehoťké kázsli neUpěl nestenal

nýbrž mysli weždy k nebi šťizenon w Ustawiča
ných modlitbách fe pozwedal tUžila wssc 8 tau
koon trpéliwostč parrně fnássel že diwokost
mUčitelU podněrowati fe zdal Naposledy, kddž

nieoli ou mukám, nýbrž muky jeho statečnostt
UstoUpiln rozfápaného a polamaného wrhli o:
pět do žaláťe kde Uemoha nijakž wládnoUri
swúmi oUdy a nejkrntějss“lmt bolestmi mnčen

awssak š mysli úplně zdraon a k nebi zdwi
ženou tak že Bohu bez pťestáni weždy chwáln
wšdáwal prorabl swůj žiwot a; do dne 17
bťezna l 1620 kdc jeho nepťemožený duch ž
toho zemského žaláťe ke Christu se powznesl
Tato zwlásstni zmužilost w pťetrpěni nejhledao
nčjfsich mUk pro wirU ťatolickoU žiskala rtibod
němn slubowi Bánč welikou slawU, ktera hran
nicemi Morawy obmezena býti nemohla, ný
brž také Uo celé Germanii se rozssiťčla; kčemn
nemalo zášrakň oťtsslo, jimiž nesmrtelný Bůh
žde Ua zemi pamatku mnčenčka zdobiti a jeho

fwatost potwrditi chtěl Wročež rdyž o wssech
těch wěcech ťádne fpisy wyhotoweny, dodána
jest šáležitoň ta na tUto stolici apossrolskoU a
podlé obyčeje nočalo fr w radť ťardinalúw swaté

cirkwe Řčmskě kU stráži obťadU postawených,
pojednáwatt o otážce mučenictwi a jeho pťio
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wě jaluš io zapaach kterčžconapťinlnwl
an od Boda spňsoldméudáwáuy Bo pťi
m wa;m a posol;eai wssechwěci a po
nňdsm wsrlskťbo rádcuw miUěni sklouilo se
fdcxm;xw dedše ťardiualuw l tonu nalezu
;č u tšedrč a dc;decae uiťe postaweny json
lučencsu l přrčua jeho, jakoš itťi zášrakoroč
u ltwlm Zandn od Boda spůfobelli:a
Md reurtcelá nrdeskk sobě wdprosiwsse wydali
sine o lw due 7. dřč;na 1859 dekret. Zbýl
wele jescě otai;ali fe rďch;e kardtnalúw, zdaxlt
U ro uajx že k udxčcčxicttbodnému Zanowt

x d:d ň:rwxuxuw už de;pečuě se dťilročiti
mše a; dd posléz t jěho slawnostna kanonic
ace fc mlolala. B ti (kurdtnálo:oé) w radť
l lťllouoůt Nassč dršané dne 15. dťezna tčr
do; roku do wdůossencm fchwáleni rádcůw poa
ta!l a lrrrd rodd ualez wynrsit Bročež ady
šužlasscč w louuo čase, kde pťewraceni lidé na
lriw taleltckou zuťiwěji napadaji, wčťici w ni
pťrdlošmd dčdlwudodndm wšorem rekownosti
utwr;cm dyll na prosdu cnbodnčho Bratra
pcpřtdmta (alápaňýťe) Qlomouckého, jakož t
dledowelňwa a wefskrcho lidn tcže diocést
podlé náradd a fchwalent špomeuutého fdorn
kardtnaluw, naňi aposslolskou prawomoci timlo
listem dowoleni udělujeme, aby týž ctňhodný
skuhaBenť Zr.n Sarkander uázew Blaboe
flaweného nosil, ajeho tťloioňatko (wyjma
jtch odnásseni we slawném průwodn) weťejné
úctč wťřicichwysiaweno byly tho to tonže
prawomoci Nassl aposstolskon dowolnjeme aby
laždoročně o nem fe ťikaly hodinky a slonšila
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msse fwatá z části wsseobché nmčeni!a nebiu
siupa o modlitbami žwlásstnimi od Ndo schwao
lenýxm podlě rnbrik miďfálu a brewiáťe Rimr
siého Takowéto pak “ťikáni hodinek dowolnjeme
w Rimč toliko w chrámě fw anrie áe šnimn
a w QlomoUcké diocési dne 17 bťezna obťau
dem dwojnásobným menssim wssem wěťicim

Christowým swětským t ťeholným kteťi kU ťiu
káni hodtneč zawázáni jsoU; a co se týče mssť,

mohoU se ode wssech kněži sloUžiňwN kostelich,we ťtetýcb slaonst ta se koná nu Naposledy
dowolnjeme abdwprwnim po tomto pfanirokU
slawnost beatisikace slnhy Báně Zana Saru
kandra we chrámě Banny Marte áo úuimn
w Měsiě (Řimť) a w kostelichQlomoncke dion

x cése konána byla š hodinkami amssemiobťadU
dwojnásolmého wčtfsiho w den od ordinaria
(orcibiskupa) oznámený a po wykonáni těže

slawnosii beatisikačné we Watikanskéin weleu
chrámn neohlidajic se na pťekážky w Ustanoa
wenicb a naťizenich aposstolských, jalož i na
dekrety o neprokazowáni úcty (dťiwe) wydan
ných a jaťékoli jiné protiwné nalezy Chceme
wssak aby i whtisstěným esempláťUm tohoto
lisiU jsoUli rnkoU fekretáťowon jmenowaného

slwrn kardinalského podepsány a pečeti prefektou
on potwrzeny, tatéž wira i w jednáňichfouďi
nich fe pťikládala, jakáby se wýrazUNassiwůle
pťi Ukázani tohoto listU pťiložila uu Dálw w
Řimě U swatébo Betra pod prsienem Rdbaťoa
wým dne 2 zciťi 1859 Léta čtrnáctého Nau

ssehompa:šežowáni xr Kard Machi w r
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Zeho Erc. nejd. p. biskup Btněnský Bna
tonin Blrnosst hrabe Schaafgotsche wymohl n
sw. Otce dekretem od 15. listopadu 1860 doo
woleni aby slawnost Sarkandrowsiá takc w
Brnťnské diocési dne 17 bťezua sloužeuim msse
sw a ťikánim hodinek se wdkonawati mohla a
mimo to ď pocwrzenčm sw Qcce ode dne 7 žaťi
1860 zaťidil také we swé dtocési bratrstwo
neposskwrněného početi bl. Pamw Marje a
dl Zana Sarkaudra k tomu účelu abo ťikajic
deaně ,Qrčeuaš U,Zdrawaše a Sláwx Bohu
thie atd modlilo fe za zachowáni jednoty u
wiťe sworuosti w žiwotě mezi kťeftanskýmčnán
rody, Uxezi rúťnými národnostmi w poměru
mezt siátem a Cirkwi a bul Zan Sarka na
der abd wssem pťikladem Udatnostň a odětan
woňi swilil imtlost na BohU wyprossowal,
by ho we cnostech kněze a spolU wěrnédo obr
čana následowalč. Bracrňwo to také dojně obo
darowáno nebeskýmt pokladd odoustťuw Zmen
nowitě lze dokonale odpustky šiskati (po wdkoa
Uane fw. zdowědi a fw pťuiuuáni) na den

wstoupexli do tehož bratrstwa a w hodiuce
fmrti wzýwáli umlrajčci, Ueali ústd, afpoň w
srdci jmeuo Zežiš; podobně t w dennaro;eni,
zwěstowáni, očisstowáni a nancbewzeti Bamw

Marie od prwých Uessoor až do západu slUnce
túchže slawných dnů, jakož i o slawnosti Uepoo

sskwrněného početi Nodičkd Božiadne 17 dťen
zna aneb w jednom z naslednjicich sedmt duů
K tčmto nebeským darům i hojnost neúplných
odmlstků pťidano pro členy bracrňwa dotčeného,
lteťiby aspoň o čtyrech dnech w rocewkostele,
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w kaple Ueb pťed oltaťem drUžstwa swého še
srdcem skroUsseuým Ua wýsse wyličený úmysl
se pomodlilt, aneb aspon pťt msst sw a pox
božnostech na těchto poswátných mistech pťitomnř
byli, a:leb w pruwodech jakýchkoli od pťedstaa
weného duchownčho naťčzených účast brali neju
fwětějssi swátost kdykoli buď w prúwodU neb

bez pruwodU roliko k nemocnému se nese zpror
wáželi anebo UemohoUce tobo Učiniti aspoň
pťi zaslechnutiblasUzonkU „Qrčenášea ,Zdra
waše se pomodltli aneb také pět Qcčenassu a
Zdrawasů za dnsse zemťelých bratrú a fester té
hož drUšstwa wwťikalt aneb jakýkoli skntek poo
božnosti Ueb lásky wykonali

šo 35. Slawnost prohlússky beatisilace Ja:
na Sarlandra w Olonwnci r. 1860.

Slawnost Sarkandrowská w Nčmě odbýa
waná měla se nyni wdkonati na mistě, kde blal
hoslawenec ten hrdinskou stálostč korulw mučeu
nické a tudiž i wěč:lé slawy fobě doťwl totiž
w QlomoUci Bťiprawy k tomUbyly wel
kolepé Ustanoweno pťede wssim, že slawnost
ta téměť po čtyry dni od 22 až do 25 Sepa
tembra (záči) trwati má a ňáráno fe o to,
aby co možná 8 Uejwětssi skwělostč a okázau
losti wdkonána byla Zhotoweny dwě pťekrá:
sné skťině ze zpěži čili z bron;U pro ostatky
těla blahoslawence, jedna, we kcere blawajeho
Uložena býtt měla, wytwoťena na soůsob ňaa

rožitných cifaťských korun o ssesti stěnach, mezissesii slonpcemt par zadělány stěny krystalowé ,
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aby odewssad reltkwie widěti dylo. Bšo ostatni
kosti wyhotowen relikwtáť na spůfobdatchyBoži,
tolikéž z bronzn, bohatě pozlacený a jaťoepčwni
pro hlawU drahými kameny ozdobený. Brawi
se, že relirwiáťe ty 10.000 pruských tolarň
stály. Dne 21. septembra prohlldnnth ,jesstě
jednoU ostatky blaboslaweněho Jana Sarkanr
dra od komisexknišetem arcibisknpeúl k tomn

u Ustanowené. Reditelem jejim byl stoličnť fxdrou
bosst, jemuž knězstwo 8 boťicimi swicemi asisioa
walo (pťisluhowalo). Qstatni člrnowé komi e
bdli pp.: Dr. Groh, c. k. ďřofesor la tx.
Čeněk, c. k asistent na nčitelskěřn ústawU
lekaťskorchirurgickém. Tito prostťedkowali co
pitewnici a znalci w ohlidáni a oťšdťlo aeini
kosti. Bo Zskáttčenéňrbblťdpáni fltysa hsawa lan
hoslawexnceudo k;xlaté, ,ojstatni klsstid.do:podlono
hlé skťťněwloženy. Q celém pak wýkonn tom,
jenž od 10. hodiny ráno až do jedné odpoler
dne trwal, založen protokol.

Mimo to mysl OlomUčanůw pťtýrawoa
wána k slawnosti té fwatými miosišmi, k,t,eréž
wykonáwali prosluli kazatelowé z towaryšstwa
Zežissowa, ctihodni otrowé: Zosef i Mar
Klinkowstroem a Brinz. Slowanské obyioatele
stwo toliťo želelo, še tentokráte nepapmatow,eino
také na nť; nebo jesUité dotčenť kázali toliťo
w jazdku němec!ěm. u

Koyž fe dližtfi dnowé k radoňné siawnosti
Usianoweni, pozorowati bylo w Qlo“moUci náx
ramný rUch. Wesskeřo obywntelsiwo, jehož
wroUcUým tnžbám nyni wyhowěno, sladce roza
čileno o zwelebenť skaid“nostijalo ozáwod praa
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cowalo Wssadp Umýwáno bileno, malowáno,
ssperkowáno; wssecky hostince pťispůsobeny kU
pťijeti četných hostů semináť arcibisknpský Uspoe
ťádán pro sto knčzůw každý pak kněz mistni

Ua pobidUUtť knižete arciluskupa pťihotowšn do
QlomoUce pťibylé spolubratry hostčnsky pťin
jmoUti w čemž i nejdůstojnějssipowždy wěrná
kapitola stoličného chrámU a sám knie arciu

biskup wzorným pťikladem swým osiatm dUchou
wensiwo pťedcházeli pťijawsse do swých resi
dencč pťibylé dUstojniky cťrkewnť

Už dne 21 septembra (w pátek) plnila
se Olomonc každou hodinou wic awice hostmi
Nowé a nowe procesi poUtUčkUwčtaly do města
ď praporct a hudbon, a mezi poutniky těmt
bylo i z daleka pťisslě fpatťowati zejmena z

Bolska, z Čech, ze Slezska zlásstě z Qpawy
a jejiho okoli Ze Skočowa rodisstě Sarkan:
drowa, pťibylo do OlomoUce pťeš dwě stť

pontnikůw majťcich w čele swého duchowniho
fpráwcea fpoln arctknězeZo fefa Michalka,
který Už dťiwe o náležité Uctěnibl Zana Sare
kandra w jeho rodissti wssemožně pilel Kromě

horliweho pasiýťe tobo stihlo do Qlomouce
jesstě mnoho jiných faráťU š farnikd swými
ze Slezska Z Čech bylo pozorowatt mnoho
faráťů a kaplanů. Nejwčtssi par zástndy poUte
nikůw pťibylyz úrodné Hané označUjiee fe
zťejmě mtlým krojem swým Wedlé nich znau
menati b lo walné dawy Slowákůw a Walao
chůw swym zlásstnim krojem od oněch fe lissia

zcich Z Němci ze SUdetů dostawtli se četně
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k :é!o čanoňi. Bdlat co wůdec pťemilá pce
iw:a rrťmal:!red kwjú, barew a náťeči.

Z dč:sirjmkú rtťich diocési šawttali do
clrurlre: !ejd. r. kniže btsknrdWratisiawský
Žťr Férisr: Zedo Etsel. nčxdd:x. bisknp Brl
č:ť! Qn!rn ňrnrft dradě Schaafgotsche, pált

la Knaiě a Ǧrexčrnňetně: nrjd. p. diskUp
Soo:o Hdrrl!sk:šDt. Zǧnác Frtgcrle, býwalý
x:š.xc!xr. Q! :xnrnckď a rrrčrňer terboňowi na
::uuč:l: ale:du:l!: welrduň. d. orcl luenedtk:
::.ťk ť RaxdtedU an:rr Kalřrroda: weled
l n.x:: augum::xanňd xe Starčbo leua Cdrill
:?:r:x a nlexd r o:xa: rrwouňraád š Nowé
Ziče Znosr crrxl .:k deleǧo!ram weledue
čr ::e kařř!oldKr.xmťťx:ňc Qčckawá!l šWidně
:.:k: xnxcho čx.: wrňanexč :xa:xe;ňd monsignor
Žl ka ale dex rřed čdrčenm člarrnoňi oznaa
lx. ltd dču ka:že:xerc:btsku:xoriQlomolt:
č!rrx irťw ;e xa :dsltno:l n:xaada:dchšdraw
:x.. .:Zx..o:drsl. nččn xrň !re de: št:ňalt kdr
iaw ;ašeš::rň :O!:..cd rrd ka;čbo okamžem
ťede.x:xňxdm rř:x.xmnml w::maba!t mušr Ze
frětxťecd dčxňoxmkť: ldxolt rťt ůawnoňt: Zedo
c Wdixň erččeriš. Ftrd:nond :xat Jedo Erč.
c. k k nlňedr; e! nr. Morawč a SleščťnBu
lon :l Brudč F t.ge:cd Wsseed duckeowmw klrn
we ůa:rurůi Učexsldrall, ročteino aň na 350
Co wsak cdaxn(do lldn e.edoečče ncnťedánšwe
čajxe.řecwwxcr. še počet tedo na 50.:ž60 000
te :xač::t uod! a suad co Qlomouč ňoj
rxrano w m lak walnčbo ročtn lidn. Na
slěň: nauorala ro wsscednd !d dnd rcrlmidťtu
jeaná powemwň. Nede o jafnon lwáň dex
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žitalo na zbožné pontm“ky a dowrssowalo jich
dnebowni radosti a rozkosse Ustawtčně nepo:
kálený jasnomodtý blankyt nebeš tichý a neu
mraztwý wánek wzduchn Umožnily, že četni zár
stnpowé zpiwajice a modlice se po celoU noc
pod ssirým Uebem na Ulici wytrwati mohli.

Slawnost započala w sobotn (dne 22.
Septembra) slawnými nessporamt a arcibiskupx
siým požehnanim Brefbyterium (část chrámn
kde blawni oltať stoji) w arcibiskUpskémkostele
bylo slawnosti té pťiměťeně ozdobeno zlatopren
mowanými čalouny owěsseno jsonc Za oltáa

ťem wclikým zwedal se krásný wyfokofáhlý
baldachdn z čerweného hedbáwi, pode kterým
zawěssen obraz blahoslawence bilým záwojem
zaftťený Trun metropolity (arcibisklxpa) trňn
Unnciň, siolice a klekátka pro btskupy, tnfUlaty,
opaty, monsignory bhly na nowo obtaše
Uy aksamitem bohatě zlatem wyssitým, sialla
(sedadla) kanownikuw stolire pro kněze u
wsse bylo wkane upraweno W prostťedku
presbyteria nedaleko hlawniho oltáťe Ustawen

sioůl oltáťi podobný pro uloženi drahých ostatn
ků blahoslawence Wčemnožstwi swětel plaxloua
cich na desiti korUnowých swčcnech a na wssech
oltaťich zwyssoroalo záťný blesk téro slawnosti

Metropolita přtbyl na Uessporyw kočáťeskwost
ném, boharě pozlaceném, jejž tahlo ssest konč
ů bobatě pozlacenými pochwami WysioUpiw
z ného staUUl mezt hajdnky a skwostně oděnoU
strnši son pťed chrámem stoltčným kde jej

weškero očekáwalo duchowenstwo Nádhernépa Ulm 8 wlekem pťekráfným dodáwalo spa
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áé nůdč ufzrle arcůčskupanewssedniwen
:enrř: Zm.w doll kráčclhr. Guů. Beloj
wc čučac. pul ua Wssechowicich, kanownit
ť:č:che é:m. donomč prelatZehoSwa:
Uuč G: ll a epoll kxjšece arcibiskupa lax,
:axm:: ndáxh žexž i šiwotopio blahoslawee
niu Zua ša:tudra l tčcosiawúostiw ja
pčx nťxdntčl ndul. Zraidiskup odebral sed
xu :rč !:: :u modš m kdeUžwdbrana
:ňxiture ťuawelska jej čekala. Wslckxtika,
m w..w ku.iedwwdch ňejuúch,šlutox
!Ha:rew u nidč čtrmče Nrssdory tdto
::dš.eu.: e u Ustrálxčřsm poťadku pťisuč
mx:: :čx:x:xex ňťeuťcdo nualu a skončeuhjson
nš..m a:xšdťuskdu. Blašnécuy swa:ť
wd.š: eř: lr..x:uu:d stdce modliaho fe ducho:
mř:a e ::xnxdopofdámý ;eioal wewroua
ré rc. ::!ued a r;nesseuých wťwech se wuu
r.š :: xo:drr.: i srdct lidu odecnčdo ku poo
d:xnrč rrw:l: uxwzležňj„

er:č !o l sperach ;awtlawald llowě a
l:wč čn:n ;dcadedpormkůwdoč)lonourr.
Bd: :e xdérd l:le donuawý, au za uosičem
lrešc kr. ex.d r !xi:m děwčarta za niwi don
tdr.e:č le:.dc; dale bndedmcl a dmni ná
ňr.x.;awtučšazpťma a wskě;em
:: : ;cch mm m lzawirajict.Neseuh

dť: xw a odn;d fwalýld a wdsoko wlajxci
knuldde.

čtdčo seduč bodinť u dečer stssio sedř
edmxido d krňelesd. Uwala lde ažroo
črd rňnm Jua Sarkudra odpočwald Dox
mn rxěščwnssml do chrm lw oňanu ňil
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na bstš,ťých náměstich a nlicřch Bočet knězči
do chrámn pťtssedssich Ua 310 fe pačitt mohl
Reltkwie ty byly prodně nloženy w kostele
Banny Marie; když pak rokn 1784 domini
kánt ad chrámU SwatooMichalského do klásstera

bernardinskeho se pťestčbowali byla rakew a
drahými ostatky pťmessena !e swatémU Mi
chaln, kde tenkráta fara UtwoťeUa Rakew ze
wnějssi byla ze silného dťewa dUboweho žele:

zem okuta a trojim zámkem Uzawťena RokU
1754 když se na wyjednáwáni o beatisikact
Zana Sarrandra pomýsslelo, ohlédány json
jeho relikwie a založen o tom protokol až po
fUd zachowaný, w němž se wýslownč prawi,

že Ua hlawě umrlého nalezen wěnec rozmari:
nowý, jenž mU pťi pohťebn r 1620 na hlawU
wložen Kosit Uprostťed rakwe zewnějssi Uctiwč
febrané Uloženy jfoU do čtwera krabic zlato
premowaným arsamitem powlečených, pťi čemž
fhledano, že hlawa bhla Uepornssena, ostatni
kdsti w kloubech od mUčidel powykronceny a
roztaženy, žebra tolikéž na siťipci polámána a
dochodněmt hoťicimi popalena. Wedlé kosti na

lezena jsoU zrnka rUžencowá ze dťewa. Nakew
nmistěna w zemi pťi hlawnim olráki Ua straně
ewangelia, wcdlé této rakwe nalezena skťině oe
Zbytkami prwotne.e rakwe, černý oděw knězský a
konsky woskoweho platna, které nepochybnč w
prwé raťwi pod tělo mUčenikowo podloženo
bylo Za nassich dnů dowoleno knižeti arcibi
skUpowi rakew otewťiti a z ni relikwie wyňati

jak pro Řim tak i pro wssechny kosteld, pki
kterých bl Jan Sarkander co pasiýť duchowni
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pracowal Relikwie nloženh do dwon pťeskwost
ných bronzowých skťini které ndni pťed wečee
tem w presbyterin na stůl oltaťi připodobněný
postaweny

O fedmé hodině naplnil se ťostel Swatou

Michalský ťnťžimi a kddž wssechněm přislussnc
misio wykázáno dáno znameni ťU pochodw
Wfsirkni rněži majice rozžené swice w rUloU

řikali tisse modlitby, an zdwiženy json relskwie
z oltáťe a nesseny na ozdobných nosidlácb čerx
weným zlatopremowaným akfamitem obložendch
Wetssl relikwiáť Uessen napťed menssi nasledo
wol. Podlé rttualn Rimskeho dowoleno ku po
ctě blahoslawence we chrámě samém swice wou
skowé páliti ale wně kostela pťedepsáno je
šhasili. Toréž se tedy dálo pťi tomto průa
wodu: jak mile sněži zchránm wystoUpili, zhal
sili fwire a kráčeli lisse beze zpěwu dle pťedž
ptsn. Toliko čtyry lUrernd dowoleno néfti při
procesi Ledwa wssak kněži ze dweťi chrámo
wých wdkročili počal stťibrolesklý měsic na ně
fwěrlo fwě sliwati, cele pať měfto plannlo w
moťt swěrel; neoo wsserky domd a wssechny
wěže mčstské byly slawně oswětlend; zlásscě
wěž na radnicř městské rozličnýmidarwami pťes

kraně záťilaWa wztýčeni na ni pradorowé slarwně wali Wzásiupech pak pťečetui poutnici
žbožni drželi w rukou hoťici swice W čele
pruwodu ssli oudowé katolickčho spoltn towaryu
ssUw Qlomouckých; po nichnásledowalicechowé
ťemeslničti še sdrými odznaky, pak obecni rada
a weliký wýbor wčele maje měsstanostu Sbor
hudebUťkňw městských hrál kU pr:lwodu tomu
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pťiměťený pochod. Důstojni knťži nesli drahoa
cenné ostatkd blahoslawence. Nejprwé popťano

to pp faráťům mist, kdc bl Sarkander co
duchowni působil totiž Qpawskémn (Konradowi
Kirnčgowi arcirnězi) UničowskémU(Janowi
Blažťowi dčťann), Charwátskému (Zgn Ftrx
mianowi faraťi) Zdouneckému(Zos Mertowi
faráťi), Boskowskémn(Zos Mazáčowi děčann),
Bťiborskému (Ant Fialowiarctknčzi) Holessow:
skémn (baronU Ludwilu Horeckémn z Horky)
a monsignorU Florianowi Schonowi faráťt n
sw Micdala w Qlomouci S nimi wyňťidalt
se po nějakon dobn pp: Dr Josef MikUla,
pros bohoslowi w Olomonci, Lndwir Tiedl
arctťněz z Brněnské diocése Theodor Hampel
dččan Qsoblašský, dále Brusinowský, drobosstz
Boznaňské diocése redaktor polského cirťewniho
časopisil: Pxšoánill ltntoljobi.eeaj Bo bokn
nosičůw a dnchowenstwa kráčela stráž Uárodni
měsstané to Qlomoučti we skwostné Untformě
jakož i nosiči lucern Upewněných na wysoťých

žerdtch, Uačežnásledowalo wesskeroduedowenstwo
od papežských komornikůw a kanownťrůw koleu
gtatných kostelůw až do posledniho kaplana

Ueb alumna (žáka tnězskebo) Bťi celém UrU:
wodu rozléhal se slawný hlal:olzwonů še wssech
wěži koňelu Olomonckých, lid pak š obon stran
thfiých ťadách stojic po oboU ryncich a po
celém městč až ku stoličněmU chrámu buď po
božně zpiwal aneb w tiché modlitbě ponoťen
o uctiwosti očekawal pťibližUjici se poswátlw
průwod. p

Podlé ritualn Rimského neni sice dowoe
46P
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néůodoewdťw epoťádla: mpťed bďali fe ťeholp
nict, dále chowanci femixtaťe pacholeckého, pak
ťlerict skmřnňke knězskéhxo w komžich, wikáťt
faráťi, wicedťkani, čestni radowé konsistorni:
dťkani, pťtsedici konsistoťe, arcikněži, čestni kax
nownici ťolegiatni, kanowni;i z ctzixch diocesi
w mocetách, komornict papežssti w mantello:
nách, nosič kťižemetrooolitanského pťi ašsiistenci,
preláti z cizich diocési, infulati z jiných biskupo
stwi w mitťe, pak kanownict stoličného chrámn
z obou stran nessených relikwii jdoUre, na to
preláti, tnfulati misini ro kappách a mitrách,
ašsistence arcibiskUpowa 8 jeho znaky, ceremou
Uiáťi, ťanoink pobočni, pať metropolita. Za
nim Ubčrali se biskUpowé z jiných diocési w
plnwialech amitrách, mistodrritelcisaťský, úťed:
nici cisaťssň a městssti a cely pochod Uzawťen
ňráži. Wssickni členowé průwodu do chrámn
wstonpiwsse zapálili opět woskowé swice a zan5
jali mista jim od ceremoniáťů wykázaná; reli7
kwie pak Uložeuy na oltáť w UresleyteriU k co:
mU pťiprawený. Wssickni infulati a kanownici
sňali kappu a mitrU, podobně i kniže arcibia
skup, a počaro zpiwati matUtinUm čili jitťni
w roUchU chornim, pťi čemž zpťwáci pťifnč
podle prawidel ricualU a ceremonialn antčfomp
začanli, důstojnici cčrrewni pak je dokončiwalt.
Lekce zpiwány od kanownirůw. Ku chwálám
čili lenuueg Uprawil fe arcibisknp slawnč a
wssicknt důstojnict opět se oděli w kappn. Ehwály
ty co nejsiawnějt wykonané skončtly se po dec
fáté hodině w noct.
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š Zs. Dňi ntnúwúni prwýchslmnlwsti
Salumnskúch w QlomoUri.

!B xo!šx dle 23. záťi ddlo wesskerode
duwmř:w dťrd osnou bodinon Už opět we
i:rč:šuw ed:xm sdroneiždťnoa wdkonalo prwni
!mdc:rčx doeřauor Urtmu) ku cti blahoslar
mx.n Q ňme dodčně ofulé sslo pak ke dwer
ťw Drxnmmu. add uwilalo a 8 wdbranou
ax.eeřňexr:do drtsddteňa nwedlo metropolitu.
Tex lešd:w fe ua lrťmč zalonil hodinkn tťeti
me) Qx ťez.u dokončcni wstoudil ke hlawe
xuu aň:m a ;aeeduw na faldiňorium (fec
drdx. dtxťu:ťe) ťažal č:ňt duslU beattsikačuon
r mlld wjašdlu lartnsktm pro duchoo
mňro. Sučukuč čecla se dnlla ta w dťe:
Uada xěmáw o kažalelud we edtámé, a pťed
mw š !a;xa:ruw t tomu dťtprawenéw
xš:k!.:dl ěeťtn rxro ltd ůowanský. Nefčtsiné
;.uřno očtkawald čočlžednědlažené této chwile,
a w.xcoš reiedxč naňalo richo un členi zaoop
čur a ka;dc ůOwo duud šaxntwalo jako Uee
dtke rrr:ok edwald oskaweu:bo W témž měňě,
lde lrw wou we rladndtd nukaed bdl wdcec
dú Zan xaš mwf.xwal ndm w risicichroz:
:eleeuded trdsxcd karollckdcd Slšami slaňnč
rudoňň pe:ňld se l:ce doůuchaěúw„ kdušdoůedni
ůrwo drodláňťd dozwnčelo a dúňojltý melrou
poltta rronikawún welednúm dlafem u ňndňů
oUářnicd šx:nolil: MZ l)eum juuánuuZ (Tede
Boda edwáltmc). Sončasuě fdnňtl se šawoj
š odrašn pod baldachyuem hlawnido oltáčxe a
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ponejprwé zaleskla se draha twáť blahoslan
wence z oltáťe fwatébo na mistě jeho Uslnrp
eeni W obličeji jeho jest cosi pozorowati co
mezi ohněm fw Zgnacta š Lojoly a meintěu
ssenoU tichosti sw Franttsska Saleského zUstawá
we stťedě; twáť nese na soběwýraz důraznosti
sličnosii a nadssenosti: čelo chťipě i očt dáu

waji na prwý pohled swědectwi o wyšssim a
swatém powoláni Qbraz ten jest zdčlán podlé
don fončafných w době Sarkandrowě zhotos
wených podobizea, jejichžto prawost pťisahoU
potwrzena. Qstatně swťdči o pťesnosti rysiiw

těchto jednostejnost a podobnoň wssech staroǧ
žitných obrazů, malowaných i rytých; o Uimiž
še wssemi se tento obraz úplně shodee Woe
dobně ťresleny a ryty jsoU: obrazy do obchodU
daUé jakož i dťewoťezne š pťipojenými modlit

bami Na jiných obrazech pťedstawnji se muky,
které blahoslawenému Sarkandrowi snássett
bhlo.

Když fundán záwoj z obrazU Sarkauorou
wa, odzdiwal kuiše arctbiskup antifoml, werš
a modlith o bladoslawenémSarkandrn a pak
se odebral ke stolu, Ua němš relikwie blaho:
slawence Uloženy byly W;aw do ruťou pťe:
skwostnoU kaditelnict z nižto dým poswátný
walnť wystupowal obradil drahocenné ostatky,
pocelowal je a odewzal kU libáUi wefskerémll
dnchowenstwU Na wyzwáni ceremoniaťowo

pťistoupili k celowani biskUpowé jiných diocési,
mistodržitel cisaťský, infuláti preláti kanow:
nici diocesalni, opati, infuláti preláti z cizich
diocési, monsignorowč komornici kanownici ka:
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tmálni, kollegtawi, čestnijinodtocefalni. .ýud
po nich doláni json k celowáni otrowé z wu
warpšstwa Zesissowas kteťi dyli fwatými wioa
stwi mysli lomnčanůw k tomnto wýkou
pťiprawowali. Bo ntch následowali arckuťžt,
děkam“, faráťi až do posledniho alnmna. Kox
nečně pťžstoupil t starosta měska Olomouckěho,
jenž w Rimě od swatého otce ťádem Biowýn
wyznamenán byl. r r

Započala slawná msse swatá a jcliťoz
wčtsstna fbromážděni wně kosiela býti lmljelh,
ožnámesl každú dil msse swaté U dweťi ťbreť
mowých žwonkem. Bo ewangeliU bylo kazaxťt
w obojim jazdku zemském. W kostele ťečml
něwecky wysokorodý p. Ednard rytiť z k,.lnx
khrechtšbergn, kanownikstoličnéhocbramn
a infulowaný probosst U kosiela sw. Manriria
w Olomonct, wně chrámU mlnwil česky š kar
zatelnh k tomn zťizenéwysokorodýp. Arthur,
baronz Kšnigobrnnnx:, kanownik stolič:
ncho chrámU a kanceláťe konsistorně direktor:
Bo kázani ohlásseno dapežské dreoe (strnčna
ltsttna) odpnsikowé, ťteréž notáťi apostolssti
četli, jeden latinsky pro kněze w presbdtrrin,
drnhý německy w lodi chrámowé pro lid Uěe
Uecký, a tťeti wentn česky pro lid siowanský.
Bo Ukončeni siawné msse swatč odzpiwányjfou
jesstť hodinky sseftá a dewátá, což se až do
poledne protáhlo. Kniže arcibiskup pozwal
wdsoké důstojnikd ť fobě na oběd, o ostatni
důstojntky podělili fe mistni preláti.

Q dwou hodtnách Už šase započaly pou
fwátné obťady a sice kázcmim nčmeckým, jež
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činildůst p Jeronym Hampel děkana
farať we Šternberkn Na :o následowaly
slawné Uesspory, po kterých welebna swátost
w monstranci pťi zpěwn chorálném: konšo
liušučxll zkaply na blawni oltáť přenesselm
byla Zde odzpiwáuoMulum eršo antifona
werš a modlicba o nejswětějssl swátosti, dáno
požehnani a welebná fwátost zase w průwod!!
zanessena do kapln Bo nessoorách ťirán kom:
plet a bešdostredně do něm zpixoany modleni
jitťni a chxxoály Tim skončena pobožnost tobo
dUe Mnohc procesč čjlt drmoody začalo opou
sstťti město awssuk byly hned nowe přibylými

nahražexw Wo celý deU pak hrnult se wěřici
k fwatým ostatkúm, aby jtm polibenim son
poctu prokázalt Nikdož pontniků neopomie
nUl též nawsscčwitč to misto kde blahoslawený
Znn Srerkander UkrUtné pťetrpěl mUky, spoln
wssať hrdiuskou sicilosti folxě paluw witězňwi
dobyl. Mlsto to nyni droměněno w čtstou,
pťiměťeně ozdobenou kaplu; w nižto widětt
sloUp š solem čili skťiper kU kterémn pťiwázán
byl i sindni, která se tam na jeho modlirbn
ze skály wyprússtila

W ponděli (dne 24 fep) bylo nejprwé
ofedmi hodčnách káe.:mi české kteréž činil slou
wanskémU lidu čestný pupežský komornik weled
p..FraUt Nawrátil arciknězaf.xráťwc
Bťerowě chwalně zuámý po reléa wlasii pro
fwé zaslnhd o wychowáni mládeže wnárodnim
jazykn Wo ká;ani ťikány jsou hodinky, zpi:
wana mssefwatá a celowáno drahorennč ostatko

O drsate hodině měl německé kázani wy:okoa
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xnocného orodownika U Boha Konečaě oda

porončel jeho mocnc přimlnwě wssecky stxwy
Čirkwe a ftatu, swatěho otce t cťfaťe pána,
biskupy a kněze, hťissniky katolické i bloUdčci
bratry. SlawnoU mssl fwatoU na to konal
Zeho Erc. nejd. řp. biskup Brněnský.

Odpoledne o don hodinách bylo dwoje
kázani. Wně chrámn sioličného mlnwil česky
1 lidu d p Jeronym Lyfek, rada konsi
ňorni a faráť w Dubě kterýž také ;twotopiů
bl Zana Sarkandra w českémjazka t této
slawnosti wydal e) We chrámn ká;al německy
sána kniže arcibiskup a dořoozowal, že swaté
ctiri mame pro Boha, jen; jim tn milost dal
a že je rtiti máme náfledowanim jejich pťi
kladů; laikowé i kněži že mohon a maji ná
sledowati bl Sarkandru; i wytknul jmenowitě
cnosti we kterých fwťtssri a we kterých de

chowni jeho za w or sobě obrati mobou K
záwirce konán perod skawný ď nejswěcčjssi
swátosti po kostele a wenku fprowázen od mě
tskanstwa Qlomouckého co česine stráže a ode
mnoha tisicuw podožndch poutnikůw Wsse
ukončeno siawným Po l)oum a po 8njrum
sno Uděleno požehnáni

Bo wssechnd tyco duy zdowidáno w ko
ňele sw Anny, w kaple sw. Zuna a wchodbé
kťižowé chrámu stoličného Mnoho tisicůw

0) Jiný sttučný žiwotoplď w ja;ytu českem z nťmeckčho wh
sokorodébo p hrabčlc Belrupta U wýtabu pielozen a who
dan w Qlomouciod p Fr Ed Waňla,c. k.ptofesora
na tamnčjssim gymnaslU w tonž dobu.
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pťistonpilo ke siolU Báně w kostele sw. !lmw,
kde rozdáwána pťijimajicčm welebná fwátost.

Jržto wsse welebně půfobilo Ua frdce
wťťicich, poswátné totiž obťč:dy ro nejpťisněji
podlé pťedpisů cirkewnich wykonané, wýtečmi
sázani dohonadsserxých ťečniků, weleba služeb
Božich, milosii odpnsikowé š nimi spojel!é,
wroUcné zpěwy a modlitby walných dawů ponto
nických, a k tomU ke wssemn i laznrowé Uebe
oe wssemi lahodami pťiwětiwé powětrnosti ť
zemi ziralo, ježto wssechny tyto wěci na frdce
wčťicich fpolU půfobtlď: byl zajiftě dojem slaw:
Uosti té nad mirU weličý, jenž mysl newýslowo
nou sladkosii nebeskoU nnássel, aniž pochybd,
že hlnboko Utkwťl we wssech frdcčch lidn dťi:

tomnčho a še mnozi z poutnitů zbožných jessrě
w nejpozdějssťm staťi fwúm wnukům o tčto
pťenxelebné a newidané slawnosti wyprawor,oati
dndoU.

Uwážimeli nž Uábošenský žiwot, jenž w
těchto dnech na walných dawech wěťicido lidU
w Qlonwuci fe zračil, aj! jaký to náramný
rozdil mezi doboU Sarkandrowolt a mezi doe
bon nassx? Tenkráte wťce než polowice měr
sikanstwa Qlomouckčho proteestantisememnakwax
ssená pohližela na wčrného kněze katolickčho co
na nepťitele prawdy, co na zrádce wlasti, co
na zločinre, iradowala fe z jeho Ukrutuých
mUk a jásala nad jeho nfmrcenim. Mlmo to
stála mermomoci taté na tom, abh tělo jčho
pod ssibenici bylo pochowáno a celý týden nca
bylo možUá, mrtwé tťlo zmnčeUého Uwesti w
poklid poswátný. Bl kdpž sonečně pťece k tomn
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dowoleni dáno ode stawůw proteňantských, nea
mohlo pťece tělo. wťrného stnhy Báně jtnáče
leč pokradmo a na nejwýš potaji pohrobeno
býti. J zdálo se, že zloba lidská úplnť zwia
tě ila nad sprawedliwým, že opět jeden slonp

ry katolické podwrátila a wěrné katoliťy hrůu
zou a sirachem ohromiwsst korouhew Uadwlády
blndaťské witěznť wztýčila. u Než marné to
Usilowáni zloby lidské, daremné wsse námaby
bran pekelných brojicich prott Eirkwt swaréx:
jako siUnce pounčjaký čaď černýmt mraky zax
sikené ustawičně bleskem swým mrákoty proniká
a pťemahá, až konečně w celé swé záťné kráfe
fe xzaskwťwá: nejinak zápoli, pťemahá a witězi
prawda i cnost zloboU na čaš hyzděná a do
bláta zasslapaná, až posléze záťic w celé swé
nsslechtilosti slawi nejskwělejssi triumfy.

Botěš fe tedd frdce kťčwdamt zloby lidské
zkormoncené, nezaslonžile ntýrané a pro nenal
děonst lepssich časů w hoťi tonoUci. Nebnde
nkrntnlk Ustawtčnč swirati, nebUde libowoluč
bez pťeftáni fUžowati; pťijde zajisté doba, kde
Bán eriml ton jako jitťenkuna jewo wyu
wede a kde sužowatel i sskůdce twůj sám bude
zahanden. xNebo jako ohnč Uelze Upáliti, wody
Utopiti a swětrn Udusiti, tak nelze i drawdě zau
hynouti. Slyš, co di žalmista Bánť (36):
,Nechtěj záwiděti zlosinikům: antž horli nad
činicimt neprawost. Nebo jako tráwa rychle
zwadnoU, a jafo zelené byliny brzce fpadnoU.
Kochej se w HospodinU a dáttoběžádostistdce
twého. o A whwedet na jewo jako fwčtlo
desrni sprawedluost twou a sond twůj jako pou
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lcdne uu Znát zajist: Hospodin dmp nepoa
sskwrněných a protož dčdiccwi jejich na wťkh
dnde n Widčl jfem bezbožuikawelmt wywý
sseného a pozdwiženého jako cedry Libanské a
ssel jsem tudy, a aj nelwlo ho: a hledaljsw
ho, a neni Ualezeno wisto jeho. nu Ble sprar
wedliwý pučeti fe bnde jako lilimn a potwere
pťed Bánem na wěky.e

š. 37. Brwni slawuost Sarlmwwwskú we
Stočowč, rodisstjJlmwu.

Bo slawnosti w Qlomouci w septewbm
r 1860 pro poctUZana Sarkandra odbýwanč
opakowáno welebeni téhož mnčemka we Slo
čowě dne 14 okt. následnjicim spůfobem. Už
odpoledne dne 13 okt sessio fe mnoho dom
niků z Frideckěho aFrensstatskeho okoli, opčtt
bodinách byly siawné nesspord, od ssesič až do

fedmě yodiny rozléhal se weledný zwnk zwonU
z oboU kostelu měskských, součafně skwěle oswčt
leno celé město newyjimajic anř domy edan
dělikuw a židůw W tnté dobu plápolali
pťi kapltci na knpě (kapelm hoťe) slawnostni
ohnowe. Kamenná socha blahoslawencowa na
námčsti ddla welmi wkusnč ozdobena a plaf
nula w záťi slawnosiuého ofwčtleni Bťed Ui

sdromáždilo se mezi zwoněnim měssťaustwo a
zpiwalo chwalozpěw Ambrosianský: Bože tebe
chwálimee Na domč kde bl Zan Sarknnder
se narodil záťil w rozltčnýchdarwach tranada
rent člli průswitný odraz a miptsem: yUúud
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nmáwnňn dlošoďwwionošo .lam anbnuárn.ee
Na wřžich obon chrámů, jalož i na wťži rao
dnice wlály četné korouhwičky barew rakonu
ských, skezskýcba měfta Skočowa. Bozdě do

noci ,trwalo oswětleni a weltké zástnpy lidu
domaciho i ciziho walily fe Ulicemi mťsia.
Dne 14. okt. počala wlastně cirkewni slawnost.
Q pěttxhod. byla prwni msse sw. obětowána.
Q 7j hod. činil kaplan z okoli Sťočowského
welmt dojemné kázani ranni kj lidu, načež bež
dťitrže až do desáté hodiny skouženy tiché msse
swj W hodinu tuto pťenesseny jfon z kostela
ssoitalniho do chrámn farskěho ostatky bl. Zana
Sarkandra w monstranci wlošené. Nesl je
mistni faráť aj arcikněz d. r. Zos. Michálek
sprowázen jsa 39 knťžimt a čthrmi členy cti:
dodného konwentn milosrdných bratťi Těssm:
ských. U hlawniho wchodU čeťal na průwod
cen weledňst. pan jeneralni wikáť knižete bi:
skupa (Helm) a pťijaw ostatky ty postawtl eje
na bočnř slawnosině ozdobenú olták ku poctěni
od wťťirich. Tomnto welebnémn oftatkúw dťer
nesseni bdlt pťitomni c. ť. an okrefui, npťed:
stawenftwo obecni, pťi čemž bile oblečena děwf
čátka a slawnosinč odťni jinochowé ů hoťi:
cimi fwicemi sspalir twoťili aměsslanstwo famé
w nrťitěm počtn nad poťádrem bdťlo. Hned
po tomto ostatkúw pťenesseni náskedowalo slawr
nostné rázani a sice dwoji: jedno w kostele
samém, a drnhé sončasně wně chrámU na hťbi:
lowě, doněwadž farni kostel ačdostiprosirannú
pťece tar walné zástnpy odsáhnonti nemohl.
Nn to sloužil slaonu mssi fw. wýsse dotčený
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weled p jenerálni wiláť ťližetebtskupa a spoll
tajný lomornikZeho Swatosti, pktk
slnžbaeb Božich nťťoltt členů jednoty zpěwackě
z Těssma do Skočowa z wlastnlho puzeut zao

witawsstch, kn zwýsseni slawnosti spolnpůfoldllo
W této pro město Sločow Uezapomematelné
slawnoňi účastnilo sc také radostňě tatolické
obywatelstwo wesskerčho býwalého kraje Těssiw
sieho; nebo počet poboUých ctitelů dlahoskae
weného mučenika do kočowa w kento deu
přissedfsichbez Upťťlissowáni Ua 10uol2 nsic
páčiti se může S podobnoU siawnosti wyjt
majic pťenesseniostatkůw, wcleden itoboto rokn
(1861)dne 17 marceswatekbl Zana Sar!andra
a timže spůsobem slawiwatt se bude i we pťia
sstich letech swátek ten na nedčli po 17. marň
dezprostredně Uásledujici.e e)

..38 Prwni slawnost Sarkandrowskňwr
Bťilwnl.

Weled p děkan a arcčkaězBťiborskýAut.
Fiala (teď faráť w .skelči) rowněž jako ostatm
welebni pánowé na farách Sarkandrowských
od nejd kn arc konsiňoťe ke slawnostem blan
ženre nasseho w Qlomouci pozwán jsa, pťlo
počten byl duebownim, jtmž se dostalo sstťski,
ostatky Zana Sarkandrowo pťt skawnéw průa
wodu nésti Qd swého nejd arcipaskýťe ok

e) Zpráwu Uito núm aslal d p Zos Nčchzleť, e a z

:arš:ťlwe SkočowčzMy si !zde len l walona:šlo a t
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duowán částkon z oněch oňatkůw obstaral dou
tčený p. arcikUěz hned reltkwiáť (fchránkll na
osiatky) w podobě malé monstranre w Qloo
nouci a na jeho požádáni byla malá kapsnla
(tobolka čtlxtponzdro) Ua zachránťni osiatkůw
od wrchnice ctihodných fester z ťádn fw. Worx
ssily, Marie Salesie, o čerweným aksamttem
powlečrna a lwhatě perlamt wyozdobena. Drahý
poklad tento pťinessen do Bťibora, když dťiwe
nž dne 23. sept. 1880z kazatelny tamtéž
oznámeno, že w násiedeici neděli, to jest: dne
30. fept. slawnost Sarkandrowská we Bťiboru
se oddýwati bnde. K tomUto účeln mtstrowsky
z kamene wzdělaná socha blahoslawence tobo
na polich Klokočowských, která o této slawnosti

poswěceni dojiti měla a skutečně dossla, byla
dťiwe olmowena a wkusnč ozdobena, jakož wůe
bec wssecky pťiprawy ke slawnosti wykonány.
Den pťed swátkem tim (29. sept. 1860) plan
nula dotčená socba od wečerniho foUmraťu až
do pozdni noci w záťi sterých lamp jako sloUp
ohniwý; ofwětlertéž celé měsio, wyssperkowán
a ozáťen obzwlásstně obraz na domě, w UěmžZan
ldydlel; i fwčtnice sama, kdeblahoslawenec w mládi
8 pobožnon mateťi swon pťebýwal,wyozdobena,
oswčtlena a téměť w kapln proměněna. W den
siawnosti samé (dne Zo. sept.) wystaweny jfw
osiatkh blažencowh w relikwiáťi obsažmé při
welké mssi swaté kn poctě wčťicich. Bťi slawi
nostném kázani, jež čiUtl wp. !oop. Bťiborský
Bedť. Tumássek, wyličen Zan Sarkander ro
rostonci, kwětonci a owooe nesonci .strom. Oda
ppledne o 2 hod. bylo sinwnostné ,požehnáni,
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po jebož dokončeni weled. p. děkan a arciknkz
š aďsistenri fwých kadlanů a ostatniho welea
bněho duchowenstwa Pťiborského w průwodu
nesmirného množstwi lidu kU pofwěceni fochy
blahoslawencowy Ua polich dotčených se odea
bral. Bťekrásné powťtťi šwýsstlo pťijcmnosti
swou wesskerU slawnost. Ze wssech okoličných
měst a ofad i na dwě mile wzdálených pťipua
towaly do Bťibora dawy lidn, aby w slawa
nosti té účast wzaly. Bo xpdokonča!ném pofwěa
ceni sochy čintl wp. Zan Ceruý k Uesmiručmu
zástnpn ťeč, w Uižto pojednáwal ,o žiwotu a
cnostech blah. Jana Sarkandra mučenika co
wzoru následowánč hodného.e W ťeči té sdolU

wssickni ctitelowé blažence nasseho wdšwánt ku
pťispěwkům k tomU Učelu, aby chrcimeček na
hťbitowě wedle farniho kostela, tak nazwaná
„kostntcr,ál teď docela prázdllá, w kaplU bl.
Jana Sarkandra droměněn byl. Wyzwáni
to nechybilo se š účinkem. Wlán k dotčenémn
proměnčni chrámečku hťbitowného už nakreslen
a š powolenčm Zeho arcipastýťskčMtlosti fnad
přisstě o slawnostné památce blahoslawencowť
zde Bobdá msse fw. fe sloužiti bUde. Po skon:
čeném kázani podáwánd jfon relikwie bl. mua
čenika až do sonmrakU Uefčislnénm množftwi
lidu k lidáni; načež průwod do kostela farskébo
fe nawrátil a celá krásná slawnoň zdťwem,
hndbou, stťelbon z moždiťůw a hlnčným zwou
něm“m Ukončenaz u Tohoto rokU (1861) dne
17. bťezna co w památný deU bl. Zana Sara
kandra sloUžena slawná msse, ostatky dlažence
nasseho kn poctě wysiaweny a po odpolednim
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požehnani a kazani postnim podawány klibáui
welt m dawům farniků i cizich Mnoho pou
bo nych dUssi pUtowalo w tento den taťe na
w sse jmenowané pole ku poswěcené fosse ctiu
hodného slnhy Božiho aby pťimluwon jeho
fobě a jiným w dUchoronich a tělefnýcb potťeo
bách na BohU pomoci wyprosilt Wyzwáni

tn pťispěwkům wýsse spomennrým pro nepťiznir
wé poměrh nynčjssi na lepssi časy odloženo xe)

š. 39 Brnmi slawnost Sarlandrowskú
w Ebarwútcch

By farnici Charwátssti slawnost pťeneu
sseni ostatků blah. Zana Sarkandra w Qlox
monci ď wděčnoU mdsli ťonati mohli děla se k
tomU pťiprawa dne 16 záťi (1880) na kte
rýžto den wel r faráť Zgn Firmiem pťed
odpolednimi službami Božimt w rostele žiwoa
tooiš blahoslawenre shromážděněmu lidU četl
Dne 22 záťi (1860) chystali se farnici wět
sslm dilem do QlomoUce by widěli pťenásseti
ostatky nťkdejssibo dnchowniho fpráwce lwých
pťedku Dne 23 po ranni mssl swaté pUtoe
wali téměť wssickni farnici ti w slawném průe
wodn doprowazeniw panem ťapl Dr Melia
charem Mlčochem do QlomoUce, kdež celý
den setrwali Zako ditko wsseho Uechawá a
w ústretd spěchá otci fwěmu když po drahnem
čafe opčt domowU fe pťiblišUje: tak toUžebně

e) ZpráwU zde jen o maloU obmťnou podanoU zaslal nam
laskawť wp Jan Emtý„ kaplan we Břťboke
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a radostně chwátali farnict Eharwatssti na
tento den l duchodnium otci fwých pťedků.
Tato sduowská tonha wedla je i w následnjici
dm tonž 24 a 25. žaťťrůzno tu brobn bla
hoslaweného mučedlmťa Božiho

Dne 30. záťi, na den k oslaweni blah.
Zana Sarkandra w arcidiocési Ustanowený,
nťl pťed ranni i brubou mfsis swatou kázanč
Cbarwárský wýsse dotčený pan kooperator Dr
Mlčoch Boukázaw Ua neličenon radoň celé
Morawd a Slezska na jewo danon pťehojUým
účaftenstwim we slawnoski Sarkandrowské dťec
dessléhorýhodne ssiťilslowa o radosti jatouž
plésari musi frdce farnikú Charwátských, aU
we ňťedu jejich otcňw ten sam blahoslawenec

k jehožlo hrobu celá Morawa a Slezsko pue
towaly, dnchownifprawn wedl u o úctč
kn které jich zawaznje wděčnost za wsse dobroe
dmi duchowm jejtch pťedem důsobenim dlah.
Zana Sarkandra udčlené Bripomennw na
dotom kazatel farnikům láskU jejich otcůw kbl
Zann Sarkandrowt ťterá sew pifni (Hlao 1860
č 19) těmi siowy opěwnje: ,Charwáty koo
ebald jfoU Zana an jim zákon dťefwatý bla
sal Krista Bana Nesmirný wssak bol je jal
au když fe swěcec od nich brale upowzbuzoa
wal je, by fe pronkázalč hodnými býri syny
fwých zbožných pkedkůw dy nessetťtli wýloh

askwostnou skťini pro častkn ostatků blaboc

slawence nejdustojnějssim (1) ek) p arcibisku
pem farnimn kostelu w Charwátech slibenon,
oy nessetťsli wýloh na szdowáni ob:azů kýc
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walého pťeskawného dnebowniho pastýke Ehara
wátskěho.

K tomn účeln odbýwala se ofěra dne 7.
ťijna. Bylo to potěsseni, diwati se na famiky
Charwátské, an wfsickni bez wýmtnky, starci,
dospěli, mládež a dťtt se w ni Učastnili, aswé
dárky k úctě blahoslawence swého na oltáť
kladlt.

Dne 17. bťezna 1881 dylobrazbl.Zana
Sarkandra (dilo to rnkoU p. profefora na re:
alnich sskolách w QlomoUci a akadem. maliťe
Bzirského) od panen farnosti Charwátské zfary
do koskcla we slawněm průwodn pťenesen, od
wp. faráťc poswěcen a Uad kredrnčUi stúl, Ua
nčmž we stťibrné skťini čásika ostatků dlaboslar
wmce odpočiwá, zawěssm. Bo krátké ťeči wp.
faráťe oe stnpňú oltáťr držené wystonpil na kaa
zatelnu wýsse jmenowaný p. kooderator. Wyo
tčwnuw horliwost pastýťskoU a mlčmliwosi zpon
wťdlnickoU blahoslawence co zwlásstni pťičiny
jeho mnčeni, ličil obtižnost oUťadu zpowědlnika
(dil prwni) a powinnosi katoliků, milowati
wroncnť ty, kteťi tar obtižný onkad pro spao
seni dUssi lidských na se wzali; (dil drUhý).
KU koncř powzbnzowal fnrnťky, by we wssech
záležitostech ! blah. Zanu Sarkandru fe obrau
celt o tčm pcwným pťeswčdčenim, že blahosiau
wenec, jenž za žiwa swčrenoU swou rukon jru
jted otce žehnáwal, jich co syny adcery býwas
lých swých farniků neoslyssi.

Bo keizani konal wp. faráť slawné služby
Bošťe !ťt !ňchš pannh Charwátské farnoskř wox
skowé sioiee, osiatnč pa! farnici peněžité dárkh
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jebo Událo fe we skawném průwodU skrzeučtyrd
kněze co aďsistnjici důft. pann dčkanowi, jenž
sám nesl relikwič Sarkandrowskon, kost toti7 z
jeho paty, na znameni, že zde běh faráťskeho
působeni počal.

W prúwodU tom účasinili fe záňnpcowé
městské obce a pani spolku woskowěho,e) t Ubia
rali fe kU prostťednimn podočnimn oltáťi co
stanowiskU pro morawského mUčenickébo pečetie
tele poswátného tajemsiwi zpowědnibo Uaproti
stojicimn téhože tajemstwi pečetiteličeskémn Jau
nowi Nepomnckémn. Na to ťikány modlitbka
blahoslawenci nassemn a pocta wzdáwána jeho
ostatkňm, kteréž k libáni podáwánd nejprwé
welebnémU dnchowenstwU nak pťedstawenstwU
městskémn a jiným wážnějssim osobám, a po
wykonaných službách Božich i ostatnimu wesskeo
rému lidn. Záwirťa slawnosti, kreroU stťelba z
moždiťů pťi blawnich momentech (dobách)zweu
lebownla, nčiněna slawným UM? l)oum lčxuáčxu
muZee,a požebnanim.

Učast lidu w této slawnosti bdla welikáa
pťeporěssttelná. Bo celý oktaw wykonáwány U
wečer litanie š Uožehnčmim a ostatky blahoa
slawenrowd w malé pozlarené monstranci Uo
fchowané dáwány k libáni.

z) Spolrk woskowú pani Uničowských, sterč tdysi za,ochranumčsta

nu přimlUwu Banny Marie obdrženou se zaslxbýlo, že kqěadébo roku ohromný sloup woskowy lc cti a chwalc Rodic y
Boži občtowatň a jeho při wssech pobožnostcchwrocr nastmnč
ewangclřa hlawniho oltářc horeti nechati chtěji, spolek ten,to,
od wytečných btskupů Stauislawa Pawlowského a kordiuula
ďrantisska Dietrichsstema potwrzcný a napotom nčkolilráte ohe
Uowený. až podneo w nedčli po nanebcwzeti Bannd Mane
swou hlawni wýročnon slawnost konáwá.
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.skojime ft dlahon nadťji, žetato Sarkano
drowská slawnosi, jakož i brzké (r. 1863) na:
siáwajici ttsicxiletéjnbilenm pťichodn sw. Eyňlla
a Methodťje na Morawu, dojné owoce co do
ošiweni wird we pťicomném zápafu pro náldol
ženstwi a Eirkew pťřneson a že Bán těchto
slawnosti zlásstč fwým wěrným oweěkám ťnpol
těsseni popřiwá. e)

9. 11. Brwnť slawnost Sarlandrowská we
Zdonnlcich.

W tU dobu, we kteron swatč ostatkh bl.
Zana Sarkandra w Qlomouri slawnč se pťe:
nássely z chrámn sw. Michala do metropolil
tauskč swatdně, wyzwánťlo se wssemi zwouy
také i we Zdolmkách.

Brwni slawnosi blahoskawence nasseho we
Zdonneckém chrámn Benť se dle pťedpisil nejo
welebnťjfsi arcibčskupské konsisioťe Qlomomlč w
xsilll. nedčli po sw. Duchu, t.j. dne 30. záťi
(1860) následnjicim zpňsobemkanla:

W sobotn na wečer od ssesté hodiny aš
do půl sedmé wssemi zwony také i Ua osadách
ke Zdounee!é faťe patťicich fe wyzwánělo; o
půl sedmé hodině pťi četném shromáždělti wěe
ťtcich slawnými litaniemi ku nejblab. Banuě
Marii a ů požehnánim se siawnost tato zapox
čala. Cbrám a oltáťe dyky te skawnoskité wsse:
možnč ozdubeny anahladmi olrář obraz blahoo

Dpnjwdtttmunáuch .dsmmwťbďt
9 Blaschre,?wuě ar d edoxpwšé d?dxnsrmjm. u
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slaweného Sarkandra ode dáwna we fáťe ochraňoa
waný nowým pozlareným rámcem okrásslenýa
wěncem ozdobenýťnrtěnipostawen Natémž oln
ráťi zůsial obraz teU pťeď celý ottaw Dne
30 záťi w lel Uedťlipo fw Duchn, jaxu
kožto na prwni slawnost bl Zana Sarkandra

byla hned rannimsse sw od tamnějsslbo wp fauráťe Zofefa Merth zpiwana Na hrnbé
sknžby Boži sesslo se kromě četmých proceďsiz
Rataje a z Rosstina ď jejich duchownimt z ceu
lébo okoli weliré množstwi wěťicich Hrubon
mfsi swatoU slawně konal pan Frantissekaor
ťák rada arcibisknpský, komorniť Zebo Swa

xtosti a direktor fem pachol w Kroměťiži, jcu
mnžto wp faráť Zdonnecký pak wpp Franti
ssek Růžička, faráť z Rossrirta Blnčenc Waa
ssek kaplan š Rataje Wilém Blašek prefekt
q Kroměťťžského pacboleckého semenisstč a wp

Bincenc Brchla, kaplan Zdounecký, ašsistowalt
deoledne o 3 hodinách byly siawné ltu

tane a chwalozpěw še slawnostným pošehnal

nim po Učmž komino procešsi ke kťiži 8 proa
zpěwowánim Sarkandrowských a jinýeb duchown
nich pčsni až za Zdounky wedené čim tato
ode dáwna toU;edně očekáwaná radostna slawx
nost Ukončena

jWelelwný p. faráť Zosef Merta měl hou
miletickoU ťeč pťi ranni mssi fw na ewange
ltnm sw Mat 10 28 jež obratil nažiwora
nmučeni bl Zana Sarkandra pťed hrnbon
mssi swaton tolitéž horliwč oslawowal blahou
siawence nasseho když dowozowal že „jm pee
wná wira mohla bl Sarkandra we cnostl

47
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ntwrditiaw meni posilxúň,ltmxš imw
lomto čase welwi potťcduou dlahosiewclýu
čcnik račxž wyptosia. uu U lťčžeza Zdoua
tami ťečml lentýž hoclndý lásledodnk blaho
skawenčho pťedchudcc fwčho (Zofef Řcrta) U
rozloučenou š ťečeaým procrďsia o welikw
sstřňi, jehož se nám doňalo cuu že náč u:
čenik Bánč také ruto krajinn žebnaje olubázel

Bo ranni a po welkč mssl sw.podeidalh
fc ostatkdZanowh w ostenforiu wťťiciml lůainj

Zeho Km;eci Milost nejdnstl p arcibisku
Bednch ráčll Zdonnecký chrám Banč zuweain
rým ostatťem dl Zana Sarkaadra oddaťiri a
sice: zlomkemz lokte prawice Jana Sattan
drowy Bro tcnto ostatel dal p faráť mstli
schránku z mťdi a w ohni pozlacenon w ceně
30 zl r č zholowin a nabožna manželťa
lamnejssho p léraťe Alotsia Smtera dalana
swé outratd zlatem wysslwanou podrssku ldčo
lali a kwitim okrásslčti Schranka ta odrabúll
oftatkem drozacim w Sarkandrowském nyni te
měť w kapličkU proměnčném a oltáťikem opa
tťeném pokojičku Uložena jest

K rozssťeni farnibo chranm Zdonnrckého
siawi se na proti tazatelniciaptukaptu tterá diaa
hoslawenémU Zann Sarkandru wť:uowána ean
memwu jeho sochou až posnd we faťe stojici
ozdobena a jmenowanými drabými Jeho ostam
obohacena bude, až 8 Boži pomoci wysta
wenť a poswěceni jeji fe dokoná ee)

e) Bopia tento aslán nám laskawě welezasloužilýu p kaplanm
Zdouneckým Ziuc Brchlemd
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C. 42. Peri wclkolepúslawnostSarkan:
drowskú w Boskowicťch.

W pátek (dne 26 jnl 1861) ráno hned
po 4 hod jel pan kaplan Boskowský Libor
Scholz š pťiležttosti od p hraběte Menodorssa
k lomu wěnowané do QlomoUce, aby priwezl

uot:tnd relikwče bl Jana Sarkandra, býwalého
faraťe Boskowského ?lč jmenowaný p kaplan
dostt časně z rána wyjel pťeceUžmnoho semo
tam chodicich ltdi widčtt bylo, kteťi i těto pťio

ležitosti ponžili„ atw se wčrnými fyny Cirkwe
prawými katolickými kťeskany býti Ukázali Neo

jeden z nich žehnal w dnchU odjišdějicimU dno
chownimU a takoťka jemu záwiděl že už dneo
mU popťáno bnde úccU wzdáti pozůstatkům blao

hoslaweneho Jana Sarkandra, čehož si srdečně
mnohý z Uich také pťeil! „Zprowázej Bůb!e
a ,ŠtasinoU cestu!“ bylo přečasto slysseti Bak
hned fe dalt mčsstané do čtsiěni domů swých
a Ulic, a, jaká to bnde slawnost, mezi sebou
rozmlonwali Ten deU nssel na pťiprawach a
na čistčni wsseho co by nějak nemile do oka
padnoUti mohlo Drnhý den sobota totiš, nž
mnohem wčtssi pťinesl městu žiwosi, Uži semoe
tam lide bčhali wolalt a drnhe aby si pofpč
ssili napominali Boledne nčinilo ::ťesiawku w
pťiprawach a pak po 1 hod wssech mysl obráx
cena byla na pťichod nejd p preláta a ar
cijabna p. barona Wilťmaze SchneebUrgú,
který nyni ď wlakem do Skalice pťijeti měl
tam jemn i dp. dč!an Dr bohoslowiJosef
Mazáč, farať Boskowský, a městská rada
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dbši důor dskťicjeli. Zde kdyžwhstoupů
p dawl 8 wozl, dyl ode wssechwlidnť rťi
rlcu l dčkdwal ;a co že až sem jemn wstťic
man soie ueobrěžowalr Bak wstonpili do koa
čan: a jell do Boskowic, zprowazeni jsonce mča
siuňrw a mskm jedonciwi jezdci z farn
nkur l neiamtňw Bťi wjezdu do mťsta
Buňumc dula sskolni mladež we swátečnim oa
dlrlu dřrd fskolou no odou stranách Uljce w

řad doňama což welurimile dojalo a wssw
rťxlruudu radoň fnnsobilo Bak jel p prelat
do ťauku. kde; od d hraděte Menedorffa poa
doi:nskd rřtxat a časiowán po celý čao swého
wBoskdwtclch dobdn.

Bo 7 dodinách odpolcdne pohybowal sc
w dodrw dořádtu průwod z chrámu Bánť 8
dlancwi we dzdwn korouhdmi swatém
nčmtu wňřic jexž couže ceston, kteron pťed
noda lelp l zámtln a žalu fwýchfamieů
do Holessom se odediral ro ndarný bojownl!
a rek Chnňsw nhm fe wracel co od Bohae
cirtwe kat a podožuého lidu osiawowanú wio
tťz nad sedou, nad swťten a ďáblem Welůé
nožňwi lidu bmlo sr na pťednčstiBěloa
w skrann k Qlomouci kdež na prosiranněm
něco powýssenčm misič postawilo město oltáť
ktcrýžto pak okrá en lwl obrazw pťedstawnu
jicin lmirám sw osefa,pěsiounaZežisseEhrista,
a wknfnť rozltčnýmt wěncemt od mladeže Boo
skowskéozdoben Zde se č;ekalo neb na twto
xnisiě kde bndoncnč wa stati na pamattu této
ldálosti zwonice čili laplice měly oftat!h dlaa
hosinwencowy nwitánh a pťewzatp dýti Baa
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hrabě Menodorss Bouilly wssak jel w kočáťe
jesstě dále na prott a potkaw Ua kopct !Walu
chown pťijiždťjici pťiležitost 8 ostatky, obrátil a

jel za ni až pod lopec TU čeralo 12 drUžiu
čer z opakujici mládeže wywolených w sněhou

ldtlých ssatech slussně, jednodusse bez wsseliťých
ttetek oblečených, na hlawč majice jednoa
dnchý wěneček z barwinku Schránka zde lwla

pťipewněna na nositko čerweným damafskem
pokrytc a krásnýma dwěma wěncema okrásslene
a nyni je wzalo ssest drnžiček Ua ramena a
stťidawě ty a ony je Uesly, doprowázeny jfonce
tťemtkněžimi:wd Zos Kťonpalem, dnchownim
sprawcem we Žďárné (oatťici ža časUbl Zana
Sarkandra k farnostiBoskowské) wp wi!aťem
ž QlomoUceFr. Heidenreichem a p. Lic
b orem Scholzem kaplanemw Boskowicich
kteťižto dwa posledni až z Qlomonce je doproa
wázeli š četným zástnpem, pifeň zpiwajicťm a
modlicim fe Když ostatky td nťinesseny bdly
na misio a pološ,end Ua olráť: cU nejdůsioju
Uějssi pz prelát t četná jeho aůsisience poklekli
k modlitbě a jich přikladU následowal wssechen
shromážděný ltd Kddžpowňali, wyňoUpil pan
děkaU Dr bohosl Zosef Mažáč lm powýssené
zde a drnem zeleným obloženémifto aby něko
lik slow ť Uwitcini promlUwil Do srdce radosti
rozjaťeného lidu padalo 8 dowabon každé slowo,
když ťečnikw tak zlásstnim okamženi o tak pau
mátné chwili jako ta pťitomná, mlnwil Bak
se pohybowal perod po pťedměsti ku kosteln;

nejdťiwe za kťižem kračela sskolni mládež olwa
jiho pohlawi pak z opaknjici sskoly, na to nau
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sledowalt ťemeslnici še fwými praporci, do
ntch koňelni hudba, pak k nesseni pozůstatrů
Určeni mťsstané, dále12oněch wýsse zminťných
družiček a nyni následowalo knězstwo počttm
21 wsslchni w rocbetě 8 čerwenon sstolon a
p prelát jn pontificnlidugš ašsistenci Za nim
nesli z počátku pťedsiaweni čtyr obri kfarnostt
Boskowic patťicich paťčtyťi pťedměsstané dále
čtyťt měsstané a konečUě čtyťi knťži ostarkd dl

Jana Sarkandra Čestné misto pťi lom žanji
maličtdťi radowé města nefoncitťapre po každé
straně dwa Wedlé nich sslo po oboU stranach
osm mladých mčsstanů nesoncich swice woskowéa
laťto čestný ťad činicich až do kosteln.

Za těmito ostatky ssll p hrabě Menďdorss
ď křižem ťadu sw Leopolda na prson se tťpyu
ticim, měsskanosta a pp ouťednici cifaťssri i
panssti a městssti, za Uimi lid waec Také pox
dottnuto bnď žepani hraběnkaSrrachwicowa še
x :w e: dcerami we pruwodnpodil brala hned
w prwnich ťadách jdoUce Kddž se začal pohde
bowari průwod rachotila stťelba zmoždiťů, zaa
wznťly zwony a welelme wznássel se k neleel
si!m zpěw: Tebe Boha cbwalime“ z brdel a
srdci nčkollka set lidi Celé město tdežprůwod
se pobybowal bylo oswiceno což se welmt
krásně neslo, jeliťoš slUnce hplo dáwno zadadlo
a tma k dewáté dodinějižšňqčna ddla Zlasstě
wssak dojalo wssech pozorujicich jedno oťUo
chudičkdch lidi kteťi jako chudobna wdowa
halir, do oken poňawili kmitajici lamptčku a
twičku malon Blwssak stdečná pobožnost je rozal
nitila, a Bohn t Zaml Sarkandrn poswěttla.
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Židé bydlici na Ulici a námčsti oswittli téža
na faťe dyl tranšparent: kalichď hostii stojirť
na messni ťnize na !teré ležel z jedné strmw
kťiž, z druhé palmowá ratolest.?l nyni sslo se
hlawnimt dweťmi (pobočni byly zawťeny) w
portálu do kostela Blle zde každý lwl pťe!wa:
pen a takoťka okoUzlen Nejménč 100 swiček
wddáwalo po celém kostele takoon čaroronoUt

rsdoětloft, žeese tento chrám sám již welirý a
drostranny. jesstě o mUoho wětssim a prostranx
nějsstm býti zdál Zest zde hlawni oltaťjednoa
dnchý sice ale krafný; zwelebená to hora Kal
warie W prostťedru wyzdwižen križ ďe Soaox
sitelem rozeniatým weole nčho Uejbl Banna
Maria a fw ZaU kťiž je barwytmawé focho
docela bilé Oltať ten zlasstě zdál se býri poe
noťen do moťe swěrel K tomU welebný, frdce

jemný szk nafsich pťekráfnýchwarhan to wsse
tak na každédo účinrowalo ie mnohý i newee
liký horliwxcx u wěci náooxenských se srd čně
nomodlil a t slzo nronil dojat isw takkráfnýmx
diwadlem a tou snad Unominkon, še tentýž
muž, jehož kosti sem se dťtnásseji, zde pUsobil
na témž miňě slowo Boži hlásal blUdy poráa
žel sw swátostmi pťislnhowal atd Kněži do
kosiela fwaté ostatky Uesouci Uložilt je na oltář
pťi straně episstolnť w presbyteriU ťromU účelU
postawený Qbraz tU wisel téhož mnčenika

owčnčený a ozdobený (jar prý 8 jtstotoU fe
Udati muže nejstarssč ro dodobizna po Olo
moncké) pod čerweným baldachynem nad onon
sehrán!on 8 reltkwiemi Nyni umltly warhmty
a zpčw 21 kněži: „Po j)oum lnuáumu!ee zao
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wǧuťladzuisselselučleňčchrmdé mo
čtj od Uňich hudedlilň nachoťeuiskwč chdao
lopěd tento prodedel bpl; pal Usledodalo
pošehlám a koneač ldťlelo požehumi papeju
skč Talto se skoml deu dejel pro
Boskowtce a celol uyuťjssi fanwst, nddrž ipro
osady za čafu Sarlandroda do Boskowic pťln
faťcué jakowýnibylh: Broúmod, Zďána a
Wiskd ďe wsseni k uiupťináležejiami ofmni.

Ráno dne 28. čerdence 1861 časuť hla
hol zwonu šwťstowal odywatelůn Boskdwic a
okoli, že nastal slawuostni památný pro uě dea.
Už pťede dnem scházelo se moho ltdi do wč
sia. Q 6 hodináed rano lwla dmniwsse sdetá.
Q 7 hodiuácb mťl tázam p fareiť luton.ýejč
z Brot:wanowa a důraznč tladl na srdce loe
likč dobrodtni jimžco obdaťena jestsanwstmo
da celý okrsslek že totiž chowaji uprostkrd srbe
ostatkd kněze prawč o Boskowské okoli tak zan
sionžilébo Wdzýwal wssechny,abd kn dlah Zamu
Sartandru často fwé outočisstě brali, a adh se
modlili za wssechny, kteřiž !zweledeni této slawu
nosti nápomocni byli Q 8 hodimich lwla žpi
waná msse sw oe slawnon aďsisiená, jižtosion
žil nástnpce mnčenika Báněp faráť a dťkan
Boskowský,wýsse jmenowaný Dr Zosef Mazač.
Hned z rána ale zlasst mpni scházely se proa
cešu mnohé; jako n.p z Wisek ze Swčtáw!y,
ze Žďárné, ž Borotina, z Doubrawice, ze Štč x
pánowa, z Benessowa ze Sebranic, z Brotiu
wanowa, ze Knčhnjc,z Lctowic a mmo hrůe
wodu zawatalo do Boskowic mnoho ůsic jedroa
tlčwrú po různu Bo 10 hoduuich bhlo dnhč
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kázani jež měl w kostele wp faráť z Letowic,
Eduard Hasseť a w tentýž čaš kázano též
wenku oťed kostelem od wp faráťe ž Losstic
Zana Urbana Ban faráť z Letowic wýborUý
to ťečnik obral sobe za pťedmět ťeči pojem

swatých pozůstatkU a že úcta jich zakládá few
pismě fw starého i Uowého zákona w ústném
podani, jakož i we zdrawém nepťedpojatěm
roznmn Ban farář z Losstic na náměsti kážicč

pťerwadil každeho swým silným hlasem tak že
po celém podlouhloU podobU majicim namčsti
i od těch, jenž U oken donsl swých poslouchali

zťetelně a jasně slyssáu byl MlUloil o tťech
hodinkácb člowěka w jeho žiwobyti a sice o
dodince sstěfti hodince nesstčsti a hodince smrti,

i stawěl wždy blah mučennika Zana Sar
kandra za pťiklad Wůbec panuje žde jeden
hlaď že to byly ty nejkráfnějssi chwile, ťdyž
popťáno slysseti muže nadsseně nllUwici o pťed
mčtu zwoleuém sobč; slyssetimuže knčze jeUžto
napominaji zastnpy wěťicich, aby hleděli žameu
ziti a hráz postawiti newěťe kteráž na náš se
walč juko černé strassné mračUo aby ctili a i
následowaliswaté waec a bl Zana Sarkan
dra zwlássk; slossetimnže kněqe,slnžebnikyWáně
když ohniwými slowy wyličtti se snažistaw teh

dejssl Cirkwe kat a pronásledowáni wěrných
katolikU a zwlásstě kuězú i když pťipominaji
lidn že pťed tolika a tolika lecy tento sám
mUž, jenž nyni pťicházi co witčz, chodil zd!po
Ulicich, aby nemocným posledni útěchU poskyt

že slonžil w témžchrámll msst sw a poa
slnhowal sw. swátostmi, hlásal z céhož poswato
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lid wssak pobožný trwal až do wečera w chrámu
Báně Ua modlitbach

W ponděli bdla prwni msse sw. o půl 6
hodině pak následowaly nepťerrženě msse sw

až do 9 hodin kdež pobožný lid zpiwal růžea
Uec co pťiprawU ku kazam Hlásal pak slowo
Boži p raplan w BoskowicichLtbor Scholza
wyftawil bl Jana Sarkandra w celém jebo
žiwobdti za wzor pro lid kťestanský, dle něhož
se i ťiditi má, pač kanl zdiwanoU msst wp
Zan Kinzl faráť w Sebranicich, čestný rada
biskupskéBrněnské konsistoťeše slawnoU ašsiňenci
Odpoledne o 6 hod byly litanie a fw poa
žehnáni W outerý wsse wykonawáno jato w
pondčli, jen kázani měl dan Jan Mich, tau
jemnik a ceremoniáť Z Kn M arcibiskupa
Olomonckeho W kázani tom Upozornil ťečnik
hlawně na šásluhy bl Zana Sarkandra co pťe

možitele blUdU a newčry a hajitele prawé wiry
katolické, i powzbnzowal wssechny , aby pewně

stáli u wiťe a udatuč ji hájili, nedadoUce se
ntžadným způfobem, ant hanon ani protiwelts
siwim ani žádnon fskodou zasirassiti Mssl fw
žpiwanon mčl nowoswťcený knčšz Boskowic
p Karel Chlup opět ď četnou aosistenci Qdu
poledne bylo zase o6 hodinach požehnáni Tak
skončena slawnost tťidenni bl Zana Sarčandra
mnčenika a wywolence Bánč, jenž pťed wice

než 240 lety búwal faráťem Boskowským Bo
celých 8 dm až do čtwrtého frpna pťicházelo
mnoho welmi mnoho lidi, aby čest a úctu
wzdali oslawenémU bojowniku Kristown a liu
bali pozůstatky jeho Nelze nám též mlčenim
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něm hedwábném aksamitn Upro ťed outlých zlan
tých kwiteček a jiných okrao tž prawých draa
hokamů Wyhotowena jest práce tato, kteroUž
sám pan arcibiskup welmi schwálil festron té
hož pana tajemnika a ceremoniáťe Z KU M
pana arcibiskupa, jenž w outerý při siawnosti
tázani měl Qn fám náklad toho okrássleni na
febe wzal a pak Boskowské sskolni knihowUě
darowal aby měla zák!ad a jistiml Bťi tom
průwodn, když byly pťenásseny osiatkybl Zana
Sarkandra, ponejprw se nesly koronhwe dwě
docela nowé kterež na wybidmlti p kaplana
Ltbora Scholža od pontniků Welehradských a
ctitelů sw aposstolU morawských jakož i ctitelů
ďl Zana Sarkandra szdowánd jfou; pročež
také na jedné koronhwi obraz sw Cyrilla a
Methoděje, a na druhě bl Zana Sarkalldra
wžaláťi oba obrazy od pana ZeleUěho malo
wane widěti Látťa je bilá hedwábná rťiž je
na hoťe dwojatý metropolitni, pod nim znak
morawský totiž orltce biločerwená w modrém
poli Uad znakem koruna wedle znaku pojedně
straně biskUpskámitra a po drnhé bisknpská hůl
ů palmoU co znamenim witězňwi. Wsse ťfe
welmi důstojně nese Též za pťičinoU slawnosti

darowal p hrabě Menšdorss koňelU Boskow
skémn dwa pěkné bilé messni ornáty a dal ob

nowiti obraz, podobizUUbl. Jana Sarkandra
kteroUžto posledni práci též p Zelený na febe

wzal a wykonal Tež použito toho dne poprwé
stťibrných docela nowých masiwUtch konwiček k
obětowáni ježto kosteln darowala ofoba po:
božná kteráž mufela doslowně ústům swým
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ntrdowati, aby tnto obět Bohn a bl. Zann
Sarkandrowi dťinesti mobla.

Na pod;tm maji prý se na tom miňč,
ťde olláť na pťedměsti Bělé stál, dwč lipy zau
sa:atrts a bndonctbo rotn bude prý wyňawena
kapla neb zwontce ke cti dl. Zana Sarkandra;
nedol kostelntdo zwončni z Boskowic tam pro
wzdálenoň neskdssett: anebo poňawi se tam
nejaká focha tédož sw. mučenika. W kaple,
lde nyni nfebowánd jsou reltťwře jebo„ zbuduje
se nowý ťádný oltáť misto nynějssiho proza:
limniho.z)

š. 43. Břtnrawy k wellolcpč slawnosti

Sarkandrowské w Holcssowč.

Bro oslaweni bl faráťe Holessowského
Zana Sarkandra stalo se zde Uždosti ale
ne jesstč wssecčo Za pťičtnou oslaweni bla
hoslaw.Zana Sarrandra obnowendbyly
oba doky nasseho farskěho chramU tolikéži
wssechny pobočUé oltáťe, jen celý prostťedek
od hlawnich wrat až ťu blawnimu oltaťi čeka
jessrě slibeného obnoweni Mezi dobočnými
oltaťi obnowen i oltáť u sw Maťi Magdaa
leny Starý a šessld obraz pťedstawujčciMaťi
Mngdaleml, jak pťt radostném Nabbonte z
mrtwých powstalebo Mistra poznawá změněn
kráfným a Uměleckým obrazem pťedstawujicim

e) Popčo tento slawnosti Sarkandrowské w Boskochich podan
nám laskawč od tamučjssiho horliwého wp kaplana Lčbora
Scholze.
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bl. Zana Sarkandra jak jej widiwáme na obrau
zieb modliciho se brewiáť pťed kťižem. Zhox
towen jesi Uměleckým sstětcem B. Ziťiho KaUďs
nera we Widnú. Maliťská práce fanla zaprau
wena jest 150 zlj r. č. Qltáť Uasseho osla:
wence ktássli nad to pěkný obraz twkusnč zhou
lowená schránka pro sw. ostatleyp Zhotowena
jest ze dťewa, nmčlecky wyťezána a celá po:
zlacena, na dwirkách asi 1 a půl stťew. ssirox
kých a 1 stťew. wysokých jeft napscino: UZ.
.joonneď anjmuáďrll. Schránka tato jest ze
zlata, stťibra a krystaln zhotoweUa od Widene
skédoUmělceDanningra ža 900zl. r. č. Zestto
práce Umčlecká, wychwálená t w Uowinách
Mnieiponsskýchn Bťedstawnje nmrlči trnhélťn,

jejiž kraje jsoU ze stťčbra, w nichž zasazen jest
bily krystal; nesoU ji čtyťi chernbini ze stťibra
a pozlaceni na swých ramenon a rUkoU, a
čswero prosiťedných robčx trUhličky té zdobi
člyťt nndělč tolikéž ze siťibra, pozlaceni; ana
trnhličce sioji na pozlaceném a ze stťibra zhou
loweném koberci klekátko, ze stťibra a pozlas
cené, přikryté zlatým ťobercem, na něm pak
zlatý kťčž a kntha, š niž kleče se modli welmi
sssas!ně napodobněnh bl. Zan Sarkander, také
že siťibra a pozlacený. Wýlohy toho oltáťe
zaprawil nástUpce bl. Zana nynějfsi dpe faráť
a dčkan, Lndwik swob. pán Horecký z Horky.
Weťejné slawnosit w Holessowě jessrě nebylo,
a odkládá se, až se pťenese částka oftatkůw
osiaweného faráťe do býwalého chránm jeho
farského.e)

xn)Zpráwa tato nám podána wpe Tomássem Sedláčkem, laplao
nem w Holessowě.
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š.u klnxůuuňšmmwwskú
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kwoc!:x:e rž dťwe, že w Bruě ua
Swa:axš:kxdť! ť:ťr sutožtluú odraš blahou
ťa:rexx:! x:fo:de ee ;aedowal. který žřejmč
dwa xrčxde:trr : :e:č:čk Z:aowi i šde roža
kšxne čžra; :šx:e dal uduťjňi wcl. o. fa:
::ť Q:::U:e: B:ásek očlňirt,jebo :w:
;!ašw r::uer a:mďt:: a odatťil jej ůussným
d:x.xdťzuk:r ada u el:ařt wdňawen búrt mohl„
B: :o:dH:s:x: dea:či!act Zanowo i w Bruťnskč
!r.cx:eč a :e :wedex: dodtuek t usse fwuté ku
xuč:ě xče:..:i.::tl :e::d; p. karáť dodotčeuý
eedra;U ndoč:r:: anň ňussuě ošdodeném
rexš Ux: Sarkmro:xidn olláťeu siuje

Z:l:š.xž xa dw 17 dřezua preiwč neděle
čm pwax:.a odložela jeň skadnoňZa:
luu xx:del 23 srešua. Qllať Saskaudrowe
ů ddčk c:. ůawloňl welui wkufně uprau
m. mddm erěc!doaartn a welikýu záňu
del čs.:eluZ.uorm odňom Zmenowaný
n. sarať ňaru m ollan Sarkaadrowském
lsl sra:rn 9 do;ednan:u. Z wsseckdoůawi
lsse wa:e ddld w ten den dřč rčm; oltáťi
skn;m Bouěwad; ucta Zuowa w Btnť
utěsseně se rrwada dude ka;dý wdročm den
pn do:čenm olran skawná nsse fwata oděa
loma.

W tenwš den touána skawroň ta po celé
dčocčsiBručnské a počato tt; zadáděm btatro



Slǧnnosl Zanowaw Brnš UU

siwa Sarkandrowského jgk jsme jew Z 34
wyličilt Zmenowitě w újezdě u Brna, kde
welehorliwý kněz, důst p. čestný kanownik Lua
dwik Tiedl spráwU dnchowni wede, bratrn
stwo toto od něho zawedené Utčsseně kwétá a
jak doufáme i spafonosné owore wyda Spoo
lek ten dne 17 bťezna (1881) pťt poswěceni

obrazU Sarkandrowského zaražený počital za
několik dni už 437 údU (wiz Hlašč 12
1861). Nepochybujeme, že toto bratrstwo zpon
nenáhlU po celé Morawě se rozssiťi, a že Ua
každý den wznásseti fe bndon ť Uebesům mou
dlitby podobné té, kteroUwýssejmenowaný pan
čestný kanoink Tiedl pťi zaražeUi bratrsiwa
toho w újezdč pronesl a ď kteroU i my sonu
hlasice woláme:

„O ty blahoslawený mnčeUiru Boži, Uejr
krásnťjssi ozdobo a sláwo wlastinassl Morawh!
nejwěrnějssi následownikn fw prwončttelů Uau

sslch Eyrilla a Metoděje! erhrožený a rekowa
ný pečetitelt tajemstwi zpowťdniho, Zene Saru
kandťe! pťijmiž pod ochranU swon nejwyšssiho
pastýťe nasseho a celoU Cirkew katolickon, na
kteroU brány pekelné nyni znťiwěji než jindh

dorýwaji Qrodnj též za nejwyšfsi hlawn
welewlasti nassi, zeměpana nasseho, a wyproď
jemn na BohU potťebné oswiceni jatožiwěrné
a mondré rádce, aby pod jeho žezlem pokoj a
swornost panowaly mezt národd, sprawedlnost,
bezpečnost a poťádek na pewných zakladeeb se
Utwrdily, a tudiž wssnde zkwétalo i tUhé koo
keny poUsstělo blaho občanůw wsseltké tělesné
i dnchowni! Qroduj taťe za obě wznessené
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hlawr Elrťwe kat na Norawč nejdustojnějssx
wrchni pastýťe nasse lw hojně obdaťeniswktlew

nebeským a rekownoU srdnatosti c,ť:won lodččku
Bánč e weltkým zdarem a sstěstim ťidili w
rozwlnčném prondu bonťných čafů nassich Bťie
mlonwej se téš n Boba za wssechrw krajand
swé a za wessťere členw zemi korulw České abd
jako Td boronrně mtlowalt fwaton wiru kato
lielon ji srdatně wyznawali a drori nepřáte
lum Uajllt a w ni až do smrtt wěrně jako
Th serrwalt Qrodnj i za bloudici fpolubra
trd nasse kteťt w téže draborenné wlaňi o
námi obdwaji aby, jako jeden je o námiwťže
zakon šemskd t jedna je š námi spojowala
páska záťona nebeského Bťtmluw sc též ša
wssechnh kněze alw horliwť jako Td rozsiwali
siměslowa Božiho obětiwč jako Ty ňrawowalt
Uly swé w oowoláni poswátném snassejice
oedotně a wesele wsserka jebo bťemena a poo

sléze alw jaro Td i žiwotem swým byli wzo
rem swťťenému ftádci Llno proš a wyžádej
nám na Bohn aby wssude po wlastech nassleb
škwčtaly fpantle cnostt kťestanské:ertna, po
slussnoň a pobožnost na ditkách, rndnost a sto
dliwost na nasslch mládencich a panelách, wěr
nost a fwornost meši manžely, zbožnost a ne
úhonnoft U wdowcú a wdow, tonha do nebi
mezi starci trpěliwost a odewzdanost do wůle
Boži mezi strádajicimi a wsselijak sužowanými
slowem: nčiň mocnon pkimluwou fwon alwr
chom i my wssickni jako Ty dobrý boj bojoe
wali, wťrn zachowali a kdysi zaslonžili, ů Tea
lwn w nebesich Trojjediného Boha oskawowatt
na wěky! Amen
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Pťidnwck
sussc smatú dne l7. 6ťezua

o slawllostt

bl. eJmm Zarňandra, mnčrntůn.

Wchod: anm 63. Sprawedliwý wefeu
liti se bUde w HofpodinU, a w Uěm donati:
,a chlUbiti fe jim bUdoU wssickni, čteťiž jsoU
Upťiméhosrdce. thlyš, o Bože modlith
mon když (pokorně) prosim od sirachU nepťi:
tele wdtrhni dUssi mou. Sláwa Bohu Otrt
atd. Sprawedliwý wefeliti fe atd

ejiňndlitba

Bože jrnž jsi blahoslaweného Zana mUr
čedlnika swého n wyžnáwáni prawé wirh a
osiťiháni poswátné mlčeliwosii siloU stálosti
Utwrdil prosime Tebe abychom proti wssem

protiwenstwim jeho pťikladem ohraženi a jeho
pomoci ochráněni byli Skrze Pana nassehoatd

Čteniepissloly sw Pawla kTimotheowi2 Tim 2. aZ

Nejmilejssi! Bamatnjž na to že Pán Zee
žiš ChristUš wstal z mrtwých (jenž byl) ze fe:
mene Dawidowa podle ewangelia mého w
kterémž prarnji až do wězeni, jako zle čině:
ale (chwála BohU žet) slowo Boži neni pťiu
wázáno (U wčzeni) Brotož wsseckoto fnájsim
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co w Ucho flystťte, hláskjte na stkechách A
nebojte se tčch, kteťiž zabtjeji tčlo, ale dUss?
nemohoU zabiti: Uež lete se raději toho ktee
rýž může i dnssi i tělo zatratttt do pekelného
ohně Zda liž neprodáwaji don wrabců za
malý peniz, a jeden z nich nepadne (mrtew)
na zem, bez (wůle) the Uasseho? Wassi pak
i wlafowé Ua hlawě wssickni sečtenijfoU Bro
tož nebojte se: wssak mnohých (wssechněch)

wrabců lepsst (důsiojnčjssi a pťcd Bohem draž
ssi) jsie wy Kdožkolt tedy wyzna mne pťed
lidmi whznámt l ja jej pťcd them swým,
jenž jest w nebesich

foertorimň: Žalm 20 Wystawtl
jsi, Bane, na hlawu jeho kornnn z kamene
drahého Ziwota žádal od Tebe a dal jsi mu

Modlitba tichá: Bofwětiž, o Bane dary
Tobě obětowané, a nkojen prostťedkowanim

blahoslaweného Zana mUčedlnikarač dáti aby
chom my, jenž nad jeho slawným wyznáwánim
se radnjeme, ftálostt jeho U wiťe následowali
Skrže Bana

Wťijimani: Zan12 Sloužiltmt kdo
Uaslednjž mne: a kdež jsem já tut i můj sina
žebnik bUde

Bo sw pťijimáni: Budiž nám o
Bane olmowenim dnsse i těla nebeské tajem
stwi, kteréž blahoslawenému Zanowi mnčedlni
ťowt Twémn stálost Udělilo w zápasn a palmn
witčzosiáwy Skrze Bána
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Uodlitba
n hsobn blahosl. Žana Zarlxandra mnčedl.

Bohleď na náš š wýsoňi nebeské do toa

boto Ewého oudoli, blahoslawený mučenčkUZene arkandťe, jenžto se odleskem fwých
ctnosii stkwiš we stánku nebeském a jehožto pťie
mlUwa dowede pohnonti nebesy Broš za náď

žiwého Boha by se nad dnssa nassl smilowatt,
w bidě zarmutku a nemoct nám útěchu dati
a wssclikého poknsseUi náď oswoboditi račil;
bychom ňatnč kračclt we wiťe Bána nassebo
Zežisse Christa, po cestč fprawedlnosti. Bťijmi
blahoslawený mučeniku wčneček Uwitý z mo:

dliteb Uasslch wroucich, wonUějssich než rozmac
ran, od náš nehodných hťi nitů U Twého
hrobn klečicich a k Tobě wolajlcich Witejte mi

fwatc kosii ztrýzněné jenžto jste dyly na skťipec
roztaženy, mrskany, ohUěm paleny, witejte mi
swata ústa, jrnžto jste praothm aasslm jedině
prawdiwé slowo Boži hlásaly, witejte mi swarc
rUce, jenžto jste co den Spasitele nosily, wi:

tejte mt swaté Uohd, jenžto jůe tisic a tisic
krokU pro fpafeni ubobých dussč konaly. Dikd

Bodn že nám bdlo popťáno Waš swatě kosti
osiawené Uzťitia Tebe, Zene o pťimlUwUUBoha

prositi Ll poněwadž Twa pťimluwa blahoska
wend mučeuiku, u Boha mnoho plati, tedd
se Ti poroučim když bUdU na smrtelné pou
steli ležett, zastaň se nme u wěčného soudce,
wzpomeň na tento wěneček, jenž jfem Ti k ol
slawě Uwil.
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Q Bože! jenš jsi na prost bl mnčedlo
nira Swého Zana Sarkandra pramen čisté
wody wyprýsstiti dal pťiweď naů těž na jeho
pťimlan k prameUU newhsychajicimn a žiwou
wodU wydáwajicimU, abychom z něbo čerpati
a takto posilněni brány pekelné pťemoci ak

šobě do králowstwi nebeského wejiti mohli.men.

l.
Bbxxnlowpčr

un počšoďt

djč:jmšjmxšušb(x .jčmš Jčuj(řxuárň

o ďlamootj tékmš ďsštae, Zeonené

7 0jomouoj

ňxw 23. :úťi 1880.

(j( nápďru: „ďoňo ojuxú!imc “fede.ee)

šišeň pťoxsejšdnčš„ánšš
ščwujr:i Učš.m Z nšbeš ť)šmšd.

chroštlx),x Ztroji 88 mm ťwch
WZ, 081MU rešjččd T)činš.

.jcx:uš ť)oj áwbxe)ll bojoxxňj.
Mru. 1šx8j(u Zču:jxoxxňj.

Zjdjo Gťxjoudš Prú co jošt.
Momršnlco Učxšč!mjjú.

.jomuš nedč: ršáš:xxč,d č:čZc.

1)!8 jšj (jjjrjuxj xx)spč:štjjčd;
3 ťuxčdšchp tšdto U)Pobocjll

Mxeljáo Zpčiša nčirocju.
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Uuio. :dočnú odčiuo.
Fošáwr ďrštoc :pšr,s Zxámj.

Mešej. uuše roáilw.
Zpolu 8 lcůxžr an.jolšjqšmi:

Neodňc .jn.nš ošjčwj

.jUGl: cojš Momrža

Zručto :ronžs 7šejjjcč!.
Wešce (qu ťťošpoájuu

Z mjjoštj P(ř rejjjščš.
j(terou nňši áomorjnu

0:áodil jššc Zjudou Zr)šmz
.janem dlšdogjmen),w.

Ušeojc“s oťuxčimx ponejce
j( cďjuxúje tčxboš ošjšreuoe.

Uoržq áojžx mpšjtč:.
Ujjte jiwjčmori xxčšncš.

šdx šo jč nčš.m ušjčlouů.
fšwrom. přimluxxoom Uúm džck.

šárěw ťduá. j:ašu)ll drštře Uúš.
1)0701. št tš tšjč Mčccšmime.

.jeušco r nebi přodžllxrúš.
Mldr pešlc áoN.á U Mč:cč! cťjj:ru!7

si Zjčn.reš Uš áojinč:.

8rit nřim š nšboš U)Pšiučš.

Gmd :je na núš áorjerči
WU štč:pujoi Mecboáom.

Bimš Zj(úxs rošširči.
7 nec:tuč!m c:.řxcenúš pobťbit xxorus

Z)t Ze uúmcl (jbrišt:x mášj.
Ta nšboš ij Žjrot ášj.
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j(wjčmo Uúš djššeu)ll.
8!:10:5j 88 jč Uboťxš ZKČ ujewtš

Zžx 1j(1 8 sM!ťdou Zpťxi“čnšslze

Te:ucouul W propnšti
Zobopugtšd růčuic:e.
llščneš :jcč,w)s Ztuánjaee

,l.išjo rojčň áoc:dčš:j.
00 núm šťwštolč! mjjj

8 pixč:wlijcou m!šn:,miu
l)ošomšlqe rúj mlošjjj:

Muši 7juou šmjčej núm.
Zpuštošeu Učči xslaZci cřuxúm.

slllešl)cš.perlo pieeúmlxči.
sičiu Zrú obotj r :ůcdbu cl:irú.

:Qn ji e:ťuaile pieeblůlx:i
Zlelošt xl:úenči pono.ďnixsú.

leo Zš ())xrjjl 8 Metjxoáem
Znoubic lmcjou 8 núroáom.

slxodou :UZG no.áčdje.

r 081Me:an dmrřo. jemicú.
Be: Ze opčt :Ušjufš.jo

Pfjaštj jxsčšxcka ršj:odxjteú:

l)drj.qtušz :d 8 nim nos)e rú.j
M:rctc juj:o mlšche múj.

lfr)padjiš Zrou piejmjuxsou.
.jene. Zpúšu rocinckad drarťxi.

.Qd)r fjršexe ln:xtjeu Zrou
Čtjjj. jšjmš ájcůúm p:ctťj.

:š p::j: 8 tedoU špoječnčd
Biji U nexdi ciorčxčenčd.

.jnu 8oubop.
48



U:o Cdralončuo.

u.u

!Udounwý .su Zur!uuňer
lic čuč 23. lňři 1860.

ťčomnuč Ze. dlowro.
f piďuj pixewůoďtné.

Mešcj Z uij PAmro
f Zlšxrč přcdl:úwštné.

f jcoruuu j ,1xodč áein.

ůlowro. Průj bjčxťxzeljčxup

Uulučuú ta jueč!tjlu
f.sirctja M s ďjexšj:n.

Zjiočor dliie Mřšim
1)šj ji i Prému jmiu.

kťjbor ďpuujj)šten isčt
(šjušwil : jm útj),xrdlet.

.jajš Ze poupče růšoroš
ďiři r 1i8t1čs Zj:soucj.

ťť.oďtlx Zijx áucjwsč!
.jaua xe0jomouoi.

Pfšás jčrúšué jxoju)edclrojš
Zj:žlltšj jemu j: bqji :broje

.ů jčásš s ť)ršjxu :thšl.
Wabsl rč!ůs jaZnŠ.

ťeůjeuú ro:jifjtšj
Tcriuuošti ďpnšuč!.

dlouároďt ZjijaáčužrZré
Ta ušj r miřš bobčmš.
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Uďdeď oťmšm :::ťdjo.nuj.je
Mnu jcáš ťlršáš o Zczšršjc)ll.

Zojwsč:áo u omuuj
1)uc:jx jej dořwt,)šršjq„.

st oáiU xr Zwtou Zdrčň
ťťudjj 1jt.ou bjuášcm Zaú.

Mšnxút.jr Ze xx Mlomru

Go chšx dořxumij)ll.
l)áešjúnd)sjr 0pšru.

Zžs ršel 7 mšpňš č:jj),x.
xf :ú.pčdš 8 dluášnsom. ǧoš c!o me(i
7jirú xs (1ušcx xšlxoudn),7 ljčšcid

Zžxt,šťomlď rejčorUš.
šocřeň kxlřmx árajča.

7 áušjcb nnwřx)šoťxijcosnš
Zjščil djuáčue mjen.

Uoššojmul jim pxxčusáŘZxňit.
Mšslúcjl jim xx Zrácš lčjicj.

Unič:or š (šjmrracže
1(0(:!19.1)p jšou .j:mo,.

šn jjm xúlčon přegwtšk
111?1831fbrjgcn FŽUU.

Meďmirn)ll xešč:lčdo1 je jaj,
ťiážxš Ze: Zrštec: oá nicb bršj.

8 pješem lj:mš rimjžs
B(jounjčžk.Zo:jčorice.

Dčlššou jc Ušmu jxňmjž!.
ZUcišjš 7 učdm ociaš.

ťťo 1o š 0 r joj pošjš: mšl
4 xr nšm ťu!č!:án nčbeg čťej.

48e
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j“u nxad mň Ze ro:litl
fxtejce.m juxo:uš bouťe.

1)luueu pomth ro:ultj
7 přeodmmš :poUře.

ú odoo .jaua. prčurchk8loup.
Žrrjwout U Žaďuou čjcú:žp d!oud.

Zršceo r áuodu pixeá:irči
jšrucé mujq dlošj.

7 GUZt.oobor 8o udjrú
j(u Macič:oc Zoši.

Zž! Zrou moe:j xx cujx)“pdoj
7iteš:nou mU áala :broj.

l(ásš Ze pčutjř peč:jirjx
Urútjl lc Ztčiáoj Zršmu.

jšwj 88 :úšt.up pjenjsý
l( mššcu Ušulúmu;

ejčm Uščj: :juxotjj ťuxo:nze ámr
Zrúcoďtj jej pošekwšr.

chuteejc lúďj:s ot.oowšé:
qu rraťx:a přjčinu.

ďžs mň šršážx jotroché
Zckito.j čemou riUu.

ejn.jco rjjc Zo po nšm jnuu
:1 jej U cmpnžš Žo.jú.ř(juj.

Wa 8jšřipoi jej ro:t,úbuur
875188.1jlrucš oucht.

šjamonem joj mčidnnr
jeil naň okmš prouch;

(Tbtešje tajuoďc Mšáčcj
l)oá poďrútnon pečeeti.
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Mčunš rššjc rmb áorjsú
Tqš šmt.ldšřxo .j:uu.

„š jedo úďt jeu mnirei:
U.jošjš. Mšrjš. .ůnna!ll

7 druá Uešruijčú mťm blecl.
Tporšcjj 7Žčxjcnešřj Zlďáe

xů j:cheš jcješuuj mučeuijč
T)tdlolnrtee:x,sjc :emj.

UeUŽUZnuj chrucnijč
dťčá mujcamj t.šmj.

Zujč j:růpšj xsoáx ůšj.
ajiim .jan Zi xr šjčui přšj.

8j:čija ršn.jc Zo puchlčd
Na(l nim ljcoštirš.

qussx pramen oštán.ja
d Mxo nčšj odč:erďt,rirč:.

Gtžxrx t)?clnš dojem málel.
qjaďnou Zo ršaš mxšji chrč:j.

11oc1iujq 80 mocjjjml
Urom:nče .AZBU()drjďcu.

.jčšxjw pgjc uě.jwl
1( obrúconi lištčd.

.„Kčmell Uojaj. ..toudo mú.
Btuň 88 W ršom růjo Prú!ee

xů j:ážxš obnšm škcoušon)š
Zj:onč:ů :úpšš čušuzP.

8k:ršl ďe ršeckwn rusnčm),t
.jak:o rudju jaďnž“x.

l(ašáje tšjš jořw ouů
ládorů nš rxáxú prouáe
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1)mteoi Mučiš Uomro
7 pišui pťemúoďtné.

ť)lešej 8 ni i Ultmo
7 Zjšnčš pťebjadošt.nš.

7 jioruUU j Podš cjšm.
)lomro. Muejj bl:úx)š eAřm!

.mcčj ldroedšua.
Ul.

esan Zarbčmňer.

Meščiš dxMinu. 7!386 cjrajuid
Ameuo Prš jcáo o:áodjj?

1)o jcončiu ršecjx čch crú ďšdú.
j(áo ji Podš ržxáobsj?

8arj:ňucler ejůu Zjuťm Zoči

d šxnom mnn Ze U:Užerú„.
Te ťďm ďjčiru jedo mlwšj.

8j88ti jxmckmň ijrči.

0 Zpčišu mu cjuši bčŽj.
j)mťxš 71386 Jlomržš

Pčšrnš túbodr (bňšm Zt,řeŽj.
.Qu st: Znřj djms)š.

Mxo pošilu xr Uščjššm boji
j)o l)ojšjččdxšo ubilxei.

U Caďteocdoočš j: mč:teco šroji
Uroncučd nšlčžx Upirčie

„Zpomoě Mlšrio, Uúeezrojú.
..Ǧjrjčsj obáj teck prošpštiz
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1(ču:jř č:t mj Uoockoj:i.

.M))soťx čjošs:ij jč odč!ti.ee

.8 Uorou šjjtdu jc jjojošoxxn

1( Zcčiclci UčUl)čZc coštlxjš.
Pě!xdu)šm (1ušjm nš! odnoru

ďjč,crlx f(jrjčxso Mašštudjo.

)Tč: r)ecťxollnčš jč mc)štll šcrčmč:
ť)jčxmch Uc! Wj U)xšjčxťxú.

Joj„mječitšjšjčeš jomoš Zdrčmč:
Uicx. U rjce 88 lxošjcšťdči.

Gčernú Zcčsujco cjčxšem j!)sncx.

1( ott:j .j:uul pwdjišjz
Z:Uxudčx učim jjďtč,c jeruo.

e .f srs
Zxxčo Nxčňx .ďxo pxxxdjxeme

..x)ch,ojto 80 mčdjčx xixx7
1cxťxx mčice xx jx ešuoxtj

já:rškččrf)driďto. nc!mm miržš
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neodepťoU čti neodcpron.
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