
9 ppfání Sitvotů
fmatýd

JSatronů Leffhh,
poblé

ByftovncféhotwěPu od Jozefa Sfifinéra m Néz
mecďémgažpfu vydáno.

ZTynj pať w CefFý gasyť přeloženo
pŮ

Sana Rulifa,
měfifana Pražířéh ve

we

Dl třetí
obfabuge :

Šímot fo. Rojty a Dampána. Žitvot fiv. Feopolba.
— — Win. — — Díty.—| —Zpgmunba=——Hebmify.
— ——Wolfganga. — Wm. Binbřicha,=| —CýfařeŠindřidha.——Alibétn.

Norberta, — Sana Kapiftrána.
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K. a Damydnpodázeli,dařžČylle:
mont 10 fiwé cýrFeroní byftoryi mypramuge j3země2rábfté,| Wfarodilifemprvonjpolos
wicy třetjbo ftoletj, « r pobanfimu mwybo;
TV4NnIbyli,

$ONned.3mladofti oddali fe na vměnj lé“
Farftvj, mwněmý po nedlaubémčafu taFomý
profpěch včinili, že neměli fobě romnébo; Foo3“
by m oořonalofti tobo vměnj mobl ge pře“
vvýfjiti,

Po fimrti fimýh rodičů nabyli gfan mo:
bovvitofti voclířé, 3cť nebylo gímpotřebí, aby
léřařftvojnišimnofti fobe dobýmalí; pročeš nez
bylo rim níc tať milegfijbo, nic prigemněd“

ffibo, gaFo Foy3 chudé nemocné mobli v3dra“momatí, 6 gím m fmýb bjdád 3 nábytku
foébo pomocý prifpětí,

Ja
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9 ftalo fe, še byli pomolání E dedno“
mu muži, an $ nebezpečnau nemocý ffj3en
byl; ťýš muž Hyffel še tito oobročínní léřas
ři fičaftné nemocné všdramugj, protož tařé
gediná byla žádoft gebo, aby tobo dobrodiní
00 nid též obodršeti mobl,

Óni pař přiffedffe E němu, včinilí taF,
gařš byl nemocnýžádal, ta še po nedlaus
bém čafu zafe foého předefilého zdraroj nabyl,
při té přilešítofti tázalí fe bo rFauce: „Řež
Fni nám dobrý máši! Fo03gSfyty? 4co re
be pobnulo, že gfý pomocy pří nás mwybles
dámal T

„Bá dfem Fnés, odporočděl, Dobrá
powěft o maffem léFarftmj vměnj 4 dobročiní
nofčí Frerauš ta fmým (poluz měřjcým, gaz
Fo nám Rřefťanům bez rozojlu prořasugete,
pobnula mnau, abyd maffj pomocy 08 vás
žádal, Weš ččjm fe voám ooflaušití mám, nes
mage dá žádných penés, abyd mwaffjprácý
mobl žaplatití ?7 Wezmeteš tedy odemne dj“
řu činění, 4 přitom fljbugi mám, že Fajdoc
denně Boba mébo profýtí budu, aby mám 38
to voffecfodobré dáti ráčil,“

ZěFatí flyfferoffe řeč muže neznámého ,
pocali 3 ní (obě faffFy dčlatí, a tášjce fe cas
ftofráte s šertem| pramili: „BĎařé geft to
dobré, Fteréš nám twůg Důbh34 to dáti
může 7M no
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„Ko dobré, odpomědělFněz, deft náš

bošenfimwjGežiffomo, Budeteli téhož nabo:
šenftovj wyznámači, a vočrně fe bo přídršíte,
gíš ofřetoho neydraffjhodobréhodofábli!
žádali geg, aby ge o tom náležitě fpramil,
a vočemby pozůftámalo, gím myfwerlil, Ón
pač roffecďo; coš gen E dělání Freftanfřébo
nábošenftvoj Waužito s teřomými důmody
přednáffel, a včenj rojry Fřefťanfté voyfvočrlo:
mal, že Bozmas 4 Damyán ofauce: pobnutí
frocem , odotněé nábošeníivoj Freftanfté přízgali,| Dniwydramomarjjetělanemorná,fam
na dufji fivé vzdratvení byli,

da toho čafu byl WOladařťm Cylýcvidmé
nem Zyfyus, čloročťnemiloftimý a zlýr das
Fébožšnefiledetní IFutFomé gebo, Freřéšproti
wyznármačůmBryftomým pódal, patrně vřa:
zomalí, 4 proto m Římě pří Omore cýfarjEém
ooffelvoclířépovwěfti 4 nářlonnofií , neboť Cýs
feť deg 34 VOlddařeté Fraginy vítanomil, 4
celé mocy ned Břefťany propůgčíl, aby ge P
vířemicnému feušení 6 trápení odfužomal,

Cýstedy vřrutnjk 4 aublamní neprjtel
doménaFreftanfřébo , mage o tom zprámu [Er7
se fwé fipebjře, še tito Oma bratři Řozmas 4
ZDamyángfau Břefťany, poručil, aby gjmaní
a před fmau faudnau ftolicy přivocdeníDylí,

Yeyprmé labodnýrní řečmi měl ge F to7

mu, aby.fiteftjmfým pepobroogice F posan
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banfitwuopetfenámrátili.| Alenemobéna
nid tobo obdršetí, bnedvozřásal, aby-ge do
šaláre mwedlí; hladem 4 šjšní trápili, wmFte“
rémšto způfobu trápení olaubo trmagicým;
Foy3sZyfyus aní blafu ždoného paní natjřání
neflyfiel, a vodel, že ge tjm nadarmo muči,
borFofti bněrmu fe nadum, 00 bluboFofti mor“
fřé, aby fe vtopili, vwrbnauti.ge poručil,

2f roffař aní mlnobití morfťé nemoblo tu
co aučinřomatis nobri mlny tídbé rmozbůrupo
modé ge nefly, a na břeb s gaFaufy vctímo:
ftj wynefly, (Čo mida vřrutný Zyfyus, opět
meli, aby d0 obně mmetaní byli: a acFolí
foatj Božj mučedlnícyv profiřed„obné ftáli,
gaF předce plamen obně nic gim vfjfodití nez:
mobl, 2íž potom po trpřýd pauted 4 vo4j“
bíd, po přetěžtýh bolefted a gínýd geffté
vozličnýh muťád, oba tito mučedlnícy me“
čem ffati byrvffe, léta 285. fifaftný bog vo
fowém mučedlníctmj doFonalí,

Čoliť gejř, což nám ffarobylofti o vmus
čenj a žímotu těchtofmatýh YFtucedlnjřů poz
zůftarvily; ponéradš mypfání 4 mypramomání
o YFHučedlnicýhBožid Fteráš na poručení
první Papešů muší wjrybodní m tagnofii
fepfalij; m (66 pronáfledománj BřefťanůmoI
smláffté34 Cýfare DyoFlecyána,. obněm (pálce
14 byla, y tařé s firátau m nimec příffla
Wffecfo to, co w pozonegffibd čafeh © nid
tk froeétlomyfflo, 304 fe, še fe to dobromy:
Iném prjdavoFem ftalo, Wes
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VOeřegnépocty těchto Božíh můčedlní

Fů swmwláfitnípůmodce byl Cýfať Juftynyán,
Fterý3 m fimé nebezpečné něémocy flib vinil,
geftli na přímluvu did předefilého 30Cam]367
fe nabude, že na památřu gegjd drám Dá:
ně yftaroj, Což fe tařé ftalo, a dobrý Cýs
ať drám Fu poctimofti fmatýh mučedlnířůro
m Konftantynopoli myfiamiti dal, a fpolu nas
rjoil, aby památřa gib mwroce flamenabyla,

Sclir Dapeš Římftý, pobnut gfá tjm
priřladem tařé mwŘímě flemný $rám pode
rožýméním fioatýh mučcdlnýřůvoBošid pos
ftamil; a na tafomý způfob památřa fmatýdh
Bózmya Damyána, gáaf m Cýrfmi Řeďé,
tař y Rijmfté mwznámoft prifýla , a flamiti fe
začala,

34 čafu Dapeše Alerandra III., E Eon
cý dmanáctého ftolerj, giftý Srancausffý ze:
man, gménem Jan 3 Baumontu , 4 pří Feje
Žomésmtažení do maté země tařé (polu tábl,
princ! febau tela těchto mučedlníFůmd0 SEroz
ropy, 3 nicb3znamenitý djl m Datjší m bráz
mu Yffaryc Danny fe zadbomámal, |Kterak
ale títo froatj mučedlnjcyvw.Čebád námi by:
lí, a potom gaFosto záftupcy země Čefťé fe
ctili, 3 náffedugjcýbo přjběbu poznáme,

Boy3 mýmodomi Čefřému WOratiflavooz
mi manšelřa gebo Drabomira orubébhofyna
Boleflgmwa prodila, ODratifIamw,dfa tobo weel:

mi
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mi vdéceh , na památřu téhož radoftnébo naz
rození Fásal brad poftamiti, 4 nazmal bo mes
dle giménď (yna mého Boleflao, po YfémesďuflomeBunclau.| Dočafe,FdyšmČes
dádb m tom famém Fragi měfto podobného
aména myftarmino bylo, ten brad, aby fe 00
tobo měfta rošžeznámal, flaul ftará BolejTavo,

Dri tom bradě VOratiflam myftamil na.
památřu prmoníh Slomanffýdh 2lpofitolů Cr
by a Stradoty Faplu, a tu, Foy3 YDratic
flavmom Boleflami dmworembyl, fluiby Božj
fe Fonaly,

Do gebo fimrti Drabomi'a vdala zprěz
rvý semjřé, sprawugje 3em.-a3 do let fyrots
čjdb fyna (fmébo YOdclarva (matébo, Feeráš '
gaFošto pobania „ negen Břefťanýy pronáfle:
čomala , nobrá y Přefťanffédrámy bořítí da7
la, při čemž ý tařé tato Fapla zbořena byla,

Gegi vírutnoft byla příčinau, še d0 nes
námifti můbec priffedfii, 3 Čeb gí Tvypores
očli, Cu fmatý ODácdlam34 mýmodu Čefřéz
bo mybláfien byl, « mlněfij bratr gebo Bos
ieflam řraginu 34 Kabem pod fwau zprámu
doftal; a oj vládl; vwfjaks tau mýmínfau;
že ODáclamwdaPošto mýmoda Prašítý p neýz
myšffjm mládařem země Čefté oftámá,

Boleflaw, gSenž pří navorácený safe do
Čed Drahomíříným E tomu od nj nabízen byl;

abý
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aby fmébo bratra YOdclama3 (meta ffljdil, a
fam panomal, negen poručil brad fmůg Bo:
leflawu tluftau a myfoFau z0j obebnati, nobrž
Fózal tařé mnobo domů pro fmé milofinířy
Folem oFolo poffamití; a 3 tobo ne tonnijíte
pofilo znamenité mefto, Eteréš tebocgffjmu
měftu Drašíťému m oFrafe 4 pemnofří témetroronobylo,| Ca3c08dgefité34čafunafjebo
FronyFáře Rozmafa tp gedenáctém fřolerj tu
na fooém mjfté fiála, nyní ovofiem co fotvo4
mideti deft,

VYřesytjm YOáclavo dedině © to pécoz

mal. „ABarýd,co* před tjm Drabomíta sFasy:
la přohka SVA vmedíl, zwláffte pať zboťenébrámyopětznomwapoftamil,| YDcodlétobo
narjdil on, aby fe taFé fapla m fřaré Bolez

flamwizbořená opět ffamila, a tau přilešítojtí
proftranněgfi včinivofje, m znamenitý drám
prmedena byla, Frerýšto drám Fu poctiwofti
foarýh ViručedlníFůmBozmy a Damyána dal
pofmétití,

30d fe, še 00 tobo čafu pocta těbto
mučeolnjčůvom Čebéd obecnýbyla, a Čebos
wé 34 šéftupce fmé země did fobé wyroolili,

Do zamordomaní (ro, ODáclama m flaz
vé Boleflawi, bylo mrtvé. telo téboš pobošz
nébo mýmody m foriž nome myftarocnéni hrázmufmarýhmučedlnífůmpohřbeno,| LDffak
že lidé baufně F brobu fmébo milermného Dé;n
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na běželi, a při těle a brobu fm, OOáclama
meliřé vFezomali fe dimy a zázrafomé, Bos
lefiamo těžce tobo nefa, Fásal tělo odtud mýs
zowibnautí, 4 na brad DPrašíťý00 drému
fm. YÝjta přeneffi,

Potom týž brám fmatýh Bozmy a Das
myána pozůftal mo fimém zářlsdném ftarenj
aš do léta 1045,, mwFterémšto roce Breriflaz
14 mýmody tažení 00 PDolffaznamenitau sméz
nu y pamětní tomuto rámu způfobilo,

Břetiflavo tedy m Polffu, gařš giž mžimwotěDrašfřéhoBifFupaSfebjím| "nečetli,
mnobo Forifij 'febral, a Polácy vovstalu.moffe
de před Dapešem ; o to vfylomali, buď aby
34 taFommýaučinek potveflán , aneb £ navoráz
cení rozatýh zboží přinucen byl,

Dapeš vložil 34 pořutu Břetíflamori,
aby Fofřelneřde m flufiném mjfté poctimý pos
ffamil, miloftmi a poctimoftmi geg Ooftatečně
opatřjcé, rošffiril a obradil,

še pař Břetiflam s CýfačemGindřihem
tobo gména třetím, málřu medl, Fu Fteréš
byli bo Polácy 3 té přjčíny nabddali, nemobltobo(pafytedlnéboaucínFumyFonati.| Bdyš
ale pořog včiněn byl, nemeffFal aučín ten foz
be vložený předfe msýti, 4 myplnití, mage
příton: gediný oblco na ftarobolefTaxoffýfo

ficl fooatébo Bozmy a Damvéna, y
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ý mwy3somwibldeg 34 Follegiátnj Foficl
pod „wz3ýméním foatého YOáclama, pří Prez
rém3 Probofita, Dcdřana4 meliřý počet Fanó
ronýřů vítanomwil, a ge, aby žirí mobli býti,
bobatě nadal, fa tařomý způjob byl ten Pos

*ftel m Čedbáh gcden 3 neymýborněsíf;b 4nevbobatffih.© BifFupPrašířýdneTObome
fýce YITágeT045. geg pofmetil, a Dapc3 Be
neš !X. mnobýmí milofinrí 4 frmoobodujnímos
cý fmébo líftu obdatil,

Dři této směně flamenj těbož Foftela

rwelmí bylo rosffjřeno a ořráfileno ; ftarý For
ftel froatýdh Rozmy a Daimyána přifjel 00 pros
firedřa nomébo fmato z OOdcdlamířéhoFofiela,
Fterýš miftrné myjtamen byl p ozdoben, ©
ftanomený tu PDrobofitměl blas na (nemu du
domním a zemfřým, a fcdel mezy Probofitem
STrelnicfým 4 Zitoměřiďým,

DO té fmé flámě a mzneffenoftí pozůfřá“

mal tento Foflel 43 do čafu různojti foujytfřé,
poflaupnoft Fanovonjřů trmala De3píjtrše, a
flušby Bošj Fonaly fe m flufiném v přiřlad“
ném pořádřu ; 4 tudy fIláma gebo 00 čafu £
čaju vojc 4 mic fe vozmábala , magie pred gís
nými velifau přednoft,

2 Foy3 34 příčínau nábošenítvj různice
To zemi vožniřly s počátřu 15bo fiolerj celá
filáma gebo m nimec vwedena byla s nebo tař
gařo ginj Foftelowé 34 tobo čafu pobořen ofe

3pu7



zpufilýzůftal,© Cotrmaloaždoléta1468.,
m Frerémžito čafu něFterí Fanotonjcy přídršíc
mffe fe Rrále Gífjbo 3 Dodčbrad, týž Foftel
zanechali., 4 ginámfe myftébomali«

Do té baiřj a růsnofii, Fdy3 pofot w
zemi byl, neřterj Fanovonjcyšafe tu fe ofadili,
Cýfať Seropnano IF mwyftarocijopet téboš
Fofřela, myřázal 2ro Fop ročního přígmu,
Fteréšto nadání pod YTrarimiliénem 114 odmos
léno bylo, proto že obdarugicý lift $eroynan;
dům s Frálomffau pečetí potrorzennebyl,

Séta Dáně 1640, Ofmeydomépró fitad,
aby (nad tu mWfmém leženj 0d cýfatfřého
mogfťa prepsdnuti nebyli, pří fimém názpět
tašenj podlé Foftela ftogjcý domy zapálili, a
tu tařé Foftel fo, Aljmenta a ODáclama obeň
(pálil,

Ufy v defýti letab co o tom obňí na 05
Becnéni žemířém fnemi: zavořjno bylo, abyfc
3000 31, 3 zemfřé Fomory na flamenj' téhož
Foftela rošalo, 4 3 nome ftaměti fe zadalo, Bo
tobo tařé čáfu, úaFž byl myffavden, 10 tom3
spůfobu a položení pozůftámá e3 d0 přírom:
ným Čau,

Co fe pař tĚne wniténj ozdoby, taře

potom s Fréfným malománjm ozdoben byl,
ak tofu 1785. dne 13 měfýcešárí blavoníoletář
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tář zomíšenéhoa zrufjeného Foftela(matébo
YOdclama m Praze na nomém měfté tu pos
ftawili,

Yfrimo ten Foftel, gfau tařé m Čedbéh
gefité ginj Foftelomé Fu poctimofti těchto fiwaztýhšáftupcůČeflýhmyftamení,| Společnoft
Téřařířá na mwyfořýdPDrašíťýh fifoláh 3r07

Tila týto fmaté Rozmu a Damyána 34 obzmlá
fitnj vé dáftupce, a Fu poctimofřigdiFapr
lu na welifém fálu m Barlowém domě poz
ftamila, *)

P
hnDY

*) Balbini Epitome, feu Hiftoria Boléslavienfise
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V, zprámypifowátelůtařřečenýBolž
lanoyftů, mjfto to, Fde3 fe narodil fmatý Wit,úcetSycýlia«| Tatomofiromuměligfau
geby rodičové melifý rytjrítý fiatcř, byvoffe05
(výb Fraganů « obymatelů melmí mášení 9milovoaní,© Dirbylpodporaaptěfienírodu
toboto, webož Fráfná těla poftama, a frodce
dobrota rodičům y voffempříbuzným F eli“
Fému potěffenj byla, (Cato zvoláfitní znamení
giš tafiměr preopomjdala; a gijtau nadegí půz
fobila ; še tento fflecbetný mládeneček rodu
foému F roelířé poměfti bude, 4 deg před
fětem oflavojs a odtud tařé to pocházelo, že
bo roditomé nad míru milomali, 40 gebo
dobré myboméní dle obyčege ftamu mznefjes
něgffjiho velice péčomali,

YOjt tm (mém autlém mladičítvoj nabyl

známoftí wmfaufedftmu s bydlicými dudými
fyce, ale vodem msnefjenými manžely, čině
gím na rošličný způfob mnobo. dobrého, YTio;

52 deft
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oeft a Břefceneya, madjce m fmém bjdném.
ftamu 00 téhož laffamého mládencéřa voclířez

"bo povlebčení a obšímenj, milomali bo gafo
(mého wmlaftníbo fpna , 4 gaFojto Kreftané
melmí želeli tobe, šeby m pobanftmu wydos
mén, 4 fitěftj pochézegícýbo 3 včenj Bešjfie
Bryfta sbavoen byl, Y fiefli fe na tom, oby
pri frém vozmlauvvání, Fteré3 mjýroslís mláz
odenečEemtýmto, mlumili 'o nábožení!voj Pre“ffanftém.— YTtuFa,tvépení,fužovoání; pro“
néfledowánj 6 vfinrcení myznamaců míry Rry:
ftovvy; dení na tom ofiromu s neobroženáu

je tftj a odbótnofijtrpělí, dalo gím přjlešitoft,gfau ctnoftj těh mučedlnířů 4 pramého vs
čen nábošenfivoj Fřefťanffého demu přepíta:
momali y myfmetlorvali,

"o jt fyffel mfjecfo to s melifau pošors
noftj; a 3e byl m fmýh autlýh létech nad mís
ru rozumu duvotípného y fdopného, bned poz
znal fTepotupobanfřého včenj, 4 gfa o tom
prarmdau včenj Fřefřanfřého přefredcen , gas
Fo3 tařé m nábošenítvj Šežjíjoou pomyvéen
bned odtobo čafu fy předemsal že botow dgeft
raděgí šimot žtratíti, než 00 pramébo náboz
ženftvoj odftaupiti, o

LOjetedy, gafožto Breffan, tagil tobo
ro domě otce fmébo, obámage fe té zlý
nájledFů, Fteréšby Břeftanům 30e bydljcým 3
tobo pogjti moblí; a mfjař dlaubo fmau šme“
nu žimota vřrýmati nemobl, Obyčegná obct

107
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modlám vwdomě otcowffém, Fteréš POjt Fos
natí nechtel, můbec na demo dala že We
gcft Kreffanem,

sélas otec WDjtům nád- tau nenadálauzměnenvleřnafe,víltn,| ©počátřumffi
mocý blcoel fmébo fýna po dobrým F tomu
příocítí, aby domácým Bůšřům občtomal,
YTemobapať s otcovoffFýmnapomenutjm do7
brotau nic poridíti, F oftregfjjm profiredFum
prifročil.

A Foy3 ani taF, ani dinař fyna 00 fiméž
bo prcdferozetí odmefti, namlumití nemobl,
plný vozteřlofti gde F VDledari IOaleryánomi ,
a ne fona fmébo, že deft Brteffanem, žaluge.
VOladať meli, aby VDjta E němu přímedlij
tu fe bo tázal, proč fe tobo dopuffil * U dať
by weliřé bylo přečíněnj gebo, „brzy [abodnýz
mí flory, brzy vrputněgffjmi recní 3 feudné
(vé fřolicemluvil, předftamimy té zlýdhnár
fleoFu, Fterf naň přigjtí magjs

PDjt fmobobně myznal, že není na (mez
tě nic taf mocného, coby geg 00 Fřeftanftwj
moblo ooměfti, Do té Páje pOladať do šaláz
re deg meftí, hladema šjšní trápiti, Dida
peF, še mládeneček YDjt na tom, coš dednau
propoměděl, fiále a nepobnutedlné ftogj, mrž
ffati bo poručil, Byl pať mládencčeřta nez
milofroně zmrffán, že fe obámal YOlgdař, aby

(nad pro autlofi fébo těla finrtj nelebl, SVA08
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Sůl tedy deg opět otcy fwému a řekl: „Zje
toby mi bylo, Foyby fyn twůg m fmém au“
tlém voěřusťašenbýti měl: ty, daFošto otec
mwjcemocý máš '$ ním mládnauti, a na gis
nau ceflu deg vroefti,//

$élas , gařo před tm měl bo F tomu
aby modlám obětomal; a Fdoyžmiděel, že da7
remná geft práce gebo, zamřel bo d0 pod:
zemního žaláře, vftamičné na to myjle, Ftez
raFby bo 08 fivéftálofti odvoedl, 44 pobanz
ffrou safe zýlřal.

Boyš fe ta s WWjtemdálo, VTTodefta

Brefcencya obámalí fe mwelmi, Pdoyby (nad,
gařožto půmodce DDjta na Eřefťanftvoo obráz
cenj, woýšrašeníbyli, a 34 to trpěti mufyli
dobře. mědauce, m gařé míře všteřloft bnes
mu otce $élafa poftamena deft,

Drámě, Pdy3 m tafomé běžní nočního
čáfu mwprjbytřu fovém zavoření fedjce, © tom

rozmlaumali; midi, že fe Omere otwjragi, 6
mládenec Fráfnébo obličege příbásý E ním:
„Bá gfem Úngel firážce maffebo mwyhomaní
ce VDjta, pramil, (Gděte a nemefifeyte bráz
ti fe E gebo obydli; přifpěgte mu E pomocy,
neboť vmínil otec gebo mlefinj žímota bo sbaz
mít, $ledte; abyfte bez prodlémáný odtud
myffli, 4 ginám fe obrátili, gáť gfem ten,
Ftevýš más promášetí bude: // 4 to odpoměs

děro, mjce bonevideli, x
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2 Fov3š3 tobo midční bězeň opuffila de,

rychle voftali a fi na to mjfto, gařš teřl gim
2ngcl, a tu v3ří DDjrapodlé domovonjh dmež
r] ftáti, geg3 byl otec před tjm dnem ze-347
láře propufiil, očcFámage prřjhbodnéhočafu ;
buo aby bo s náfyljim F pobanftmu zafe příz
wedl, aneb odporugjcýho 3 (meta fFlidil.

STrodeft oznámil OOjtomi voffecřo to, co

gteft midel a flyff:l, a ro3al bo pod (mai 07
dranu. Ču bned vwfficEnitří vyfili 3 měfta
men, 6přifieofie 00 tmamého bauffti, vřryti
aš do rána tu oftali, —Óodtud rychle brali fe
E břebumorfťému , wftaupili do lodj, Fteráš
F plavvený přihotoroena byla, a tať plavojce fe
prifilí do DOlafřé země,

Ču F nemalému fmému sarmaucenj víly:
ffeli, še Cýfať DyoFlecypánmydal vosřa3, aby

tí „wffiďní „ Fterj Fu Freffanftmu fe bláfegj , A

prí nábošenftvojFreffanftém předceftáti dtěli,neyprwé 00 žaláře fazení, a potom mfjemi
způfobya proftécdFyF obětování močlám ns
cení byli. YYlímototo, po mofied mjfted wů
bec tařé v YYlandát wybláffen byl, Fterými fe
poraučelo, aby fe Fašždébo, geli Břeffan, 007
tazomali 4 o fmobodu fmau prifili

Poodlé tobo cýfatftébo YTfanodtu, nemoz
bli títo trj prjhozy níPoe mjíta nalesti, ani
potravy fobé mwybledámatí, nedtěllili gfsu,abyEmyžrašenípřifjli,| GaFoneznámínez

me
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mcočli, Fdoebypotadmo Břefťané bydleli, by
fe gim mobli fměřiti, sbledamfje na vofjeh mj“
fted plno nepřátelů a protivonjFů Freffanfké:
bo náboženítwj, a tudy obcomatí s nímí (obč
nedoročromali, aby myšrazení nebyli,

VOtaFomýh tešťoftech, dodjce 08 mjíte
E mjftu, m lefýh fe 3dršžomali, a Fdež málo
aneb žádných lídj nebylo, vmělewfje na teljd
foýh melmi, neboť neměli gfau nic, čímáby
fe pofýlniti mobli. Čať mfjj pomocy zbarvení;

. pofadili fe m den neymětfjjbo parná pod ge“
den firom, očePámarfje fmé poflednj bodiny;
Fteráš gím 3 bladu a žjšné naftámala,

Do malé dmili vzřeli záftup žoldnéřů 3047
IeřFana Fonjdb E mjftu tomu rydlým Frofemfešenaucý,| Cupřepadlagebázeňweliřá,
neb magice 34 to, že to £ ničemuš dobrému
nefbyluge, a gegid příchod E myžrašení pří“ffeL.© leVTřodeft,Fogimfestaunadědí,
Je wfiudy prozřetedlnoftBožftá boj nad mý:
mí vočíjcými, počal Brefcencyí a Wita těffigi,
Pa: Oy gfme Sřejťané, toffecfozlé Čafné nezmšenágmaiompflnýmivčiniti..| Conám347lešínaFrátFoftišimotawesdevfijbo?| Tdš
cýl a Fonec geft měčně s Bobem žímu býti,

DOtom příšenauce fe E nim žolonéři, na
Wijta bedlimým ořem patřili a pramili: „Ón
gefi, Fterébošmy hledáme, 2 tu meligin,
úby bez odtabu s nímí ffli, -—

Wie
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Wit, Yřodeft a Brefcencya wfřavoffe
m3bůru, včínili taF, gaFš gim žolonéti Fázaz
lí, roffařpro fanu molobu daleFo s njmí gitinemobli.© Čomidaucežolonérí,vlítoroalicích
Avozavvffege na Foné, do měfta rydle bvátalí,

Šde podali gím pofrmů, aby fepofylnili;
oni paf malicřo sid oFufyroffe požádali žole

Dnéř aby dim oznámili, Fam de vvéltí mjnj;a na čj vozťasdid wybledámalí;

Ty úfine, pramili, myflancyCýfafomy,
F debošto OMOCUMÁSmedem; tam teprv vs
fMyffite, proč gfime pro más moyflanibyli, A
fFutečné ODjt a pěftaunomé gebo d0 Říma pří:
fieoffe, na palác Cýfate DyoFlecpána pmwcdcní
byli. Ču prronj omwořenjnCýfarůvo tato E
ním mlumil ;

„Pryncezřa a dcera naffcho Vifocnáte s
nebezpečnau nemocý fléšena geft, Fterauž vr
30ramití neymýbornegfi 4 neyvčeněsff léřati
nemobau , pramjce, še fe dj nemůše rvjce
pomocy,!!

Cýfať tedy přinucen byl F giným prozfircofůmpřiřročití.© ÓnpowolalEnězePřes
fřanftého Edceři nemocné, dtěge přítom toho
zFufyti, © čem mwůbecpovocít fe rosnáffj, še
(prý) to včenj nomého nábošenítmwj obsmlá:
fitní teremftwvj m fobě obfabuge, s Fterými
fe tělejné nemoce zabáněgí a VZOrAVEJÍ

č3á
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Čestá rwěcbyla taFoměho muže vvyble

dáti, Feevýšbytu měc myFonal, poněmadi 07
becní pronáfIedomwánjRřefťanů 4 mysnámaců
téboš nomého nábošenířwi nemalau vm ton
přeřéjťu půfobj. Uš potom na flomo Cýfaro“
mo, še ten, Frevýšby 5 oblcdu tobo F cýfat“
fřému omoru přijel, milofti « obrany Cýfa:
fomy dogití mé, nalešen deff Enez, 4 ten, 3
borlivoftí fmébonábošenfiwý, 8 pro odmrás
cení pronéfledomání fowécýrEme, £ tomu.fe
oddal,

PřifřaupimpaF fmému gednéní, Dryn;
ceska nemocná molá gaFomčť s cyzým blafem,rFauc:| pfTebuduOřimevzorarocné, doFudLOjtneprigde,Amnevsoramj.| YTaleznete
bo m polední Fraginé Wlafřé, a pod gedným
ftromem mezy Oměma malými potofy » pros
fired fmýd pěftaunů fedj./l

YOcalé tobo dimného oznámený myffal
bned Cýfať neřolif fmýh odéncům s šolonéti,
aby ©Djta mybledali, „„Čy tedy dfy mygeroen a
Huges Wit: neprodlérey Pryncešce Fu pos
mocy přifpéti, Ereráž jemocý fe trápí, 6 blezo4 tmébo vzoramení,!!

Cu ÚOje přiflaupím E lůšťu nemocné
Dryncesťy, požehnal trpjcý, 6 w tom ořas
mšenj předefilého zoravoj nabyla,

DyoPlecyán mnobé poctimofří číně bobaz
bodnému mládency VOjtomi, občtorval mnošz

firvj
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tvoj orabýh Plenotů 3 té rocliřédceři fvé prog
řázané oobrocinnofti; gen tobo šelel náramně,
še geft Břeffan, a proto šeby nemobl taFo:
mých miloftj demu provFášatí, gaFj byl rmjníl
a (obě vftanomil.

Pro De tařé příčinu gedině ©to vfplozmal, aby fe LWjt odřeřl nábošeníimj Fřgfťtanz
fřébo, a bodnébo fcbe včinil taFomébo fitefij,dařébošmubylCýfařpodámal.| AleVit
Božíťým oudem medenSf8,, 6 opramdomým
milománím nebcfřýdh močcýzaššen , gicb mw(ré
dce fmé mžzal, nešli což s febau falefiná a Fu
podobenftvvj ftjnu čefřa fláma tobo fměta pří“
náffj a mffecfy milofti Cýfatomwyopovrbls
pročeš finéle Cýfari pomeděl, še 00 pravého
včenj nábošenftvoj Preftanftého odwmeftife než
dá, aniž odmeden býti může,

DDida pař DyoFlecyán 1 še mfjecťy miloz
fi gebo 34 nic fobé pořlédá „ a Fřefťanftmo
sapíjtí nedce, napojiedy bněrmem a mwsteFlos
tří (e zapálím, do žaláře geg 9 Vtodefta 4
Břefcencyífaditi foým drábum rozFázal, We
šeytřj mymedení bylí na obecný mjfto, na Ftez
rémš mnošftwj lídu E tomu dirogdlu bylofe
(eflo,

ATresy tjm Fatané vwelíťý Forel finulau 4
olégem naplnívoffe18 obném vozpálivoffe muz
Fa těmto myznámačům míry Bryftorvy prípra“
mili, Ču ita, VIrodefta4 Bťefcencyi3 05

OCD
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demu zivicřffe, do Forle mařjcýbo fe fmulau a
olejem mfadilí, Ale tato muřa nebyla mocí
ná gim co víffoditi, anobrš gaFo m rosřoff:
né lázní tu fcdjce, a dmály Bobu půvoodcý
zgcmeného nábošenítw profpémugice,

DyoPlecyán velj ge odtud vozýti, a na
plac zápafní mefii, aby oimoFým a litým ffel:
mém F fežrání voršení byli, Y wypuftili ná
ně Ima dimoFého, Fterýš s welifým rmanjm

běze £ mučeolníFům Božím 1 £ gafaufy básnípodat, podlé nib zůftel ftáti, a přilidote fc £
nobaum gegic, počalge ljšatí, a gím fe ljfati,

Ču mffecEomnošítroj lidu na placu sbroz
maždčného, pro ten dím naň patijcýho, S

vwelifFýmFřifem zmolalo : „ODelb geft Bůb
Kreffanůrmo 1 gen tolířo mocý gebo tařomwé
"oimy fe činí! A 3 tobo poffla vocliřá bauře
me3y lidem; neFteřj oboťimfje fe na modlár“

fté Fneší, left a fepotu modloflužebnofti gim
mycitali, 4 ginj DyoFlecvéna tyranem býtí
pramili,

Aby ale vvetffi bauře m lidu fe neros“

máhala , DyoFlecyán odtud ge pryč mefří rose
Fázavo, F fobé„pomolal, a E tomu, aby fmůg
aumyfř proměnili, napomenul, fIjbě gím, 3egefmobodněpropuftjaobdarj.| Ónípab
myfořýmblafem 3gemně oftoedcovvali; že gí
náče nevčiní, 4 rádi mífecfá trápenj, Freráš

ne
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na ně mložena budau, pořogně 4 tjffe pod“niFnautidtegi,| VladtoFfmrtiodfauzení
byli, .

BRataně tedy, podlé vmzneffeného na ně

vfbořu, tyro bogoronjřyBryftoy na ffffipec
natáblí, vErutné zmrffalí a až do famýh For
ft 4 mnitnofij fřtem zedrali, 4 tař vo (mémtrápeníffťaftnédudafmébowypufřili.| Při
gegid výmrceníměla fe tařomá hrozná bau“
ře ficbnautí, až fe země 9 rofiecřo měfřo náz
fylnan deg] prudřofij a mocý třáflo, tař še
tjm předímným země třefenjm chrámomwémosolářffijpadlíafesbořili.© Čofefřaloléta
Déně 300, m poflconím„ ale fpolu vo neyj
vwětfjim Sřeffaným pronáfiedomání,

Cela mucedlnířů Bošjh neFterj pobožný
Břefťané mzavoffe, tagně E budaucnému 3a7
dowéní pobíbílí, gegibšto památřa v poz
tomftvvj 1 pojebnané poctězujtala, Pravf
fe, še tato těla m pozděgífih čafeh předně
00 měftaSlorencye, odtud potom do £Zombars
dve, Foe3 Brálomé Bombarfiti (má fýdla měs
li přenefjena gfau byla, Cbregj tomu neřteří,
že mw Fláfiteťe Rorbavfřém „pobibená lešela 3
žeby paf nebylo tomu ta, 3 pameětního fpífu
Cýfare,Rarla IV., ded3 foau mlaftní ruřau
fepfal, -patrné fe poznátí může,

Boftel, Poež až po dnes tělo froatého
LOjta odpočímá, 4 Fu poctímofti gebo gcff

my
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moyftarocn, deff blavonj Foftel na bradě PDrasše
jřém, o gebošto založení a přibězýh náfledus
gjcý památřy m Fronyce Čefčé máme :

Bodyžmýmoda Čefťý (i. YOádlam na 307
ooft Aemecřého Cýfaře Bindřidha do VTferes
burfu F němu příffel, a $ ftřrvoftnau boftinau
od nebo poctén byl; tedy po obědeprocdl de
Cýfať mezy fimé Flenoty, aby na ně pobleděl.

LDýmoda YWáclam vařel mezy dginými
Flenoty m firjbre fo, DOjta VYučedlníře ruřu,

y šádal geft 34 ni Cýfače. Cýfať $ fmeffnými
(lomy ťeřl: „YTůg vozáctný boft še voffcd tez
orabýh Flenotů toliFo o vuřu žádá! — A še
na tato ffloma ruřa měla fibau gaFo pobybos.
máti, ti Cýfar 6 welifau odotnofij ro34m
gi políbil a VOdclamomi do gebo ruFřau dal,
Frerauš taFé do (mého mýrmodfivojfebau pri
nefl. Sralo fe to prámě 34 tobo čafu, Foyš
Oáclaro vmjníl blavonj Foftelm Praze zalo:žití,© GaFžrycdledoPrabypiigel,bnedFáz
zal Foftel Fu poctivoofti těbo3 Rjmfřého Vrus
čedlnjča poftamiti, 4 ro ném řráfný brob vs
Ciniti, a tu geft položil poctimě ruFu froaté“
bo Wita. .

Byla tařé 9 obzmláfitní příčina, proč
*výmoda Wáclam pod vozýméním réboš Tfuz
cedlnířa Božjbo týž Foftcl pofiawil. Pobans
ej čechowéctíli tcbdéž mezy mými modiamí
modly tař řečenau Sroantorojt, a byl Bůžek

nad
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nad aurodu zemffau , mage omogj obličeď vm
způfobu mládence, a Pdyš fe šen doFonala,
občtomalí mu mjno, „Foláče, fwjitfy a to.
2 že giš náboženftvojFřefťanftéo Čebád poz
calo fevofftipovati a rozmabatí; náfTedoronénos
meorvérjcý Čechové nemoblí olaubo na fmébo
laftamého Bůžťa Owantomjta zapomenauti.
YOáclam tedy mida, še Srmantórojtů gméno
gafaufy podobnoft má s fmatým YWjtem, 9
poftamil pod tjm gménem blaronj Fofiel mw
mýmodftrwj (mém, a fnad 3 lájFy frého náz
rodu fro DDjta přigal 34 Záftupce země Čefřé,

Giž 00 orábného a fřarobylého meřu fe
nadbázý, že (rv. POje s černým Fobantem fe
maluge, a to pocdbázýodrHĎ poněmaedi 34
olaubý čás potom gemu té barmy Fobauta;
mwedléobyčege pobanjřého a flarošítného, 07
beromalí,

Čařé týš přiřlad, še fe m Křěmeďézemi
mnobo Foftelů Fu poctivvofří (matébo WWjtaflaz
mělo, pobnul fi. ©Dáclama, aby tařé tař vsčinil,© Pročežléta9334,22boměfýcešátj
Řezenítý Biffup deg pofročtil, 4 ODáclamgis
ftý počet Fněší; Freriby tu flušžby Boží myFoz
námali , při něm vftanomil, ro Frerémsto vs
ftanovení tař Olaubo pozůftali, ašby byl 34 bíz
fťupitý Fofiel mysomížen,

fy demátéhorofu, Foyšten Fofřelpor
fočcen byl, Boleflavo Bnjše Čefťé, tělo 08

nebo
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něbo zammoroomaného bratra ODáclamá 3 Bo:
lefTawi přenéftí, 6 m tom rámu pobřbiti
poručil , Foeš 9 potom Dřibyflam a Podí
mojntéž pobrbení byli,

BFolo léra 978. Foftelfr. LOjta najá
ooft Titiedy feftry Boleflama II. Dapeš Jjan
toho gména XIII m bíffupftvoj my3zomibl,
Drmnj pří něm vířanomenýBiffup faul Det“
Mar, gaťý diž m žimotě Yffilady čečeno gefi,
Fterý3 pmeědobre gazyř Šlomanffý, 00 Avcy?
biffupa Voburfřého na bíifFupfiwwjpofiwécen
byl, YYřiladay Boleflam , potřebná F tomu
nadání y přídmy vftanomilí, diflý počet Fano7
vonjřů tu vmedli, tak aby Biffup a Fanomnjs
cy na budaucý čafy mffi priflufinofij moblí fe
sadomatí 4 340ržeti.

LDýmodaŠretifiavo ; Foyš3 Polířa, gaz
Fošto fIaroný vojtěž do Čeb fe namrátil, a
těla fm. DOogtéda, Radima prronjho Jrcy“
biffupa $onězněnífého, 4 mlaftníbo bratra fo.
LOogréda, febau přínefi, rozřázal Foftel fo.
$Dita rosffýčítír a m ném Foplu poftaviti, m
Fteréj řečená těla poctimě položil. u baufé
ně onde a onde shromaždomalo fe lidu množ“
fioj; putugice na to fmaté mjfto, taF 3emas
tá profirannofř téhož Fofřela gicb poftibnanti
nemobla, Čo mída mýmods Opitibněm [4
žeby wetffi polomice řoboto lidu fiála před Pos
ftelem j proto še ten. Foftel malý byl a ausťý;
Fósal tedy bo rosboříti, 4 geden voeliřý a prož
fivanný poflaviri, Dři
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Dři obležení Draby létá II41, týž Foz

ftel s mnobýmí Flenoty sbořel, a přilífjnýmobnémmffecEenferozboříl,| ZíleDOladiflam
II. opět tu Foftel mnobém nářladněaíi a Fráz
fněgffi neš prmé byl, poftamití dal, Fterýž léz
ta 1162 Biffupomé Prašfiti, $oolomaucfiti4
Bamberfftj melmi flamné pofwerili,

DOladiflam 3 ražení DOlajřého proti VTfez
oulánffým přinefi s febat roffeliFéchForifij 4
fmatýh oftatřim do Praby, mezy Fterýmiítaz
řé byla noba frvjcnomálítá , Fterý (prý) neřoy
Rrál Sfalomaun m drémě Geruzalémiřém
Mil, a Fteráš potom do Yicoulánu tjm pať
čáfem do Foftela na bradě Drašfťém přinefená
byla, Stála pať neřoy na brobe železnými
mřjšemi zamrežovmanémfm. jana Hepomuz
cřébo , a potom po gebo přeneffenj do nyneg“
fjbo flamného brobupřífila 00 Faple téboš
Smatého ; před nedávoným čajem přencfi-na“
byla do Faple fm, Šygmunda, 4 tu 643po dnes
miděti fe může,

Barel Ty., gařošto gefité VIfarfórabě
VYtoravoftý| 360al (nažně Dapeše, poněvondš
mnobá léra biffupftý Foftel Drašířý byl pod:
dán Arcybiffupu YTrobutffému, gíšž na ten
čas aby byl 3 robo propufftén 4 m Zlrcybíz
fEupftvoj myzomižen. Papež mída, Je rwěcý
pramýd a Nufinýd 3áod, F tomufwolil, a tu
bned Zotý den mefýceDubna 1344. na to Jr“

cybifřnpftvojlífty voybotomil, 4 seboovíhbo BízZDÍ 3tj, E ffupe
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ffupa Arnofita 34 prvoníbo Arcybiffupa Dra3s
ftébo mybláfyl, též Biftupomé Dolomauďý,
a nome vftanomený Litomyfflftý oba Prašířé“
mu poddaní byli,

€Trimo to, myžadal tařé přitom, aby
témus Avcybiffnpu Prašíťému moc dané byz
la, budaucně Rrálům Čefřýh na důftogens
ftvvj Frálomiřé mazatí, a ge Forunomati; 00
tobo pař čafi 2rcybíffupovwé Prajfití doména
tobo y mocy všjmadi,

Gefite tobo rofu dne 24bo Liftopadu
Jan Brál Čefťý a fpn gebo Rarel weleli fřarý
a datrný Foftel fr. Y©Ojtazboriti, a ná tom
mjfřé nomý 4 znamenitegffj poftaviti, prívocí
ofje s febau 3 $rancau3 rosnefjenébo mífira,Frerýšbybomyftamel.| KTazýmalfeGTiatéď
Arraffý, proto še 5 měfta $ranffébo, Žírvas
rečeného , rodem byl,

Wěta 1349. Rarel IV., febramwmmnobo

frodtofti a oftatřů mwYTémecřéříji 4 Bamorjdy
přínefí de d0 Praby, a Fázal w hlavním
drímě Prašířém opatromati. Vitela tobo (az
fu Řiífe ěmeďé mffeligařéoftatřy ftarošitné,
Fteréš YTemcy v vocliřé mwéžnoftí meli, 4 de
F nábošenfiví zbuzorvalí, (méátoftmige nazý“
mali, -a taf ge pro pomátřu melmi wážnédoroaliactili,| ObyčegnégeCýfaromém
měfteb, Pocsto omorem byli, pri fobě mjwaz
li, Papež „jnnocene VI. narjdil, aby fe fIaz

Tvnoft
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vonoft těch (mátofij a oftatřů mw3dyOrubý péz
te po voclířé nocy Fašdého rofu ficmila, a
tudy flaula flamonoftfmátoftj, Fu Freréš mnoš<
ftoj lidj tař 3 Čech gaFož y 3 Ylémec do Dras
by přidázýmalo ; to mida Cýfať Barel, vftaz
novwilgarmarF na ten den mwDraže, a 3 tobo

měfto obchodíh melmi fe rozmébalo a Froetlo,
neboť tobo dne počjtalo fe m Draše mice neš
fto tifýc pautnjFům.,

Drsy potom přínefl tařé Saref IV. tělo
fo. Vita do Draby 3 země YOlafřé, a m
drámu na bradé Drašiřém favoný brob pro
tu mybotoviti poručil. KTamoeínautobo paz
mátEu, še fEutečně tělo fm, VOjta 3 Fláfitera

Rorbavjřého do Foftela Drašíťébo přeneffeno«
tu položeno bylo, Cýfať Karel.s fmým pamés
tním liftem vgifříl a potrordíl , a tím wýffe
předneffená zdání, šeby m Fléfftere Rorbayz
fřém telo foo, WOjta pobřbeno nebylo, docele
(e zamjtá 4 mymracuge,

Ttimo tělo fro, ODjta, obobatil tařé Ba;
rel IV. blaronj bdrém PDrašířý s tělem ro.
dygmunoda, ge byl prinef! 3 Šfmeycarfřé země
4 tu 28bo měfýceSrpna 1363, poctimě pozložil,© KTáfledugjcýmypfénjžímwotatěboš
YTručedlnřaBošjbo obffjrněgi o tom gednár
Fdeš y-ta Eaple, m Ereréš až po Ones tělo (10.
Šyšmunda odpočjmá, vmfié flufinofiívy;
pfaná def,

é 2 Mez
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LDedlěmffeho tobo vmážšenj„prámem fe

můž fjcy, še Cýfařa Král náš Čeftý Barel
mffj meliFofii a rozeffenofti blaroníbo $ráému
na bradě Prašířém půmodce 4 3aFládatel geft,
vítanomim pří něm melíťý počet Oudoreení
(toa, Fůrníd zpěmářů, a rozličnýh Foftele
nid flušebniřů, mffecfy bobaté nadal, aby
gen po mffeďy čafy dmály Bosj prozpěmoz
mali, a (matým Patronům Čeftým fufinau
poctu čínilí, (Bebo wnítřní y zeronitťní obraz
(6 nad míru fe fiEroela; neboť Fázel drve měž
že téhoš Foftela oloroem melmí fylné pozlacez
ným příťvýtiDE nicbš ftála gcdna na mýhod
a orubá na $4pad unce, a Poyšna ně flunz
ce frojtilo, 4 o ty měžšepozlacené fe obráželo;
tu reliřý blefť činilyp tat že dí bylo mideti
roelmi zdaleFa, a giš oFazoroaly mýbornofttobotařfIarmnéboFoftela,| Oíftjttařéafýnz
ce gebo Fázal voelmi ozdobně maloroati způfo:
bem Řeďým gařo fflenným; a čjm mice na
to djlo prffelo, tim vojce fe ftFoelo a blyfitilo,
čemuj fe Bnišeta, Dáni a brabata cysozem:
fčá vítamicně do Praby gc3djce, 6 3áftupové
Hoj do téhož Foftela na pauť pridášegice |
melmi fedímili, Čebod3 bylten čás, m Ftez
tém3 flároa toboto Foftela Drašíťého na ney
mweyšfe fiFmela, a mwffař,Bobužel! růsnofti
a neroole mwzemí vo potomných cafe 00 celá
stí zatměly 4 m nimec vrvcdly,

> FratFoftigefitéy,nešli fe ta fimurná
zinena ftala, totiž léta 1392 Brál ODáclatoIV,

4
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8 fýn Rarlům , na den prmný fatodufinj 347
ložil zářladní Fámen, dtě geden djl podlé to:
bo Foftelagefiré poftamiti. le pro nepofog
4 vůznofti žemfřé nemobl giž tobo doweffři,
2 že fe obámalo, aby rota bauřjcý tařé
fiFvooftnoftFoftelní s nenadálým přepadnutím
neporuffila a nemydrancomala, na rydloft lé“
t4 I41I vfficni oftatFovvé3 3 Foftela Drasfťébo
na peronýbrad, genš Karlův: Fámenflowe;
přeneffení byli, a teprm, Fdy3 různofti m 3cz
mí přefialy, 00 fébo předefiléhomjfta onefli,

A fFutecně léta T421, dne Tobo měfýce
Červona nešbední soufyté (botřé mytEnutj 4
přípamatomání ) na ten blaronj Foftel Dražší
ftý myrazyli, mffecFy vonitřní ozdoby poplez
nivfje,; 4 pofmatní oltáře, obrazy Šmatých
roszbidgevvffe;pobořívofie 4 men 3 Foftela my“
bodimffe, o čemžša3 „po Oneffní den fimutné
tébo3 vyobrazení m řečeném Foftele máme,

Aby ale Foftelnj poFladomé mefinče do
ruřau buřícům nepřifili, CýfaťŠyfmuno memo
stedenOjl3 nid P obe, na medení mogný pros
ti nepřátelům šaftavoil, B myplacení gib byl
ovofiemgiflý penjs 3 důdodu Frálovofřéhovr
čen, což ale pro vfřamičné wodgny ftáti fe
nentoblo,

Prašífij Fanotonjcy, še gfau od Brále
Girjbo 3 Dodebrad předftameného mifira Jfaz
na RoFycanffého za Arcybiffupa Drašířého vz

znati
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snatí nedtěli, medlé Eráloofřého rosřasu 3
měfta Draby mybofřiti fe mufyli; 4 tu duz
dormnj ftatfomé, zmláfitě Drašjřé Fapitoli-dofoětfřýhruřaupriffli,| BrálOladiflam[v
aby poněkud tomu m ceftu Fročil, léta 1472
rozdal rozaz, podlé něbož zaftamití Ouchovonj
ftatřo 34pomčdel, Cato záporocd nesučinĚoz
rvala nic, 4 tím přígmy Arcybifřupftwj Praž
fřébo tař byli ztenčení, še 34 mnobá léta pří
tomto Foftele Drašíťém žádného 2lrcybiffupa
nebylo, toliřo miftodršjcý neboli AUdminiftrá;
točí zprámu dudoronj gfau vocolí 4 pří něín
oftámali,

Be wffemu tomu slému-přifilo 9 to, še
léta I541. orubého dne měfýceČervona $ mes
lítým obněm týš flamoný Foftel Prašířý m
řjčeniný a rum padl, Přední ojí Foftela, deaš
vetffim djlem 3 dřema Brál ODáclam IV, pos
ftamil, d0 cela shořel, a 3 Barlomého Famenz
nébo fřamenjden toliřo bolé 30i zůftaly, Seyz
močtffípří tom obní ztráta, Eteráj bodná geft
meliřého šelu , a mynabraditi fe nemůš, deft
tato, še fpolu 3Pladzemftýh v Foftelníh neb
sbořel, a tjm FrálovofivojČefťé o mnošítwj

imo > 4 paměrníh zemířýhfpifů, zápifůprijhio,

Béta 1552. Cýfař a Bral $erbynand I,
3 nova deg na ten způfob, gdařš fe nýnj wi
dj, flavočtiFósal; a Brálona Anna, manz
šelřa Brále $erdynanda, pramá SEfřecea maz

třa



třa národu fmébo ďkořébo,p„mimo mwnitťní03“
dobu, Foftelní nádoby, měfiná raucba mybos
tomití dala, a tařé s fmmauwlaftní ruFau my
Botomila, 2Í3 po Dnes m tom Fofiele vstjš
milý Čebu ! m ráuffcc, $ níž fe m čas medliž
Fébo poflu fimatyné zaFrýmá, voffité FragFy,
Fteréš 4 fmau vuřau třala tato neyrniloftiecz
ffj panj a Brálorona,

$erdynano tařé léta T562. dofadil na
fřolicy2lvcybiffupffau , genš 00 rofu I42I,
prázdná byla, 2Antonjna YItobelnícřého, an
byl fpolu melifý míftr rytjříťého řtjsomníďé“
bo rádu, 6 žímil fe 00 foýd wlafiních prj“
mů, proto že vůznoft čefů přjamy arcybifřupefřéonímecvmedla,| rotuštařéprjčínu
34 neřterý čas Odofazomalí fe na tuto bodnofř
3 ginýd Fláffterů Drelátomé, Fteřjš fe zfmýb
fufinýd profiředřů žímiti mobli,

Běta 1589. 3 rozFázanj Cýfaře Rudolfa
JI, přenefjena gfau těla předefilýh Brálůvo
Čefťýděz ftarýd brobům d0 nomébhobrobu,
geg3byl Cýfať Rudolf 3 alabaftru mwybotomi“
ti poručil, Čýš znamenitého ojla brob Fráz
lovoftý ftogj v profiřed tébož Foftela, a d07
mácým cýsým přídozům půfobj pozorné di“
madlo, genj taFormémumíjtrnému ojlu vožuz
mj, a vedi deg fobě mwášití,

34 čaft na Fralomftm; mrřeného $ryz
orýda 3 $alcu, můbec řjFalímu zymní Rrál,.

| (éra
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léta 1619. tento Foftel mnobo slébo trpěl.
Aběta manšelřa gebo , rozená Frálomfřá
Dryncezta Ungliá, magic me mffemfmébo
manžela$rydryba po fmé wůli, s mým v
ftamičným vfplománím tobo domwedla, že Foz
ficl fmatého YOjta mým vvěřjcým reformát“
fřébo nábošenjtovj do ruřau Oán byl, 4 tař poz
olé obyčege fwého flušby Boží 3dc fe Oržely,

Při té přilešítofti voffecKyoltáře a obraz
sy Ormatýh 3 Foffela pryč myneffení a myme:
tani byli, poftamivoffetoliFo ftůl v proftrcd té“
boš Foftela , na Fterémi fe bléb dle způfobu
reformárířého fmétil, a lidem tobo nábošení(tjpodámal.| Ranoronjcymufylifetařé3
foých příbytřů myftéboroati, 4 m cyžýně fimá
autočifitná mjfta bledate —

LO tafomém flamu tyto voěcy pozůftaly
a3 do léta 1620, m Fterém3 po vojtesítwí
ne bjlé bore bližš Draby fmedeném dne 8bo
měfýceLiftopadu, týš 3ymní Brál $rydryd,
poradím fe s maňFem , 3 Eráloroftvoj Čejřého
prdnul, a tu safe Foftel fmatébo YOjta přiffel
F fové předefilé fiárme 4 melebnojti,

Cýfař $erdynano IL melmi © to péco:
mal, aby ztracený doudboronjffatFomé opět naz
wráceni byli, a dali fe těm, Fterým5 prmé
náleželi, YOfiREže vocliřé přeřášřy tu vožní“
Fly, a giš 08 drabných čafů m rozličnýh ruz

Fa Očdictvojmpozůjtámaly ; tedy nařjdil pyteěabý
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aby 34 náhradustracenýh doubomnidh ftatřů
budaucné 3 Fašdého folnjbo fandPu, genž E
obecné potřebě d0 Čed přídásý / platilo fe 15
Fr., 4 odtud poffla tať řečená folní Fala, 3
Fterýš potom duchovocnfimoytařé Fláffrerovoé
pod gméhem nábrady gifjtý penjš ročně dofiáz
mali, fa tařomý způfob pobledáméní duz
dbomníh ftatři, genž m fwětffýh ruřau byz
lí, přeftalo,

$Ta semířém (němu léta 1627. Žírcybi:
ffup Prašíťý na neymyšífj bodnofi mwFrálovo“
ftroj mysdmišen byl, 4 tudy Dromas Čefřého
Frálovoftvoj fluge, (ČaFé Fapitola DPrašířá ob:
oršela na obecném (němu zemfřém blas a fe:
zení, gedidšto Oeputyromaní m3dy po Zlrcyz
bíffupu, Diftupid a welifém mífiru Aody3z
tfýd rytjíů mjfto magj.

Cýfař Zeopolo I, začal téš nomým fiaz
wenjm blaronj Foftel na bradě Prašíťém rosa
flířomati, coš fErzevftamičné mogný a hrozné
málřy E fmému Foncy nepřifilo. 2íš po dnes
ftogj ybnané zdí, FrevéšE auplnému wyftaz
menj proedený nebyly,

Léta 1729, dne Toho měfýce Března (taz
[o fe m Řjmě wybláffení 34 fmatého šáftupce
Čeftébo Jana Hlapomuckébo: gehojto 3 firjž
bra mífirné mybotomwenýbrob nadézý fe m
tom3 blaronjm Foftele, a ctitelomé (mato
Janfitj baufně geg namfftémugi, gařo y cyž

zým
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zým do tobo Fofiela přiběšedjcým F nemalézmupodimenígeft.| Šížmprwnímdjluží
wot téhož Owmwatéhom nálešítém wypfání fe
nalezá„Ř jíti fe Může,

Boyš léta 1757. nepřitel Drabu oblebl,
a vítamičné obnímé Faule do nj bášel, tařé
gedna obnimé Faule týš blavonj Foftel Drašftý
zapálila. A mffať obeň ten brzy vbaffen byl,
a na tařomý způfob toto ffarobylé ftamenj 00
zkázy fe zadhomalo, toliFo vyelířé mwarbany,
bíla ftarožitného 9 znamenitébo, prudFý obeň
strávil, a fem tam Foftelníozdoby poruffil,

Prašfta Fapitola pro fmau ročrnoft a poz
ctivoofi, $ Fterauž fe lafti, Brálí a nábožení
ftroj mšdy přířladné zachomala, tobo tytule:
OBždyměrná: (obe dobyla, a tařé 0d Dapez
žům Xjmffýdh biffupffau čepicý a berlau obdarenabyla,*)| Zéta1728,dne22bomě
fýce Drofynce Beneš tobo gméná XIIL pros
půgčíl y té milofti, aby Fanovonjcy pří blavoz“
ním Foftele na bradě Prašířém Frj3 s obraz
sem fmatého "jana Yfepomucřého, gaFošto
neFodeyfijbopři tom Foftele FanomnjEa , na prs
feb nofýli,

ti 6D)O
ozethot ..]

*) Peffina Pofphorus fepticornis, feu Hiforia
facre Metropolitane Ecclefie Pragenfis.
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A žmně poffel3 flaoného ftarožitnéhoFráz
lomffého domu Burgunofřého, a narodil femezy4504460létem,© $Onedmfmémla;
ooftí, pramj náš Balbín mo(mém (piluta
řečeném: SŠtatá zemé Sžeffá: dán byl 2miz
tomi Biffupu YOfdenffému na cvoičenj, a týš
borlímý můž medl geg F tafomým ctnoftem 9
mycmičil, še byly zářlad aučinfugicý pobož“
nojří a fmatého gednánj, na Fterémi pofluz
ffný venec Šyšmunodeř celý budaucýběh fméz
bo žimota založil a prvordil,

YOcliFánáPlonnoft 4 dobročínnofi P uz
vým -a nuzným lidem, byla gemu, tafifa,
přírozená, tař še autlé gebo froce nepocýtilo
niFdý co rozFofiněafijbo a milegffjbo, gaťo Poy3
mobl nužným 8 fiičdrau ruřau přífpěti, 6
tém, Freřjvrifaní byli, 6 ocbotnau nářlonnas
fj pomocý+

pre
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Pročež mífecfu frau zbytečnán mobo:

Witoft gedině obracomal E dobrému naušy tré
pícýd , fém pať přítom taF fiřjdmě živo byl,
še gcbo přiřladný 4 mofjehopobodly zbamený
Žiroot rozmanitým omořanům F nemalému bylpodiroený,© LOymýfienoftvodugebonermcola
deg ť nádbernofti, aniž proto byl voyfořémy7
li, še fe 3 Frálovofřé Frmwenarodil, image 10
dobrépaměti navěení fmého včitele, že gen
pramwá vrozenoft mwctnofied posůftámá, a
nemá fe žádný zavorbomatí, byť y třebas on

byl ftamu dofři proftého, pončrmads dlé fwé“

0. pomolání mnobo dobrého půfobiti můžea že mnoboyFráte s fmau poctimofti tařé vez
liřé zabanbuge,

CaFomými ctnoftimi obbařený Frálovofřý
mládenec šyšmuno, vmjníl ge fErsenábošení
ftvvj 4 pobošnoft m dořonaloft prefti, 4 tudy
nábožná přemyfflomání; a přířladná borlirvojt
při Mužbéd Božjh bylo mu neymilegfij de
onání, (Dn Faždodenně něřolik bodin na mos
dlitbád ficémil, dodim s meliřau pilnoftj 00
drámu Dán, a „přiřladomwéfimatýh byli gez
mu 34 pramídlo života,

YD taFomé Fřeffanffé doFonalofti vaal fe
fmébo Frálovoftvoja počal mladafovatij podr
dani mážíli tobo 34 (mé neyrvérffj fitéjij, voís
dauce šeby tař lafEamému a Ooobročiínnému
Bnišeti poddaní byli, ačřolíteboegfjj (taro dez
bo země a s nj mežugicý cysý Fraginy byly

mjce



=== 47
tjce pomáh dímoFýh nešli mravonýĎ, tař že
Švrýmnno měl co činiti, aby To fmém Frálovo
ftrvj cmičení dobrých mramů vrmedl, 4 s fmým
přiFladem vofitjpil 3aFlady Fřefťanffýh ctnoftj.

Tebdaš dimoFoft, vřrutnojt a pomaby
málečné byly gfku můbec panugicý; voefines
fe 34 to mělo v Oršelo, že toliFo neproetffj po:
vvěft a fláma gediné m tom pozůjtámá, 4 tuz
dy fe ftalo, še Fráloroftvj Burgunoffé 08 bos
gomnýh Sranfů y giného národu vftaměně
fužománo bylo, mpédy do nébo činivefic, 6
geg brannau ruřau pleniroffe,

ČaFomého bezprami cýtil s pobnutedle
ným frocemŠyfmuno, mage o to melířau péčí,
gefiliže mffeďfo to zlé zcela zapudití nemůže,
afpoň aby tomu vřrutenfimi m ceftu Frocil 4
r fmém aučinfomání méné ffFodjcý včínil,
DPrředemfimtedy opatřil fmé Frálorofivoj mocý
mogenffau, aby m čas potřeby nepřátelům
mobl odpjrati, potom ffetře v tobo aby fmým
dimoFým faufedům, Fteřj wetfijm djlem pos
bané byli, E nepřátelítmi žádné přilešitofti
nedal,

Cimtýš nábošný a fpolu y prozřetedlný
Bral toli dovocol, že negen Fráloftwj, az
nobri y lidu frébo před tjm nepřáteljfým
vopádent oftíjbal, aneb afpoň 3 tobo ftaléha
nebezpečenftrvjofrobodil, :

Spí
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Spifomatelé gebo Žimotá myprámigjt

šyámuno byl meliřý ctitel Cbebaidftýh vos
genffýh mučedlníFůro, Fteřj s můdcem frýnt
STaurycem 34 čafu pobanfřého cýfarftvoj pro
wjru Bryftomau a gebo froaté nábošenítmí
1 Řjmě mučedlnícKaufimrt podftaupili,

Šygmund tedy pro froau melafinj obraz
nu, a bágenj fmýd šemj ztjdil záftupy mos
renfřé ze fmýd nepročrněgfiih a neyvdatnég“
ffid bogomnířům poftamim v profiřed níd
fitit fmatého Vrauryce, aby gebo priřladem
m ftálofti a vdatnofií otrorzení, proti nevvětj“
cým nepřátelům 4 odpurcům Fřefťanftého násbošenfimjročrnébogomalí.| Čařépoftamil
dyámuno mwAgloně Fu poctimofii froatého
Yraurvyce znamenitý Flaffier, a tu na modlit“
béh mraucně trmwage, mogfřo jmé d0 gebo
obraný poraučege, s mnjby © rozmnoženíFíefťanfřéhonáboženítvjrozmlaumal.| Ob
amláfftné tu, modle fe roraucné F Bobu, šáž
dal od nebo té milofti, aby též boden byl,
gařo tito Čbebaifití reFomé 4 mučedlnícy, pro
nábošenítvv Fřefťanfté muéedlnýcEau fimrepodz

ftaupíri, ffebo mida on, še wffudy podlé m
mnezugicýh Fraginád gfsu růsznícea nepořog,
4 še E zpramowání fwýd zemi a obbagomání
aib před dimoFými cýzými národy, potřebí
agett wěrffj fýly, nešli gen mezdevfi|: tafommé
tedy na přímlumu fwarého VIfauryce s nebe
žádal 4 wybledámal,

zl



> 49
i 2 voffař Foo3(obě pomyfliti mobl, šeten

tý3 nábožný, 4 gi3 téměř m fmém žímobytj ftoaz
tý Brál, oddýlim fe od cefty ctnofii, d4 fe
foým náružimojtem přemocy*

Bráloona a manšelťa Šyžmundoma ;
vfauc panomání žádoftimá, a macedau dě“
dičného Prynce OSyajrya, bleděla tařomýdh
proftředři, aby po finrtí fého otce 4 Brále
šygmunda ne Erálovojřauftolicy týž ctnofiný
mládenec 4 dědič nedofedl, neboť naň melmi
geft zanerořela, Aby tedy „tobo domefii mož
bla, zamolala F fobě tagně neřoliř nefiledet“
nijřů, a welí gim, aby m Frálorofimwi vužníc

pozomiblí; a Drynce Oyaárva 34 půmodce téz
boš pozomížení můbec mybláfyli, flibugjc gim
34 to meliřé dary dáti. Y ftalo fe taF, a ti
zlofynomé , "gfauce penčzy poruffeni, neminz
nébo SOyagrya 34 ruffitele obecného poFoge
wyblafyli,

Šyšmuno mída co fe m Frálomftmi děs
de, 4 FteraF tito nefiledetnícy wffjecFuvoinnu
tobo zlého na gebo fyna vmalugj, nechtěl toz
„mu wěřítí, dobře mčda, še fpn dcho mžšdy
poflufien byl otce fmébo, a nifdý m powinz
nofti mé fynovofé fe nepřečínil, 4 tal nes.
winnoft nad bežbožnofij fiwjtézyla,

Ču Arálomna nemjrnau slofij poddatů,
gde £ (mémumanželi, a fama na fyna žaluž
ge, předftamugje © plačtimýma očíma ted

DI 3tje » slýd
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šlýd náfiedřů, pramwj: „Rebnocli zablášen
buřič tento, nic giného nemáme F oceFámáný;

neš še s celým fivým Fráloftým OojtteMmabynautimufýš,!/| Šyžmuno,číníomnohoE
můli fmé manželce, y tafé nad mjtu gi mís
lomaw, vpoflebl fmé manželřy, a vwté Fmap7
noftí na fimrtDrynce Šynagrya odfaudil, aneb
gařs neFteří tomu tj, Fázal geg po tag?
mo vímrtiti,

Sotma rozEa3 Brálům mwyFonánbyl,
Syžmuno pomážim toho mffcbo maudre, nez

minnoft foého fyna poznal; a šeby gebo fimr7
zi byl příčina, fobě přičítal, (Ču pocýtím těší
Fofti fooébo (medomíj, rydle beře fe do Fláfftez

T4 fatého Yauryce , šádage y profe dnem
a nocý Bobs, aby pro ten fpácdbaný[Euteřdo7
ffel odpuffténí « milofrdenftrvj. -V Fonal tu
pořánj přiíné, 3bamim fe mffebo lidfťého obr
comání, a coFoli gen tepřěho wymyfliti fe
moblo, trpěl s ponjženým dubem 4 s borli“
mau Fagicnofij,

Opat téhož Flafitera nepřeftámal deg s
oudoroním potěffenjm tefjití > a afa o gebo
pramé lHtoftipřefmědčen, vdelil nu vozbřeffe“
nj, 6 pritom oudem proroďým reřl: že díš
nenj dalefo Cas ten, vo němž Čafnau pořutu
34 fré prominéní fnefti mufý,

Čo předpovčědénívpořogilo poněřnd fočc
oomj Syžmundomo, af proto předce 00 příz

(nébo
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néhopořánínevpuftil,| Ónfewffemutrp
Fému pořání mile podrobomal, aby gen vgís
fiténbyly: še tjm pořáním (dledj onu pořutu
Frerášby naň ha měčnofii očePámala, botoro
úfa vaděgi zde Čafně, nežli tam věčně, voffež
cEo trpětí,

Bterař ale s Brálomnátu fe ffalo, aná
vfmrcení newinného Drynce Šynaýrya neys
vvětffj příčínau byla, o tom létopifowvé nic nes
mypramugi. AáfTedugicý příběh zřegmé na
emo démá, že df Šygmuno pro ten neffle:
dbetný ffuteř 0d foébo Frálovofého dmora nes
tvyporocdel, proto že tau fimrti, gaFo Syáz
munod ze fměta feffla ; podítaupje pro Fřeffan;
fřé náboženítvoj též jmrt mučedlnícEau,

Vfezy tjm dívvocý a bogoronj $ranfowé,
vftémičné 00 Prálorvftrvj Burgunofřého ropá
dy činivoffe, bubili a plenili mečem a obnem
naprofto mffeďfo, 4 tu pomftal m zemi (trapřemeliřFý,| Sygmunobořcetonefa,febral
hěco liou fmébo měrného a vdatného, tábl s
fmým bratrem Bandomjremproti nepřételůny

-aby bodnau pomítu vozalí 3a fmoaubezbošnofi,

Cu obě mogffa potřavoffe fe polem, bíž
ta naftala brosná ; 3 gedné y 3 Orubéfirany
bogowalo fe s flegnau vdatnotij, 4 6 gcdným
tafimeť profpěchem, ŽÍ ačFolí potom $ranFoz
mé giž přemožení byli, voffak nicméné brzy

D2 zafe
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zafe fe zspramili, a doftarofje něco nomébo líz
ou na pomoc, fwitezyli,

Do tě nefiťafinéporášce Rrál šygmund
přinucen byl3 bogifite prdnauti, 4 fmébožic
mota 1 řečeném Fláffteře fratého YYfauryce,
gen byl pred tjm tu pemnofi založil, bágiti;
Famš y tařé celý dmůr Frálomfťý giš fe rež
tomal,

$ranFomwmébymfje o tom 3pravvení; že
Brál šyšmuno (mé autočifitě vzal do Fláfftez
va, oblehli to mjfto, puftivoffe čaftoFráte fylný
ffrurm E Fláffteru , voffaEbez profpěbu:; šy$7
mund dobre ofádim a vpemním deg, pmyfl
nepřátelůvo poatně mžšdy přeFazyl, tař že mí“
Oauce nepřátelé, še nic poříditi nemobau, v
mjnilí 90 obleženívpuftiti a nazpět tábnauti,

Právě Foy3první záftupomé mogenfiti
pryč táhli, tu gde gařýfy poběblec 3 Anglo:
nu 00 nepřátelířého. ležení, oznamuge, gať
lebce mobliby fe tobo mjíta zmocniti, a fobeboDe3mweliřéprácepodmanití,| LDedetedy
nocníbo cafi nepřátelé E gcdnomu tagnému
průdodu bljše brány, Fudy fe tam porrawa 4
giné potťebnofti obymatelům a mogáFům d07mážely,© WTatovoedlévčiněného(neffenídalo
(c im znamení, a tu rydle nepřátelédo Fláz
fitera fe voťitívoffegebo fe zmocnili, a na po“
řád obymately mordowali, 3 čeboš poffel mů7
bec vařorvý (tra, še fe tu lešžícýmogfFo níž
Foc3 nepřátelům opřjti nefinělo,

Brál
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Rrál 3ygmuno, mage o tom 3prámu,

tvelmi fe nleří tobo nenadálého příběhu, Pre“
týš $ranfomé na tom mjfté doFázali, a wes
3ma F fobé něco fřatečnegffiho brannébo lidu,
gebož 34 fmwauwlaftní firáž mjmoal, tébne bc
odtabu F té bráně, Fudy nepřátelé 00 pem“
noftí Ewapili, aby gím dálífjho příftupu 307
mesyl, a (pupnofřdegid potlačil, Bcfité na
to vrčíté mjfto nepříffel, a tu giš. nepřas
telé deg obřljčili 4 gali, ,,„Bá gfem vyjrazett,
pramil Sygmund , ta gefť pofuta za né promie
něnj.“ £Ta tafomý způfob sbamen gfa Bral
vvffipomocy; do ruřau (výb nepřátelů y s
celým foým Omorem geft priffel.

$ranFomwétedy Krále s manželřau v s
očtmís febau do fmé semi, Gallia řečené, 307
rezlí, 4 tu Brál $ranfý Blodomir me mě“
zení podfiráší domati ge rozFázal, Číto $ranz
Fomé opanomali Fraginy oťolo Reýna a djl
Gallie, a 3 tědh obogíh zemj gedno Frálowoz
ftvvj vdelali,

« Šyžmuno pocýtil tu me vočsenjmnobých
4 weliťýd sěžťofti a fauženj,, gaťš fe gen pos
myflití může, moffecEomile (náffege y tvpé s
pořognau myflje Dotom Brál Sranftý 3 nes
návotfti nábošenfivoj Freffanfřého ořolo léta.
So5, aneb gaf ginj pjfjau 526, Fásal ge ftinas
ti, a 00 gednobo babna těla degib mboditi.

PDodi:
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Dodimně fmětla na tom mjfté, Pdež těs

la gegid mbožena byla, byla gfsu příčina;
že ořolní lidé dobřj, midauce co fe tu děge;
baufně fe tu sbromášodovali, z Foyš dedno:
bo čafu očite fe přefwědčili, že tato fwétla
fřutečné to mjfřos podímným způfobem ofmě“
cugi, v ftalo fe, še geden 3 ted, Fteri tu by
li, a na ta fwětla patřili, na tom mjfté 00
fmébo nedubu na těle pzovamen byl.

LDidauce pař to potagmo m tom ofolj
bydlicy Sřefťané, bned fe na tom fnefli, aby
ta těla odtud vožalí, na počejtném mjfté polo:
žili, a ftalo fe tak, Do cafe ofřatBovvétébož
foatého Krále přeneffení byli do Fláfftera 27
čloniřého, a poftamirffe tu hrob flaonýr do
něboš ge wlošili,

Boyš Cýfať a4 Bral čety RŘarelIV.3
mlajřýdh Eragin do Čed fe namracomal, příz
gel do měfta, Preréšflowe Jganum aneb als
$lonum, a to 3 příčiny nábošenítvoj, neb tu
fošena byla a taFé odpočimala m Pláfftere
froatého YTrauryce mnobá těla fmatýdh. dý“
(ať šádoftim dfá de míděti, žádal, aby demu.
vřážanabyla ; to Edyž fe ftalo, vbljdal mezy
nimí tělo fmatého Šyjmunoda, muéeolnířa Boz
žjbo. Y žádal aby to tělo (maté demu dáno
bylo s obymatelé ač neradi, voffak tařowého
znamenitého a flaronébo Cýfate nemobauce 07
fWyffeti, woali gfau mu ge 6 welifFau poctiís

mofij, Ererými on zavmoázamfe mnebýní míložmi,
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fimi, přidal de 0d nj roděčně,4toal ge
febau do Čec,

O tom Fněší Prašfiti 4 Drašané madiz
ce sprámu 3 vozFázaní 2rcybijfupa fmébo,
wyfilí gfau s flamnau procefý. proti Cýfaři,
a tomufmatému tělu na den foatého Zlužu:
ftýna až na bjlau boru. 2 tu přencefie ge
aš oo Foftela fmatého LOjta s flamným 3pj“
wánim, políšílí ge po lemé firané m Foftéle
proti brobu fimatého ODáclarmas melifau pos
ctivoofij, 4 potom brzo nomý brob gemu pří“
pramen, 4 tu odpočímwéaž do Onefinjbo dne,
Stalo fe to léta Páně 1365.

Do tře léted, totiš léta 1368. dne
15bo měfýce Dnora manželta Cýfate Barle
2l3běta pracugjcý fu porodu nebezpečné ží“mobytjmmelmibyla.| PiffkBruder,šem
ton nebezpečenftvvj žimota blamu. fmatébo
dygmunosF ní přinefli, profyceoba, abý
ne přímluvu téhož mučcdlnjEafiřaftnéhopo
rodu ý žimobytj Cýfatovoně propůgčiti ráčil,
coš fe tařéftalo, že ona fitaftně fyna porodila,
4 na památřu tobo dáno' geft demu úméno
na Fřtu Šyžmuno, an potombyl Cýfačem a.
Brálem Čejťým,

Po nedlaubém čafu, Poy3 Cýfať Barel
byl na zámĚu (mém taf: řečeném Barlffteyne,
vpadl m těšřau nemoc, tak še 'giš o gebozoramjvoffiníléFařipodbybomali,| Cýfaťoz

Yon£
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vona 2l3beta midauc manžela fmébo, diš daz
Fo ne Foncy šžimota gebo, a psnaroffi, še gez
mu léřaři gebo nic nemobau pomocy, frocem
šaloftimým vteřla fe E Dánu Bobu, a ffjbila
demu , še ce pro zdravi manželafmébopu
tomatí pěfify s Barlfitcyna aš do Praby F
brobu fmatého Syýmunda,

A přiffedfjido Draby, tu občtorala 3a
zoramj manžela fmébo Dánu Bobu a fofřelu
fmatébo LOjta na oltář fmatého Šyžmunda ofm
mis 3 bolébo zlata, Fteréš roážily třímecýtma
bříwen zlata, Fázavffí, aby tjm zlatem ofraz
fflena byla blama „Syžmunda fmatého. U
mwyFonavffi fmé modlitby a občti, zafe téš
pelýFyfe narorátila, a nalezla Cýfaťe manše“
la fmébo mocý Boží a přímlumau před Dá:
nem Dobem dočteného Šmwatého, v3drame“
nébo, 4 tař, gafož Foy prmé zdrám byl,soramého.| KéFařiwfficEni,Fteřjšgena
fivé prácy měli, pramili, je giftč ne gid vs
měním, ale Bošftým finilománím, deft vz
ZOraTOeH,

„B tom Pdyš fe poměft můbec roznejla,
saftupemlídé přidáselí F brobu téhož Omatéz
bo, ano y fém Cýfať Barel, přígda do Draz
by, brob $ebo navofftimil, 4 Fázal oltář (maz
tého Šygmunda p hrob Orazezlatem ozdobiti 4
trunFomými zlatoblamy drahými přiřrýtí, také
sby fe tu na Fašdý den mífe (maté Dánu Boz
bu občtomala,

Tic
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GYfimoto, dal gefi drabau zlátau Foruz

nu voybotomiti, Fterauj na blamu fmatébo
Zygmunda mftamil, 4 celau tu faplu draze
ozdobil, tař že domécým v cyzým ofrafe ge:
aj byla F potěffení y E melifému podiroení,

Aby ale památřa mučedlnířa Božšibo
dyšmunoa v větffj poctě byla a pozůftala,
přípočtěn geft vo počet fmatýdh PDatronů Čez
ftýb, a flamj fe ročně na den 2bo měfýce
VTáge, Fterášto fIaronoft něřoy velmí fIgroně
Oršena byla,

Prami fe 9 to, že tí, denž zymničnau
nemocý ftjšení byli, 4 na přímluvu fmatého
Šygmunda Boba 34 zdravi žádali, gfauce
od tobo nedubu imyfwobození, opět fwého
zoramj nabyli 3 protož taťé E brobu gebo
mnošítvj lidu roždy putomalo,

Dům braběcý panů Černinůvo, flaroného
rodu Čeftého y znamenitého, po čafe mymolil
(obě tu mjfřo pobřebné ; « odtud to podázý,
še tato Fapla taFé Černinftá fIomwe,i <>
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K Dyšfe pfalo léta Dóně 936., LOolfšaně
příffel na fmét m Sfmébid 3 flsmného rodu
braběcýbo, A Fdyš pomvyrofil, poflán byl ne
cmičenj do Pláfitera Reybenamfřého, Fterýž pro
fmé mzneffené ctnofti A meliFá vmění tebdáš p
weliřé povefti byl, a tu vokézní Boží y mw
mwyfofémvměnj množítmj pčenců profpjroalo,

LDolfganý byl 3 nich geden, an wmfmémcvicenínedmírutuprofpjmal,| Ónnegen
m témž Fláffteče Fe voffemu vmění položil 362
Flady, nobrž y cvičil fe m taFomýh ctnos
fteb , Etevéš rocoau E pramé doFonalofii Fřez
fřanfté, a zančcugifrdce £ bázní Boží, a E
fwatému gednání,

, TaFomé Přefťanfté doFonalofti ctnoftného
6 nábošného mládence YDolfňenýn pobnulí

gísu
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gfau £ tomtuGindřida, an byl bratr Biffuz
pa Wircburfřého , še mu celé fivé přátelítvoj
občtomal1, bym 3 toho mefmi mdččen, še fo“
bě tař láfby bodného tomaryfle mymolil, ge“
boš ctnoftný život gaFo byl mffem přjEladnýz
tař byl y wflem milovoný,

Gindrid tedy milomal frréhó totaryffe
LOolfsnýe práměgaťo přítelčrený 4 vpřjm;
ný, a nevynechal žádné přilešitofti, pří Erez
véšby YDolfgangowi platně poflaužiti mobl.
A protož Foyž mídel,, je PDolfgang m Fláz
fiteťe potřebného vmění a cmičení m (mém
autlém ročfu nabyl, měl bo E tomu, aby 007
tud do Wircburýu fe odebral; a tam na mýž
ffid ffFoláh £ vočtfjjmu vměnj fe oddal,

84 tobo čafu včil tu teologii giftý Sftez
pán muž welmivčený a lab rozený, ©
úebošto vocliřégi vmění porěft daleFo ffiroFoferozblaffowala.| LDolfásněpodtímrasnaž
menítým mifteem oddal fe E vmění teologi“
cřému , woFterém3 taFomý profpéd včínil, že
(obě bo míftv Sftépán ze vvffeh (mý pofluz
daců neprojce mwážílp a tochni mílovoal ; gfa
do tě nadege, že voelifý ro vměnj profpéd
Wolfgangůro E gebo poctimwoftibude, a ofla;
voj včírelířau ftolicy gebo,

Co dobré dorozumění inezyvčítelem «
veencem přeřasylo „$edno meředné víené baz
oónj, Ftevéš za přičinau zFufiugjcýh včench

fc05
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teologie v přítomnofři včenýh mužů před fe
»ozóto bylo. Pří mffem tom gedhánj Wolfe
čaně 9 taforau ofiromtipnoftio td močceh
rozmlauvmal, a na otážťý s Oůmodním proFaz
zoméním odpomjdal, že včitel gebo niFdý toz
bo od něho neočeFámal, A Foy3žmiděl, že bo
s wyfmětlením těsřýh důmodů LOolfšaný přez
mýflil, a gaFoméř zabanbil, počal geg nenéz
midetií, včíněn gfa gebo, aublamním nepříz
telem.

YTrifirtedy Sftépán fedé na včírelfté.ftor
lícy a vče, mnobé činil LOolfiengomi pronáz
flcoománj a nátifEy, on pať mfjecfo trpěl soudbemponjšenýmažFupodímenj,| AFoyš
jm dále tjm buřegí zloft gebo oFuforwal, ffcl
F (mémupříteli Gindřihomi, 4 tu měc ges
mu přednejl. „Bá gfem příčina, ťeřl Binz
ořib, še gfy fem přifjel. VYrátedy tařé poz
mínnoft geft, aby tobo pronáfTedománítebezbamil.| 3ůfiaňzatímvmne,4gá0twé
lepfij fe poftarám,//

POolfžaný pomáším tobo bezprami, Ptez
réš bo potřalo, vmjnil do flamu mníštřéhovofteupití,| 2fleGinodříidpřemlumilbopraz
me: je pro fmá welifá vměnj fbopný gefř
veředné a mětfjj auřady m CýrFmi zaflámati,

Ču geg (matý Ólrid něPdevfjjBiffup
Uugfipurfřý na Fněsftvj pofmetil, a zůftal tal
olsubo p Ginorida, až brzy potom týž Binz

orid
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dřid 34 Biffupa do Črýeru přifiel, a VOolfs
ganga 00 foébobiffupftwj febau vozal.

de vftanomil bo ředitelemnad fifolami,
Fterášto bodnoft3a téchčafů byla gedna 3 ney?
wětffih 4 3neydůlešitegíjd | proto že mnoho
ha tom záleželo, aby tupé 34 to ftoletí mláz
oeš £ fluffnému cmwičenjfe medla, a tudy m
žrůftu fmém Fmetaucý nábošenítroj. fe rosffj“
Torvalo,

Čýš mladý Enez VOolffaný gedině o to
péčomal, aby medlé auřadu fobě (merenébo
mládeží P dobrému profpimal a s foým cv“
čením na dobrau cefiu dí obrátil, coš fe taFé
ftalo, Ylebo s gebo mynafnažením taf geft
mládež (ffolní vo vměnj 4 mwctnofied profpj“
+vala, še geft byla 34 přířlad celé obce, o
Fteréj bez vvffj podybnofti daufati fe moblo,
že vo (mém dofpelém meFu obcy y Fřeffanfivou
mnobý všíteř přínefe

| Čyto záfluby, gij byl fobč nasbromaš“
dil mwcmičenj mládeže LOolfáaný , pobnuly
gfau Biffupa; še geft pomyflil wětffjbo auz
fadu mu fměřiti, a tjm 34 gebo pilnofi fe 007
platiti, Y propůgčil gemu 19 (ové bífřupíře
ofadě Čryerfřé vorbní zprároya řjsení dudos
mwenftYva neb fe domnjmal p je s fwým příz
Flaoným žimotem Fážen y dobrý rád m du
bowenftwu vmede, a F plněnj fmýdhpominz

+ nofti
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nofij lépe bo přídršj, gelifož 3d tebdevfijd

-čafů melmí fe 00 pominnoftia řádu duo:
nibo odftaupilo,

POolfganý olaubo tobo auřadu nedtěl
na fe voýti, dobře medea, žeť oroffem gefř
znamenitý, ale (polu tařé welmi těšťý; poz
tom ale předce, Fdoy3BifEup 08 fmébo před:
fevozetí vpuftiti nedtel, gebo vítanomení fe
podrobil, Ču fc voffj pilnofií 4 mynafnašež
njm počal pracowati 1 aby fmébo auradu náles
šítým byl myFonámatelem, PDflecEagebo čís
nění! napomjnáni ý čajem fým Fárání dedís
ně E tomu fimeromala' aby Fázeň cýrEeronjfe
pmedla, 4 fMužebnícyoltáře s přjřladným 3ši:
motemfe fiEvocli, gaFošž bylo 34 čafu prvonjz
bo Freffanfima,

2fleLOolfganě s fwau borlimau pracý
fwébo cýle nedofiel, mage přítom mnobýd
přeřášeďporufjené mramnofii; a ta byla tařé
neyvvětílí příčina, še nemobl Fazeň a ctnofti
prmníh čafů mfleobecné“panugjcýho nábožen:
ftvojvofitipití, 4 dobrý rád m dudomním ge:onánívtwrditi,| UPoyžsbledal,šegebo
práče FzabománíýcýrFeroní Fázně ničemnágeft,
4 mnošftwvíjmržutofij 4a faúšení tjm fobě na
FrE vmalil, žádal Biffupa, aby bo tobo au7
řadu zprofiil, 2 tu vozal opět před febe, že
do Fláfitera půgde, Ofel tedy doHláfitera tak
nezmanébo Yfiarya z aynfydel, denž me Šífmey:
cařjh znamenitý geft, mžam zářon 4 rebolý

$marébo MBencdyFra,
2 3tj. *£ SI
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Zfa tom tédy mjfté orofiem voznieffeném

predce ale medlé přirozeného mjířa položenj
ftrafilimém, a mffebo obcomwénílidfřého 3baz
rveném, vmjnil POolfšaný Fláfiterní šimot
voefři, molívo raděgí na dimořé pauffti o du7
«bovným prřemyfiloméníšimu býti, neš v proz
ftťed nebezpečnýh ofydel toroaryšítma lidfté“
bo obýmati,

Ču m fmaté famotnofti pracoval m pos
tlačení a pofrécenj ouba fmébo, aby febebos
ona včínil miloftj Bošžjdh, Fteréšby bo fýlily
F myFonání pominnoftj mého pomolání. Ge:
bo ponjšenoft 4 poflufinofi P mému mrdnj“
mu byla neobmezenáé, fmorný m bratrfřé láz
(ce, bedlimý zachomámatel řeboly, voeda žíc
vor ro tafové prifrofti a fmattofti žeť bratej
43 E vfirnutj pobnuti byli,

YTa taFovvý způfob; Fdy3 něřterý 646
ším byl m tém3 Fláfiteře, doffla bo zpráva z
žeby m něřterýh Kařauftýh Fragid, denš
mezugj s Vberffau zemi, giš tebodž řjřalí
$Danonya, djlem pobané, djlem nemycmičený
Yonábošenfivoj Bťefťené bydleli, Ca Zpráva
mžbudila mwném borlicý šžádoft, aby tam ffel,

8 přemorácené obymately flovoy Fagicými É pos
lepffenj živoota a poznání pramé wwjrýAryftoz
mý přímedl. LO3amwtedy odpuffténí od mé“
bo opata, 6 vpřjmo beře fe ram ; Fam bo
borlímévonunutj pobnulo gjti, Fogim fe stau

naděgi, še Eobrácení3afleperiéholidu, 9nabían
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lénj Fřefřanftého náboženfi voj fpafytedlně pos
Maužirí bude mocy,

Cýš muž melebný ničehož tu nepominul;
coby F pobnutj obymatelům profpětí moblo ;
a fFutečně gebo apofitolftá práce nebyla bez
eučinřu, Y fřalo fe, že gednais Fázaro flomwo
Boží lidu tomu, m tom ořemšení přes pět
tifýc ouffi šýfřal Bobu, a gefité tobo dne toz
UF prigalo fmwároftirtu fmatébo.

z 9: tu nafyl femena včenj froatébo
sErbangelinin, a mydalo všíteř mnobý, vecdlé
fomedectwfBalbína a Brugera, obrátil fe 00
Éeb3 nebo flyffel) še tařé m těmi wýrmodz
ftvvj geffté 30e onde modlářtroj vo obyčegí get;
drěrcýž obyčed 1mnimwecvmefli, aneb afpoňtzmenýjiti,© Ocdlétébošfimedectrvjprífjel
YVolfňaný do Frage KlatoofFého, Fdež bljš
mjfta tař nazmaného Cbuodcnicena geonort
vrbu pauffť (obě myftaměl,

CaFé tu borlimý muž apofitolfťý 6 fwau
mýmluvonoftí a bobabogným žímotem zýfřal
fobe (roce„obymatelův ; milugjce bo y ctjcé
(rocem vpřímným ; obztoláfitné Foy3 aku mís
deli a očítě fe přefmedčili j že m mocy YTey7
vyšífibo nemocně všoramuge, podbybugicý
Tvemjře vrmrauge, a bjoným vočluge pomocy«

, Óodtud YOolfšaný vbíral fe do Ober, 6
(cé:3 tobo (amého cýle a Fonce, aby pobané B

£ 2 praž
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praměmu poznání miry Bryftomy prímedl, 4
me: mjře molé Břefťany pofylníl, gaFoš aby v
tyto zabomal, Fterj 3 meze ctnofti voyFrocili,
Yvedauce žirvot rozpuftilý,

LO Dbřih bylby giftě m (mé apofftolfře
prácy dále poFračovoal, Foyby bo Biffup Das
favojřý Pilišryn, F geboš bifFupftvojpatřil
zpět odtud nebyl povolal, aby m ffčémecé
žemicýrEmi platné flušby Fonal,

ša tobo čefu Fralomal po fmrtí otcové
m Hémecřé řjíji Cýfať Otto toho gména druz
bý. Čý3 mocnáť, (pramen gfa o tom, -co
"činí YOolfganá, 4 © gebo přiPladném žimotu
vmjnil tobo mwelebnéhoFněze pří první příle“
žítofti na oůftognoft biftupfřau povvýfficí,mé
ží (obe myfoce tafomýh mužů , Feet] m v“
mění a m fmattofti$života znamenitj byli, nez
bo p on byl m vinění zběhlý, a mýborně vz
anel tařé Řecy mluwiti,

Brzy potomŘezenítý Biffup, gménem
SYricbal,vmřel, gebož fimrt Fladau na roť 972,
a tu Cýfať Ótto, co měl m aumyflu, tařé
soyFonal vfřanomim YOolfčanše 34 Biffupa
Rezenftébo, ačřoli Biffup Pafamfřý , mffecřo
oudhomenftmo a líd obecný žádali 34 tobo Cýz
faře, aby tař včiniti rácíl,

GaF3 mile © fimém pomýffenj: na ftolicy

biffupfFau (pramen. byl DDolfšané , „dle
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bral fe F Cýfaří, a padna mu £ nobám, pros
fyl oftavmičné, aby tobo pomýffenj bo zproftil
a na bodněgffjbo voznefl, geliřoš nebodným
febe poznámá, aby taFomý důlešitý auřad bo7
oné mobl 3afiároati,

Ale Ótto Cýfať , co před fe msal, gis
máče včíniti nechtěl, a tat tě neb nedtě
LDolfganý mufyl bifEupftvojRezenífé prídmau:
ti. Ču bneds welifým plefénjmd0fmébo
biffupiivvj dfs vmeden, 34 nepryšílibo Das
ftýře mybláfin a pofmécen byl, při Fterémšto
oubovoním gednání wffebo 30e sbromášděné“
bo lidu mraucně žádal, aby fe zaň Bobu mos
olili, gemu té milofti myšádali, by mobl foz
beěfměřeného fiáda medlé pramidla fmatého SE
wengelium pčenj páfti, a po ceftě Fřefťanfté
ooFonaloftí E (pafenj mefti,

-Be wffebo gebo paměti hodnéhogcdnání
bylo y to; že fmolil tomu, aby mwýmodfimj
Čefřé od Rezentfého práma duhoroního ofmo7
boseno bylo3 giš od těd čafů, gařš mwČes
©dídb nábošženítm) Fřefťanfřé rosffiťovvati fe
začalo, patřila země Čeffá m dudomníh me“
ced pod zprámu Biffupa Rezenffého, I pos
němadi den po dní Fřefťanftmo m Čebhád fe
ro3ffiřomalo, byloť orofiem tu potťebj Biffuz
pe, Fterýšby měřjcý rfdil 4 zpramomel,

Š těpřjčíny předneffena byla šádoft Da
pežowi, dařš vo žímoté (maté VYřiladyťečené

. get,
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geft, aby v Praze bifFupftvojzalošíti pomo“
IL Aby paf řádně m tom fe pofračomalo,
přifluffclo v taťé onébo nepmyšíjiho dubowz
níbo „Ddtýře, demuš 3práwa Čejté CýrEme
přinálešela, 10 tom požádatí, 4 poroolenj mý?
bledámatí, Dředcdolfgangům Tribal Bis
ffup Řezenífý , nechtěl 0D fmébo práma dudoronjhovoujtíti,| Rle08náftupníFagebo;
gařošto muže horlimého 4 dydrimofij apo“
tolířau pro rozmnožení Freffanffého nábošen“
(troj zanjceného, fiměle fe daufati moblo, še E
zlepfienj obce Přefťanířé a fpolecnofti mwěrjcýh

odotně fe £ tomu nařlonj. 2 ffutečněpOolf:
ganš wyplnil šádofi Čedůvo p zláfite Foyš
fe přefedcil, še fe to ftámá F vzdělání ná“
bošenftvoj Fřefťanftého, a E rozmnožení mes
rjcýbo lidu,

POolfgsně tedy byl Bifřup poflednj, E
geboš bijfupftvoj Čechové prámem oudovonjmpřináleželi,© Dročešnapamátřntébožpráma
oudoronjho byla gfku něřterá mjfřa vo Čez
báby daFo m Cbebfřé Fragině, Řezenířému
biffupftvojpřímtělena, a vo tóm přímtělenj 07
fřávoagj aš po Ones,

Chmalitebná vftanovmení, Frera3 zťjoil vo
Fláfiteře foatébo sEmmerama m Řezně, geft
patrný důřas, FteraF týš borlimý Biffup péz
čomal o dobrý pořádeř dudomenfirva a obcedubormný,| Óntumrdnídudomnížprámy
fvěřil Romuglboví, opetu tafomému, Fterýš

potom
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potom: mwporoěfři fimaté žímot fvůg ffončil,
4 tudy týš Flafiter povvčfří fmatého obcomání
doffel, A4mo tě tařé mo3dy pozůftámal,

Tařé faté porvěfři3de založeného dep
tifftého Fláfftera geft půmodce týž Biffup nás
bojný. 3 prmwřuzaložen byl pro Fagicý ofo“
by s potom ale 3 důležítýh přjčín to vfianor
mení změněno bylo, 4 vrocden záFon a ťebozlafmatéhoBencdyfta.| Brygittadceramýz
mody Bamorfřébo, ana tu raudbo deptišířé příz
gala, mwelmíto vítenomení s nábožným fmým:
žímoten oflawila, gjšžtam náfledomalo mno7
bo dcer panftýh a rodu Enjšetcýbo.

Poruffenoft Fřefťanftwa podlé m mezus
gjcýh Fragid pohnula Biffupa, še geft 3
Bamor něřoliřdubomníh myflal do Fonéjn
RaFauftýh bljž Erálorofimi Oberfřého, YTež
wmtom3 oFolj plenění Ounnůmo tomu oudbovmz
nímu mwyflanfteoj mnobé přeřážťy a přiřori
včínilo,

POolfšaný obrátim (fe Óttomi Cýfatir
pojódal pomocy, a nábošný Cýfať, aby tomu
nepřátelífému plenéní m ceftu Fročil, mýpador
vé fe zamezylí, 4 myflaným Fněžím autočifitné
mjfto opatřil, Fázal peronoft tať tečenau ŠlorozFomývradpoftamiti,| KTémcyřjFagítomu
bradu WDyfelberg,

Bodyš tak borlil YOolfžaný po zýfřánj
ouffj Aryftu, 4 nábošenítvoj Fřefťtanfféaby s

00:
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oobrým profpědhem voffudy (wůď zrůft bralo,
a mramwnofti fe 3lepffily, tuť vozníFla mélřa
mesy Óttau Cýfačem a BGindřibem Bnišetem
Baworffým, Fteráž tomu (pafytedlnému před:
ferošetí mnobýh těšťofij způfobila , 4 těmeť
ffřaftný profpéh m mwyvčoméní nábožšeníim)
zaftamila,

Cýfař Ótto fpramim fmá mogffa, tábl
do Bamor, aby Rnjše Bamorfřé Binoriharotil4Fupofluffenftwjpřímedl,| Provs
wearománj obecné zábuby, 4 melifého Errve
prolitj vimjnil VOolfaný to nepřátelítvoj 347
ftamiti, a Cýfaťes Binořibem fimjřiti, Čo“
bo ale domefti nemobl 3. a protož na ničem3
giným nepozůftémalo, než že ODolfgang buď
dýfare aneb Bindřícha mufý fé přidvšetí, Cý7
feť Ótto byl geho dobrodinec, a Šindřih
Dán země

Aby tedy ani dcdnobo ani druhého nes
rozbněmal, a tím zlým náfiedFům vwFřefťans
ftwu přiležítofti nedal, pomolal E fobě Fnéze
žimota příFladného, fěřím mu fimébobifEupz
fivoj, aby mjfto něg deg řjdil a spramomal,
fém pař odebral fe na mjfia pufté 4 tmamé,
profe tu oba 34 fmatý pořog a finjření těch
ormau Bnjšat očeFámage fEončení té vFruztnéroálřy.© Caofamotnoftiftogicýpuftine:
byla pobledu firafflivébo , oFolo nj fiály bory
tmaré a ffalnaté, a From obloby nebejřénic
tu ginébo videti nebylo, taF že 3 počátřu týš

(voa7
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foostý muž daFoby fe byl toho dimořébo mj
fta sbrožyl. +Dzmolalo tomsbrošení: „js
fa zpufilá u broznál předceale ne taf firafflie
tvá , gafo třpýtich fe (ydlo břjhum 2

prŠdena té tmavé 4 fFalnaté pufřině mus
fým fe roffebo pobodlného žimobytí odřjcy. 2
mofist gfeš mi předce milegfij nešli mjfto to,
sehož gfem opuftil, aFoež lidé geden orubés.
bo bleoj šřosytí a molý padá gaFošto občtfylnegffj ruřy,/l

LDolfang oranofti cefty celý zemolený
a vnamený, náramně šjžní fe trápil, Ču vz
deřim s fmau pautnícáu bolí m ffálu, 4
bned 3 té jEály prámen čifté mody fe myprey“fitil.© Omjnil.tedyWolfýanývfmatéfamotz
noftí tuto obýmati, aby fe ffryl před voffim
obcománím lidffém, Ale nebe gináče vfaudilo 3
nebo naleznauce bo tu m faufedftroj bydljcý
ffalní obymatelé, muže fmatého m poctimofti
meli, a potramau zaopatřili, Y wyftamili
tu, gaFž byl ždoal, malý Fofteljčeř, Fdež on
flušby Boží Fonal, a tem, Eteťj deg navofitěz
momwali, výenjm Eřeffanffým a froátofimi miz
le pojlubomal.

Ta tě paufftíofřal tař olaubo LDolfgang
až tato Rnjšata málčiti přeftali včínivoffemez
3) (ebau pořog, a byvfle příčínau, že otkmrátílfeopetdofmébobiffupfiwj.| Šebo
fiťeftné nawrácení bylo E voclíťému obecnému

pote
X
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poteffenj, on pař moBorlimém fmého Daftýr?
fřébo auradu medenj pracomati nepřeftámal,
zýfřavo fobe (roce (mých fměřenýh, milugjce
bo prámě láffau fynom|Fau,

A roffař gebo paftýříta barlimoft nes
woftabomala fe gen tolířo na ffťaftnoft liou (oz
be fiměřenébo, aby m Fřefťanífýh ctnoftech na
ceftě fpafenj profpiroal; ale mida, še m Fraz
vých vocodléřeřy Dunade mnošftro obymatelů
praměbo včení Bryftomébo gefité nepozná
w4, pffel tam, aby:s fmau apofitolífau praz
cý ge obrátil 4 £ mjře Gešiffe Rryfta přímedlyborle v dufli gegjh Bryftu zýffari,

LO tě tař borlímofti apofftolfřé neobmez
„sené počalo tělo gebo flabnautí a fýlu tratiti,atudobrýDaftýr00nemocympadl,| Dobri
Bteftané donefli bo do mefiecřa vo bořegffih
rařaufýh lešjcýho Dupinfu, aby fobě odpočíz
nuw ZDramÍ foébo nabyl, Še ale nemoc ocn
po dni vojcefe rozmabala, a borlivmý Sifeup
znamenal, šeby fFončenídebo žimota fe pří“
blížomalo, požádal fmýdh, aby bo do Faple
domácý fatého Ortmara donefli,

Lidé, Poyš o tom změdeli, že did las
ffamý otec 3 toboto čajhébo žírmota 00 měčné“
bo myFročitímá, záftupem brnuli fe E prjbyts
Fu gebo, žádagice aby E němu puffténí byli, a
fooatého pošebnání oborželí, WTeFteřjtu pri“
temní odpjralí tomu, -myfljce, abý muž fimaz

tý
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tý mobf pořodné odpočínuti mjti3 ale„dobrý
Paftýř pOolfganý Fázal gib pred fe přivefti,
řřa: „Bá dcy až do fimrti pří fmém fiódu
býti, nedť mídj mne vmjratí, (nad y m tom
pojledním oFamšenjbundugim mocy profpětil

Brzy potom v profiřed mnošítví lidu
věrjcýho DDolfšaněfmaté m Dénu vfnul, toz
tíž: One31 Řígna léta 994, gfa on Biffuž
pem Řezenífým 22 let, zanecham po fobé paz
mátřy záfIub voeliřéfoattofti, Ččlo pofedmi
dneĎd, 00 Řezna přímeslí „ a tu m Fláffeteře
foatého SEmmeramapoctimé podomalí.

Čýs muž fmatý, Fdyš gefité na tomto
fvočtéží byl, mnobo nemocnýh zázračněvs
3dramomal, 4 s dudbem proroďým byl obdazřen,© Ónpředpomědel,šeBindřidII.cýs
farfřé Foruny dofábne, gebo bratr Bruno Bíž
ffupem, a fefira 2bbatyfji budau,

Te den náš Balbin 4 Šruger |; daFš
prměřečeno, nobrš v fpifomatelé Fléfiteva ta
nazvaného (rare SEinfydl, fmedci)žeDol
šaný negařý ČA6mWČebád fe sdržomal. via
památřu tobo až po dnes vřazuge fe Fámen
mw Cbudenicýh, na Fterém3 gebo filápěge
vytifEnuté fe (patrugj.

Čařé pro tu famau památřu ftortj Foftek
na gednom vordu Eu poctimoftí fro. ODolfz
ganýa poftamený, geg3 dršitelomé téhož panz(tj
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(troj brabata 3 Černjnu poftamili, 4 8dobro“čínauruřauozdobili,| Cbtrégjtomuneřtěrí,
še to oFolí na přímlumu fmatého YDolfganga
vffeh zlýd a (fFodicýh šišal a bmýsu zbames
no geft, gefito prmé mofjudytu m bognefii
bylo, činimffe obyvoatelům (fFody roeliké,

Cobo ale nelše zapřjti, 3e m předefilýh
cafých mnošfitwj lidu na to mjfto putomalo,
a při pramenu modním, Frerýš bned 00 cafu
fmatého YDolfgangc počátek (můd 30e mé,
rozlicného vlebčení natěle fmém nabyli,

d0epffj zdmeř Chudenice řečený, gefř pos
čátečné mjfřo rodu brabat 3 Černínu , Fdež y
fe pobomámagi. 23 po dnes (patřítí fe tu
můje tař nazmaný pořog angelfFý, Fterýš
proto tař flore, proto še neFdy fe vřášal Žínz
gel m tém pofogi $Dumpredtomi 3 Černjnu,
napomenumw der) še třetího One 3 toboto fročz
ta na vočénojt myFročí, coš fe tařé ftalo,

YTyněgffjbo ftamwení a ozdoby téboš Foz
fřela, deft půmodceDan Jozef $rantiffeEbraz
bě 3 Černínu, geg3. byl dal léta 1717. rosffi“
řiti a pěřně o300Díti,

Památřa a meřegná pocta fmatébo VOolfe
danga teboážopět obnomena byla, Foyž opat
Fláfitera fmatého $Brmmerama YDolfšaně druz
bý, přidmím Šelandec, £ 3 Pradatic rozený

léta
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léta 1612. dne 27bo měfýce VWáge, gfa pos
molán od Cýfere Rudolfa 11,do Fláfitera Bez
roňovfřého, na památřu fmébo odbozu 3
mramoru oltář m Foftele fmatého KEmmerama
poftemil, 4 tu při tom fřarvenj oltáře tělo
fmatého ÚDolfganga nalezeno, a £ weřegnézmupocténímyftamenobylo,© Gebopařpříz

očtění E fmatým Patronům Čeftým, giž vd
ftarobylýh čafů podázý, a ctj (e gaFožto dz
ftupce Fráloroftwj Čeftého,
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Š dobročinnofii,dib3 byl Bindřib Čez
dbům prořázal , myfmobodim ge 3 rufau nez
pořádného držitele Čeftého mýmodftrvj, 4 fErz
ge Oofašenj papovonjřa 3 rodu Dřemyfloma v7
činé pořog a fmornoft w žemi, pobnuly gfau
Balbina a Bružera, že deg gařojto ochran;
ce národu Č efřébo p mezy domácý Eralovoftvvj
Saftupce přičetli, ač poffel wlafiné3 rodu VTe
mecého. 3 té tařé příčinyživot gebo tuto fč
mypifuge ) zvoláffte y proto, poněmadž mno7
bá gebo gednání a činění, gaFš fe m nájles
ougicým mypfání shledá, tařé na přiběby Čes
fřé země fe mftabudj,

Gindrihomy rodičové byli dfau inz
ořih mýmoda Bamorffý, « Bbyfella, dcera
Bonráda KráleSurgunoftého, zplodivofjebo
na bradě tak řečeném 2Jlaš léra 972, Fterýšto
brand le3j podlé reřy Dunag nedaleřo mějia Res

dl 3tj, $ ZN6e
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316. Kodicoměbned z mladi dalí bo na cís
čení Oyvena favoné poměfti znamenítým Bis
ffupům, totiž: Burgbardomi Biffupu FOeyle
ocsbcymfřému, aDDolfganýomi Bijřupu Res
zenftému „o něm mwpředefilém široota gebo
mypfání gednáno bylo; títo paf melební muži
mwedlibo F ctnoftnému šimotu F mvaronému
gconání y E voslíčnému vměnj, Fu Fterémuš
darem fbopnofti fama přiroženoft geg obdaří“
la, tař že nic nebylo, coby fe gebo mtipu nez
podalo a pílnofti nevftaupilo,

áfIcoFomé toho tať fifaftnébo včení4
ewičenj byli pravá nábošnofi » borlivwoft náz
bošenfiwi, láfta blížního, maudrá prozřetedl“
nofi ro gednání, 6 tjm gi3 Bindrib na demo
dal, Frerař budaucné bude favoné úcho pas
nománj, 6 něFdymfjecko dobré $ profpeffné od
něboj gaFošto od Yffocnáře, dOaufatife můž
protož tařé čafně na to pomyflili rodicomé gez
bo, aby gemu neweftu ctnoftnau 4 bobabogs
nau zafnaubDili,

$ wymolili mu 34 manželřu dceru braz
běte Syšfryda 3 Lurenburfu giménem Runz
butu, aneb gináče Šunegundu, pannu ctnáu
a vfilechtilau, degj obzvláfftnj pomaby 4 ctnoz
ftí pogaly gfáu owffem F láfce a mášnofti Gíinz

oridba, Foyby číftotu byl nežamilomal aa fobě
nepťederozal, že dce m panickém flamu zůz
ati, A voffařnedtě fmým laffamým rodiz
cům nepoflufiným býti, podrobil fe vůli fmýdh

rodi;
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rodičům, wema foběfiledetneu Dryncestu
Buneěunou 34 fmau manželřu, a tu flamili
fňateč manželftvoj 6 meliFau fiErooftnoftj.

Gindřích, dtě m fmém předferošetj mětz
ným fetrmwatí, goe E (mé přemilé newěfteé, a
oznamuge új, že fy předevožal ctnoft číftoty
zaĎhomati, Y předftsmoroal dir, gaFýby to
Bobu melice milý ffuteF byl, Fopbyroůli fmau
s můlj gebo fpogila, a mymolíc fobé ctnoft
čiftoty, gen toliFo m přjbušenítmj s njm žij
ma byla, .

Bobabodné Bunegunda bned m tom
(volila, vgifftugje; že botoma gefi m číftoté
pennenfřé šimot wefii, a s nim m fwasfuprřibuzenftrvjdo(mrtižimabýti.| Čatoman;
želíťá vmluma zůftala vwtaFomé tagnoflí, že
aní rodičoméobau těbto manželů doFoncenicotomnemědeli,| Čeprmpředfmaufimrtý
Ginořihb, Foyš Bunečundu, gaFošto číftau
pannu, 00 ruřau fmýdh prátelů odemzdámal,
mwyznal, še m (mém manželftvoj panicFau cí“
ftotu s nj zadbomal, aniž Foy 6 nepočeftným
poblednutjm gi poruffil.

Celá tedy KTčmecřa Řiffe 34 to měla,
šeby s taFomými ctnofimi obdařené Rnjže
zwláfité F tomu byl zřízen, a mymolen, Aby
gaFošto dofonalý panoronjE, nad celau Řifli
panomal, a fffaftneu včinil, Y ftalo fe tař s

$ 2 neb
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nebbyl Dán mandrý, rosffafný, bodotoný 4
tojtěžný, mnobé málřy meliFéffřaftně voymedl,

Boyž Cýfať Ótto IIS s finrtj 3 fměta fez
fiel, Bindřid RnóšceBamorfFé, 08 fiamůro rjéz
fřýh molen byl na Cýfaritwi, 4 léta I002,
mo VWMobucíForunomán., Proti tomu mwolený
pomfialí OrvafoFomé, totiž: $ečmann brabě
Símábfté 4 sPFmard Atargrabě VYjffenfté,obadydbtimffeabledaroffetébodnofti,| AleonffrorilgeapřimedlFupoddanofti.| Vieš
mnobém borffj byl Oarouvn brabě 3 Ypru,
Frerýš fpuntomam fe s VOlaby, bauříl tam
proti Cýfari, a mnobopotom, geřš 3 náflez
dugicýh příběbů poznáme, způfobil Bindříz
dowi nepofogům a nemolj,

SYtezytjm ftalo fe vo Čechách meliřé bauz
ření, a tu Binodřib, gfa E tomu dožádán,
tábl s fmým mogffem do Čech, aby pořog vsčinil,© Štalofepařtonatentozpůfob:

Do fimrti Boleflawa drubého fyn gebo
Boleflamwtobo gména třetí, Foyš Fnišetítvoj
Čeftého dofábl, a pro (man nemljonoft, 4
giné mady obdmage fe, aby fe lid nesomjbl,
a mjfto něboJaromjra nebo Olořiba na nj“
šetftvoj nepofadil, » vmyffil fFuteř prebrosný,
Obadma bratří (mé dam, poručil mým
orábům, aby Sjaromjra myřleftili, a Olořida
aby w lázní voufyli, PDrmnimu to, což tovřeutnéBnijšerozFazal,feftalo,| Óldrid

pař



pař bréním fe, 3 Idsně pteřl, 4 teť šímobytj
fwébo odránil,

Dáni a Drašané nemobauce déle taFoz
mého vřrutenítroj fnáffeti, poradiroffe fe, na
tom fe mefli, aby to zůřimé KBnjšeBolefIava
3 země mybnali; coš y fEutečné včínsli. Byl
tařé prámé m tont čafu něgařé Rnjše 3 rodu
Siomanfřého gménem YOladibogm Prase, 4
ten fe zaljbil Danům Čeftým taf welice, še
bo fobč nyní mjfto Boleflamwatřetjbo 34 Bnjs
že vítanomili,

YOvbnaný MBoleflamoobrátil fe do PDolz
ffa F bratrancy fmému , gcbošto fnažné 3a
to žádal, aby bo brannau ruFau do Čec prož
modil 4 na Fnfšetfiwwjvfadil. 4 tobo čafu
penomal tam Boleflavo prjamjm Chabry, Ftez
výš 3 peychy tytule Frálomftého všjmal , a pfal
fe Brólem, a byl tat nelidfťý, a zůťimýgaz
Fo Bnjše Čefťé Boleflavo.

Bnjše Dolfťédal fe vprofyti, 4 febram
přemnobo lidu méálečného vpřjmo s ním fu
Draše tábl, 4 prámě toho čafu LOladibog
vošfřonámfe, 3 toboto feta feffel. Cbtegj
tomu neFteřj, še byl mweliřýpjadť, 4 tudy fo
be živobytj vřrátil,

Čechové domniwagjce fe, še Boleflavw
mjrněgi s nímí naFládati bude, 4 zúrimofti
zanechá, pro odmrácenj zábubné wálfy příz

damffe



86 ==
davoffe bo, ne Pnišetftroj opět rofadili. Ale
zmepylila ge melmíi naděge táto, Wieboť čafu
gednobo rofieecřy bY defito gebo 3 semč my
puzení nepmětffj přjčínau byli, E (obě fwolkl,
a ffrze Oráby fmé zajmatí a vímrtiti dal,
Cařé fivé bratíj Jaromjra a Oldťiba y s
matFau Ocmmau 3 země wybnal, a gednomu
Dánu 3 rodu OrfforofBého mečem blamu na
doměrosťam, tař bo zamordomal,

Byli pař Dáni VOrffomcomé tebddž mw
Čebéh rodem šnamenítj y velmi mocný, 4
ten, Foošby proti ním něcozlého včínil, aneb
gib byl vrazyl, gifté pomířynevfjel, a té v
bodné mjre zaFufyti mufyl,

Y „poffali oni tedně pofly fmé d0 Dolffa,
4 fnašně Bnjšete Boleflama Polfřébo 34 to
žádadjce, aby gib 00 taFomého vřrutnířa mý“
fmobodil, ď demu priflibugice; 3že deg rádií 34
Bniše 4 Dána fovébopřigjtí htf, Dn to pos
felftvvjvodné přídavo, gím přípoměděl, že
gib požádéní wyplniti dce.. Brsy pos
tom poflal 00 Praby pofly: fmé F Bolefla“
mori, gebož přátelfřyžádage aby E němu
ofobně přígel na mjíťo při branicýh demu
gménomané, žeby s ním o mec welmi důle“
žítau gednati a fmluvoitife dtěl, 24.Foy3Bos
leflaw přigel na vrčené mjfto, tu 00 Polářumelmipříročtiměrojtánacténbyl.| +oned
pař po obedé 3 rozfazu Boleflama Polfťého

dat
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dat 6 offcpen byl, tař še gemu obě oči náfyle
ně wypibli, a mfjebo zrařu geg zbamilí,

Ka to Boleflaw Polftý s lidem fivým
málečným, Fterýš giš £ tomu přibotovvenbyl,
bral fe do Čed a vpřjmo Fu Drase pofpibal,
Pražané demu mufyli bez prodlení brány otez
wříti, a na brad vweflí, 4 tu on 56 Bnjše
Čefté a Dna mybláfyti fe dal.

LOvbnanj bratří Boleflamomwy 4 neřteřj
mlaftenfiti dobře fmcyfiljcý LOládyFomé zatim
fe vetomalí d0 Barmor, bledanjce v Cýfaře
Gindřiha pomocy a zeftání, aby fe potlačez
nýdh vomauti vácíl,

Cýfač vmášim v febe to bespratvja finés
loft Polfřého Anjšete Boleflama , a obámam
fe; aby gefité dále na Řjíji Ačmecau nefabal,
vmjnil Boleflama 3 Čed wypuditi, a Jaro“
mia gaFošto dediče tobo Rnjžetfimj 00 té 3e7mězafeprveftí.© ČaFtedymwypramilfeten
tosffafný a fpramocdlivý Cýfať Gindřid da
Sas, Foešto rytjčům. mým fwůg vmyfi mys
gewé, rozFásal, aby.fe lid málečný v SterzfeburFasbromášdil,| inépafmogfťoaby
fe wmBamořih febralo, a tař aby 3 omau.
fitan do Čech mpadnauti, a tobo nesbcdoného
Polářa ffrotiti mobl,

„Aa Labi mnobo lodj připramití dal, na

Fterýdšby (c fipjše « diné potřebné ot, n6Oor4
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borumózytimobly,| Doručiltařépřestu
refu mofty pološítí, 3 čebož Faždý negináč
myflil, neš šeby Cýfař do Fužic 4 d0 Dolffa
tábnauti btěl, a to proto včínil, aby Boles
flaro nemedel, Fdeby fimé přípramy F odporu
oelati měl, Ale nenadále obrátim fe Cýfať s
wogffem fmým vpřímo do Čed mtrbl.

Boleflam otažení Cýfaromu zmedčm;bnedfesbogomonjFymýmiF téftranéobrátil,Ftes
rau nepřátelé gebo do Čed morazyti mjnili.
Šnamenam že F Šatčí fe toci, ofadil m lefe
GmrFomina řečeném geden mord něřoliFa tí“
fýcy fiřelců , aby tudy Ytémcům přes borytábnautízbraňomali,| AleCýfařmwypramil
proti ním brněníma lebFami oděný lid, Fte“
rému ffiporé vífFodití nemobli, a tať ty ftťelece3mributobofebnali,| Číoděncynapred
tábffe oftatním přes bory, ač dofti 3 olauba,
ceftu proříeftili,

Šatjm pat Boleflam na záfeFy, Fterýd
tau firanau nadělatí dal, fe zpolebage, ani
tomu vočřítinedtěl, žeby fe tudy Ytémcy přespramitimobli.| DropomčdelFnezgcdenpří
obedě , je diž Ylémcy fFutečně přes bosrytábnau,© gemužBoleflamodpověděl:
na věru, FoybygaFo žáby po zemi lezli,
fotmaby fe do Čed doftalí M A zagiftě tať fe
ftáti moblo, ale melifá brdoft 4 bezpečnoft
Bolefiaroorma gim mnobo té práce vlemila,
STeymjcemu voffařm tom tažení pomobl ja;

romjr
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romijr Rnjše Čefťé. Cobo Cýfaťs znamení“
tým pluřem mogffa fvébo napred mwypramil,

+8 Čebomé mídeuce, že Bniše did Zjaromjr
fém ofobně přítomen gefi, a še geg Cýfať na
ftolicy Fnišecý vwfadití dce, meliřáu 3 tobo
radoft měli, a Doléřy opuftivofje, F němu
fe privazyli,

YTřezytjm Cýfař měfto Šatec lidem fmýn
ofadim , Fteréš měfto mnošftmjm Dolářům 05
fešeno bylo, bez prodlení Jaromjra e mýbor“
něgffimmogffem a s Čeby, Fteřj fe bo přís
ovšeli, E Draze mypramil, aby tam Boleflaz
ma PDolářa zadal, „Aneb zabil. Boy3 gemu
poflomé oznámili, že Cýfarfiti s „Jaromjrem
na Prabu tábnau ; welmi fe vleřl, neyvvjce
pať Foyš víflyfjel, še fe Čedomé F „Jaromjroz
wi brnau, 4 gebo radofiné mítagi, (Ču mes
cy (mé melmitjfje fporádam, F autěfu fe dyz
ftal. © půl nocy flyfie, še na VOyfichradě
Drešanům zmony znamení odmagj, aby fe na
Polářy obořili, tu Boleflsm na Fůň wfcdna,
s mogffem fmým předněgffim fe na vtjFání
dal. Oftatní Dolácy dtjce též vtjfati, od
Pražanům fforo mfjícEní pomordomwáníbyli,

Ta zeptíj vánoŠJaromirs mogffem fmým
aš F famé Draze dorazyl, OÓbymwatelégemw

brány otemřemífe, hrnuli fe 3 měfta proti né“
mu, Geg s wefelim rojtagjce,: 4 s meliřým plez
fónjm do mefta vmedauce, YO tomPílyfievofie,

še feCýfačE měftubljšj, Bnjžem ©raz
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Drašany až 3a brénu demu wsřřjemefili, a
tař geg do Foficla fw. Biřj na brade Dražší
ffém vvocoli,

Cýfať po myFonání gobošnofti fiwolam
Dány, vOládyFy a Dražaný tu v přítomnofti
gb Jaromjra na FnjšetfirvjČeffé, aby voffez
bo práma e důftogenftvoj Enjšecýbo tař gaFo
otec gebo BoleflavwoI,, všjmál, potrordil,
Cu smolali LOládyFomé, Dání a Pražané:
„My tvérnofť Fibugeme fivému řádnému 2Býrmos
Du, ať dlauho fifaffné panuge. A taď Čeho“
mé pomtocy Cýfačomau Polářy 3 země mypu
dili a opět fmébo wlafinjho Anjšete 3 rodu
Dřemyfloma 36 Dána a Reditele dofábli. Čo
fe mffe ftalo léta 1004, měfýce šářj. BteraE
fe potom mývoda Břetífjlam 34 to bezpravvj
a fiméloftDolářům pomítil 4 gid melmi přjz
ně „potveftal; a tudy Cýfare na fe popudil,
rv žimoté Prašíťého Biffupa Šewéra ginaf
Ofebjťe, giš řečenogeft,

Do tom mnobém nebespečnegffim tašenj
vozal pred fe Cýfať do VOlafťézeme, aby tam foz
Fa fmébo a buřičemýffegménomaného farduz
na brabé 3 Špru potrefial, Fterýš fe diž mw
Dámyi Forunomati dal. Ule GŠindříh brzy
bo ffrotil, a mšam mefto Dátovi, přivedl
bo Fu poddanofti.

Te zpronevěřil VOlaffj(puntomali fe
proti Ginořidomi Cýfači, a wyrazyvoffenaň;

m
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m tom měfté bo obříjčili, Ču bylo s Jímobyr
tim Ginořibomým na mále, nebo půmodce
tébož fpifnutj zmocnivofie fe přjbytřu, Fdež
bytem byl Cýfať, 3e voffed ftran daFo vstez
Flj tam fe brnuli, Ččlefná gebo firáš oroffem
žeť gím brannáu ruFau odpjrala, ale dofti fylz
ná nebyla vozteřloft gcdidb přemocy , zwláfitě
že giž nepřátelé E zapálení prjbytřu Cýfařoma
ruřau foýh přilošíli,

DO tom tař nebezpečném oFamšení 807
Ma zpráma YfěmecFéhoWogfFa, genž před
měftem polem leželo, že dobrý Cýfať Binorib
žimotem gift není, Rydle do měfta fe brnuz
Io, a mečem 3 nebespečenftrojžímota Gindric
da mytrhnauti vfýlomato, a fyce v té dobe;Foy3díšponěm:metabýtimělo,| Euobor
tivoffe fe cýfařfiti na slofiné obymately, pořád
re mordomali, taf šebybyli ani gednobopří
žimobytj nenecdali, Foyby fm Cýfař F toz
mu příffed, oftatníh neodránil, Žíno $ tém
půrmodcům tébož banrřenj voelifomyfiný Cýfať
propůgcil milofti, ter profýce o mitoft mwFoz
fřele fe vřryli,

Čaf Fdyž fe dálo, Fněžílmo m průmos
oném rade 34 Fřjšem Fráčícý bralo fe F Cýfa:
ti, 4 s pobnutedlnau řečíteď žádalo, -abyše
lcýmu fméhbo prominční miloftimě odpuftil
meěftu9 obyvoatelům,

Čo
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Čo flyffe dobrý Cýfař, počal flscti, a

fMjbil, gefřliše vocdlé flibu fowého wěrnými pos
tom zůftansu, že gim tobo zlébo nifdý příz
pomjnatí nechce,

Spifomatelé Bamorfiti mypramudij, še
Cýfařv veliřé poctimofti melfvatýh Giřjbo,
VOamřince 4 Udryána, a pří Faždém (mém
nebezpečném předferozetj 00 odraný fe gím
poraučel. Drami fe, še tito fimatj midéní
byli ná tom příbytřu, Focš Cýfař m Pémyi
to nebezpečenítmwjfmého života poftaren byl,
a fiřafině 3 něbo mymásl,

Čo fe ale giftotné mj, že Gindřid těh
to třj mučedlnífům Bošíh weliřým ctitelem
byl, a dí o pomoc žádal, Fdoyřoliněco dů7
lešitého pred fe vozýtimíjnil, Radírus m fmém
fpifu fčdéj: Cýfar Ginodrib Fázal obrazy těb
Omatýh na mogenffýh praporcýh mymalos
rvati , 4 mage 00 boge gjti, meč fmatého ZÍ
oryána pred febau nefřídal. Dále pramjtýš
(píforoatel y ros FolifráteFoli mogfťo Cýfařo:
rvo blaroní bítmu fedfti mělo, vozřázal nás
bošný Cýfař, aby bogoronjcy neyprmé £ fmás
tofti froatého přidjmání přiftupovoalí; 4 ně
bogifití bítmu s modlitbu a pobožnýmipí:fnémizačali.| 2ÍprotožtýšCýfat,doFládé
on, vojce$ pobožnofijnešlí zbraní nad než
přátely mými fvjtěsyl,

Royš
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Royš tař fořa fmébo Daroupna m YOlas

fficb fErotil, a LOlacby Fu pofTuffenftvoj a pod:
oanoftí přivocdl, tařé Refy 3 Apulie a Ras
lóbryc, činimfje mnobé nátíjřy a pronáficdor
wání Rimffému PDapeší, vypudil.

Ca pronáfIcdomání, Fteréš Dapeš y taz
Fé od puntomnířům buříče $Oedryána (nafiel,
byla tař nefnefytedlná, že přinucen byl 3 Rjz
ma odegjti, Čjm čafem feděl na ftolicy Der
trorvě Beneš, tobo gména ofiný, a tín blez
dal pomocy v Cýfaře proti fmým nepřátelům
a tařé oj oboršel,

Cýfeť zmocním fe Apulie, přivocol F toz
mu PDiady , že od něbo pořoge žádali, a tu
zafe pořog m Římě způfobím, Dapeše na gez
bo fiolícy dofadil, geg3 3 močénofii Dapež sRimffauForunauForunomal.| Čobopařměz
oční vřjfluffj, še 3a tebocyfjjh čafů Cýfafomě
na dmogj způfob Forunomaní bylis m zemí
YTěmecřégařojto Cýfať fiémeďfý, a gařoVOlafřýreVOlajfich,| Dotomtopoflcdním
Forunowání flaulí gen toliřo %jmfitj Cýfařoz
té, ač v rařé LTčmecfitjArálovwé flomau.

GaFo pat Ginorid Cýfař Čedbům ffrze
Oofazenína Fnišetftoj Čefté řádného mýmody
Ceffého platné poflaušily taE tařé m Dbřjd,
procda tem. Fřeffanfté náboženfimi , welis
Fýd (obč záflub roydobyl,

Gins
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Gindrid tedy, aby Fřefťanífénábošen:

firvj do Dberfřé zem? vroedl, ageď tu mfftis
pil, feffru fmau Kbyfeliu ginat Gifelu Králi
Vberffému Šftépánomi 34 manželu dal, a
tať. fErzeten fate manželfiroj nabyl příleší“
tofti, 3e tam vvyfial mnobo apofftolířýd mus
3, Freťjby zafIepenéinu pobanftroj pramé vs
čení fmatého SEwangelium zvočfřomali, we
vojče Kryftormy a m fmatém gebo náboženíimj
pobané myvčomali £ 00 modloflužebnofti 007
medlí,

© tafomau metanu borlimofij přifpel
Gindřid Kemecřé řjfjí 4 podlé mezugjcým
Fraginánt,- V ftalo fer še národ dimoFý a
barbarfřý, včíně mpad d%0Wěmeďé země,
mnobo Foftelů pobořil a m říčeniny obrátil, a
Biffupa 3 fmébo (pola bíjfupfřého mytifřl,je
wffecfo Fřeffanfté nábozenítmi počalo Flefatiabyneutí,| Ginorid,šeletoboofudu,3bor
řené řofiely a drámy zafe znoroa myflarnil ,
a sFašená DifEupftwj wyzomwibla založil, gas
Fo. m Oyldoesbaymu, m Děemjně neb Vffagodec
burFu , mwOfirasburfu, a fem tam wice, 6
že tato DifFupfimi opět fmé předefilé fIžvy
nabyla, a ffutečně že dfau, 34 to magijGin:
ořibomi mocně OcFomati.

KTeprojce pal má co děřomatí BŠindřiz.
ebomi biffupftwi Bamberffé, Fteréš týž melcz
fiavoný YWocnáť bobatě nadal, a roffecřo fové
oedictj, gebož byl dedil po CýfařiBrtorvi III,

o4rem



darem mu obětoval, ano y fiat wlafinj mo“
bowitoft ; neposůftarim po fobě žádných děs
diců, po fmé (mrti gemu měnovmal.

CaFomýh záfluh 3 obledu rozmnosomá:
nj nábošženítvojodplata byla tato, še geft ffčez
fině panomal, a 08 mffehotémeř národu másženamilowánbyl,| Čařé(emčafioPráre07
Fufyl s nebe požebnaného aučínřu; nebo čaz
fu gesnobo navofitjmim Fláfiter Kafynftý tof
fe voznemobl, že diš fe o gebo 3dramj docela
podybomalo , a mffař mímo nadání Binoridh
podimným giftě způfobem predefilého zdramwj
zafe nabyl,

MO gebo fauFromém. šímobyti nacházýfeytoobzmláfitní:© Gindřihgařaujyzár
limofij podgatý, počal o mwěrnofřifmé ctnos
finé manšelřy pobybomati, gařoby fwmémumanželifeproneméěřila.© Bylopařjatedčas
fů m obyčeďpmedeno, že gifté pobybnoltí
faudem nebefřým tař nasmaném fe ofpramedlzřomaly.| Atoofpramedlněnípozůjtémalovo
zFauffenj vřelé roody 4 obně,

Čen, o Fterém3 fe pobybomalo ancb
oomnjrmoalo, tařélíby m ffutFu tafFomým byť
A fe m něčení tagně přečiníl, mufyl na nabé
ramena rub od Fotles mařjcýmodau naplněz
nébo mzýti, 4 nebo bofýima nobama po reřazmémvbljdoditi,| Gefiliramenaanebnoby
od obně poruffeny nebyly, tuť byl 34 nemíní

nébo



ného wybláffen; ftalolí fe ale na opař, byl
tobo mínnen, „Ammedlépráma treftán,

Bunešunda, dtjc fivé newinnoftibádj;
ti, a ta zárlímoft fmébo manžela přefrocdcití
ocbotně a dobromolné tafomému zFaufienj fepodrobila,© Cofeneftalo?| Bunegundapo
vbli řečamém bofýma nobama vfřamicně fem
tam Fráčjc, nob fmýd obném neporufiila 4
nepopálila, a na taFomý způfob ta panj ctnos
finá a nábožná neminnoft (mau zťegmé 007
řázala

Gindrih panomeal 43 d0 léta 1024, 6
one „I7bo Čermence fmatě m DĎáénuvínul,
gegš potom Dapež SÉrodgenIII., léta II52,
mopočet Owatýh mložil, Cýfař a Brál Čez
ftý Barel IV., mage fmatéhbo Ginodřriba v
rveliřé poctiroofti, Fody3založil nomé měfto
Drašíťé, tařé Fu poctimofři gebo Foftel Fásal

oftamicí, a teř památřu gebo mibec vweftí,
o mjíto, na Fterém3 ten Foftel wyfiamili,
přinálešelo něFoy Přišovonjclému řádu s čer“
menau bmězdau, potom léta T351. 34 farní
Fofiel mwy3zOmjšen, A řečeným EříšovonjEům
Dán byl.

VYrelibo tito duboroní m fmém dršenj
a3 do čafu Sufyrftého bauření, a po čaje do“
fřal fe těm, genš pod obogjm přigímali, tozti3,aařšfemibecrjFá,Utragmiftům.| Po
nid opět byl tu Farolicý $arář vfřenovoen 4OY
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Foyš fe léra 1632, Šasfomwé měfta Drašftého
zmocnili, přifjel oo vufau Proteftantům; afý
ro roce, Pdyš 3 Čeb mypuszení byli, opět fe
tu Fatolicfftj Sarářomé ofadili,

Cýfať $erdynanod II, daromal Fofřel (ro,
Ginořiba fe vofijm prámem a řjsenjm Prašr
fFému YTragiftvátu aneb mefiffé radě, a 0d
tobo tařé čafu Fijsovonjcy Oršetí bo přefřali,

ša čafu Sfmeydffého obležení Praby léz
ta 1648. nepřátelé něFoliť obnimýh Fauli do
Foftela fe, Binodridha, ač be3žznamenité ffEoroy,mbodilí,| Tapamátřutobogefitědmě
Faule moe30i tu fe fpatrugj, Yfa proti tomu
m čas obležení Drufřého léta 1757 mnobém
mětffj fffody trpěl; tebdáž pět obnimýh Fauz
l From a na latjh Fridlice prorazylo a pobor
rílo, bodiny na voelřéměší obeň zanjcený fpáz
lil, a přítom Ora pamětní fIaupomé na břbís
tomě zFážu vožalí,

BDÍ 3tj+ G
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ffmatébo

Rorberfa,
Aafládatele Fanoronjefého řádu Dremonffratens

ffébo, a Arcpbiffupa řagdeburffého,



S ose narodilfemBlewffum měftétaď
řečeném Oafen, gebož rodičomwebyli rodem
znameníti, a píjbuzní mnobýd flavonýh domis
Fnišetcýh. >

V ffecfoj coš gen přídemného a ljbébo
můž fe pomyfFitipro zamedení mladjřa na tom
to melířém oboru fměta obýmáégicýbo, bylo
téměr s přirozenofij fTorbertomau fpogeno p
tař še fe 30álo, gaFoby YTorbertomi voffecymoezdcyffjrozFoffe34podjlbýtiměly,| Gebo
Fráfná těla poftama, genž Fpřígemnoftí a náz
Plonofií Fašdého vmsbuzude s bíftrý mtip, $
tými (fetowaryšftmo obrmefeluge;bobatfij
4 w3ncficnoft rodu, Fterýš vvffudy m mwášno“
tří geft; wifeďo to gi3 předoznamomalo, že
p proftrcd fměta rozFoffj týž fpanilý mládenc“
ceF feoébo fitefij nabude; 4 což den F vtěffenj
debo myfli býti může, F flužbám botomo buz

O6
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de A w ffutfu nebylo gináč; £Torberta,
podgat gfa mffemi radofimi a rosFoffini, fooos
bodnoft můle tař bo zarmocdla,že ctnofii nezaz
miílomel, 4 gen toliFo foctfřýh Fratobvojljh
fe přídršel, myfle, že m tom famém mffecta
blašenoft žímobytj foébo pozůftáma,

Přes to ale přefemffecfo YTorbert přes
dce pocýtomal geřéfy náElonofti F flarou du:
doronjmu, ©Bcborodičové hleděli voffemošně
eg vo tě náFlonofti zabhomati, Oomnimagjce
fe, še gím to E welifému poteffení y Fu pos
ctirmofti celého vodu bude, Foy3 gegijd fyn E
oudbormonjmu ouftogenftwoj přigode,

ša tobo čafu Arcybiffup Rolinftý $rýs
ovy byl v meliřé pomefti flaroný drmorem,
KTorbert; gfa mifovonjE mweliřéfiErooftnofti a
což meliřého m oh líoftýh bylo, odebral
(e E nemu, aby s fmýmí přívozenýmitěla 04%
ry Fašdého zýfEal E naFlonoftí y E podimení,

2 futečně dofabl tobo tu, po čem dy:
dtil; ano y fám ArcybifEup pro gebo přídem:
né a lidfté mrarvy roelmi. bo mílomal, a tudy
fe ftalo, še Omoťanéa ofoby fiamu panftého
tomu mrámwnémuy písemnému mladjřu fTorz
bertomi (vé přátelítvoj občtorvaly, 6 s febau
oo tomaryšítma brámaly,

Do nedlaubém čefu nesdálo fe WTorber
tomi měfto Zoljn F tomu Odoftatečnébýti,

Foe3“
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Foe3byfeochomarnoftizadofivcínilo.| Gfg
on tedy tu mofied rvefelofti a rozFofij fýt, vr
mjnil Tawonegffjbov fiFmoftnegffjbo mjfítaty
bleoámatí, nebo debo wj$dydydticý dub po
flároč toboto fměta; což den v neyretfjj daz
(nofti bylo, tobo fobě žádal,

Palác Cýfaře Gindřiba V. bylo mifto
voeliťé fiErmoftnofii, a gafnofti fe fimegicý,
tař še tenPráte mwcelé SEmoropénebylo mu ro“

mno, fforbert, aby tu wetffibo fitefti a máš“
nofti doffel, nemefffal té prilešítofti, a rýble
E cýfarfBému Omorufe obrátil,

Šde m nadegj fiménebyl podroeden ,. nýz
brš sýffatofobč s fimaupřígemnofij a mraw
noftj láffy Omočanům , mfficEní geg milomali
a mážili, a tu gcbo ofoba mezy panftroem a
vytjiftvoem: byla gaFoméř panugicý, on pať
přítont ničehoš nemynedhal, cožby debo rados
ftem pobodlného a přigomného.býtí nemohlo,
©$cbo přátelé, Fteréš 3 bognýh příámů fimé
mobovvitoftí F (mé fivanč prirocedl bleoeli (az
fu s přilešítofií, aby gebo náruživoftem TD
tom poflaušiílí, gaFž byl foběšádal, 4 rušný
ou s fInofoftmirozimanitéboživota oplémal,

Y fřalo.fe, še gconobodne vmjnil YTors
bert s Ormémafimými tomaryfji na deden brad
panjřý wmygectí | aby tam wwefelé Frato“droflevšjtimobli,| DenbylFráfný,alibé
poročtřj denní parno (nefytedlné činilo; a můní,

3



204 ===
4 ořolo ležjcýh zabrad občerfivoomalo. Body:
tak mefelé neFoliř bonů cefty včínili, tu 30a:
feFa tmavý mračna 3 bor myflaupily, 4 Oťj:
me než fe pomyfTití moblo, po celé oblose f
roaffitíly,3 nícbš ftrblo fe bíjmání s třejEotemftrafilimým.| KtadarmoYTorbertstomaryff
Froapil Foně, aby brozycý bromem a blyfřá:
ním bauřce vgel, nebo gi3 baure brosná ned
nimi ftála, a bleyfEáný, y nebe otvojráníbys
lo jtrafilimwé,

DO tom oFamšení brom vdeřil, 4 ble“
ffot rozrazyl tomaryšítmo 08 febe; tu YTorz
bert gařo omémený s Foné dolů fpadl, nes
ročdů nic co fe s ním dčge, Čomaryfji cefty
na myfli sočffení, nemědělí, magjli zplaffené
Fonč Ovšeti, čili na zemi lešjcýmu $Torberto“
wi s pomocý přifpeti * |

Po malé dwjli YTorbet, gafomeř m
temnofteh fmé zFázy bleffém ofrojcený, aby
fvůď rospuftilý široot změnil, Foy3šE fobé pří“
ffel a ftrab bo opuftil, bned poznal aučinFus
gjcý mocnau ruřu Boží, a zvolal: Dune!
trvá podimná moc omráčila mne 1mmráfoté mýh
nefilecbetnoftj3 ten gen, co činiti mám, aber
tvých milofij hodna fe včinit!"" A tu bned oz
brátil, 4. gel nazpět do měfia, ač broznábautřabauřitídefiténepřeftala,© Ódtědwi“
le na nic taf nemyflil, neš gafby fmůg žímot
zimenití a polepffiti fe měl, a FteraFby 34 fmé
přečínění pořání čínil,

Prw
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Drrvnj tedy široota gebo změna byla, že
fe odřeřl mffebo zlého a fwůdného tomaťyšr(trva,| SmwůgftFwoftnýanadbernýodém3
febe flošžil, a obleřl fe m tafomý, gen3 mnel
podobu mrarmonépoctirvofti r pod Fterér3 nos
fyl Foffilíšjněnau, aby meFoft a dbaulofiivoofi t(z
la fErotil, CaFé mjce nepošíroal pofrmůfiFrmos
ftnýb , den toliřo těmi (pofogen byl, Fteřj
byli fPromoněgfij, royftéjbaro fe roficho nářladr
nébo Frwafu; a fmé obydli, Fteréž prmwés
marnáu oFrafau fe fiFročlo, zmenil m mjfto
foatého obcomání,

Aby pař před fe mzatém gednánj mětz
ffj doFonaloftí nabyl, wolil fobě ftam duchos
mní, 4 tu počal přemevfiTeti, gaFby neylépe
E tomu důležitému powolání mobl fe připraz
miti, a E tomu potřebného vmeěnjnabýti,

ŠimwotFláffterní 30á[ fe mu býti E tomu
nevprofpefinčgfij, protož tařé oddal fe mu fe
vfij ochotnofij 3 a tu voOudoronjm premyfilo<
mwénj, ro pobošnofři fe cmičenj a těla fmébe
m flušebnoft podroboméní položil záFlady rezbolníbožímota,© GaFoalebylmtipu-bofiréz
bo, a přírozenoft obdařila bo welifau fbop:
nofij, tať tařé m Frátřém čafe podopil rozz
líéná vměnj, zvoláfité pač m vménj teologi
cFém aš Fu podímu melice profpjmal. A to
byla tařé příčina, še gebo. včítel a předftaz
voenj34 dobré všnalí, aby geg, gafš byl id
dal, na Fnešftvvj fvoctiti Oali,

Kor:
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YTorbert tedy na Fněšítj byl pofmecen,
a obětomal Bobu prronj obět mífe froaté s taz
Fomau borlímofti, že wffifní tu přjromnj sPoataubáznípodgatibyli.| Zlenatomnes
bylo gefitě dofti: nebo Yforbert, FoyžfEman“
gclium při této froaté oběti přečetl, tu obra“
tim fe F lidu, počal o pomigegjcýh měced
a marnofti fměta tohoto s pobnutedlnau rečí
E němu mluviti, 4 přitom famého febe 3a pri“Flaopředftamil,© Čuwfjiní,Fterjflyffeli
bo tař mluvítí, fisamýma očíma polepffenj
fiwébo života flibomali, a činivofjepořání Boz
bu s fEraufieným frdcem fe obracomoali,

"YDtařomé přifnofti šiota medl Vforz
bert žimot nábošný v příFladný vftamičně; 4
abym fié apofitolfřéborlirooftivšítečně poFraz
čomati mobl, voffecEybodnofti a vředy, Ftes
rému3sbyl 2rcybijřup Bolinffý medlé neFdey“
ffjbo přátelftoj 4 náPlonofti obětoval, od fez
be savorbl, proto je fy vmjnil, še dce s fmým
vécním a přiřlsdným žimobytjm zEažené mraz
my Breffanůro napramiti, a E ctnoftent voe“
Tjcý, genš gfau voc mjře melmi vftydli, vozbus
Z0T0ALÍ,

LDedlé tobo tedy pafptedlného pmjněnj
odebral fe s drměma gefitě dubomními do
Burgunoftého měfta, gemu3 tjFali GSyles,
m Fterémi fe 34 tobo čafu Papež Gelás II.
zoržomal, 2 Foyš mu fmůg aumyfi fmatého

dedná(7
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gcdnánj přednej!,požádal bo,aby pomolenjm
gebo mobl E apofftolfřé prácy "příFročíti, 4 to
co vmjníl, voyfonámatí,

Dapež meředným fwým liftem Kforber:
tomi plnomocenfivoj propůgčil, aby mmffudy
fiomwoBoží bláfal, a přitom tařé napomenul
mffed Biffupu, FocFoli byloby tobo potřebj;
aby Yforbertomi m gebo předfemzeti pomoc
nau ruřau přífpeli, JÍ tu mage fTorbert E
tomu flufinébopráma a mocy, mdubomním
myflanftvoj počal pracomatí, Frerý3 odreřnafe
voffed tela fmébo pobodlnofti, na fmaté žij
mota prjínofti myflanftwj (vé založil,

Ón m té neytušífj zymé bofýma nohama
mjfta obbázel, po myfoťýd borád, Fdcš množ“
(Ej (nebu leželo, Fráčege, na pufted mjftád
obymatelům flomo Boží bláfal, a Folifrátes
nemalým žirmotafmébo nebezpečeníivojm 3 těh
bor fe do audolj blubořého (puftim, lidi dí7
mořé m fmýd mramjh namfftemwomal,nebó
mraucý gebo žádofi, duffj Bobu zýfEati, přes
mebala roffecFo,

ČaF fe ftalo, Fdý3 fe bral Wforbert da
Poytu a Brleanfu, aby tu dle pomolání fivé“
bo lidu tvrdému, 4 m tom oFolj podlé fmě“
bo pološenj z0iočilému nécním (mým mob
prifpeti, a £ mramům Přefťanftým msbužosmati,| AFoyšmezylidtenpřifjel,dobrorí.
mým předložením F ctnoftem Prefkanftýmgenabí“
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nabízel,© (Gebotedyfjbámljdnofi,.privozená
přigemnoft , zmláffté pař príFladný žimot toz
Jíř aucinforoal, še práce gebo dáremná nebyj
Ja, a líd ten po mffj čafy zatvorzelý y trors
Doffigný přidal včení a napomjnánj YTorzBerta,| GeboFásanjslepffiladívvoFofiimraz
wům3 a je mílomali geg gaFošto dobročíní
nébo otce a přítele, tafomé tu doffel mášno:
ffí a náFlonofti; 3e roffemu tomu. mile fe po:
Srobomalí, cošťoli 08 něbo flyffeli, a flyfijce.
bedlímé zacbovoatí ffibilí,

Čo flyffe Kyonjřý Bíffup Bartolomég r
Frerať pro rosffitení nábošenítmj mnobo do7
brého $Torbert čínj, pomolal bo E (obě, 347
Dage, eby pří něm suftal, a (polu s ním w
oudboroníh pomínnofieh pracomal, YTorbert.
víinivmotař, s melířFýmprofpéchem nábošeníimj.
Fřefťanfté rozffjřomal, wfftipomal y vtmrsos
mal. A Foyž mídel, še gebo duchovoní práce
meliřýh geft aučinfů, požádal Biffupa, aby

tu povolil na gedné pauffti Dljše odtud Fláz
fiter myftamiti, a něFoliE tam Dudbomníd 07
fob vwocftí, Fteřjby tu, gaFošto m zářladné
fffole (pafenj blížního, wmprácy apofitolfřé fe
voičíli A w pomolání fmém profpimalí,

A Foyš Biffup tomu fvolil, LTorbertna
to mjířo pufté bned fe odebral, a E tomu cýli
a řoncy Flóffter tu léta 1121. mwyftamel. Čo
bylo tedy to paměti bodné mjíto tař nazvané

Premonfitrát, Freréš nápotom moelmi;Peoněbýlo,
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bylo; a mnobo fmatýh y včenýh mužů myždalo,| AprotožPramonftratum00przmoné
ftrare myznámenámá mjfto £ něčemuš vřázané,
rvyřázané , po Frerémšby fe gafo po cefie £
nabýtí Fřefťanffýchctnofti a nábojného šimos
ta poFračomalo ; a fEutečné tařé týs Fláfitee 3
tobo fpafytedlného cýle 30c byl založen« vz
ftanomen, ,

Cen týš tocleflaroný 3ařládatel vflanos
wil audům téhož řádu bjlý odčm 3 mlny gaz
Fošto na znamení vonitťní číftoty a mramůmo
neminnofti, a 3 té taFé příčiny rád ten flauf
řád bjlý, A Freřj fe mu oddali, gegjd blaz
rpnj pominnoft byla péčomati o fpafenj duffi
mílormati dudobu, a mímo pofluffenftvvoj, 07
fřrébo mlčení zabomámatí,

3 obledu prvomj porinnofti zemázaní
byli bratří fIovvoBožj e neymětfji pilnofti bláz
fatí, ponermadš obzvoláfitní gedjb zaneprášz
onční ro tom pozůftámalo, aby blaudjcý na
ceftu fpafení vedli, a břjfiníFy F pofání a Fpolepffenj(mébožímoramzbuzomali.— Óné
mufyli fe voffechčafných ftatFů 6 bobatfiimí 00
řícy, aby tudy moblílépe « měčné dobré pés
comati, ©Důlífmau mufyli docela s můlj předz
ftameného (pogomati, a to oftré mlčení fimez
řomalo F Fláfiternímu šímobytj, s Fterýmš fe
F pramé doFonalofti fmwébopovolání přidázý,

šařon
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daFon téboš řádu byl podlé vfřanomen

fmatěbo Aušuftýna pmcden, 4 dtěgj tónu
neFteří, še Worbert F přigetj roboto zářona
na dironý způfob nebefPým zdevocním napome:
nut byl, Do čafepočet těchto brattj tať mes
lice fe rozmnošil, še Dapcš $oonoryus IL ws

„snal 34 dobré, aby ten týž fád potrordil, a
gebo andy 34 řeholní Fanoronify myszomjbl,

34 tobo čafu Facýť Čandelin m Zínf
erpyi fmým Diudným včením mnobo lidu
fmedl, víč, še fmobodno gefi Fazdému oplslý
a nectnoftný život wefli, 4 (polu tařé vofje:
<a tagemftvoj Freftanffébo nábošenfirvj zapj“
ral, Čo náFažčímé včení toliř způfobílo, še
něřteří malovoěčjcý; myffupjce 3 meze ctnofti;
nepořádné y neftydatě živví byli,

Sotma Wforbert o tom fpramenbyl, rys
eble 3 Fláfitera Dremonfftráta Do Antwerpye fe
bral, aby tomu foúodnému včenj ceftu zamez
3y[, a fmedené opět ne pramau ceftu vrocdl.
DO foém tedy Fázanj potlačil Facýře Cedbelje
na, a doFázam gebo froodné včenj žeby nes
flebetné 9 fifodné bylo, mweregnéFacýre 307
banbil, LOidauce9 jyffice to gebo náfledormoz
njcy zanerořeli nařňt4 mifira fmvéhboopuftili;
Ftervýš 3 měfta mufyl fe myboftiti, neboť vr
smjniliobyroatelé gebo pro mé fohdnictm] poz
treftati,
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VTa tafomý způfob £Torbert fmjtě3yl nab

nepřjtelem pramwdya dobrýh mramům; měž
fiřané pař 2Antmerpfftj byrvfje 08 nebo moemwjz
ře ptvorzení, bludnéhovčenj Čecbeljna fe 08s
řeřli, etnofij Fřefťanffýd fe přidršjce,

Brzy potomffel do něfta Šfpayru, Fdc3
Cýfař Kotár byl dmorem, 4 s Řimffými Anjs
Šaty o měcedbzemftýh a cýrfemníh gconal,
WTorberta přjtomnoft pří tom shromášdění m
gedné y drubé měcy mnobo dobrého a všic
tečného způfobila, a tu pro frau mýmluvos
noft, a šžimota fmébo nábošnoft celé toto me
fto Přefťfanfté mělo fTorberta m poctimofii 6
mwéšnofti meliřé,

Prámě m ten čas přífili yflancy VTaG
deburfitj (Dčmjnífti) do měfta toho, oznámo“
mamffe finrt (mého 2írcybiffupa, A přitom
tařé o nomébo náftupnjta , Fterýšby boden
byl tobo důftogenftivj , Cýfaře požádamjie.
Cýfař bez dlaubého přemeyfflomání toto dů7
ffogenftvvj voznefl na fYforberta, a YIiaódez
burfitj podčřomamffe fe Cýfari voclmi 3 tobo

Ztenj podybnofli, šeby na tařomé dů7
ftogenftvoj tro pomýffenj mnobému podléboz
malo, 4 £ nemalému frdce vreffení bylo3 ale
LTorbert; gafošto zařlávatel fmatébo obcomáz
ní mwPremonfitrátu, nechtel robo důftogen=(tvojnafepřidmanti,| Ón;denž3ponjšez

| nofti
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nofti Fřeftanfté voffebo porýffenj a bodnofři
fc odreřl, a febe 34 nebodného tař důležitého
auředu vinámal, on, pramím, nepřefiamal
Cýfate žádati, aby na tuto ftolicy arcybifEupz
(troj VTagdeburítého giného Enezevfadil,

YTe3co bylo na plat? Čýfař nedam fe
$$gebo prosbau přemocy, $Torberta 3a irs
cybiffFupa YTaddeburířého mybláfyl, a Yforz
bert, ač bezdeřy můli Cýfafomé podrobití fe
mufyl, mage 34 to y febe přefroédcim, že daz
Fošro předftamený taf znamenité CýrFme vojce
nábošenítvoj profpéti muše, nešli opat,

„Dříme paf, neš fe odtud do Vřagdebure
Fu odebral, namfitimil gefitě fmůg Fláffrer vo
Premonfitrátu , 4 tu 6 pobnurcdlnau reci
mluvoil bvatčjm , gib napomjnage, aby w
(maté (mornofři jimi gfauce, zářona froaté
reholy beolime oftřjbali, a voedlé froatého posvolánífimébopoFračorvali.— Dotémsam00
ni laffamé odpuffténj, požebnamgim, bral
fc odtud pryč,

Yforbert tedy gde 00 VTřagocburfu, 4
fota viťel očima měfto fýdelné (mého arcy:
biffupfivwj, tu duchoroenftmo 9 mfjicEni oby
matelé s ořolním lidem myffli mu mfřrjí, voj“
tagjce bo y fe radugjcer šeby E nim taFomé
fvcaté pomefti oudbormoníPaftýř přijjel, dauz
fagice mnobo dobrého 00 tať přiřlsoného a

nábozného fmébootce, A
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2fřutečněbylotomutaf.| Wlašnoft

m Fřefťanftmu, poruffenoft mramům 4 m 05
byčeg pwedené nefiledbetnofti napramenj tmnězlypotřebí,| AtuWforbertpřífmémauřadě
ozbrogil fe proti tomu flomem Božjm, a s
přiřlady fmébo ctnofiného žímota,

YOýmlumnoft gebo m bláfání fIorva Boz
žíbo zýffala fobě mnošftvoj poflaucdbačů, Šíwé
vyobrazení ofiflimofti brjdbům, 8 tě pořut,
Fterýd přeftupnjE přiřásaní Bošjbo E očeřáz
wánj má, obřljčílo obec s fpafytedlnau bázný;
a tém, Fterj gi3 m brjffid gaFomet pobťbeni
byli, dodalo žímota polepffenj. Ón dořázal
negen flomy pramodu fimébo včenj, nobrž taz
Fétvordil to 6 foými volaftnými (Futfy, coby
mel čínití Bťeffan, a čebo pilen býti má, abý
bodné nazýroatí fe mobl včedlnířem nebefřéhomíftra,© Dns fmýmipřjřladypřevvýflommal
wffeco , což fe gen o mlaftnofted gcbo řícy
může,

>To vftamičné borlenj, © fterými týš
nábožný Biffup mwynafnašomal fe porufiené
mravy mwůbeczlepffiti, býlo pričinau 1 še fylz
ná firana nefilecbetníFůvo proti němu fe ro3“
boťčíla. Čiro zlofynomé tařomého nefiledet:
nébo predfevozetjfe dopuftili, že vmínili fmaz
tébo 2rcybiffupa mordéřířým způfobem3 fwěat4 (promoditi.

Y ftalo fe, še wypadnauce naň tulíchy
a dýFami geg proboodnanti, giš gi3 přílošíc

DY zdi. + vyffe



114 Pa >=
roffedid £ prfům gebo, dreli. Zíle Kforbert
mlure F ním flovvy laffamými 4 pobnutedlz
nými, nemážné mordéře tařiměť nefbopné Etomuvčínuvčínil,| YTorbertfotrwalaffamoau
a otcorffau přídemnofijpočal frau reč mez
ft, fmýb mordérířýh náftrogů 3 vuřaupu“
fiili, padnauce E nobám geho, a tobo pčinu
boleftné željce,

Cať potřel fforbert s foým laffamým
gednáním nefilebetnoft , Fterá s fmau vrputz
nofti zemwnitrnímocy fe opřela, 6 mffeco ná
pořád mordéřítvojm 3abladila, Bezbožnoft
nemobla fmébo cýle dogjti, aby tobo, Frevýš
gediné »wybledémal wfied Dobu zýffati, 6
neřdy měčné fiťafině včínítí, široota zbamila,
4 proto, že gařo dobrý Daftýť péčomal o fidz.
do fobě fiměřené, 3 fročta fljdila.

2 mfjař Yforbert neden tu, Fde3 aurad
medl neyryšíjího Daftýře, m fpafytedlném
gcdnání borlimě pofračomal, anobrš 9 vv di“
nýd Fragib, zmwláfitěFoc3 neprvyši] blarvy
Freffanftvoa fýdlo gcft, ochotně fIušby (mé du
borvnj práce myFonámal,

o tétařé přičínyodebralfe do Řj mé Foež
ffr3e vosojlnoft a neftcynoft blsfů pri papeš“
fčém wolenj Dapeže Jnnocencya IL a 2ínaz
fléta to wolenj » nepořádeř přífflo, a roztrš“

„Fy mezy doměfirany způfobilo, £Torbert msbhle“
em mandrým a péčlimým včínil iwornojt 4

GEO
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gednotu , a byl pímodce, je Cýrřew fwébo
řádného předftavmeného obdržela, ŽÍ Foy3 tu
tak důlešítau finžbu myFonal, do fmébo arcyz
biffupfiwj zafe fe namorátil, pílen gfa (mého
apofirolftého avřadu s fmau obyčegnau borz
lírofij, aby duffj (obě fmeřenýh zýfEal a 3a7
domal Sryfiu,

KTedlaubo potom přiffel ten Čas, na Ftez
výš mezdeyffi šímot m měčný měl promeniti,
eby tem 3a vocliřé fmé záfluby wsal odplatu
ffčaftného blaboflarvenftwj 3 cos fe tařé ftalo
one óbo měfýce Červona léta Dáně 1134, fi“
dim 4 fpramomam arcybifPupftwj ofin let.
Gebo tělo m Viagdeburřu m arcybiffupfřém
Foftele poctimě pobrbeno bylo, odpočjmagic
tu až 00 tobo čafu, na Fterýs do Draby do
Foftela DremonfftrácFého na Strabowě fiaronégepřenefli.— ÓtomtoznamenítémFiafitefe;
Foe3 fe m Fofřeletéhož fmatébo rádu flaroný
brob gcbo fpatřuge, máme náfledugicý paz
métí bodné památřy :

Royš Bnijše Čefté LOladiflam II, dedení
Fráte s BiffFupemDolomauďým, gemuž řjs
Fali Ginořib ŠdjE, 4 nedávno před tjm 3
Daleftyny fvaté země fe navorátil, na prož
dázřu myfiel, tu on ftoge před Knjšercm;
reřl gemu: „Etný Bnfóše, oznámimě co gcijí
mí na myfli, čafu předefflého, Foy3gfem byl
3 příčiny nábošženítm)i m Geruzalémě, pílně
gfem tařé fpatřomal způfob a položení mějia

2 tobo



tobo fatébo3 giftč mi vveť, še dfem niťdý
žádného mefta nemidel tak nápodobné lešetí,
gařo měfto toto Drasfřé,!

„ODiděl.dfem taFé Fláfiter znamenitý vo
Geruzalémě, Fterý3 flome na boře Oyon, 4
ftogi taF nápodobně nad Geruzalémem, gaFo
nad Drabau Srrabom, mněmí gfau bratrj m
bilém odému, 6 oní m fmém pořádřu melmi
pěFnéflaušj Dánu Bobu. Čo myfljffam Bnjs
že řeřl: „GaFož geft byl Dán Bůb ofolo
měfta Geruzaléma, tat aby byl ořolo mefta
mébo Praby,/ |

A bncd dne třetjbo Fázel založití Flás
ffter na Štraborvé 4 dal gemu giméno na boz
re Oyon; potom Fdy3 gi3 byl Foftel00 gruní
tům myzdmišen, poručil to djlo Bnóše F opas
troméní BijFupu, a Fásal Biffupu nomé d7es
meěnné Fomory msdělatí, a tu nepprvonegffiFne3deftpofazengménemBlašeg.| Wato
Biffup .gařo muž pilný a opatrný , gel fóm
ofobne do ffemecýh zemi, mage lifty od Bnjs
šete fmébo, a wyblcdal Fláfiter eden, gmé“
nem Orenfelo, a 3 toho Fláfitera s pomoles
ním opata mygconal ofin Fnežj tádu Dremons
fitratenftého p A tu ge pofadil, Fterj3 rocimi
nábošně a poctímé Dánu Bobu flaušili, a byl
me3y nímí gcden ftarffi, aen3 flaul Ópat, a
gméno gebo bylo Gc30, a ten byl prwní Ós
pat Flaffteratobo na bore OŠyon,gina Šrraz

bomířébo, A ro fe ftalo léta II43, T 6
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Ca bora, na Fteréš prvonj to flarwenj

poftarmeno bylo, flaula Sjši, (m fTěmecFém
rydání omylně fřogi Ažip+) 4 tu léta 1004.
mýmoda Jaromir Fázalpoftamiti ftrášní dům,
3 něboš aby pozoromali nepřátel Dolářům ,
Fteťj s mýmodau PDolffýmBoleflamem v me“
fřaPraby fe položili, a ta to gméno Šíší změ“
néno geft m Stráž od firáže, a po čafe pofflo
3 tobo, že tn řjFalí na Otrahorě,

Vaš $Dágeř celý ten příběh důřladně
poznamenal, a vidělo mi fe 34 fIuffne, abyd
poctímébo čtenáře na památřu řádné tuto ©
tom přjběbu fpraroil, Geft paf náflcdugicý :

Bral Polfřý Boleflao CBabryfebrave
mnobo lidu Dolfřébo, tábl fylně 00 Čeb, 4
oobyl mnobo měft a trorsy, 43 fe Oobral Dra:
by mefta blaronjbo, a té gefi tařé ffr3e zradu
dobyl, a mffecfo oFolo pobubil, YOyffebrad
toliřo fám mwfmé obrade a celofti zůftal, a
Bnjše Zjaromír na něm ftrafilime fedel, neb08niFudžnečeFalpomocy,| ÓlořihbratrJas
romjrům přigda na brad gménem Dremíc,
na němš bydlel Dán Čeffý BerForocc,a tu fč

lí (polu o DoláFyFreraFbyge 3 Draby mvysnáli.

„ brsfřém čafu mnobo lidu febrameffe
tabli fpolu Bnjše Oldřich a Berfomec, a tagz
ne fe neFolifa ceftami fťrze bufié lefy puffili,
2 na gedné bore, Fterá3 fIaula Šjší protí Dos

bořcl;
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bořelcy fe mobuftýd lefýh pološili, 4něťterj
ne Petťíne lešeli, a ftráž Oršelí na té boře,
genž nyní Štrahoo gménuge fe: odtudBnis
že 4 BerFomec táadné poflalí fmé Oros fipebére
do Draby, aby měfto y obymately m nem
patřili,

Sfpebéří čafu polednjho do paftýřomy
dálupy mefili, a na ně činili mnobé otázřy,:
fbugjce demu mnobé dary, drelliby Drabuzvadirí,| DaftýřtenbylČeda naDolářybyl
melmí bněmim, gim fljbil, še to dce včíniti,

Sfpebéřovwénavrátí vffe feKnišetí a erřovo“cowí oznámili, še geft mwDraze pořog,
Polácy gfauDežpeční tařé na ní žádného nes
přítele že pěče nemagi; „níž o němco mědi;
pří tom osnámili, že gi3 s paftýčem narovmw“
nánj věínilí, eby tjm raněgi, ftédo žena, Fáz
36! mofř fpuftiti,

Čo flyffice Óloříh a BerFfomoec, dařš
Ocníce w3efila , Fóšali fe lidu příbotomití ;

Foyj pač ivjtati počalo, lid Čejtý peffi a djs
oný pomaličřu sftupomal $ bory fEr3e menffj
mějto Drašířé aš na moft dřeměný a BerFos
mec s nimi, a tu ftáli poFogně bljsFo od mo“
iu zomibnutého, neb byla mlha, očeřámaz

gjce zpufftěný moftu, Ču pajtýč molá na.branného, flado žena, aby moft fpuftil bcs
mefffánj, a on gemu počalmelmi horlivě
oocmizuvoati,pročby fimělta ráno fiádo bnátí ?

Bdví
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Řdyš moft (pufitén byl, paftýř voftaus

pim na moft, počal melmí traubítí, Čebům
návočffij odmage, LD tom rydle Čecdbowéna
noft voffocivofie 4 meroffemeliFé bubny, břmotvčínili,© DolácytoAyfficemelifevleřli,a
firad tafomý na ně přífjel, že nazý vtíFagice
pryč úfau běšelí, bréní y wffj zbroge 34po7
menuli, tolířo abý šírvoty zabomali, Brál
BDoleflam s malým počeem Dalářů fErse Dos
TÍCAný„vtjřage 3 Čech fe vdáral, a tať Draba
y země ČefEa taFomýh. nemilýh boftů zproz
ffténa byla

Kéta 1182. měfýce WWtágeFoftel Straz

bovefřý fPrse Albrechta Arcybiffupa Salepurs
fřého byl pofmoecen, Fterýš tobo čafu moČe:
dbád(e sdužovoal, neb byl fErze Cýfaťe zbaz
rocn fmébo arcybífFupftroj Salepurfřého p toz
liřo Orobošítrvj 4 Telnicého nšjmal, protoše
pocbázel z rodu Bnóšat Čefřýh, .

Čýš Fláfiter pozůftař m fimém prvním
zalošenj A3 00 léta 1258, A mflař den Tgtý
méfýce Řidna 3 nepozornoftí gednobo bratra
Fterýsby čafů nočhjho; vína tvordej podlé fine“
bo lůšťa bořecý fiwétlo fiátí nedal meliřý o:
beň tu pomítal, a celý 3a neFoliEbodín, Sfá3Oťervapofiárocn;popclemlehl.| ©příčíz
něnjm Jjane Opara ofy m pětí letechmnobém
Fráfněgí nešli před tím zafe poftáven byl,

Yo
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VO čas bufyrfté bauře vozel weliřau
sFázu, a tak gařo ginj Fláffreromwézbořen
byl3 fpólen, bratrí pař téboš rádu zlofti nes
mážné zběře mwbodné mjře vřrutnoftí gfeuzařufyli,| DotompřiffeldoruřauvsrftatFaz
mi můdcy Caborytůw gménem Robáčowi, a
ten pemonauzdj bo obebnal, abytu bezpečí
ným byl, FoyFolipro fmé na giné tatry mý“
pady mogffo der ftibalo. Y podršel bo až
bo léta 1438, mwFterém3, bywffe sufyté 00
CýfaťeŠygmunda poražení, dobřj Eeborvéfebozmocnili.| Sfedefátemušů30cbydljcýh
přifilo do šagetj, 4 Robáč na ftrom byl tu
powěffen. Do té ftatFy byli zafe F tomu nas
vorácení, 4 po nedlaubém čafu Fofřel Fláz
fiter bratťj znamenitě poftavvili,

Léta 1618, Fdy3 ruzníce vo zemi poj
fťaly) (fřarmoméČcfiti vftanovwili ro ném fipi
tál, aby tu nemocní a poranění mogácy fe
shomoalí, 4 tau priležitofti tý3 Fláfiter velmi
fpufitén byl, Do mjtězftroj na bjlé boře teb:
deyfij opat jan Bobelius, a (polu tařé 2írcy“
bíffup Prašířý, Fláfiter ten do fmébo předes
filého znamenítého flamu vwwedl,

Čito pař náfiedudjcý OÓpatomé: Ómes
fřenberg, soyrbaym a Wit, 8 fmým obsmwléz

fitním příčínením a mynafhašením Fláfiter p
řoftel nad mjru myborné gfau zmelebili, 0
30obirvffe deg © rafomau oFrafauj gařš fe aš

po
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po dnes gifté £ nemelému podivoený 6 milému
pobljonutí nalezá a (patťuge,

še mwffehmášnýh a foatýh pamětí 6
Fterými3Foftel na Srrabowě wýborne fe fiřivr
deft brob 3aFlédatelerádu Dremoniftratenféz
bo (matébo $Torbevta, Giž 3 žimota těboš
Smatého mědomo, že tělo gebo m Yifagdez
burFu, Fde3 měl prvé fýdlo arcybiffupfřé , poz
brbeno bylo,

©Gařměfftané těboš mefta, tař 9 ofolný
Sasfomé měli gfau brob gebo v meliřé poz
ctivwofftia mážnofti, a tudy přidázelo tam
mnošfřvvj lidu tařé 3 daleFýh Fragin, navofitj“
mwugicto mjfto s velifFau borlivoofiý+ 2 Foyš
Šasfomě, změnivfie fe m náboženítvojm I6
ftoletj, 00 Fatolictého me mjře včení odpadli,
tařé obecné poctěnj hrobu téhož fatébo Az
cybiffupa msalo fmau změnu; predce ale ne 3
cela, nebo Yiiagocburfitj a ginj mnozý máz
3iwffe fobě tobo mjfta gaFošto ftarobylé paz
mátFy , vošdy m počeftnofií bo Ovšeli.

A to byla tařé ta příčina) 3e VYTagodez
burfitj na šádoft vflamiícnau mnobýdh znamez
nítýh Čebů, ano y famébo CýfařeRudolfa II.
telo froatého YTorberta, aby ge do Praby přez
nefli, 3 brobu moydati nedtěli. 3 potom
tebodcyffjOtrabomftý Opat A wefienberg, muš
weliřýh záflub a boden měcné pamětí; 007
brýdh E tomu mynalesl proftřcdFů , nešeleše

ončl
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dného nářladu a melifýd autvat; den aby 65
ftatřy 3aFládatele fmébo rádu obdržel.

ODyflanítedy bylí tagné D0 VTagocbur“
Fu muší opatrní a roášní, Fteřjby tu měc 6
voeliFauopatrnofij mygednali, 2 Foy3finlauz
ma fe fřala, tu přednj mějte tjífe fe s Čefťými
royfflancydo hlavního Foftels odcbrali, a te“
lo froatébo £Torberta z brobu myzdrviblí, Y

teroťevofierafem, tělo gcho m fmécelé pří“
vozené pojřavoe nalesli, a fýce m tom famém
arcybiffapfřém odčmu , m Frerém3 něřoy byli
geg m brob mlošíli, Ócdno fylné pobnutj
raFroe toliť způfobilo, še voffecFoto moprad
fe obrátilo, a gen tolířo Fofti posůftely ro cez
loftí fmé a audům fpogení,

Co Fdyš fe v přitomnofři myflanců 4
mefiffé rady mffeckočelo, wyflency če,
obodritrvfjetobo fádně 3prámy potroršení
pifebného 00 prředftamenýh měfta, vo nepmetí
ff tjeboftí3 VWagdeburfu tělo fmatého Tor“
berta do čed léřa 1626, přimesli.

Yieyprmé přímesli ge do Fléftera Dofz
genfřého, a tu tař Olaubo fe zadbomámalo,
niby m Otrrabomfřém Foftele flamný brob
ec vofijpřjflujinoftj mybotomen a poftamen
byl) což fe tařé náfledugjcýho rořu fialo.

Xéta
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Séte tedy IG27, s meleflamným prů:

modein 4 nábošenfirojm fřalo fe přeneffenj 007
tud do Otrabomířého Foftela, 4 tu do nomě
poftameného brobu položili tělo froatébo YTor“
berte, Cýš flaroný brob ftogj v profiřcd Foz
ftela, a geft djla mýborného v znamenitébo;
tělo pař odpočímá m raFmy 3 dťema JJnoyán:
fťého zbotomené a s ftřjbrem ofráfflené, Prez
rá3 lešj na oltáři míftrné E tomu pořádaném
a poftameném,

Féta Daně. 1777. melebnj fynomé du
dbovonj fmatého Órce fimého Yforberta prmný
památřu 34 fto a padefáte let drželi přenefjez
ní tela gebo do fmébo Foftela na Štrabomě
s veliřau p pamětní flaronofti, pri Fteréš $
ga, pífie to, s melífým dudbomním porěffeznímpřítomengfembyl.| Bupoctimofiitěla
gifté pamětí bodné flaronofti náš důftogný a
včenýCeb, Dan Gilgj ChládeF, Fanoronjřřá7
ou Premonfitratenfčého na boťeSyon m Dras
3e, Ginaf na Štrahome, na pcení Drašíťém
m Dífinjd fmatýh Doftor, a fFutečnýpaftoz
vální Čefté Čcologie cýf. Frál. voeředný Droz
fesfor medl řeč mýbornau E du m mnoší
ftroj 30c sbromášdenému, $ Fterauš fobé twcz
liřé pobmaly dobyl, |
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z. „Kdypowoláníř praméfo:sttoff
fEr3epatrná znamení fe roygemilo; tař zdi ně
ftalo fe to na fynu Zeopoldá přígmém Frádně

"bo a YWarfraběte Rafaufřého,

o
č
„»P

Číž témeřmfleobecná volafinoft gefi běž
tinffébo meřu, še potom dychría tobofc dr:4
co myfli podlebnge 4 $ blýfftécýmibrjčřamí| vídceobmefelugé.© fatomrofiemnicfobčneza
Fládal ro dčdinfiroj fmém malicřý Dolojčeř , Fr25
rý potoni na tařvoelířýftupeň fmattofti rofiaupil,

YO prvních léred autlého měřu fého
znamenalo fe na něm, žeby mážnofií a vřiž
(noftí odoán byl;1 proto ale předce £ Foždcnin
byl mwljoný 4 příročtimmý, šdálo fe, 3c tě
priínoft oebo niťam ginám nefinčťovoala, neš
abybo čafně F všitecnému ročcy poznání ©
pměnj vocdla, a tobo, čjm fe meř mladý mížs

ffjm ojlem zamnefiřármá, zbamila, “
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2futečněgináčetomunebylo,© £Tebo

malý Polojéek F nemalému podívoenj domá“
cýd y fměébo včítele tař mwvméní profpimal,
že gfau prámem pomyflilí, 'šeby to bylo paz
trné znamení budaucné fiřaftnoftí; Fteráš feněřdyvdněboočeFámatimůže.| Tictedy
nebylo mu rodšnegffjbo, níc přígemnégffibo
gařo vítamicné mw„Oobrém fe cmíčiti, 4 což
mladofti podlebuge, tobo fe moarovatí,

Drubá gebo mlafinoft, Fteróš téš o
něm mnobo dobrého predporojdala, byla tato:
že byl ponjšenofti míloronjE , 4 niřdý proto
nezpeyhal, šeby 3 tař myfoFého rodu pocdáz
zel. Dworfft podlebnícy nifdý geg F tomu
opřímějti, tim méně přemluvití moblí, abý
podlé melebnofti fmého rodu y ftaou pořraz

čomal, a menffim taFomé ponjšené nářlonofti
neprořazovoal, pončmadš ponjšený byl“roffe
ném p žádným nepobrdage, nobrž Faždého
vedlé flufinoftí farou myfoce fobě máže,

Rtěmto Fráfiným volafinoftem připogilafetařégebonábošnoft,| Srmwedomjgeboauz
tlébo meřu bylo $ ctnofinau čitedlnofti tat
zanjeené, še coFoli vočdel dobrého, míděl poz
čeftného, nad tím zplefal, a tobo, coš bylo
nectnoftného, fe sbrosyl, vTirdý nermyfflo 3
vft gebo; cožby třebas 36 šert býti moblo,
proto. že byl pomyvéen, že dofti neparené flo“
TwoF vomě fwébo bližního býti může,

Cyto
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ďyto ctnofti toliř eučinfomaly, že giž

mladého gefité Dolojéřa pobošným nazýmali,
nebo mffecFo gebo gednání 4 činění byly pauz
bé ctnofti, a tudy tobo gména negen bodna
febe včinil, anobrž 34 celýčas žimobytj fmébo
(obě 3abomal.

SYezy tím s roftaucým mwěFem,tařé voje
a mic m ctnoftech profpimal, cwiče fe m duz
bu žimau borlimofij. YDffecfo, cořolí s dos
bročínných ruřau fmýd rodícůmopřígal, a pro
vyražení fmé myfli y pobodlnofti gemu obe“
tomali, obracomal F dobrému Dudýh, teť že
neteří domácý lidé, mídauce Keopolda mels
mí E nuzným.fitčdrébo, ofinělili fe mrbačens
bo gmenomati, a šeby neřdy dčdicní ftatfomé
fota E myžimení domu gebo dofřačitímobli,.

Ča předbazoméní nebyla mocné 00 téoobročinnoftiboodmweftí.| Ónmničemmět
fljbo poteffenj neměl neš Foy3 mobl budým po:mocy,4milofrdenftwjbjonýmvčíniti| A
gaFo pramoomluvonofti napřed pilen byl, a

nad lež nic mršutěgffibo mu nebylo: tař tařéwwjceliboroal 3 mobomitofři fmé volafiní nápoz
mocným býti, nešli pořlady shromášbomatí
Fterj be3 dobrého aučinEu mrtvoj leží, a čafto
na zFážu čloroěčenítvoj fe obracugj.

Opifomatelé žimota gebo mezy ctnofimi
o této zmláfftně m mladofti Zeopoldovwé ctnoz
čí wypramugj, fFauce: že fe na ném nesblez

KI 3tj, J dalo,
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dalo, ani nemwidělo, aby fe byl FoyPwapně
zlofií poddal, aneb znamení netrpělimoffi,
mage třebas E tomu důležitýh přčín, na fe
znáti dal, YOffecFoodporné 4 protíroné nejí
s tíbau a pofornau myflj, gen tolířo nefflez
detnoft a oplsloft lídfřan těžce nefT, aneb raz

„degi fimuten gfa proto, žádal nectnoftného na
ceftu ctnoftí příměfti,

Vtimo to, mffeďfy nábodní a nenadálý
příbody oršel 36 pftanoroení Božíté prozťetez
olnofti, 4 še podlé Bošjbo řjžení goe mfjecřo3
4 gi3 tenfráte m tom přemcyfflomání bledel
peroně ducha frého zadbomati, aby proti mfjem
protivocnfirojm $ tepelivooftj Ereffanffau o3broz
gen, zůftal nepobnutedlný,

Dodlé této ronitrřnídoFonalofti nabyl fme
domj poFognébo, Frerému spůfobilo pítamičnau
mefelofi frdce; a že byl bedlivmý zadhomwámaz
tel pramidel fmatého náboženítwí, Fráčel beš
voffiauboný po cefté foého pomolání očeFáz
mwagetobo čafu, wmFrerémiby nabyl té prjlez
šitofti, aby voffem tém, Etetj bo £ ctnofřem
medli, a wmFreffanffém cwičenj vtvoržovoalí,
močcným mobl fe prorfásati,

A protož 3 tobo obledu měl v weliké
poctivwoftioudoroenítmo, geliřož včitelé gebo
vvétffjm djlem oudomný ofoby byly, a taFo
wvýh mužů, Eeeíj $ fmým borlimým a příEla:

| oným
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dným cíbičenjm meliřýh záflub fobč ogbyli,
Scopolo mášíl fobě myfoce,

Prámě Foyš mladý Znjše Keopolo pro.
fové voelířé ctnofií 4 znamenité pomwabyfu;
dy doffel IáfFy a voeliřé pomefii, a Fašdý ocez
Fáral tobo ffťaftnébo čafu, m němž počne
panomatí £ eopolo, otec gebo, panugjcý YTřarz
Frabe RaFaufté, léta 1096, vmrel 1 3anebaro
fynu fmému fmýd zemj 9 panorání j řteréš
y copoloovwi nemalé obtjšnofti způfobiti moz
blo, neboť měl ftářj fwébo toliřo 24 let, gaz
Foš p F fjšení taFomébo národu zFuffenofti v
manorofti geft potrebj,

Alle Keopolo giš me voffem pilně voy“
cvičen, $ příroženan, taťrFa, (bopnofij tať
fobe lebřoft panomání včinil, še $ fiwýmbís
ftvým vtipem a mwelifau vosffafnofti ty neyz

3řuffenčgffj obce Ředitely převyffil,

Kcopolo tedy panomals debošž prronj
ftaroft byla, aby ne tař mobovnité gaFo pos
ctívé měfffanyvčinil, 2Í poněmadš nábošení
ftvvj geft ten pevný záFlad, ná Frerém3 wffez
dá fftaftnoft obce odpočjmáé; náflcdovoné pie
ně tobo bledel, aby bezervffeho nucenj a néfyz
l poddaní cinilí fovépominnofti, daF a Frera
foaté nábošeníimi ge F tomu mede a m3buzzuge,| ČjmpřiFlsdemWiarFraběte£copolda
Dyrvffeobymatelé pobnutí, netoliřo blebelí to“
bo ce gláu pominní, ale čínilí y to, coby E

2 obece
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obccjémů dobrému úučiňřowatí moBlo, 2
Frerjsby fe vo tom přečínili, tu teprm přiroz
čilo fe £ přifnojti, aby flufiným treftem poz
treftaní byli,

-B zemfřýmauřadům moll neyvbodněgr
fij a neyfibopněgffi muže, gfa tim obzmlá
fitním darem s nebe obdařen, še gařošto paz
noronjEpměl, Fooby m čem fdopný byly ros
žešnati, a Fomubyměl toboautedu fměřití;
eněb ro té neb giné potťebé Fobopotřebomati,

-Při rosfudnýhfaudů,smláfitécofetFnu7
Io důležítýh měcý, mšdy byl přítomen, aby(nadněřomubespramjfeneftalo,© LOidělli,
že pro zanedbané doblišení prámo neřterého
mefifana bylo poruffeno, těšce to neff, myflep
že mobl to přeFazyti, | 3 té rařé příčiny čafio
obodjmal d0 radního domu, flyffel rozfudřy ;
a rozbodnul měc F dobrému onébo, Fterýš
nemel, Foošby fe bo m té fpramedlimé příbylvomul,| ČaFérosFazemnarjdíl,abyfyrotcy
4 moomwymffndy měli pilnébo zaftání, Ftez
rémš a giným vofjem , denš gfau měli co předz
nefti aneb něčebo pošádati, fmobodného přcd
fe propůgcil prjítupu,

Čaftofráte tařé progjsděl Frage fmébo
STarErabftwoj , aby sblcoal, tařéli předíteme:
ný pilnýgfau (mý auřadů, čili nice Ču foz
be dal rofudFy fauochm jíti, flyffel žaloby;

potom
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potom půf namfitémomal dudě 4 trpjcý, po:
dam gim*ťuFy ffičové 3 bodné pomocy,

La přeftupnjtyroydalofira pofut nenwmwenj,aby netreftání vwfmémolnoft nemefilo. A
roffař mel pří tom o3blcd na mělobu lidfEau,
a na mjíto treftu, na Pteréš přeftupniE byl
obfauzen. VDideloli fe, že fe polepffil, ryble
néfledoralo miloftímé odpuffténj , mage s
ním autrpnoft, a tit milofrocnftvoj změniloFrutoftvftanomweného.potrefřání.© Pařlife
tvordoffjgnoft přeftupnýřeznamenala, a polep:
ffení šádného nebylo, tu byl gafošto nepřítel
dobrého měffčanítwa 3 profiředřu did wwýz
laučen, a na přjFladdiným nabrole porreftáno

Cim a podobným vftanomenjm včínil
Zeopolo (mé STfarFrabftwj RaFaufté fiřaftné;
acFoli cy3ý Ohležitofti nemalau m.té blašež
nofti včinily přeFášťu,

Cýfať Bindrih IV. měl deff s. fynernt
fmým Ginořibem , an potom byl Cýfačem
toho gména pátý, voslířé nefnase a newole,Fterýjfebylprotiotcypozomibl.| Aponez
mad týž Cýfať Gindrid gaFýmfy způfobem
owůr XjmfFý vrazyl, y mylaucil bo Dapež 5
CýrFrme,. a Zcopoloa na ro navoedl, aby fe
fýna gebo pridršel,

€o dalo F vocliřémělce přičínu, na Etcz
véš Seopold taFé. weliFý podjl mel, dfa náz

pomoz
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pomócen mwogffem Ginodridowi fynu Cýfařo“
vu, Fteráš fe (mrtj Bindřiba Cýfaře fEonz
číla. A od tobo čafu nastal Papež Zcopol:
oa f(ynem fm, Detva,

ÓFolo tobo čafu podal fobé fcopolo 54
manžclFu mladnu 4 vfiledtilau vodomu gméz
nem 2néšťu, po Srydrybomi Bnjžetí Ofmab:
fřém, ana byla dcera nefitaftného Cýfate Gins
ořídba IV, YTrarFrabě Beopolo giš před tjm
mi dobre znal, 4 mážil mwýfocepro gedgj vz
fledbtilé ctnofti;

Do fimrtí gegjho manžela pojádal gj,
aby gebo manžšelEau byla, E čemuž tařé gegj
bratr , gi3 fFutečnýCýfar Gindrid Vy, welž
mí nápomocen byl, ačřoli gíž Anéšťa Beoz
polda pro (mé znamenité ctnofti byla 347
milowala:

2le Keopolo nepožímal olaubo manžele
ftébo fiteftj» mém-dome. Čyzý mogny az
jlo deg té blašenoftí zbamily; a Foy3 neplépe
pomyjlil, 3e pří fifaftném a pořogném fiawu
mý poddaných s [affaroaufmau manšelfau
vtěfjeného čafu pojjmatí může, tu poztebnoft
obecného dobrého molala bo £ obbégení fvýd
3emj, aby bránným lidem nepřátely od braz
nic fmméboVHarFrabftmj zapudil,

Dberfřábitroa3 Brále Sftépána II, bys
la voelmi Frmamá, při Fteréš bogomwalZcoz

polo: ,
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polo F ruce fimébo fiwašra Cýfaře Ginořicha
V., ačy tařé ftalo fe to, pro zadcomání (oběmiléhoRaFauffa,| ZfeboDDři,zočdimffepo
(vých předcýh s$unnýh obyčege mogenfřé,
a gen neFterý djÍ 3 nidb 3 nomě pmedenébo
Freffanftroa lepffidhbyl mramů, oFolobřebu
refy Dunage plenili napořád voffecEo,myflj
ce, še týmmeliřé poměfti nabudau,

Čo mida Keopoldonanepřátely 6 mog7
fEem fmým tábl, a tu s pomecý Božšj, Fte
váš fe gifté welířá 4 famů tu vřázala, welis
Fého rojtěsítvvj oboršel, poněmadš nepřátelé
náramněmnošítvj lidu magice, $fýlau fmaw
Rafuffény mnobém vojce přemýfjomali, LOlis
onofť a tidoft Keopoldoma, Fudy Foli tábl,
zpufoborala mu mnobo přízníroců3 voffecKo
(e E němu brnulo, aby 3 mocnéním fe mod“
fťz nepřátely na hlavou porazyl.. Co fe tařé
fřalo, Obří bylí nazpět 50 (mé zemi zabna“
ni, a Zcopoldozgcdnal mým zenijmpofog 6
obymatelůnbezpechoft

Čařé KTemecfá země3 toho mjťěšítwvj,
Fteréžvčínil Zeopolo', vmelifýchprofpédu nas
byla. dbauby a plenení nepřaátelířý samezes
ny byly, tař še obymatelé mobli šefe m pos
Fodgirolí fivé mzdělámti, a fivé žímnůjtřy
pošjmati,

„ Zeopold tedy, gařošta flaroný mojtěs,přiffelzafédo(méhoXTrarfrabftwj,© Šebo
přes
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přemilé manšelFa 2Anéšťapřigala bo [affarvč,
a to fifaftné navorácení fmutné gegi bodiny
obrátilo m radofť, neb fe byla welmí obámas
la, aby na bogifiti (mrtj nelebl. Cýfať Bin?
drid gfa mefel 3 fitafiného vojtěšítvojffmagra
fowébo, 3 moččnofti paforoal bo na rytjrftimo
rádu Yfémeďébo, Fterášto bodnoft toliřo fe
oámala voatným refům rmogenffým.

Ta tařomý způfob, Fdy3m WarFrabz
ftvvj RaFáufřém bezpečnoft panomala a obecný
pořog, 4 poddaní pod zprámau fmého lafEaz
mébo Yfarfrabete ronč y zemnité voffim d07
brým oplyvali, dobré YYfarFrabě,aby vmoles
né tělo fmé po toliřerém mwogenfEémtažení
občerítmil, vmjnil s:fmau milsu menželřau
mwořelj wenFomffém fe obmefelomati,

Dro tuš přjčinu odebral fe na brad tař
rečený Balnberá, na mjfto mefelé 4 F obmezfelenjlidffémupobodlné,| 3tobobraduljbé
bylo wybljonutjs; 3 dgedné firany patřilo (fe
na celý břeb řeFyDunagi, a 3 Orubé firany
ftálo mnobo vwefelýh bágů, zeleného baufitj
y lefů, še fe bylo mjlo na to podimati,

DOgednom zeleném audolj ftal Fráfnéz
bo ftamení dům myflimecFý, « Folem ořolo
mnošítmoj břjsomwéhofiromowj, a tudy flaul
omůr břjsormvý,

$eo:
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| Seopold čaftoFráte tu [ovoectvojmzvěře fe

obwefelomal, neb byl welifFý milovonjFmyfliwofti,© GedenfrétevčiníltufiFroofinaubo:
fřinu; a mida, šeby přípramy F lovoenjzes
fe medlé žádofti gebo m dobrém porádřu jtáz
ly, y byl 3 tobo modecenp velmi mefel,

Drámě Foyjšmyflivocy na [orvecřé trůbFy
znamení F[orvenj změře oámali , tu fljdnj pfy
vpřímo beží F gednomu baufiti, víťamičným
fitěřem znamení dámwagice, že na tom injfté
něco zvláfitníbo fErytého býti mufý,

Scopolo pozaruge tobo pfýho fitěfu,
rydle s myflirocy beře fe tam, ffetřím tobo
mjfta 4 fvým bifirým oFempilně, Lu mid,
še mezytjmbaufftim wifý gařéfyfufno,
příftaupj bljše, a tábne to fufno men. 2
Foyš odoftibo probljol, s welifFým vzáfnutjm
wolal, Fa: Zo geftfilogjť(rauffřa ) z blatvy mé
manelfy. Ylaftogte! gařé to pro mnefftěfij,
že dfem 34 celýh Oemět let ztracený Flenotdnesnalezl?| iftétafomýFlenot,gebož
iná Anésťa myfoce fobě méžila !

STiyflivocy, 4 gínj přítomní bofté e me
lířým podivoením patřili na ten příběh, a
gaFšFolivádiby byli s VlarFrabětem otom poz
vozmluvoili, voffařmidauce gebo všáfuutj, ta
včiniti fy nedomeromali. Čo mida VfiarFraz
be, m tom ge předeffel, a počal F ním taFta
mluvvití 3

1Biš
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nĎBíždevět [et témčť minulo, deřš díem

fc brsy po fňátřu manželíťém gednobo dne s
Anéžtau manšelřau na brad Balnberý ode:
bral, 4 tu 3 oEna na to Fráfné oFolj bledjro:
ffe, o rozličných mwěcedmešy febau gfme ros“
mlaumwali,

YYrimonadání připadl nám na myfl ne“
ffťaftný ofto měébo tbána Cýfate Ginořiba
IV. Óba gýne fisamýma očíma želeli gebo
nefitějtý, y fe rmautilí, pomyffice, taFéli 3
naffeho manželftroa pogde ffťafiný plod muší
fřébo poblamj, Fterýšby rod ten rozmnošil,
a pemětní vinil,

J rozmašimffe to mffecfo s dobrým vmáz
enim, gednomyfIně flibem gfine fe zamázali,
Foybychomdediče obdrželi, že chceme Fláfiter
salošítí; a aby tu taFé tělo Čhánomo brobřu
fmau mjti moblo, Fteréž pět let nepobrbené
leželo, proto še byl m papešíťé Flatbě,

Ty tedy včínimífe flíb pod ffirým nes
bent, profyli Boba, aby naffj modlitbu my%
fiyfferi ráčil, (Gen toliřo nemědělí afine mjz
fta, na Fterémbydbom ten Fláfiter založítí mě“li.© ZÍPOy3gfmena.topomyjřili,tumtom
ořamšenj strhl fe weliřý vojte, a dumel m
olo dironé fe točíc , fflodjí 3 blamy mé manz
šelřyvozal pryč, geg3 úfme dlaubo midělí to
powětřj (em tam fe zmjtati, až potom 3 06j
fe ném zmýzel,

| RY7
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Rychle gfem nařjdil, aby pilně bo my

bledároalí ; a nalesnauce geg na brad přinefli,YTeš, filogjímicenafmětlonepřifjeL.© Anéš
Fa ztráty fflogjte šelela borce: gedno proto,
še darem bo dofřala 00 fwébo otce, gařoorabýFlenotfoběbomášjee.| Drubé:jene
taromý způfob ztracený filogjtí, 34 3lé znamez
ní oržela, /l

(Čař mluvě Keopolo Fpřítomným, víla:
micně očíma patřil na ten filogit, mage 3toboradoftpřemeliřau,© WÝfficEnipřítomní
wefelilí fe 3 tobo, co gfau flyffeli, a šádagi
ce Dánu fwému na Bobu budaucné mnobo
dobrého 9 potěfjitedlného, s voefeljmgeď na
brad dopromodili,

Anéša vflyffemfji, žeKeopolo s Fomon:
ftroem (mým tař vefele na brad. fe voracugej
na rybloft běží mu voftříc, magic34 to; še
to rocfelj 3 bognéholovec] změre pocbházý,
dtje tařé fmau radoft na gemo dáti,

Ču Zeopold podal oj filogire 3 « ona
rošeroffi bo d0 ruřau, hned bo požnala, Y
pcíněna geft tmáť geaf gaFo raucho bjlé, takšeanifloroapromlumitinemobla,| AFoyš
opětfobčpřítomnébyla, acelý ten priběb my
Nyffela, bned padnanc na Folena (mé, „ojřy

o Bobu 3 té milofti mzdamala, opařugic 3ámaz
zeř flibu fwého,

nZveví
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1Aepyšffi sagifté voyflyfiel modlitby

nafie; pramila Zcopoldori, a pošebná domu
naffemu, še dčdiCe medlé gebo prozťetedlno“
ftí oborijme. | Beft tedy poroinnoft naffe, aby:
dom fříbfmůg myplnilí, gfauce £ tomu di7
toným giftč způfobem napomenutí, “

O té dile bned FdzalBeopolo, aby
tu, Foež byl fflogjť nalesl, mjfto pro Fláfiterfemyměřilo.| Bylopařtomjftopodlémrdu,
na Fterémi ftál bradĎBalnberý, a zdálo fe,
gaFoby £ duboronjmu obydlj mlafině vířano:
wwenobyloj ga paF neFdy baufitim tmamým
porofilé bylo, a bory Folem oFolo geg obělje
čugj, tať předceinjflo to 6 zelenau vominau
oélj fe 00 lefu a bauffti podle ftogicých, « fe
poznámá, šeby tafměř F tomu vrčíto bylo,
aby tu fýdlo fmaté mléenolimoftí a fgmotnofti
posůftéwalo,

2Í odtud poffel onen znamenitý a mele“
flaroný Fláfiter tať nazmaný Yfeyburě, Fterýš
Zcopolo s Unéšřau založil, a bobaté nadál,
do něhož vrocdení byli řebolní Fanovonjcy ťáz
du fmatého Aužujtýna, a YTarFraběKeopolo
pohřební mjíto fobě tu myrolil.

a toho. cafu Erjšomé tašenj 00 fmaté
zemi půfobilo voeliřé pobnutí m SÉEmropě,
ticymocnegfij Bnjšata byli gfau můdcomé téz
bo3 tašenj, Fu Frerémuš přidalofe tařé mno:
bo ofob fiarmu panftého, ryrjřítého a obec“né
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nébo lidu bes počtu, dtjce mfficEní téhož
(matébo predfemšetí úucafinými fc včinití,

Cařé Keopolo F tomu tažení požádán
byl, A agaPšFolío tom tebdeyfjjm fpafyredl
ným aumyflu febe přefmedcil 3 tař předce za
dobré pznal, žeby gebo přjtomnoft mnohe
profpeffnegifi VYarFrabfim Kařauffému, neš
aby m3dálenýh Fragjd fe soršowal, 4 fimé
mwogfFo34 obět pFrutnofti nepřáteljřé vydal,

Šádal giftě Keopolo, aby zeměfwatá,
Fteré3 byl zaPládatel fwatébo nábošenířmj s
feu prítomnofti a včením gaFoméřpofwetil,
3 ruřau nemeřjcých rošata „Bylas vofjať že s.
přjtomnofii fmau tomu nápomocen býti nez
mobl, y wyflal 300 zmláfitníbogjsonébo líz
ou, aby tím doFázal, FreraFbymu toto předr
(erozetí froaté na frdcy leželo,

2( Foy3 máteť Seopoldoma Gitfa brala
fe tařé oo Geruzaléma, Fózal dj dáti 3fwého
pořladu 200 marfů ftříbra a mffecfy na té
cefté autraty 3apramil, gaFoš y na to tažení
oo Geruzaléma voclifau fummu peněz mynas
lošil,

YTřálopodobnýd přiřladů metopifed
máme, aby Fterý panovonjE toliř Fláfiterů byl
znormazalozil, na djle fpufilýd 4 sbořenýh
3afe wyzdorojbl, mnobým nadáním 4 veliFými
přígmi obdařil gaFo Zeopolo, si
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Yfimo ten Fláfiter KTeyburáfřý, Frerýš

Fu poctimofti matce Bošj YIiaryi Danné zalo“
3il, založil taFé Kcopolo Fláfiter Cyftercyácířý
v fmatébo Fřjše, dínař „votmémém avdolj,

Ón byl tařé zaFládatelem znamenité paz
mátřy Fláfitera BenedyFrýnfřého m YYfaryce
Celly, a mffeďfy gebo počátřy y ftarobylofti,
Fteréš fe tu fpatťugj, dobročinnoft Zeopoldoz
mii oznamudi,

Stezy zapadlými Fláfitery , znoma my?sowiblarosffjtilFláfitervoYTřelFu,| Aže
tu řeholní Fanoronjcyřádu fmatébo Auguftýna

„šímot měně řeholní medlí, Keopolo dal ten
týš Fláfiter řádu BencoyFtýnftému.

Bofielomé v fmatébo $loryána, (maté
bo Petra m SalcburFu , fmatého YTiiFuláffe
m Dafamy 4 ginde mjce, gfau mffeďy pa
mátřa oobročinnofti toboto bobabogného Bnjs
ZEfE,

A protož tařé 3 obledu taf nabošnébo
dednání Seopolo v papešíté ftolice tafomé
mážšnoftidoffel, že na. šádoft debo mnobé mez
cy fe ftaly, Fteréš formaby £ fmému cýli pří“
fly. Ylezy giným domedl y to při papešířé
ftolicy Beopolo, že tělo mylaučeného 3 cýrEre
Cýfare Ginoříha IV. na pofwatném mjfte
pobrbeno bylo,

Do
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Po fimrti Cýfaře Ginořida V. nemohli

Fnjžata Řjfřá me molenj nomébo Cýfaře Yo
edno býti. YOolili tedy něřteré muší 3fméz
bo shromáždění, daveffegím voffecFoplnomoz
cenftj, eby vcodlévftořu fiméhotobo, gez
bož 34 bodného vznadí 1 34 Cýfate zmolili,
Y předftamili E té důftognoftí STiarFrabé Raz
Fauffé Kcopolda.,

A Foy3 myflancy to radoftné pofelftvoj
Zeopoldowi změftovalí, Leopold 3 vošneficné
na febe té ouftognofii mocné fe deForal,
dobřemeda, Žedůflogenfirojto 3 příčiny víte:
mičného vo Řjffi nepořoge mnobým těšťofiem
oddáno gefi, a šeby (mému VffarFrabftrvj na
fifodu to býti moblo, Y předftamil Fnjžatům
Rjšffým fotbara Fniše Šasffé, 4 ten tařě
Cýfařem včínen byl.

ČaF flaroně. a přiřladné panomal feoz
polo až do léta 1136, m němž 3 této čafné
bytnofti do věčnéfifafině mFrocil, mage ftáz
zj 64 lét měřu fmébo, 4 42 fmwébopanomání,

$Gebo tělo m Fláffteře Kcyburějřém poz
břbilí, Fampotom mnošítrvj lidu přídázelo,
navofitimugic brob gebo, pončmadž poměji
gcho fmatého žímota daleřo ffjroFo fe Fožite“
fla, a 30c Bůb na přímlumu fmébo měrného
flušebníFa mnobýh milofij vočlomati ráčil,

A mfífať34 fmatého deg mybláffenj fřalo

fe teprro 34 Cýfaře $ryodryýchaIII 4 ŘimířéhoDa



344 ===
Dapeše Innocencya VIJI. léta Dáně 1484+
2 to proto: pončrogd3 nefnáže 4 nemole mez
zy Cýfařem a Dapežení, Fteťj podášelí 3 Enjs
žat Sfwébffýh , etjm rodem Zeopolo fřál vo
přibušenfivoj, nemalé tomu přeřášťy činily,
Cařé málFy, Freréš roedl Frál Dřemyfi Ortoz
Far.o Rudolfem 3 sacbfipurFu , m cefiu tomu
mřročily, gaFo3 y fOufytiřá imogna, Fteréš
RaFaufto m dobré mjře E fmé zFáze zaFufylo,

YO Omaceti dmau létech po gebo 34ma?
tého mybláffenjtotiš: léta 1506, tělo Reoz
poldomo 3 brobu mysdomišeno bylo, a wmloz
šivoffc bo do raFye fiřjbrné na oltář poftami“li,gařšfeažpodnesmidetimůže.| Stalofe
to v přítomnofti RimfFého Cýfare YTtarimiliá“
na, ArcybifFupaDafamffébo, 27 infulíromaz
nýd Prelátů, 4 v mnošítj RaFaufFýdDanů.| ŠebopamátřaflavvjfedenIStýLiftos
padu mefýce,

Smazeř Freronjho přátelířvoj, m Ftež
rém3 Dýmodowé Čefitj s YtarFrabjm RaFauz
fťým ftáli, pobnul naffebo (pifomatele Balbj“
na, še deft fmarého Leopolda E fmatým Das
tvonům Čeftým privmtelil, Frerýšto (mazec
m náfleougjcým způfobu pozůftámal:

YOladyflamII., an potom byl Frál ČefFý,
podal fobě3amanželfu Gertrudu, dceruLeos"poldafmatého.| 3toborodupofilimedlé
šenfťého poblamj až do léta 1338 nofřichníTVi4“
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mladářomě a panovonjcy Čefitj ftarého wýmod:
fřébo domu Přemyflama, a fyce až d0 Ali
běty, dcery YDáclama II., tař že 08 matřy
rozarofje počáteř obadma flamní domomé Če<
fit a RaFauffti m přibuzenfivejftáli, a w poz
fnupnofti ten froaze zafe obnovili,

Cařé Čefté Fniže Sobělam mdal fivau
dceru $Tfaryi 34 Zeopolda IarFrabe RaFauzfřéfynafoatéhoKceopoloa,© Balbinprami,
a dce tomuwedlé ftarýh letopifů, še Gin
ořáb bratr Čeffého Frále VOladyfTarvaII. (0d
neboš pofiel vod Ginořídbům , 4 potom flauf
Černýnfřý ) mosšalfobě 34 manšelfu orubaudcerufmatéhoLeopoldagménemGitfu,| VTás
fedomně braběcý dům Černýnířý vedle pos
blaroj šenfťého podázý též 3 příbušenítmj
Zcopolde fwatébo, *)

£yl 3tj, : 8

*) Garolinm bec tu šimoté (vatéhe Feopolóa Varfrabě
RařaufPého,
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Simof

(watéboDtta,
Siffupa SBamberffého,



S zuboné, denš rozličnoftiřečí, mravů
a mjfta, Foež obýmagi, 00 febe fe deli, čas
ftoFráte fErze proPázané fobe přáteljřé fIužbymefpoleřfefpogugj,© Čařtařéfe,ftámá,
Foyš cysý ofoba na giftý způfob při Mtezugic
cým národu -nářlonofti foé dobude, že apo“
menauc fe nato, šeby cyzozemfEabyla, májí
fe, A4pro. fmau dobročinnoft wocý3ý obcy pro“
půgčuge fe gj mjfta 3 obyčegnéfmobody,

a ten a tařomýzpůfobftalo fes Óttos
nem Dijfupem, genž poffel 3 domu brabeěcýz
bo mwSfwábich., Frerýš, ačFoli byl rodem
YTěmec,předce flat tař byl nářlonén nároz
ou Slowánffému , že fe CHomwanfférecí včíl)
aby něřdbytomu národu platné poflaušiti mobl,
Čýž flaroný 4 mděčný národ Slowénfřý mždy
mel toho Preláta ro vctimofií , taf še negen,
Foy3 ším byl, mášíl bo fobé welice, a nobr

ý
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9 památřu. gebo pozůfřamilmesy febstt w pas
mětí flaroné, příofobjc gméno gebo £ fmarým
foým záftupcům Čeftým.

Třesy (mými Fragany vřásal fe ÓttogaFoštoofobaznamenitýhmlaftnoftj.| Gebo
brzPý profpéh m vměnj, Fráfné pomaby 4
vocliřéctnofti pobnuly gfau Cýfare Binořiba
IV., že bo na bifFupftwj Bamberfřé pomýffil.

Gaťo biffup gedině o to pécomal, aby
r fimébodnofti pílen byl té pominnoftí, Ftez
róš naň vineffena byla, a fmému pomolánjnálešítěsadoftvčinil,| AFdyš(oběfwěrené
bifřup(tvoj ro dobrý pařádek vmwedl, aby Fósen
cýrFeronjm řádnémftarou pozůftámala,tu pos
myflil na taFowé Praginy a mjfta, Fterášby
SEmangelicFého včenj neprojce měla potrebj,

LO Domořj bydljcý Šlomané měliť gfanneprojcetobopotrebj.| DčenjBejšjífovoo,genž
im neFdy fe zmeftomalo, gednařzcela zafflo;
a gednař s obyčegi modláříťými zmjffeno bylo,

Dimořoft můbec fe záňédala; a odtud
pofily Inupeše, mordy, nepřátelíté ropády 4
plenení podlé mesugjcýh Fradin, tař „še m
faufcoftmu obýroagjcý národomé, gen3 tařé
3 Emene a vodu SlománfFého podázelí, protí
ním fe sFyfelili, a Emogně obbaďné přířročili,

Bole:



=S=5= I$T

Boleflaro mýmoda Dolffý, gaFošto neyc
blšífi fanfed, zaťufyl tobo zlého neprvjce,
2íby pař fetobo zbamil a taFomého bespravvj
od dímoFýh Domořanů trpětí nemufyl, myz
fiatpýfly £ Cýfati Gindribomwi V., Fterýš-po
sméné panování fwébo otce Činořiba IV.
cýfarftroj obdržel,

Boleflam tedyždodal Cýfare, aby neFolik
mužů 2pofftolftýh, nebo gib 34 tobo cau
mwfYfemecfé řifit doftí bylo, do země Domořs
fčévoyjlatí ráčil, Fteťjby ten dímoFý lid mis
čením Fřefťanftého nabošeníioj. E mrawmům
mwedli,mage 34to v faude, Foyž m mrav
a mwcmičenj Freffenffém lépe fe voyvéjy je. fe
pořogné E němu mjtí budau..

£Xebylo potrebj Cýfati olaubo přemey:
leti, Poojby tam mwyflán býti měl, wweda
dobře, je E té prácy 2pofitolfté nad Órtu

Diepe Damberfřého šsdného. (bopněgffiboaborlíměgifihonení.| ČupomolalFfobe
biffupa, a přednáffj gemu šadofi wýmody
Polfřého Boleflama, a abytaf včinil, fám.
bo fnáéžněF tomu msbuzomal.

Čo fyffe Otto, gařošto muž práce Apo:
ffrolffé míloroný, míle a ochotně .to. na febe
přigel, fWjbeěCýfarí F Domoranům fe obrátíti,

e ale gaFošto bíffup nemobl taF lebce bí“

ffupftwj fobě (měřeného opuftiri, lečby prve



152 ===
o tom (pramen byl Dapeš Rimftý, vmjnil
tedy gebo m tom požádatí,

Órto poflal fmau žddoft do Sima, by
mu pomoleno bylo, tuto pracyý Apofftalífaunafevozýtí,— BalirtII.vážímto,očbyl
bíffup žádal, a šeby fpafytedlnébylogednánj;
Foyby taFomé mnošítmj Olowanů d0 lůnu
Přefťaníté CýrFme vmedeno bylo, bifEupormo
předfexošetjprwrdil a požchnání vočlil,

Orto prámě tel fe na ceftu voydati, 4
tu Cýfať ten Čas, totiž léta 1II24 mefýce
Viáge můbecobláfyl, že obecný(ném m Bamz
berce Ovšetí hre, na Fterémi v ĎÓtto biffup
fedčtí mel, proto že na ném o Oůlešžitýh mě“
ced dudomníh tařé fe gednatí melo,

Cýfař na ten něm pozmal tařé Čefťébo
wýmodu PĎIadyfIarmvaI, tě tu s ním fe pos
radíti a finlnmiti 34 prjčinau (méhofofa Oas7ffébomýmodyBotara.— DotomGindřid4
VOratiflam vradímfje fe, na tom fe (nefli;
aby 3e Ormaufiran na Šasfy připadli 4 ge potřeli,© YOrariflavodletobofrozuměnítábl
přes bory Čefté d0 VTřjfine, a doflam fe až
E WDořínu měftu, rofjecřo pořád obněm a mez
cem 10 zemi Šasfřé bubil.

Ale Šasfomé sbrnumffe fe 3e mffed
firan na Čecbytař (ylně dováželi, še dfau nas
zpět 3 4Třjfinédo Čec vftaupili, 4 tu Kotár

obez
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obětomam YOlndyflamomi přátelítvoj, mce3yfebaupořogvfřanomili,© Čoabymnicpmedl
Gindřích, pomolal LOladyflama do Bambers
Fa, neb vmjníl gefité giné Řiítá Rnýšata,
gařo Bamorfté a Ofmábfté, po fobě porá:
bnauti, a znova protiLotároví fepmluvití,

Gindřid nižddným způfobem nedtěl £
tomu přimoliti, aby Kotár feflru Cýfaromu
Šertrudu mz3alfobé 34 manželu, ana byla
rodoma po brabětí 3 $oollanou, a tudy nabyl
oedicné něFterýh mjft 10Ai, „cošbynovým
růžnícem 4 nemolem přjčínu dáti moblo.

Boyš fe mnobo snamenítýh Fnjšat «
brabat na ten filém 90 BamberFa fgelo,
©tro měl fe F nim vetimě a odotne; poctivo.
gib s fifmoftnau bofiinau číně dim. mnobé,
přátelfřé flušby, © tau fmau mljdnofij 30:
byl fobě vocliřé djd nářlonofti £ poctiwofti,
mlumwjces njm o založení ro fmýh zemí Fláz
ffterů, Foftelníd přídmů a vozlicnýh Odůler
žitotteh,

Při té pobodlné přilešitofti ničebož Bíz
ffup nepomínul, coby £ dobrému nábojem:
ftvoj a CýrEmwiprofpěfino býti moblo, sýfřam
fobč frdce Fnjšeffá , aby Foyš na němu mes
cy „dudomonj předneffeny budau, (fffaftného
fwéhbo cýle dofábly,

Ty:
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Yfcprojcepab dal obě na tom sálešetí

Ótto, aby docela přátelftvvj poladyflavoafos
bě sýjřal, dobře měda, še země Čefťá má m
fobě mnobá fIlawoná v bohaté založený Plafite:
růvo , a coby po zmoelebenícýrfemníh měcýeenbylopotřebí,© VDýmodanadmírubyl
poctén a mášen od BifFupa, 4 3 tobo potont
pofffo weliřé a nevosdjlné mesy nimi přátelftmvo,

A Foy3 VOladyfiam3 BamberEu do Éed
fe vorátítí vmjnil, (nážně o to žádal Biffupa,
aby na fmé předfemsaté cefté do Dolfťa a
Domorí (Er3 zemi Čefřau, neobrešovoal fobě

deg navofftimiti a E nemu přígjti.

Biffup tař větníti Mt a Oršel flomo,
30r3evo fe na técefte 3 Bamberfu d0 Dolfřa v
YDýmody 34 deden celý měfýc, |

DPřígda pak do Čech, nepprvvé obrátil
fe do Fláfitera Bladrubfřého , Famž nedárono
pred titn. mnífft 3c Sfmébfta pwedení byli, a
Biffup (mých Fraganů šádoftim byl míděti,

še ofau Biffupa přidali a mjtali mniffirdčéněaodhotně,nelzepobybomatí.| LTřezy
tím Frátřým čafem, co fe tu- posdršel, pofimes
til zdegfij Foftel fu poctimofti fmatého VFfiFuz
táffe, a fpolu pošebnal, a obléřl neFteré
steptifjFy 1 Fteréš byly tu da téhoš rádu wfťauz
pily, (Čo paF proro ofobně včínil, poněmadš
nome zmolený Biffup Drašířý (Ticynbaro

ge
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gemuš prámem to přinálešelo, nebyl gcfitě
na bifťiupftvoj pofimecen,

3 Rlsdrub vpřjmo fe bral ceflau .d6
Praby, a mage o tom zprému, šeby YOla:
ovflam na YTrélnice Omwmorembyl, 9 přeřmas

pil bo tu s fvým přátelfřým navvfitirocnýmt,
YDýmoda přidal bo frdecně , a 34 něFoliř dnů
Fu poctivooftiBiffupowy oršel body ftFrvofinéaginározličnéwefeli,| APoyšBiffupměl
odtud pryč gjti, obdaromal LOladyjlam(mé
bo mílébo bofta mnobými dary, a přírom
mufyl muffjbiti Diftup, že na fmé zpátečné
cefté zafe E němu přígde, a přátelířy bo nas

„vofftivoj,

Vtuš Órto 3 eh dmwétal bez meffféní
do Dolifa, a přígat gfa 08 wmýmodyBoleflas
ma modčéně, počali rozmlauvoati, na daFý
žpůfob F tomu fpafytedlnému předfemsetí vo
Prufýd a m Domořj měloby fe přiFrociti.

Druffané a Domoťané; dařš mwčdomo,
byli gfsu Slomané, Fteřj pří foém národ“
njm tašenj ffeftého ftoletj do té Fraginy příz
ficofje, tu fe ofadilí,

Čento ale národ Slowénftý, Frerýšbljz
že F polední zemi YfémecFé přítábl, dřímwe,

totiž 6 počátřu dewátébo ftoletj, přígal Fťe
fřanftébo nábožeňíivvj, gefito na půlnoc
bydíjcý Olomané mšdy gefité E pobanfimu

00:
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vodáníbyli.| Tamětffímdjlemtěfragih,
Foci tíro Slomané Fřefťanfřého nábošenítvoj
přigali, vffitipilí oni tu nábošenftvvj, obmoala:
fitné pa Cýfačomé HTémecfftj.

Giž mýmoda Čefťý DOratiflavovozal fobě
Drabomíru Slománffau DryncezFu3Drue 34
manželFu 3 tobo dobrého obledu, aby tjm
fňatřem manželířým wwsbudil ge £ přígetj
fmatého nébošenítmi , a taFé 3 té prjčíny faz
tý MWogrédBiffup Prašíťý do Prus porom
(fe odebral,

£Xeš deden 9 drubý obled těchto Omau
borlimýdh mužů byl bež aučinku, 4 LOogtéd,
mufyl fmau prácy 2pofitolffau žimobytjm 3a7
platiti, A na taFomý spůfob práce 4 mynaz
(nášení Čýfatům a TémecFýh Fnižat 34 tobo
čafu byla podobného všítřu.

DPDofledněémynefnéšili fe, v o to péčo“
meli roelmi Dolfftj mýmodomé, aby PDrufiané
a Domořané přigalí včení Gešjfjoroa, B to
su pař pobnuly ac neymjce [aupeše, 4 než
přátelfřé vpády, Frevých3byli 08 fmýh pos
banffýd faufedů zaFufyli, mffecfo napořád dle
fmého dimoFého obyčede obném a mečení m
Dolfité bubifféch.

2 Fop3 taF nic domefti nemobli PDolácy,
suť vdopírofje fe zbraně málečnau mocý báz
gilí zemj fýčh; ano po čafe tař fe gím pos

fite“
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fftěftilo, še zmocnivoffefe té neývrputnědz
flib Slománftýd můdců, ge porřeli, 4 m
tech Fragid Fřefťanfřénábošenítroj gfau moffrj

Do čafe opět firana pobanfřá fe zmocní“
lg, Prufjané 4 Domotané pozomibnauce fe
proti Dolffému panomání a fmé mrbnofti,
ooredli fe mmfjebopofluffenftvvj, bubiroffe Dols
ffo mnobem wjce, neš gafe před tjm dálo,

LO tafomém nebezpečném flarou pozů:
ftávoala země PDolftá, Foyž mýmoda Boleflavo
pomolal F fobě Ottu Biffupa, aby m Domoz
ři dímoFý lid včením Gcžjífomým £ Fřefťaní
fřým ctnoflem a mramům přímedl, A Foyš
tu mežy febau byli promluvili, 4 mýrvoda
potťebnými wécmi 9 lídmí, genž bo promáze“
li, BifEupa opatřil, propuftil bo 08 febe doté
Fraginý , o Fteréžfe oomerowal, že Ótrto biffup
$foau přítomnoftjmnobodobrého tem půfobí,

Vuž tedy Órto mdbázý do země Domoťz
fřé gaFo tíbý beráneř mesy fládo Žramýhwlřů,| VOfiupugenatomjfto,Fteréštémeř
před nm mnosý Apofftolfití muší Frmoj fmausfsupofročtili,| Ónpatřinato(mutnédíz
madlo pobanfřé dimoFofti, ale Otto nebrozý
fe tobo nic; nic fe neleFé pobrůšeř trmordo
flignébo lidu, a nobrž nábožnau borlívoftí
šačjná Eonati fooaw2pofftolftau prácy,

Gebe



Čebo mýmlumnoft Sloménfřé řeči, «
májšnoft pronjFagjcýh flovo, mnobo aučinFoz
male m frocýdh Domořánífýd obymatelůs
Ale tařé mnozý protimilí fe gemu vwedlépří“
rozené dimoFofii a tmwrdoffjgnofti mrarvům ,
činíce mnobýh přířoťí gemu y pobanční, 2

Foyš předce m (mém fpafytedlném gednáni
pořogně bez vrffj meytrše poFračomeal, tu
obořívfje fe naň, nemilofroně vbili,

Dbitý myflanec 2pofftolftý Ótto mléj,esa3léodměnugefedobrým,| ÓnFtěm,
Fteťj naň ruce fmé roftábli, má fe poForné;
faffame, forně, ponjšené ne na bílo, ale
opramdu , aby doFázal s fmým přiFladem,že
Fašdý Rreffan pominen geft fvým nepřátelům
negen odpuftiti, ale tařé dobře číniti,

Protoš tařé gebo přjEladnégednánj tor
BF aučinFomalo, že gebo Fózaní , Freraš oby
čegně ne weťegném mjfté mjmel, nebyla bezdobrýchavšitečnýhnáfledřů,| Kidsbromáší
dil fe oFolo nebo, a ftoge Folem 4 Folemt pozfaucbalbospozornofří+| MenjližtodudDos
bromilům, pramili mesy febau, genž z vf
tohoto muže mlutvi 2 ÓGebo včenj dgefé
Fráfné , gednání priPladné a dobré gafo naz
ffjb weliFýchotců a pradědů , díbš památřs
Wž3dymezy némí def?

| ČaF mluvili Slomané Domoranffti; fly

ice FázanjOrtowa, 4 mnobo 3 nid přigesO
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[Io68 nebo Fřtu fmatého. Či a taFovoý, Fiez
ří mile obrátili fe F náboženítwí Fřeffanffému,
a přígalí včení Gežšjffoma, medl gé a msbus
zomal E w30dčlánj rolj, a coby obcy F dobréz
mu bylo; nebo 34 tebdeýfijh cafů £Teniccfiti
ducdomní royjlancy, Fody3neměřjcým fwaté
sEmangelium oznamomali 4 na vojru Fřefťaní
ffau obracomali, taFé přírom $Emangelicfém
včenj cmičilige minraronofti, a FteraFby pro
zacdomání 4 rozmnožení obecného dobrého měr
li pracomatí, 4 tjm fobě y obcy dobrý pros
(ped včinití:

Podlé toho zářínán poFračomal tařé
Órto, Fdoy3žm Domořj obymately negen 00%
brými Rřefťany věcnjm SEmangelicFým činil,
ale y (polu E tomu medl, a myvčomal,
gařby obcy pracý 4 obbodu medením prož
fpefini býti moblí, aby tař dimořé pobnutj E
mwálřáma rozbrogům m nic gaFomeť vdus
fs!, 43áFlso Fmramoněgffimu žímobytj založil,

Bdy3 Órto celý roř m prácy 2pofftole
fšé o Pomořj 6 meliřýmprofpěbem ztrámil,
y pomyflil, že čas geft, aby gaFošto Biffup
do fmébo biffupftrvj fe namrátil, a tu fmýhpominnoftjpilenbyl,© Dročežzanebamtupo
fobe neFoliř Eněšj, Fterjbypředfemzaté Apos
fftolířé prácy dále poPračomali, s neměřjcý“
mi Břefťany otcorfřy fe roslaučil a ffel do
Polířa, odtud pař opětbral fe do Čeb, aby
flíb fmůg myplnil PDlsosfIkmormi,

Gat
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Gať mile léta 1125 do Praby přífiel,
tu bo dofila zpráma £ nemalému fmému 3árz
mutřu , šč mýmoda YOladyflam giž na fmr7tedlnémlůžFu[eži,© GaFoalevpřímnýgebo
přítel 34 fiřaftného febe všnámal, že afpoň s
fmau duchovní pomocý při gebo 3 toboto
feta na měčnoft myFročení mděčně demu
poflaušítí bude mocy,

vOladyflam 34 přičinau poflaupného paz
nomwéní3im byl s fmým firegcem a bratrem
Sobeflaoem m nerolj a nefmornofii, 4 tu
Sobeflam, mypomézen gfa 3 země, mufyl m
cýzyně fe 3držomati, a F zlepfjení fmýh ořoz
loftogičnoftj dobré přjlešitofti očeFámati,

. Přes to ale voffecřoměl Fmé ruce mnos
bo Čefřýdh Dénů, Eteřj mu přáli a na ftolicyrýmwodifauvfadítídtělí,| Dnímidauce,še
VOlsdyflam déle jim nebude, myflalí gfau
pofly F němu stim, doložením, aby nemefffal
do Čech gjtí, 4 pro obodržeňj Čefřého Fnjšet“
ftvvj potřebný přípram včíniti, že mu DtjFtomunápomocníbýti,| Caféormwdoměls
mémodoma Omatama 4 matřa obau bratří
mffemošné tobo bleděla , aby po YOladyfla“
momi panomal,

Soběflat přítábl s cyzý mocý mogenž
ffau do Čech, 4 pološil fe polem wedlé lefá
Břemnomířého, nynj'tu rjfáme v maté
«Trarřéty, s

í al Foyš
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A Fdyš Ótto biffup LOlediffama na

ceftu mecnofti pripramovoal p tu OŠmatama
oznámila mu to nepřátelftvj, Fteréš mesy
oméma bratři giž zdávona fe bomoj, profýc
bo aby vimjragicýho £ (mjťenís bratrem fivým
pobnul,

Ótto včíniltař; a přitomy to dowedl,
že Oladiflam , ač byl manželu fmau s fiý“
mi fýný Dánům Čeftým po fobě mw3emffé
zprámě giš byl poručil, Sobeflama 34panom“
njřa m vvýmodířvvjČeftém vftanomil, a tim
na emo dal, že zapomenum na wfjeďu Fyz
feloft proti fmému Dratromi, náležitě fe s
ním (injril,

Ótto tedy vmjnil, še při POlkdiflamowi
63 do gebo ffonánj zůfšane ; vofjař že LOdli“
Fonocnj fmátFy fe bljžíli, 6 Biffap: m ten ča6
tel m fmém biffupftvj Welifonoc flowiti 3
tedy odem3dal vmjragjcýho OOladiffama 00
ruřau Dražíťému bíffupu Yaynbaroomi , on
paf m34m 00 něbo fimutnéodpufftenj, 3 Draz
by do Bamberfu fe"odebral,

Bamberčanépřidali gfau fmwébolaffa
mého Biffupa s vpřjmným frdcem moděčně
a wefele, radugjce fe 3 tobo, šžebyopět mé“
liv profřťcd febe fiméboneymystfjho Paftýře;
po němžšGfau dávno diž froečné taušili 1 9Čes
Fámagice gebo fifaftnébo navorácený,

RD3tje Z Spifo:
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" Spifomatelé žimota téboš fwatého Br

ffupa přfli, še pří fmém navorácení do Bam
berfřého bifEupftmj 10 té famé dudoronj bors
frvofti pracorvatí nepřeftámal, a fmým bláfa:
ním floma Bošibo pramau pobožnofi vofiudy
rosffičovoal, tař še OoFonaloft Fřefťanffá vo
zadbomáméní přiřážaní Dožíh nad mjru fč
tam (iEměla,

2 rofjař Fmému neymětffimuzármutřu.
toho fe dočFal, še 2pofitolířé gebo myflánz
ftwj m Domořj dobrý náfledřů nemělo,
Domorfitj Olomané 3 měrffjbo ojlu odpadli
od včenj Kryftomého , 4 posomibnauce fe
proti Dolářům opět mwedlémínezugjcýh Fra
új předefilávřrutenftwj gfau tropili. A
to byla také příčina, še Čeftý Frál Dřemyfl
©ttoFar drubý na ty sbaubce 00 Drus poz
tom tábl, 4 ge fErotil,. proto še, gaF mýffe
řečeno, faufeoum fmým Fřefťanffým weliřé
fifody činili, na ně mybjbagice, 4 did země
obněm s mečem bubjce,

Čecbowě tedy bogovonj myrazyvfje natyPruffářy,rocliřaugim(fFodučinili.| GYfocz
negffi 3 Drufjanům midauce co fe děge, 4
ftradem přinuceni gfauce, Dřemyflowmife pod:
oalí, a předeň 6 meliFau pořorau předftauz
piwffe Fřtu farého žádali; a on gaFo Dánmiloftimýnamiloftgepřigal.| AtaťDres
myfl tobo čafu tu vofjecFu,zemí podmanil,

a pomalu mfjecťen lid (e pořttil, A 9„i
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VTaměčnau tobo památřur $ pro obr

ránu rojry Aryftomwy na gednom mjftě myfo:
řém zámeř pemný Fázal poftamiti, Fterémuž
dáno gméno Bunigsberá, te G. Rráloma $D07
va, proto še bo Frál Čejřý poftamiti ryřázal,

Biftup tedy ÚÓtto, mage ftátí 70 let
foébo měřu , den Zotý Šářj měfýce II39 vo
foaté poroěftí Žimot fmůg ffončil, Fréxášto
porvěft (maté papešítým myřfnutjm fIsvonč
népotom potmrzena byla. *)

U MDA bí

*) Suryus to ditvotě fivatéhoOtta , biffupa Bambecs

fřého , a pofeaéugicý fpifomwatelPronpřy Kozmafotvy,
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O edrviřabyla dcera Bertboloa VTřarFrabětewe

YYteránfEébo , niFoli-ale VYrovavofEého, daFšněs
Fterj Fronyřáři tomu dtěgi, a Oršj tu Fragi“
nu Yfieránffau 34 Oj marFrabftmj Vftorato“
ftébo, Eteráž nepochybně s semj Domořanífau
mezide,“

Gis m drwanáctém roce fimébo měfu ví
(naubena byla mýmodomi Polífému a Slez“
třému Ginoribomi přígmjm Bradatému ,;
gegjšto mladý měř gi3 tařé byl fpogen s zna“
menitými ctnofimi, gaFo třebas prí létech do“
fpělýh dobrého cmičení a mybománj obyčeg“
něfe ftámá, A gaFsFoli m doměfmébo otce
E rozmanítému žimobytj přjležitofti nezbývoa“
[os tař předce mladá DryncesFa msala febau
3 domu otcomířého royborné ctnofti, vfjleh:
tílé pomabyý4 nad mjru dobrotu (frdce,

fecfa podlebná4 rozmanitágednání,
Fteráž mladicftvoj wyfořého rodu a mydoméz"
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n čaftofráte řasý, nic při nj neaucinfovala;
a to dímmenjý dwálenj degi vfflechtilé Práfy
držela 3a voec pomigegjcý , aniž proto, 3cť
byla rodu znamenitéhbo, ponjšenofř foau nes:změnila,© YOedlétobomoffebozdálofe,gaFo:
by gi ffcymyšffjbo prožťetedlnofi E necemu
mwyšífimu, 4 ne Ě těmto pomjgegicým rozFoj
ffem toboto fročta byla pomolala,

© tafomými ctnoftmi ozdobená p 4 bncd
mwautlém rěFu docela gím oddané, coš gifte
bodno defř podimenj, odpírala wffem domás
cým fIaoFoftemA žiwota vošmanitofřer, ,i KG
ničenm3fobě tař neoblibomala,; gdařo. ňa etno“
finém gednánj milugjc gedině ctnoft a praz
mau pobošnoft Přefťanífau, A Foc ta byla,
tu tařé bylo vtěffenj vfjledbtrilé PDryncesfy,
Genom ti, Fteřj m ctnofředFřeftanffýdh 4
+ náboženířvojpilně pofračomalí , nabyli gfau
v $DedmiFypřízně 4 Iaffamé nářlonofti,

GaFo matřa třj fynům a toliř dcer,
cmičenj gidb powašomala za fimau neproetfji
a neydůlešitegíf povwinnoft. Drotoš mycho“
mámala 4 cvičila ge prároč gaťo meliřá ctyz
telfoné a milovonice ctnofiného žímota , aby
ne gen náfledovonjcy degj byli, ale y tařé m
zadomání a myFonáni vfjledtilýh ctnoftj neyzmětífifroauljboftměli.| YTepéčorvalagen©
to bobabogná s$ocorvia, aby dobrým fmým
cvičením ojtřyfiwé zde čafné, nobrž mnobem

rojce něřdy měně fiřeftné včínila, a č toboobé
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fobě měřeného daru dedenfráte LTeomyšířimu,
Foy3 zďeroné y tagné vvěcy na demo mMyGdau,
počet dáti mobla,

SrmvýmpřiFlsdem doFonalofří Preffanfté
netoliřo fwé djtFy , nobrš mffecEydomácý m3bus
zomala Fpramému žimotu Fřeffanffému , neyz
rojce pař (náffelimau ftáloftj medla ge Etomu;
FreraFby fe zadbomati měli, Fdy3 de co proti:
ronéboa myfli odporného potřá, | £Tebomté
ctnofti tař geft Deomifa profphmala, že moffez
cFa fwá nepcytedlnegffi protivoenftmoj 4 nefftéz
tí fnéffela s meliFau froce fmébo ftálofii,
tepřýh a náblýh měcý fe nic neděfýc, tepěti
fe nezpecugijc, mofjecEo, budto bylo neypprotic.
vonegflj, odoťně 4 ftatečně podnjřala.

Comocpřívošenéfilozofie| mymefti
nemobla, a Fadelidffá moloba pod vtlačením
fébo protimného ofudupotřena byla, tu
LDémodorma, s fititem Fřeffanfté ftálofti 03bros
gená fwjite3yla, niřdý fe 3 tobo nermautic,
co proti gegj fpanilé a zmušilé myfli vrputné
bogomalo,

LO tařomýd fimutnýh připadnofřeh ;
denš půfobj obyčegně firab a mmalomyfInoft,
gedine bylo gegj vtěffenj podlé můle Bošj můz
lí fomaufpořádati, 4 ve moffemdo gebo fimaté
můlc fe poraučetí, a to byla ta fffafiná podz
pora gegj velířé myfli, že odporné vočcymízle(náfiela,© ÓnabylavojcenežFdoginýpřež

(vez
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fočdcena , 3še WTeprovšfijhoprosřetedlnoft čjdj
vofleďy mécy, a bdj ned -dobrém človočřa, G
že podlé Bošjbo řísenj gde voffecfo. 2 na
tom zařísdu Božíté dobroty a maudroftí 307
Fošic.„DedmiFacelau frau naděgi, až Fu pozoimumjrnoftapořorunagemodala,| YIč
Foliř přířladů těchto ctnoftj tuto vmedeme, £
Fterýmis tato nábošná ODěmodoma nad mjťu
fe ftFrocla,

Bunrad 1 mýmoda Rýrenífý medl málřu
proti mýmodomi Gindridomí a manželibeds
«miřy, tař še obě firanč febramwffemogffa pos
rFali fe (polu 4 frocoliFrmamau birmu, Gindrid
mage to nefitefti na blamu porašen byl, 400zagetjfmébovrputnébonepřjtelepříffel,| Bez
bo poddanj midauce, co fe ffalo, vleFli fe
velice tobo příběbu , zwláfité Foy3špomyjfili,
že dobrý Dán gegih m ruřau fmébo nevřo“gitedlnéhonepřjteledeft.| ČaFéomůrmýmos
oům, šele Dána a otce fmébo neffrěfij, moce
mi 3 tobo (fimuten byl.

Ču powfřalftarffj fyn Ginoridbůmo, PDrýnc
vdatný a čilý, aby otce fmébo ze zagetj aruz
Fau nepřátelířýh myfwobodil, Vaďe pat E
tomu přiFrocití, taFto lid E zbraní « bágený
fwého mýmody mzbuzomal £

m $anbítí bychom fe mufyli, čeBl tu pří:
totinému lidu, PFovbychom,gafošto národ
Toždy mjtézný, A4m- -vdatné poměfjti mffudyas
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fiavonýp nynj fmébo Dána 4 panomnjřa m
zadeti faužšítí nedali, Kebudenicli gebo 07
froobozený bbíte bledčti p mfjécďa ta potupa
padá na nás, Bdoš tedy 3 más poctirmě
fimcyfilý, 4 opramdomý deft Dolář a Olezář,
ten ať náfleduge mne, 8 mftj té porášťy, gj3
gfime trpěli, VYmagilí nás náffi nepřátelé*veFowftvojpřevýffiti?© Te!mygfinezhola
6 protímnýmofudem padlí, VYuší vdstní 4
reřovonj, fnažme fe tu bybu napramiti, 4 s
zmužiloftí ned tau fmutnau nábodau zvojtězyti11

Ca mlumwilneobrozený Drync Dolářům
a Slezóřům , a turydle zevoffed firan brnuz
l fe Enému mfjicEní lidé, mžavofie pred fe
po?gebo voňdcftwim Dušto zmjtezyti anch
vimříti,

Čo midauc Dedmifa, Fterař fe vofieco
Fbogi firogi, 4 mogffofe pořádá po Farné“
té, „praporcýha tropác molé fynafoébo
E (obě, a -tu, coby 3 té málFy slébo pogjti
moblo, mffebo mu s láffau mateřffau. y d07
brotivoofti předftamuge, rFauc;

neDIÍMi fýnu můg! Poyš fe hrozná a
vřrutná bauče málFyposovjhne; že welife
mnošftrvj « bned moře zlýdh méěcý s febau
přináfij, rožmodní fe a potopuge mffecFymwěcý,
Čuť býmézagjmání a'zabnání dobytfů, pos
tlačení a pobubenj obilí ofení na polid,

pálenj vofý a Fráfných měft, ftatFomé “. zbošíou
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lidu Teupešnifům fe dofiámadis me mffeh
Fauteb plno sármutřu a bjdy, počefinoft a
mramy fe Fa3ý, nábošenítroj mwmelířé potu
pě geft, aníš geft gaFý rozdil mezy měcmipofmatnýmiaobcenými,— Atafmnobém
fnážšeúeft něfomu vfffoditi, nešli dobřepčíniti,“

Prync to fMýfie,psa! fe WTež,mámli
pak dá fwého otce m zagetí nedat faužiti?ReFl-on,patřenamatFuofirýmoFem,| Viz
Folí, můgďfynu ! odpověděla: otec twůg buc
de myfiwobozen; ale ne teB, aby tolik nemwinz
nýd ffr3e: to meliřé zhauby trpelo. Gáfama
půgou £ Bunrádomi, « pošddám bo, aby
mí manžela na fmobodu propufřil,

YYrladý Drync podimil fe těm řečem;
gtař3 byla matřa F němu mlumila, a wffemoz
žně blcdel, aby matřit 00 fméhoprředfemaetjodrocdl.| ČoliřvčinilíOrvorfřérady,pramicz
žeby lépe přífinffelo, aby fe vyflali poflomé
F Bunrádomí, 4 tu předneffenímpoFoge fioz
bodu Ginorichomi mymobli.

VOffecfoto nebylo tal mocné, aby Dedz
tvifa, co vmjnila, vopFonatí fe mymeyfflela;
aneb 54 těšřau méc byla mášila, (Ču vm3amz.
flí 08 fimýddomácýc odpufiténí, a požebnamz
fi (vých malých odjteř, brala fe na to mjfto,
Foe3 Ronrád m ležení polným obýmel, Čen
neoceFárvaný a Fmapný přjchoz manželřy Ginz
Dřidomy zdal fe Bunradomi býri přepodimný

ý
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ý tařé poneěřudšnemožný, 2 Foy3 miděl, že
ffutečné ODémodoma E němu fe bee, vvyffel
3. ftant mogenffého men, vojtal gi pctimě, 4
očeFámal s melifau dydtimofij, coby tu vp
něbo pobledémala,

n Šá přichézým F tobe, pramila s (paz
nilau myflj F Bunrádomi, abys mí propuftil
manžela, weg3 málečné fftěftj 10 tmoau moc
«oydalo; málečné fitéftj prammjm, Fteré3 (nad
na zeytřj tebe opufti, a tobo , čjm fe mynázffjsanačfefpolebáš,tebezbamj,| LOcÉmi;
že vpříjmní BŠinořidomy poddaní, 4 vdatní
Pragané, giš giš gfatm prifryti brněním,
pancýřem oblečení, «neči opáfaní, očeFámagj“
ce znamení; aby bubnů břmotem málřu obr
nomili. LOšdyf ty medcé gen wognu, abysnebylprofpěfinéhopořogez| ČaFomébotobě
podámám, 4 fyce Frerýby finčřomal F dobré
tmu tmému, a nefjemu národu F poctimofři,
Což medle mo cefté geft, abybom fimlaumu
včínilí , díš vojce nyný, nežli Fdy gindy, geft,potřebj,— Čařéligeftrětagno,šemelícý
záftupové neměrjcýhgiž napobotorvěftogj,aby
00 naffjd Fragin myrazyli, 4 mffudy pobubic
li, poplenilí mečem a obněm napořád mffecco?| Wedágimnaffenepřátelítrojpřilešitoftí
naffid semj fešmocnití , a o froau porobuvmezfti7© PoťogeGefitedy4dobréhopřátelítma
tu potřebj, 2Í to 00 tebe žádá mlafinj dobré
emj smýh, a můžeš fEr3 poFog to famé nyz

nj



174 ===
nj obdršetí , cojbys fnad na leta s prodlauz
ženau mélřau obdržetí nemobl.“/ ©

Cato řeč, Fterauž $edmifa s zmužilau

nohy a mageftátnofij Bundradomi přednáffela,pobnula bo, že bogomwnýRunrad FpoFogi milepřířrocil,© Bindřidhbudižfivoboden,pramil;zarovafmá(mémanželcecoDěfomati.| Dořog
ať geft mesy mnau a něm, gefiliše fe tať ftaz
ne, gařš byla teřla ODémodoma,

AffutecnétaFéfetaFftalo,| Tatalos
mý způfob. $ocdmiFy pofelftvvj mnobem fffaz
finžafij bylo, neš fnad tobo nevzFuffenegffjbo
omworana býti moblo,

Drubý neffřaftnýpřipadet, Eterýž fetřnul
ZcomiFy, 4 při něm fmau ftáloft znamenité
vřázala , byla fmrt gegjbo fyna,

DO naficdugjcým žimotě Gindřida II.
fe Ootéteme, Fteraf na. fimutný způfob m bits
me © Zigníce, dgínař© alice, m Šlezýh;
mcda málfu s Čatary zabynul, 4 tudy celý
dům mýmodftý y země vocliřé zabubné zFázy
zaFufyla,

$ocomifa fyče gafomeř Ouchem proro“cřýmgebozabynutjpřesomidala,| Kficvoffak
méně předce Fbogi protí neměřjcýmgeg vošbuz
zomala , vdelje gemu F naftámagicý mučedls

nicté (mrti fmébo mateříťéhopošebnáný 07
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Poslé cytcdlnofti Iiofřé ovffem -še gebozabynutjbolefinemofrdcypocýtila,| AlegaFo

Rrefťanka toliřerýmictnoftmife fiProaucý, fire
fona (mého, a mffecKozlé, Fteréš potom náz
ficoomalo, (náffela s tíbau myflj a fiálofii
melmí přířladnau, poraučegje to wwffecřodo
růle Božj, Čim gediněfe teffila/ že fyn ez
gj na bogifitj ro dobré poměfii žímot fmůg
ffoncil,

Roy3 tedy Dedmifa fyny 4 dcery fové
ná neylepflý způfob, zmláfité pal m bážní
Bo33jmybomala, mycmičíla a tudy fevbezpečíla,
je cmičenídedj nebudebezdobrýd 4 všírečnýh
náftedbů ; y předemzala fy, še mffechzanepráší
onénj toboto fméta fe odřeFne, a oftateř mých
onůgedinč mwflušbě Božífirámiti dce,

Y mygemila to mému manšelí, žádadic
bo mraucně, aby (polečnoft manželířau my:
zomwjbl, a ona. mwfamotnofti nápotom BobuFaužitimobla,| 2fFoy3mýmodatařvčinil,
gaF3 $ocomiřabyla žádala, bez odtabům zbar
wic fe mficho Omorjřého živobytí, m fmas
tém mlécný a vocmiéenj fe počala žimot mefti,

Ču m pojímání pořrmů melmí ofiře
ftřjomoft zadbomármala, poftimffi fe 34 celý
téhoden, From dne nedělního a fwátečního ,
Fde3něcomaličkoajfti fobě oomolomala, Va“
protí tomu ale řazdého dne třinácté ofob bu
dýd Frmila, rozdámagijegim pořrmů s fmau

wla;
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wlafiní rnĚau, a poflubugje ochotněy Inftaz
rve W neymoetfij ponjšženofři,

YTiřdý(imau famotnoft nesanebala, niz
Fdoýdinám nemydbézela, leč F nemocným č
roffjpomocy lidfté zbameným. Cu zbušomaz
la ge F fooaté trpělimofti, potěffommala$ fmau
fitčorofti, a potřebných léřu y pofrmů mile
a ráda wefinčs podámala, Žlno ptěb, genž
nemocý mředomau, praffímau © malomocenz
ftwjm ftišení býli, nic fe nefftitila, fama dím
flauživofji vany převoašomala, čiftila, a fvé
flužby, Fteréš tu s ní byly, E taFomé láfce
blížního a flužbě y láfťy Boba geft vozbu:
zomala,

Dod (mým odčrem nofyla mlnénau Foz
ffily a Fagjcý pás šjněný; lůšřo měla tmordé,
4 pribyteřgegj byl panbá dudoba a fmattoft
fmatého obcománj,

2íni ta nepoftregfis. tuboft zypmy nemtoz
bla na gegjm autlém tele tobo domefli, aby;
mimo obyčeď (můd, 3 drámu Dáne drjme
domů fe vbjrala, Ke, láffau Boží zanicená
spedmiFa, dodjce čaftoFráte bofýma nobama
wmblubořém fnébu 00 rámu F fIušbém Bos
ším , niFdý 3 něbo nemyfila, leč vložených (os
bě modliteb m dubu Fagjcým byla myFonala,

€Třimoten čas | m Fterém dobré fFutFy
feému bližnímu proFazovoala, vílamičné na

n107
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modlitbách trvala, pofýlugic Ouda fimébom
oudomním přemeyffTlowání. Čo pař fpafyte:
olné gednání negen čafu Oennjbo , ale y nočs
njbo na gifté bodiny geft vosdelila, a myFoz
námati nifdý nežanechále,

Do fimrti mýmody fmébo manžela, ffla
geft Ocdmifa do panenffého Fláfitera rádu
Cyftercyenffého, Fterýž m Crébnícy m Olezýhbylazaložila,© GegjdceraGertruda,nedtic
fe fivé laffamé matFy zpuffiti, gi tam náflez
domala, ač něřteřj pjfij o této fmaté Dannč,
že giž w témž Fláfiteře Bobu byla flaužila«

LOftaupenj do tébož dudboronjho ffaru,
bylo omognéfobní cvičení a froatého obcomá:
nj života degibo. YOffecFaaž potud mwypfaz
ná pobožná gcdnánj, fFutFomé pořání a těla
mrtwenj, byla gfau fylněgíji 4 mětfjj ro 007
Fonalofti Fřeffanfřé,

Čte fe m dedjm žimotě, že dcdnau Flez
cjc před Fřjšem a fe modljc, vozbůru 00 zemé
pomýffena, a gaFomeř nebefťým (mětlem obzFljcenabyla,© LOtompřemeyfilománínebez
ftýh fladFofti měl vříjšomaný Opafytel vuřu
frau mířábnauti, 4 $Dedmicepošebnání vděs
Iati, mluvoč Enj, že nad gegijm pobošným gez
Onánjm weliřauljboft má,

Gegiho žimota fattoft byla, prý, mnosbýmizázvakypotmršena,| Ónavzdramowala
X ati, vr těl
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těla Hioftá malomocenftojm vonití y žEmOTOKÍLÉ
nařášená, cožfeléFamívčínití nemoblo. Óns
gař3 pjflj, gedné geptifice, ana m tém3 Fláz
fftere nemidomau včiněna byla, $ moolirbau
froau zrař navorátíla, amalépachole, gež byž
lo mleynfřéFolo podrtilo, opět zdravé včínila+

Obdařené dudem proroctým, čaftoFráte
oudomním fc(trám předpovjdala, co fem toiit
ořamžení m zdálenýh Fraginád:zběblo; ano
y to můbec oznámila, že přígde cas, m němž
Cataří, národ vĚrutný apobanffý, semi Dolz
fřau a Slesfřau „pobubi» poplení, a mffeďo
rub na rub obrátj, což fe tařé tař ftalo,

YODánu vfnuls léta 1243, m gotým
roce 0d fmébo manšela rozlaučení vvftačecým
meřu, plná záflub fraté pobošnoftia bližníz
bo lafEy a dobročinnofii,

bY čtyvmecýtma létech po [rvé fimrti $Oed7
miřa nábožná a bobabogjcý fErzePapeše Blj:
menta wedlé ffutfFůmdegib adům; Fteréš
činila , 34Owmataugeft yzdrvjšena a Epočtu
Owatým připfana ; gjš ErálovoftmojDolfté a
mwýmodftmiOlezířé 34 fmau šáftupřyní a Das
tronfu přigalo, Bruger medlété záflubbeře
gitéš 34Datronfu FrálorofirvjČ ejřéhovo fmýd
fmatýh paměti na den I5bošéří měfýce,na
Fterýšto den gíš 00 lěra 1764 flatrvjfe památřa
foaté Danny Čerezpe, a den I7tý Fpamátce
froaté $Ocdmify vítanomen gefi+ * )

— — Bivof
7) Grugerius (acrememorie Regini Bohemiz.
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S: bylfynGindřichawýmodyles“
fřébo, genž měl přjemj Bradatý, a (maté$pedmiřy,| Gižtogménoobautebtopro
fmůg dmalitebný žimot znamenitýh ofoby
swláfité bobaborjcý vedmwiFydoflti pra 4
zčegmě vFazide, še týš Drync m Fřefťanffýh
ctnoftedh, pro Fteréž potom fTaulPobožný;
náležítě byl mydhomén 4 wycmičen.2vpfFutfugináčenebylo,| Šindrih,
mestna 00 fvýh rodiců taf pěčlimého a ctno“
ftnébo cwičení, voyborné pomefti dobyl gaE
3 obledu náboženíivoj, ta y poddanýh fvýhdobročínnofth— Dramánábošnojt©aučinli“
molt m mramjh, fitčdroft ro založení mjíř
Eflušbě Boží vfřanovenýh , pocta oudhomen?
tva, a dobré činěnípotřebným půfobilomu
blaronj mlaftnofti gebo znamenitého gednánjs
a to byla tařé ta ffťafiná odplata gebo rodi:

(ů, sa gegih péčlimé p cenofinévoydovvání,c.
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| še voffedhpamětních gebo založení ; deft
onen flavoný a blavonj Foftel mwLOrariflami,
gegš byl Fu poctimofti fwatého Jana 4Složil,
Gindřih, netolifo geg bobate nadál, ale
s tafomými fmobodamí 4 miloftmi obdařil,
že fe prémem myroronati může mwffemdudo“
voním založením , Fteráš m fěmecfé zemí
flamoněy nářladně gfau založena a myffameng,

Gindrich vo3al fobě 34 manžšelřu roroně
tař nábožnáu , gaFo ctnoftmivffledtilau Dryn:
cestu Annu, dceru Čeftého Frále PDřemýflaOttoFaraIL| Óbaffledetnítitomanželés
dconocenau myfli, můli 4mynafnášením praz
comali pro rošffiření (matébo nábošenítwj;
profýce YTeymyšffibo, aby ge medl po cefté
£ fpramedlnofti, 4 mobli fobě fměřený řádně
y flufině spramowmati,

GaFa to přefiřaftnáblaženoft pro budau
cnoft , ta m gednote frocemfpogenýh manzželů!© GaFátoblašenánaděgetaFomého
národu, Fterýš od tak mandrýdh 4 dobrých
panormonjřůmgedenFráte bude rjšen 4 zpramoz
mwán! WWOffecfo,mffecEo oznatmomalo , a.předr
pomojdalo čafem fftěftj mweliřézemj a obymatez
[ům lidfřé (polečnofti,

SXeš, nafiogte! dedno přepadnutj dis
woFébo, vřrutného [lidffébo národu, dcnš
pomwěftifmé m mordjh 4 m plenění mybles
dávoá, vopmrátilo tuto fifaftnau budaucnof

po“
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pořoge,adiftotublaženéjemě,© 3dáfe,ga
řoby Gindrid zwláfité Etomu byl zmolen,,
aby rydán byl 34 obet fmýd Fraganů, «4
ctnofti gebo ofirým zFauffenjm na ftupeň neyz
wyšífj wymwýffenybyly.

Gíž m žimotě fimaté scdmify rečeno
gcít, dak a Fteraf přrutní Čatati mwpodlé
mezugjcýdh zemich vřrutnoft frau: prormozos
mali, pleníwffe v bubivofje napoťád mffecEo,
Vuš přijel ten čas, m němž s wdlíťými
zóftupy foými mocně na fmé (kufedy myrac
zyli, a gaFoměř Foapné pomoděn. mjfřa da:
teFo ffirofo s brozným mýpádem- potopivffe;mnimecvrecdli,| LOletopifýhOlezftýhturo
památřu o ni máme, voyobrazugictigíh 19
tento způfob.

Byliť gfau poffamy profiředné weliFofti
obycegného ninže, tela.fftiblébo a bubenébo,
a oblíčege barmy- bledé, Ořiměli černé maz
licřé, vftamičněfe točíce, e nepoFogného duz
da mwyzrazugice. Tos ploftý (rozplefělý )
obočj olaubé a dlupaté, bradu fipičatau , a
vfta s. olaubými grjořými zuby. LOčeffimdj:lemmfficEnígfaufobepodobní.| Čofeofřa
tnj poftarmytřne tať flirořá ramena, 4 prjá
po fivanád odutá 6 páteří. břbetomau voen.
wyftupugf

Gezoj na malých fitibtýd Fonf, a beží
melmi rycdble y fe tjdití dágj. dbraně dfau

gím,
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gím obecné,ffipy , bázecý fopi, fipičaté Fopj
a Frátřé meče a tefářy a vmj s tjm sadhás
zeti p ffFody číniti až Fu podírou,

Cela fa Fvýgi$ řůšjzvojťecý, gedj da
řéfy zeliny a maření, Fteréš m gegid zemí
roftau, v nás pa, Fdy3 fe wozdelámaloa
folo, flaulo $Oayde, a po čefřu nyní flovoe
JDohanfa, to deft, že 98 těh pobánůvozalo
(můg počáteř,

ETiramů ofau až brozno dimoFýh a nez
ldftýd, a Fam vwotrbnau, wffecEoplenj bez
rozojlu, žádného nefflanuejces peřli gfsu pre“
moženi, nedtj žádného vffetťení, nýbrš oftáz
magtmordoffigní, 6 zarputili, 4 odtud tařé;

o fovjtěsý, přebrozné brůža, 4 firadnib podážý.

WěFtečj3 tobo dimořého záftupu (dále
piffj FronyFářiSlesfitj) dfau lidogedomé; oní
zabígj mladéa zdoramézagaté obogjho poblaz
rej ofoby , a čínj fobě, Fdy3ž(mwjtézý,blucné body4

Číto barbaří byli tí fami, Fteťj s počáz
třu léta I241 3 gegid zpufilýd zemj 3 půl
noční Usye afy přes ffeftFráte fto tifýc fylní
pod můdcem neb Frálem fmým, genž flaul
Batbus, a dfáu potomcy flarmonéboCyngbys:
Dama, wyffedfie, do pomeznýchFragin wtrbli,
Drámě tobo čafu panomala nefmornoft mezy
Dopešžem, Cýfačem, a něřterými Fnišaty Řj6:

fbýc
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ffými, a tudyfe ftalo, že proti těmtovrut
ným bofiem, čafrič přípramy fe nedělaly, ani
gařé pomoócydaufati fe moblo,

Boyš pat Batbus puffil fe do Rus, 4
po mnobém potýřání přemobl Sufy, vtrbi
D0 Polffa, a wybogomal Zublíin 4 Šendos
mic, vofludy meliFau čínil mečem « obněmffFodu.— CovflyffamBoleflam,EnjšeSraz
FomfFý; podám fmau manželřu Ryngu, tařé
y foan máreč Křimyflamu, mygel 3 BraFos
ma do YTřoramy, a tu m Fláfftere Cyftercyr
enffém na YWelebraděbofpodau fe položil.
LOladirmýrPDalatynRrafomfFý a dinj 3 rytjíz
ftma Polffébo febravoffefe na ne, dofti mmelířémpočtu.| Alemidaucežetěbnefflez
detniFům geft gaFo be3 počtu, mfjař proto
ftatecné a rytjííťy fe s nimi potřali 4 mnobo
did zbili, Ale m té bitwě (tařš gaFš ner
Pteťj počjtali) še geft bylo omacet Čatarů na
dednobo Polářa, a tař gfau tu byli míficEní
Polácyporašení,

Čataři přitábífe E Brafomu prmnj fiřež
ou m pofře, mefto bez obymatelů nalešli, 4
což m něm bylo, mffecFo mwybrawffezapálili,
Kagjce pař tafomwéfitefti, deffté dále puftiti
fe„ofimělili, 2l Foyž přitáhli F VOratiflavi, č
též nalesfje mefto be3 obymatelů, mwybralíde,
a domy (pálili obněm,

Ču
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Ču Afečiflam mýmoda Ópelfřý febravo

něco branného [idu tábl přes ťeFu genž fTovoe
Odra, 4 geden záftup, Fterýš fe 00 Orubýhodtrhl,porazyl,© YOffREžemidělflaboftfréz
bo lidu, a celému záftupu odolati nemobl,
tábl záby nazpět Lišnícy (E Oaliči) aby fe
tu s Gindřídem fpogil, 4 oba potom mmobli
na nepřátelywyrazyti,

Gindrid mida to nebezpečenftmi, Fteréš
fe malem. brne na gebo mýmodftmj, zanechal
fvýd s boleftným (rdcem, « gde ryble na
bogifité, aby $ fwým žimotem gib retomal,
«Yrateř gebo $HedmiFa, ačFoli medlé fmébo
duha prorocřého gi5 předsmjdala, še inz
'oříh m tom bogi finrtj lebne, vozbuzomala
bo Ebágení fmémlafti, těffic fe gedině tim,
3e mwbádení Fřefťanftého nábošenítrví a vých
fvočřenýh vmře fimrtj mučedlnícEau,

Gindřid 4 něFteříznameniti Dání zem
ffrj, febravoffeněcobranného lidu, táblí gfůnprotinepřátelůmftatečně,© Watéceftétábli
wfau oFolo gednobo Foftela , Fterýš byl Bin
oříc založil. Ču geda on oFolo dmwéřiFoftels
nib, fmwalilfe zbůry, gafš mypramuge řrož
nyřa Slesffa , mwelifýFámen zčifta dafna, apadlpřednobyGindřihomy,— otonenjdobréznameni,řeřloFoloftogicým,© Atofiafnemánamenicodméhopředfemzetjodrefti,| Docjneyí
me fy flatečné, a bogůgme szmušilýmfroscest.,© Dadnemli,neftanefetobezpomířy,

7
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Giftě s námi tařé padne hrubý počet barbaz
rů. Dofti včínjmtep Foyš moc gíc ztenčíme;
mý dfnte včínili, Což poctimý bogoronjř poz
mínen gef činiti, £Táfi potomcy 3adomagj
nás m flamné památce ; 4 nafje vdatné“ gež
onání bude gim 34 přjElad, Fteral p oni gez
oenfráte, Foyž tobo potřeba Fáše, 34bomati
fe magj

Do té, medl geft Gindřib fmůg lid
branný na bogifité, a mffícčni gedným blaz
fem wwoleli, měrnoft flibugice, še dtj měrné
$ ftatecné bogomati,

Čataři fotvoe o tom 3prawení byli, še
Gindřib málečné proti nim tébne, auprFen:
fe bnali E Zignicy , aby s Břefťany bitmu
úmedli,

STřezytim. Batbus s mogffem wpadl
oo Dber, zaneham m Slezýb fmébo pods
můdce Déta, demužš poručil, aby fe mMýmM0Od:
tvoj, třebas tafé s nepmetífi ztvátáu , ffikoz
mal. mwogffafmé E potýřání, aby na Ginodři:
ba scelau mocý wyražyl, rozdělímoge m pěti
záftupib.

Čeřé Gindrid. natoliťero řosdelil lidfoůg.| DrmnízáftupfročřilmýmodomiÓpl:
ftému GTřečiflarvovwí; orubý dal fmémumnuz
Fomi Boleflamomi, třetí Drašfťému weliřé;
mu mifiru femectého rádu ryrjříťého poru“

cil;
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čil; čtrortý sanebal Soběflamomi, fyhu Kras
Fomfřého Dalatyna, a pátý fém ofobně medl,

YTa den otý Dubna měfýce bitmwa fe 347čala,— Rřefřanůpočítalofetolifo30tifýc
mušů; náfledoronč ení toliř gich mwefinčenes
bylo, co.geden záftup Fatarům m počtu číž
nil. VOffařproto fřatecně fe s nimi potřali,
a mnobo gid 3bilí,

Gi3 bogifite tělmi Čatarffými myfoFo
naplněno bylo, a tu ftala fe změna pro Bře“fčanyšaloftná9zábubná,| YDýmoduYTrečís
fTamwaprebrozný Fřif, a firafilimý prwedl mzmateř,© ĎÓnmída,žedruzýmogenfitjmůž
ocomé s mogffem s firafilimým Fřířem 3 bo“
giffté zpět vítupugi, v pomyflil, še gi3žRře“
ffané docela potření gfau, a fém še taFoméz
mu mnošítví odolati nemůše, s (vojtězudjcým
(vým mogffem tařé pryč prdl,

Cbtěgj tomu něFteřjFronyEáti, še Ca
taromé nofyli na bogifiti blamu brozného
pobledu na voyfoFéFopj napibnutau, 08 Ftez
réž ffel vĚrutný y nefhefytedlný pub a finrad
odporný, tař še Břefťané zdčfyroffe fe tobo
midění, m nepořádeEa mzmatení gfau přiffli.
Eento přjběb nenj fyce tebdeyffim čafům nes
podobný , proto še gifté případy nezFaumali
s pomášlimým vmášenjm, « tudy fe to 34
aučineř čarodegnicítví pomašomalo,

Vla
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Viaten a taFomý způfob Čataři mjtěšz(trojobdrželi,| LDýmodaGindřidb,Frerýš

vítamicně na bogifiti roálčil, poftřelen gfa
mnobými ffipy 3 Fuffí; padl, Dadli tu tařé
weliFý miftr ffémecFýh výtjčů 1.Boleflavo Cbe:
obaldům (yn, an byl Fniše Čefté, Sftčpén
brabě 3 WOrbna, a fyn gebo Onodřeg, Driaz
týn BraForofřý; a dinýd Polířýd a Olesfťýh
zemanů vojce,

Čatarí vřezamíje od tela pryč blamu
YDýmodomií, na znamení vojtězfivoj febau
odnefli > potom pať nalezené podlé snamenj
télo ©Dýmodomo, manželřa gebo , Fteráš s
fmatau $Oedmiřaum čas bitmy m Brofu na
mjfté bezpečném obýmala, w blamním Foftes
le „v fmatébo. jaFuba mwYPratiflami podo%
mati dala

Boleflaro pobřben byl m FlóffteřetařezčenémZeben.,| Dočafenatommjfté,Fdež
nefiťaftné bítwa fimedena byla, měfto myftaz
milí, a Foftel na tom mjfté ftél, na némš
mýmode Gindřidb Drdinfřého fmébo dubs
mypuftil,

Dotom Čataři nadmutj v fimelj fvým
vojtésftwjm měftoZignícy oblebli, a na m3dá7
nj fe vfyloali. Ale (panilé 9 zmužilé myfli
omdowělé mémodoma Žínna, vgavoffi fe 345

"tjm zprámy zemífé, s tauto odpomědj Čaraz
ry odbila z LD bitvě v Řišnice; nepadl gež

fité
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fitépoflconjvdatnýSlezář,| WDmémdomě
úfau úcfité vdatní Dryncowě 1 Fteřjvmj mod;
fřo rjdíti, Cbrěgjli nepřátelé měfta tobo dor
býti, mufý fobě ceftu mečí zemesengu neyz
prm prořleftiti,

ša celých 24 let m fmém omdorvčlém
ftamu 2nna tef. deli m ctnofteh Fřeftanftýh
a pramé nábojnofti život fmůg medla, že
fe voioj zaflufiné, abychom gi 36 přjřlad tuto
pmedli.

Spifomatelé dedjho života dednomyfIné
mypramugi, še deft byla panj melicenábošná,
bobabogicý 4 melmi dobročinná, Baf dudj
tat v nemocý ftjšení lidé, měli gfau na nj
pramau matřu a fpomocnicy welmi aučinli“
IMAU, „Proftnoft 4 ponjšenoft tař geft milo
mala ; že zanebavoffi mficho p coš fročta gefty
gediné po rozmnožení nábošenítmj a cti Bošj
oybtěla, 4 tudy mnobo Foftelů 4 Fláffterk
založila, 4 flušebniřy oltáře bognými přjamů
opatříla, Anna tedy gefité o tomto mezdeg“
fjjmšimobyti wůbec 34fwatau. Oržena , y tařé
m té mlaftnofti ctěna byla,

Bláffter penenffý medlé vířanomení fmaz
tě Bláry m Wratiflami, Fterýš přiHladem
fvé fefiry maté 2nésťy založila , gifté D07
bročinnoft 4„borlimoft gegj Přeffanffau o3na7
titige , -daFož y tařé založený mwtomž mějte Fláz"

fiter YIrinorytftýa Foftelp (maréhope ařé



=== I91
Cařé ffpital v fmatého YTfatěgegeft auz

číneE fftčoré ruFy gegj, Fterýš 34 čafu meliz
Fého miífira rytjíflého tódu Bííšovonjctého
Alberta 3 SfternberFu založila, 4 bobatě naz
dála, Čoliť y o myftarmenjFoftela maté 2137
běty fe může řjcy+

„ Dfnula m Dánu m fmaté pomefti2nna
léta 1265 dne 23 Čermná měfýce> tělo gegf
s weliřau poctiwoftj a s pláčem dudébo lídu
pobomali m Fofiele v geptiffek (oaté Bláry
mwWOratiflemi, *)

—C —

SB

* Curgus in Anualibus Silefies
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p) dě potomftroem5 $retonjhopřátelftmá
še fivany mateřfřé, genž mesy Fráloonau- Ds
DerfEau, né effým domem Dřeinyflo<ÓttoFarz
jřém pozůftámalo, Alžběta dcerá Dberffého
Frále Óndřege, a příbuzná Gertrudy Bámot/
fřé, gaP3 gi3 0 tom přátelítmu řečeno bylor
mýbornefe fiFrmělafmattofij života, tař 3še 3
oblcdu tobo bodnau febe včihila, aby vmpočet
fratýh Datronů Čeftýh mzata byla,

$GaFožštotři let ftará ffledtjéna byla diš
vínaubena ZudmiFomi, fynu ZanoFraběte Čby7
rynffého a Desfřého, agjš byli wmdrubém roz
ce do ČbyrynFu odmezli, aby tu pří Omoře
YTémecfém m mramjh gemu wlaftníd fe
cwičila, 4 obyčegům 3wyFala,

$eftliše (roce dobročinné 4 autrpné 34
obsmlafftnj nebes dar fe máží 4 pomažuge 3
gijté tjm Oarem nebe Alžbětu ned míru obr'

S a 043
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darilo a o300bilo, pončmadž m degjm autlém
měřu„byla tař froce dobročínného 4 autrpné“
bo, že gaFfomeř dudoby A nauže trpjcýd
6 fřegnau mérau vo frdcy pocýtomala, čafto“
Fráte šeljc tobo přenáramně, Foy3midčla, že
gj na tom fbázý, čímby faušenj (aušením
zmenffila , a potřebugjcým pomocy vočlíti
mobla,

Staloli fe ale, buď že fama 00 febe,
ancb fwým přičiněním bjoy dudým povlebčíz
la, gařé radofti frdečně přitom pepocýtotoaz
la, midauc, še tém, Fteřj o to ppědij, pros
febně molagj, na pomoc přifpela? ŽÍ ffutez
čné tařé „metffibo poteffenj niřdý nemjmala,
ařo Fdyš vdělic almušný žádoft profýcýhfebťnaplnila,© Dnažádalafé pěfřaunĚy;
dceli gj něco pro potěffení včíníti, aby gen
vrčítýpenjš F gegjmu pomyražení a Fratos
brmjlěmn 08 rodičů myFázaný mezy dÓudé
v030al6+

Roy3 gj čtrnácte bylo let, o manžcifivj
s (mým víhaubeným ZuodwjEen mítaupila.
XD tom flamu manšelfřém magic vojce příz
lcžitofti dudým dobřečiniti, den po dní moje
a wjc m ctnofied milofrdenftvoj profpjmala,

by pař meliFá dobročinnoft gegj wůs
bec fe nerosbláffomala, atjm přilešitojtí obec;
népobmale 4 poměfi: nedala, přiřázala 007
mácým, 3voláfité Preřj gegj fitčoré rufy vd

bog7
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bogné mjte zaFufyli, aby nic © tom niFdý
nemluvili, ani proto dj dobrorečili; ta býlá
neýívětfřiodplata, še fy medomá byla dtidým
a náusy trpícým, še Oobre čínj, nebledagje
bláféní a droály 90 obecného lidu.

Ale dobročinnoft dedj tadná a ffrytá
nezůftala, ač byla moffim o tom mléctí přícFázala,© Čenpřjřaznebyltařmocný,abytí,
Fteťj s pomocý degžimobytí fmá zachovali,
dobrodiní to neoblaffomali, a 3 močcnofti fié
můbec m3ddrmadice djFy veliřé fe neodtněnoz
mali. A fu milofedenfivoj niiloftimé Ranods
Frabowmy2íl3běty wfjudy tm známoft mefflo,
wffudy roclířé podbíwaly dofjlo « mýfoce fč
méžilo,

A vfjař nelidfřá zámift, Freráš m3dy
na ctoftné gednání bledí mbauramé, a viní 5
obogetným gazyřem čiftoth ctnofti zčevníti a
banliměmlurvití, zemffedftran protí dobrým,
ffutFům 2lšbětynýmpotoftala, vmjníc tito
oobrau panj můbec do zlé poměfií vyoefti..

Alžběta; aby té nenávotftí fe mybnula ,
oobročinnoft (mau s wětffj opatrnoftj proFazzomwala,| Bdy3mpůlnocníbodinémfjecďo
tibo m zánřu bylo, a bluboce (páló, tu
mftala Alšběta potagmo, a gdauc 3 fiméFom“
naty, vprjmo fe tam břala, Fdeš gi3 vočděla,
šeby fitčdré gegj ruFy neprjce bylo potřeb,

byčegné mjmalá febaů droč měrné flužťyz
$te“
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Fteréš mé panj m tom fpafytedlném gednánj
odotnau flužbu Fonaly, A tu fe filo do při“
bytřu budýh , s potramau 6 dinými potře“
bnými měcmi gim fe poflubomalo,

Gedno, což tomu dAmalitebnému de“
dnánj něgařau těšřoft půfobítí moblo, bylonamfitěmomwánínemocnýh.| Alžběta,ačFoli
m domě Fnjšetcým mycbhomaná byla, ačFoli
rozmanité pobodlnofři zmwyFlátaFomýh odpors
noftí nesFufyla , predce mfjař, prřemobauc fe“
be fema, do přibytřu pucbem a nemocý nas
Fašcímého gjtí fe nebrošyla, činíc obět resfčanftéláfty.| Cufmatauborlimofij3pohledu
(wébo blišního podgatá , nemocným rány čísfřjc,obrmazomala,| Čumolýmléřuochotně
podámala, tu náFažčímé potřebnými měcmi
opattiti Fásala.

Ginébo čafu přifledffi do žaláře, myptáz
mala fe ročzných, m čemby fe byl Fterý pře“
činil, Čech, genvěřitelům fmýmdluby (plaz
titi nemobli, a proto wěřitelomé d0 žaláře
ge wfadili, oluby oyplatila, šločince těffilaa £polepffenjfmébožimotamo3buzomala,© Di
očlali, že negfau trordé fljge, a dtj fe nápos
tom polepffiti, těmto myprofyla oFomům ples
bcenj, oným treftu vmenffenj a giným míloft,

A Foyš sbledala, žeby dudj a nemocný
lidé mwfpolečném a m gednom domě lépe fe
opatřiti mobli , neš na mjfteb porosdjlnýd,

00
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oddclenýh , FdežoffFlimýpud aneciftotasezaložilazprřu pro T2tédudýfipitál ;
čafe pa, Foyž budého lidu příbcymalo/
taFše pro ně tu mjfta nebylo, Fážala bo roz“
fjťiti, a mojcenemocnýchy potřebný tu poz
lošiti, Ftorýš taFébohatě nadala a opatřila,.

LVffecFu fiFmoftnoft odemu, 4 čímřoli
fe bobaté odjmala, "oršela gen 34 potřebné
zlé a. 34 ljčení marného obyčege 3;vofinĚ úen
m tařomé mjrnofti a fluffnofti bo všjmala,
gařby tobo 3 ohledu fiého manžela potreba
Fésala, aby tak voffi neročrnofti manželíté cez
fte fe zamesyla, Fu Fteréš fnadby fproftoft
oděmupřilešitofé dáti mobla,

A wffař tuto potřebnoft zevonitění 03007
by 4 ftEwoftnofti UAlsbetanábožná Enčšna po
tlačomala tagně těla fmébo s přjínofii, noz
fýc pod fmým. ftEvoofiným a.zlatem protřóémaz
ným odčmemnmlnenau tluftau oblečfu, Feec
ráš měřoftí odporuge, aby tjm doFázala,. že
rvffecřu nádbeenoft 4.marnau fřEmoftnoft m
ofilivvofti má,

Ořolo tobo čafu byla gefř m YTémecďFýh
zemi premeliřá odrabota, poněmadž můFfol

a můFol na polih neprodilo Rknie. A Poy3deu odedne bjdaa nauze zmabati fe počala
giš lidé pro blad nad brobami byli, tu litoc
ftívmá Alsběta Fázala 3 obilnice mwýmobjřé ŽÍLO
mežy dudé rozdámati, 4 Fdy3 to neftačílo,

nÁZ
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naPaupila odginno mnošítvvj obilj famá pos
atebným nofyla, 3darma dámela, a ta mnoz
ban čeledpři živobytí 3abomala,

Čpto ta dobročinné ctnoftí měly gfatš
fiťaftné "náflehřy; nebo YTeymyšffi pošebnal
domu mwmýmodfféhoa Alšběta Fu potěffenj fimé“
bo manžela. a fmýd přibusnýh vrodila fynázéřanefovet;potompařdoměOcerůšřy,| Dra
vorozený (yn flaul Defmann, a obsum dcezrámdaligménoSofie.| Drvenjwodalafe34
mwýmoduBrabantffého , a drubé přířiadem
foré matřy dala fe mezy panny Fláfiterný.

Ule Ulšběta nedofilaté rabofti, aby fvé
ojtřy 34 šímobytj fimého manžela g cmičenjm
fmým d0 (čarou dofonalého byla přímedla,
Drámé tat 606, Poy3 neyvvjceo fmé ctnoftné
ojtřy pečomala1 egj dobré předfemzetj veslís
Fau zménu m3alo, 3 náficdugicýho přiběbu
pošnati (č mis, že Bůb oninno, denž ney“
wjce pro tosffjrenj cti Bošj pracudj, © ros
cnými protivenftvojmi navfitemugejabý ctno7
fti gegib sFauffel, 4 to dobré, coš úfáu ne
tormto fvočtě činili, na vočénofti odplatil,

Séta T227 34 čau Cýfare $rydryda I.
záčalo fe tašenjěmogářům Fřefřanítýh d0 zez
mně.fmaté proti Šaracenům a Curfům. Ču
medlé Cýfačetaké táhlo mpobo znaměnítýh
Fnfšat armwýrmodů,s nímí tařé tábl ZudvwjE
manžel 2Hsbety,. aby podlé tebdegfijbo obyče“

ge,
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de, nevoěřjcýpotřeli, 4tá fvatá mjfta $ vuřat
gib zafe vozali,

Do fřončenémwogenftém flaoném tas
ženj, YDémodoma s radoftj fomébo manzcla
nazpět očeřámela, Kež, naftogte, Alsbeta
midi, že dj nefau m raFmimanžela mrtwébo,
Gařébo leFnutj, gařýd boleftjpocýtila tu ná
božná YDémodotvaj (nadno gefi pomyffiti,
2le na tom dofti nebylo, Čento fmutný při“
beb náfledomal gefitě boleftnegffi , Fterý3 00
bročinnau 2lšbětu těžce zarmautil,

Ginořich, bratr m Fřjšomém tažení

vmrělébo mýmody Ludmjřa , W mile o tompramen byl, še mýmoda mřřem gefi, diš
orodoročlé ffroagromě welifýh nátiftu počal
ciniti,

Befité Alšběta po fmémmanželu bolez
finč trudlila, tu nelidftý ffwašr Gindrid
dal aj pofiem oznámití, aby bez odtabu ze
zámřu -Fnišetcýbo, y 3 celého mýmodftwj
Cbyrynfřého fe ovboftila. A3běta m mém
zármutřu na to gefité 3ádné odpomědí nedaz
la, díš s fmýmlidem mtrbl do mýroodfitvj,
a 8 brannauruřau bral imjfta, měfta gedno
po orubém,

darmaucená mémodoma nemědje CO345
čítí má, 0 trpelimoffi fnéffi wffecfo, 4 oče<
Fórosla tařéli fe gi Fdo pří tom bezpramip
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pome,tnehsaflane?| Ale,Bobušel,nes
bylo tu žádného, Poošby fe byl té dobré paní
vgal. no yti, gím3 Djladobře činila, 07
puftili gi, obímagice fe, aby m nemiloft nes
milofroného Ginořiba nepriffli.

2 co mjec? VDyflancy Gindřicdhomypříz
ffedffe do zámřu „ Fdež fýdicm byla, na „Use
bětu fe obořilí, a £ mygitj odtud mocné příz
nutili, Přitom nelidífém včínu, m. fpéfino:
fti zbjré něco mých ffatů UUběta, 4 froa3zavo“
fjí zíb m vsel, bere pod pášdí 4 Kde6 mý?
mi djtřami ze fmébo fýdla pryč, Fde3 nedéz
rono dmorem flavonábyla, a vofficénímážíli

fo tě fwé peymiloftinvěgf] pani,

Yiuž docela oddané mému ofudu, Fráči
ceftau prvé, pomyflic, Fdešby mjfča F odpo“
čínutj nalezla, a bofpodau pološíti fe mobla.
£Ta té fimutné cefté, mede malau dcerufffu 34
ruřu ftarffj fimutnénáfledudedi, 6 Defmann
prync Práče podlé matřy mé, obliší fe fem
tam , Foešby mjita E povchjlení počejiného toz
maryšftma vštel,

Cu přifledfjena gedno, na druhé y na
tťetj mifto , Al3běta profý bofpoddrůmw, aby
gi pod fiťebu fimau s djtřamí vozalí, 2le
fmutné rodoma mffudy flyffj: nemáme mjfta
pro Má$, Baždý oblišel fe ná prjínoft mého
nomého Dóna, a tař odbyli gi, aby ffla po

(výd
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fvýd,| Ytařéliefftoodplatadobročinnofti
tař miloftimé panj?*

Asběta s plactimýma očima beře fe dd7
le. Y včinirofji neFoliř bonů cefty; DÍDÍ pos
olé lefa ofamoté dalaupřu fiáti; gde přjmo
tam, nad tu, pramila F dčtem, milofroného
člomeFanalezneme, Strabem mebázý doff
ně, otrojré Oméťe 4 s djtřami vflupuge 00
fočtnice s fEormauceným frocem , aby fe gi
(nad tař neftalo , «aFo tamto, neboť bylo giš
flunce 34 bory mftupomalo.

Ču fefilého wěfu ftařec fedé v fiolu
wftámá, bljší fe F Alžbětě, a msbledna dos
brenaní: „Bože ! zmolalblafemfimutným,
gať bjdnémffatou midimfau milofřitoaunčéžnu |
Cat dfem gi nemídel, Fdyžmi m čas draho:
ty (pomobla, a mau čeleď s feinnau při žíz
mobytj zabhomala, /! —

Cý3 dobrý a poctivý fřařecvojtal gi, v
přigal wočéným frdcem, a mage fe E nj vz
ctimé mile m fmé ©alipce mjfto obetomál,
aby s ním 34 modeřpřidala, 4 medlé lbofti
tu oftela, profyl vftavmicné,

Aběta přigamfji voffecfo to mděcně;
reřla : ;,Dředce 3 toliř obymatelů Cbyrýn;
fřýd nalezla gfem tebe moččného dobrý ftarz
ce: 4 A tu počala mu mýpramomati, co fe

s nj bylo zběblo, na gařý způfeb k (ýolavé%



204 ==53=
fového mýpuszena byla, a še 54 celau tu cefiupřítelenenalezla,| Stařecflyfieto,bořceplaz
Pal, třa : „aE fět plati, miloftimápaní,
Droniénám náblým podmáénčno geft moffecto:
mítitel zegifté bude bezbožnofti VOffemobaucý.!!

VO té famotnofti dudé pozůftala 2l3be
ta, aš fe byly různice ffončily, gib3 mwČby:
výnFu půmodcem byla vřrutnoft gegiho ffvvaz
čra Ginořiba, Dotě brala fe odtud do Oces
fu, a tu fila d0 Fráfitera, vozamffi ťeboly a
záFon foatého $rantifiFa 3 Afyfu, Prerýš faul
Fiáfiter Bagicýh, vocdaucé tu žímot přjfný
4 Fagicý+

Alzběra, wedlé obyčede (wébo, den
po dní dobré ffutfy tu činila, a nemocným
poflnboroati, ro potřebnofieh míle fpomabati,bylagjs práceneymileafýj.| BGegjvítamice
né přifnojt života, gaFož tařé bolefti, Ftez
výš pocýtila vřrutenítmjin Gindřibomým ,
taF gfau aj telo zemolelý , še mpadnauc
oo fmrtedlné nemocy, léta I23I m 24tém
roce fmébo měfu, fmatě m Dóánu vfnula,

dáztaFomé a dimowé , denž fezběblí v dež
gjbo brobu, byli gfau přjčína, še fEr3e Daz
pešže ReboreIX. bned m čtrortém roce po de“
dj fmrti vopočetSmwatýh mložena byla. Čč
lo fmaté Ulšběty m Děmině, ( Wřagdeburce)
» přitomnofti Cýfaře $rydrybha, mnobýd.
„ijřupů 4 Fnišat Rjšíťýh. poctimě d0 hrobu

ftFrmwos
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fiřmoftného pološili, Fterýšto brob ten týš
Cýfař trogj Forunáu o300Dil,

Obyčegně fmatá Alsběra maluge fe neblaročtřemíForunami,.| Čímfřarobyloft€;
fu tuto pamétřu posůftaavila, je Alžběta 119
(mém tvogjm ffawu, totiž: peneníčém, manz
šelířém , a Fláfiternjm tří Forun ztoláfitě boz
onau febe včínila. *)

Čéto fmaté OOěmodomyomogj památřa
m Prase meliFýh ctnoftj « dobročínnofij poz
zůftémá, Fteréšto cenofti gfeu v weliřém
profpedbu,

Drmwnjgeft AlžbětyneřFlafiter s fipitaz
lem nemocných , a podlé ftogjcým Poftelem fu
poctivooftiBoleftné VIarye D. na nomém měftě,
Drronj záFlad téboš Fláfftera založila brabění
Fa Barolina 3 SfenFyrchu rozena Daný 3 Eben,
Cóž brabénPa léta 1701 gela geft do YOjdné,
aby tam nově založený Fláffter 2I3bětyneE(patřila.| APoy31čehožwidčtišžádofiímá
byla, všťela, zvoláfftéto myborné poflubomání
4 offetčománj nemocnýh, 9 bned pomyffila,
aby taFomý y w blamnjm mějtě Drašíťém 345
ložen byl,

Pri fimém tedy do Draby navrácení,
nec pomyffila, tař m ffuteF pmedla, 3 toz
bo cýle a Fonce léta 1709 s dmorffýmr poz
— TDÓ7

*) Jaftus Lipfius in libro de diva Virgine Halenf;
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rvolením pomolala dmau geptiffeř fádu froaz
té Ulsbety 3 VOjdně, aby medlé fmého záFos
na a reboly týš Fláfiter zrjdily a spramoily,

Potom pař E rosffiťenj a potřebných
roěcý opatření řečeného Fláfitera neymwíce$
fmau fitěorofti přifpěla paní VYlarya XTrarFéta
braběnFa 3 YOaldfiteynu, rozená braběníg
ČernýnFa, vmedauc týš Fláfiter léta 1719 00
tobo ftamu , vo Fterémi a3po dnes fe midj,

VDedlé tobo založení přigjmagí fe tu v
opatřugj 3 lájřy blížního nemocné ofoby "žení
fčého poblamj, Óbotná poflaušení, číftota,
4 přifluffenftvoj mffebo léfu m podámání nes
mocným , půfobj melířfaupoměft tomuto Fláz
ffteru , 4 gifté tobo bodna fe činí, aby 30e
vzdravocné ofoby, té dobročinnofti dččnými
býti nežapomjnaly,

Drubé památřa gefit neFočgffj fipítal aFoftelfoatéAlšbětynaDobořelcy,| Šalošil
bo Strabomířý BÓpat Bafipar 3 O meftenber7
u léta 1623 podlé 30i měfifřébljš brány,
Fudy fe fflo na Šrrabom , mynaložim na to
ffamenj I8 tifýců zlatýh,

A Fdoy3léta 1664 měfto Draba 5 té firaz
ný zdmi obebnano bylo, to flaroení 3 potřeby
mjfta ginám obráceno geft, Dotom pař Ópat
3 $ranFu poftamil bo y s Foftelem na to mj“

fto, na Fterém3 vocodléFláfftéra Sprebonbe;a
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bo už po tu dobu fřogi. Cýfař Keopolo I
felt tifýců zlatým 3 Frálovofřéhodudbodu na
to ftaroenj voyřázal,

Obýmalo tu 22 ffpitáInjfů, magjce poz
ctivvé fmé mybománj, 4 giné potřebnoffí ; m
tre letech Faždy 3 nibh nomým odčimem odjn
byl. Čařé giným dudým m měftě bydlícým
3 tobo ffpitálu pomoc fe vočlomala,

Zéta 1787 oworffýmrosazem Foftel
fipitální zarořen byl, a pitálnýcy vočnímplaz
tem vospuffeéní; nynj Oržj fe tu ffFola nor;
mální, *

(o
2 A55éTarofiaty Sfaler 19toypfáníměftaPrajtého.
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řádu fimatéhoSrantififa z Afofu,

znamenitého hrdiny m Bpřjďh proti Turfim,

Dl ztj, ©
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ČO
„Šin narodil fe léta 1383 3rodicůrodem3147
menitýh m měfté OOlaffém, Fteréš flovoč Ca
piftranuíh, 6 leží vo KTeapolfté Fraginč tať
řečené Abruzo,

VOPerugii ervičil fe liternímu vměni,
6 fyce s taFomým profpédbem, že voffecKyvčence
vměním předcil; a tudy dobyl fobě porocířipřívčenýhmužůmoeliřé,© VYfimoto,přiros
zenoft obdaříla bo tařé Fráfnau těla- poftaz
mau; a mwedar že vměni a fljčnoft těla voffuz
dy půfobj mážnoft, počal býti myfli brdé, a
vvffemrozmanitoftentfmětífým oddané, gařž
fe m taFomé případnoftí p mladýh „Jonáků
obyčegné fiámá,

Ó 2 A6
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„Ha to Jan brzo byl fmýb fpoluvcenců

recnířem , a včítelůvo míláčFem; Faždý bledel
přátelítví v něbo fobě zýffatí, 4 to neprvjce
proto: pončmadi totípnýmí fmmýmiprjpady
a Frerodbrejlcmí vměl tomaryšítmo obrvefelo“
voati, gaFož y tařé s mljdným obcománím
mnobé Fráfné DOlafffy fobě naFlonití, 2 to
byla tařé ta přjčina, še fIndFoftí poblebugjz
cý nezFuffenébo m tom BKapifirána zavedly,
nemědém tebdéž geffté nic, aniž přezvvjdam,
gaFby nebezpečno bylo fročtftým rozřofiem fe
poddatí, 4 že opáčnímandroft geft po ffutfu
mudreti,

+ Wlezy tim Bapiftrán 3a doFtora tbeoloz
die včiněn byl, a m brsjřém cafe dfa taFém
prnění právním welmi zběblý, na bodnoft
miftra právo pomýfien byl, Král YTeapolfřý,
mage o tom mffem zprámu , pomolat F fobé
Bapifiréna, a fvočřílmu auřad Frálomfřého
rydtáte, Fterýšto auťad 34 těch čafů byl mes
lířé znamenitofti 9 bodnofti,

Zučad ten vedl Bapifirán s welifaupobmalau.© Ónmffeďfypřerozhodlsfmau
oftromtiípnofij tař mauoře a ffčaliné , že neyz
včenegfij' muší, divjce fe tomu roelice, tobo
doroefti nemobli, 2 taF tařé fe ftalo, Foyš
zatmělé a těšťé voécy myfročtlil, 4 Oůmodné
veyrocdl,

zl
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2 voffařpřítom moffemgednánjm, gaFie
Foli weliFýh zéflub mevorofti tjm fobě do<
byl, předce gen 3 fmé včenofii zpcydal, «
roclmi fe na ní fpolebal, 2Í tudy fe fřalo,
že mnobo vocře(mým véeným nápadůín, mnoz
bé měcy podlé průmodů řetedlnofti nevfi307
mal, FimapněvosfudFy čině, a. fyce na výmu
ftatřu y žimobytj měfftaniivo,

Gednobo čafu bágil při prámě vonného
preftupnjřa s pifem nedbale wypracomaným.,
Čyto ořoloftogičnofti daly tomu přjčinu, šetýšpřeftupnjEnafinrtodfauženbyl,| £Tcé
mnobo dní pominulo, nemwinnoftodpravocnéc
bo na fročtlo myffla, a tu Bapiftrána fwezdomjbryšlo,| GaFoalesfmaudytraudůz
myfinoftj vměl fe 3e voffebo myplefti, taé tu
nefgoFogení fmébo fmčědomibrzy vtjífil, 347
pomenuvo m mý rozfofjeh na mff:cfo, co
fe s dybau gebo ftalo,

Yfřala fe, še me VDlaffih m gedné
Fragine. baure mezy obywately powítala 3
čebož poffla domácý málFa, a zFása meliřa,
Cu pozdwjbl fe proftý lid proti voyšfim,
mefičané proti predfiameným, rmopádyčínivffe
na mjíta panffá, a mfjecřo, 3 coš býti mo“
bli, doma $ mně mpdrancotvamvffe 4 na miz
synu vročdli,

Brál powolal Rapifirána, 4 nař tu po:
winnoft mšnefl, aby rydle dv té Fraginy fe

odCZ
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odebral, 4 tu nefmornoft ý fffodné růjnice
r dobrý mjr vmedl. Bapiftrán medlé Frás
Iovwfřého naťjšení náležitě fe 3adbomal, a gez
oe tam, Fam3 bo byl omůr myflal. A Fdyš
fe bljšíl E mjftu, tu mwypadlinaň zbugnjcy;
gebo fe zmocnili, 4 s febau pryč medlí,

Ču přífieoffe s nim na geden pemný
hrad, Fterýš ftél na wyfofémwrdu a fFale
natém; 4 Bapiftrána 00 měšenj mfadili. Čo
mjílo, mwněmý 36 celý čtyři měfýce pozůftal,
bylo mífto proň fiřaftné a fpafytedlné,: ge“
muž dalo přílešítoft přemeyffleti, co prvvéčí“
nil, a dať ši byl,

YO tom fimitném ftarou přifily mu na
myf! wffecty rozFoffe proftopáfiného y fwobosodnéhožimota,| Óntu,gafomčťgedním
ořem, prebljol voffecEadednání fwébo rošpu“
ftílébo mladicftvoj přefmědcim fm febe,
Fterař fiémolněé mnobýd fe dopuftil mýftu:
přů, dibi fe předce maromatí mobl.

KTeprojcepař fmedomj 3 toho def wini“
lo, še byl příčínau té newinné (mrti , Fteréš
odfauzený na fimrt človočE neprámě poodftau“
pití mufyl, Bapiftránowi zdálo fe; gaFoby
bo vítamičné před febau ftátí, a naň fobě nas
rjřati, viděl.

Bapifirán , při wffem'tom přemeyffio:
vání) přítomné fmé nefitějtí 34 treft fpramezi
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olímé ruřy $Teyyšffjho poznal.. Y počal žes
leti fmébo přečinění a voffeb nefilebetnoftj
fwýd, vfřanomimfobě, gefiliže3 mocy fmýh
nepřátelů Bůb bo myfmobodj, še dce. mffez
bo, coš fwéta deft, fe odrjcy, 4 m fmaté
famotnofti E profpědhu.náboženítvj. až. do fibé
fimrti žíro býti,

GeboprosbabylavoyfIyffana,| WTěřteřj
gebo dobrí přátelé, bymfie o tori r COfe s
nm zbeblo, pramení, podali zaňísůitý počet

prší a Bapiflvána 3 měšení nepřátelé pro“puftil Ío.

Gař byl we wěšenjfijbil, tařé. měrně
(plnil; nebo nabým opět fmé fmobody, rychle
mal na febe řebolu a záFon.fmatéhbo.$ranti.
fýta 3 Ufyfu+

Kedlaubý čas před tím ffalo fe, še týš
rád s přičiněnímfioatého Bernardina Ocnení
ftého na oman zmláfitní vítanovocní téboš
záPona vmeden.byl, Drmněgfij řád gcft ten
(amý, den3 faul bratři: menffih.Fonmentuál:ní,obecnéYTlinorytů.© Bernardínoddčle
fe od níd , vířanomil řád oftřegfijho záFona ;
Ftevýš nápotom frantiffFánftý gmjn byl.

Do téboš tedy S$rantiffFánffého tdou
vwftaupilBapifirán, a byl ta fiťafiný, šedcft
Tečenébo.fmatého $ernardina, muže a rebols

nířa
4
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njřa weliřč (mattofti a včenofti měl 34 fooého
včitele,

YO té ffFoleBernardinflé nad miru pros

felroal HowDýřebolník Bapiftrán , ta še vofjezcy gcho náfiedugicý ctnefři, a borlimoft 2po:
fitolffá, m Pteréš flavoným m číned fvýb
fe včinil, byl ten fifáftný náfledeř cmwičenj
Bernardinor04,

Cuť (nadno můž:fe pomyjlití, še Jan,
podívoným gifté způfobem do tébož čádu pos
molén;, diš zcela mwginého človoěřa fe změnil,© Šmwébopředefiléhobrdéhoapupného
oudba Frotil, s melifau ponjšenofij; nářloz
noft P marnoftem 4 rozFofjem toboto frwčta
obrácena. geft mwnábošnojř 4 borlivooft duz
ba, oddám fe gediné E čtení a přemýfilovoání
pjíma fmatého, a Fnib cýrFeroníh Órců.

Gedním flomem: Bapiftrán m fmsté
řeboly nabyl taFovvéhorlimofti, že giš tebdáš
můbec ffla poročít o něm, šeby mwněm obýs
malou Bernardinůmr gemužbyl bo s fmým
vocliťým včenjm 4 cmičením pozůftamil Ber“
HAroit,

S taFomými zmlafftními wlafinofimi w
ftarou fwém řeholním obdačený Bapifitrán ,
priffel na cýrFeronj ném do $lorence; ná Pres
vémš fe gednalo, mímo diné důlešíté rvěcy

giž
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giš o čaftém predfemzatém fpogenj CýrEme
Recé s CýrFwjLatinffau,

YOffudy téměř giš panugjcý moc Cure;
cřá předoznamomala oobytjm mefta Ronftanz
tynopolfEého zFázu a mymrácenj mýbodnýhoCýfarftroj,| OOyflancyRonftantynopolfitjpo:
žádali na fnému cýrřeronjm pomtocy Preffan7fťéprotiCurFům,© Papežfhbiltaťvčiniti,
getiliže fpolečnoft a fpogenj cýrFeroní náflez
domati bude,

Ta tom fněmu cýrFeronjm Rapifirán 3
obledu fmýb znamenitý wlaftnoftj mwelmí

S něe dakpjffeRardynálRusa, Ftevýš„ Šifté bo Bůb, mwteto nebezpečných
zad Rreffanfiroa , zmoláfitnímidary ozbrongil,

aby gafo finrtonoš fmým blejřem obnimýmtemnoftí povášel a ofročcomal, M

A protož gebo řečí, Eteréž w rozličných
priležítofted včínil shromážočným Prelátům
a včítelům CýrEme, až potud drží fe 34 praz
mídlo wmýmlumnofti, 4 oznamugi; Fterak
Jan byl myfořé maudrofii a véení mybornéz
bo. YTřešydebo fpífaini fe mážj (pis pod
tim nápifem : Zrradlo fprarmedlnoffi, moněmž
blubofau mauodrofij, co pocdbybného gcft,
rozbodámá, 4 co temného, myfmětluge,

, VOffAĚše fmau mavdrau radau m
neyvočeíjih Oůležitofieh mnoboyFráte v Daž

pez
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pešům platně poflaušil s tebdý Dapešorěé
£Třartin V., SErogenIV., VWifuláš V. a Raz
Zixt HI. negen byli mu 3 tobo vděční, a nos
brž , mášjce fobě Bapiftrána myfoce, roslíče
nými auťady y přědnoftmi poctili,

S počatfu předemzalfy Bapiftrán, že
YOPaffterfté femotnofii p 4 m tidhoté maté“
bo obcoméní mybledámati bude fmé Ouffenafení,| YřešOmognáfobnípřjčínapobnula
bo F tomtu, abý zanechal mjfta fmaté mlčení
Slímofti, a zafe fročtu meřegně fe vEdsal,

Dronj byla ; še zmabagjcýfe mc 4 voje
moc Čureďá giž fForo £ branicem: Dberffým
auprfem fe malí; aby po ryvorácenj mýchos
onjbo Cýfaritwoj, tařé na západ penugicýho
Cýfarftvoj fe zmocnila..

Drubá týřala fe blsdného včenj vo ná
bošenfivoj, zmláfité pař sufýrftého, Pteréž,
mímo Čech a YToramy, tařé vw RaFaufEu 4

ro Olezýh počalo. fe vOZEOUfOvOALÍ4 T03/
fjiromaři,

Bapiftrán, wedlé auťadu 08 Dapeže
na fe vošneffeného, pomyflil, šeby pominnoft
rebo byla pro zaftání CýrFme Boží, a fmés
bo blišníbo fpafenj darů fmýb, s Fterýmiš
bo Bůb obdařil, všjmati. A acFoligiš ftas
rec byl 65ba roFu fmébo mefu, ta předce
neleFal fe nic moloby naftármadjcých fřatecých

let,
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(et, Fteráž mnobým nebespečnoftem a těšřo;
ferm na cefté předfemsaté oddana gefi,

©minil tedy s borlimofij 2pofftolffau
Přjšová tažení protí aublavonímu nepťjtěli
Rrefťanftma vftanomiti, a blandjcý (modem
bludatů 00 lůnu CýrEme zafe vroeftí, 2 aby
ro tom fratém předfemzetj dofonale pořraz
čomati mobl, Papež Wtifuláš V. vftanomil
bo 34 pavešíťého mrebního VDiFare m HTémez
cřé zemí, a líftem foým rozFázal Oudhomens
ftmu Xjífe Yičmecřé, aby gemu me mfjem

poroc činilo, « gebo naříšení fe podrobozTOÁLO,

Bapifirán tedy léta 1450 mwydalfe na
tu cefiu 2pofftolffau, A přigda F řeceDo,
360al přjmoznjřa, aby bo převocsl, Drjvoos“
njf požádal platu; ale budý čeholnjEnemel,
čjmby přírmo3platil, poněmadš mocdlévířeno:
venj fimé řeboly nebylo mu domoljno peněz
při fobě nofyti. A Fdy3 bo nedtel přemes“
ti, tu BRapifirén proftřero fmůg pláfit na
modu, fcdna naň, 4 £ nemalému podímenj
přjtomnýh na drubýbřeb fiřaftně plavvil,

Ču vpřjmo fe bral do Fragin Rafauz
ftýd I gaď3 mu byl Dapež přiířázal, ©Ďdcz
bo přjbozu Fdyž fe můbec pomeft rozneflap
lid še voffed firan brnul fe £ němu; Faždý
byl žádoftím tobo .pobožného čeholnířa(poz

VÍC
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tříti a Yojtatí, © němš byli dis mnobo dobrébo fyffeli,

Čařé dubhowenftwo myfflo 3 měft proti
nemu s Fřjšem, vojtagjce v přígmauce deg
fe voffim přiflufienftrojm, « žmonilo fe we
voffešwony. £Tad to vmedli bo d0 Foftela;
4 tu zpém 2mbrosyánítý zpjmalí,

YTeyprwé počal m Foftele Fdzati; voffak
že pro množftvvj liou mjfto nepoftačomalo
mufyl Bapiftrán na weřegném mjftě fIormwo
Boží lidu bláfati.

Při té prácy FazatelfEé mjvoal m3dy poz
olé febe ftogicýborebolníbo bratra, 4 ten
imyřladdl pofItudačům m mateříťém dazyFu
mffecEo to, co Bapiitrán, nebym zběhlý m
té řečí mlaftenffé, po LOlaffu aneb m Úatině
přednáffel, A tař fe dálo me mffeb Fragi“
náb, FdeFoli potom tuto prácyý2poffrolfřau
myřonámal, aby lid flowům gebo mobl ros
zumětí,

2 poněmadš wyflanftwj gebo w tom
pozůftámalo, aby ťád cýrFeronj šlepffil, blu“
oům odpjral, a na dobrau ceftuid opět príz
wedl; Bapiftrán tedy při tě prácy 2pofitol:
fťé nic neoblemomal, ale mffeďo, co3 gen
mzdělání a zadowání Fřefťanftého nábožení

ele profpimwal, s borlimým dubem přednéžI
VTic



=== 221
Tic dironého nebylo, ani neobyčegného,

že m YOjdní na gebo Fázaní počítalo fe přes30tifýclíoj,| £Tapamátřutěbošpamětního
pčinu, až podnes vřašuge fe Fasatcdlníce mw
Swaro <Sftčpánfřém Foftele, na FreréšBapř
firán flomo Boží blafal,

Gafby ale Fóziní Bapiffránoroa mwfrof
cýb poflauchaců ančinforoala, mocdlé tobo
přjřladu poznatí fe může, še lidé, genš 34
tobo čafu Fartám a FofiFém oddanj, bramffe
1 nibh dnem 9 nocý, eno 9 třebas tim fluc
žeb Božích m neděli zencobamfje, na fIomo
Bapiitrinomo Farty a Fofify mwhromadu (nez
fi, a na meřegném mifté (pálili.

Čau tařé mecý bláfaní floma Bošjho
fe ftalo, še mnobo tifýc lidu fTčěmectého E
Frjšomému tažení protí Čurfům přiftaupilo,
s ocdhotnofijtáblo, obětugjce pro zaftání náz
bošenítroj míle žímotů (mý,

Séta 1451 3 Rafaus do Vfforamy pri
ffel, a tu tařé proti včenj Dufytjřému, aneb
vlafině ta řecenýh Otraguijtů , na odpov
fe poftamil, mage pať fýdlo (mé m solo:
maucy; poFračormal m fmé prácy Apofitolfřé
be3 odeĎu, gařš obyčed mjmal,

„Zní tu práce gebo nebyla bez dobrého
aučínfuj neboť mnošítvoj odpadlcih od Cýr:

Froe Křefťanfté4 gednoty, pmedlý 00jm
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ajmffoFatolicřéSýrfme.| esynimibylo
také mnoho mušů rodem znamenitý 4 vožne“
fienýh 3wláfté prednofta Dtraguiftů pří“
gmjm BofFfomič, debož fyn PDrotdsyus pos
tom né ftolicy bifEupftmj wolomaucFého vfaz
3en byl,

Bodyš o tom voffem , a coby defité trojce
činil vo Yforamy Bapiftrán, poměft do Draz
by fe donefla, „Jan RoFycana vrdbní blawa
Dtraguiftů těžce to nefl. Kydbleffel F iris
mu Dodebradffému, neb na ten Čas, 01 Biřj
zpramomal žemfřé měcy m Čebéh, a požá“
osel gebo , aby s fmým přiřazem to zamežyl,
co Bapifirán m YYforarvy.činí, a lid bautí;
a nebo, geftliše on pramou (wébo včení 007
Fázatí dce, aby na vrčítém mjftě pri sbroz
mášoení Čbeoložů o něm gednal,

GTage pař Rofycana tobo moc a pofy:
lu 00 Gifjbo panomnířa m Čebéd, včínil
lift na „Bapifivána, m němž bo zmal F dyš“
putománi CbeologicFému , a še tu oba voccý
fwé rozbodnáu,

Bapifiván přígal toho pozwáni, 4 dal
ddpovoč?| aby fóm Ž tomu mjfto mwolil, on
pař še mefffatí nebudc fmébo věení meřegně
předftamovoati 4 bágiti,

2 Poyš fe odpomědí RoFpcanory docFaz
tí nemobl, wyffel 3 $olomauce, a bral fe

06
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do Čech, a Rrumlomě též 'y m Dlsní fivým
Fázaním lidi, aby pří fmaté vojře Fřefřaníté
peroně ftáli, fnážně napomjnal; pofiy a mooz
litby před Dánem Bobem číně voeliřé,

PO Rrumlomě zýffal fobě « přimedl na
ceftu (pafenj Ólořicha 3 RošenbcerFa, a ginýd
Dénů Čefřýh rojce, Čýš Ólorid fročřilmu
m tagnofti, aby blubřegí do ČeĎ fe nemopuz
ftil, proto že Rofycana auřladý mu fivogi, 6
effrjpj naň zubami,

YTřesytim RoFycana pozmal Bapifirána
na sbromášdéní do Draby, bezpcénoft demu
připorojdade, že fe dce s ním o míru báz
dati, '

Bapiftrán drše fe mýfiraby Rošemberz
Formym pfaní mém odpoměděl, že gemu to
00 CýrErmefrmaté nenj poručeno, aby fe měl
o wjru bádati, než še on má wjru Kryfioz
mů Fázatí, a lidi mnj torditi3 neb geft to
lidí nemandrýh a mffetečnýchmíru Bryftomiáé
giž CýrFery fmatau dármono vtvorženau wmalzdomatianápramomati,| Kficmoffakméně,
dcelí o tom pjfebné gednati, tu še geft Bas
piftrén pobotově,

KoFycana na taForoau debo odporocd mele
mí fe rozljtil a fEřjpal zubami, a mnobá banz
livwá Fázaní proti němu čínil, vweřegněmffuz
dy pmodě m známofi, žeby Rapiftrán nedo;

mě“
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vočřomalfobě o moju s nm fe bádati; náfle:
doroněže včenjDrragniftů deft pramé, a nez

můž žddný o něm mwjcepodbybomati,

Šatjm Bapifirán, (nad myfle še tu s
životem (mým gift není, 3 Brumloma 00
Cbebu (SPěru) fe odebral, a tu Nyffero, Ftez
rařby XoFycana banebně proti němu mlumil,
včinil naň pfanj plné fřěšnofií' šeby fe to na
výmu gebo ctí dálo, 4 přítom opět o to vfy7
formal, aby fmau pří pjfebně mygcdnalí, o

306 fe, še Rapfftrán pobnut gfa banli

mat řeči fooébefofa, také gemu 30wořile ne:
odepfal; to bylapřjčína, še peydau nads
mutý Xotycena obč pfaní tláčenjmna fwétlo
rydal.

ir] Dodebradjtý těžce nefl tato pfánj;
4 oznámil Bapiftránowi; dceli on tbeologicty
fe „bádatí | še fe to fufiným způfobem ftátí
má, Bapiftrán aby doFázal, že fe fmébo fo
Fa nebogi; fMbil, že do Draby přjgde, a na
mweřegnémsbromášdení artyFule Drraguifjtů
potře, Předemffjm ale požádal bezpečnofti
(mé ofoby, 34 češ aby ruřogními byli molencý
Sasfiti 4 Bamorfftj.

A Foy3„gemu tobo propůgčeno nebylo;
tab zuftalo při tom, aby m začatém dopifozmánípořračoali,| YřezytjmodfficlBapi“
firán 3 Chebu do ATioftu, Badaně, Šatíe 6

00
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oo Romotoma, a naginámjfta, abytu medlé
foébo pomolání Fážal,

Co fe ale třne „gebo pfanj, Fteráž včís
nil Šapiftrán naRofycena ; zmláfitní gíh ob:
fab byl. tento: že fe na, Basylegftém fnémě
cývFeronímzbola 3 té příčiny Čedbům propůg:
čílo, aby přigjmali pod owogim způfobem
YOelebné Šmátofii, pro zachowání obecného
pořoge, a odmrácenj tař dlaubé a Frmwamé
málFy,

2. poněmadi nýnj tyto příčiny diš přez
ftaly, tařé še v týš propůgécný způfob vojcenemábýtimwobyčegi,| Čopařpropůdéení,
gináE BompaFtata, ftalo fe úen s. giftými
mýmjnfamij.a mfřahomalofe gen tolířo názwláffenjořoloftogičnofii,| YTáfledovoné.příc
gimánj pod dmogim způfobem tela Bryfioma
nemá fe gaFošto 34 článeř mojry pomažowati,

Ale RoFycana mo3dybyl na odpor tomu,4niřtevaštomunedtelfolití.© Utu
opět pomftaly bádřy a zářladné mlumenís 4
mflaš že nedofily (mého cýle, potom přeftaly,
a tjm dopifomání rařé přetršeno bylo,

Potom léta 1452 odffel doŘezna , a tu
podobně bláféním floma Božího včínil vocliřý
profpech m Fřeffanfimu, gfé tobo velmi pí“
len, aby bludem fmedené vmedl m gednotu
včení Cýrfme,

RD3tj, + Dida
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DOidapaf, že RoFycana proti gebo před:

ferosetí mfjudy baurří, a nišádným způfobem
nemůše bo od bludného véenj odmefti, y ná“
žil fe.toelmi o to, eby bo Dapeš na arcybi“
ffupftroj Dražíté, šódoftim gfa Rofycana toz
bo auřadu arcybiffupiřébo, nepotvrdil, a
wetiti nedal,

34 pěhomání Čefřého Frále Kadiffava
Doměrřomalfe Rapijirán, 3e ro fmém předfe“
msetj ffřefinýmbude; gelifož pro fmůg nas
bojný život, y tařé pro fmau dmálořeč;
Frereušby včinil o tomto mladém Pryncowi;
meliře doffel v něbo nářlonofii,

5 tobo tedy obledu léta 1464 včinil naň
feffamé pfanj, šdosm bo vctimě, aby 90
$Draby přigel , a on mobl pod gebo Frálov“
ffau odranau s: (mým fofemt Rofycanem o
pramém včenj vjry Eřeffanfřé vozmlaumati,

Kadiflaroowi, medenúfa F tomu 9 naz
badán 08fmýd Otraguififýh red, nezdálo
fe tat včíniti, a nobrš mzneff to na VOratic
flavoffébo bíffupa Petra, aby Rapiflránomi
pomedel, že tomu fmoliti nemůže, proto že
byl s fwýmmliftem Dány Čeffé na fe popu:
dil, oni pař líd proti němu bauřiti že fobe
vmjnili , Foyby d0 blámního mefia Draby
přífiel, (Ód robo taťé čafu, Bapiflrán protí
Drraaviftim m Čebáh nic před fe nevzal,

o Ta
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VTaprotí tomu m Šleýh včínil fmébo

wyflanfiroj všiteř bodný, zlepffimolid v mraz
wib y vtrordim m ctnoficed Frřeftanftýh, 4
přítom bratři fmébo řádu tam vmedl,

Tařé měfta Zipffo, SÉrfure, Demwjna
£TornberE přígala gebo v profitcd febe, pří“
orjjce fe tobo, což 00 něbo F navčenj fmému
flyficla,

Poflcdně obrátil fe do Dolffa, 4 tu m
meftéBraFomě 3a něgařýčas obýmel,
Foy3 m pomolání fmébo auřadu 2pofftolfřé“
bo pořračomati vmjnil, náflcougjcý prábeb
Rapifirána F ginému předfzm3etj 00tud pos
molal,

STtabomet II, Čýfař Úurecký dobyl blaz
vonjho meěftaRecFého Ronftantynopolis, a geopanomel.— Čunadumfe*mojtěsftrvjmon:
ftantynopolitánffým, 4 febraro meliřá mogs
ffa m Cbracyi, tábl ffrse Črybally pofpjz
hage do Ober, a mel lidu málečného dofla
a padcfáti tifýc; nic nepodbybuge, že ta mes
líFým mnošftwím a tau fýlau Oberffé Fráloroz
ftevj fobě podmaní, a napofikoy myráše 00
RaFaus, y měfta VOjdcnffého dobude,

Cu Bapiflrán, mage sprámu o Čurcz
cFém do Ober tažení, febral záftupy Fřjžovos
neřébo lidu, Freréš byl s fivým Fázaním E
bogi proti neroýtjcým vozbudil, mezy nimiítařé

' pz nej
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nemáloČedůbylo,| ©tjmzáftupem,afy
IO tifýc mušů fylným , táhl do Ober, 4 po“
lošil fe » Budina, Fde3 vdatný brdina Jan
founiad ředitel OberfFý , febram na Froap mod?
ffo , polem ležel,

Bapiflrán s fwými Fřjšovonjřy E němu
fe přírazyl, a tu oba vručivoffe fe s fimlaumau
přételffau, vmjnili, že dtj na nepřátele.euz
toF včíníti, fobť pomábati , 4 přitom ani
mých žímotů nelitoroati,

šatjin Čureř položim fe vpBělobradu,
(to měfřoneFdy předřomé Taurinum gmenoz
malí, a leží wmtom mjftě, Foež fe řefy Duz
neg 4 Sama fpolu fbážegí) moffjmocý do7
býmati začal 3 té ftrany měfta , Foe3 E němu
porovoní priftup byl, a zafadim odčlaneoby
čegné a neflydbané weliFofti prvonj 3di Drsovozbořil,| Bylovonitřnemalémjftoprásdné
až do drubé 30i, a tu fmá fřanomiffte tizělo
modfťo , záftup ne melmí melifý, ale voffak
zůrimofij myfli, 4 voatnofij (roce bezpečný,

tom vydli poflomépřibnalido lez
žení mogenfřého medlé Budina , oznamugjce
co fe m Belobradu zběblo, a $Ouniades aby
nemefffal s pomocným wogffem obleženým
na pomoc přídjtí, proto že není dne diftého ,
aby měfto Belobrad, gaFošto přední 3008304
me Fřefřanfté, nepadlo,

$už



= 83= 229
$Ouniadrýcle bnul fe s wogffem, 4

Rapiftrán podlé něbo rábl, s Fřjžoronjfy,obapolněprotiBelobradu,| ČuvidíFnez
malému fe vzáfnut|, PteraťČurcy měfia meli“
Fým brmotem del dobýmagj, Wsbůru voftiiz
pugjcý Fauť zatmýwmalgefhoft powětrj, taf
že nemoblo fe mčdčtí, tařéli Čurcy měfia fe
zmocnili, čili nic,

2 Fdy3widel $uni8d, že Fu pomocy
obleženýh, a měfia retomáéní čafu nezbývá,
na vydloft m3buzuge lid branný do bode, 6
Bapifirán téš tař včínil,

Ču Fřefťanfté armáda tábne. přes řeřý
Dunag a Samu., autoPčínj na Curfy, přes
mébá, a mofiecFymálečné lodí obném palj.

Ca Fmapné v fmělá potýřánj, negen
nepřately nazpět víteupiti přinutila , ale y E
meliřému podivmenípůbnula.

Šatjm Dunicd vším té dobré prílešítofTi,
do měfřa Belobradu s mogffem roeffel, po:
trámy bogně s febau přinejí BA co3 dinébos
Folí bylo potřebj, a Čurcy fo ať mídelí, níz
Folí gím tobo zabrániti nemoblí,

3 té příčiny VTtacbomet Curectý Čýfař
na Baffi fe melmi rozbněroal, pramwě, vařit
o fedmníoned mefta nedobudau , že gímbla:myfrážetídá,| Přitomzlořečílmémuotcy

ZAmuz
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Amuratowí, Žeby před tjm proti této pervno;
ftí nic fobě byl nepočjnal,

Via to Čurcy přiFrocili £ wětfijmu mes
fta toboto oobýméní, soned Fášali 3 meliFýh
del, Freréš byly fpolu pod gednau firedau34tárafcm;vřrutněFe30mbití.| YOídatu
o | žefc3dímjftemboří,FásalbnedE fiturmu síti 1 a Čurcy ftatečně fiturmemlesli,ašdišna30ibyli.| Aleti,Fterjbyli
na brade, dali pomoc tém, genž s0i bágili;
a tak Čurfy odtud mybyli, a mnobo gid

Dří tom fftnrmowmánímnáfledugjcý pri“běhbodenveftpamátřy,| GedenČuref,an
byl odčnecBarabarovabaffe, tg, rady Cýfa:
řoma, mdatné wmylezl na zed pemnofři, PRK:
voffjentvíplim dtel tu Preffanffému mogáfu,
Fterý3rodembyl ed; ( pramjmÉeb!) pras
porec 3 ruFau vozýti, tě tjm ofiátním F náz
fedomání znamení dáti,

Ddatný hrdina Čechobgam Čurfa ofos[otela,voatněsnimžapáfal.© YOtomwídj,3že
Bapifirán nedaleřo odtud z myfoFé měše mos
[age , nepomjnal Breftanům F zmušilofti, 4Foraubems'známenímFříševFazomal,| Órče
melebný! zmolal Čech : gfemli gift „wěcného
blsboflaroeníftoj Foyš stímto nemeřjcým0071fevmrhnu?— KTepobybůgfynumůg!

907
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odpomedel Kapifirán: Ones fynu. budeš mw.
rádi,=

Yia to vdčlio mu Rapifirán rosbřeffenj,
4 mogář. s urFém vwrbnul fe 3e 3di pevmr
nofří do.příFopu, a tu oba (mrtj leblí,

VYTresytim ginj Čurcy mpadfje fErse
zborcnau dinde 3ed OOoměfta, přrutnau bírmus Břefčanyfmedli.,— Dunigd.gednaffemp.
gconař tam s záffupemžoldnéřů fmýh be“
bal, mogffo doplnomal, na mjfta vítálýh,
čerftmé , na mjfto raněných zoramé pofiamoz
mal, míle, co3 dobrému begtmanu y vdatí
nému výtjti náleželo, s pílnofij myFonároal,
Bogománo s weliřau fýlau 3 obogj firaný,
tař že-poflez Čurcy zpátřem. vířaupili,

Ale že Cýfať gegih de spátÉem, F ffturz
mu bnal, napomínel, treftal, bil. a trápil,
Čurcy zefe fe obrátimffe, m bog mwefili,a
Brefčany téměř m npojlední nebezpcčenítvoj
príwedlí.

Yapofledy Fřefťanffau fýlau odebnaní
gfauce, opět mjce mášjce nebezpečenítm; neš
banby, vteřli a měfto,opuffili,

„ 4. . *.
— ADytebli 34 ními Frišovonich,. 4 vnepředežorníbírmusnímifwcdlí,| Čurcynaž

(broále na vriřání fe dali, aby Břeffany co.
ncýz
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nepdále 00 měfta 34febau odroedli, a o tom diný
záftup po bořu wwypuftili, Eterýšby gím zafé
00 mefta nedal,

VDidel ze zdí Kapifirán. poffranní mog
ffo CurecFé, a poznam zálohy, volal nafmé,abyfenamrátilí,© YTemobaflyffánbýs
tí pro welířý bímot bubnomání a traubení,
ežK.18 Foraubew, fám do pole E nim sběbl,
a mezy Oroěma mogffy, mezy meči a ffjpyr
fem tan běbage „ molage 4 návějftj dámade,FrýšovonjFyFměftuobrátil,| Čurcyzmeglení
gfauce m fiwé nadegí, vteřli, a d0 fmého
lešení fe nawrátili,

Ču opět Bapiftrán a Duniad bonimffe
neprátely, bítmu s nimi fwedli. Kapíjirán,
předdézem 6 Foraubvoj bogovonjfy , molal s
těmito fforvy : SKroffus boguge za náš, fmitěs
plgte, a tojtězoffatougte3oni pa vítamíčně m
před poftupugice, « fwjtězugice, neprátely
do fmébo ležení zabnali, 4 m nepořádeř $
m zmateřvedli,

Dří tom meleflamném bogí sounínd (taz
nomifité Baffe Azpátftého, an medl prmnízáftupYtabometům,mwybogomwal.| Dotom
(pogiw fe s Fřišomnjřy, m řádném fiyFutáhl
ne vrby, PociVYrabomet s nepmětffý mocý
ftál, a tu naň vdeřil,

Bodgos
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Bogománo bylo s obogj firany fýlanmweliFau,© WadednommjftěFriživých,naginémpláčvmjragjcýhflyflén,| Smělegífj

4 prvonj bogovonjcy podrobení mečmi padli,
diní na tělid mrtmýh, Fterýhi mffudy bod
noft leželo, bogomali,

2 Foy3 Vacbomet Cýfať byl pod zrjtes
olnícy oFa fffodněpoftfelen, 4 3 té rány o
fooém zdramj podbybomal, Čircy tě nocy347
pálímfjelešení , a zFašymfje del, a ginýcd
roěcýmélečnýh mnobo , pryč vteřli, a tábli
s fmau fffodau tam, odĚud prífili,

ČaFomé bylo mjtězítvvj Kreffanům , dezbošpředtjmniFdýnebylo,| DročežDapeš
natjdil, cby fe památřa téhož flamwnébomj“
těžítví me vaffechFatolifýh zemích flamila,
vítanomim, aby den ffeftý Srpna měfýce
gaFošto na den fmedené té birmy, na vočénat
památřu flamnoftProměnění Bryfté Péna
(e fmetila,

Ale vdatný polní brdina suniad brsý
potom padl mtěžfau nemtoc, Freráš den odcz
one m něm fe vozžmábala tař mocně, až dez
fétého dne měfýce Orpna fimrt Cýfače Cure:
débo vřrutněgfl|, Oméře naň otemořevsfi;gegpřemobla,© OmřeltumBělobradě9

?
poctimě pobomén,

Bapíž
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Bapiftrán trudblil fmého přiteře 6 wc

fifau cytedlnofij, - Ón 34 něgabýčas žádné“
bo před fe nepřípuffřil, vířamičné ele zrráty
$OUNIADOMYdaFošto frvého měrného m bogi

towaryffe Gó, g$4, Újkámalp mel gfem mj2fřo nébo raděgi vmříti; což medle! měřen
(efilý muž dobrého a všitečného včinitimůže? *

A (Eutečnétvudlivoft ta podgala Bas
pifirána tař mocně, še geft po fimrti Ounis
da den droadcátý a třetj, totiž 23bo Řjana
1456 život vočéný 34 Čafný.proměnil,

ším byl 70 let, 4 m tom fřaťecým me“
Fu číně mnobě obtjšné cefty, práce Upofftole
fřé s meliBau bovlimofti, teřé nefnáse mosgenffémílenefl.© Bebopřáteléatí,Etcrjš
s ním mogenffé tězFoftí mile podniřali, mí“
lovvali fe: melice ; ano y. Frál Čeftý Fadifjlam

» welifé počeftnofii bo měl, navofitémoroam
Bapifirána s fmým milofinjEem brabětem
Cylli čajto mwgebo nemocy, a trudlil gebo
fmrtí rvyfoce.

Boebyale byl Bapiffran w Ďinu vínul,
v tom fe fpifomatelé gebo žimota ncfroc
mnáémagj, Bednj prami, še pměel mwBelo:
bradě, 4 Oťuzýtomu dtěgi, še ffonal m mes
té DmalFu m Plafitečebratrům fwébo 365
Fona, 4 tu 9 pobomán,

Da



===> 235
Papež Kem tobo mena dDefátý, wlošil

Bapifirána mwpočet Owmatýb, 4 nařjdil,
aby m dyecezy Capiftrum řečené den geboffonánímpamátcepobožnéflamwili,— Podlé
tobo přířladu včínila y giná mjfta Biftupftvoj,
foérjcc památřu, 9 tařé ctjce eg gaFošto
Omatébo, *) ,

Konec dílu třetího,

Ads

o“
*) Enenš Syfeiuš tofivé Frotpee v tválceHufntité,—

Sonfinius to čronpce Bberfé,


