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B. E. (poluoudům
R Cafkamému pomífimnuti!a

Je flanom Dědictmí fiv. Cyrila a Mer
ihodia S. 5. známo jeft faždému fpoluouborí,
je jeli pratviĎlem u rozefilaní řněh Dědi
ctoim naffim rondaný, aby fi je, jafoj na
nfttu tifjíčno jet, faždý na poufazaní lififu
toho u pánů fněbfupců Ritide a Grofe Yo
Brně na Belfém Jamějti bezplatné mybiraf.
Kdo mffaťfněh fivný pofitou boftámatí ce,
mufi omffem (což u toffech podobných úftamů fe
děje)DOpofity fám saplatiti. de omotou
mel. dufowenftma nebo jiného činného fpolu=
ouda množí (poluonĎoivé m jednommíftě
nebo vfolt fniby (moje buĎ pofitou nebo
jou ceftou m jeDnom balifu obbržují,
mufi fe domoznéna tovffecfyúčaftnify ro;
mrfnouti, aby ochotný objtaramatel nad nemu
(el fu praci fmě tafé jefitě za vjecy útraty
nefti. WBtedy necdhaťfaždý fpoluoud příjímaje
fniby fwě ihned fe optá, „mmobosli jemu
jeft Ootvozného platiti 2“ Jednotlirocí
m padu tomto plati maličfoft; amfjaf je:
Dnomu za twffeďy ftaly by fe útraty značné,
Domnímame fe, že upozorněním timto zaroděs
čine fe mnohým (poluoudům ODěbictminafjeho,
fteřiž nemění, jaf fe u roěcí tafomwezahomati mají,

©3 myboru Dědictmi (fw. Cyrilla a He
thodia m Brně dne 16. října 1855.

a$trant. Sufiií, iv. r,
ftarofia.

4, M. KulĎa,v. r.
tebnatef.



Stanový
Dědicímí (iw. Cyrila a dTiethodia,

potvrzené c. £. mor. miftoDršitelfhivim.

S. 1. Učel Dědichot nv. Gyrilla a Wřethodia,
„- Děbictiví pečuje o zmebenílibu Moratfťého, jafého itáš
Ca8 pojžabuje; o zvebení toffeftranné, atoffaf na zářladě miry
Zatoliďfé 8 myloučením toffelifé politifh.

S. 2, Broftředťy f Dofažení učele tohoto.
1. Spifowmání a ropbámání Úněh, a fice netolifo nýjrabně

náboženjíhh, nčbrz vůbec Ivzdělátoacíh af bufomiim potřebám
tvěťunaffehoprohlébajíctý, zlafitěbějebifu, zeměpiju, BY
anání mlafti, příroby, temefel a orby a. 1.5. $ m
gab alvný ů jp vjeů objajena býti ma bud obrana, Óubutmwr
gotvání praoby neřteré fatoliďe, jíšto fe odpor čajový Dotýťa.

TGybamati fe bubou Děbictvím fnihy ve trojí řadě:
a) Obflirné žimotopijy Srmathd.
b) Snify poučně.
c) Spin zábaní.

2. Čafopijhy a tvffelijafé Lifty běžné. — Organem Dědictví
jo. Gprilla a Methobtajeft: „Hlad jednoty fatoťi cfe.“

3. Předměty uměleďé, f. p. obrazy, zeměmiby čili mapb a. t, D.

S. 3. Šetření zaťoni tiffotoych.
$ri ropbátvání čajopifitm, fnčf, běžný Miftů,obraz a, tb.

Bubou fe ftawajicí záfony tijfomé zemrubně zahormámati.

S. 4. řízení Dědictivt.
1. Spoluoubem Děbicttví ftáti fe může fazdů, tož zů

febe jebenfráte ša o3by „položí 10 3l. ftř.
2. bo ivffaf těmuž úftamu 100 3(. fiř. Ivčiuje, pomažotvál

bube za fpoluzaffabatele, a obbrzí4 robtifínteci Dědis

stím wybanýů zbarma.
3. Do jednom na rozby Dá 40 al. ftě., bude téboj ufatvu

jpoluudem 1. tříby, a obdrjí 33 mytiffy. — Sbo 20 al. ftt.
Dá, ftanefe fpolnubem 2. třídy, a obbrší 2 noýtijíh.— $bo« 10 3(. ft. položí, bube fpoluúbem 3. třídy, a obdrží 1 mb

tjťSbyby bylo zapotřebt druhého neb třetího MYydANtdle:
fteré již ropbané fnihy, fpohutdotvé ji voftávati nebubou, nebyž
Dubefe prodámati me projpeů pofladnice Očbicivi, abp je 14s
fíabnejíjt bíla topbatvati mohla.

Aehole, befanftmi (mifariaty),ofaby, fnčhárny,
fifoly, rodiny, fpolťfn, bratrftma atd. vftipují Omojnás
tobným přífpěmíem bo fpoluzaflabatelfitoí a mmnadřecemétrídy,



Špojísli pať fe maužel 6 manželfou fmou m jeben
toliťo záflab o 10 3l. fi., iwybárvajífe jim tnifh jen bo
úmrtí prroního z nic.

Aby úmrtí fpolnuba přifjle uftatou tomuto me anámefi,
zábají fe meleb. p. p. budotonf paftýřomé, aby umrtí talotné pos
Habnilomi Debictmí, třebať i přímo pofitou ognámriti ráčili.

Pobobného ojnámení příenmého zapotřebí jeft, fbylolito fpo=Inubněfterýbuť£ mysefjíbůftojnoftitopnilí,nebfejinampřes
ftebotmní.

Poznamení. 1. Robina fe běře, polnb jméno fe netratí,
Dcery prombané, fynůsli nenf, občírati bnbon Lnihy,
polub žijí; bítťy paf jejiý, jiné již jméno nefoucí, nemají
prátva tobhrto.

Poznamenání, 2. Pofife-li Ito prmní polotmici mřfabu
bo Debictef, Doflane bneb lifteř a Lnihp i tom roce top
Danč. Sbyby tvffať bo rofu brubhba polotice flozena nes
byla, nebubou fe tnihy mybátvati, leč až tato fe floží, [tt
fe tepro Diplom tybotorený obefile. — Aobirm, řehole,
tefanftit, ojaby, fuifárny, fflolh, fpolfy, bratrftma ajebnot=
Livií fpolnibome, jeni celý zállab fivůj najebnou učiní, bo
fianou amtnený biplom bneb € liftem a 6 fnrifami jim pas
třicími.

5. ažbému toofno, boplněním záříabn u myšíjí tříbu
poftouptti. Bafflesli tuby; £.p. fpolnůb 3. tříby f prvním
10 zL. fiř. opětně 10 al. fi., flane fe fpolmibem 2. tříby, a t. b.

Arvjjať(polnubftmi poftonpiti jinémunebotoolujefe.
6. Knibýpřiftupujícíračižjéno a mífto přebýmáný

fivébo, jafoj i biftupfimi a belanftmi (wifariat) a pos
ilební pofitu zerubně ubati. .

7. Sazbý Inez, lterý jeft ubem Dčbictmf fm. Cyrilla a
Mčethobia, béře na febe pominnoft, buď tve flatonefi, bub m nes
tterý ben m oftatvě fmato apoftolů Cyrilla a Methobia fazbos
ročně ffoužiti mífji fmaton za bffeďy štivé i mrtě
fpolnnby botčeného Děbictmf; a bubeslilibo a možno,
t jinou mffi fmaton za obrácení nárobům Slotvans
ftý$ ot jebnoty círlemní oDloučený c, fteroužtopobož
neft jifte fazbýfpoluub ce měrný fatoliť fpolu fonati neopomine.

8. Zemřelí, za fteré neťbo tofinbel £ Děbictví učinil, taf
jate ti, jišto na fmrtelné pofteli nejmene 10 l. ftř. ja febe De
bictmíobřázali,ftárají fe učaftnými bufotoníý miloftí
tv přebefflém (7) čífle jmenetvanýý. , m

Ražbý, jenž byl toffabel učinil za mrtimébo poťub jit
jeft, fniby bez oblebu na ielifoft rofíabu —otefjem nejmené
10 3.. ftř. po jebnom mýtiftu boftamatina.

9. Sprámu Děbictmí jm. Corilla a Dtethobia
vete wybor feftámající 3 tnéši, Eteříbuť m Brne, buď
na Hitu přebýrají.



10. U jiny $ ofob a u úřabů gafloupaOčbictivífo. ©
rifla a Metbobia ftarofta, a to jeho zaměftnáníjeben 3 jebnatelů,

11. ZBybor(dázimá fe Čttortletné, a na tvygivaní ftaro=:
ftotoo i čaftejí te Brne, aby, ceho zapotřebí, to porabu bral, a
rětfjinou blafů přítomnýchtvýbornifůteo náleztý pro celé
Děbictví platný rozbobotval. — Mýbor má prámopočet
ubůt fmý$ obdázejíctý boplniti nebo i rozmmoziti, atnffaťtnes
jinať než tatoltďými fnežími, a fažboročnéumeřejňujezprámu
o Činnofti ftvč. , . .

12. Rajbý [polinib Děbictmí má prámo, pljemné nátorby
fé činiti a přání má projejomari botčenémumýboru, Eterýýto
při fmýh (hromázbění zatvazán jeft, jiď jimebomitěm úmahu
bráti, a ble nic, poťub potřebno, profpěfino a mojno jeft, fe za=
$otmatmati. .

13. Be fpore$ý z poměru fpoffotoníhonab mnifiýh
obrvolátvá fe £ ftaroftotmi, a tv boměle neboftatečném tryhos
těni £ příjinfjícímc. £. úřabům.

14. Kto tému Dčebictvíobětujepráce five literní neb
uměleďé, obbrjí na mýfloenou žáboft fonorar poblé
mýbornofti, obfiírnofti a bůležitofti fpifu fweho, © čemz m bor

ufubef pronefe. 8, 5

Rozefilant fněh a toptivoruím uměleďych.
© rogejílání fněf, fpifům a jiuýý předmětůmDebictmim

mybanýd poftará fe tmýbor. azbý přifmpující £ Dčbictví račiž
ibneb oznámiti, jafou ceftou fe mu fnifp mají pofflati, aneb tv
tterém poblizfem tnehfipectmoí je fobe brati zamýffli. —

Poxnamenání. 1. Pramiblem n těci této oftane,co naliftfu tifitěno jeft, že na pouťázáni lififu fimébo Čazbý polis
oub 1 hlaremífomiefíu pp. 9ití$ýe a Grosfe, fněhřups
ců iw Brne, fniby fobě tvybtrati má. — boby tuffat tel
pofitou fnify fmé boftátvati, račiž fe obratiti franfomaným
liftem na jmenomané Lnehfupecho .

P oznamenaní 2. %fielité bopify m zalezitoftechDěbictmifto.
Cyrilla a Wtetbobia Luťtez poftláut pob abrešfou na Frant.
Šufiila, ftaroftn Dcbictmf,profečfora boho=
tomi; zaftlřy penez pať buďtežčiněnytv lifteý fran
formanpýpoťabrečjouna Cbuarba Rarlifa, Čaplana
u fe. Magbaleny, potlabníta Debictmí m Brně.

s. 6.

Jboměr £ mladnímu řízení.
„L Babnímutízení fe ponebámá nablíbatitvjebnánífpoltu,

Úbiti nab zahemánímnařízení u propůjčeném potrorzení banýd,
aneb mfjeobecnýmipředpijy ftanorrent, a uznásli ja potřebu,
přibati fpolfa ob vřiťinficiho uúvabu určeného cífařfého fomifara.



2. Stbyby fe Ipolel rozejít mčl, rogbobne výbor o jmění to
buču Debictmi fo. Gyrifla a JRethobta, a pobá o tom přebs
bejuou zpraou tyfelermu c. £. mnifiebržitelfimi,a fmánu P. T.
nejbíftojnejítmu párm biftnpotvi.

Wrantifieť Suffil, profesfortheologiem Bruč, ftarofta.
GDnarb Rarltť, laplann iv. Magbalenyo Brně,potlabui?.
Mobert Čuberla, bijtupjtyceremoniářm Brne, jebnatel.
Benes MřethoD Stulda, bnáovuí fprámce m mor.=flez.

ofraniteíně pro zanebbaloumlábež m Brně, jebnatel.

Dr. Jan m. Bily, bnýotoní fprátocrm PřebřlájíteříTiffnowffém.
Dr. Beda Dudeť, profešjortve VWibni.

on aborftu, taplano Jiclofowmicih,ebrich Beifiler, jpiritual 1wbohofloweďémfenináři biftup
flem m Brne. ,

Gunther KalitmoDa, prálat a opat m Rajhradě.
tifieť Marffotwfty, abmimiftratorfary Oředotojté.

evegrču Obdrjaleť, faplan m Puftoměři.ntiffeťJoimon, rebaltor„Olafn jebnoty fatoliďe“,
faplan n fiw. Zomnájje m Brne.

Emanuel hrabe Pětting, fanomnítOlomuďý, belan a
farát me Smábenicih. ,

Vřatěj Brochazťa, aynmafialníprofešforto Brnr.
Zomad Procházťa, faplanm Iwatčicíý.

it: Slota, apinuafialní profeslor w Baňfte Byfiřici.
an Soufuy, foplaum Sloupe, ,
duard Stuchly, buňomní fpratoee< Maffůmláň.

Bedřich brabě Štlva Zarouca, c. ft fonferwatorpro
Meratu, Inez círfemní m Brne.

Tomáš Šimbera, bneovní fprámcemwSeanine.
Dr. $tantifieť Sforptř, budoní fprámcem Bobbalicid.
Antou Šubert, farářw Sulči. ,
Ctofef Zěfité, bubomní fprámce meARofiflatve. ,
Řudorř Ttdl, fonfiftorní raba w Olomonci i m Arné, běťan

a farář mÚjezbe.
$ofef TBorač, laplau m Sedomwnci.

gnac IBuem, faplan m Debicid.
atel sJelinřa, farář re Aráfue.

Č. 1247.

Přebefflé ftanormy pottorzují je ob c. £. m. miftobržítelftví,
T8 Breue, bue 15. únoca 1954,

(L. S.) Mieftobržitel:
ZajantÉn, m. v.



Jioltoléka žjimotůmalých)
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Dědictvím jw. Gprilla a Wethobia.

Číjlo I.

pro toť 1957.

Biwot fw. Cyrilla a Wethodia
ob

VBárlamvaŠtulee.

30 Brně 1857.

Y3Fomiftrn Ritfce a Grosfe.

Tiffem běbiců Rubolfa Robrera.
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Cyrilla a SWethodia,
apofiolů f(owanfkýd.

-Bo
Sepfal

VWáclamŠtule,
arcibifhupjfý notář, profešfor na c. f. gymnafiu aťabemidém

o Praze.

Nafladem Dčvictivr fw. Cyrilla a WMřethodiapro
vvf 1857.

Cena 1 af. ftříbra.

oo O
I iBrně1857.

Y3 Fomifí u Ritfdhe a Grosfe.

Stffem bebicům Rubolfa Robhrera.



Jeho knížecí Milosti

Nejdůstojnějšímu, Vysokorodému

EFP*»ámaun, B“semn um

BEDŘICHOVI
LANDHRABĚTI FŮRSTENBERGOVI,

Arcibiskupovi Olomuckému,
Vévodovi, Knižeti,

hraběti královské české kaply, Jeho c. k.

apostolského Veličenstva skutečnému taj

nému radovi, Velkokřížníkovi carského ru

ského řádu sv. Anny, doktorovi v bohosloví
etc. etc. etc.



Život svatého: Cyrilla a Methodia nabývá

v přítomnosti, a zvláště pro Slovanské oby

vatelstvo arcidiocése Olomucké tím vělší

zajímavosti, jelikož se blíží tisicletá pa

málka zvěstování evangelia ve vlasli naší.

a tím se věcí veležádoucí býti vidí, aby

lidu podala se do rukou kniha příhodná,

jižto by se mysl jeho na onu blízkou sla

vnost připravila. V ohledu tom jestiť mi

potěšením, že Dědictví sv. Cyrilla a Methodia

vydání života těchto Světcův zvolilo za

předmět pasobení svého, a přijímám mile

rádvěnovánídilatoho.© Odporučiljsem
dílo to Svému duchovenstvu k odbírání a



rozšířování, a nepochybují, že se hojně

rozcházeti bude. Dokládám, že požehna

nou činnost Dědictví zrakem pozorným do

provázím, a že jeho snahy ke cti Boží a

ku spáse věřících podporovali budu.

Bedřich c.P
kníže-arcibiskup.

V Olomouci dne 9. Prosince, 1856.



Gáftfa prtvní.
———8

6. 1. 3Wlaff a mladi fw. bratři Cyrilla a
Alethodia.

Ra břehu moře m frajině Macebonfřé flyne
od dbáronýé těťůt památné měflo Thešfa=
Ctonifa, u Slomanům tež Soluni nazhiva
né, — ABaloženéa. rozdělané od Refům na
zemi thradďé, nazpmalo fe počatečně Thermá.
Nynějífihojmena Tbe8falonifa doftalo fe
mu za panomání frálům Wacebonfiýh, Filipa
i Aleranbra. Tebdaž flalo fe předním ftano
miffem malného loĎftiwa řecťfomacebonfřého.Po
aběji pař za cíjařům římířých učiněno jeft bla
nim měftem frajinfirwa Slyrffeho. SBotomních
měfůto, fdyž fe řeďořimfiti cífačomvé m Konftan=tinopolínfadili,bylaHedfalonifa© pratwou
perlou, „zřítelnicí“ bynouci jih řiffea po=
flední tafořťa trorzi jeji. Sonftantinopole mos
enili fe r. 1453 Zurci. Abešfalonifa padla
jim do rufou o 20 roťfům břítve, bytofli ful
tanem Amuratem II. mybojomána. A ob té
boby po dnefiní ben jeft libnaté a fiaroflaroné
to. měfto m moci Tureďé. i



2

Steméně památné než politiďé cínby do
tčenéhoměftajfoui poloba jebo a půjobení
iw bdějinah fi. Čirfwe. Vežiťzajifié Thesfalo=
niťa na úrodném břehn roztočitě řety 2Bardar
při famé gátore mořířé, tteráž fe po měfič
tomto Thesfaloniďon nazbma (Sinus Thessalo
nicensis — Golfo di Salonichi). %ad měftem
na boře měmobdiftarobyla terz o fedmi těž
(edikulé), £ měftu přile$á přijato proftranný,
blubofý a bobře opatřeny proti mětrům 1 proti
útofům nepřátelffom. A taťorvato přízníma po
loba přijpěla blamně £ tomu, je mw úrodné,
utěfferé a bohaté frajině nad jiná mnoba měfta
mwyniffa ©Hešfalonifa, že fe ftala předním fi
peco anobrž 1 blaroním měftem mwWacedenii
a tulž jitů ziftala po dnefiní den. Ja příčí
not otehodn feházelí fe tu národové z rozličných
ftron a fončin. Aejprive fiýfali fe zde Refemé
6 Tbtaty, pozdějíji dobou doftomili fe též fupci
feničti a žibotofiti. Ob ffefičho měťu po Ghriftn
fanu potfámáme fe u Sheěfalonify a m Tbeš
falonice tafe 8e Slomany. WBalečnétotiž zas
ftupy flomanfřé, rozffiřujice moc fivou za Bal
lanem ro Macedonii a Sbešfalii, nejednou
pofoufely fe o dobytí mocného blotrniho teboto
měfta. epodařilo fe jim fice nifby brannou
rufon zitrotnili je Zbesfatonify: za to ale m
ořolnýdy frajinah upervnili úemwá fra fidla.
Remobettce' m prodlonžilém čaje, ro ofmém a be=
trátém ftolett, obvlati fjebnecené mcci zmužilej
fi cKařňí ředýe, podrobili (E jih fami, za=
wazalí fe bo Cathratu platiti doň a napetem



3

fevěli poťojněm opanvmanrcd předíům trajinad, tt famém taťořťa foufedftwi u Thešfalo=
niťy, a tu účaftniti fe počali m obdobu, Ltertž
od pradamných čafůto Četl W pamálním onom
měfiě. A tu přirozenou měrou ftalo fe, že fe
netotifo m oťoli měfta nýbrž t m famé Theá=
falonice rozmabal jazv floivanffy, až pofléze
mofficčníSoluňané napořad od mladofti jíž uměli
mlurviti (lvmanffy.

Bravilo fe ale je Thesfalonifa též i m6
bějinah Girfive fřejtaníře znamenité mífto 3a
ujímá. Jeftif tvěbomo, že m Dotčeném měftě
fam fo. Bamel apofitol založil círferm me
toucí a míru prroních, horlironch fřeffanůro tam
nějífií oflamwil dročma lifin, fteréž mwRomém
Bafoně nalezame. Tato flama neumenfiila fe
ša potomných měfům nýbrž uftamičně roftla.
Rozmnožena jeft paf obzmlafitě mučenicou
fmrti fo. Dimitria, biffupame IVtém ftoleti.
Slomůtny tento. Tbedfaloničan žil mwbruhépolomicítřetíhoměťn.| Pochazejezeflaronéa
welmožné rodiny, pobrdí fmětem a ftal fe hor:
limým nafledoronifem Páně. Merefiední ctnofil,
fterými fe fihoěl mezi bratry fřejřanífomí,
obratily naň zřetel meffferé cirfme Thesfalonicé,
a ta muže fivatého mymolila fi za biffupa.
Než £ mětíji flavě pomolal bo Bůh. Když
bylo totiž za Diofleriana monpuflo bdefaté, nad
jiné frvarvějíjí pronáfledomaní Girfme Boží,
Demetriná bifhrp byl mezí prroními tmbyznamačí
wírt, fteří žtvot fivůj položili pro Chrifta.
Dimomě, fterhmiž dflatvif Bůb tohoto můčenifa

(*
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fivébo, přiměli Thráfaloničany, že fivatého bi=
upa i mučenifa tymolili za obzlafitního pas
trona firébo. © flárwa jeho troznefla fe po

celém mdhodě, taf fice, je fe tam po bnefiní
ben pamatfa jeho nad jine flamtí).

Rad to nade mfjeďo má ale znamenité
měfto Thešfalonifa u národům flowanfith ob
alafitní tu flámu, že byla folebtou nefmrtel
ur dobrodincůmnafjih, fiv. arofitoiit bratří
Cprilla i Methobia.— Medicitito bratři
narodili fe totiž m AZbešfalenice při počatfu
IX. mwěťn. Otec jih floul Lev, matfa jmeno
mala feMaria. Šledelný otec, ropnifajetodem
a oplťmaje mwezdejfjimi ftatfy, byl jebním 3
předních dŮftojnilům u mojfitě a fpratrcůtw me
měfič, požívaje tvažnofti nemalé n famého
bmoru cifaiffého. © matce není hrubě bližfficha zřejmějíjíhzprám,| ačfolimnejfrafnějíjím
fivědecimim o mzneffené a ctnefiné potaze jeji
jou (wati fonoré tito. 2Bytečnou zajifté fře
ffanfou mufila býti matfa talomyd (matreh
fpnů. (Co míme o ní, byla to matfa, celou
bufji otbaná Bebu, tteražto třele lájfou fivě=
tice milujic těti (we, přede mfjim hleděla zas
fwětiti je Dobu. 3 můžedi fe poměbiti o
matce něfteré něco +malitebnějíjího ? — Křeflan
afreň nezna mětfji flory a Girfem fivata bla
beflami matfy, fteréž dětmi fropmi obdomamají
Robu firaté a firčtice.

SBedle flow pifma fivatého jfen bitfv
„dědictvím od Bchaa mzbon jeft plod žimota.“
Subíž mobli fe Leo i oř jeho těffiti Božímu
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požehnání. mMětit zajifté 7 (ynů, z ni$ž nej=
mladffi, jménem SKonftantín, a r. 827 fe
narodil, a obzlafitními (ehopnoftmi a mlohami
od Boha obdařen byl. Snažná péče a laffa
todičílo o zbařilé zmebení dítef, moudré fřeflan
jřé wp$homaní, nefe to nejutěffenějíří otvoce, G

apůjvbuje otci a matce ty nejčiftffi raboftí.
%e jinaf fe meblo rodičům naffih apofftolffoh
bratři. Otec 1 matfa ftěpomali fynům (vým
do frdce flora Boží, řifajíce £ nim: „Synu!
oftřibej zafon Otce fimébo, Gofpodina, a neza“
rorhuj přífazaní mateře jmé Girfme: nebo jafo
ficen a fivětlo jfou rozfazomézáfona Božího.
Mondrofti poměz: „feftrou mí bud!" a opatrnofti
nauč fe. Wtoudroft šajiftě fiměje fe mice jaf

unce, a budešsli ji mití za průvodnicí, 0d
mnobého zlého wyfiobobič fe.“ — Tafomě a
podobné prarody, myňaté z pífem fimatých, nes

mohly suftati bez účinfu. Šlefetní rodičové
pronafjelt je 8 lajfou, dohorzomali přifladným
šimotem a šalémali modlitbami, fteromij duffe
milačfhv fv34 poroučeli Bohu pod odfrann a
profimali o miloff fu pofiměcení myfli a fu
fpafení bujjí jejích. 3 fde a fdy jeji yffáno,
še by byl ojlnffel Bůh modlitby tafomé rodi=
čio přiflabupů, proficeh o fpafení bítef?

O mladém měťu ftarffiho fpna výborných
robicůrp těcbto foluňjfoch, WMethobia, nemáme ficemiftnějíjidzpram.© Sooněmponěťudmíme,
faha bo pozdnějíjih čafům. Wethod rožbělam
fe náležitě, měl paf poble přiťlabu otce fivého
Woužiti cifaři a lafti m úřadeý občanířůch.



Dráha ta mebla fe flámě a moci fivětjté. Re
tbod, po wůli otcomě odbam fe na ni, nemffer
dního dofáhl duftojenftmi. Že znal jasv flo=
manffý — Soluň zajífté byla tehbaž měfteu
od polu lowanffoni, — fa! fe mémodou, předním
to úřebnífem čili (prámcem cífařífnut m jifé

frajině flormanffé, bez podyby Strumjřé.*)
Než uent dimu, je filedhetného Methodia úřad
ten, jinaf tznefjeny a žádoucí, m frátce omrzel.
Ba tehdejffih čafum, fdežto řífje čecřá profto=
pafinofti biwořanům, nádherou a rozmařiloft
brooru, jaťož ( celým způfobem wmlády vždy

mice flefala, nebylo [ze frnbě mnoho dobreho
pufobiti, aniž býmalo možné, uúlemy jaťé tvy
batné zjebnati trpicimu lidu. A to bolelo

filedetuého Methodin; jemu sofiřlimil fe fičí,
ponořený 1mproftopafinojted, úřad ftal fe mu
břemenem, a m frdci jebo zmobla fe iřelá
touha, cele oddati fe na finžbu Bohu. Touha
ta pofivátna přímebla bo do flafitera na boru
Olympu, fdež mynifaje bělanoftí duha,
ufflectilojtí (rdce a wffelifou ctnofti fřejtanffou
mezi mnichy, též na fnězíhvi pofiwěcen jeji.
Přatelé jeho mobutní těli bo oivffempotopffiti
na biffupftw.

Než po čem dydtili mnozi, toho fi nejás
dal Method; on fe naopať běfil a lefal tějfého

9) ©trumftá frajtna (provincia Strymonia)
fešela poble břebu řely Strumy (Strymon). Slo
manc měli tam již m VIL ftoleti peroná kbla.
iz Šafařík. Starož. fir.622 Tafel ij. De Thes
Ralonica ftr. LXXVII.
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tohoto úřadu, jato fm. Bofiliuš, an Alatoúftý
a jim fmati2).! 9abarmo jej tedy měli fu při=

jeti bodnofti biffupjíe. Nčepříjaroua (ebe těž
tebo tohoto břemene, zůftal měrou) upa Boží
na fiwé (amotř. Obtraje fe moblitbou a roje
jimáuim, rozbělámal duha fimého $pytotvánius
božířé prarody, a cmičil fe u mffelife ctnofti
fřejtanjé. Wimo to ryražímal fe uměním
maliřítom (i jinon prolpěfjnou prácí, až pať
po lete pormolalBan £ telifému úfolu zlu
fřeného a měrného flužebuíťa fmébo, uftanorviw

jej £ pofmátnému dilu apofitolffernu mezí ná=
roby Slowanffými. — A to jeft tařé wfjeďo, co
fe nan ze fiarobylný pamětí o mladí a privs
nim šimota způjobu Wethobiorou šadhomalo.
Ja to máme bojnějíjiý a zemrubnějíjih podání
o nejmladíjim bratru jeho Gyrillu čili Fonftan

tinu, Čterýžza příčinoubyftrotya Paducha fmebo jaťož i pro láftu fimou £ měbám
tiůbec filofofem, mubdrcemfe nazpíval.

RKonftantin čili Čyrill, jať již na
boře podotfnuto, naban jeft ob Boha obzmlafit:
nimí Dary. Byfiry rožum a čilé frdce, živá
obraznoff,pena ytrivalojí m prací: tof byly
tožácné milofti, fterymiž obdařil ho Buh od pří=
vožeuofti. — K tomu přičtěmežpříznivé oťol
nofli, mr fterych fe narodil, r0Ď, 3 fterčhož
podhážel a přiťlabnou Laffu, fterouj p Mys
dowaní jeho flecbetní todičotvépečomali, $o
ble tobo byl pať též i projpě, jatowýž 1
umění a filecdetnofti života činil, fu poditu
anameuitp. $tdožťeli ho pozoromal, "nemohl jinaf
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leč yžnatí, že fobě mlabenečťa tohoto rnfa
fBaně fama patrně připraronje za naftroj i
telifým iwěcem, nčinitfji bo Iyroolenon nás
bobvuDuba: fmatého. Sada, útlá bnfje jeho
wffecfa £ nebejřým žadoftem fe nejla. Bázeň
Božt, přiflabem robičům bo frbce wfftipena,
opanomala celou mpfl a jemila fe fažbým
bnntim, mffemí činy, tofjemí frofy žiroota jeho.
A fe jejt oprarobotvá bazeň Boží, fde fe člos

toěf boji tffelifom, febe menffim břýen C0“bněmatí Boha: tam jeft mondroft. Bo
tafomé pramé bobumilé moubdrofti bažiti a tous
šití počal fi. mlábenečef melmi zaby, primé
jefitě než byl od rodiči odemzdan bo fifol na
učení. Sebmiletý pacholíť mytivořil (obě o pramé

monbrofií obraz taf (panilé fráfy, je fe mn i me
(nad uftarmičně roznáffel přeb očima, a on niče
bvž nemyhlebdáral leť aby nepofiřoeněným tělem
floušití a čifipm frdcem šalibiti fe mofl Bohu.
Obyčejné fratochmile a zabamy ho nemabily:

milejířík byla ticha modlitba, milejíří byloučení, a zábamou jedinou mofjecfoto, Čímž fe
vozdělama rozum a ufilechfuje frbce. Mepatrna

nahoba uperonila bufii jeho m tomto finčru a
fnažení. Safo padoliť šdromeň 8 jínnmi fons
bruby rad fe bamimal lomením ptactma. Ja
ton přičínon tovffel fi jednon bo pole a mať
8 febou frahujce. Než jať mile puftil ptáťa
bo potvětří, amobí fe mitr a zanejl mu milého
frahujce. Slehobou touto ale tať fe zformoutil
útlý mladenečef, je pro žaloft dma Dní ant
jifti nemobí. % to jej uzbramilo. Jpamatormato



fe me fimém zármutfu, fezual, jaf nebezpečná
může býti čloměfu iwaffeň, a jaf marné jíou
roztofje tohoto žímota. 3 uftanomil u febe, že

ce na jinou [epfji obbati fe ceftu a w blnfu

ohoto žimota je nedce zmařiti bufje. A on
boftal fivémuzamyflu. Ji jeho pofojičeť a míje=
een způlob života fivědčil o tčto (taze bohu

milé. a fičně mifel tu tříž, netolifo předuí
ofrafa nýbrž i upominfa, čím dce bytí Spafi
teli; přeb fřšem timto fonámal fivé moblitby,
a čaftěji obuomomal připoměbi, fterýmij jamázal
fe floušití Bohu. — aby ftal fe milačfem a
mzoremjebo fm. Mehoř Razianzenífy,
přijměním bohoflom, — jeben z nejznamenitěj
fiid [užebníčim Boží a učitelům Čírfme.“)
Aame na to zřejmé fměbectmi me ftarobylé
leg-ndě flomanffe. Zato wypramuje nám, že
fo. Cprill, jejitě za frvého paholetftmi, m poťos
jífu na ftčněpod fřížem froym, napfal fi tato
floma: „O Rehoří, tělem čloročče a dujjí ans

jele! Ty jfí tělem čloměf, a šdáĎ fe mi býti
anjelem. Rebo Úfta toje jato jeden zeSera
fo oflavuji Boba a myučujíce pratvé miře,
ofroěcujt mefiferen fivět. Příjmí paf i mne za
učenifa ; laft.u ©měrot šajifté oddán jíem tobě:
ty bud mi ofwětitelem, bud učitelem!“ — Taf
cítil, tať fmýfilel (fratý míadenečef, — a dle
cítu a fmyflu toho, dle této touby byli též i
futfomé jeho.

Seunamene toužebnofti, fterouž fe útlý
Stouftantinnejí po mdělanofti a umění, nefta

čorvalo, což (e mu pobámalo mwbomě otcotvfřém
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učiteli. — ©B GSolpní žil tehdáž muž nab
jiné proflulo učenojti, nepřzjtupny ale a gedbilný.
Sodičové Ronftantinomi byli by rádi zjednali
učence tobo ja učitele fyuu fmému; fnažili fe
mijaf o to bez projpědhu. Konftantin, dozměbění
fe o něm, 6 diměrou peminného frdce přijjel
L němu a profil bo na folenou, aby zu napo
mocen byl pří čtení a myfladaní fnih fpifoma=
telů zaamenitnůh. Rež nemlibníf obbyl horlivého
jinodha nemripmi floroy, aby pry ho neobtěžo=
mal. Ale ant tim nebal fe objtraffiti fiwatý
mládenec. SŠlze maje m očí, ofmědčomal:
„2Bezmí mfjeďu čeft mou ob bomu otce mčho
— požádad-li, otec můj obdjlouží fe tobě: ale

naučiž me umění.“ — Mež i to nic neprojpělo.
Rewlidníf hrubým ofupiv fe způfobem, mwelel
borlůvému mladenečtu řlíditi fe obfud. Kout
flautin 8 boleftným frbeem namrátim fe Domů,
na modlitba jal fe tím wroucnějí profiti Boba
o to, čehož mu obepřel člowěť. Bůh ho ne
oflnjjel, ale připramil mu fám fifolu, wmfteréž
bofpěl za učítele m Girfmi Ghriftomě.

S.2. Sw. Cýrill na dmoře cifaříkém to

Aonftanttnopoli.

Remalo těffiti (e mufil Leo melmož Soluň
fin de filedetnou potí fivou, mibouce, fterať
měfem, moudrojii a miloftí u Boba pb pobimu
propuva zytečný jpuačet. Oež radofii této nepo
žimal otec bloubo. AŠrambě zajifté fe pobohá,



še Jm. Gyrill nejfa jefitě ani čtrnáctiletý, ztras
tiv otce, ofiřel. Jatim wfjať byla fe powějt
0 neobyčejnýchIdopnofted, o nijlecýtilofti frdce a
optečnoftí duha jeho nejen mubec roznejla, nobrž
i bo Ronftantinopole fe doru cifařjřému pro
niťía. — Opatromnít a poručníf mlabého cí
fařomice Mihaela, bez pohyby šnámý a přitel
otce Cyrilloma, melmože Leona, obrátil zřetel
na fpna mptečného, pomolam ho fe drvorn a
obral bo za fpolečnífa bndoucima panomnifu
řifje ředďé.

ať fe doftal ofiřeln Cyrill bo Carbrabu
fe doru cífařílému.— CífařomicMidael
byl totiž ffeftiletoofiřel. Otec jeho Theofil,
torby obrazoborec, umřel dne 20. lebna 812
a Zheodoru, pobojná to paní, ujala fe mlady
tve jmenu nedojpěleho fyna fivého. © heofti
ftn8, nejmpšjjifancliř,Manuel rehní voj
můdce a melmožBardaš nezdarný bratr její,
měli ji pomahati radou i ffutfen*). Čifačovna
tato bned po fmrti manžela (iwého počala tffes
možně o to nfilomati, aby roztráťa meži W
hodnía gapadní Girfwi obftraněna byla. $larmní
příčinou vůzníc ončd nefitafinod byli bludomé
a mafině obrazoborcům. Amfjal než tminuf
měfic, pozbyli jíou obrazoborcí m Čarhradě

mffelifé moci. R rožťazu cifařomony, šlazen jeft
předewíjimpatriarýa Janu, zarputila odpůrce
pramé míry, a ftolicí Arcibiffupffou zaujal zmvs
lený po cirfemním řadu, neohrožený, ftatečný
pajitelpravdy, Meeth 0d*). — Romy patriarcha
(molal (nčm; na faěmu tem zamoržení jíon
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blubomé tffelici pojebnou, a prambda laroného
bofáhla mitězítmi (19. unora 842). Jaromeň
odftranila zbojná cifařorona, podle ufilecdtilé
pomaby fimé, ode dvora rozličné druhdy neřejti.
Bylyf to počátfy flibnějíjih čafiuv; patriarda
Method če vým fněžitmem a cifařomna 8e
fonm divorem, patrně zafazomali fe, aby du
Boží, pramda a ctnofti fřeftanjřé fuaze prouitly
a pofinětily život obymatelum Carbradffid. —
A za těh čafum doftal fe Cyrill fe drvoru
cifařífému. Saťy bio, je flechetný mládenečeť
fm. Cyril měně pobřejjomal blabé, milé, fře=
ffanffé domacnofti mýtečnýcdhrobiču fiobch?

Přidodem Cyrillomým bo Sonftautinopole
naftala druhá Ditležíta Doba Mmjivotě fivatého
mladence, fterébož fobě Bůb £ mwelifýmměcem
připramomal. — Ra dmoře cifařířém otemřela
fe mu totiž přiležitoft fu mzbělaní ducha, jaťos
mež by jinde taf fnadno byl nenafiel. z
nejrovtečnějíjí mužomé m Carhradě tali feučitelijeho.© PřednímezinimijloulLev,
druhů byl Fociug.“) © ním a po boťu jeho
žili a odrůjtali lu jinochomé mytečné byftrofti
a cmičenofii diteha, připramujíce fe £ myšfjim

úřadům na broře a 10 říji. Zafova (pole=
čnoff nezujtamala bej účiniu; druh Druha pods
něcomal f bhorlimému úfili. Nebylaf orofjem
aní tam fama píjeníce, famézlato: medle to=
boto Čryly fe trufty — mezí pffeníci tajil fe
foufol. Než fi. náč mlábenečef m Babyloně:
byl by zuftal Danielem, a protož mnohem
náze na dmoře fřeflanffem udránil fe poru=
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fienofti mramní. %Baruje fe tomaryffům lehfos
májný, minul fe tolifo £ těm, fteříž to
umění a Medetnoftí profpětt bledělí, a tafť
vofjil buhem Božím.

$orlivá (affa, jaťouž měf fw. Gyrill £
umění, obzláfitní pilnoft jeho W učení a nes
obyčejné fcbopnofti přirozené £ tomn mebly, že
až fu pobimu we roffeh měbah a naufád pro
[ptroal. Jebma minuly tří měfice, a on fe
dnal MO buťladně šatlady a pramídla řecťého
jozpťa, řečnictii a bafnictrvi. Baromeň počal
obirati (e © $omerem, © nefmrtelným tímto

vafnifem řeďom, a naučíto fe rozbirati a tvyfla=
bati přefrájné jeho bafně, uměl cenití je.") B
fratfem čafe nabpro tafto dofonalé gnamoftí
mw řeči a literatuře čecfe, mycmičil fe též ro
počtařílví, Droězdařítmi a zeměměřictmi, m řeč
nichví, bubbě i libomubrctmi. Je pří tom 0
tvffem na ufilechtění [rdce nežapominala fnažně

u wffelife ctnofti fe cričil, netřeba pramiti.
WMoudroft, fr.ouž fi byl zamiloval hned ob

mladofti, nebyla to libá moudroff, m jafomé
fi libuje frět; uměm a učenojt bez Boha ne=
mělo u něho brubě patrné cenu. B utlém

(rbci jeho gaťořenílo le přefroědčení, je neníprarmýmuměním leč což přirvodí £ Bohu;

měběl, že moubroff pramá, myfvětajic ; iry
a bázně Boži, jemi fe„přede fin ufflechtilofti
áiwota, (paniloftt mramůto, neličenou abožnojtí a
Iaffou Bojí. Grwaty mládenec pěčomal tedy 0 žá=
donci tozdělaní rozumu, péčuje (polu ( o
ufilechtění (rdce, o pofivěcení mule í mefiferého
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žimota (mého. Bylo na něm mwiběti,že mifto
měci pozemjřpe oblibil fobě nebejřé a myffed
3 těla, bledi žití wmBobu. Báb žebnal jeho
ujili a profpěh nemobl mínoutí. Cyril fal
fe m fratce perlou jinoffjliwa, ofrafon fffvly na
dmoře cifařífém.

Reobyčejná učenofi, ticha, miloftná pomaha
i wptečné ctnosti, fterými fe ffěl mlady Čyrill,
ť tomu medly, že bůměra, náflonnoft a přízeň
£ němu můbec rofily. Čifařomicho poručníf,
dmořenín Zbheoftift, fimatého mlábeuce 06
aláfitě (obě zamilomal. Shomaje bo co fyna,
obmýjilel, čajem fwpm fu mffelifóm $odnoftem
a důRojeníimim jemu bopomoci. Aby pať
zřejmý důtaz wmelifépřízně fmé £ němu mibec
na jemo bal, cjtěl mn též za manželtu báti
pannu, fteréž bol na fřtu (iwalém fmotren.
Bylať paf to dimfa fpanila i bohatá. Mež frbce
GSyriflomo © jiným wměcem fe nejlo. Čifta,
poubá (affa £ Bohu panomala m něm, fláma
oětířá bo nelafala, roztofe žimota bo nerábily.
Semuť bylo na famém Bohu a na lafce Šebo
dofii. PBeroznměm, jaťa by byla můle The=
oftiftoma, fluffnpm způfobem jemu poběťo=
wal fe za pečí o profpěby a tvpbody čajné,
dowaje na frozuměnou, že bodla zuflati panis
cem, pro frálomfimi nebejře.

Moudro dimořan odporem timto nic fe
neuragil, nýbrž ctil tin mice Bobu oddaného
jinoba. PBěda mfjať, že neflufji (ivětla ftaměti
pod fbelec, npbrž na fmícen, aby je mífiďní
lidé Domácí miděti mobli, přičinil fe 9 to též u
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miláčta (mého Cyrilla. Pidg, tterať fe 30s
borný jinoh £ flamu dubomumu celou Igffou
oufje Jmé nefe, hleděl jej £ tomu pobnouti, aby
fe bal pojimětiti na fačšítwi. Sej Gyrill pos

forny, pofladal fe je nehodného a nezpůfobné.bo £-tomuto [malému pomolaní. Touha jej
mabila za bratrem Methodiem do lafitera.
Sezual to dobromyjinmTheoftift. A oznámit
arcibiffuporvi, jaťož i cífařomwia cífařomně, fte
rať fe jeft bati, aby jím $Konftautin, budoucí

to lama cífařitmi řeďého, neodefjel z Čarhradu,
radil, přípoutatí bo úřadem duchovním £ círiivi

blamuiho měfta. — 3 uftanomeno je na tom,
učtníti bo fpramcem Čnifhomny při $ramu m.
Sofie. Patriarýa — byl jim tehdaž bohabojný
Sgnac, — myjemil (iv. mládenci fivou můli, a
on podrobil fe rozťazu biffupa fiehoS).

Bylof pať fiv. Gyrifiomi něco přes 20
fet, Úovž jej do flaimu fnčsftého přijali, uběli
mffe mu uižfjt pofwěcení. WBytečnýfuba Bojí,
tana fe flužebnífem Círfme, počal též i úřad
kouj při fnihoroně patriaráomě zaftamati. *ať nezůftaldlouhomtétoflužbě.© Maje
před očima Enčajře pomolání, a chtěje, pofub,
možna, co nejlepe £ froaténu úřadu frmému fe

připravit, odefjel 34Carhradu, a ufryl fe mtibém flafiteře na břehu mořjfem. Pul rotu

pobyl tu na [amotě, modlitbou, rogjímáním a
mfelifou prací mezi mníbhy obyčejnou giwiče a
uflechtuje duffi fivou bobabojnou.

Muval pať žímot mezí mnidy za oučá
čaju do febe uejedněh půmabů: (iv. Šnřitiue
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Řehoř az., San Zlatoúftý, 1 jiní mýteční
fmati, nemohou bo fobě doft mynaimaliti. A
problébnemeslí fobě zprámy o fidlech, o žimobytí
a futcich mnichům podané nám me fpifech dots
čenýh (mato otců: nemůjeme leč fnaffeti fe
8 nimi. Býmalif zajifté taforméto mnišířé ofady
a počatťu ffutečně frafupými tozory fřeffanffých
obci. Bira a laffa 8e tmfjemi ctnoftmi zfmé=
taly wmnich. Wodlitba a práce le polu ftřís
daly. Brmé než naftal ben, fhazivali jíou fe
nábožní obyratelé tafomé famoty, a dojímarmý
apěro jejích rozlehal fe po tiché pouffti. Wy
fonarmfje modlitby, a m blaženém rozjímání
pramdy Boží za něfterou Amili fetrmarvfie,
ubiralí paf te faždý po jivé práci bo chyšef,
m nichžpřebymalí, na pole, fteraž byli mzdělali,dozahrad,fteréžbylifamirofftipili.© Jahale=čim;nebyloanefmělobýtimeziními.| Ruce
jejich a práce poffotomaly jim ffromné potřebnéwýžímy.| Odřeťíjelemjjechftattumarozfofii
mezdejífih, cmičilí fe uftamičně mw zapirání
febe, m mrtwení žadofti tělefinch, a tu omffem jen
málo pro febe potřebomali. Amffaf nicméně
pracomali rufama fimóma, aby famí nifomu
nejjouce obtižní, medlé flom a přifladu fi.
Bawla, 8 jinými m potřeba jejich fe fdileti,
fačné frmiti, uabé obívatí, a příchozí přijimatí
mobli. Zatim naftal po uěfteré bobině opět
čas £ modlitbě a nabožným zpěmům. Jafo
před fivitaním, taf ožitola i nyní tíchi, famolná
poufit melebnýmí zpěvy nábožnoh lužebnífů
Baně. Taf jím uplynul den, a taf plynul ben
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po dní žímot jejih. MBíje, co jméno ma, bý
tvalo (polečné, Stojíce pod (pravou tráního,
jejž nazýmalí otcem, a ftery fe míval £ nim

jafo bratr £ bratrům, žili jíou m uftavičném
fnažení po fřeffanfřé boťonalofti. Live, mibouce
jejid [futfy a oběti, obbimomali fe brdinfřé te
myjli, již daralí na jero, a ctiti mufilí tu
miru, fteraž jfouc matfou taťfomé laffy čloměťa
číni (dhopného taforvých činu“ a oběti. Smat
Athanafius, tento neohrožený zaftamatel míry
Cbriftoroy, fam melebí život jejích. „SIáfitery,“
tať jfou floma jeho — „flafftery jlou pramé
rámy Boží, naplněné lidmi, jejito m prožpěs
momání $ral Bojí, čtení, modlení, poftu a
bdění žimot fivůj trami. Šfouť to anjelé na
emi, fteříž (mazfem podivné Jalřy (pojeui
ifouce, méně 0 [wou roýžítu než o $ubdé fe

ftarají a pracují, jiné peče nentajíce, ([ečnyle cmičili mo Ipramebdlnofti a pobožnojli Čřes
ffanffé.““) — Pofub flafftery taforopto vd; na
fobé nefly, a pofud m ni tafom) dub a ži
mot panomal: mufilot zajifté fažbě fjledetné
frdce ofřáti mezí mnichy. — Alej ne m faždém
flaffteře, ne na fažbé poujjtí bpmal vždy tafowý
bohumilý žimot; ne faždy mnich býmal vzorem
fwatofti: bruhby též (meblamoft a pyeha, vů
anice a jiné wfelijafé neřefti mloudily fe meží
obyvatele tlaffterito a poufiti. Amfjaf netřeba
boflabati, že (obě Gyrill poble přifladu bratra
Aethobia, mybírbí flaffter, ropblidl poufif, fte=
ráž byla ffutečně Úwětníct pramě (mato. A
m tafomém flafiteře na Olympu, jil (fmatý
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Wetbob; bo podobné famoty na břehu mořjiém
udělil fe potají též i mladífi dratr jeho Sprifl.

$ 3 Sm. prill učitel a bhajitelwiry

fwaté proti bludařům.

Snadno jeft fe bomyfliti, co meblo fto.
Cyrilla bo famoty na břebu mořjlém. Nebyla
to nenámift £ lidem, ale mroucí laffa £ Bohu,
ucufojitelná toužebnojt po tiáém rozivažomwání
pramdy a rozjímaní lafhy Boží. A proto fe
mu neftpffalo m famotě, fterouž fi oflazowal
moblitbamí, a fdež fe mu profftilí pramenomé
milofti a flaftt uebejíný. Než nebylo mu přá
no dlouho požimati rabofti, ježto. zbožné dujfi
jeho pojíhtomala odlehlá ob měfta poufí.
Břiznimec jeho Sbeoftift a jin přatelé u brvora
Garhradfřého mypatrali po půl roce, fde fe
ufrora, potřebycirfe molaly jej do měla, a
taf mufil odebrati fe opět do Carhradu.

Sm. GČyrill, přifjed ze famotyu bo hlučné.
bo měfta Čarhradu, neměl fe již nifoli fu pře=
befilé lužbě naroratiti. atriaria bal mu jiný
úřad, me fiém způjobu zajijté nad míru dů
ležito; uloženo mu totiž royučowati filofofií
ili [ibomydrctmi. A tu ze mfjeh ftran
počali fe brnouti domaci i cizí £ tomuto mla
>ému a toptečnemu učiteli oněch mědomofti, ng
Mernehžfobě lide obzláfitě mnobo zaflódají. Ua
bilaf je předemífim poměft o mladém učiteli a
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žimá mymlumnoff poutala ty, tbož vřifjíi ps
fet bo. Smědonitofi, fterouž wěrný fluba
$Baně pominnoft účabu fmého aaftámal, dame
nita (bopnoft £ učitelítmí a mímo to alafitnímilok| Boží,udělenáhorlimémumilomnifu
pratdy, pufobily šazračnou moct při pofluda
čid. Slamná fe ffiřila pomwěfto mladém uči
teli můbec, úcta i mážnoft £ němu rofiln; — u
ného ale pofory neubýmalo, nýbri we
abožném(rbcí zmábaly fe napořád wětífi poťora,
1žiroějífi děčnojt £fvrhoranému dárci, fterně
milofti vou 1 jřrze abeho čloměťa wweliféměci
činí, a Úterý tudiž patrně fnažné borlimofti jebo
požehnámal.

Gen patrnějíji pať bylo toto požebuání,
tim ice fe množilyGyrillomi práce, taf fce,
že pať uebylo téměř nic důležitého, £ čemuž bn ho

byli nepomolamali. Rebylof mu jefitě ant 24
let, a již mufil £ rozfazu cífařowu mějli uč es
nou hábřfu 8 byrmalýmpatriardem Garhrab
ffom, Janem Grammatifem, orženým pro pří“
lifjnou a zarputilou nenámift proti užtvání
obraziro fivatůý, po měly již oblíbenému 10
Cirfmi. Aby tvfjaf můbec fajdemu bylo patrno,
oč bylo tebdaž fiv. Cprillomi jednati, náleží
tuto něco maličťo šminiti fe o [poreý a půtťfád
rvypuřlný za příčinou užívání a ctěni obrazůto
pofrmatných.

8 ději cirfemníh jejt mědomo,Čteraťfe
aj přeš příliš midhali cifařomé řečhi bo fprároyCirfve,| Něfteřízni,zanebbámajíceInlabač=
fřé pominnofti vé, ufilomali o to, aby wira



20

třeflaníla mebdlénáblebům a duti jejlh fe ří
dia. Ujtavičné badťy, fpory, nýbrž i friwepro=
(émaní bylo naflebfem tohoto podironého poči=
náni. A f tafomýráto šatofiným oýjemům
garobalatéž pobnět úcta a užímání obra=sům.| Poměrečnoftněfterýhlidízjebnéa
dotčena, jaťo dědičná máffeň cifařiřeho bmoru

a druhé ftrany, (fe tu potfaly. Bylof by 0
rofjem miby dobře bomalo, fbybyfe byli předfla=
weni ufinný proftředtůmproti tffetifé powěře
dapali a mondře užímali. Než jinať dalo fe
m řiffi ředďé.Gífař Leo III. pozbrvibí $uřírvou nýbrž
i frmamou málfu netolifo proti potěram np

bei proti mffelifom obrazům.
3 wydal nejprmé přijný rozťaz, aby

obrazy nifbe nebyly frpiny. Je fe tvffať ue=
dtělo ani fnějftou ani lidu jednati podlé to
hoto rozťazu, rozlitil fe cífař, i bal (L B. 730)
offube faceti fochy a ničiti obrazy terýchfoli

Smatný a Smětic Bojí. Ye lépe, nedjefftě mnobem biře počínal fobě m té měr
fyn jehoSČonftantiu opronym. Tento
(ebnal proti obrazim (něm potovlnýh fobě bi
fnpůo a faždého, fdož jía ctitelem jih, jemn
pobbati fe nedtěl, pronajledomal, mučil, ofle=
pomal i £ fmrli odfuzomal. Amfiaf čím Ltějí
obě počínal, tim tmětíjí obpor šmábal fe i W
líbu 1 m fněšftvu proti němu. B jteční a
(ivatf mužové a mnozi biffupomé,to čele majíce
famého papeže, nýbrj i fučmomé bajilí proti
cifaři (rmobodu míry a cirfme. 3 nvrhujíce (ami
mffelifou poměru, mífty číněnon 8 obrazy, ná=
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težitě profazomwali, © jalému účelu Girfero obra
áp homá i tv Uteraféuctimofti je míti pomoluje.
Než mafieň blafu prarmby nejlyfii a zdraměfoudittneumí.| Gadlyafporyzuřilypřed
100 (et, až pať za čafům cífaře Midala III.
a matín jeho Theodory, fe fonct fe (dylomati
počaly. Remalé přeťážťy činil m důležité měci
té patriarha Carbradjih, Jan, příjmíimGras
matifu8, býialý oblibenecto cífařeZbeofila,
litého obrazoberce, fbyž fe po fmrti cifaře
dotčeného (+ 20. leb. 842), mělo uftaliti ná=
ležité učení Čírfime. Ja tou příčinou fioržen
jeft dofamabní patriarcha mýrofem řadnéhoněmucírfeního.— Neždfazenýypatriara,
ftoje na fwém, obmiňomal fněm £ cífařornu,
že bo roybánějí nafilim, nepřefivědčimffe bo
prvé způfobem naležitým, jelifož prů obdolati
nemohli ficwům jebo. — A to bylo příčí
neu, že prámě 8 timto, jinaf dofti učeným
ale fpolu též topfece mwáfinirom a brbým
mužem naš fm. GČyprill učencu badfu mufil
ěftí,

Grdý a m blubu fivém zarvlý flařec uzřero
mladého Konflantina, řterýž byl 8 jinými ně
flerými pcflán £ němu, ofepil fe na ně, řťa:
„Ar nfjicní uejfte brdní, abyfte mi byli za
pobnoží: a já mám badatí fe 8 wami?“ Em.
Cyrill nezaražil fe taforym umitáním — on
připomenul tmu tolifo, že nemá přičíny pebr
dati mladfiimi bratry fvými. „Aebrž fe, mece
f němu, lidflého obyčeje ale na flowo Boží
bled. Rebo, jaťo Bůb tebe fivořil ze země i
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budia 4 Bat: tat i naš mffedy. M ná zeníi
bed: fa ti pramti: Štotoěčetermity fel“
— Bři hádce famé, fm fteréž pat fe tmolil
šfazený patriarcha, přimebl Gyrill oftrotípěm
fmém flarcé taf Ddalefo, že pofléze zamlčel t
zaftyděl fe. Rabfjent míry fioaté Bajítel, pro=
tirorifa fwého fice neobratil. — Příliš bluboťo
puftila nenámift a maffeň fořeny bo frdce jeho.
—= Batim ale flarmného nad ním bofabl mítězsftmi.© Sínatzajifténebylibybomymolilif
nomému, podobnému, tvyfoce bůležítému dilu
apofitolýfemu, o fterémž nam tuto jíž mlutmitt
náleží.

S. 4. Sw. Cyril hajitel wiry křeffanské

mezi SSaraceny.

Komu jfou poněfud pormědomy přiběby
fioěta, mi bobře, fteraf Mubamed mečem 1
obněm nomé náboženíh<i fivé tozffiříti bleběl.
Ro něm činili to tej i náftupcomé jeho. Mnobé
frajiny m Afii, m Africe nýbrí i m Čroropě
doftaly fe tafto bo rufou a pod moc jejich.
Když pať fe panftivi náftupcům Wuhamébormikh
čili falifům, majících «fíblo fimé m Bagbadu,
mwelice bylo zmoblo: počaliť jfou též © o toědy
a umění péčí míti. © tu mzácné [pily z řeďé
bo jazpťa přefladaly fe db arabfftiny, a fal
fomvé nejební Bleděli fpřízníti fe ponělub 6
cífaři řeďými, Eteřížto pro tmmobé přičímy jim
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obporomati netnobouce, mile rádi © ními m
míru a přátelí žíti i přáli A tou tněron
naftala též t mýměna myfilénef mezi Stefy a
Saraceny. Blízté foufedftivi a čaftějíji ftofant
brbýh Saracenům 8 brdými Refy, přimedlo
3 bufta £ fporům a bádřám o naboženíhmi. S
zadtělo fe též za čafůtm cífaře Michaela TIT.
nadutýhi učencům faracenfftm pobadati fe 8
fřejťany. Sim zajijté fe zdálo, že fřefčan tvíry
fimé proti útofim a námitfam jejích brániti
nedotvede. Slibujice fobě jíflé mítězítiví, my
bídli tedy fřeflany Carbradjře £ nčené bádce
O MWiCU.

Sať mile žádolt tato fe pronefla, nezbalo
fe, je by fe beze fifoby patrné ubnouhi dalo
topzimwaníSaracenim. — Sef můbec mědomo,
jať radí nadymají fe bludaří, nahodi-li fe, že
topznamdč pramdy ztrcba fe aneb neumí nás
ležitě tobdati účet z tniry five. Órdá zrupnoft
Garacenůto byla by tety tim mětfit nabpla
mwáby, fdnby fe na topzmaní učencůro jejich ne
byli fřejfané doftamili. Rež m Čarhradě dobře
těděli, že fe míra fřeffanffa nemá co bátirozumufebezpupnějíjího.| Cifařoznamimžá“
deft Sardcentim patriarhcmi, shremažtíl u febeteptečnějíjífnězea učencecarbradfřé.© Bylfmezínímíotvfjemtéžonftantin.— 3obratif
fe £ němn cífař a were: „Slnfel-li6 filofofe,
fterať fferebnt Šaracenomé fe míře naffi roushaji?© Zy,jaťoSrojitefmaté(yn,fitha,včev
níť, jbi a opři fe jim! Bůb Va ti tnttoft 1
filu we fleried a jaťo druhého "Daivida, mltěze
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nad AGoliáffem, namratí paf tebe nam.“ —
Nej u Sonftanttna nebylo potřebí“ tafomid
přimlum. Jedma byl ufinffel, oč fe jedna, bez
problení ofivědčil: „© rabofli půjdu, potpfat(ejafřejtanffoumíru.© Rebocomůžemína
tomto fivětě byti fladffiho, jaťo žimu býti a
umřitl pro fimatou Trojici?l“ — Odbodlanof
ta u těci Boží, pramému mubdrcí jaťo přírozes
na, líbila fe cífaři, líbila fe fjedněm. Opatřeu
(ily od cifaře, m frátce na to obebral fe 24
leto Cyril do země faracenfie. K rozfazu
cífařou mypratvilí fe 8 ním zaromeň jiní
dra flormutnímužové třejlanfiti: Jiří Uffarited
a Řeboř Polafia'e).

Šťfaftně Doftalí fe poflomé cifařomi a
učenci nafji fřeffaufiti bo Melitenn ln fní=
šeti Saracenffemu, (fdež je 6 učencí Muhame=
danfřpmi fejití měli!"). — Než jať bolefině bosjatafrdcejí tim,cožtumiděli!| Melitena
býmala drubdy fřeffanfié měfto, fterebož (e ud
film zmocnili Saracene. — Sřejfané tamnějíji
podrobení, mufili pať tiffe fnaffeti jaťoméfoli
měť natifio, jež jim činila (běř zpupnýů mítězůt.
Gbramy odcizené. proměněny m mefity; ftv.
Úříž zmizel 6e toffe tvěží a mižeť. 2Ja to mfjať
úmofině počarali Muhamedání domy fřejfanům
obaronými obrazy dibliťůroa čablům, pro potupu a
na zlebčení fřeflanfiého jmena. Rozumí pať
fe famo febou, že uifbo nefměl fe opirati proti
tafomému počínání. Rebo co zmůže opufitěný
potlačenec proti zpupnému a mocnému potlas
čiteli? — A fbo by tu neplaťal, wida bratry
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femřené, a jmeno Bánč zlebčomané Erdými
pobaniny? Sm. Cyril, cítě přirozenou a fInff
non tu bDoleft,dorvebl též pofměračím Sata=cenffom| bnedpříprronimfetfánímtipnon
bůtťou Doličiti, jať poffetilé jeft nectné jednání
jih. Dotčení roubači totiž počali fami fto.
mudrcí nfazomati na to, fteraf jfou počatany
brméře domům a příbntťim fřeflanffých. aš
fmatý Cyril nic fe tim ale nezarazil, umbrž
poťojně mece: „Alodudům obrazy tibím a
mám za to, že m dome tědto fřeflané žimou.
Zlí dudomé zajifté, nemobouce žití 8 fřeflany,
odbibají ob ni. Sde ale neni toboto zna=
mení zetoně, tam obprvají zlobufji mnitř.“ —
Důmtipna tato důtřa nebpla orofiem po duti
pofměračům, ale záromeň ufážala jim, že 8
mlabým učencem fřefťanffým nerábno tropiti
šertům. %2Bfrátce feznali toffať, že učenoft jich
nemůže fe měřiti 8 důmyfiem pramébo bobo“
flomce třejtanffého.

Ramitfy, fterýmiž fe totiž při meřejné
půtce doražetí počalo na Gyrilla, týřaly fe
blamně třech měcí u tofřea Čirfwi fřeffanfTé.
Přeberoffimtoytýlánofřeffanům roztržťy a
fporp u míře, jaťož 1 poruffenoff žimota
mezi nimi; pať ufazomali na učení o Rej
(mětějfjí Trojici, a na nebůflednoft
třeffanim, fteři, ač měří, je jeft Chriftuš
Syn Boží, neřídí fe Jebo zafonem. — Mimo
to bonofili fe fami uměním, bobhatftvim a moci,
Herbmiíž prů jalo na důťaz obzláfitního zalíbení

2
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véba proflamil-a oflatotijeBůh naflebonity
Wihamebowy:

Čo: fe dotýče:priván: namítfy, toyloubajicefe,pramilít© „ProtofríněMafomed
přinefí. nám blabé učeti od Boha, i mnohé
obratil naroby; my tffidní držíme fet ale po
zafonu jeho, mw uíčem neobflupujíce ob něho.
By mffať držice zafon Chriftům, ten taf, onen
onať, jaťož jeft fomu m bob, bršite a fonate
bol“ — K této námitce, mážené 3 žitvota,
zatodaly omfjem žádoucí Saracenům podnět a
bůmod neblahé Řeťty mnohé, fteréž fe rojily
mezi Refy. Mež fiv. Cyrill fe namitfy té ne
ulefí nobrž důftojně a mažně mece jím: „Bůh
náš jeft jaťo blubina moříla. Prorof zajifté
prarot o Něm: „Rod Jeho fbo toypomi?“ Mnozí,
dtějice prozfoumatí bytoft Sebo, mndamají fe
ro tuto blubinu, dož jfou mohutní — filní
rozumem, 8 pomocí miloftí Jeho uabyrvfje bo
baté znamofti o Rěm, přeplatonjí fe přeš ty
hlubiny, a flatečně namracují fe £ žáboucímubřehu.© Režjinafbařifelidemflabéhoro
zumn anebo tafomým, fteří na fhnilyh fora
bech pořoufjeji fe přeploutí blubínu tuto. A
tafowi $udáci otffem topí fe jební, a druzí 6
trubem, jebma buba popadajíce, pro mblobu
frou femo tamo fe miťlají a font. — %Bafie
znamofé o Bohu jeft ale jafo moba mělťa i
úžťá, jišto může. přejfočiti (aždy, bně fi juž
malý nebo melifý. — Odtud paf dů fe tvy
frětliti, poťub fláma mezí uámi rogtršeť, jichž
prý není mezi mámi. Gonofite-li fe ale, že
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bržíte zaťon Mubamebům, ařít tomu nee fe
bimiti. Wdď SRubamed nežída od maš, leč
ft čemu fe uefe a floní fama fmyflna přiroze
noft člorěčl; om mamuezaporměděl oddamvatí
(e bučou d žadoftem tělejným, ale omffem po
molil, — Ae tať učil Chrifius! On z ulžíup
ob země topmobí tozbůru £ věcem a žadoftem
nebeffóm, mede tam měrou a tmiloftí Boží.
Stoořitel zajiflé uproftřed mezi anjely a ži
močiy poftamil čloměťa; řečí a rozumem od
bělim jej ob ziviřat — áfiněmí a žábojtmí
ob anjelům. dož by mfjať rab přiblížil a
porznefl fe £ flamě anjelův, nemufi-li fe
tozdbalomati(nažně ob měcí nízťn a zemře
amířecích? — Toho mfiaf nežádá při maš Mu
bared, ale omfjem při náš Chriftu8! — Co ztohoplyne,famifebomtiptel| Jitijaťoztviře
bomede lefbo8.“

pří druhé námitce, čelicí protí učení o
Nejfětějjí Trojici, počinali fobě učenci Sa
tacenfiti netolifo úfftčpačněale rouhačně. „Seden
jet Bůb!“ taf pramili: „WByale flatvite tři,
nebo Otce, Syna i Duda nazůmáte Bohem.
— Bofud tomu (ať jeft, toť mu i ženu Dejte,
af fe mnozí bobomé rozplodí od něhol“ —
Roubactmi toto nectné zajluhomalo oftré důtfy.
Nebaromal jím ji ftoatů náš mudrc, načež opět
ážně mece: „My omffent dobře a flufině po
proroci, apofitolich a učitelích Girfme naroyfii
jíme oflamomatiZrojici: Otce 1Slomo i Duda,
tři ofoby to jediné bytofti. Slomo rotělilo fe tw

životě Banny a narodilo (e pro naffe Iafen,2
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jat fivědčí fam SRubamed, prorot maš. Napfal
šojifté tafto: „Poflali jíme dudia nafjeho £
Panně, aby porodila (Cprifta).“ — A z toho
já —wámoyložím miru nafji o Trojici.“ Š
počam rozbirati flora Mahomeboma, floma to
orvfjem 3 príma fiatého wydmácena, učinil fo
taf důmyflně a jafně, mýmlumně a rázně, že
flomy jeho poražení odpůrcomé bezděťy tffictní
fe odmíceli.

Nemobouce ale: znifnouti pří blaronim
tomto článfu 1otrp fřeffaufie, £ jinpm fe obrá
tili, řícuce: „2By (torbite, je jeft Cbriftuě rváš
Rih. A proč tedy nečiníte, co vám imelí tento

Bůb ms ? — Seft pfano m fnibách emangelii:
S odlete fe za nepřately fmé a tobře číňte těm,
fbož wa8 nenámidi a zlořečí tvám, a tvaři

naftamte bijtam. — MWy ale ne taf činíte,
nýbrá na opať mece broufite na ty, lbrž by
mam činili tafomé tvěci. — Sprifiné dalt jeft
febe í za jiné: ry ale proč nečíníte jať on;
proč fe Eránite a nedcete daně dámati treli
lému a filnému národu ifmaelffému za bratry
ne? — ádáme od ma8 málo; po jediném
toliťo zlatnífu ; a jaf aleřo bofabuje jemě,
dránime mir jaťo nifdo jinp.“ — Rad to paf

oyebloubali fe uměním, mědomofimí, bohatfivim
a mocí fmou. — Sebylo mfjať fm. mudrci
tějťo, flufinou a ftrefnou dati odpoměĎ £ toffe
litým těmto mámitřam. — Deiebl by zajijté
řoždý pončťub rozumný a rozdělaný fřejlau ob
poměditi na ně. Obzlafitě oftře obflomil jim,
fbvš fe mu toědomofimí (vými hrdě mydlous
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pali. „Šťorět nějaťo“, řefí: „nabral moby m

moři a v měfici nofe ji, $lubil je u jiných,
řiťaje: %Bibite-li vodu, jafowé nifbo nemá,
fromě ja. 3 přifjel muž jeben — pomořníť — a
Ivece £ němu: „Wejtydiš-li fe mychloubati měcí,
teroujto maš toliťo m jmrdutém tomto měffci24
My tofo mame celou $hlubinu. A taf i my

fobě počínáte, ob naš ale mffeďa umění pofila.“
— dyž paf jej umedli do fivé meffity, ofrá=
flené zlatem a fiříbrem, famením brabým 1

perfami, a bonofice je bohatitmim, domloumali
mu, jaf melifa jeft fila i hojné pof(ady [nižete
faracenfého, řef( jim: „Sa fe tomu tmoffemu
uic nedivím. Bobu Óud divála t larva Stmo:
řiteli tofjeh těchto ivěci, Fterýž je dama lidem

fu potěffení a radofti, top mffaf po vé zlofti
£ neřeltem ujímate jíd.“

A tafto me 1ffelifnh jinýd otazétů a
námitfad ueohroženě fobě počínaje, šabaudil a
unavil jmé protironííh taf, že pojleze oni fiří
pějice zuby, ninjili mmlfmouti. Srv. ntudřec
zabaubim fivé prothovnify, 8 mítězitinm ronffelšezápafu.© Avffafprámětímporjtalaroětijišafitprotiněmu.| Mepřatelémíryfřeflanjře
ftalí fe nepřately mitězného bajitele jejího. Nes

mohouce fe jinaf vomjtiti, podali mu jedu,
dtějice jej otramiti. Než Bůh oftříha (vé
věrné, a byf i jed pítí mujili, neujířodit jim.

Smatý Syrill vypil podaného jebu, proto ojjať
neumřel, nýbrž 8 radofti, že mu Dyl Ban po
mohl aajtati miru, natorátil fe do Garhradu
co ráitěz nad hrdnomí nepřately pramby DBoji.



80

S. 5. Zm. bratří na ceflč apoftolfké he
Kozarům.

2Boččen byl tomu Wicdael cífař, obalafitě

ale nábožná máti jeho, cífařorona Eheodora,
že še cti a fldmou namratil fe mlabý 24 letý
mudřec Gyrill še země Garacenfie. dyby
fivatý náš mitěz byl fiál o nějafou bodnoft a
důftojnoft jařouťoli, šajifté byla by bo neminula.

Než, po čem jiní shufta fe derou, o to nedbal,
toho fe fitstil upřímný fluba Boží Aby pať
rofjemu tim bezpečněji uffel, obrátil fe za bra=
trem fivým Methodiem do Aláfitera na horu

Olymp. Ra dotčené hoře bylo totiž flaroné fi
dlo mnichinv, poměftné útočifitě pro lidí nábož=
ne, dhtějicí příjný žimot měfti me (polečnofti 8

jednomyflnpmi bratry. Jimot na poufjtí nebomříáfiteřebýmalowfiemjebnotmarny.| Wo
dlitba a rozjinání, čtení plfem fvatý a nábož=
né zpěry, bdění, pofty, prace mffelifého druhubyly| faždodenním| zaměftnáním© bohabojných
mnichům. Kteraf m těcýto měcech nejprmě Me

thod, a paf i mladffi bratr fm. Čyrill fobě po
činali, bílem již myloženo, dílem faždý fnabnomůžepofouditi.© Srvatíbratří,jfouceprámě
jafo jedna Ddufje, tramili ča8 m modlitbáů,
bbění a poftě, pobněcujice fe mefpolef £ míje=
lifému ffutfu bobrému.

Amýjal milého a fwatého pořlidu, fteréhož
fe m oblíbené famotě fm. bratrům boftámalo,
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nebylo jím na dlouho popřano. Bán pomalol
tyto filechetné bratry 3 tihé a poflidné famoty
£ nomé bdůležitéa fice (polečné apoffteliié „ráci.
Staloť fe totiž, žeSťozaromě, polodireřn národ,
jižto měli fidla fivá mezi mořem černým a ča
(pico, řecfého cífaře požádali, aby jim tpoflal
moudré učitele fřeffanířé. Přičínn £ důležité
žádofti této národu fozarffeho zamědali jfou 6
jedne ftrany Jide a 6 drubé Šaracení, ufilus
jice, ten na tu — onen na onu mitu obratiti
narob pobanfin. Amffaf jeft pramdě pobobno,
že též o fřefťanffém naboženíimi známoft nějaťaF[ibutomutodřivebylafedoftala.© Bylyto
ale bezpodyby jen datrné počatty. Jibim a
Mabomebanům, jíšto, jaf prareno, fivou miru
rozfjiříti tu bleděli, omffem nemálo na tom zá
leželo, zbatvití fe foupeře a m famém zárodfu
již udujíti emangeliun Čhriftomo. Proftředfy
£ tomu byly na fnadě. S jali fe, jaf to bbrvá,

baněti a tupiti náboženítmí třefťanfřé, nýbrž tšuřilíprotimyznamačůmjebo,© Mimotoarci
tupil Žid Saracena, tento paf na rozájemJida.
A tu již nemobí býti naflebef podlé chuti amůlenepřátelGhriftoroneh.| Kozařitotij,ač
pohané, mělí tolif zbramého rozumu, že fe nes
dali ulomiti nabarmfami a faněním miry fřes
fanffe, ale žádali prvé feznati ji a poromwnati
6 tim, což tu SJibé onde Šaracení za pramé
jim podámají. A za tou přičinou tyflali jfou
3 proftředfu fivého pofly f cifaři do Carhradu,
šadajíce, aby fe £ nim Wypramili umělí a
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moudří utužoré, ob niýž by naboženíími fře=
ffanfřé boťonale poznati mobli.

8 lafomé žádofti mílerád pomolil cífař,
čili mlafině diir jeho a patriarýa tehdejífi,
Sgnac. Jbvžný patriarýa přál fi 3 celé buffe
přifpěti £ rozffíření AVÍCYChriftoroy mezí národy ;
brvořané paf nabdalí fe, touž měron je nabuboufpojencino| protiohromnémocíSaracenim.
Baleželol paf nyní na tem, aby fe měc nálejitě
abařila. 3 obliženo fe po mužích zpufobilých
£ botčené bůležité a [maté praci. %Amffaťnifbo
nezbal fe fhopnějíjím nab Cyrilla Soluňana.
— Óm. Gyrill žil tebbaž na hoře Olympu 8bratrem| fivhinWMethobiem,fbvžboDoffloz
Čarhrabu rovzroání, aby fe mypramil fe Roza=
rům na dilo apofitolfře, Jaromeň jadalí, aby ivěs
blajný Wethob bo balefé země promazel bratra.
Smafym bratrun byla orvfjemmwelicemila famota,

ješto poffotowala jin čajut přiležitofti £ bohu
libému rozjímání a frbečné modlitbě. Rej oni
zvěděli, je jediné účiníhoá laffa mlže dodati

roffelifému iřutfu, a tubiž ( modlitbě, pravé
ceny před Bobem. Žaboft Sozarinv, VYIVd"
m cifařomo, rozťaz patriarýiho byly jim jaťo

pofonuti a Dlas Doži. Ubezpečení jiouce, co
žáda Bud, již fe nic nelefali ani dalefé cefty
£ polobimenu národu, ani nejnaduého bila, ješ
na ně čefalo, ani natijfíto a protiwenftvi, bežnidjtonifdyDlafatelprambyuebýmá.| ro
Boba a z laffy f blížnímu bylo jim mffe [ehfo.
© důměrou m. Boba, že jim práce uložené
požebná, opuftili Jiwou mílou horu, i vdebrali
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fe nejprivé bo Garhradu, a obtub na ceftu bo
dbalefn neznámydfončín.

VHfedffe na lobi, přeplamili fe po moři Šers

ném f měftu Gberfonn, mMěftoEbecf on 3 bas
onýÝ čafiito ofazené Rey, leželo pří moří, tu fde
malná řefa Duějir bo moře wtefa. Je byla
poloha příjniva obdobu, flal fe Gherfou vřed
utm měflen Čupecfom m oněd frajinah ; aboší
toffeliťa ob výhodu, od jihu 1 ob půlnoci vas
žela i probámala fe tam. Awfjaf i nebefřé
abojí — mira fřeffanffa, záhy boflala fe bo
Gherfonu. Stalo fe to bued © priouim ftolett
po Cbhriftu Bónu — ne-li dříve — jiftě za
čajum cífaře Zrajana, fternž byl fiv. Rlementa,
biffupa římířého, bo půlnoční těchto ončin
pojlal na roybnání. 13) Bodobným způfobem bo
ftali fe tam i jiní horliwi a ateční ropznamačímíryfřejfanířé.© Jimifrozhlaffomalofeemans
gelium, rozffiřoiala fe mira, i mrůftala Čírfem
třeftanffa to oněďg fončináh taf, že Cherfon
již za pruh měfim fřeffanfinh fivého mělbijřupa.© Jaťožbýimajíměflaobchodnímůbec
od náťobi ofjelifnch měr a jazylů uarfftěimo=
wmána: taff byl i Gherfou. Šefomé měli m
něm fice jaťoufi přerahu, a toffať poblé nich

bydlili tam tebbaj i m celé frajině ofolní Slo
mané. Ja příčinou obbodu přidazeli fem |
Jibé | jiní nárobome afiatfiti. W tomto zna=
menitém mějtě umínili fobě fiv. bratři pobyt
ja něťterý čas. Čptělif fe totiž naučití nejprmé
jazvfu fozarfřému, aby paf fe 8 libem tim nás

ležítě fmluviti a poflánt fivé apofitotjřé „řabně



A4

aaftatimobli. Sw. mndřec Čyrill, měba, že
mu 8 Jidy a Saraceny činiti bube mezi fFozary,
mffemožuě prohlédal © tomu, abn fe tu též 8
žiboffou i arabjfou řečí a 8 fnikamí jejich
úplně feznamil, a pať i 8 JJidy i 8 Saraceny
fnaze jednati, míru proti utofim jejích bajití a
poťud možna, i frdce jejích tím fpíffe © poznání
a zamilormaní pravdy fřefřánfřémobl naffoniti.
Amwffaf auí na tom nepřeftala horliwoft nabds
ffeného fluby Baně. Bnamoft jazvfa flovan=
fřébo, fterpmž mlumímal od mladofti, otemřela
mu frdce na miru obrácených, 8 radoflí mítali
mladého mýmlumného fněze, mlumiciho f uim
I přirozeném jazpfu o melifých bived milofti
a laffy Boží. 3 nalezl u nid,. jafž nam por
dání mzácné legenty fiaroflomaufie nafivěbčuje,
jié čafitn fimateho emangelia, přeloženého
do drabé řečí flomanjfřé. Byly to bezpochyby
uěfteré zlomfn, ješto fe při mfji fmaté po das
ném obyčejí čítají a myfládají. Málež ten jať
fe zdá, zambal byfirému Cprillomi pobnět, že
šamyflil pezdějffim čajem cele pifmo maté mys
lojiti jazpfem fomanffnm, a tudíž Dobromyjný
národ nač podaromati poťladem dražíím nad
šlato, fiřtbro a mffelifé brabé famení.

Avffaf jiupm jefftě nalezem flal ft pos
byt apofitoljfth bratři nafjih m Korfuně mysfocepamatným.© Strojefeuaapofitolfšou
ceflu, nezapomenul fiv. mubre na privního U4=
čeniďébo apofitola těsto fončiu, ua fv. $čLes

meuta, papeže řimfičho, třetibo to maftupce
fm. "Betra. Zeuto fivato papež umřel, jalž
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ropffe praněno, U mybnání m těrýto fončinad a
pocoman jeji na blízť/ém oftrůmfu tm moři.

Rab brobem jeho tonftamělí jfou fřeftané po
zdějí bramef a fonawali tam lužby Boji.
dyž ale za čafiim obecného býbaní a pntormaní
národům i ro ty fraje Dojoroní obymatelé fončín
půlnočníchbyli dorazili, přijjlo i měftoorfun fu
šfaze; lidé buĎ pobiti jjou, buĎ fe rogutiťali. Té
doby zfažen a toytvracen jejt 1 dotčený drámef;
hrob fm. Klementa zajppal fe rumem: a prrvé
než fe měfto po tuboch pohromách zafe dpamato:
valo, voztratili fe a mymřelí nemnoží pas
mětnící byrvalých měci. Srvatý Cyril, přifjeb

r tyto firann, počal toffemožně patrati po zbpt
cích3 býmalýh čajů Cirhve třefťanjřém Rorfuně.
Je mu na tom melice záleželo, aby hrob, a
pofud možná, i oftatřy botčeného mnčenífa
Božího rovpatral, netřeba pramití, <aťo m ji
ných měcech, požehnal Ban i této fnaby jeho.
3 přifjel na flopu žádoucímn tomu poťladu,
řterý hledal. Srmaty mnědřecmyjeivil biffupotvi
Gherfonffému touhy, záměry a naběje fivé.
Arcibiffup fivolil, a fmaty apofitoljřo mudrc
odebral fe na onen oftrom. % tn nafjel nej
prié rumy bůmalého $rámu; to dodalo mu i
naděje i horlimofti 1 bálífím pátrání, až pať
bledaje £ melifé radofti nabožného frbce fivého
i míjeh fřefianům Sorfunffáh, netolifo hrob,
nýbrž mwbrobě i drahé fofti (iv. Klementa
fiťaftně nalezl. Salez tento byl fiv. bratřím

nad zlato a míjerty flenoty tohoto fivěta. ©
roděčnofti £ Bohn a 8 nálejítou uctou fu ftafes
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čnému a oflamenému. brdinomi Nauč, febralí
jíou fiv. bratří pofivátné oftatfy tyto, a tvpšá=
dali fobě na arcibiffitpomi, aby je edfub do
lafti fivé zanefti mobli. S ftěto profbě folil
biffup. Taf nabyli (io. bratři uaffi pofladu
drahého, fterýž poflad nofilí 6 febon ua mffeď

ceftáh apofftolffých, a paf je pofléze fložili m
Rimě do rufou faincho námějtfa fm. Netra,
papeže Abriana, o čemž ua fmém miflě pta=
meno bude.

Brmé mffaf, než če fivatými bratru %
Rorftnu obrátime fe fu Kozarům flufii jefitě
jedné měci podotfnoutí, fteráž nám floušiti muže

ga důťaz, jať neobroženého ducha, flatečné myfli,
brdinfřé laffy a neobyčejné,neobolatelnépili
tonofti byl fiv. Gyrifl. řihodilof fe totiž, že
prámě té doby, fovž fi. bratři naffi m Korfuně
přebymali, mémoda jeden fozarjio 8 mojjfem
přitrbí £ mějtu, fteréž obomané fřejtany, leželo
nebalefo Korfunu. YBalečny fniže obehnal je
a brannou rufou těl bo mybojomwati. Obys
matelé třajli fe hrůzou, midouce, že bojoronemu
tomuto uepřitelí nifoli fe neubraní. 3 předs
aividali melmí bobře, že jaf míle dimofé toto
wojífo opanuje měfta, po flatcíb, po žimoted,
po níd bude meta. Blač a nařef težlěhal fe
po měftě, jefito fe mitězno nepřítel £ uútofu
dyftal. M obecné tafé ftrafii flal fe fmatý
náš apofftol prampm anjelem ftražnym ubobéholidu.© Doztvěděmfeounefitějti,brozicimubos
brmu měttu, bez problení mydal fe ua cefiu a
pojpiffil £ mémodomi fozarffému bo taboru přeb
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měftem. Důftojná poftama fivatého fněze a
roroucí topmlumnoft jeho pohnula frdrem bojo=
ného tmémody, a taf mocně Dojala ho, je
netolifo bněv fivůj ufrotil, nýbrž připoměděí,
že aní mějiu ani fomu jinému neublíží. Ano,
Buh u mětíji míře požehnal flomům, a odměnil
láffu fr. Cyrilla. Miloff Duda (matého pro
nifla frbce botčenému fnižeti, a on flíbil, že
dce tařé fam na miru fřelťanífou fe dati a
třejt froatb příjmouti. © utěfjenom frbcem a
roroucim difičiněním mefjel paf fr. pofel bo
mějta, změjtuje fElrčenom obyvatelům, fteraf je
Ban ofmobodil od patrné záhuby. Cele měfto
nabylo bocela jiné toařnoftí: fmutef obratil fe
ro radofi, mifto nařefu počalo fe rozlehati dífů=činění.© Wéwodafozarffytoěrenflorafivému,
febral mojjřo i odefjel m pofoji. — GÓlei tof
jeft orovce fřeffanfřé neohrojenofti a [affy.

S. 6. Sw. bratří apofftolujt mezi Sozary.

Sm. bratři Solunffti, připramímjje fe ua
ležitě £ balfjímu dilu fivému, a nejedné zafluhy
fobě o mějto Korfun i o frajinu ofolní bobymfe,
ubirali fe paf ceftou fivou dale na mýod Do
frajin a fidel fozarjřnd. I una této ceftě ufa=
zalo fe, fterať Bin fimé měrné ojtřihá W nes
bodách. Sr apofitolomé naffi mujšli fe ubi=
rati puftými frajinamí, < fterýh potulovali fe
dirmoci a loupežní Ubrormé. eden záftup lou
pežného toboto národu ubodil též na ji. Cprilla
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a fpolečnífy jeho. Uzřetoffe cijince, i bneb
otěli zabiti je. %mffať fimatý naš apofitol pln
ímé miry 1mBoha, nic fe tím nepolefal. aje
čifté fioěbomi, nebal fe fmrti; měba, že jeft
6 milou brnžínou pod ohranon Boží, neděfil febimocdhiům.© Jočímbimoťontlupu,ženoucífe
úprťem, pořleři na foleua, £ nebefům pozdmihl
ruce a tihou, jafnou twaří modle fe £ Bohu
fwému, febe i milé fivé fomaryfje poroučel bo
milofrdenftmí Baně, A ble, modlitba jeho ne
byla nadarmo; živa, pevná důměra jeho dofilaodplatyuBobalDivocíUhromé| uzřemfje
poflidnou tvaři melebného luby Báuč, nejprivé
žajli, paf je pojala' taťoma bázeň a úcta, že
fami bezděfy ua foleua padli před neznámým
foatým fučzem fřefřanffóm. ©Běrný fluba Bauč
Iaffamě promlumil Č nim, a tito, přijamíje mile
fpafitelua i dojímamá floma z úft jeho, propu=
ftili jej i mfferty (polečníly beze míjí fifody a
bez úrazu tvffeliťého.

SBpmázfle tafto patrnou pomocí Bojí z
rufou divofnch Ubrů, mfedli na foráb a plouli
jíou fe po meotiďfém moři f břehům, fbež toys
foťé bory famřazjřé © uebefům firmi. tafdoftalífefitaftněfuStozarum.© Šotmabyl
fniže (fagan) změběl o šaboucím přidodu uči
telůr třeftanffých, opflal něťteré mažnějíjí muže
jim wm úftrety, aby jim činili rofjfemožnou posctimoftiedléobyčejefivého.© Amfjaťjebra
fe byli Dobromyflní Kozaromé poprvé potfali
8 učiteli a mudrdými bratry Soluňffámi, fi.
Cyrilf bůmtipem fvým je i frdce jejich fi ziffal.
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SProftobufjí tito libé ropjemili jfou rozácnému
boftu bueb pří prvním fetfáni, co fe jim nelibi
u Refům. Relibilo fe jim, že prů Refomé nes
bledi roládu zaýomati při jebiném rodu a že
moudrofé mwffelifouhledají m fnihaý. Srmatý
Gyrill toyfmětlil jím naležitě jedno i druhé.
Stdvž fe mu dlubili, fterať oni omfiem níc fe
neobližejíce po tom, což pfáno jejt tv fníhach,

rogumem fmým jaťo z prfou famé moubroffí
maáží měbomofli fié, fiv. naě mudrce fratičťým
pobobenfimim řecnifomwíjejih odpoměděl. On
mece: „Stbuby potfal muže nahého, a ten
fe ti mybloubal, jať mnobo má ffatftiwa i zlata,
čí bys mu měřil, mida bo naběho? — Xp mi
pormíě omwffemže nifoli. A taf pravím tobě i ja.
Stebo jeftližeé pobltil rozumem fvým beze fnib
moudrofé mfjelifou, to mí n. p. porvěz, mnobo=
li číta fe rodům ob Abama doMojšifje, a folifletfaždépofolenítotrmalo?“| Sednobuhou
a trefnou touto otazťou, přímeden jeft honofum
Chazar £ tomu, že umlfí.

zějít omffem fpory nafialy fo. CprilominadivořefamébofnižeteSozarjřeho.© PBočalyf
již při famém obědě u fagana (fmižete), fdež
bylo fmatým naffim fedětí 8 JJidy i 8 pohany.
Sam fniže jal fe dotazotvati po učení o Rej
(mětějfjt Trojici — a Jibomjřh učenec
počal dorážetina článef o mtělení Syna
Božíbo. 3idomi totiž zdalo fe bpti nemožné
aby Bůh fe uboftil a přebpmal m čloměťu.
Sm. Cyrill nemnobomí flory bolíčil, že Bohu
cofi talomého není nemožné. Obratim fe a
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prítem ufájam na fnijete i na prroniho rádce
jeho, mece: „Stbyby mám něťbořeť(, že prmní
rádce nemůžeufoftiti u febe fnižete, poflední
otrof ale že může jej i uhoftiti a ivffelijať
poctiti, jaf mám nazivati taformého člorěfa, pos
měste mi? — Nefmyflným čili moudrám?“ —
A odpomědělí mu na to bez rozpafům: Aj tof
by otvffem jen blázen torbití fměl!“ — A fbo
jeft meši míbitelnými troory nad jiné mffecty
flaronějíji?“ tázal fe bále Gyrill. 3 odpoměděli
mu: „Gloměť, nebo £ obrazu Bojímu fimořen
jeft.“ — MBice juž fv. mudre ob nid nepotřes
bomal. % bí £ nim: „Rejfousli tedy nefumflní,

fbož řífají: „Remuže fe m čloměfa tomněftití, u
čloměťa přebýmati Bůh?“ A On fe přece tmě
fit m feř i ro oblať, bouři a fouřem šjerviť fe

Wojžiffori a Zobomí. A Bůh mufel příjiti £
nám, poťud měl fvafen býti čloměť. Rebo od
fobo meble by čloměť přijal obnormenípodftaty

fmé, nesli ob famého Stmořitele — od Boha?
Stbyby těl (ěťař přiložíti maft duravému,
azbaž ji přiložit na from neboli fámen, aby
tim uzdramil čloměfa? — Mohl tedy, ba
mufil Bůh, (pafiti chtěje čloměťa, ubytomati,
totěliti fe m učm.“

Ra druhý ben počaly paf u přitomnofti
Enijete Rozarffeho mážné fpory. Bylif tu ša
jifté fbromáždění rabinomé žiborfiti a nčencí
faracenjiti; byli tu též i fněží a přední flarosflomédazarfféhonárodu.© Sm.Gyrillmělces
lou tu půtťu rvéfti fam. Meffed to taforvé malné
fbromáždění, mece: „Já jíem tady mezí mami
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jaťo jebíný bezrodn a přatel. le fpolehám na
Boba, W jehož ruřouJfou fe měci 1 frdce
mafje. © mas paf mám naději, je fdožfi [ni
jíte m řeče, porozumite nam 1 přiznáte fe
upřímně £ pramdě, a (boj neporuzumíte bned,

otázte a yptejte fe, abynfte rozuměli, co fe
řetlo.“ — Bo tě promlumě příjtoupeno £ měci.

Žibé wptafili fe přebe offim fe flarpm
aáfonem a © obřízťou, dorajejice na to,jejedno(druhémáfedržetí.© Wčimotomy
čítali fřeffanům, je pry jfou mobláří, poněs
madž obrazy mají m poctiwofti. — Sw. Gyrill
doťázal míjať jafně, fteraf mw ftarém zafoně,
ve pile Mojšiflorých a proroďný ua bu
douci nomý fe ufazuje, fdežto daflibení učiněná
Abrahamomí iyplněna budou a tudiž 1 obřízťa,
toto znamení fmlouvy mezi 2brahamem a $o=
fpodinem přejlane. Bodobuě prowedí, še nečeli
proti pifinu fvatému ftareho Zafoia pocta,fteronštočinífřefřanéobrazům.© Reopominul
paf jím mytfnouti, že omffem i za farého Zá
fona m famém hrámě Salomounomě 8 úctoudomalyfeobrazyČherubůmnebeffih.| Ob
těchto wěci přifflo paf fe ť nejbuležitějífimu
článfu fřefťanjřé wiry, £ učení o Ghriftu Bany,
Spafiteli naffem. A tu fiv. Gyrifl jafuvu řeči
a 8 ohnivou mWmluvuofti topfladal, co fe čte
m; prorociý o Ghrijtu, dofazuje, je omfjem i
čag příchobu Meli úffoma bamno Již vovprfjel a
eště, uarozený z Bannp Warie, že jeft Sypafi=
telem fivěta iveffřerébo. “ drž to prorebl
me fmatém nadfjení obrátil fe £-Jibim a žvos
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Ial: „9 proč máhate, míbouce, jať jeft Jerus
falem swáš ftroffotán, — tteraf oběti tvaffe přes

ftaly, a wffe myplnilo fe, což byli o máš předporočděliproroci?© MWždyfupíowa8Malasdiaš:© „Remamjužzalíbeníweroáš,praií
Gofpodin míjemvhoucí: oběti od ruťou maffic
nepříjmu, nebo ob mýe$obn flunce do západn
jmeno mé flami fe m národem, a na faždém
míftě zapaly přinaffejí fe jménu mému a oběť
čiftá, nebo melife jeft jméno mé m nárobed,
prami ÓGofpodin mffemoboucí.“ — Bomatent
Zibé nadarmo ufazorali opět na obřizťu, ftes
ronž prý otvffem tofjicfní národomé ftanou fe
blaboflamenpmí w Serufalémě. Smatý Gyrill
obporoěděl jim £ tomu přeťrafnými floroy prosrofůmftarozaťonníh.© „amorfjem,“mece,
„pomědělMojilě: „Budete-li pofloudajíce plniti
mfferfen záťon, dědichoí mafie bude od moře
arabjřebo, do moře filiftinffoh a od poufitě bo
břehio řeťtyČfrata. My ale národomě, flá=
mou Boží ofivicení od potomfa z fořene 3fajotva,
nabpmame blahojlamenftivi nifolí po zaťonu
Wojitffomu ani po měftu Serufalemu. Proroci
o tom pronafieji fe zřejmě. Refl zajifte Jada
riáě: „Nabdujfe, dcero Sionffa! Gle, trůj fral
fe beře tichý fedě na oflatfu. — Požadá meče
od GČfraima i foně od Serufalema, i oblafi
mír národům a mláda jeho bube od frajin
země do foučín fěta. — Meodejde fniže od
Sudy aní měmoda od beder jeho, bofamád nes
přijde, Úterýž ma přijíti — očeťámaní nárobdůto,
— 3 widouce, ano tofjecto to jeft myplněno:
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tohojinéhojefitěčefáte?© Wyprfielajfoujuž
léta, řteráž, jař prorofomwalDaniel, unučený od
aujelů, projití měla bo Chrifta ; vidění proro=
fm šapečetila fe — fámen, utrbfji fe6 bory bez
rufy člotvěči — a Ivy fami beřete floma ta 0

sNefiafforvi, — rozdrtil řifjí železnou. By řiffí
šeleznou pramite býti řífjiřímílou. 3 jeft. Rej
řifje flarořímfře juž neni; fbe bymala, jeft
tralorvftrvi Čhriftorvo, fteréj nepomine na iwěfy.
A Gbriftomo fralotftmi nejmenuje-li fe taftopoCbriftu?| Riman,fteřífepřidržomali
mobel, ti toho, jiní jiného jazyfa i plemeue,
nyní obřeťíje(e model, m Chriflomu jmenu

fraluji. Prorgf Sfaidě proroforval to mám,
řía: „Oflarote, zanechte jmena vého rmymole=
ným mojin. Bad šabladi $Gojpodin, ale těm,
foož mu flouží, ba jmeno nomé, jej blahofla
eno bude po Ivfji zemi. — Mejfou-lí juž teby
naplněna předporěbění fe prorofům zjetoněučiněnáoGbrifin?| Sfaiaáufazomalnajebo
arození ; *Pauny řfa: „Šihle Panna počne 10
životě a porodí fpna i nazváno bude jmeno
jeho Gmanuel. A ble, Čhriftuš 3 Banny naros

dil fe. VMicheaš wece: „A ty Bethleheme, šemě
Suboma, nifoli nejíi nejmenjji mezi Ivémodami
Suborými, nebo j tebe mi myjde mermobda,Čte
rý fpramomati bube lid můj Sfraele i tato
lefti jeho. A Epriftué m Bethlebemě narobil fe.
— Rejinaf to při druhý prorocic. Bam
teby nezbýrma, leč abnfte obratilí a příznalí fe
ře Gbriftu.
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Fafovým a pobobným bůmodům mopmlutws
něho fivatého mudrce učenci jiborofiti nebyli 8 to,

odolat. abarmo atáčelt poznoru £ obřízce,
nadaruto jali fe yčitati třelfanům, je prý pros
břeffují fe proti dafonu, pončvadě jedí 1wepřo=
minu a zaječínu; čím Dale tim mvitězstějí a
oftřejí doražel na ně náš fo. Cyril.

Dud fivatý čibil a (prarmomal ufta měr=
ného fužebnífa (mého. Parný byl odpor,
marné namítfy, činěné proti tiře třeftanfřé:
nifbo nemohl odolat učenojit a dojímamé hs
mluonoftí jeho. šebny porážel toprofy píje
froatých, Druhé mocnými důrmody přirozenéhorozumu.© Rozmanitédůmobytyto,jimižmíru
třelťanffou bajil, florva, fterýmí blubn tffelifé
porašel, byly taf jafné a mocné, roffe řečt jeho
taf milé ( Dojímaré, že náčelníci lidu fozat=

třého hned prroního dne jaťo jedním hlafem
šroolali, čfouce £ němu: „%y jfi (em ob Boha

pojlán pro fvajení nafje. Borwěz nám ufaj
nam, co činiti mame!“

a druho den fefilife vpět přebníozaří
8 Gyrillem u Entžete. Jidé byli poražení ; —
Wuhbamebanum uelépe fe podařilo. Stniže i
[id Rozarjřů doléhali tolifo na Gyrilla, profice:
„Ufa nám, ctihodný muži, dirvody a rozumem
Miru, fteráž jeft lepfji nad jiné oferty. “ Jtad
fe urašal ut Boží W tuto práci; bylaf mu
milejfí: než pření a hádaní 6 odpůrci jidoim

[fomí, ectěl, aby mu měřili na flepo, npbrý
|oudili a mažili flowa jeho rozumem, připott=
naje: „Obeň zfufjuje zlato t ftřibro, a čloměf
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rozumem edběluje lež ob pramdy.“ — Ra to
jal fe jím toyfladati, jať blažený život měli
prroní lidé ro rají, a fterať fe zbamili ho fami,porolirffebřichu.© Onjimufázal,žeránya
běd, způjobenve hřídem, nelze zbatviti fe člorěť
bez tovějíi pomoci Boží; on je přefivědětl,
žebn nebylo možná, pozbyti nedublo tě du
domwnid, foyby fe oddamal dtičim a žádofiem,
4 fterpebí patrně pomflaly; ou jim objemil a
yfmětlil, fdo byl, což učil, a což čtnil pro
bídného čloměťfaChrifius. A mylladaje fivaté
ty pravdy, bned fam fe Dotazotval bobromyfl=
und pofludačum, učenfům to firýd, a bned zafe
živým, dojimamým (lovem fipém rozťladal, do
ličomal a ožímemal proneffené pramdy. —
Bráce ta neodbyla fe jediným dnem; ale čím
dal tim blouběji a mocnějí pronifala flora jebo:
evangelium Cbrifiomo cele zivitězilo. — Před
ní welmož a rádce fnižecí, pronifnuty moci
totry m Ghrifla, odřetl fe celfem bludiv Mu
bamedových, fterbmž by! přifoědčomal, a rfměd:
čit teřejně učencům GSaracenffom: „Goft naš
8 pomocí Beží porazil £ zemí predu žibotvfřou,
mwafii faracenffou ale jařo plemu odfoufi

ga řeťu. Bůh dal Chriftu mladu nade teffemínarody.© KromětvírymRěbonifbonemůže
dojiti života měčného. Tof mira nafje! Bud
Bebu fláma na měfy.“ — A taf, jalo přební
welmož, zvolal fniže, zivolal i lid, 8 rabdofti
oflamujice Boba.

Sm. Gyrill wiba tafomý žabvucí účineť
milofti Beži, rabdofti fe rozplaťal, a flje maje
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r očích, zmolal: „Bratři a otcomé, přatelé a
fonomé moji! Bůh damá rozum £ poznání
prarody. Rbož by ji jefitě cele nechápal, pojĎ
fe mně, a poučím ho. — By wmffiďní pať
upofledněte a dejte fe poťřtiti na jmeno fiv.
Zrojice, —- uftaňte fonatí modlitby A Židy a
obřefněte (e cele bludům Saracenffóch, abnfte
brzo nezabonuli (mrti měčnon.“ — GSloma ta
borvrffila blahé pohnutí, a 200 přednějíjih
Chazarů 8 fnižetem fwým dalo fe pofřtiti.

Rabomal fe tomu fagan čili mojmoba
tozarffo, jenž fam fobě zamilomal míru třeffans
ffou, ji m zemí fivé úplný a fivobodný průdod
propůjčil, a ftana fe fřeffanem, ftarviti bleběl
dalffi rozfjiřorání žiborflví a muhamedanfimt,
jfonci na ujmn ttry fřeftanířé.

Bamilomam fi fřeflanfřé naboženíimi bot
čený mémoda, přilnul tudiž frdečnon laffou (£
apofitolffému učiteli fivému Gyrillomi. — 3
neopomínul obzlafitním způfobem tořelé poděs
fowant učiniti cífaří řeďemu, jenáto tmu byl
poflal učitele tafowého. Ra bůťaz mběčnofti
zamažotval pať fe tvojivoba cifaři fonftantino=
polfřému £ ftalému přátelfimi a £ mffeliťé flužbě
i pomoci, jať mile by tobo naftala potřeba.
3 byť by fe fniže též i fivatému fnězi rád ob=
flonžil. Blažílať ho pramba miry fřeffanfié, a
ten fivatý druhdy netufjený poťoj, jejž mu Bán
na fřtu fiv. udělil. 3 ctil fivatébo fřtitele
ivebo jaťo otce jaťo obzlafitního dobrobínce fimého
a podporomal bo při rffelífém ufili apofitol=
ffém. A tab 8 pomoci Boží položily a ntture
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bily fe zaflady círěme fřefťanfié u narobn os
tfjem polobímého, arvffať toliťéžproftobudého.

Sm. bratří prací Bobem uloženou fifaftně
tonfonamfje, mufilf fe rořatiti nazpět bo tlafli.
Rniže 6 těžťou, [rbečnou bolefií propuftil je ob
febe, a na bůfaz roděčnoflí jmé mnohé tozacné
a drahé dary podámal Cyrillomi. Než fluha
Boží, neftoje o zlato a poflady tohoto fivěta,
fufině poděťomal fe za dobrou můli, a fam
u roémody něco jiného bražíjího fobě ropžabal.
U Rozarů byli něťteří Sefové držaní mwzajetí.
SBěba to Ronftantin, pramil řajanu: „Chceš
Ví mí juž něco © liboftí učíníti, bej mí toliťo
tffecfy zajaté Refy, co id zde jeft, a tof je
mně mílejfíi nade tvfjeďh dary.“ — 3 flalo
fe, oč žadal. Refomé, co ji tu folií po celé
frajině bržano, (hledaní jfou. Bylof jih afi
200. WBěmodafozarjíh probláfil je ffecfy za
fvobodné a netajil tobo, že jím fi. mudrc po
mohl z otroctví, — Snadno fi faždý tryfmětli,
fterať plefalí a Dběťotvalívěmodomí, matému
Gyrillu a Bohu. — MBfratce na to ubírali
paf je na fivobobn. propufitění zarormeň 8e
fopm ofivoboditelem do milé mlafti fmé. Ro
tě obracení Rozaří opatření jfou omffem bu
dotdní pomocí. Něťteří fněží, jížto (en byli 8
ftoatýiní bratry přijilí, zuftali u niď? rozfiajíce
na nomé roli feňtého tvitb Doží.
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$. 7. Sm. bratrům prmní apofftolfképráce

mest SŠlomany.

SBopramou touto apofitolifou u Rozarů
fifaftně bofonanou afi I. JB. 858 naftala důle=
šitá Doba m žimotě fo. apofitolfinh bratři.
Ramratiroffe je do Čarbradu, 6 melifou pocti
mofti umitáni, a přijatí jfou. Radarmo toffaf
pobátvala fe jim odměna za flužbu, fterou byli
omfjem mlaftí fme i Girfví profázali, na
fťoniroffe £ míře fřeffanfié národ, jenžto po tu
dobu čafté najezby a mnobé fifody činimal
Rtetům. Sm. Gyrill zůftal bezpodyby jenom
da něftevý čas m Carhradě, žije co fněz pří

drámu fmato apofitolum.au bratr We
tbod, jenž fobě obzlafitě m itvotě mnišflém
[ibormal, odebral fe opět do flafitera.

Jež po čas nebytnofti fto. bratři naffich

mmGarbrabě naftala u dimora šaloftna dměna.
Cfař Wichal III., 15letý jinod, zfaženýnectným
frýcem fmým Bardafem, uivázalo fe u mládu,

počal meřejně promozovati proftopafinofii vé,
alehčuje jimotem lebtorvažným a. obatonýmí
fprýmí fmýmy torru, Círfem i Boba. Čtihos
dnů patriarcha Sanác (od 846 — 857) a
sbožná matfa ZDeobora, ufifotvali otfjem nes
fmyfinébo mlabého proftopafinifa zbržeti ob ne
pramofii. Ramahali fe, ale bez „profpědu.
Gifař ubohý řídil fe tolifo poblé fioph mafint,
a poddamal fe námodům nefilechetného milce
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a ujce fivého Barbafa; on polupotval matfu,
pofmíval fe ji meřejně, a pattiardu pojléze
odfiranil uáfilim. Ra míflo Sgnaciomo doflal
fe Gociu8, uad jíné učený, fbytraly drořenín,
fterý mffelijať ufrýmaje bluboťé mafině fié,
8 počátťu omffem i papeži lichotil a ulifnoftt
mou nejedněh neopatrnýh mnfl omamil. '+)—
Zyto měci |běbly fe m Garhradě roťu 857, tudiž
pramě té doby, fonž byli fiv. bratři nafit
m Cherfoně a mezi Kozary dilo apofitolfřé
fonali. —

Balofinn tento obrat otvffem nemobí býti
podlé žabofti tafnch tv. mužůrojaťo byl Method
a Gprill. Je offať měli myfl cele £nebeffýmměcem
obrácenou, wfjimali fobě méně pletiů, fteré fe
běly na zemi. Method žije ro zamilormaném
fláfiteře fimém, bez toho byl na polo odumřelýfvětu.| Cyrilluproftředblučnéhoměfta,dos
flýchal a dozmidal fe fice o měced, fteré fe
dějí u dvora. Než laffa, fterouž měl fluba
Boží fu faždému, lomloumala ubohého cífaře
a f tomu jej medla, je tím tořeleji modlimal
fe za něj, čím patrnějí fpojeno jeft blaho lidu
8 žímotem. panomnifům. Co fe botpče Gocia,
nezda fe, že by 8 uím m ušffim přatelfičm a
bůměrnémsmat (pojení. Dámnějíji, frdečnějíji
znamofť a přízeň mezt uitmí privé již utudla
přeftala, fonž byl Cyrill nadffený pro číftéa přefné
učení Cbriftomo meřejně fe problafil proti Kos
ciomi, rozhlaffujicímu bludy o bufji lidfřé. —
$GrdyFociu8 tafomé demnělé urážty zajiflé ue=

šapomeňul, a Gyrillomi neobpuftil. 3bdf fe
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fice, je (obě (dytralec nabýházel učenojii G
toýmíutonofti jaťož šáflubamí apofitolffómi
proflulého mudrce: šáromveň ale na jifto
možná trorbiti, že Cyprill ueftal o přízeňčloměfa,půfobicíhorogtržíy1Girfmi.| MužBojiW
tibofti ofiříbaje pomiunofti fivé, očefámal 6ez
podyby, jafomwýrozfubef m rozepři mezí $ociem
a patriarchou Sgnactem pronefe papež-Stimfto.

Saťý žimot upní fivatí bratři medli a čím
fe po tědto něfoliť let obirali, faždy fam fe
může bdomyfliti. Crvičice fe uflamičně m fřes
flanffůh ctnofted, frojili jfou fe £ nomým
pracem, ješto připravené pro ně měl Ban Bůb
meji národy Slomanffými. ©. Cyrill měno=
al, jať fe zda, již nyní fily fimé ofzmlafitě
Slowanům, jichž melifé množftmí netoliťo mifol
Garbhradu, nýbrý i m uěftě famém přebprvalo.
Melify tento národ obratiti na tvítu: ftalo Je
účelem — přebímětem touhy a forunou flaton ží“

mota jeho. %Bida, fterať jeft řádný užeb
Bojid, moubdrťc učitelů, nobrž i fnih poftvát=
nýd potřebí, nemas-li mira, tve frbce lidu tofiti
pend, I fratce opět oohpnouti a bludy pohatt=
ffomi pofalena bpti, počaj 3 ronufnuti Božího
přemýfjleti a o to ufilemati, aby dobrofrdeční
Slomané m přirozeném jazbíu fivém flýhati
a čitatí mohli roelifé měci o lafce Boží. Lb
alafitní £ tomu pobuůtťu a jařo poflední podnět
dali mu mffaf Slomané fami. Stalo fe to
špufcbem nafledujícím.

3 říje Moramffe od fnižete: Roftiflama
přijjit bo Carbradu pofloré, žadajíce u cífaře,
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aby tvypratcení byli fněží a učitelermé(óepní,
Slovany tvyučiti iíře třeflanfic.— Čfař, ač
jinať lehfomajný, z nejedné příčiny pemděčen
byl temuto pofelfimi a celou tu wěc tezležil
na Cyrilla. „Slyffel-li8, filofofe,“ mece £ němu,
„ce žádají od náš ? — Miťdo nedomede žadefii té
rybotvěti mimo tebe. Já ti dám mnohé dary
pro ně; tm ale pojmi bratra jieého Methodia
fněze a jdi. Rebo tvy jíte Soluňané, a So
[uňané tofficní čifto floenffy mlumí.“ Než
fo. mudrce nehodlal, dati fe do nomé práce

apefitoljřé, leč by měl prvé potřebné fnihy
pofmatné, ropložené a fepfané jazníem icivanjm.© Metajilfe8timcifaří;netajilfetéž8
bazní, aby le mu fo za faciřftiwi nepo
tladalo. Yreti té bazní ohradil opatrného
mudrce fatého cifař flciwemfivým, anobrž fam
duti mu bodámaje, řel: „Chceš-li ty, dajijté
může Ti báti Bůh, že fifaftně opatřič febě
fniby ty fám.“ —

om. Cprill rotda, je jejt flotvem cífařos
mým odraněn proti ofočvmant m Carhradě,
jal fe na medlitbah rzýmati Boha o pomoc£tafowémudílu.| Modlilipaťfeoto8uim
otvffem i druzí přátelé jehe. Bůh je toyfinffel
a ofivitil užebnífa fwébo £ protvedení welřého
tohoto bila. — SŠeftamiw afi r. 861 podlé

apůfobn řeďýd přímen abecedu flowanffou a
doplníto ofoblimými známřami f myžnačení jmu=
fito něťternů flomanflých, jichž není M ředďém
jazyfu, jal fe tež o tiefti fniby fatého pifmabořečiflemanfřépřetládati.| Ročateťnětnil83
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prtont fapitolou emangelinm fw. Sana. 2 mes
liťé tajemftminaffí fo. miry: „Na počattu
bylo Slomo ď Slomwo bylo u Boba,
a Bůb byl Slomo,“ byloprrenípropotoěbi,
fterouž napfal ji. učitel a apofito[ naě jazyfem
a plfmem flomanffim. — etřeba boflabati,
jať fe těfjil fm. Gprill nalezn i bílu fivemu, a

fterať běťormal Bobu, jehož miloftt mznifla t
promebena jeft myfilénťa (pafitelná. 15)

Rež možna, je fe otaže něfbo, co afi po
Dnulo fnižete Ptoramffého Roftiflama £ tomu,
še blebal učitele It fřejfanířé na mýehobě?
R bůležité otázce tě nalezneme nejfpifie. obpo
měď m letopifed círfemních národu Bulbarfřého.
28 bojoroném tomto národě, fterý pobmaniro

(obě něfteré meny lomanffé, později fam fo
roanffy jazyť přijal, počalo fe totiž poznenahla
rozffičomwati fřeffanfimi. Dělo fe to buď Rey
buď Slomany, již priě 3 čafli na míru obra“
cenými. Než Dlouho to tralo, než mira zda
řílébo průdobu nabyla. Ranomníci Bulharfiti
šajiflé až pofud m pohanjie flepotě zůflámajíce,
pobdané fobě třefťany mffelijať i Ermamě utí
owali. % mimo to býrma u toffeh národů
přiťlad mrehnofti, panfima, Čntžat nezříbťa lidu
pobnětem tu fcíno nému, tam £břífinémujimoti.
Šalý pan: tafoma čelábřa; přiflabný pan pods
daným prámo. Bofud fe teby panfimoa frál
bulbarfřý neobrátili fe Chriftu: tp bíto, je víra
neualezala molného průchodu, orofjem ale 8 ná
tifty fe potfámala? Zatim ale a miílofi Boží
po dofli dlouhé noci rozefjlo i těmto furomým
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tnižatům fmětlo miry fivaté třeftanfie. Pomo=

bln £ tomu trpře nehody, ježto je fibatí počaly.
VBitěznéfftějtime alfa na západě i na ms
době je opoufitělo. Kral Boriš, poděffen
firaftmi odermfjad fe malicími na frajiny jebo,
femřen offelity: ni nehodamí, a obměťcen flory
feftry five, jíž prmé na miru řefťanffon obras
cené, počalfřeflaniim molnějíjiho průdodu přátí.
YAmíjaf prwé než frať tento miru byl přijal:
půfobilí jiš, jať fe zbá, podlé jiných Čněží též
tafé fwati bratři nafjí blahodějně meji Slomas
nv, flojícími pod mládou řecon i bniharffou.

Kajice ewaugelim m přirozeném jazvtu Slo=
vanfřém, upodili jíou na pramouceftn, nalezli
fuč fu frdeim tohoto elifého národu. Bira,
pohromami málef a jinými ofuby potlačena
utějjeně afmětala mezí Bulhary: a Slomany.
Sivati bratří ftojice m tomto božífém bile, Dos

a fe též i do Bulhar (1 frali Borifomi, atu pojitěftilo fe fw. Methodiomi pomoci Boží,
bojoroného a dimoféhbo tohoto frále obratití Ču
Chritu.

Rozhodné a důležité obracení dotčeného

frale bniharfřčho flalo fe dle ftarobylndpobánínajledujícímspufobem.© Při(uromepos
raze frale Borifa nebylo naděje, že by fnadno
Époznání a -fu přijetí miry třefťanffe přímeden
bytí mohl. %Bfeďy poťufo, nčiněné ob feftry
a řeďého fněze $nfara nýbrá í ob Methbobia
famébo, byly pofad marné. Chriftuě Bin zas
pomidá ufrutné frmeprolémaní; Dn učí pofoře,
tidofti, trpělimoftí a lafce: tafométo učení nes



54

mohlo frbci hrdého, panomitého a bojovného
frále zdati fe jinať leč obporuč. ©Sm. Method
problébl Dobře roffeu dufji Boriformu, a uho=
bil na jinou ceftu f frdei jeho. Je fe znal
wýborně m umění maliřřém, jal fe malomati
obra poflebního foudn. Krale počalo dajimati
bilo M malíře tať, že byhtivě očefámal dofonaní
obražu neríbaného. Dufem Oožim nabffený

- Wethob: roplíčil na obraze živými barvami
ofud bezbožnýh i ctnofinnch, on myobrazíl pří=
dod melebný Božířého foudce 8 záftupy anjelů
nebeffoh, blaženou flárvu (pramedlivyh, bo
nebe fe berouciů, a brozné mufy břífnifů, do
peřla obfouzennůh, tať živě a mocně, že m bln
bínaý bufje bojat jeft fažby, fbožťolí pobleběl
na obraž ten. Pofléze fov3 byl dofonán obraž,
přijjel fe Bori$ podivat na oýtečnou malbu.
Jej fteraf fe podějil fral, uzřem najednou mes
lebný a ftrafiný tento obra; ? Smatý maliř
mpložil pať polefanému a třefoucímu fe pauosronifu© dojimamymiflomymffefenVýznam
obrazu toho: milofi Boží dofonala dilo. Kral,
dtěje ujití žalofinýh muf foubného dne a firas
fin měčnofti, požádal Methodia, aby bo myučil
víře fřeffanjře, a poznam ji, poťřtěn jeft [. P.
861. Břiřladbu Fralomwa naflebomati melmožos
vé, naflebomal na množe 1 líb dobrorolně.
Zaryti pohané něfteří pozdmibli fe fice proti
frali, a mojenfřytvehradujej úblebli, ale od něho 8
malým šaftupem měrnýchporažení Jfou. OBitěz=
fhoim timto fmitězila tež i mira třeffanířa
mezi Bulbarp.'“)
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S: 9. Sw. bratět apofftolujt na $Horawě.

Utěffené zprámy o těchto měceh m Buls
hařích a radoftné nominy 0 profpěhu fřejlans

jimi mezi Šlomany mýhodními můbec, bonefly
fe těž i £ Slomanům západním, imenomitě bomlaftiWoravffýdfufnižetiRoftiflamu.© Byl
pať Roftiflam jeden z nejznamenitějíjichpa
nomnifů narobu nafjeho, jeden 3 nejjledetněj
fd Woramanům. Sniže ten milomal lid fuj
[affou, bůftojnou neunameného hrdiny ; on hleděl
wfjemožně uhajití mu fimobobu a famoftatno ft,
fteréž bo foufební cifařomé němečtí zbamiti

ufilomali. Jfa hrdinfřé moli, (měle potpfal j8 nepřately m nejenom boji. Spojim fe 8
Bulhary na ivnýodbě a 8 Čechy i Srby na
ždpadě i ferveru přinutil poflézer. 870 cífaře tub:
rifa f myhodnému pro Slomany pofoji. Amffaf
blaho národů neftoji pouhou tolifo zbraní, ani

Ewete me mlafteh, pofub m níd uledtit
mramy a ctnoflí nemládnou. Roftiflam dob řetonablížel;nebobylfřejfanem.© Boznámaje,
čím dal tim lépe, blahodějnou pomahu fřejtan =
fřčmíry, přál fobě, aby poznal i přijal ji taťé
cely nárob Slomanffý. Bočatťy £ tomu byly
fe fice juž privé ftaly. Jfouť o tom šajift €
hobnoměrné šprárvy, že orofjem nejméně o 100
let dříme, Úněží němečtí míru Chriftomu mezí
Slomany gápabními vozffiřítiufiloroali, ram y
ftamice i fmětice a biffupiřé ftolice zafládajíce .
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Paforfiti bijfuporoč, Bfazený Urolf, a po něm
ftatečný Regtnbar, půfobili m frajiuác ny=
nějí Woramy. Šolnohradfiti biffupomě paf
rm dolní Banonii, m Chorimwateh emangeliuuGhriftoro| rozffiřitíhleběli.© BěhafuňČníze
moramfip Mojmír, dam je pofřtití, podporo=
rval mfemožně mišfionaře fřeffanjlé a brvoje
bifupftm. Olomouce a Ritranffe za
ložíl me fmé mlafti. Bodobně počínal [obč též
Pribina, fniže Ritraujďo, jen dprwu fice
áarputi(om "ifa pobanem, proti šáměrům W oj
mírovým fe flaměl. A za tou příčinou toy

pufí mezi o oknirem a Řribinou (por. badbina, přemožent a zbamený panftoi (mého, £
cifačí Lubroifomi fe utefl. Než jať podimnéjíoufoudowéBojí!| Pribina,přebprajena
drvoře cifařomě u myhnanfimi, feznal míjtněa
duřladbně miru fřefřanífou, zamíloral ji a Dal
(e poťititi. (Stalo fe to afi I. P. 330). 3
oderozdal mu cífař žnamenitou čajitu jemně robolních| fončinachtolaftiUberffe.Jemíjať
Pribina, drufby nepřitel a protionif miry fřes
franjře, nyní (am fu Górijtu fe byl obratil a
jmeno Baně oflamomal, pominula příčina Tož
tráty mezi fnišaty Slomauffymi m; nanějíjí zemí
uberjič. — Sledetný Wojmir, udobřiv fe 8
Pribínou jaťo 8 bratrem, poddal pod šprámu
jeho opět i fnižetihví Ritranfřč. Dotčenými
těmito událofimi, obrácením totiž fnijete Pri

biny 9itranjfého a bratrffom fmirem, fu fieré.
muž odotně rufu pobal fledetný Mojmír, Čuiže
selfomoramjfy, upramomal fe míře třefianjřé
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molnčjíji přijtup a průífob na Moramu. Anni

dajifté (pracomali oba tiro panomnici Slomanffti
upřimuě, aby fřeffanftmim lídu jejích fe 4ma
halo. Reztá fe mffaťf, je by fe to 8 mwelifům

profpěchení bylo bálo. Rermadila tu měčef:vatá,ndbrýlide,fteřištoji.Noujitiměli:| učitelomvě,
již byli přifiti na MWoramu zivěftormat emanges
litai. Bpliř to z mětíjiho dilu fnějí vínobrabfitiaBamorjiti.| Aežtitofnějtneuměli
dobře nafladati de lomanjfon lidem. Pončadineznalináležitějazyfa,| niramimpafaobyčejů
méně ffetřilí, prármě proto ami míře fvaté 8
dofonalym profpěhem nemobli učiti, ani potřebné
diměry a lafty, fobě dobýti. Wtimo to fe obů
mali Slorané, aby přijamíje uáboženflmi fřes
flanifé od nější němecoch, zarormeň fivobody
fvé nebyli zbamení a m poplatnoft uvedeni,

jafi fe za oučá čafů miíty, podřichu, ftámalo,
ďaf (obě možná myfivětliti, proč fřejťanfře Has
boženfivi, „Ješto zajijté tve fivě opraroborvé Či=
ftotě a frafe fajvé abramě duffi milé a drahé
boti mufi, malé profpěby činilo u Woraiva=
nů, a jefitě nepatrnějíi u Čechům, ačfoli Pa
forfiti a Solnohradffit biffupomé teměř o Jde
tood frajiny tyto na miru fřeflanffou vbratití

ufilomalt, podpory fntGat Mojnira a Bribiny
při tom ujtmajice."")

Serad miběl u [ibu úvebo tu neuf a
mlažnoft © blahodějné míře Chriftomě Mojmír
— nerad ji anamenal naftupce jeho ytečný
Roftiflam. Woučrů, o blaženoft a zmefebení ná“

rodu moramfřého nd jiné pečlimy panoronié
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ten fam jfa fřeflanem, debře nahlížel, je jeji

třeffanftimt jedinou bezpečnou ceficu £ čafné
iwěčné blaženojií. Ou byl přefivěbčen, je bei
miry fřeffanfie nelze, aby fe gachomal, wgdělal
a gmeleĎil národ flowanffo. A což tepriva,
fovj pouměl na jmrt — na iwěčnoft!—Areffat
rn mífomal fpolu fvobodu a nepodlebloft, fterá
8e flrany němeré štenčoivánabýmala. Xn
iwice potěfiily bo 3 výhodu špráivy o frajném
ežnifn a rozfmětání míry fřefianfřé mezi Buls
bary. 3 uemefifal myppramiti pofly fivé bo
Garhradu, žddaje cífaře, aby mu poflal moudré
učitele víry fřejťanjře. © radvfti nmitali iw

Garbradě to pofeEtmi, připorvidajice fobě ne
tolifo obrácení fonečné národu Mormuffého,nýbrží mocnéhofpojeuce| protinepřátelum.
Cifař Mibael a Barbad milec jehonab oby
čej ucbovili fe wčcí té. Rebylo potřebí mnoho
a dlouho fe raditi, fbo by fe Ě této apofitols
jé mýpramwěnejlépe bodíl: nad mnbrce So
lunfřého Kouftantina nebylo m ředďé řífji tus

tečnějíjiho a způfobilejfjího. A fiv. mudrci měl
fe přípojiti měhlafnn bratr jeho Method, pro=
Inlý a blaboflemeuý hlafatel míry mezi Bul
bary. — Sm. Cyril přijal na fe uložené
Bohem dilo, a jaf na boře juž prameno, 8
pomoci Duda fiwateho(eftatil píímo a něfteréfnibypofeatuémyležilřečíflormanffou.© Při
prawmiv (fe tafto bofonale £ bobumilé (lujbě

apofftolfřé, wedlé pofynutí Páně rozjehnaf fe 6
matfou, opujtif mlafř a 8 milomanpm bratrem
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wybal fe na cefiu dalefou £ nárobu žabo=
fliwěmu flotva Božrho.

Důležitá wýprama fv. bratří f nárobům
Slowanffom na Woramě ftala fe ( $. 863.
Sw. Cyrtfl, maje ob cífaře lift £ RoftiTamotvi
a nefa 6febou pojmátné fniby, myložené ja3y
fen lorwanffým, 8 bratrem Methobiem ubíraf
fe ua ždpad. Proffebfje frajiny Bulharfřé, a
fážice wffube tviru Chriftomu, doftali fe fonečně
do tvlafii Woramfřé. Itozleblá. i mocná říje
Mornvffá firfala fe tebbaž na Dunaji u Peffti
8 ře Culharfřou. Rárod flowanffů je mffibe
upřimě wital. S obztolafitní ale oběčnofti a
flavou příjal je ua Enižecím diwoře fioém Atos
ftiflam. A tu počalo tafé přefráfné půfobent

jeji. Jařibimfje náležitě užby Boží, počali
při ni pěti přirozenýmjazpfem. Rado frbe
čnou bobromyflného a iniflojti Božího roznice=něholidu| moramfřehopéronepopifie.Ra
Slomeuffu m Ubříď byla Nitra, 10 Moravě
nonějfít ftal fe ABelebrad ftředem a jafo obui=

fřem apofitotfřé činnoftí jejich. A tu ze moffed
ftran wwalili fe zaftupomé obzlafjtě ©Bělehradu,
fbež měl Roftiflaw přební five fidlo a fivati
naffi založili blaroni dram fřefťauffý ; Fřefťané
i pobané divatali tam, fbež apofitolfli bratří
mffi fiwatou i jiné NužbyBoží lawimali; faždý
dytěl míděti a fInffeli (maté blafatele míry Chris
ffotop.. Dojímamou opmlumnofti ivěrupd fluže=
bniťů $Báně zmaáhal paf fe fažbým dnem početučeblnífua myznamačůChriflorvýh.| Dn
(matý mlumil úfty a Otec nebejh požebnámwal
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flomumoprambomyýapofirolmofivpb.| Kdpž
pať bylo na flamném VBelehfabě mfje m flufiuý

řad umedeno, a normě tofftipena cirfero utějjeně
po celo ofolníd frajíc již mafivétala: mydali
jou fe ho. bratři obfud na apofitolffe ccfly,
na fewer i ua západ po mefiřeré wlafli.

Neni nám fice porědomo, fam -fe nejprs
tvé obralilí, De, jaf dlouho a 8 jafom tu od
porem, tam profpěcem froalt- uužomé tito pra
comali. Avfjaf nepodybime ob pramdy, dime-li,
že juž na. privni tědto ceftáh celou řífi
moramffou profili, a těži do Čec, alefpvň doyhobnídfonciučeffob,feDoftali.| Jdife
woratfř roftfa tehbáž utěfjeně a blížila fe £
(oému uejpěťnějíjímu fmětu“ K ni patřily již
roffecďy frajíny od hranic země Čejřé až bluboťo

DV nyučjíji tib Uber; od bor YMoramffnd a
Tater až bolů [ Dunaji, nýbrž i před Dunaj
f jezeru Blateufiéu rožtahomaly fe hrautce
larmné a welifé této říje. Čedbvmé ua za

paduí: ftraně, Srbomé a Chormaté na pulnoci
ili 6 Wloravany m bralefřé přízní, firojíce fe
£ ráznémufjednocení proti (polečnému nepřiteli
(mému. Je mffať Roftiflam, fatečný tento
panorontf, fobě 3 celé bdufic přal, aby uárob
florvanffo Chrifta poznal a £ němu fe obrátil:
oterřely fe roffecty tyto země fivatpm brátřim,

a faly fe požebnanou roli apofftoljřého půfos
bent jejích. Rejprmé a nejivice pracomali na
Wtorarmě, a na Slomenflu — mezi Tatrami aDunajem.| ©djimotrotralfrdre,aonijemu
brany © nebi. Jaftupy tvěřícih množily fe
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fajdým Dnem. Je fe ale mira fřellonjřa < řifií
"elfomoramiře přičiněním (m. bratři ©oluň
bb tať rydle a utěfjeně rozmábala, É tomu
orfjem napomáhala poněťud L pomaha přiro:
zena flomanffýchnárodům, fu fterbm je byť
pomolal Bůh. Máboženítmi fíomanjfhá náros
dům totiž zachomalo m fobě. omwfjem mice fras

iných abytfhv privotneho ajerení Božího,
fteréž od Adama újiniut podáním předazeko
8 poťolent ma poťolení. Během měťům fe

fice nejedny zahubic blubn připojily ( prz
iwotní pramdě, modlaříhvi fe znohlo a množ

ftivi bohům, bohyň, bužťiro fe myrojilo: nic míjať
meně u Slomanům uewyhynula ifdy mira WW
jeduoho fmrdomancho Boba, jenž dobre mifuje
a odmněnuje, lé paf nenávidí a trefjce. M ži
rootě jejich Domácím i meřejném jevily fe roz

ličné fráfné ctnofti. Úcta £ Bobu byla divlem
jejíh jiroota, panenjřa ctudnoft u welife Iwdžs
nofti, měrnoft inezi manžely byla u nich obecna,

bottinnoft £ přihozím jaťo dědicnou jejich ctnoftí.
Přirozenou ticbou, nrnou pomabu fivou Iwice
f roluictot a £ řemefliun fe nejli, než £ bojim
a malťam. Broto wffať nejlufí fobě myjlití,
še by Slowané byli nejtatečným (idem. Bojujice
8 nepřately finobody a naroduofti five, pro Dos
mnělé boby fiwe a prámwa, hrdinjřy fobě uměli
počínatí. —

Taťfovy národ ziffati Cýrifiu, bylof o
wffem dofti fnabnou ( milou prací, poťfud fewníumdzalimužovéuafjimfmatýn| apos
fftolim pobobní.
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Bří ni nebylo tiděti leč famou tvlifo
porlirufí v fvafení dufji; oni uermybledavali
nijaťeho čafného ziffu; uebledělí- fi pozemífndh
wůhbod: viwvocelaffp jejich fu Gbhrijlu jemilo fe
faždým činem a meffferým žímotem. Ze znali
bofonale jazví a mravy flomanffého lidu: měli
řítě © jebo frdci; je řečí přirozenou. netolifo
ermangelium Báně Blafali upbrž i Boba vfla
womwali, flujby Boží fonali: to jim ufnabnílo
a pojiftilo witěsítví fonečné nab bludy pobans
oni. ©

Přiťlad Roftiflamův ( předníh jeho wlá=
dyť, neunamená (naha opatrný apofitolinv, a
mec mílofti Boží půfobily m narodě Morat=
flém, že fe tu počet wyznamačů Cbriftowyh
malem množil.. Mibouce taforvé požehnání fv.
bratři, tim tvětíji borfiovti fe vddatvali dílu
Chriftormu.| W rodný rowináh na Saně,
po vbojím břebu řety Moravy, MWábu,Óronu
i Dunaje, mwfrajináh pod Taframi t za nimi
zwějtvivalo fe emangelium, podamal fe.pofoj
lidem dobré tůle, flatvily fe flužby Boží a:
rozléhali fe pofioátní zpěromé fřeffanfiti ro pří
rožzeuem jazvtu florvanffem. Jdaf fe, že (ivatí
apofitolowé nafji též i dv Arafoma £ Polatům
byli zafili: 8 jiftotou poť torditi možna, že mw
Čecha, ne-li hloub, afpoň m upnějíjím:rá
Lorebradecém a Cbrudimffém frají flomoSaně
fozali. Je i zbe nalezalí půdu dobrou, nenípotřebídomobiti.| Rafivědčujítomuzaložení
diva ramomé fe cti fm. Klementa, jeden tv
Litomyffli a druhý to Rrálomwé $Gradci. Sotma
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byla. čtyry leta uplynula, pobanfiwi na Moramě
bylo poraženo ; jmeno Daně melebilo fe tu na
wfjed ftranad, Cbriftuá počal ivibitelně panos
ati me frdcih dobromyfluého národu.

8. 10. Sw. bratří ofoření m Římě.

© radofiným frdcem a mděčnou myfli Dis
mal fe flamný Rofliflam ua zdar prácí
apefftolffnh bratři Gprilla a Methodia. Ne
unamení tito flužebnici Boží, čím byla žeň bos

Datfji, tim odotněji nejli břímě Dne i horfa,
tim borlivěji ftáli f bopumilému úfolu fivému.
A mffať na fivětě nefivětou ruže bez trat, práce
nebpiwá bez potu, 1 ra nemitězí bez boje, ročrut
Sbriftomwi nebpmají bez protimenfimi. I ua

ffim fieatom apofitolim naftaly boje a profi
wenftiei, a to 8 te ftrany, obfubž by fe jim fpiffe

byla pojfotomati měla pomoc a podpora. Sou:
fední biffuporme Bafowfip a Solnohrabify IWis
bouce, co fe děje m frajinách flovaufftů na
S$toramě a m PBodunajffu, nelibě to nefli. a

bivoře tehbejffic cifařů němecfyů, jaťož 1 0
celém narodě, panomalo to ádaní, še mofjeďy
frajiuy tyto jím prámem naáležetimaji. Ro
roněž tať fupffleli též £ m PBafoivě a Solnos

hrabě. Je Svlnobrabu a z%Bafova myjjli
jou prroní fněži, fteří blafati počali ermanges
[im ro říji Woramyffe."S) Ujilomaní jejich nebylo
fice brubě požebnane, amffaf botčení biffupomwe
naroytti frajiny tyto počítati za čaftty bíffupfiwi
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(vyd Midouce ale, jaty. ryblh profpěd tant
(nr Gyrill a Method, přijílt ob ýdhodu, po:
čali fe relice“ ftrachomwati, že tou měrou moc

jejich bude ztenčena. Cótějice tomu přebejiti, a
ajfanou Gyriflenr a Melbodicm zemí we fivé
duchomní mladě buč udržeti buď pod moc ov
přimějti: zadali těžťou žalobu proti botčeným
fwatyin do Říma f papeji Vifuláfjomi obiwi
ujice je 3 faciříhví.

plať paf tehbaj Futečně doba nemálo
příhodna £ tafomémuto nařnuti a obžalomaní.
26 Soujtantinopoli ftal fe onoho čafu patriat»
$ou muž, fterýž měl mw debrám i me zlém
fmyflu malo jinpé fobě rovna. Byl to
Šocius, za mladffih [et bůměrný přitel Cyril
lům. Refffaftný tento učenec nefmirnou ctižá
bofti celo zaflepený, udmatil důftojenftmi bi
finpfté, al fe patriarýou 1byl miláčfem doru
ale též i flubou. Grboft a půáa opanomaly
ta celo frdre jeho. Jaflepený neblahou touto
afini, nefititil fe ničebož, ani [fli a podivodu,
auí nafili a ufruteníhví, pofud mu pomabaly
jefitě ua myšft flupeň £ domuělé fidmě. Ne
moba býti papežem, blamou celé Girfme, a:
mvoflil ftati fe foupeřem biffupa Rimffeho a tudij
relitelem m Girfmi na mýhodě. Šotmy byl

totiž přičiněním nefiledhetného brmořeuína Bars
bafa proti mffelifemu prarvu, Jáfonu a řadit
dofebl na ftolici, počal zjeronějí odfrýmatí ta

fowé zámyjiy ctižaboftivé dufje jmé. $říd nes
jenom rede, upbrá i nutí a žene £ břichu. Taf
bylo i 8 Gociem. Wtiftv co by fe byl ftarní
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o toznif (maté mirp a zmelebení jebnoty, ufmr

dení fiornofti a lafřy mezi fřejfany, dtěje boti
m Girfiwi pánem, neodrvifihumob papeže, počal
tropiti vůzníce, množíti rozdvojení a bo blubdůzamaběl| duomní„omečfyfroč.RMechroženy,mě:plnfny,bohabojný,praměapofitolffp| ftařec
Piťfuláš byl tehdaž nejmyšffím biffupem im
ffom. 3 poftaivil fe ftatečně proti brdemu pa=
friarýomi Garhradjř“ mu. Ric fe neohližejena to,
je proftopafinn cifař Michael NT. přeje $ociotmi,
bajil přefnoft a čijtotu roiry proti blubům, jednotu
Girfive fivaté proti roztržce oharué. Fociu8 bů
myjiny, obratný a dobře prohnauj ve fti a ufla
dec, omffen: neopominuí ničebož, čin by fe m
důftojenftwí udimaceném udrjeti, moc papežíťou
štenčiti, a fobě mlábu nad mefiferými círlivemi

ropdbobnůmí přivfobiti mobl. Ja tou přičínou
frolal cirfmemýoduí na něm do Rouflantino
pole, toinil mýborného papeže Mifuláffe z faciřs
fimi, anobrž i z Cirfie myobcomati jej fe ojmělil.
so mfje zběblo fe r. 867.7)

im fforo čafem přifjly z ěmec žalobyprotinaffimfvatýmapofitolům.— Žalomalna
ně fral eudmit — žalovali biffupowé, Baforo
ffp a Solnohradify. Papež, jenžfe prime fr
dečně tějií zbaru tviry třejtanjře mest Bul
bary a Slomany, zprámami, fitžnoftmi a nařtybiffupůbamorffyhuemálofeuftraffil.© Běda,
co fe děje m Ronftantinopoli, a oč fe zafazují

tučží řečtí to Bulbarffu, počal fe obámati, aby
(nad 1 Cyril a Method, jenž 8 Carfradu bylí
ropfili a prvé Bulharům miru blafali, nebyli
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nahončí Gociomi a mífto čifté miry, jednotu a
lafty fřeftanfié, do frdri nomě obrácennů na
robů nerfftipili bíndů, roztržíp a nendrljti
offemetného patriarýán Konftantinopolitanffeho.
Než fm. Otec, apofitolffy Mifulaě, nepřenablilfemefimémfoubu.| Prohlédajefivěbomitě£
miry fivé poivinuofti a dtěje fam přefivědčitife,
prambdimé-lí jfou žaloby ze Solnohradu a Bas
forma čili Číam, poiwolal Solunffé bratru a
apofitoly nafje £ fobě bo Jima. Glad papes
živ ctilí naffi fimati, jaťo ctějí měrní fynowé
bla8 milého otce. Sfouce fobě dobře povědomí
miry fivé, uelefali fe fprawebdlivého foubdce;
fami pať to, což fe we mlaftí jejich dalo, pos
Flabajice za zlé, beze ftradu a bazně mpdali
jou. fe na ceftu do Rima £ papejí.

S. 11. Sw. bratři na ceflě bo Říma.

Bylo to (. B. 867. dyž jfou fe fiv. SoslunfitibratřipoprvéubrraliboJima.| Čefta
je tedla famomi frajiuami flomanffpmi, fteré
3 tvětíjí čafti £ řijji moramfřé naležely, dálepaťaž£famémumořibofahomaly.| Kniže
Roftiflaw daf jím důměrné lífty £ fi. Otci,
oni pat rozali 8 febou toptečné učenify five,
aby jim mwŘímě u papeže pojiměcení na uči,
flwi myžadali. A na teto ceftě nepřeftali fa
zati bobromyfinému lidu, Útery je omfjem ra=
doftně mwital,odotně i frdce i přibnty fivé jim
otmwiraje.
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26 jižníd fončináh mlafti těchto, blij hranic
nyuějíjího trálomftmi Chermatiřého, mladí oné
boby (ponBriminův, Kocel, fible na bradě,
ob Němců Moodburg přezběním. Již nas
hoře poměbino jeft, že mwtěto frajináů [čes

ffanfiwi prvé ob fněží Golnobradjřia fázánobylo. Sniže Brimina flana fe z tmrb ého po=
bana horlirvomfřejfanem (I B. 830.) 1 pftaměl
na hradě fimém ram, tterýjto nom ftánef
Boží, malbami bohatě ofrafilený, biffup Sale
burjřp Luitpram I. B. 850 pojmětil. Kněží
folnobradfiti ufabimffe fe ta, a omfjem podpory
toffeliťé ob fntžete majíce, bleběli zijfati národ
Ghriftu. Rezdba fe míjať, jeby dnamenitě byli
profpimali. Bo (mrti Briminy, zabitého me
mojně 8 fnižetem Roftijlamem, ujal mladu fon
jeho, Socel. I tento »ýomal u febe Enčzeněs

mecfe, ftojici pob pojfluffenftmimarcibijfupa Sol
nohrabjlého. Sdyž paf ale u melfé řífji Wo
rarjřé pod jezem Softilavomym, naftalo po
bímné ono pohnutí, způfobené Čnrillem a Me
thobiem, počali fe m Solnohrabě obamati
též o moc fivou na Dolní Moravě pob mla=
bou SKocelomou. Arcibiffup Adalmin rmydal
fe (L. P. 863.) fam ofobně fe Rocelomi na
Wtoošburg, a flamil u něho Boží boby má

noční. Je tam nejel bež příčiny důležite, famo
febou fe rozumí. 3 můžeme fe flufině, bomni=
tati, že jfa u Čnižete fobě pofud dofti přichyl
ného, ničebož neopominul, čímž by frbce $foce
(oroo i země jeho ohradil proti mocnému du
©domnmnurolivu fiv. Syrilla a Methobia. Rež
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neprofpěly domlumy; baremné bylo ufifomaní
Abalwinoroo protí mužům apofitolffpm. (Čeho
fe obamali m Solnohradě, flalofe na Dolni
Aoramě. Bomwěft o tom, cvž fe bělo pod
Tatrami, přeletěla před Dunaj, pronifla i

bo jijnýh firan i šiffala jm. uaffim apofitoliim
frdce libu prmé než počali mlumiti £ němu.

„af mile tedy přijjli froati bratři na fimé
Simfťě pouti Do mlaftíocelový, [id mffeden
bruul fe f nim, a šaboftirvě přijímal od ni
oroo Boží. Kníže fam je odjotně urital na
jmém bradě. Jfa při fiujbah Boží, zpívas
nn přirozenýmjazpfem flowanffom, obradowal
fe elmi, a zahoťem [affou ťfioatom muži, od
ní (me miře utrorzen, a floroanftym plfmenim

opučen jeft. 3 byl by. fe učiteliim fropm Kocel
rád něčím odměnil, a za belfji čas u febe je po=
držel. On jím pobámalzlato, podamal ftříbro,
podamal jině bary. Leč fmati naffí, nejtojíce
o poflady hvětfté, nepřijalí ničehož, a o to je“
biné žadali fnižete, aby zajatí cizozemci propu
fftění byli na fiobodu. Netřeba boflabdati,„še
je oppínila žaboft jih. (Co fe mffať dotyče
přaní Soceloma: tomu ormfiem na ten čaš
bratří froatí royhoměti nemohli. Oni pojpihali

by Rima, aby upoťojilí (ro. Otce a pojiftili fi
apofitolffé prace fmé. Nemohli teby m Dolní
Wloramě a na Woodburgu leč za fratfo čas
pobýti; — profpěd prace jejích ale byli tu pas
Irný a hojný: rviře fřeflanfře otevřela fe [rdce
bobrého libu tať fice, je 50 učenífu promázelo
odtud nomé fi. učitele fivé bo Říma.
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Amffaf prmé než byli £ fwatému Otci

bofili, mufilt jfou juš ua ceflé tubeu půtfu pods
uiťuouti 8 protimnífy. Srvati bratří filaftně

totiž doftalí fe bo Beuateř. Tu toffať (brnuli a
obořilí fe ua ně, uřeutně ofočene, biffupotvé,
fněži a mnifii Tatiufití, ale jim toptýfajíce fa
ciřítmí. 3 počalí na ně jalo ua nomotáře dos
vážetí, obzlafitě pro to, še jazpla Woranffého pří
užbác Božíchužitvati začali. „Člorměče“,pramili
f Čpril(emi:, petvěz nám, fterat (měl jfi ozdělati
Slomanim Čnihy bohojlužebué, čehožpre nifbo
neučinil, ani apofitolomé, ani fterpfoli papež
řimflĎ, ani Aehoř bohoflowec, ani $ieroným
ani Augufiin?“ — K mffelífom namítfam uměl
fm. Cyril tiffe, důftojně, (polu reffaf tež i dů

razně. odpoměditi. Odpůrcome jeho trorbili, že
tolifo we třed jažpcih pifma fivata čtena bpti
a flužby Boží flamiti fe maji: m Debrejjíčm

totiž, ro řecíém a Iatinffém. Smalp Cyril ale
mwelmidobře mytratil řečí a diminfy jeji, a
otvfjem flufluč na obyčeje a ropfady mnobýdh

cirfivi na npehodě jaťož i na flova pífem fatobfeodroolamaje,pramil:© „Nejde-lidéfiTobBobanamffecylidízáromeň?| RNefmiti-li
flunce na lvffe národy? Bůh jeft mfjedněm li=demmiloftiwýmOtcem.| Redýdame:ližmofficfuidaromweňjednímm;zbudem?© Rteraťtedyfimite
odpíratí wffem oflatním udrodbům a jazpfům,cožlřempotvolujeteabopoufitite?© Refloužilo
by uam to fe cti nobrž £ hanbě, Idybydom
dtěli, aby mímo botčené nároby, teficní jiní
byli fept a blufjí. Mueb fe bompfjli (nad něťdo,
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šeby Bůb buď nedtěl buĎ nemohl dáti faždés
mn, čebož udělil něťeliterým ? a voffat Bůb
není tať malomocný neb nepřejicí, jalom bybotatoropčloměťdělatíměl.© Myfamiznáme
mnobé národy, terým propůjčil Bůb fníhy ftvaté
čifti a flamu 3ebo pěti přirozeným jih jazh
fen. Jfonf to u př. Armené, Perfiané, Awaz

gomé, Gmweromé,Gothomé, Yraborvé, Čappfané,Syrométjinmnozi.| Pročbyfetebo
nemělo tudiž Slomanům přati? A poťud byfte

na to dbáti nechtěli, potvajte, co. prami fuihrfmaté!| Damidzajiftémolá:„3pimejteGo
(podinu tofjecča země, pějte $Hofpedinu píjeň
nomou.“ A opět: „Chmalte Boha offictní ná=
rodové, a oflaroujte Ssebo wffictní libé — a nvfje
což odbyda, ned at wydmalnje Gofpedina.“
28 emangelium pramí Bán: „Me za ty toliťo
profim, npórž i za tm, fbož uměří otmu jih
pro mne, aby trffiďní jedno byli, jafož Ty
Otče we mně jfi a já m STobě“. Mepoflal

paf Syafitel apofitoly fivé f jedinému tolifonarobualefemfjem.© Čnímece:„Danajeft
mí moffelifá moc na nebi i na zemí. Jdouce,
učte mfjech naroby, fčtice je m jmenu Otce 1

Syna i Duda fivatého, učíce je zachomámati
offecfo, což foli přiťázal jem mam. A ble ja
8 mámí jjem po mfjeďy dny až bo ffonání
fwěta“, — 3 febram z liftů fiv. Bamla hojné
mýpomědi, fterymi dolébal fiv. apofitol na to,

aby, cojťolt fe Děje m Girfmi, dělo fe Mmláfce,
podlé jiflého řadu fu mzdělaní wfjednědh; nes
jednou welmi oftře doteft fe fo obpůrcům,
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Šteč mu pínnula živým proudem, obeň faté
horlirmofti pronifal floroy, tať že protitonicí nesmofouceobolatidůmodim| topmluronéhoWužes
bniťa Páně, 8 hanbou mufilí umífnouti. A taf
znifit fati naffi dalffid nehod, vozšebnali fe
6 Benatfami, a dofázatoffe naležitě fpratvedli=
mé finýfflení fie, ubíralí fe paf ceftou fimou
dale do Rima.

S. 12. Sw. bratrům přídod do Říma.

ři pouhém pomyjjlení na měfto Aím,
pobnuto býmá frbce upřímného fatolifa. Zeft
to měfto fivaté: faiba ulice, Čaždá fončina m
něm zafivěcená jeft (frmí mučenífůvo ; foefoli
fe tam obrati člorvěf, vfjube fynou mu drahé
pamatfy na fmět a flámu fřeffanffé Cirfrve
Ra rumed flarého pobanfřého fivěta mzdělní
tu Bůb fam uáměfifu Fetrorou ftolec norop a

wznef)ený u profiřed tofieh narobům, aby Ípra=
uje Girfero (vatou, byl ftrážeem miry, [mís
cnem. pramwdy, ochráncem fprnmwedlnofti, utoči=

fitěm potlačených, potěffitelem šťormoucenýd —
wůdcem 1 otcem fřejtanftrva. Není bimu, že
froětějíft duch jařníi oroimá 1 pronífa poutntfa
přibliujícího fe na tato mífta pojvatná —bo tvěs

čného, tafořťa fivatého měfta. Čím bohaboj=
nějíjím jeft fatolifem taforpp poutnif, tím twice
mu bprod, jaťoby fe přibližoval © famé fvaté

boře Voži. A z toho ju dá fe fouditi, co
afi cítili (mm.naffí bratři, fbyž ro dělí pouti
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uzřeli fonečně přeb očíma melebný Rím, nadě=
jice fe, že nabe Broby fiv. apefitolům fpra=
medlitvebo uznání a zafiání dojde dilo jih
apofftolfřé, .

Mroffať prméjefitě než byli dofili do Rima,
na ceftě již boztvěběli fe, je mwRimě žalofiná
naftala změna.

SRoubrů, horlimý, flatečný a m toliferém
obledu mýtečný papež, Vliťulaě 1. zemřel (. P.
807 dne 13. liftopadu. Ja uaftupce ztvolen
jeft prámě ua fitěbrý den, d. 24: profince, A
drian II Romě zmoleunpapež, bera fi přiťlad
ze flaronebo předchůdce fivebo, hleděl za těž
tob čajů těh Cirfem Boží dobře (prarmomati.
Sm. Otec melice fe zaradomal, bozivěděm fe
o příhodu tědto roptečnýů dvou bratří, oftatfy
fo: Klementa 8 febou do Rrma nefoucih. A
měl £ tomu orvffem i jiné flufiné přičíny. Ra
ropdobě me mlafli jejích propuťla jjemoně bí
ofa zpoura proti fivaté ftolici Rimjle, a Kos
cius rfjemožně ufilorval mfjeďen fivět pohnouti
a rogjitříti proti papeži. Mež fivati mužorvě
tito apofitolíjti, fteří m taťém frátfém čafe ta
forvý malný národ Chriftu Pánu byli ziffalí,
floma papežotva tať ochotně upoflechfie, dali zře=
telný důťaz, že jfou daleci roztržíy oharoné
Gociopy, a tudiž bodní celé bůměry a lafly
papežoroy. A protož utitani jfou m Aimě
způfobem, jaťoropm zříbřa toy poctění býmaji
fralomé. Je přiuafjeli oftatly fm. Rlemeuta,
druhého po ftv. Betromi biffupa Mímffébo, fam
fma :Otec myffel jim če flatonpm průmodem
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mfiřic až za měfto; bato fněžítrva 1 lidu mfjes

litého druhu brnul fe 8 ním tw ufirely blaže=
ným těmto mužům, řteřišto byli nalezli a pří
nafieli bo Jima, čeboz tam boleftně pobřeffo
váno. Papež i fněžfitoo 1 ld nejli tozžaté fivice
m rufou. Po celem měfič vozléhaly fe melebné
blafy šivonůtw, nabožné špěmy, vabofiné piíně,
Jimané plefali nod ttm tozácným barem, jejš
jim ffrze toěrné fužebnífy fvé pobamal Vůb.
SRffeďo fe malilo do dremu, famfe byli fto.
bratři naffi 8 brahocennýmí cftatťy nejprivé obratili.© Líbfřéperonebomedemyríatiradofinécity,
fterymiž tito oprambomi apofitolomé Chriftomi
oploivali. Boběťomamffe ša rofjecfy milofti, tafť
itěbre propujčene $ofpodinem, obctvzdali jjou tu
fiv. bratří mzacné oftatfy blahoflamencho muče=nifaBožího,Slementa,papeži| Udrianemí.
Byl paf m Jlimě ram již dálono před tim
pode jménem (ehož fiwětce a mučentfa pofivěcený.
A3 tointo ýramu Bojím nložily fe nabožnému
libu nad šlato bražfit fofli jednoho z prronihfimatydpapežům.| CprillaMethoduboftilife
m fiafiteře.

Papež Adrian nemeffřal jebnati 8 ními
firanu žalob, zadanýchproti nim od tíjfuru basorffýh.© Důležitofttafomeměciazáfony
eirfetoní jabaly, aby toffe na fněmu fe dalo.
S fimolan jeft fučěm; tardinalomvé, biffupome
3 řimffého ofoli a fněži (bromáždilí je ofolo pa

peže; fiwati bratři Solunfiti doflamili fe milerabdi,
aby mybali účet 3 prace i miry fivě, Jtabotvalí

fe mffidní, ufinfferoffe,fterať pošebnal Bud práce
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apofitolflé fiužebntů fieých u Kozarů,Bulharů,
Sleoranu ped mlóbeu teďou a i Mora
woni pob zezlem Nofliflanorým a SRKocelos
mym. Stranu tviry nebylo dloubéhomefffant.
Swati uemuohýtmi lovy frdečnými ojwětčilt
Miru fivcy, a papeá 1 mffiďní (bromáždění pře=
jroědčili fe, mira Soluuflrý bratři je jeft pros
fta mfjech Bludů, mezi Refy propufujiciý, je
jeft přema i čiftá, jafo ryzé zlato. Me taf
inadno bylo před fněmem ofpramedlníti nomoly
m cbřaded pofmáltnýh, a ufázati fiutečneu po
třebu jejích.. Mýmlumny Cyril tyložil ale
jafně a zřetelně vfjecy dumody, fteréz je £
tomu byly pobnuly. 3 ofázal nejprivé, jať za
wffeca ta leto, co fe juž blafalo emangeliun
mezi Sloranp, male činila profpěďy mira fře=ianfia.© Profpihapožehnaní,fteromBan
fnabu a prace jejíh tmíbilelně a zjeroně promá=
šel, [věbecivi ficmanflých fnižat o radefiném

profmétání (w. miry, jamo floro Boží a obyče“
je jiný narobů, při finžbadhBožích přirozeného
jazvťa mého užítvajicidh : — toto mfje nafivědsčemalofivattmbratrům.© Důnobdytytojafně
přebnejjené uměl fmaly Alec náležitě uvažiti.
Re taf jaťo ou, fmyfflelt Druzí biffuprmé a

iněži. Sto žalobami biflupů baterfhted již Nas
před zaujati a peněťud ufirafiení, lefali fe, aby
tafto ucivotou m obřabed cirferních též 1 s
donci jednota ro círfmi zapaduí uetrpěla ztenčes
ut a ujmy.

Pedimná tato ač jinaf přírozena bazeň
Dotčenýchbiffupů nedala jim ant floiva fmateho
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muže ifned to adratvé urvážení brati. Neffe
tříce dimodůr pronefjenýcd, byli na tom, pros

blafiti fe proti jádefii apofitolů, lidu i Infžat
Slowanfind. Sim fe ddálo, je neflufii, jínom
jazyfem pronaffeti mrdliteb při fiujbad Boží,
Teč tolifo hebrejflým, řeďpm a [atinffym. Ufa
dorvali pať při tem na památný onen nápíé
trojjazyčný, pří fimrti Cbhrifta Pána učiněny a
zaměfjený na fříž ob TFilata. Než wměhlafný

jm. otec Abrian jinače'oudil. fa wrním
paflyřem Girfwe Boží, nažil fe měrny tento
námějief Ghriftům býti laffarym otcem mffehnárodůmajazntům.© 2Bídamtem,cožfeod
(tv. bratří myfonalo, patrnou ru Boží, ujal
(e horlivě ji a bíla jejich. %Byfloroněofivěbds
čiv iůli fimou,že jeft hoto, potrerbitt obřad
lomanffy, bleběl £ tomu též i fěmujicí bíffupy
nafloniti. Refflo to fnabno. Ricmeně tffaf
moudré a mážué flomo fwatého otce nalezlo
pofleze průchodu, a obřab flomanffp naležitě pos
borzen jeft.

Smalý Otec na tom mffaf nifoli nepřes
tal, což byl učinil na fněmu pro rároby flosmanfié.| 7 Šíměapowfjemfivčtěfřejtan=
ffem mělo dřejmé býti, je naměfteť Ghrifhiim
fdraluje počínání bratři Solunfid, apojito[uro
to lomanffých, jaťožii uvebené od níd užíání jazp
fa lowanffého při flužbachBožích a jiny obřa
dech poftoatnhh. 6 tomu fonci flamilu fe též
po drámeů Šimflýcd obaláfiímimtafomim způ
jebem lujby Boží. Papež, příjam 3 ruťou fiva
tvý bratři fnihy pofmatné, přeložené od nic

4*
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na ficmanftů jazyť, fam pofivětil a položil je
na oltář m $ramě Rodičty Boží, přijmím
„u jefličet*. Když pať fe obřad tento dbofonal:

počaly fe finžby Boží. Jeden z bohabojnýh
bratři fonal je u přitomnoftí famébo papeže
jiných biffupům a Cněži fimffreh. Učenici jeho,

fpnowé nárobu florranffcho, přifluhomwalimu.
Spěm flormanffý rozlehal fe tu při nejívětějífi

obětí poprivé me fivatyní Štimfčé. Bo bofona=
nr užbá Božích„naftala jiná bůležitafla
tonoft to dramě jv. Betra. K roztazu pa=
peže Abriana (mětili biffupcmé 0 rmojné
a Gauberif přimwebenébo Rima mlatence
a muže omanfřé za fněze © jahny. 3 při
této přiležitefi způvala fe mffe fmafá jazpfem
lomanffým. Podobným spůfobem balo fe i nů
bruhbyben m dramě fm. Petronilly, a
třetího dne m Órámě fiw. Onbřeje Runeč
ně flarili fimati bratří tež i nade brobem ft.
Bamla apofitola flužby Boží. Roční dobou
fefjli fe mfficfní učeníci 8e fi. učiteli ieýiní
re fmatyní a počali zpívati žalmy, čtení a
modlitéy pofivátnýd bedineť Lněžjírh jazpíem
loranffém. Rano pať obětemwala fe mffe
jmatá na poběťowání Zebu za miloft, profaza=
nou Sloranům. %a flomo mzatý biffup Rim.
fy, Arfeniuě a Anaftafius, jeden 3 nejučeněje
fiib fněži to Římě, yřiflubotoal jím na bůťaz
bratrfčé [affy a- ufjebnocenoffi cirferení. 20)

ěmíto a podobnými bůfazy bal papež, Dali
dubem brbumílé lafly a moubdrefti jeho mebent
biffinpemé před mefferém fmětem na. jetvo,
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je mímo tffelijafé fřivé jaloby meliťé šáfluby
fw. bratři užuárají, uvedený jimi flomanffy
obřad [dvalují a nároby fomanfřé, užívající
bo, přijímají za pramé fpny Girfme fm. fatoslidé.© JafyutěfjenýtoúťaztmdějináchGir
me Boží! Co tu cititi mufi Sloman — ob
alafitě paf Moraman a Čed, pofub f áirvě
Předkaví co fe tebdaj m Jtimě poprmé dělo.
$Boprimézaznímal jazvf náš nabe broby fi.
apofftolům; prmní fynorméflomanfiti: Woramané,

Bulhaři, Šihofloroaní fvěcení jou tu na fněž=
fi; poprmé fetfalí fe tu Sfomané 8 pas
pežem, a náftupce (ro. Petra boťazní hned
pří tomto prroním potfaní, že jeft orofjem narobunafiemulaffawýmvteem.© Aprotvimře
lou mděčnofti a úctou £ naměfifu Ghriftormu
mufi fe nějtí Slomau, mda, jafého mřelého
zaftání u něho famého nalezli fmati apofitolé
nafii, nalezl jaznf náš, dofila narodnoft naje.
S rabojti a Aloubou muže fe fatolif d.mati
na to fráfne jednání moudrého papeže, fterý
roěrné Hužebnífy Boží proti fřimýmuářťům a

jizlivým jalobam pomdžlimě i Únažně dránil,

f obecučinu projběca faždého národu (iněbdoswmitě problédaí, a fnašil fe mfjeďo mfjedněm
býti, aby jen mfjecy Ghrifiu ztfřal.

Wež o uárody floranffe dobyl. fi papež
Adrian mimo mytinuté jefitě 1 jiné zaflu
by. Nahoře již jelt zřetelně poroěbino, fteraf
fe bijfupowé bamorfiti borlimě a fnažně pořou

fieti, aby owffecty flomanffé země zujšaly pod
rorýní fprámou a m duhomaim pofluffenftvi
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jejiý. 3 učinili, feč jen bpli, aby těž Í pas
peže £ [mému bání uaflonili. 1 tou příčí

nou zadali tudiž hroznou šalobu proti [matýmnafiim apofitolům $ned u papeže Miťulafje,
obnomili ji u Abriana. Amffať fm. Štec

méně plebal přízně[idfře nej profpědu a fpafy
bnfjí melifého národu. Uznam za dobré, aby
noroě na miru obrácení m národě a čifji iwel=

fonoranifř jaťož i na dolní Hřoramě a omfjemna femeru, nebyli podrobení pod. mrební
forámu buforon: arcibiffupův a bifupůw Sol
nohrabfřýh a Baformffoh, ale měli mlafin: (mé
pajtýře, uftanormil fam u febe, zřiditi o řiffi

Woramjé mlajní, neobriflé arcibiffupftwi, a
podřiditi mu jiná mffecfa nomwá bijfupftmi 1
td frajinácý. Reziftalo to u papeže pří pou
bém úmyjlu: bůležíté toto zřízení Čirfme Mo
ravjfé bylo by bez pohyby bned při té přile=
šitofti ftalo feffutiem, fdyby pojednou uepřed“
šroidané přečaštyu bnly fw. Otce nepřinutily,
močetaf důležitou poodložiti ua budouci čujh.

S. 12. Smrt fw. Cyrilla.

Papež Adrian. zamojileje zřídití (amojtat:

nou círferoní fprarou o říji Woramwjře,hodlal
mážného a bůmyflného flubu Bině, fo. Methos

dia, učiniti metropolitou neboli arcibijřupem ;
mladi bratr io. Cyrilf měl býti proním pod
řaeným bijfupem jeho. Mež cejty lidjřé nejjou
cefty Boží. Jimaf ufoudil, a bůjtojenftmi nad

h
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toffelifa pozemíča flawnějífí přípramil i podal
měrnému flužebnítu fivému fam Bin a SpafiteL.| Vezitímzajtíté,cofemJtimědlejá
dofti Roftiflamomy o zřízení arcibiffupítmí Do
rarojřého jebnulo, boťonal fv. Corill život
fuj na zemi, Ytnohé práce, fteré pro žádoucí
Tosffiřent miry (maté pobnit(, obzlajjtě ale
mnoholeté apofitolfče flužby jeho meži natody
formanffomi, ftramily fily tělejné, Sotma fe byly
uťončily porady a arnofti, fternmij owfjem u
famého papeže uznání a potrorzení Dofahly
fnaby a práce jeho apofitolífé: zadmátila bo
tuhá nemoc. vějth nedub femřel jej a bolefti
boftamily fe, fiere fe vozmahaly ode dne fe
dní. 3 počal patrně předzmidati brsfé Eončenífo.© Jdřimnumjednénoci,uzřelmra
dofiném iidění, fteraf mu fone Ban, aby
opuftif zemi, a obebral fe £ Yčmu na nebefa.
Ytabynm tudy o blízfé (imrtí jijtoty, zarabomal

fe radofti welifou melmí, a bal fe do hlafiteho
způvaní, molaje 8 Duvidem: „WBjdem bo
dnu GÓofpobinoma; rozmefelil fe buh můj, a

(rdre mé raduje jel“ — 3 myjemil přítomné
mu bratru vému příčinu frdečné radofti této.
Aemaje paf nic jíného na myfli, leč tajima=
jící blizfo fonec fmůj, počal fe melmi borfimě
těrojíti £ poflební hodince. 2Bffefu myfl maje
pať již na měčnojt obrácenou, fota fe dočfal
rána. Saf mile naftalo ráno, oblefí fe m ffat
(muj nejpěťnějíji -a tať firámil celo den, mefele
fe- a opětuje 8 radojti floma: „OD této doby,
nebudu jíž mice floužiti ani cíjaři ani fomu
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jinému na fovětě,leč famému tolifo Bobu oredomaněmu. Ja nebyl: a On mne ftvořil ;
byl jiem— a jemjeho na měty %men'*— a
Druhy den 8 porolenim opata dotčeného flá=
ftera, o němž přebýmal, obletí pofwátné rou=
bo mnišjřé, a dal fe bo řehole. $ dáno mu
jméno fíafiterní GyrilL.

Od tě doby již jediné £ finrtí fe dyftal.
sErmalo pať to jefité 40 dní, než mu myprffela

pojfední hobínfa na emi. Sm. bratr Method
a míli učeníci jejích, pofnd možná, bomali

u něho. Sm. mudrc nepotřebowal fice potěhy a
pofity ducýoronío ni: jemu ji podámal rohojné
míře Bu. Nic ať měně předbreradomal
(é, nezřidla roěrné hvě mtmaje ofolo jebe.
Dud jeho byl owffeut již mice jetom na rmfo
led: ale i na zemi boly twěciněfteré, ješto
uwmrajicínu poznenáhla užebnifu Baně wwelice
na frbciležely. Dn milomal rody Šlomau
jé pramě jafo otec; on po celý žimot (můj
borlil a pracomal 0 profpěd, o zrelebení a
rozfiiření fralomítmi Božího mezi lidmi: fternf
by bní mohl na tyto dImĚ fivaté měcí ja
pomenoutí— při foncí života mého? Jedno 1
bruhé: zdar Fralonwiimi Božího a pros
(pěd miry mežy Slomany — pramá
blaženoft udrodům tědto ziffanýd
Chriftu, auftaly až do: pojleoního oťamžení
předmětem fwaté touhu bobumilé dufje jebo.
Jnamenaje nedlouho před finrti, je bratr We:
tbod po milé famotě opět welmí toujití počína,
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jal fe mffemožně bomloumati jemu, aby počaté
u Slomanim práce nezanehámal. „Gle, bratře
Methodie,“ mlnmil © němu bojimavom blafem:
„pofnd jíme dma jaťo fpřežení ob Boha zas
roteň £ jednomu dilu, tahnouce brazbu na roli
jebo. Ja nyní padbam na life, dofonámaje
den žimota fivého. Wim to, že miluješ melníboru,atoužiěpofamotěfláfiterní.© ežpro
fim tebe, £ můli té milé hoře neoftamuj — nes
obřeťní fe, neopoufitěj učení fivého na Woramě.
Zůftaň u toho dobreho lidu a ropučuj je Boží
pramdě. ebo fteraťfmůžeš fpiffe (pafen bytí ?“
— Těmito a podobnými flory podněcomal ftv.
náš otec, pramů to apofitol, milého bratra
fiwebo, aby mytrmal m těžfém bíle na drahé
minici Raně. Reče o fpafent milomaného lidu
a zdar míry fřeffanffe me rlafted naffih byly
obřazem bratrffom a frafným bůťazem melifélajyjeho£Slomanům.| Bězdětymufituja:
plaťati fažbé frdce flomanffé, připominajíc fobě
a rojmažujíc drahá ta floma. Nebyl by fře
ffanem, fbož by neviděl fe puzena, ctiti, mí
lomati tohoto fivatého může, ftery až bo pofled
ního rozdenuti tou nejivřelejíji laffou mílowal
uárob náš! — Ano, národ náš nebyl by bo
ben milofti Boží, fdyby 8 mběčkoftí frbečnou
uerožpominal fe na draha ta floma duformního
otce fivého, fivatého toboto apofitola.

WBěbouce,tterať fio. Cprill milého bratra
fébo wzbuzomal f mytrwání m těžfem bíle
apofitoljlém, (nadno fe můžeme bomyfliti, jať
afi míumil též £ horlivým učenífim fivým.
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On jim byl mice, než bývá (pnům otec, jeli
fož je milofti Božt ztffal a zrodil Ghrijlu; onf
je milomal jaťo matfa mifuje děti vé. ředimi=
baje Srafy odývd 4 tohoto fiměta, (našil fe
mffemožně potěffiti zformoucené miláčín. 3 na
pomínal je £ upřunné měrnojti a jednomyjluvfti
u miře, £ horlůvému oftřihaní zafona Božího,
£ opramdomému mílormaní ctnoftí a f účinlivé(afcetřeffanife.© Slomajehojaforofabohatá
podala bo frder mwěrnýh, a Bůh Slahofla
mil jim.

Než mnoholí může číorěf, jeftlíže nežehna
Buh jeho flovům a fnabám? Sm. Oprill,
jafnbm ofem diraje fe ua běhy žimota lids
ffého, tuffil, že (e nore nátijfy a pohromy při
valí na brahe ftadce jeho. Jaf rad byl by
položil žímot fuj za oběf a podnifl muťy febe
broznějíji, foybp tudiž byl. zadraniti mohl
milovaný (id Páně ob nebod a ftrafti?! —
Sinaf ale juž bylo uloženo jemu ob Boha:
jej molať £ fobě Ban. — Měrný flúba Boží
napomennto a roznitiro £ maté lafce fřeftanfřé
obýomance five, nepřeftal do Pojlední mile
ša ně i iwefiferen národ flomanffý profiti Boba.
Yebo fopž fe přibližormala hodinfa, mypramuje
hobnowěrup flaroměfn (pifomatel žirmota jeho,
pozdrvíhl (io. otec naš rnce froě £ nebi a rořelé
zp prolémaje, modlil je © Bohu taftv: „Do=
brotivy Bože můj! €p zřibil jfi záftupy ans
jeljře a fily netělefné; Tp8 nebefa rozpial — Ty
jí zemi a wffecy bytofti přivedl £ životu, afaždéhočajurvyjlýhašmodlitbutěh,| jišto
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číníce můli Timor, boji fe Tebe, a ofiřihají
přiťázaní tma! Otče myflyš modlitbu mou, a
odraňuj měrné fivé ftádce, Úterémuš jfí mne

nezpůfobilého a nehobného flůhu vého bal za
pajihře. Jbamiž je od bezbožné a pohanfřé
alofti, rouhajicí fe Tobě; zahlad faciřibrvt a
přimeĎ £zrůjtu Čírferm Sion — vozmnožji a
Vbromázdí rofjecČg 10 jedbnomyfinofti — učiň [idi
nefhvorué jebuomyfiuymi u iwiře Tvé a IĚrs
nými myžnmvačí pramdy mé učíniž je. VBDe
dní me jrdce jejich florvo [pnorftrot vého;
nebo Tmůjjeft ono bar. 9a8 nehodné myrolil
jí tu fažaní emangelium Gfrifta Tmeho. Patř
miloftivě na dobré futfy, i na ty, [doj čint,
co fe libi Tobě. (Co8 mi dal, odermzbamam

opět Zobě: nebo Time jeft. Opatrují je filnou
pramicí Smou, zafrýmej je fromem fřidla
mého, aby nofficéní dvalili a oflamomali
jméno Úwoje, Otce i Syna i Duda fivatého.
Ameu.“ — Tafto pomodliv fe, políbil pofléze
fatým polibením bratra 1 mfjey přítomné
učeníťo fivé, a řetl: „Blaboflamen budiž Bůh,
ješto Ha8 NEMYĎAza loupež na zuby nemidi“
telným nepřatelům naffim, nybrá fitě jid potře
a naš royfmobodí od zabuby jejih.“ — Tof
bylo poflední jeho flovo! Tafto mímvě a mo=
dle fe, 8 permnou důměrou m milofrdenftvi
Boha mffemohoucího a 8 mřelou laffou £ Spa
fiteli, zefnul fi. Gyrill manu dne 14. února
[. P. 869. — Můfol něho rozléhal fe ticbý
plač roběčnýh učenífům a wěrného bratra. Ra
tmáří jeho melebné rozložil fe nebeffy. mir a
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blabn úfměrmzůflal na licíh, nebo buh jeho
poroznefl fe — zaletěl £ myfofiem nebeffým.

Buloť fie. Cyriflomi teprmé 42 let, fdyj
jej Dán ze fměta pomolal — 3 prácí a trudu
tffelifoch £ odplatě a rabofiem twěčnéhožimota.
Dudotení fila byla při něm jefitě W plné
čeritofti a m blahočinné dofpělofti mužfťe;
mznefjená, uffledtilá biffe jeho, bohatnouc faž
dým dnem na fintfy bobré, projpimala m mí
lofti Boží, fivata jeho (afla rozněcomala i roz
mahala fe uflarvičně, čím bdale tim čiftějfjím
(mětějíjim, mocnějfjim plamenem objimajíc zemí
a uefouc je f nebi. bo to poopi, toploji,
royprfje, co by byl fivatý muž tento způfobil na
zemí a me mlafteb nafjid dobrého, foyby jej
tu byl Bán déle ponedal! — Zatím mffaf nes
nafeží člověťfu podle miry rozumu fivého měřití
fmaté nezpytatelné foudy PBaně, omffem ale
flufii foříti fe moudrému řízení prozřetelnofti
Boží. dožťoli jeft pramym fřeffanem, dobře
to mi, a potťej fi bo cofoli, on bude oyznárati 8
myfli ffrouffenou: „Co Bůb činí, ať již bámanebobéře,wffecfodobřečiní“© Zaffmyfjlel
Wtethod, fleče a mobdle fe u mrtmoly drahého
bratra; tať fmyffleli učentcí, prolémajíce (sw
nad milomaným učitelema ofivětitelem fivým.
Než oni citili, a my zajifté citime zaroweň 8
nimi, že Bůh odňal Moramanim a Sehům
apofitola na zemí, aby jim oflamil přimlumce
a zaftupce na nebefich.

©m. Úyprill, umiraje m 42. tofu točfu
(tvého, tv nedlouhém běbuživota fivého, milofti
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Bojí bdomedl tolif mybornýh těcí, a zijfal
fobě toliťerých zájluh o fralowfimi Boši, že bo
pramě a fufině mproolenon nádobou Ducha
fatého nazpmati můžeme. Již co mladečeť
do'azomal mffemi mramy a ffutfy fobmi, že
duffe jebo jebiné f nebejfom žábojtem fe nee,
frdce číftou laffon £ Bobu boří, zalíbení Řáně
bledá, po pramé moudrofti touží, m bazní a
lafce Boží rofte a u wffelifé ctnofti a milofti
profpimati ufiluje. Bormolán fe brporu cifařířěmu
a obdimoman ode tfje, jížto miběli ueoby=
čejný profpěď, jaťoropž činil m umění a me
tffelifé ctnofti, nic fe proto m myjlí fivé ne
pyfinil, nobrí Bobu a milofti Jeho přičítaje
wffecďo, tím mice fe uhorzomal m poťoře — tim
borlivěji fe cmičil m prave pobožnofti. — MWe
melifém měftě a na blučném dvoře, u proftřed
proftováfinofti a rozmařilofti zachomal (rdce čifléadufjinepřiftupnou(mětfférozťofji.© obor
flimé čínu lidí zloh a lebfomyfiných tim mětífi
ofiflimofti £ uepramoftem a tím mětífi touhou
po ctnofteý naplňomwaly dufji jeho. Jimoty
Simwatnb byly zrcadlem, me fterém fe zbližel;
tiché i brbinfře ctnofti jejih byly mu podnětem
f borlimému náflebormáníChrifta Sežifle. fe
lijaťé zmatfy u míře panomaly za jebo čajů
po celé "řeďé říjji. AMocní a jinaf i učení lidé,
panoronící a mnichomé, — patriarchomé a rmel=
moží, zachivácení dudem pomateného měfu onos
bo rožfímali různice a Oludy m Girfmi: fv.
Gprill mwfjať nedal fe naťazití fmůdnýmí pří
Hady. Neubýbaje fe ani na pramo ani na
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(evo, nedaje fe mamití ani máfiněmi ani řečmí
jiný, čím mice profpimal m uměníh, tim
oěenějí a upřímnějí bržel fe miry Chriftowy,
tim ftatečnějí bajil, tím horlitvěji $lafal, tim
mwěblafnějí rozffiřoal ji. Býroalý přítel a
učitel jeho m padoletftmi, nefifaftup čociu$,
počal fe lloniti © bludům a roztruficmati je:
naš fm. Gyrifl nedaf fe ale oflepiti ani přa=
telftoim ani učenofti dytrého a mýmlumného
tohoto Dmořana. Drže fe fam přefné míry
Chriftowy a tuviž učení fm. Čirfwe, fnažil fe
býrmalého míjira frefo ubržetí při prambě, a
bneb při počattu obrorátiti od bludné ftezfy

jeho. Je fe ofmělil Gociu8 rozblafjomati blubds
ně učení meřejně: neoftýdal fe Cyrill též mes
řejně oblafiti fe proti němu; on fe jal učenou
habfou potýfati fe 8 nim. Pobif fice (nadno
předzmidati, je tafou měrou u f$ocia láffy nes
štffa: on ale byl hoto, raději nenámijt jeho
umaliti na febe, než aby fe zproneměřil prambě
wirp Bojí. — fa věrným učenifem C$hrifto
pm, nedbal o rozťofie, uebbal nic © hobnofti
a flatfy tohoto jměta. be (e mu ji z uzna«
(ofti za odměnu, téměř nafilně, podámalo, ftastečněpobrdnníjimi.| Milébylomušímos
byti na famotě, melifou měl [afn £ duchomní
nu rozjímání, f modlitbě, fu fnihám a můbec
f učeným pracem ; amfjať nab fo nabe ivffecřo

tvážilajemuúčínud, nennamená sa.Zalfa £ Bohu pronifala mffecy jeho číny a
láfta £ bližnímu byla orocem prave teto [afhy
Boží. PBoťojnéa pohodlné živobytí, mílé fivé



5%

fitubie a fniby, tiývu frmou famotu — matfu
t mlaff, lomem toffecfo hned pujtil mimo febe,
jať míle mobl přifpětí £ rozffiřomaní fr. eman:
gelium, £ rozblaffomání pramdy, fn zimelebení
Útefve, £ utrorzení frálomftmi Bině; on byl

botoro jiti na fraj fwwěta,jaf mile fe MU Ns
ffntta přiležitojt, duffe lidjře ziffati Ghrilu a
přimoditi fu fpafent. Dalefé cefty do nezná“

mý frajín, tiftreré nefnaze a nebezpečenftrvt

ne narodp ta polo dimofýmií,žadné nátiffy
a těšťofii neuftrafiily dufii jebo, pofud fe mobť
nadíti, že tuby přijpěje £ rozffiření fralomitmi
Božího. Dmadcitileté apofitoljřé práce jeho m
Ronftanfinopoli, na brooře fnižat Saracenifhý,
m Korfuně, u Sozarů, mezi Slomany ředďfopmi,
u Bulharéio a pofléze na Moramě nad Dunas
jem i 10 dolnin Banonjfu jfou toho rvfjeho
nejlepfiim bůfazem.

A jaf ochotně a platně pomahal lidem imčajnoýamezdejíhýnehodách!| Kdyžbyli
Rozaří oblehli jitčé mějto blíže $orfunu na
břehu černého moře, firojíce fe dobytí, zloupití

a bej pofvby i zapálit je, (r. Gyrilť nemaje
jíné zbraně mimo důměru L Bobu — (affu £

libem, pofpiffil do táboru polodimého lidu a flos
mem laffy, — profbami fiopní šabráníl cízé,
neznámé frvé bratry. — A jaťfoh barim, jafos
vé odměny ryžádal fi u fagana Rozarffeho,
a pozdějí u fnižete $ocela“ — Bro febe nes
příjal ničehož, ale roffeýněm zajatým z pout a
ž poroby pomobí na jmobobu, pomobl bo mlafti.
— A taf zajifté počínal fobě (<. mudrc m
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fažbé podobné 1 jiné případnofli. © rýbody
a profpěby čafné fam neftoje, přal je jinnm
pofub tim netrpěfa bnffe. Medbaje o febe a
o zifř tohoto fměta, žil Bobu, žiťbratřím. Bůb
byl mu iffecfo; fláma VBožta pára bufir byla
jebiným předmětem touby a citem (fnaby buffe
jeho.

Arffaf mnfili bychom dlouho a mnoho
mlurmiti, foyby fe tn měly tozneffené ctnoftí
jeho poněťno mypfati a obftojný, af nebim bo
fonaln obraz nýjlechtilé pormahy pobati. Můžem
ale fměle a fratce řici, že by fe m demátém
roěťu po Cbrijtormu narození málo lidi napočítalo,
fbož tať (měbomitě užímali barům Duda fiva
těho, jaťo náš fmaty mudrc. Ano, fnabno
balo by fe proměfti, je oněd čalům zřidřa
ftern blafatel míry fřeflanfřé tať dobře pocbo=
pil, tať boťonale poznal, taf měrně, fivěbomitě
a blabodarně fonal fivé pomolaní jaťo Cyrilí.
Je mfjed jeho řečí a čínů myfiitá, že mn
byl fiv. Bamel mzorem, meblé fterého- fe řídil,
ufilnje mfferfo ftati (e mfjedněm, aby meny:
štffal Chrifin. Tim frafnějíji přitlab zůftamil
ctitelům fivým: faždbn nanět fe tím lépe nafle
bomati Chrifta, čím fivěbomitěji fobě fiimati
bube filepěji jeho.

A tu již měli bychom fe mýjlomně zmí
niti o záflubach, řteré má fimatý Cyril o
narob naš. ež nejnadný ač milý byl by
to úfol, ropložiti a oceniti mnobonafobné tytozájlubyjeho.© Zatimalefterýupřímný
Woraman, Čed, Slomář nebo fterýfeli jinýSlomanjihnezná?© Raždý3našmiles
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rád a woběčněpřiltvědčí, že uení na froětě pro
Slomany mětfjiho bobrobince nab fio. Oyrilla.
Ou uvebl národ náš bo lůna Cirfme ivaté ;
on učini( přebín nafje ony bohorodé této ma

teře; on umebl je bo fpolečnofti třeltaufůch
nárobít. Největíjí dar Boží, mira fatolicfa,
poban jeft nám obzlafitě jeho rufou; bez něho
nebylo by bez pohyby fTowanffehopíf:ma na fmětě,

flowanffom jazpřem nezpimala by fe tať brzo pří
fnžbah Božid lama $ofpobinoma, nemelebila
by fe laffa Otce nebejřeho; nafje nárobnoft
byla by fe 8 jiným, a to 8. šaloftnějífim ofu
dem potťala, 8. taforobin aji, jay jině národy
Bolabfié adivatil. Nejřou-li to číny, bijtojné
rděčnofti, úcty a lafín fažbého Slomanga fato
licťčho po twffe měty“ — Mu to ale juj od:
poročbíno ffutfn. Jafluhy fw. mubrce uzná“
ivaji fe po mfjeh. frajinád a mlajteh naffich,
ušnalif je hned za jia, mnohem twice paf
po fmrti i papež Stunftp i roffecfa Girfei
fatolicfa.

S. 13. Sw. Cyrilla pohřeb.

OBděčnýfon rad mí poměbomoft, fde jeft

brob m YBinu selnulého otce. A taf přiroze:
nou měrou obliží a taže fe Moramau, Čed,
Sloman, fbe pohomali mrtvolu fmatého otcenafjeho?© Režpodimnýmfonbemařízením
Božun hrob fm. Gyrilla mufme blebati m
Jtimě, mezi broby fio. mučenifim, blizťo brobn
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(m. apofitolům Betra i Bawla. — Že m Římě
duha oderozdal $ofvodinu, naznačil tafořťa
Buh fam, fde maji ležeti fofti měrného jlužeb“
nífa jeho.

Sotma je fe totiž m Štině o blažené
fmrti rěrného lužebniťa Bině rozuefla poměít,

jemil je mffide frdečný zármutef nad welifou
touto ztrátou. Bapež Adrian fám ttaral fe
o to, aby tělo tafomébo fivatého a jlamného

muje 8 wjjeliťou poctimojti pobřbeno bylo. „3
melel mfiem Atefům, jišto fe toho čafu wmAi
mně sdrjomali, rowněj taf jaťo buhormenjtou
Štimitemu, oflarviti pohřeb ten. "Knějivo[idVejili(emnefčijnémmnojftoi.| Wyficfní
Čněji, Držice mice rozjaté m vufou, zpnoali vobřebnéžalmy.© *PriwoDbyltaflamny,jafo
jej onoho čafu (am tolifo papež Štůnftý mímal.
Soyž fe topfonaly pojmitně obřady pohřební,
měla fe omfjem ulošití mrtvola wm probě. A
tu je ufázalo, še Dodlá požujtaly bratr. tělo

fimatého w Bin aefnulého bratra odmetti ods
fub. Mě £ tomu [mou příčinu. Vaffamá fta>
říčtá máti w Soluni, vojžebnawajíc je 8 fony

mými, fbvš oddázelí na Woramu, šawaznla
je totiž, aby 3 ui ten, Útery druhého přečťá,
tělo mrtměho bratra fimeho wmcizině nešijĚaidV
mal, nýbrž na zpět dJ mlafti přinejí a m fla
fiteře mezi bratry podomal. Této žadotti fivě>
bomitého bratra a projemené toulí frdečne bos

bumilé, m;dálené matíy nechtěl— nefněf odporos
matí dobromyjlny papež Adrian: on fwolif.
Ste tať pomolní byli biffupormě a Čněži záromeň
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s lidem řimffom. Ti officční ozmali a opřeli

fe proti tomu, Dámajíce na jemo, jafowmeúcty,

pe a láféy fimatý naš bdofábhlu niý.Sobil mnohé země,“ pramili jfou £ papeži,
„Bůh fam přimebl ho fem— zde dufji jeho po
žádal, abe flujit Cežeti jemu, jafožto mují ctiho=
bnému“. Tafto mlumilo fačijtmo, taf molal
i Cid. A fpojenému tomuto odporu Sřimffého
tnčsftma fiv. otec nemoba obolati, pramil We
thodiomi: „Sá fam bratra tmého podomám me
foém hrobě, m rámu fm. apofitola Betra.“
©m. Method mida, an f jidofti jeho prmní
ro Štimě již nifdo nefmolí, topprofil fobě alpoň
tolif na papeji, aby tělo milovaného bratra
Gorilla m dramě fo. Klementa poýománo
bylo. B tč žabofti ftalo fe cele po můli
tozneffenému bratru. Zělo fw. Cyrifln mlože

no jeft do tozdcné rafwe, a u přitomnofti bi
(fupům a fněží Jtimffhd pohřbeno jeft po pra
moč jtraně wWoltáře w. dotčeném drimě fm.
Klementa. Rade hrobem namaloman jeft jeho
obraz, a. Rimané počali fe mobliti u něho

dnem 1 nocí, milice a ojlamujice Boba, fte
růž taf oflaruje nnuje, hledající lamy Seho.

U taf Bojím řízením, „Datrným foubem
Bině m Rimě jíou podomány Bofti předního
apofitola omanfinh, narodův, půmodce (los
wanffého plfina. %B tom aroněn mějtě, fdežto
priwní námějtef Pina Chrifta boljeť foruny
mučeni: dofahl též i náš promní apofftol
a požehnanýučitel míry Boží zajloujené fo
runy a jlaroný nalezl hrob. Reni-li to zřetelným
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znamením© tofjemunárodufloranffému,be
Ilufit blebati ftřed a obnifřo jednoty třeftanfté ?
Reni-li ulrytý tv Šimě brob fm. Gyrilla upo
minfou na frafnou tu modlitbu, Iterouž fiv.
otec náě, umíraje, ro poflebitich ofamženích Al=
mota (mého iefitě Boba ptofil o ujjednocenofí

jib u míře? — Dejš to Bub, aby faždý
Sloman z jebné, a laždý fatoliť 3 brubé firany,
£ frtci fi to náležitě brati uměl!
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Čáftfa drubá.
———8 ——

„8.14 Sm. Alletbox učiněn bifkupem.
Máwrat jeho 3 Tima.

ABypifujicešimot firalrh bratrů naffi
apcfitotfiredh, po tu dobu blamně a obzlafitě
8 mladfiim Cyrilem jíme fe cbirali. Reftalo
fe to ale nod proto, je jafoby fr. Methed pofub
nečinný tvedl žimot: ale je méně nám o něm
jeft potočbomo. Peta ztramená to tlafiterntfamotěnamodlitba,| rozjímanícha1jiných
praced duotoníc, před Bohem nebyla zítra
cena. Bobyt jeho prioní mejí Oulhary nezda
fe, že by byl dlouho trmal, ačťolijím laně
urycleno jeft mitězfimi fřefřanfté Iotry 10 ONOM
natodě. dyš paf byl 68milým bratrem fora
Gyriflem toyfjel na bilo apofftoliře mezi Worarvany,obyčejnéprácebýmalyfpolečne.© Při
půtťach a +pore, jafoméž fe wedly u Rozarůma.mBenatfad,mimalomffem© mýmlurmný
mladfjí bratr Gyrill floro. do by fe toffať
domyfilel, šeby (iv. Method m taforvýů při
padnoflech bymal nečinným tolifo poflufačem,
nemálo by fe mplil. Mynifalsli Čyrill obněm,
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byftroflí rozumu a mymlutonofii: odznačomal

je Method netvfjednía důftojnouporot otočblafnou buragnofit a flatečnofii. A tim fobě
myfivětliti možid, že Cyril m Římě námitfy
proti ofočeným fřimě nomotam odrážel, a Mer
thob o zřízení notvé (pray cirferní 8 papt=
šem jebnal. Poťud fe nemýlime, prámě tento
va; powaby byl bez penby hlamní příčinou,
še (o. otec Adrian damyfilel Wethodia učiniti
prvnim arcibíffnpem nome Čirftme Moramffé
a pedřiditi jemu Cyrila. Smrt mlabffiho še
(m. bratii orefíem šabranila na čas promebdent
blahomyjluteh zamětino papežorrd. Sm. Me
tbod zuflal tu fam; celé břemeno prací apo=

jitotfiná hlavně bolehlo naň, a tudiž tafé vd
té dvby o něm folifo, o pracích a trudech jebo
mlumiti Dudeme.

Sn. Melhod prdomal, jafž prameno,
milomaného bratra Čyrilla m Aimě. Maje
na myflí dilo, jez mu uložil Bub, a nemoha
špufiiti 3 paměti pojlední projby umírajícího
bratra ftvého, neměl mw.ímě již ani ftáni.
Srdce jej tablo na Moraxu £ filechetnému
Roftiflamu a £dobrofrdečnému liduflomanffému.
Čeft, fteraž fe mu dala od papeže, a cožtoli
jinaf DH fe na fivětě,měly uněbo menffi ceny,než
jmata prace, jaformaž Do při zivěflormaut flora
Ghriftoma čefala na Woramě. Nej, bohužel!
me mlafled flormanfipd naftaraly šatůn jiné,
fmutné čafp. Roma, frmama mojna še foufed=
nimi Němci počala zuřiti na ufed firanaů,„aEzlémufdploralafefonci.| KnížeRos
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ftiflato nechtěje býti poplatným manem. cífas
rů- nemedých, bneb ob mladofit we z celk
bnfje © to fe zafazerval, aby Moramanům c

brubým Slomanům m foufedfimi otvfjem ( ne
budoncí Ivěfy pojiftití mebl nevbivifloft. Př
tatomém fnažení razila nemyhnutelně fofa ne
famen. B němecte řifjí byli by rádi frajiny
flomanffé potladalí za přijluffenfimi cífařířé fo:

TUNY, fnijata za maky a Warvd za pobrobencejeji.© Zafemwětomyfilénft,nahledyafnahy
protirvily fe ale nanejtvvě fiatečné dujji fnižeteMornnfiého.© Rofiiflat,nedbajeanefiojec
cizi, rechtěl též zadati (vého, a protož po celt

jioot necbroženou myflí bájil famoftatnoft řífje
morarfle. A za ton. přičinou trmaly těměř
uftamičné tválíy mezi ním a Němci. Tafuto
vojna mypufla tež r. 868, pramě toho čalu,
foyž fe byli fivati bratři nafji zdržomali m i.
mě. 2Bojffa němecfa zaplatila flvrvanfřémlafti.
Zebdejfli fral tudmtf mírbl fám doMoravy
8 nemalou moci, bez profpědu bojuje 8 Ra
iflavem neméně opatrným než brbiufiým. Taf
ufjel teměř rof. Obě firany rftaly a firojilyfenabuboucileto£tužfimubojí.| Roftiflar,
bojim fe 6 druhými Slomany foufednimi: 8
Čedbo totiž na zápabě a 6e Srby na půlnoci
palné febral twojffo. 2Běrfi mffaf měl frál artfařCubwif.| Rozdělimjenatřimwelfézaftu=
py, ze tře firan ndeříl na fpojené Slowany.
Joramané ubýbali fe opatrně bitvě, uftupujice
bo bornatějíjíc frajin před nepřátely. Rozděs
lení 3 počatín zafiupomé němečtí, nemohonce
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tafto mic pořiditi, (bluťti fe m jebnu filu a obs
lebli flatrné a nad jiné peruějífi mějfto %Bele
brab. Wfferfa oťolní frajina obrácenajeft ob

"nich m žalofinou poufit. MBelehrad ale 10;bo=
romal i odolal fifaftně mocí jejich. U wojfftě
němeccm naftal neduflatef potramy: mužflmo
1 foňíhvo nemělo pice: frajina popleněna nes
mobla déle žimiti tafore zaftupy libftma. A
tu Morarvané, mídouce fivou bobu, počali ze

mfjeh firan udatně dorášeti na nepřítele, a
ten nemeoba je, ua počet labíft,t, přiměfti £ ves

tifé, rozhodné bitvě, nemálo a Zyto nebody přinutily 9ěmce, še pojleze 8 nepořízenou,
fpolu pať t 6 mnofou welifou ffflodcu domů
fe obratili. Stral Lntmif, widba mfjeliťe ufilí
vé zmařené, 8 Roflijlamem učinil poťoj. Tim
to pofojem uejifřal cifař ničehož, utnobo ale
Roftijlam. Bo čem toužil od mladofti po mfje=denjimoť,doftalofemu.| Moravanéuhajili
bobyteu fameflatnofi zemniot, anobrž dos
fabli uzuaní cífaře němecého.

WMezi tim, co fe tyto měci daly, nebylo
ormfjem možné, narrátiti fe do tvlafti moram:
fub. Ra fvarém bojifiti, u profiředblufu
dirocfe alfy, nelze-6 projpědem blafati vivo
pofoje, wíru Ghriflovu. Rezda fe teby prambě
nepobobne, je omfjem, i byť nemoc a fit fm.
Gyrilla m tom nebyla zajila, by fm. bratři
byli je juž za touto příčinou buĎ po Ddelfit
čas to Římě zdrželi, aneb na čaě jinamfe mufili
obrafiti, Fdež nezuřila malfa. Rafou frajinou
byly mlafti fnijete Rocela, fterýž byl prime ji
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frbečnou láffou zamilomal fi. apofftoly naffe.
A prámě dobrofrdečný panomníf tento nemobl
fe jich ani dočťati. Že fenenatracomvali £ němu,
rypraivil do Šima obzlafitní pofelftmí£ papeži,
šabaje fnažně, aby béle u febe nežabržomal
milomaného Cyrilla 1 Methobia.

Yatrna tafou měrou borltrvoff fnižat j[oman
(fno profpěcdmíry řefťanfté nen.alo těffilafr.
otce Adriana. Nebylo nffať potřebí dolehati naň
profbami, aby Sloranim Ganonflpm nezabr=
oral u febe apofitolftého Metbodia : cn fam
šnal imfofou cenu fi. muže a bobře znamenal,
čím býti má mýtečný užebníť Boží národům,
fterež bvl ačáftí již obrátil na tru. Š nemefiťal
napfati řádné lifty fu fnižatům flovanffým: Ro=
iflawemi, Emwatoplufemi,Kocelori, a dotčes
něho apofitola tvypramil na oratou. Ufta=
norviť paf tehdy Metbodia za učitele, za biftupa
tvffem oranffým ftranam.

98 památných liftech těchto,fteréž měl Method
oddházejez Jima, fehroaluje papež horlimoft Entžat
naffich o rozffiření míry, a děfuje Bohu, „jená jím
uťázal, že netoliťo wěrou než t blabýmí ffutfy ho
dno floujitiSemu.“ Ofěbčuje paf,je „zťujtmWes
tbodta, muže doťonalého rozumem t pramotět=
ného co fyua (mého ve ftrany jejích pofila, by je učil,

Jaťoj o to profili, a taf aby hodně namyfii přiťázá=
nim Božím. Baroweň podotmfa fiv. otec ařetelně,je
potrordil užívání jazyfa přirozeného flomanfřého
při mffi fivaté t jiných obřaded cirfemních,a proti
ruifům prarody jafož t bancům fnih pofvatných to
jazyfu flowanffém brozt foudemí pofutou Čirfwe.

ó
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Dam pofléže mýftrabu před tafomýmito (idmi,jišto
jfou mlcia ne omce,“ fončí (iv. Otec trafnými
flory: „2By pať, děti rozmilé, pofloudjejte učení

Bojí a neodorhujte příťázaní eirťeronicý,abyfte
(bledaní byli co prambimí ctitelé Boží.“ 20)

Sr. Method, maje již m rufou. tafoma

Ke fiťaftněbofiel fe tnižetí malomoratv=fřému Rocelomi na Wogburg. *!) Zádouciny pří
dodem a dofli fratfpm pobptim na dotčeném
hradě, štiřal ji u vět jejitě míře než prmé
naftonnoft a laffu borlivébo fyna Girfive fivaté,
jafpm byl Kocel. Satim ale dofily do Sol
ohradu šprámy nemilé o tom, což fe wmRimě
bálo a nyní m Woramě naddunajířé i mmdolní

Moramě me futečnoft umozomatife mělo.—Jr
cibiffup Soluobrabffy neobmefifal bajiti prama,
fteraž po předci fireh přičital Tobě Č oněmfrajinámflowanffým.© Režmarnébylymtom
oblebu fnaby jebo, udržett m moci fivé a pob

pouentoim molafiijibofloranjfe.Neflamá na to bezpečných frvěbectmi bi
ftoricčn, co m té těci bez odfladu před fe
mšali mw Solnobradě. — Možná fe ale 3

ofolnofit jijtých dofouditi, še fltžnoft o to ga
balí omfjem i © cífaři i © papeži. Než fiv.

otec předťem již obradil fe proti ftižnoftem ta
forvýn. Přede mím byly žádofií fnižat flo

wanffpdy flufiné. — Mimo to melely potřeby
dudotní celého národu a šadouci profpě
viry fřeffanfié, méně ffetřití narofito , jež foběčinilitělíjednotlivci.© WBstoravěnadbu=
najířé ormfjem položily fe prwní počatfy a jafo
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zářiady círhve fřeflanfřé 8 němeďé firany. Než
nebyly fo leť $atrné a nejíjié počátív. Bra=
mými zaflabateli a rozífiřotvatelí círfme fřeftan
je byli — Gyrill a Method. — Čo fe pať dbo=
týče prama biffupino Solnohrabdffych me mla
ftech Rocelooý, prámo to nebyle, jať fe zdá,
pofud čadně ztorzeno papežem. Ano, frajíny

-ty náležimaly drubby FDiffuyftví Smyrnienffému.
Stolice tato zafjlá bouřemi a běhy málečnými
při fičbetání nátodům, případla po círferoním
obyčejí a řadu £ Rolicí o. Petra m $Stimě.22)

Sm. otec Abrian, roztvášíto to roffecto fivě=
bomitě, uznal žádoftí Roftiflmvorwmya Rocelomy
za fufiné a fpafitelné. ©%obnotvil tedy zafilou ro

Baunonii ftolici bifřfřeu fm. Anbronifa: a
obnomené biffupfirví odewzdal fv. Oethodiotvi.
Obnomením flarobrté této ftolice Viffupiřé ne
tmtníf ale papež fo. Methodia na jedno mífto
mdzati, nobrž rozffiřil a pemnif meze apofito[=
fřč vole jebo. 2Běhlafný Papež Adrian zajifté
dobře nahlížel, áe by aťobvvé fowanffti a
žádoucí tozijiřomaní tity fřefťanffe mezi nimi

omfjem tin: trpěti mufili, fdyby fe fw. Method
na jebno tolifo mifto mázal. A protož talé

dřeteblně roplínul, še apofitolffému tomuto mu
ži (praivu duchotoní me tvfeh těh firanádfloroanffýdobemzdama.| Rezbýmvalolečpofiě
titi a pobřibiti fv. Methodiowi biffupy, a ftolice
metropolity na Moramě byla utorzena. To
mffať obdložiti fe mufilo £ přífitim čafům, až by
oddomanci Methobiomwi dofpěli £ důležitému

úřadu biffupffému. Sro. Method, pořibio šatim5



100

fifaftně, což fměřomalo fu profpědu milované.
bo libu moratvfřého, pofpiffil 8 Dobrou nadějí bo
mlafti naffih. %efa (obě požehnání, ubezpečen jfa
obranou fiv. Otce- a maje ob něho lifiy fu
fnižatům flomaufflom, nabal fe fm. muž -apo
fitolffo, že fe mu přeftanou činit přeťažíy a nes
(naze m bohumílém dile jebo. Je fe fráfné
naděje tyto neroypluilh, fned fe ufaže.

S. 16. Sw. AWletbodďw nowyd protiweu

Awid.

Sm. 9ethod, namráceje fe zŘíma, ovfjem
nejprmé fe SRocelomi fe obratil. Přidazeje
paf 3 Stalie me flomanffé ftrany, blafal
mffjube flomo Boží. Nebyla práce jeho nadar
mo. Kamfoli meffel do měfta Či mm dědinu,
reffiďfní libé 8 rabofit mitali a přijímali bo jas
fo aujela, jafo pofla Paně. Raš fivaty mida ta
forvou borlimofť bobrofrtečneho libu, tim borli
mějí učil , tim fnažuějí uterzomal ochotné po
flucdače fmé u míře. ODoffel pofléze i na hradRocelům.| Saffetualepotěfjilarozradormal
dobromyjiny Eniže, fdož pročetí lift papeže Adri
anal Ou í celá rodina jebo rozplařali fe ta=
boftí, je fe mpylníly touhy a žabojti jejich.
Jediné co jih pří tom zarmoutilo, bylo to, žepotleuftanomenípapežomaMethod| nebube
meci u nich fidliti uftamičuě a fm. bratr jeho
Cyril že fe odebral ze fměta. SJatim ale
muž Boží neuftamal bnem ( nocí toyučomati
[:oěřené mu ftábce duchovní, filou Boží je



101

utorzuje, je fe nefli ob ctnofti le ctnofti, profpiwa=
jice me tfjem dobrém. „3 otmiraly fe očí flepýůý,
wece ftart životopifec, a uffi bludný a jazy
fomé učmýh blaholili flamu Boží. Ufy, ftes
rýmiš byli prié jertroy tojbámali zlodubům a
tudiž na tffeh míftech pramému zlořečilí Bo
bu, těmíž ufty pať 1 běti jih rozumné a nepofifmr
něné obětí flujebné tozdamali Bobu za míjeďen
fiět. Ra fažbém míftě oflamormano Boba nos
mým jazyřem a nárobem, jemuž fe byl objemíl
fazatel, apofitol to norop. Method zajifté, fivitě
jafo lunce, zabaněť mlhu neměbomofti a blabýmfmětlemfrbceofiměcomalmfjeh.| On8tihos
tt, fIadfofti a laffou tofje f fobě naffonil, a
Girfem ofrafilil příněmi a zpěrmybudhomními* —
SBobyl paf Method na dolní Moramě tebbaž
jenom potud, pofud nezařídil fprámu dudoroní
m obnomwenémbiffupftroi fr. Andronifa. Uftanos
mim tu, čebož bylo potřebí, fpěchal odtud dale
bo Welfé Wřoraoy f Roftilamomi.

Rež prámě na melfé Moramě nebylo mu
dano bloubo pracomati 8 potěffením. Roftiflar
uvital bo tu otfjem 6 radofti a 8 iefelím
pročetí t on bůležito (lift papežům. To mffaf
bpla, jať fe zda, poflední radoft, popřana Ro=
fiflamu na tomto fiětě. Statečnp a znames
nito panotontf tento mynifaje zároiveň co měrný
milonnif narobu ico upřímní, oprambotů (pn
miry a Girtwefřeftanfřé, pří fonci žimota fiého
padl pojednou 8 topfje mocí a flarmy (mé. Mad
to paf mimo nadání octnul fe tw rufou ubla=
mnid, rozlícených protivnífů fmpdh. Taf ne
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flaléaúejiftéjeftfitěftičloročťa!© Čomffaťpři
žaloftné změně ofudůrm Roftiflavormýh obzláfitní
boleftí naplňuje frbce, jeft otvfjem ta ftrafiná
ofolnoft, že byl fam přibuznýfynomecgeho,Sas
topluť, fiiechetnému ftrýci fiwému půmod a ftrůjce
aťazn. Jběblo fe to způfobem naflebujícím.

Bobnifamý a ctižadoftimh Smafopluť byl
ob něťterého čafu fnižetem na Nitře m Ubřich.
Jej rorýní moc jaťož mwcelé řiffi taf i m tomto
fnižectiví zůftamala při Rofiiflamu. A to fe
nelibilo Smatoplufomi. Mepofojný bud mladého
fnižete bychtil po mětfii moci: on fi přál zmocniti
fe wláby nad celou řífjí moramffou. bo
tvflaf rad poroučí, nerad pofloudá. Taf bylo
u Smatoplufa. Cbhtějefam býti pánem, jen 8
nelibofti a 8 nelvoit podrobomal fe rozfažim
filecdbetného firbce fivčho. Reufilef to zrafu
oftražitěbo fralorvice RKarolnanna, fterýž m po=
braničných ftranac říje němecfé, i to upnějíít
zemi raťouffé , mladí. Rewole a mznifajicí
vůzníce w famé rodícě fníjat moramffýh pos
féptormaly žádoucí přiležitoft £ mymebení Dam=
nod úmyjlům a plazi. 3 počali jfou mladému
tnijeti nadchazeti d:tčený Rarolman a nábončí
jeho , lichotice a flibujíce pomeci mu fu mlabě,

po fteré toužil. A to Siatopluřa ftrhlo pofléze£nefilechetnýmčinům.© Dáwajeufebemifta
přípowěběm dofamadních nepřátel, počínalod
fiupomwatí od ftrýce a vřatelil fe 8 nepřately
jeho. Suabdno jeft fe domyfliti, co mwtafé nes
bodě činil — čínitt mufil Roftijlam. — ros
blédaje zamyjly obou firan, ufifomal přede
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toffimobroratiti| Smwatoplufaodzahubní(polfiio8SKarolmanem.| Amffafnadarmo.
Smwatopluf uwažl m naličené fiti: on fe obtrbí
dofonce od jednoty Slomanffé, založené Rofli
flarmem,a 6 Cnižetfhvím foým Nitranffým poddalfepododranucifařovmu.| Roftiflamboleftia
bněmem celý rozpálený nad zrádním tafomýmto
počtnáním, ofiwěbdčilfe, že ce nerbděčnéhobsnomcepotreftatinaležitě.© Mež©AytrůSmato
pluf přelítil Roftiflama.. Ubohy fniže upadl
tm naličená ofidla. Smwatopluf, dajeno ufladně
ctihodného ftrýce, botorfjil paf míru. zločinu
hocho tin, ževydal nefftaftného ublamnin jeho
nepřátelům. Radoft, je touž měrou Doftali Do
tufou muže, fternš byl toliferá ufilovaní jejich
dabržel i zmařil, nedala hrubě. protiouifům

umažítifferebnoftSn tohotoffutfuSmatoplufoma.| Rabi[méfořiflt,femwřelijiou
atamemitého panormnífa Moramficho řetězy, a:roofowedzawezliboDoezna.© Atutřžfo
uvčití jafým pramem, — nad Roftiflamem dvžán
jeft fond. Ja minu, hodnou frmame poťuty, fíadla

fe mu lafta £ lidu a mlafti; za břich počítala
fe újiforoná , neunamena péče o zafomaní fa
moftatnoftí zeměOMorarvfřé. Taf podimně foudi
člorěť, jať mile mu máfině zraf a myjl pofali!
— Šoubcomé Atezeňífti foubdili, jaf jím melela

vaffjeň, a nbiž obfoubili oftiflama — na fmrt.
Kral Ludivif, lefaje fe této firme, nepotmrbil

ale proměnil brozný ten nález. 8 rozfozu
jeho fatané oflepilí nefifaftného flarce, fterbž
obfouzen byr £ pomolnému, a tudiž trapnějífimu
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umírání, zabonul fbefi to neznámémnam fafiteře
němeďém. Jaloftné tyto měcí zběbly fe leta
áně 870.25)

Smutný obrat ofudům Roftiflarmovn
nezůftať bez nemílýh náfledtů při apofitolfiém
dile fo. Methodla. Bábem Roftiflamomým flefla
dajifté Methodiomí, a znifající pod otcomffoujeho
pramou círfvi moramfřé mocná podpora. —
Smatopluf, obdam fe, jafž řečeno, namodůmcifařomiceněmeďeho$arolmana,z| nejebnépřičluv| odmrátil1frdceirufuodMethobia.
Snaduo jeft otffem domofliti fe tu přičín.
Method , muž Boží, změděr, čebo fe byl
bopuftil omamený mafiněmi Smatopluř, nifolineopomínul,fferebnn| zločinmuytpfati,
ufiluje pobloudilého zdrjeti od jiný uejjle=
detnoftí anobrž obrátití jej ma cefiu pofání
£ Bohu.

A Fbo nemí, fterať nemiíla i obporná býma
pramda čloměfu zajlepenemu roafjní a břichem?
— Renamíděl jí omámený Smatopluf, a tudiž za
nemřel taťfé na neobroženého faratele, fivědomistěbopřipominatele,Methodia.© Zanemřelua
muže, učitele, Eněze, fteréhož fi mažil ctihobný
firýc. ebatal fluchu,nýbri ybýbal fe mu.—
Co dimu, že fobě m tafoh ofolnofteh žadal
zbamiti fe bo? A m tom fnaffeli fe 8 fniže
tem nefifaftným 1 jiní fofome Methodiotvi.

Go fe jim nepodařilo u papeše, hodlali
nyní proméjti na Moramě bez papeže. Mujice
roolný přijtup u. Smatoplufa, ( mffeliťou
podporou ubezpeření jfouce u drora cifařířeho,
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obnomili útof na fto. biffupa, uftanoroeného pa

pežem pro mffecty firany flomanfté jižní t fe=
merní m běvalém Pannonffu, ©Smatoplnf je
jim propůjčomal fe wfjemu, čehož fi žadali. On
jím bez odporu tvffelitého toydal do rnfou Me
tbobía pod tou zaminfou, aby fe fpolečnon To;
míumou naflalé (pory nějaťuromnaly. A tafo:
vou měrou přifilo u přítomnofii famébo Sma=
topluťa £ tubé roževři mezi ethodiem a (něži
mí barmorffými. Doráželo fe tu na fm. Me
tbobia, jaf obyčejně, proť prů fe ofměluje, učití
mwČrajině, náležející podfprarou bijffupům Sol

nobradfiný a Pufomffych. Nez (m. Method
fměle a upřímně jim odpoměděl: „By tomu taf
bylo, pramil, a ja měděl, že frajina,, m Fte
réšto faži flomoBoží, pramem nalejí mam pod
(pramu, minul bych ji, bodě a uče na jinndfiranáh.| Než,doložit,mlafttatojeft(tv.
Petra“ — Dal paf fo. biffup náš flory těmí
na froguměnou, je pracuje na Moramě 8 můli
pupežomou, a tudiž že jeft mw úplném pramu.

Rež co na plat! PBaforvffti a Solnobradfiti
ftali na fivém, odmolamajice fe na mpfaby, fteréžbylKarelMWeliťfypředdůdcůmjih| ubělil
orvflem již před 75 lety. Sm. Wethob, mida
tmrdou tu neuftupnoft, 8 fterouž florem faměho
papeže jatít pobrdalí a na odpor fe ftatvčlí
mproťu jeho, uznal za dobré, napomenouti je.
3 četl: „Pofud ale 3 lafoty m horlirvofti fivé
naftupujetena flaré mezebijupítyh vfrefimoop
a bez obledu na zaťony cirferoní nčení Božího

mí zbraňujete: ýraňte fe, af, famice| je na

N
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odpor famému papeží, nezafufite toho zlpm. Nebo
dcete-li železnou boru foftčným probiti temenem,
mozef roam mytece.“ — Ya tuto řeč omfjem tím
mice rogpalili fe profironrci, a prudce naň dorás
žejice, fami pobrožomali jemu. Rež fivatý náš
apofitol, floje tu neobroženě, bez bázně jim odspormidal:| „Prambumluvim“řefíjim,„před
fraly, a neflydim fe. WB mffať čínite zmůli
fivou na mně. Číňte fi juš, co mám foli libo.
Nejfem zajifté lepfji těch, jižto mlumice pravdu,
mnohými muťami pozbyli žirmotatoho.“ —A tařým
způfobem rofila rozepře a bněm tím ivice fe
zmabal, čím méně bylo možné, něco podflatného
z druhé firanp namitati proti důrazným flomům
a bůftojné obraně Methodiomě. A-tu i vas
topluf, těje zajtamiti půtťu, jal fe na polomic
upřímně ale těž potupně přimloumati protíroní=
fim: „Netručtež mí tolif meho Methodia, nebo
již fe jaťo při peci upotil.“ —%ež (flomata byla
jenom jaťo u mitr hozena. Sm. Vethod pos
roffiml jich fobě a dal ua frozuměnou Smatoplu=
for, je poťud by těl fobě tropiti jery, bylybyomffemnemífiné.3bifněmu:| „Glevlá=
oyťo, libé potfalí mudrce fpoceného. I řeflí£němu:Pročfepotiš?| Ratoiwecejímmudrc:
© brubou přel jjem fe dafou.“ ——A flormem
tím oftrým prámě topznačil Method fvé protinify.| Remohoucepramen,uftanomilijfou
tito lidé zbaviti fe nenamiběného Methobdiafrimdou.© Bouživfjepřiležitoftia mocifobě
na ten čas propůjčené, jalt jíou fwateho muže
apofitolffeho, a jatého zaflali dalefo bo Bamor,
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fbej jej půl třetího rofu (od r, 870 bo 672)
brželi u mazbě.*“)

28 nemilé této mazbě, ftal fe jim. Methot
jafo ffutečným mučenífem rozneffeného, Bobem
uloženého fobě pomolaní. Rež Bůb jefi ochran
ce jvýh měrnný, a třebaě by čafem bopuftil
na ně tějťe nějaťé utrpení, nedopuftí nifby, aby
(nad mzali zfazu ; fratfé utrpení čafné přivodi
tolifo £ mětjlimu oflamení a blahoflarmenfiri.
Nefpif zajifté ani břímá ten, fterýž oftřiba
Sfraele, a mocná jeft pramice jeho f zahaubení
a fu potření nepřátel. A taf bylo i u Me
thodia. Bůb mzbudil měrnému fInžebnífu fimémuborliméobrance.| Bylifjiminížeocela
Rimffy papež Adrian. Dotčený totiž panotonif
bolnomoramjty m Ubříd, fternš, jať jíme již
na boře mmiděli, 8 tafomou wřelou obbanojti
fonorfřou byl fobě zamilomal vodtečného apo
fitola národu naffebo, zanefí m té měci žalobu

bo Říma f papeži, oznamuje otci fřefťanftma,
tterať nenáležitě nobrž i hřifjně (fe naříáda Be
fv. Metbodiem. Je žaloby tě myfiwitalo záro=
mweň,fteraf fe ufiluje o ztenčení prám, náměftfem
fw. Petra přířínutůh uomě obráceným Sloma
nům. Sw, otec Adrian znal a uměl dofonalecenitizajlubymužeapofitoljřého.© Dozměděm
fe, co mu činí m Rěmcid, nemefiřal pfátí bů=
třlímě £ řečeným protivnifům jebo, broze jim
fletbou, poťud by zajatého běle dráeti těli u
mazbě. A to pomohlo. Poflamiti fe tmrdým
čelem proti papeži, uezdálo fe nifoli rabdno.
A taťf propuftili fiv. Methodbia ua fivobodu.
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Báromeň ale frozilí jfou rožlicení šáftupcorvt
geho Socelorvi, že, byť fi měl u febe milačťa fimeho,
jim fe neryměti, anobrž čafem fropm fám bude
tobo želeti. SČocel ale, nemffimaje fi brubě po=
brůžeť, 8 radofti mital fv. Methodia we fivé
mlafti. Rozhorčeným protimnífim nebylo pafdano,promefti,cožbylizamyfileli.| Jebnaf
zabranily jím netufjené změny na Moramě,
jednaf t furt, fteraž běbem ofmi let, pofud
nim pomědomo, tří z nicd před fvub Boba fpras
medlimého byla boftarvila. 2“)

©o mffať nejmice fe přičilo dotčeným fm.
Methodia odpůrcům bylo to, že tmiděli, fterať
důftojně, rázně a mocně ujíma fe papež Adrian
pronafledomaného jimi norocho Bijfupa na Mos
ramě. A papež popiral jim celfem mffelifé
pramo fu mládě círferoní m frajinah oterzba«
nocb pod fpramu apofitola fIormanffého. W to
fe jim obzlajitě přičílo. Majice za to, je by fe
jim tuby děla fřímda, uftanotmilimezí febou
vffemožně fe bajítí a proti famé Stimffé ftolici
mefti při fivou. Smrt papeže Adriana r. 872
dne 25. dubna přifla jim pramě wbod. 3
fepfana jeft m Solnohradě fniha o Slomanůmnamiruobrácení.© Spiétenměl(oužítina
promebení prama jejíh £ botčeným wlaftem,
jelifož,prý, o ni fněžíněmečtínejpriě bylí bla
falí florvo Boži. Je tvfjaf nebyl profpěchprací
tě fe firany němecfé malný, známo 3 Dějin
cirfermníh. A byf bylí m. apofitolflé praci
fwé febe mice mpnífli misfionářoré něměčti, jeft
na jemě, že tudy nefměla nifoli zfracena býti
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práma ftolice řimířé, pob Eterouž bneb za Dás

něj čajů byly frajiny tyto přijlufjely,a
fteréž náleží mrední fprama mwGírfmi maté
Sa to fe u bora němecého tehbaž otojjem
mnoho dbaáti nechtělo, a protož tafé pobporomal
cifař Ludmif nárofy fvýd biffupům. Než papež
San VIII., naftupce Abdriauům, nebal fe pomýs

lití čečmí a pomáfti tvfelifóm úfilim jejich.
Seznam, oč fe jedna, potrordil (pafitelná zři=
šení předchůdce fiwcho, a ubezpečil tubiž batfji
půfobení (iv. Methodia.

S. 17. Sw. Aethod mwapofitolfke práci.

Sať mile byl fv. Wethod bofahl mobody,
jal fe pracomati 8 obrovřívu fivěbomitofti a(affou.© Wazbaanatifřneumenffilhhorlimofii
jeho pro fm. emangelium. Rebo cvý mohou
boměfti oforvy, jaláře, muťy anobrž i Ermarva
náfilna (mrt při tě, fbož miluji Boha? Sr.
Pawel byimwjat a zamezen do Rina, ž Wwazóy
té pifje ofmědčomal, že není imázano elvans

gelium „ ale že fe rozhlaffuje na famém brvoře
cifařřém.. Cofi podobného mohl o fobě tordití
fro. JNethob. Laffa jeho a borlimofi apofitoljfa
nafilim uevcbladbla. Dobré čifté fivědomi vjlas

šotvalo mu tryfofti mmnermlibné cizině, a MVs
blitba mu fily bodámala m nehodad. — Sovž
pať byl propujitěn, obratit fe bez podyby přede

vfjim bo jižní Morary, rozffiřuje a tozdělamaje
tralorofivi Boží me mlafledh Kocelomyd. B
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frátce mwffať rozífiřílo fe opět pole bobutnílé
činnofií jebo též i na femeru. Morama 1 půle
noční země flomanffé otewřely fe na nomoBobemzmolenémuapofitoluChriftomu.| Mezi
tim zajifté, co byl fv. Method bezběťfy drján
toefi < Bamoři nebo me Štvabflé zemi: zbě=
bly fe me mlafleh Moravffýh znamenité změ=
no, o fterýcb pro lepffí a uplnějíji feznant tafé
í tuto potřebí jeft, něco malo oznámiti.

© jafom (mutným ofubem fe potfal pas

mátný niže Moramffy RNoftiflam, nahoře nporěbino. Němci, midouce Woramanyp, zbamen
vazného načelnífa, opatrné blamn a ftatečného
pána, opanomatí hleděli zemi, prmé než by fe
zpamatomal národ po žaloftné té ztrátě. GÓra
bata, Engelédalf a Wilim, uftanomení
jíou za fpramce země, fteraž měla býti připos
jená £ čífji němecte. Wlabyctimy) Smatopluf
dofjel též flufiné odměny za nefilechetny ffutef
(můj. Nefilaftný tento fníže, Úterémuž zdala fe
býti zráda moftem a ceftou fu wladě nad celon
melifou říji moramffou, octnul fe mimo ná
bání — u mazbě. Němci totiž tozamfje jej fobě
m pobezření, jali a zamezli bo do Bamor. Zas
tové jebnaní minulo fe 8 očefamaným účínfem.
Stateční Moraivané, midouce, fteraf fe nafladá
8 bomácimi fnižaty, prudťfom rozpalili fe bně=
mem proti cijimu nafili. Mfjerfen národ uo=
pil fe zbraně. Slatvomir, z fnižecí Erme pofilý
odhormanec Metbodlům a jeden z privníh Dos
tamanům tyfivěcenný na fněžítví, přinncen
jeft, poftamiti fe m čelo vozhořčeného,pomftalého
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narobu. 9toma, frmaroá vojna ypuřía frutějíjínežfteraťolipřebejjla.© MěmcimtrhliboMos
rain 8 melifou mocí mojenffou : cela země
vffaf ftála proti nim. Chytrý Smwatopluf,
bržaný po tu dobu (bylo to r. 871) mwšajeti,
přelítiť Atěmce. Pofitěftilof fe mu totiž, bobptt
fobě důmwěryjeji, a taf je ftalo, že mu pod
(pramu obelvzdano něco malečného bu, aby
bojowal proti mlafinim frajanům a robářím,
Než Smatopluřowi byly fe zatim m žalaří oči
oterřely. Boznamaje poněťud hroznou minu
(padané fivéneřefti, užil přiležitofti této, aby
fe afpoň 3 čafti očiftil přeb obličejem nárobu

fivého. Ufrozuměm fe tedy potají 8 Moravany,
fpojil fe 8 rodaly na ofmobození ivlafti. U

flamného měfta MBelehrabu, obleženého tehbaž
od Němců, promedl zaměr fivůj. 3 udeřím mí
mo nadání na tabor němeďý, potřel nefipcha=

uou ranou nepřately. Aorájťa u mojjitě jeji
byla melifa: malo fterý dachomwalživot, a to
jenom nectným utěťem. Sebina tato bitva roz=
hobla malfu, vozhobla ofub Woramanu. Wo
ramffá řiffe bofahla poznomu famoftatnofti. a
m fratce i mocí taf znamenité, jařomwéžneměla

ani privé aniž potomně nifbn. Sroatopluť fial
fe panomnifem obnowené této řifje melfomo

ramfřé. Předzmibaje toffaf bobře, je mu naftanon| Erutéboje8poraženýmíaend,
pobmaniteli, oblížel fe po žabouci (pojencih
A tu hleděl přebervfjím fpojiti fe naležitě 8
mojmobou čefřým Bořimojem jafo $ jinými
Slomany (emernými, a taťfto fefilnje moc fivou,
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e mffelifou opatrnofií £ flatečnému odporu fe
dyltal.

dyž paf fe dotčené těcí a tafé bůlejité

brněny daly na Wloramě,byl fi. Methob drjanr zajetí. Senabalým převratem mlady 10 zes
mih flormanffhd přípramomala (e mu zatimpožnomurožlabláminicefu| mzbělámánía
ofazoroani nebejfou rémou miry faté. — Šrvas
topluf, za manšelfu pojato (eftru Bořimoje,
mémobyčeffeho, fatřem timto uperonil přatelítví,
utužil fpoleť bratrfřý, fu fterémuž obapolná pos
třeba nutila Čedy i Moramam. Mino to pos
dali jjou mu ( jiní Slomané odotně ruce fophodbnému| fjednoceníprotinepřitelí(poleč=
němu. A taf joje m čele fjebnorenýdh tědto
náarobu, neměl fe paf co báti ani frale ně

meďého, fterý 8 malupmní mojííh toptahl do
pole, nýbrá i před Dunaj totrbl bo Moramy.
Roťtu 872 přifjlo £ nejedné tuhé bitmě. Sa
topluť ale zivitězil fonečně nad RFarolnanen a
rojířy jeho. Raftamajicího pať rofu 873 jíž nes
myčťal Smatopluf útofu ale fam před Dunaj
yrazil do frajin němecfých.Štěfi málečné mu
přalo. Rralomic Karolnan, feiřeny a obfli
čeny 8e mffeh firan, mufil žadati otce frvébo,
cifaře Ludmifa, aby mu rychle přilpěl na posmoc,poťubbynemělbíbnězahynouti.| Než
otec nemobí tehda pomoci malečné pojfytnouti
fonomi, a tudiž nezbpwalo, leč poťoj učiniti 6
tvitěpnými Slomany. Je mírem timto uzamře=
ným r. 874 1 Smafopluf i fpojení 8 ním nd=
rodové zuamenitě zijřali, uetřeba připominatí.



113

Go fe dotýče Smatoplufa famébo, mufil bo
cífař uznati za famoftatného panomnífa. Záros
meň ale ftala fe Belfa Morama mlafti bů
ftojnoujména — říffe. Ráleželyf £ ni zajifté
mimo Čen a nynějíji Morarvu též i femerní
fraje Srbfřé aj po Děrlu (nyní Magdeburg)
frajiny za Karpaty po Ktrafom a řefu Stryj
m Polffu; — na toýbod byly bory Matra
m Ubříd a na jihu Dunaj branicemí jejími.
A wffery tyto tvelifé a rozfáblé mlafti, fpos
jené fpolu fimloumami fnižat a potřebami uds
robům, opatřené proti cizí mocí, otemřely fe
npní apofitolffému půjobent fm. WMethobdia.

Ya hoře již fe pomědělo,že (iv. Method
přičiněním papeže dlaskáiá 3 tříleté mazby Do
ftam fe rofu 873 na fmobodu, nejprmé fu
fnižeti Kocelomi na meufji Moramě fe udylil,
a tam mezi Sibojlomany balfji práce fivé apo
fitolýřé počal méfjti. Nelze udati, jaf dlouho fe
tu afi pozdržel a fterého čafu před Dunaj dořijjeMelfomorawfféfebylodebral.© Remame
zajifte o tom zpramy boduoměrné, zdali jej £ (obě
poivolal Swatopluf, čili (am o fimé ujmě tam fe
rmybal. Než zda fe, že nebylo třeba molati, fam
mlajtmi frbce tablo, fam jití fázala pomwinuoft.
Sm. Method byl cele podoben onomu nebeffe
mu paftýři, Čternž položil dufji a žimot dal za
omce fivě. taje za to,že jeft mu bobrofrdečný
nárob moramffý odemzdan Ghriftem Aánem a
náměfifem Sebo papežem, nefměl a nedtěl
fvaty muž problémati, nmbrž jaf naftala mož
nofl, pofpiffil opět na požebnanou roli fivou
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od jíhu na. ferer. Laffa tahla ho £narobu, fte
rož byl tať ochotně přijímal floroo Boží 4 úft

jeho, mřele zamilotvaro jej t bratta šemřelého
Cyrilla. Dtimo to byla péče o tento Dobrý nás

rob drahom odřazem bratra, umírajícího m Ri
mě. A fonečně rozumí fe famo febou, je ofcotvffého,Bojim© bufemnabífenéhoučítele
fami Ooramaué olali na Moravu, wolali
nazpět do MWelehradu. Sm. Methob nejměl
tedy bloubo mefifati. ať mile mojna fe ffon=
čila a mír daivital, zamital Vorarmanům tudiž
i blafatel pramebo pofoje, muž Boží, — Methob.

Mimo potřeby duchomuí celého narobu,
zbá fe mffaf pradě podobné, je horliwého
Avofitola Gbhrifloma tež ( jina duležíta rvěc pudilapředDunajnaVloramu© Myflímepéčí
o dufji famého frale Smateplufa. Zězce
probřejiií fe Smatopluf na firocí fioém Yo
Řilamu , tvpdam jej zajatého bo rufou nes
přáteliřých. Sm. Method znal blubofou tutoránuiwefiočbozníamdufjitralowě.© Amffať
ou měl též na pamětí, že 8 nebe Syn Bojí
přifjel na zemí, aby blebal a (pafil, což bylo
zabynulo a zůjtavil nam přiflad, abychom nás

fledujtce filepějt jeho, toffemožnou laffou 3 blu
dům a břichu hleděli romivoditi bratry fivé.

©m. Method, jfa toho pantětlim, uečefřaldají“
fté, až by jej fam frál zamolal £ fobě. I při=
blížil fe jaťo otec £ Smatoplufomi, aby flomem
věčné pramdy Božt hlubofou ránu. oterořel,

myčiftil, a pať zalil, oybhojil jí olejem milojii
Ghriftomy. Bofub neflame na důmnění, neži=
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ftalafnabajehouatenčašbez| profpědu.
Swatopluť fiel do febe. Co naš £ tomuto do
mnění přimvobí,jeft orvfjem oťolnoff, je fe pramě
těďh let 8 Methodiem ftv. potfawame ua bivoře

frálowffém. Sm. Method, tento neohrožený uit
(otonif praroby, maje w nenárifti pochlebnictmi,
8 tíží byl by ziftal u drvora frale, Eterýž by byl
nedbal a nedtěl fmůti 8 bdufje jmé: frem a

fietbu oflepeného, zabynulého mw žaláři dobro
dbince. Je fe mffaf 8e fwatým Dethodbiem na
bmoře Smatoplufomě toho čafn potfamaine:

dobré to bez pohyby jeft znamení; n ěbauehže fral foma Vethodioiwa £ frbet fi bral,
poznámaje tějfou minu fimou, (frouffeněji jeteti
počínal.

S. 18. Sw. 4Hethod apofitol národu čefkeho.

Vitězftt Smatoplufomo a pobýimáníMe
thobiono na bmoře mocného frále mormujfébo
nemálo přifpělo £ rogffiření a utmrzení mírytřefťanffemelaftechflowaniiýd.| Předemffim
boftalo fe tuby čejfému nárobu fivrhormaného
dobrodiní a newopflomwnémilofti od Boba, totiž
miry fřeffanjře. Raftrojem f tomu ftal fe
Smatoplní — profiřebnífem m rufou Boží
byl ale fiv. IWethob. — Sefinrtelne této fluby
o národ čefiy dobyl fi fm. Dethob aji počattem
r. 874, na Moramffem MBelehrabě, jeliťoj fe
mu pobařilo, 3 milofii Boží obratití na tvíru
Chriftovu měmodu čefřého Bořimoje.
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Saťo m mnobéjiné příčiněpobřefinjeme ťža=
lofti nemalé tm té fivaté ročcí plnějíjih, zřetel=
n$Ď a mifinýý zprám o melifčéa důležité udáToftitéto.© Němečtiletopifcometafořťamíčí;—
naffi florvanffti fpiformatele z oněch dob ale po
nemnobých lete na to rozptýlení jfon a zahnání
později na mýhod mezi Bulhary. A taf zas
domaly fe nám jenom něťteré zlomfy z pofmats=
noý paměti o počátcích miry fřejfanířé me mla
fled naffich. — ež febéře-li fe mffe nalešitě,
což toypramují letopifomé o fpafitelné událofti
těto, zajiflo může fe položití: na Moramě že
doffel Bořímoj mémoda čejý fřtu fmatebo.
Snaffi: pať fe to mýborně 8 tmffelifpmí ofol=
noftni tebdejfjiho čafu, trdi-li fe zaromeň,
že fe to flalo na dvoře Črále Smatoplnfa, me
blaroním mějtě jeho 2Belehrabě. Mezi Čechy
a Moravany naftalo totiž prámě tehdaž milé,požebnanéfrafnébratrfře(rozumění.© WBojmoda
čejio Bořivoj, jfa twopřízní a ftoje me fpolfu
8e Suwatoplufem, činimal čaftějíjí jízdy ta Mos
ramu, obzlafitě paf té doby, fovž fe jednalo
nejprmé o rozhodný boj a pofléze o poťoj 89čěnici.| Srozuměnítotopřatelífeapotřebnéšajifténepřeftalo© hnedpouzamřenímíru,
nárobům fIowanffom tať mphobnébo. A tu při
rozenou měrou fetfarmaje fe apofftolfly Vethob
nejednou 8, fnižetem čejípm, zíjřal Sbriftu nej=
prmé frbce a myfjl mémodomu, načež ftal fe
předním dobrodincem a učitelem jeho i mejjle
tébo národu.

Brmé mffjať než o dofonalém obracení a
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pofřtění Bořimoje privního (řeffaufiého fnižete
čejlého něco mice promlumime, flufií nabejíti
otázce: zdali počátťoé miry třeflanffé m milé
mlafti čeffé nepadají do ftarfjich čar? — Pří
mírné a mwnejebnom obledn uffledtilé povaze
národům lormanffnch orffem bylo by Lze, bomý
ffleti fe, že mira Cbriftotva, jfouc fonečným cilem
přirozené toužebnofti lidfřé , od ních 6 vadoftí
přijata býti mufila. imo to měla již tebbáž
země čefřa na polední i na západní firaně fon
fedftmi 8 fřefťany; toliťfo bery ftály na roj
branní mezi pobanfípmi Čedn a třeffanffomi
Bamory 1 jinpmi Němci. Roroněž známo jeft
3 letopifů , fterať ufiloali tito národomě na
roffechftranáh mffemi obpčeji, bned flomem a
rabou, bned zbraní i nafilnou mocí obraceti nás
toby na miru. A mffaf zdromeň jeft potvěbomo,
na jaťý odpor pramě proto narazilo fe u Slormanům.| VBidělífjjmetojiž8mrbunaDo
ramě , fterať fe tu nebejfeho emangelia fititili
jedině proto, še je přinafjel dofamádní protironíf
na bojifiti. Ja fnězem franffom a bamorffim
přidazimala mojjřa; fde onen zatínul fřiž Báně
do země: tu zarazili mémodomé cijařfiti meč,
ofobujice fobě plueho práma fu mladě, £ uflá
bání flužebnofti, daní, defatfůrm a jinoh poplat
fuw“). A obtub naftala bázeň před lazateli

+) Seben z nejnomějiih fpiformatelů němeďná, flomut
ný ©frórer, jednaje v bíle apofitoiflémfr. brastřinafiiý,pormědčípamátnatafloma:© „Křeffan=
ftmi, muucené Moramanům frouffou zbraní a myma=
banim befatfů, učiněné nefnefitelným břemenem, ne
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miry fřefťanjřé, jišto přichazeli z frajín němec=
foch; odtud € neuf £ míře famé. Slomané
počínalí fi o té měcí hejínaf než o fto let
dřime Safici. Bojice fe, aby (nad flanouce fe
třejtany, neftali fe many a otrofy foufedůto
ftonch, odroracelí fluW od fazatelů němeďýý —
obroraceli myfl a frbre ob míry, zivěftorwanéjimi.© Starénatopfypobanffé,laflaf famos
atnofti a fimobobě, nenamifť proti foufedům, 8
tterbmiž fe tvedly vd. měfům frmavé wálfp:
toť byly blaroní příčíny žaloftného a zahubného
patrného při Slotvanech odporu, proti míře
třejťanjřé. 26) i

A za tou obzlafitě příčinou ftálí tež Ge

domé po mnohé čafy, a fice déle než Mora
mané, melmi na vobpornaboženíhoí Chriftoivu.
Rapomahalaf paf jím m té měci. přivozena
pomaha země (Šeffe, můfof obražené borami,
brubě nepřiftupné mocí tojenffé a zárotveň 1
brdinffa mojí a twytrialofi, 8 fterouž, od feb
mého měťfu, 8e fifafiným profpěcem malečně
file cifaříťě fe opirali, nejednou potfetvfje nás
jezbníly. — Mvfjaf nicméně neba fe nifoli
popirati, že by fvufebfiiwi toto na projto beze
voffeho tolývu bylo zůftalo u předťům naffid.
Nelze zajifté myfliti, že by i za čafůto miru a
poťoje byl mázl mfjeďfen obchod mezi foufeb=
nímí těmito národy. (Čeffi přidazeli bo Ně

puftilo zajifté to zemi té bluboťých fořenů.“ — Sefitě
bůrazuějí a zřetelnějí mlurmi ftarý poctimo muni
němeďý Gelmolb v tědto toěce.
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mec a Němci do Čech; mýměna zbožt a plobin
zemffoh přimobila poznenablai £ myměňorání
myfilénef, a toto dělo fe též gpífobem pomaž.limim—přatelffým.© Čímblišíjíbylojedněď
8 druhými foufedftvi, tím patrnějíji naftala
mezí nimí potřeba čajtějjjiho jednaní; a tudy
již jaťa, taťa známoft wíry fřejfanffé poznena=
bla i bo ed pronifala. Mimo to možná
bezpečně trorbiti, že bylo 1 tehdaž m Němcid
tněží, Úteří nebledajíce fond profpěchua toýhod,
3 poubé borlimofti a láfťo fřefranfié ufilomali
o rozmnožení miry upřímné. Letonifomé fice ne
praví, že by Te byl něťterý tafóvy fněz puftil
před bory do Bed: proto mfjaf předce nic vtomnepopbujem.| Yebofdonejnamocfřefanffélafin!© Režtibéa tajenépufobení
jednotlivých tafomný jjledhetných mužino u pros
ftřed naredu přebpojateho, a bojicího fe v famos
ftatnofí, u profiřed narodu rozbořčeného a fajdé
dmile £ mojně uceného, nemohlo míti ani
voznif ani platun, žádoucíchúčintu. Wffeďfeu
aiff, fterehož fe tou měrou drfahlo, zálejel bez
pobyby jediné mw tom, že a nejmíš jednot:
(iroci roiru a fřeft potají přijali, a národ jařji
sdalefa fe připramomal £ dofonalému obrácení,tteréžmiloftiBožínaftatimělo.© Bufobeni
toto 8e firauy zapadní bylof podobno tolifočervánfim© namečernímnebi;zořeuebeffého
lunce wzefila Gedům na mýcobě přidobem
fo. bratří Solunfiých na Moramu, a ben fpa=
fení naftal poťřičním Bořímoje na MBelehradě
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SRoramifém. A tam £ my npní po fratfe této
potřebné zahazce opět zřetel obrafme.*)

Smatopluť pojal za maujelfu Lubomiru,fefirn| Bořimojou.| Mynefjenátatodcera
wémody Goftimita, jfoucí boti třeflanffého frale,
šajifté ftala fe fřeffanfou. Sm. Method byl
učitelem jejím : a fteré jemné frdce moblo by fe
uzamirati flomům tafomého miftra?.... Než t
Sratopluť mufil fobě z nejebnobo oblebu přati,
aby Bořimoj, nejblišíjí foufed a mad jiné

mobutuý (pojenec jeho, tafé fivazfem Ivivy při
poutal fe © jebnotě 8 Moramany. Tinr tvice
leželo to na frdci fv. Wethobiorvi. Slibně na
běje, fteréž fe mu byly prvé jiš ufazomaly,
na mydodních ftranad země čefřéměly fe obrá=
cenin famého mémoby ypluiti a feruny dojiti.© Přitežitoft£tomubylamelmipříznímá,
Bořivoj, problémaje na Úivořefřeffanffeho frale,
a obcuje 8 měřicími Slomany, poznomal míru
4 jiné ftrany, než by fe to bylo jinde ftalo.
Nelebné flužby boji, ožimorvané zmučnýmia
bojimamymi zpěvy, Ničnějíji mrarmy a ufflechti

+) ©tarý letopifec Gulbenflý připomíná, že r. 845 m

řióftém měftě Štezně, na brvoře cijaře Lutroifa patudcs
te. čelýh pánům 18 bružinou poťřtěnobylo Tto

relabnforvé čejiti bylt by teby prmními fřeffany
3 fie naffi, o fterýh nám bějtny podaly památťu,
Ješ 3 nejedné příčiny mufime fe již my Čehowé
tědbto pánů obřici, a je (pije za pány Moramwfté

p jali to mtéměcí omffiemzřetelněryložilGr. Aorotný m Gafopifu pro fat. budoien=
foo, 1846. fm. IV.
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lejfji obromání [řeflanim , nemobly nifoli ziftati
bez účinfůto we frdci jebo. Wazeň o famo=
ftatnoft a ftvobodu již nic neftraffila: třeffanftá
sNtorava flala petoně i mocně. Mimo to při
jetím míry Cpriftory rofila naděje, še přatelíty
(mazeř 8 mitězjným a mocným foufedem ftane
fe pemnějíim a ftalejfiím. Přičinilať pať fe
gajifté £ feftra, frálorona moramfřa, aby fe tubiž i
bratr ftať učenífem a myznamačem Ghriftomým.
Půfobení a pohnutly 8 toliferých firan nemohly
je minouti 8 žaboucím účinfem, obaláfitě fonž
Bohem nadffenýMethod fam 8 fnižetemČejtým
jebnati počal o míře třeftanfté. Důftojná tmářnoft

melebna p tevva, proniforoá moubreff, dojimamawýmlumnoft, a , což nejmice máží, froaia láffa
muže Vožího buly Bořimojem, milofi Dožt
ofieitila myfl, opanomala frbce, a Bořimoj pode

damal fe podíimné mocí pratedy a mílofti Baně,
Sim. Wlethod přejivědčil bo, fteraf jeft bludné

a zhoubné pobanftmí ; on mu myložil naležitě uče=
ní CHrifteroo ; on fegnámniljej 8e fpanilými ctnoftní
třefťanflýmí; on mlumil f němu o láfce, fteráž
fe nám zjevila w Chriftu Zežífli; on myfládaí

emangelia o áiwotě a (mrti mtěleného Syna
Božího, o zmrivýh mftání a na nebe mftoupení
Panč, o Jeho šaflibeních a miloftech, jaťož to
té blažené flamě nebefté, fteráž jeft za obměnu

připramena $pramorměrným ctitelům a naflebo=
ronifim Cpriftompm. — Bořivojomi otemřel fe
tudy nemý fivět, jemu otemřelo fe nebe:
mémoda čefin, zamilomam Chrifta, pofléze fám

6
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fobě, žadal frbečně, fřtem fivatom Dojíti (pas
(ent. *)

©) Obyčejně fe toppratvuje, že poblmným jaťomfi způs
fobem fm. Metbob £ Gořimojomi přiftupu nalezí.
„Stbvě jeben čas“ bí ftarý čeflů pasfional, „čeftý
mémoba Rořimoj bo Moramy fe bmoru frale Smas
topluťa jel, nebal mu frál mezi fřejfany feběti,
poněmadě, prý, mu podlé obyčeje pobanfičho flufftpřebftolemnapoblabadféfti.| ArcibiffinpMetbos
bluě nab ním fe flitormam, mece £ němu: „Goš
ty, jía tat melifé fmtiže, tobo fe neftydiá, že pro
jmé bludné míry moblp na zemi nepoctimě febič?“
— Tafým způfobem naftala prý mezi jm. Metbos
biem a Bořimojem rozmluma, fterež fonec ten bol,
še pofléze mémoba mece £ fm. biffupomi: „AJeftlltotať,pročmnethnebnepořřtiě?| Čilifcopřestažt2“| Alačežfim.Method,ofivěběim,žetřebafe
třtu , aby botom byl, měřiti m trojjebinebo Bobo:
Otce, Spua i Duda fmatcho, připomenul, je nes
flufii žádati fřtu pro čajný zifí, ale pro fpafent těla
i bufje a 8 Bohem na měťy přebýmaní. Tu fmas
tou řeč Geffý fniže ufinffere, Tuba fratého pofis
lentunt fnážně požátal, aby jeho poitil, evi tafé,
miba (jm. otce WMetbodb. tobo tnižete uftamičnou
žaboft, m frátce učinil, ubělim Bořimojomi 8e 30
fubami jeho fwatn fřeft.“ — Tof jej téměř bosfloroněropňatépodáníftarobyléčeftélegeubn.| ažbý
fnabno fe může bomtipiti, ce 0 prarobou foublafí,
a co tolifo jafo na ofrafu jeft poročbiíno. Že Smas
topluf měci taťf naftrojiti bleběl, a fm. Methob
přiležitojti šábouci Dobře užití uměl, aby Bořimoje
naflonil © míře (řejťanfté, netřeba boličomatt. Še
by mffat fnižeti Čeffému, příbuznému,fpojenct Sra
toplufomu, na brroře opatrueho tohoto fráie jalá
potupa byla ftatt fe měla, famo febou fe poráží,
antž potřebí, tať zjetonou fmáfflénfu bále mymracett.
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Ra Moramffém 2Belebradě fonal paf fe

fratň tento Úřejt. Bároreň 8 Bořimojem po
třtění jfou tu těž, ne-li mffiďní, zajijté množí
3 družiny jeho. Sam Srvatopluf byl čeffému
tnižeti fmotrem, a (v. Metbod wěfitím duchem
DD mémoboripofřtěnémui potomftvo
flaroné i moc a flámu welifou země čejfé,

SByučio a upetoním paf nomého tohoto fbna
Girfme Boží a potmrdim jej u míře, 8 raboftt
šebnal fe 8 nim, fbyž fe £ námratu do Prahy
ftrojil. Tebddž ale nejel Bořitvoj Be famýmtolifofomonftwenifioom.© Raflomotvzaty
we flaroeh pamětech círfme čejřé něž Bawel
Raif nomě polřtěné Čebn doprotoažel do
Čech — na 9Byffebradb— bo Prahy. Sledet

ný „ejné wémoda, 10 záflated míry fmatéfřeftanjře byro poučen a pofřtěn, Dobře jnamenal,
nýbrž 1 žirě to cítil we frdet fmém, že tudy

bofabl neoceniteluého ftěfli. Dud jeho rozífiřil
fe laffou a celé frbce bořelo m něm blahou,

bobumilou jádofti, aby fe rotoněž i brahé oti
jeho, bobromyflné Rudmile, a vefiferému uárodu
čeffemu podobného fitěfti, šaboucí doftalo víry
a fřtu ftoatého. A za tou příčinou řečený fněz
Rait a 8nim bez podyby též i jiní něfteři Me
thodiomi obchomanci 8 mémobou Bořítvojem

wypramili fe do Čed —bo Praby. 3 počali tufazatijo.emangelium.| Přítťladfmižeteapřed=
nějíjích divořauiňv jeho pomáhal norcým blaja=
telum učeníSpriftova. Bomala bázeň přeftáma:
la ; počet učenífnv Chriftombtů fe množil :—ná=
rob Čejtý příjímal ochotněflora měčného žimota.

6*
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Aezi nomými učenífy Chriflomými m Čes
bad mpnifala orfjem, jaťo dennice mezi hivěz=
dami, fama tněžna, prama to matfa lidu, —
pratvá naffematfa,— potomní mučenice,jm. tub
mila. W frátce mypramil fe též i fam ftv.
Method, 8 láffou ftarofilimého, měblajného otce
pofpibaje £ norvě zrozeným dětem fivým. 3

přífjel až do Braby fe brooru Bořiwojomu.
"Bůda £ přijímaní nebejřého femene míry Boží
byla juž z mětfjiho dilu připratvená. Záromeň
8 ujfiledtilou Eněžnou čefaly zaftupy obráceného
lidu na přidod fm. muže apofitoliřého, aby 3
rufou jebo fřtu foatého bofábli. Ya temém
$radci pod Brabou, oblíbenémto fidle a mocné
trorzí bármnýd tnižat čejínů, opftaměl fe na
rychlo drameť fřeffanííh. Chram tento byl pať
ro Bražířem měrodfiví prroní, Eterýž bezpochybypofwěcenjejiobMethodia.| Sratypapež
Klement, onen mučeníf Boží, jehož ft.
nafii bratří: Gyrill a Method, m. obzlafitníměli| poctivofli,mymolenJeftša| patronaprroního| tohotoftanfuanětmBražířém
ofoli“?) Touž dobou, jať fe šda, ftaivěl fe těž
i bruhbý cbramec, ozdobeny jmenem tebož o.
mučenífa, a to u famé Wraby, na Čnižecíníhradě,naftaroflamném%Byffebradě.© Mimoto
nemálo prarodě fe podoba, anobrž i flara
podaní nafioědčují tomu boflí zřejmě, že bneb
téhož čafu t m famé Praze na bradě £ my
ftarmeníflaronějfjiho rámu přípramy fe dály.
Bořimoj, bym polřtěn na 2Belehradě m foftele
Robičťy Bojí, Panny Marie, zajijté juž tim
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cítil je puzena, aby též tv Praze byla fmatyně
otráfilena jmenem bobrotiwě fralormny nebejřé.
zJe mn byl ( wmté toěci fm. Method ne-li

původem, pajifté rádcem, netřeba připomínati.
Ano, ftarobyla podání nřazují na to, je též
uprofiřed larébo měfla na míftě, fbež fe nyut
flarvný $rám Saně Epnfih (patřuje, porftala
bez podoby první fivatyně me mějtech Praž
fond. ffecty tyto pronl Órámy zafivětil paf
buĎ fv. Method aneb něřtero 4 jebo oddo
mancům (trojjebinému Bobn; on byl prmní,
ftery ro ni fonal obět nejítvětějíjí a od ol
tářům nombd žehnal zemí i národu čejřému.*“)

Stemalo, tuffim, těffilo by faždého rwěts
ného Šeda, foyby fe tuto něco míce o balffím

„půfobení fm. Wethobia m milé nafjí zemi čejřé
bočtfti mohl. ABinif zajifté a mitězítií fřejťan
jřč míry fmrehomaným jeft bobrobiním,jež libé pří
jali ob Boha. SKdefolia Fterffoli národ upřím“
nd frbcema celou myflí (ivou přijal tnto míru,
nomý žiroot, nomá boba m Ddějinah naftala
mu. Stejináf bylo to a Dělo fe m Čedad.
YBěrou fřeffanftou i Čechům fe otevřela brana,
uťazala fe cefta, pojfytla je pomoc Č bofajení
fralomftmi nebejřého. Neži m čafném pozem
fřém obledu ziffali Čedome obrácením fu Chri

fu. Sřejťanffé náboženítmi ftalo fe faždému
náarobn pramenem nmění, obníjfem fily, Čořenemšimota.© Pobdněcujíc£ufilecdtilejfímu(najení,
a nfjebnocujíc fily rozptolené, poffytotoalo jd=
romeň obrabn proti zabynntí. Jet to midětí m
Dějinách, že fe po tu. bobn žádný národ neu
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držel- Čroropě ale omwfjembřime čt později

šabynul fažby, poťud tozboruje, mífla u febe
dati nechtěl míře Ghriftomě. Týž vfud čelal i
na Čedy, fonby fe byli otcomé nafji fu Chriftu
Iánu nebnli obratili. Je fe to ale ftalo fiv.
Methobiem, — že fe to ftalo beze tofieho
taťořťa odporu, — je fe to ftalo během dematého
měťu, flufitÍ teby3 nejedné příčiny pofladati
ja vbzláfftní důťaz lajly a večlimofti Božiřé v
narod čejty„29)-Tim drajíji mufi nam 6pti faždy
frof, jeji na zemí čejíč učinil fib. Vethod, fažda
památfa, fteraj bo připominá, fajdá $praroa,
fteraž le týfá apofitotjEnd praci a. přiflabného
půfobení jeho wmČedaý. Mež fpifowatel a
gfoumatel Dějin wlaftenjlůch £ uemalé žalofti
(mé mufi fe upřímně wyznati, je naš m té
měcí naffi letopifcorvé opvufitějí. *)

Bamatty domácí šabladila na mnoze zloba

pozdějílih (mutnyh čatům, a foufedům naffim
nechtělo fe hrubě tovypifomati blahé půjobeni jm.
apofitola nafjebo, fterů, jať fe jim šdalo, ten=
čoval hranice jejích mocí a mlady. JJ nafli

©) Do nedávný čajů byly téměř famé tolifo Intinfié

něfteré fegenby a letopiformé něntečti jedinými pra
meny, $$ nicbž mažití lze spravy o šimočč a fhits
cb najjjh fmatýý. Ja nomějíjih čajův, co mejl
národy flomanffpmi Du$formní fnažení smábati fe
počalo, objevily fe ale již nejedno mzacné zlonify
$ Dámnýh podaní btitoridýh, jimiž orjíem poně:
tub to těhto apojjtvíců najlý nabýrvame fročtla,
Staré tronifp čefté jjonu bobužel melmi ffoupě, af
nedime, odpolu falorvé 1v tědto iěceh.
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něnýh příčin nelze tedy toppramomati a tim
méně určiti, ant jať blouho fr. Method pobyl
m Braže, ani famfe obrátil obtud, ani na
fterný mified m Čedách fazal flomo Bojí.
Sen toliť mojná fe orofiem domyfliti, že (vaty
ten. welelněz Banč prvé fe neodebral k Čed,
pofud zde peroného gafladu Girfme Chriftowy
nepoložil, nomé omečfy Baně na dobré paftwy
nezamedí, a prampmí paftýři nálejitě neopatřil.
zšejtií paf [polu nemalo pravdě pobobno, je
památná 3 oněý čafům miífta,jalo: Melníf,
flavné fidlo Slamiboromo a rodifitě nafji iv.
Zubmnily, Budeč, pomějtuc druhdy mějto a
fiblo ftaroflomanjřé učenoftí m Čecbaňt, Tettn,
oblíbený zámeř fnižecínebalefo Berouna, omffem
paf bez pohyby i jina něfterá mytečnějíji mějta
narvfitivil, jery firamy a fončínyčejřeforem
foym ufiluje štjfati Chriftu. Starobyla podaní
froědči, je hneb na počatfu cirfive fřeffanffc toy
niffla 1 frmětla na památném Budči, nebalefo
Braby, první fffola fřeffanjiů, flanouc fe [eme=
nifftěn: nomé mzdělanofti a obnifčem fvafitelné

ofivčty fřejťanířé. Be fffole té učil fe fm. WBac
flam fnibam flomaaffom i latinffon, fněze
Raiba, mýtečného učenífa Methobioma, maje
a učitele. — Remiueme (e, tufiim, 8 pramdou,
dime- li, že fifoly té pitvodcem byl fv. Mes
thod. — Mimo to fpatřuje fe podned na vrýu,
na němž druhdy ono flamné mělo ftarvalo,
flaroměfy hram fm. apofitolů Petra a Pumla.
Apůfob flamby této fvatyně připomíná bofti
šřejmě, že zajifié bned za proniý čalů Čřeflan>
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fřóp m Čedád vzdělaná jeft. Neflufilí fe
teby, a fo poněťudprámem, domýjileti, je bez
poýyby i temo flanef Báně původem a dle
taby Methodiomy jeft ropftamen ?

©Běhlafnépufobení fiv. Vethodia i učentřino
jeho nemalo bylo požebnané, a firom totry, fitěpo
tvané jimi, bluboťé puftil fořeny. Bez mffelifého

nafili rozffiřemato fe po celé zemí emangelium, a
tafowé laffy nalezalo u lidu Čefřého, že Cirfew

brubě bez odporu fe jmáahala, věrnými fony
bohatla nabýmajíc fily neumořitelné. *) A tim

rozhodla fe Duboucnofi wwíru a Cirfe fiaté
mezi západními národy Towanffgmni. Žalofiný
fonečný totiž pad řífje Moramfřé pod (nny

Gratoplufovými (ofolo rotu 907) nezůftal bez
(mutnný nafledfům i pro Girfew, jež byla taf
utěffeně wzťivetala na Moramě a wm Ubřih.
Divocí Wačaří zabuvali frafné ofeničto Boží.
Na fitěfit zijtaly Gen šachraněné fromem
Božiu, jaťo ffalnatý oftrot, ohfličený mořem
ínobitným. Tafou měrou ale obftala tn i
Cirfev Chriftoma u projtřed ofubné bonře:
obrácení a jafořenění u tviřeČecdoré jij nifdy
neodftoupilí od ní. B fratfém čaje zajifté sfu=
filí obracencí Methobiomi, že pramda, djeivená
Chriflem Bánem, mětíjí ceny má do febe, nežli

$iwot a mífeďy pořlaby| mífelife rozťoffe jeho ;
oni fe přefmědčili, že žime-lí čloměf m m a

©) o nětteří fronifaři o zpouře libu proti Bofimos

jomt a ybnání jeho prami, nema zhola žabného
biftoridého zatlabdu.
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poble ní, má juž jaťo polowičut uebe na zemí,
a umře=lí pto ní, nabývá tudíž oprambomého
gifřu pro celou wěčnoft. Toto radofiné přefivěd
čení a tafomá permna mira Čejřého národu

ftála mfjaf na šatladu, položeném od Methodia,
nab jiné mýtečného muže apofftolifého ončd
čajů. Jattiniwfje tafto, polud nam to ze ftarých
podaní bylo (ze, něco málo o půfobení jeho
we mlafti čejřé, flufině mufiue fe opět 8 nim
na jiné ftrauy obrátití.

6. 19. Sw. AHAethodiapráce apofftolfké

w říji $Horawfke.

Ařízením a opatřením nome Girfme Čeffé
uplynulo fi. Methodru celé bez podyby leto
r.873—874. Jatim ale pomínnoft a borlimoft
apofitolffá welela vozjehnati je opět 8 Bořimo=
jem, 8 Ludmilou, 8 milými m nomě na míru

obrácenými Čedy. Šemu šajife dnem i nocí
ležela na frdci péče o míjeďu círfime flomanffe ;

on tv nejednom obledu mufiroal f paměti fobě
přimoditi flowa Chrtftotva, že taé i jiným měs
ftům a míftám změftomati má frálomftivi Boží.
— Smatý bijfup nad zařídím tedy, čehož pylo
zapotřebí 1m Čedad, zúflawil tu mimo jiné
obhomauce fimé fněze Bamla Kaiba, fam ale
opět bez pobyby na Dloramu fe udnlil.

Ra Moramě totiž čefalo tehdaž ua fv.Mlethodia(jinédůležitéjednaní.| ralSma
topluf totiž, učíníp mir a pořoj 8 %ěmci, Inažil
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fe ó mnitřní fefileni a utmrzení řiffe fivé. A
tu přirozenou měroň obratil £ tomu zřetel,
aby famoftatné zřízení círfme Moramffé proti
roffelifom podhybnoftem a útofum fe upernilo.

Bafazorál fe o to jižRoftijlam, aby též 1 řifje
SRoraroffa měla řadného metropolitu fivéhe
čili arcibiffupa, pod fteromi by jíní bijfupotvé
ftalt, a fterýž by nezamifel od. niťoho jiného,
leč od famé toliťo ftolice Rimflé. $Klerať žá
doftem fnižat moramffiů a dudhomním potřes
bám nomě výraceného nárobu z welifé čafti
rophoměl papež Abrian II., jeft na hoře myloženo.© Jatihalefm.Methodboftalfedo
togzby a tudiž nemohl proměfti úlobn, fterou
mu byl myfazal fiv. otec; a bijfupome němečtí
(pojenou fřlou opivali fe proti tomu, což byl
pro dobré národům flormanffnd učinil papež —
SPodporomal je záromeň i frál Ludmil mohůte
ným flomem fropm. Oež pofud byl Adrian na
živě, zůftal horlimym podporomatelem a ofran=
cem (iw. Metbobia. Zatim ale Adrian nmřel
r. 872. Raflalé těto změny bleděli užití biffup
Soltohbradfly 8 přately a příznivci fivými. 3
obnoweny jfou žaloby a fližnofti přebefjlé u
papeže Sata VEL, fterýž byl r. 872 Ddofebl
na ftolici (iw. Petra. Wyrýfalo pat fe me
fitjnoftech dotčených papežř Adriatoroi II., ja
foby le jim uftanotvením biffupa noveho na
Storarě a obnormením ftolice fm. Andronifa
třuvda azteučení nějaťé bylo ftalo. Než marnébylomwffecfototonamabání.| PapejemAdria
nem, fterni fe 6nl taf otcomffn ujímal i fi.
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Methodia i flomanfié círive, nemymřela mw

Stímě borlimoft, náležitě a Wufjně bájítí práma
(m. ftolice. Mimo to myfivita 4 měci famé, že
též i Smwatopluť8e fié firany nelenil. Ujíma(-si
(e fral Ludmif biffunpůro(vod, hleděl i Sa
topluťf bájítí nabyta prama Home cirfme mos
vamřé. A za tou příčinou žádal omfiem (nažně
u papeže, aby (e olajti jeho neoberozdaly na
vět pod fpramu biffapiiro němefid, ale zřis
zení Abrianoma pří fivé moci a platnofti bnpla
zahomána. M důležitýh o měci té jednáních
nemohl frál bez rady Wethodiomy ničehož
před fe brati. A to bez pobyby molalo i más

šalo (im. Methobia na Moramu, na Melehrad.
Papež San VIII maje na dřeteli profpěh

normé círfme moramfřé nedal fe aní Rážnoníbiffupům ant liftem frale Ludmifa pomafii,
tin měněpobnoutif nějaťémuýrofu proti de
tbodiormíaneb opatření, učiněnému papežem Adrianem.| Raopafzaflalr.874tralíLudmifomi
důfladný o té měcí lift, doličuje, Eteraf bi
ftmí panonjřé (Syrmienffe) , ač bylo na čas
pozafilé, od nejbamuějíjih čafiimonáleželo £ ftos
licí fv. Petra. Než nezdá fe, že by m Něm
cí bplí na tom přeftati dtěli. Bapež nucena
fe miděl, poflance obzlaficmího mypramiti do
Yěmec a do Panonie, fe diworůn frale Wnds

mifa | Smatoplufa ( fnižete Rocela. A důleži
tému tomuto jednaní zmolil paf Bamla bis
(fupa Unfonffého, přebe rfjim Uloží mu, aby
tam ualejítě bajíl prama ftolice (maté, fteréj
přiflufji netolifo m Stalii, nobrá i m celém
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Slirffu ujtanormomati a pofiměcomati biffupy.
2Bpfledet ofobního zfoumaní a jednání, jež byl
přeb fe mzal Dotčený poflanec papešíťo, přiipěl
jedině £ utrorzení moci Wethodioroy. Kral Lub
mif uznal fam, že jednal papež fluffuč a fpra
meblimě: — nárofy fněžíSolnobradffůh padly.
Ano, je zaleželo fro. Otci na tom, aby (fm.Des
tbod beze míjí zamady fonati mobl bílo fmé
apofitotffé, napfal, rof na to, mlabfjimu fralí
Karolmanoivi lift, napomínaje bo otcorvffy, aby
již bratru Wethobiorví,„jaťožto r frajinah těd
ařizenému od fro.ftolice apofftolfté biffupomi, m
ničem nepřeťažel, médlé jtarobylého obnčeje
rofjecfo jať flufii na biffupa, fmobobně fonati a
měfti.“—Mnobo-lí ale bomluma i přimliuva tato
papežora profpěla u $arolmana, omfjem již
udatí nelze. Tolif jifto jefl, že fe arcibiffupol
nobradfn Dětmar, náftupce Adalvinům podros
bil papeži, a fv. Method až do r. 780 žadons
cibo pofoje užití mobl. — *9)

Batim, co fe tyto měcí daly, neuftámalfo.biffupnašmeméapofitolífé| práci.
Nevblébaje fe nic ani na. jizlimou - nepřízeň
aní na zjeroné natifty a tajné uúťíady lidjfé,
prodazel frajimm, fivěřené (obě od Boba, i rozfi=
rval mfjude fimě měčné prarmdy. Gorlimoft jeho
apofitolffa neznala mezi, leč fteré ji mytfnulo
prarmo. Zdali boffel až do býmaln frajin Bo
labjfých, £ Slomaníim m npnějíjím Sajfu a W
Sleffu, o tom opět mlčí ftará podaní. Bomás
žt-ií fe ale, je orojjem i frbiťe frajiny naležely
če fpolfu obrannému, jebož blamou byl Smag=
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topluf, jeft prambě meli pobobně, že otffem
i tam počala fe mstabomati apofftoljfá činnoftOethobíoma.| Wicefvětlaufaznjefenámben
po dní anobrž t důťazů přibýma, že fvatý náč
(ntečně i mw PBolfitě, afpoň ofolo Krafoma,
fazal flomo Boží, a to nifoli bez profpěhn.
Sfont toho jijlé známťy, že fe i to těýto půl
nočních ftranacý fřejťanítví omffem i mezi libem
L mezi panfimem počalo ujimati, ač fe tu proti
němu mífty jemil jaťfnfi odpor.)

SGlamně mffať mtahomalo fe půfobení
muže "Božíhona Morarifou řifji, a tudiž na
mffecy Lrajiny, Eteréžťoli přiflufely £ ní, jaťož
E na jižní wlafti, zůftarající pob mládou Roce
(ormou. Rejmice, jať fe zda, užila bo flamná
tebdáž Mlorama. MWelehrad, fidlo frálomffé,
bylo obnijfem, odfud fe na rozličné ftrany čafy
foými obracimal. Rěmečti tněži, jišto byli z
předefilých dob, z čafům Wojmiromýů a Roftis
Aavomýd totiž, jefitě na Moramě zůjlali, nyní
čím dál tim mice fe tratili, mibonce, že fe lid
mffecfen obrácí fu fněžím oddomaným a myfivě

*) Staroflorvanffá legenba, fterouž jíme m nejebné
roěci žádoucího fmětín. nabyli, mlirmt zřetelně o
pobanjem tnišetí, „fterýšto byl filet velmi a jeběl
na MBifle, roubal fe fřejťanům t fffodbpjim bělal.“
Dotládať pat, že jm. Method Ežecí tomuto přebs
(ožil, jat bobré by mu bylo, fřeffanem fe ftáti,

-a jpolit připomenul, žečeboj nyní o jme dobré můlt
učinítí uedce, posbějt 8 nim přebce fe řane. „3
ftalo fe taf,“ pratmt ftaromwěfy Žimotopijec.
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cenpm ob Methobia. Pofléze zmizeli téměř na
čijto , bo Solnohradu a do Bamor fe obflěhos

mamffe. Tim fivobodněji pracomal ftv. Method8učenityfopui.| Spojenoujihprácí„Boží
učení začalo meliní růfti, Dudhomenftwofe Utos
átlo me mějte, a pobané téměř mfficfní napo
řad jali fe měřiti w prarodimého Boba.“ Že
přitom fat muž zajiflé ani na Čedy, a
možná že ant na Bulhary — nezapominal, netřeba
boličomatí. Jnamef Bajifte jeho febce; wire,
fterať uměl ffetřiti iwaté pomínitofti fivé; známe
borlimofi, známe laffu jebo apofitolffou.

S. 20. Sw. Alethod dokonal překlad pi

(em fwatyd.

Aoropffent a myfmwěcení(iv. Methodia na
biffupftmi bylo mu počatfem těžťych nehod a

ftrafti. Bo prmní bouři naftalo ale -utiffeni,
naftal, až na malé potržťy, poťoj šdbouci, fterýžtrwaltéměř8rofám.© Bylaftodobablabého
půfobení apofitolffého m rozleblnh fončinahcirfioemoramjié.© Watahorvalapaffečinnoftfo.Methobia£drměmaobzlafitěměcem.© Přede
voffim pečormal o to, aby Moramané, Čedhomé,
Ghormati a Bolaué poznali a zamilomali miru
fřeffanffon í ftalí fe měrnými (bny fiv. Girfwe.
Amflaf záromeň ufilowal o to, aby nomé cirs

vi inorarvjřé obhomal fněži svůfobilyh a důsftojných(iv.flužbyChriftomy.| Btomionom
blahojlamil mu Buh. terať fe rožmáhbalpočet
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měřící na Moramě, m Čedad í jinde,o tom
ju pramene. Než i tněži raznýdh, celon buffi
obdanný biffupowi, přibýmalo. Byliť paf to
fněží Domácí (lomanjřebo jazyfa. © fratce
maroltl jih počet na fto — pozbějí při (mrti

Vtethodiomě dořonce bwě fič fe jid počítalo.
Byl mezí nimi, jaf fe na hoře již podotťlo,
fnějic Slamibor, a bez podyby též(pnomé
jinych mladyť morarofřýrh, Přední a nad jine
ropteční mífať me (boru tomto Lněsffem byli :
Klement, robilo Bulhar, Yanm, Angelar, Sáma
i Gorazd, Eteřišto tofficfní m Jtimě byli tp
fměcení na fnězihoí. — Vlethob pracuje 8 těmitohorlirmpmní(poludělnífy© miděl,fteraťfe
zwelebuje mínice Baně a Ban blahoflami
bilu jeho. —

o tu ale bobu půfobil ft. apofitol 3 mětífi:s
ho dilu žimym foliťo lomem, ačťolim byl prmé
přídhbodbnfivého Do IMoramy, 8 bůmyjlným
bratrem fi. Čyrillem mimo bohojlužebné fníby
4čáfti afpoň i notp daťon i žaltář i jine něfteré
dilce pífem ftarého zafona flormanffym jazufem
rovložil. UÚplnéhopřeťladu Bifem fatyh Ivffaf
pofud neměli Slomané. Čím mice fe mnošil
počet měřicích, tím patrnějíji byla potřeba tafo
mého dobrodiní, obzlafítě pro fněšítmo. Než i
toboto drahého baru mělo fe Doftati, a bud bity
Bohu, (futečně fe bojtalo Slomanim z rufou
fivatébo otce nafjebo. *)

Kč boby ftrojil fe totiž (iv. Methob na
dbalefou ceftu do mlaftí mé na mýbob.*) (Čo

(©) Begenba, z níž tuto zpraron umobime, orvfjem neu
bama ní čajn nt rofu, fterebož by fm. Methob
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bo tam meblo, na mla6 unrčití nelje. Sttaro=
Towanflý žimotopifec jeft ten jediný roěrný
(ročdet, 3 Čteréhož tuto zpramu máme. Podle
botčeného žimotopifce myzmal jej £ fobě cifař
(Bafiliu8), jádaje widěti muže, fterýž byl taf
relifé roěciwyfonal. Čteme m ní afi m ten finyfl:
„Bloba nepřatel do té miry tožroftla, še Toj=
blaffomali, jať fe naň cífař bněrva, i boftaneslí
bo bo rufou, že bo pří životě neoftamt.“*) —

betčenou tuto cejtu byl přeb fe tozal. Umážime =[i
mfjat ofolnofti, sbá fe, še fe to ftalo afi r. 787
neb 788, bub nebloubo přebmrtt patriardy Sgnas
cla, aneb m fratce po Dofebnuti ojjemetného osclanaftolerpatriarchymRouftantinopoli.| Stalo
pať fe to bez pohyby prvé jejítě, než jjou zabubné
uflaby fociorvy na jemo přifih, a nomé, žalojtné
roztržťy mezi západní a mýdobní círfvi počatefmgaly.| Melzezajiftemyjliti,abyjm.načVřethob,
o jehož měrné obbanojti £ Rimfté ftolici bytelné
máme bůvoby, o jafefoli febenepatrnějíři (polečeníhvt
byl fe poujitěti měl 6 čloměťeu , jenšto při roelifé
Ačenofti fimé, ta těžťé rány zabal Girfol.

+ Že na fm. Methobia i m Gařihradě žalománo a
nermraženo, jaf botčený ftnroměťý žimotopifec zřetelněpřebpoffaba,jeltarcipramběmelmipobobno.| Byf
o tom nifbe ant zminfy nebylo, jnabno byfom fetobomoblibomyfliti.| Wimefzajilté,fterafťžimou
moci po mjjeďy ty čaíy ufifomalt Štefové, patriars
homi Kouftantinopolffemt, ne-li mětijih, afpoň
ropný zjebnati prám, jafovýmij nabaní jfou ob
Ghrifta ána nájtuprome v. Betra, papežomé
Rimjfti. Ydajítfm. bratři, Gprill a Method, nebyli mfjaf
nafajfent a poruffení řeďou frmi. Sine, jaťmob! fažbý
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Zatim ale poflal cífař Bafilius £ Methos
diorví lift, píffe mu: „Otče čefluň, tvelice fobě
jábam twibětí tebe, Učiníž teby ten ffuteř bo
brý, a topbej fe ua ceflu £ nam, abybom Ii

dělí. tebe, potud jfi na tomto hoětě , a přijali
vd tebe moblitbu — požebnání.“ — Nezdá (e
offať, je by pouhé myzwání řeďého cifaře bylo

Metbodta pobnulo, roptrhnouti fe z důležitýchpraciapofitolffých.Měl£tomu| zároveň
jíné bez podyby rajnějfít pobnůtíy. Je mu
ftam mlade círfme Bulharffe, Čterouž byl fám
po mnoha leta fitěpowal a opatromal 8 žábous

bobře dnamcnati, přičily fe uftamičite pletichy na
bivoře cífařífem romwněžtat, jaťo ctižaboftimí jaměry,
neblabé fraby, fucboparné rozepřea Dábty bčsfhva
řeďého, ob wěfů jiš bez uftání panující ro Gařipradě.
gaffa tu Chriftu, © míře Reho mlabla jrbeem a řibila
troťy jeji, $orlhvoft jeji apojitolffa,tteraš
této [afty pocházela, a nejprme mezi Slomany a
Bulhary na jihu, pofléze pat na Moraiwě, m Čes
dá a m bruhýď frajináh Slovanftý taf pětněs
bo bobýmala mitězjíhor, fměřomala £ rozmnožent

čujfe Gpriftoiy, a fu (pafent bujji libffých, nitoli ale
t rozíjiření moct a rolaby cifařůno nebo patrtardům
Sonttantinopolffoch. Tatoiwe paf fmýfflení nemoblo fe
owfjem libit ant ctfařt Bafiftotvt, ani patrlarfhomt
Agnaciomi, one boby poiwolnému cifařům,art nab jinéctijaboftimějfjimuGociomi.| Timménělibilafe
jim roěrnoft, fterouž byl fm. Method ftolici Štimité
na jermo batval. lež nemiloft tato m Gafthrabě,
byť fi byla febe mětíji, nemobhlaf iv. apofitolu na
flemu (fobiti, aní fe bo mnoho botfnouti, jelttož
nezatvifel ant ob cifaře ant ob patriarby w Gaři
brabě.
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cim profpěčm, a ©„teréž nyní ob něťterého
čafu půrmodem tnějí Rerfnd brozila odtriťa ob
jednoty Šimité, nemálo na (rbcí lejel, jijto jeft.
9teméně nám porědomo, je jíž prmě po mlafii
toužil, ano je jej na (mrtelném (oji bratr Cyril
projití mufil, aby £ můli této toužebnoftí fe
neopoufitěl bíla, počatého mezí národy Slomanjfpní.© Rebubemetedy(nabdalefood
pratody, Dime- [i, je mimo jiné, též i tyto bivě
příčiny, Ice méně ( dotčené pouti jej pří
měly. —

Žimot jeho počínal (e pomalu f$olomati
fe fonci; břímě měfu i podnifuutých celt a
praci mmofonáfobných připomínalo, že trmaní
jeho na zemí uebube již na Dlouje. Vefnáze
a patrná nebezpečenítmi na ceftě, fterouj měl
fmatý náš před febou, moblp 1weliní [n1bno

urycliti obchod jeho ze (měla £ ta nebejčému
na toěčnojt. Než frdce a [ajfama pěčeo náťod
Ghrijtu ztffany, péče o zdar iwiry Boží m círfiví
fvěřené nedaly muší fmatému odejíti z Woramy,
leč by milomaným omečfám a fonim fivům zu

ftamil nemymájitelný poťlad moudrofti a pramdy
ivěčné. Úplný přeflad pífem matný flaréhoii nos
nomého zafona měl tu býti jafo Čorunou prací jeho

apofitotiřůch. Brmé teby, než fe byl fm. Method
vydal na řečenoupouť Bulharffem dv Carhrabu

E cífaři, umazal fe m duležitou tuto práci.
Připrawy £ úplnému roflabu píjem fiva

tých nalešité byly fe omfjem před leto již aly.
2Bine zajifté, je (io. Bratří přeflab něfterný
čajtef notvého i ftarého Jaťona 8 febvu Do
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olajti moravjlých přínejlí. Prodloujeným čajem
jiš aa mlafiní potřebou, jů pro potčení učení
tum $ naroba floranjfebo bez;podyby tu ta
onde onano čají royložena jeft jazyfem florvanffpm.© onimffafmělorfjectotopřeblednuto,
poťud třeba, oprameno, a fde by co jefftě cha
šelo, naleitě doplněno býti, tať aby měl národ
Slomanffh drahocenný poflad vppomědi Boží
me jivé přefné celotě a úplnofti. Báby 3 jara
m měfici březnu, dí ftaroměfy švotopijec, vří=
Vožil (iv. bijfup míjeťu myfl a péči £ melifému
fivatému tomuto dílu. Dma učenifo to pifmě
nad jiné ropciičenějíji obram jobě na pontoc za
pijaře, neuftal paf jv. Wettod, poťfud nebylo
celé plímo jvaté, až na fníby Madabejiřé laroflamným| jazvfem| flomanffymfprámněa
wěrně toploženo. Dotčená legenda ftarobylá
připomíná i den, fterehož fe neocenitelna, fivatá
práce tato dofonala. Sylof to Dne 7. měsficeWftopadu.| Raboftnempjlomná| pobnula
narodem, adudormníotecjeho,| apofitoljfy
Wethod, fám obzláfitě je radomal, 6e mím Du
dovenfiwent hoom dífy rozdamaje Bobu, že jej
zadomal při dhvotě a pomobl mu, fe fonci přimeftí
duležitou tu praci. "3 uftanorvil na poděfomání
ohu bůftojnou flawnoft. Aa den fm. Dimi
tria, fterehož památfa foětila je na Den 7.
Riflopabu, zbáwala mlada cirfem lorvaufřa
ufty pruh pajtyře fivcho rořelébify a „DU
flojnou dwalu £ flámu Dohu.“ — Sm. Me:
tbod odemzdal tu oddomancum mým meřejně
Bifuo Smaté me flomanffém jaznfu, pobal jim



140

fnibou touto poflad nad jiné bražífí, borrffuje
tafto míru (affy, péče i záfinb fivný apofitols

Bude tomu bez mála již tific (et, co fetoftalomMoraměnaMelehradě.| Mnobé
měci od tě doby jiné nabyly tmářnofti. ele
hrad jeft ftroffotan — a na rumech cirfme a na
dřícenínách chramůno, založenýh a pofměcenýh
Metbodbiem, poroflaly nome. Ric tfjaf méně
přeflad Tifem fm., učiněný fiv. otcem nafjim,
po Duefiní den cbormá fe mo úctě a tvážnoftí.
Sažby Sloman to citi, je dotčeným přetladem
Pifem fiatých pofivěcena jeji řeč naffe flomans
ffa. Přefladbem tímto způfobeno, že fe jíž ob
tifice voťi florov fpáfh a prarodyměčné ozhvá
ro přirozeném jazbíu nafiem, a fniha tvffech
jiných bůjtojnějíji a toznefjenějíji učiněna jejšářlabnímfamenemliteraturySlomanffe.| Res
Wufft=li oroffem i z toho baru difp tozdámati
Bohu a oflamoratí jmeno — ctiti památfu fiv.
Methodia +

$. 21. Sw. Atlethodin cefla do Carhradu
i Do Říma.

Sm. Method dofonam přeťladPífem fiva«
tob, roziebnal fe 8 Wřoramou a 8 dobrofrdeč.
ným lidem řífje teto, i mydal fe na dalefou ceftu.Dopromázen| něťterýmíučenífh,doftalfeťo=
nečně fifaftně na mýhob mezi Bulbary.*)

") Bezběty fe nám mtirá na myjl, že fv. nád apos
fitol m trajinách bulharlýh nyní t pre již 6
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Cifař Bafil bozrvěběm fe o tom, mypramil
f němu fivé pofly, jabaje, aby nemejfřal přijiti
bo Konftantinopole. ©m. Method nčiníl podlé
ůle cífařovmy a zafjel bo ftoličného měfta
řecté řiffe, prvotní fivé mlafti.

Se ctí a flámou přimitalí jej tu na bwoře
cifařílém, příroltal jej i patriarcha. *Boměft o
čineý jeho Dyla jej zajifté přebefila, přitomnoft
pať jeho zbamila tubíž famé protionífy duti
boražeti na biffupa podle frbce $Gopodinoma.
ad to melela opatrnoft, fetruě miti fe £ muži,
mlábnoucimu myflí melifého národu floroanfřébo.
Cifař bo ctil a lichotě mffjelijať, hojné dary
pobámal mu. Amffaf nezdá fe, žeby (jm. Me

tbed muohe radvfti byl nalezl 1 Stonfiantino
poli. Cifařfře toto fidlo bylo pčiněné bnizdo
pletich, rozepři a úfladů mffeho druhu. Sedním
4 nejnomějíjích bylo Iflivé a náfilné obrvracos
vání Bulharům od flolice Stinffé, fu Úteréž
frajíny tyto před nemnobými (ely famy byly
fe přiblafily a toffelifom pravem přifluffely.
$orffi měcí mffať fe ftrojily, ano,Již dozráraly
neblahé úmofly carobradjřé, fteréž později přis

Štedým fnčzítmem nelibě fepotťal, jeliťošfe taročl
proti sabubnému počínání Řefůw, ufitjicteh nárob
bulharftý obmratitt ob jebnoty če ftolicí Stimffou
Go fe m Bulbaritu bělo, 8 měbomím a 8 můl

cifaře Bafilia fe bělo.— Zat nabubou zpráromflas
roměfé oné legeutn jmětla, ble fteréž brozilt Des
tbobiomt protimuici, „še fe naň bněmá cijař, a je,
jefitt jej najbe, na brblo mu fahne.“
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činěním obzláfitě f$očiorrym fjednocenou po tn

dobu Girfem na brva Dílyroztrbly. a tafomé
to měci nerádo fe bitva frdce, ježto miluje Boba,
a pro Boba borlí o Čírfem, v poťoj a fivors
noft. — Simatý Method, znamenaje tafomwé
neplehy nemělt Čatýradě na dlouzefldní, a
pofbiffil odfub nazpět Ú milovaným Slova
nům fvpm na západě. Amffaf přitomnoft jeho

nezůftala bez profpěcdu pro Sfomann, m bojnémmnožítrotufazenémCařihradě.| Ržadofti
cifařomě šuftatvil tn fr. apofitol B učenífů
ford fněze i jahna, spufobné fu fonaní flužeb
Božích ro jazníu Slomanffém.“?)

Jatim, co fm. Method na mihodě prodles
mal, fejílili fe opět protimníci jeho na Woramě.
Král ©Smatepluf počal fe přateliti 6 fnižetem
Arnulfem, potomním cifařem a uhlamním nes
přítelem frale a panftot morarfiého. A tu
orofjem fněží němečtí nalezali ponoru i tool
nebo příjlupu 1 příznivého fináu na bivoře
©Swatoplufomě. afivědčuje pať tomu, je Šma
topluf, jeliťfožmu fftěfti hned na počátfu rolaby
ad pomyjjlení bylo přalo, nemálo švyfiněl, a
ieffecef bo péčí a (nab fivětífuh zabraný, méněfeoblíželnapominnojtífřeffanfřé.© uo,žirvos
topifec (o. Klementa mytnfá zřejmě,iše fe obdá=
al proftopafinoflem— neřeftem, fterýmiž banos
bi fe jmeno fřeffanfie. A tu nemobl ho. biffup
míčeti; on profil, napomínaf, brozil Božím (oubemdlipnémufrali.© Mežotcomwfférabya
napomínání Wetbobioiwa nelibě nejí Simatopluf.
Zin (naze bylo Jie opanotwati mojí a obmrá“
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titi frdce jeho od muže Dožiho. A té ofol=
uofti příznímé záměrům fmóm užili protivníci
Pethobiomi, obzlájitě fbyž Do nebylo na Mora
mě. Přijnějíjí lázeň, fteronž držel a fevalo
mal fr. biffup, problafili da zbytečnou. Rad
to pať ftibalí bo, jafo by fam u twíře blonbdil
a bludim ndil.

Rrál Smatopluť, bůmaje abufta m Něm
cb na dmoře frale Arnulfa, nafloni[ řečem

talovým flubu a na noo proDŮjč (č ša Nástroj proti arcibiffupotví fmému. 3 mypramil
obzlafitníhopofla, jaťehofi fnězeJana, do Sima,
na jelvo bátmaje, že fam již poťína mití vodyb=
nofli u míře, Reopozbilt pať fe tudiž i batoní
protienící Wetbodiowi 8 podobnými šalobatní
a fitžnoftmi nerobiní u papeže Sana VIII —
Ofolnofii jim přaly. Šalofiné fpory 8 Refy na
ropchodě a ozuif(é roztrity m Dulhařích mujily
polefati myfl papežoru. Jaloby 8 toliťerbá firan
naplnily frdce jeho bázní, aby (nad i Method,
podhájeje Ď řifje řecťé, fam 1 těchto věcech nes
byl účinlímům účafinífem, firoje na zapadě, vč
fe byli nebodní frajaué jeho, a fice 8 iwelifom
profpědem, pofufili na mýchodě.“)

+) Bifly papeže Sana VIII fu fralt Midafomi Boris

fomi a brmořanům jeho, slajtě paf £ Petrormt jafés
muji, melmoži Bulbarfičmu, zřejmě bofměbčuji, co

činili Refomé nezl Bulhary, fučje a biftupy
Štimté rophánějíce a famt na mtíla jejid najilně
je ujazujice. 3 botčenýů liftům jeft witěti, že jišifralefeméftraněbylinaflonili.| Dalffípa?jes
budur cifaře a patrtarýn Kouftantinopolflého, a
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Bagně této papežormy uměli dobře použiti
protironíci uafjebo ftv. apofitola. fe, což
činil pofud arcibiffup morarfit, hleděli m Rtimě
tať myložiti, jaťoby dabubné bludy rozfimal a
obřadem flomanffým jen jaťo plafitěm zaťrý
mal nepřátelýřé záměry fivé. Tyto na pobleb

pratodě podobné a „pejebnou již opětomané ža=[oby pohnuly pofléze papeže, že fiv. Metho=
diomi, ftevéhož fe byl nedatno jefitě ujímal,
uejprmé liflem , poflaným £ němu po biffupomi

Anfonitanffém Sbamlomi nařídil, aby floroan
ffebo jazvfa při Tužbácy Boátů ujiroati přeftal,
a paf po nebloubém čafe druhým liftem,
daným 14. června 879, poručíl jemu, aby do
Šima bez odfladů fe boftamil, a tu nalejitě
fe ofpramebínil. Jaromeň poflal papež lift fu
frali Smatoplufomi, pomzbuzuje bo, aby lo
pramé míře peroně etrwal, nebbal na nifoho,měrněfepřidrželučeníftoliceRímfřé.© Bapež
neopominul (polu pobotfnouti, co mu na We
thodia arcibijfupa bylo žalowano, jaťož i to, že
obžaloraného pomolal do Říma, aby „z úft
jebo fInffeti a přefmědciti fe mobl, zdaž drží a
měří taťf, jať byl připoměběl, čili mic. To
mfje flalo fe m r. 879.

naftrojenýh © tomu t bíffupům mýdobníh, 1 mys
lanců Bulbarflýh na (němu SRoufiantinopolfiém,
jefitě patrnějt ufazuje nepoctimé (taby Dafiliovy
a gociomp. — Aež o tom bofti bublé tuto jen
připomenouti.
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Byt po- druhé již topziwáň:bo Říma, nes
mefiřal fr. Method dlouho, i mydal fe na cefttt
£ otci tvěřícíh, Sanomi VIII. Weziftalo be
tajno, jaťé tějfé žaloby fe tam proti němu zasdaly.| Lečnašfimatnnebalfe,flanoutipředfonbcem(pramedlirým.| Smědomizajiftéru
tučilo, je fe od záťona Paně m ničem neudý
fil; on znal papeže, a nad to měděl, že bbí
nad nim a zaftane fe bo Bůh. I fojil fe ji
flou nadějí, že jaťo prmé taff t nyní m Rímě
nalezne vbranp a boťonale fe očiftí.

Ano, prvé jefitě, než fe topdal na ceftu a
vyfel z Moramy, počaly fe trbati mrafy.
Král Ermatopluf nabledl zaby, jafé nebezpečen=
fimi hrozi národu Moramfiému, foyby left a lež
Tidffa ztvitězíla nad fralým arcibiffupem. Neby
Vlosli fe obámati, že tudíž i arcibiffupffá flolicemerareffácfiříaopětzajde?© SRral,předziví=
daje tafemeu pohromu, nucena fe tiděl, tím
borlitvěji ujmenti fe fříě ofečencho arcibiffupa,

čim mice jemu famému zaleželo na tom, abycírfem© Moramffanabytelednafamoftatnofiiopětnepozbyla.© Protožtaťétoypramilšefiv,
Wetbodiem obzlafitního pofla £ Rimffé ftolici,
dilem, aby fe mwěrného apofitola Raně fivěbdos
mitě zaflal proti zloftným útladům, dilem, aby
o rozmnožení biffupům, o zřízení biffurfiych fidel
a tudiž o Defenalé utmrzení založené jíž famos
fatné ftolice arcibiflupfié na Morarě flufinow
šatoft cbneimvil.

-- Wetylo ze reďrbotvati, že porež twyplní
trffelité tyto žadofti frále a nárcdbuMerarfiého.

7
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Ano, jiš předťem ujífjtěn byl ©matopluť, že
mu fo. etec fám mylvětí prtoniho podřízeného
Metbodiomvi biffupa Rifranfiého. A mybral fi

na to důftojenfitwi fnčze 4 Němec, 6 tterýmě fe
byl bez prdyby na dmoře Arnulfemě feznámil.
Bylf to úlifny ABiding, Fterý, debym febě
u trále Siwatoplufa znamenité přísně, boredl,
jať fe zdá, na ča8 i famého ft. Aelhedia obeÚútiti.© Maje.pomůliIraloměbytiprvnímbis
ffupem, ftojicím pod rorední fprámou utvrzeného
metropolity moratficho, ubiral fe 2Giching Be
fo. Methodiem do Sima, aby u (iv. otce pos
torzení a prfčcení na důftojenfimi biffupffé
dojítí mohl. **)

Bylef to, jat fměbčí flcrůtuý dějepifec
cirferoní, fardinál Raroniné, (. B. 880,
(dnž fe náš fo. apefitol fiřafině bo R.ma bos

tal. Premwázeliť bo tam, jaťo mfjtde a iveždy,
učťteřt nad jiné wýtečníučeníci. Reimer fice,
fterpmi trajínamí jej tehbaž cejta medla, Není
nflat pecdrbnofti, že fe opět wlofimi can.
jimi m něttejíjí Pouncnii přešVenatfy ubiral
bo Milo, neufidraje ani na této ceflič rozli=
ati nebeflefimě erangelia Gbrifitwa. ři
fi+d fonečně na jaře 650 do Rima, m fratce

poubeu, ať taf dím, přitemnofti (vou tezptolil
fříné jaleby fefu ete. YFarežJan VIII
frtečně fe potěfjil, mwidbaMethrdicmo £ fiv.flos
li pefluffeufiwi, a (eznaraje, fterať fynemffeu
láffou cdban jeftČiriwi nfecďen nárcd Moram=
fi$: — Čo fe dotýčefamého pareže, ten or ffem
bued fe přejhvěbdčil,že nomá fřimda fe děla fiv.
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sMetbobdiomt. Ra adálo fe býti potřebí, cele
po cirferením řadu proti buboucím útofům obra=
diti jej. 3 fmolal parež biffupy m fněm, a

před ctihodnym tímto (bromažděním dofazal fiv.
Method zřejmě, še fe u míře ob Girfme fivaté
obecné ničím neliffi, nobrž měrně a cele Girfme
řimířé fe brží. Jaroweň ufazalo fe, že nemá
Methob' obecenfimi nějaťého 8 nectným čotiem,
ftervž byl nejprve flamnpni připomědní pře=
(fil papeže. Stam fe podrubé patriarchou, na
fuěnu r. 879 fbromažděném m Cařihradě, zje=
toně proti papeži myftoupil a ufilomal FulharyodjednotyftoliceJimfléodtrhnouti.— Sm.
Method, podat teby Papeší a bijupům (učinus
jicím „Doťazy 0 přejnofti miry vé, pros
mwedlzaremeň, že i při nžbac Bojí náležitě
atorzeného řadu Girfre maté fivčbomitěffetří,

a we tofjem řídí fe podle mýrofim fivatých
(němům i otců círferonich. Aoýmalof jefitě
ofpramedlniti fe o příčině uživání jaznfa Slos
wanfřého pří nžbach Boj. Wej měc tato
byla již mwelmifnabna. Saf mile totiž feznal

rayež, tteraf apefitol národů Slomanflych pes
ruč fe drží prané miry fřefťanířé, pominula
Dázeň, aby fe (nad pod plafitěm užmané ho jun
při fonání fmatnch tajemfiwi jazyfa Dludemé
nějact neufrirvalí.

dan VIII. tafomou měrou nabym jiftoty,
šefofim Wetbodiomým měřiti nefluffi, tím (rdečs
nejí přilnul t ofočenému. $řefivědčiv paf fe
dáromweň, že prámě bobofiužbou, jať ji Mes

tbodb fonatí narovfi, £ mira i Girfero meží Slosy
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ena. anamenitý:zrůft Béře,potvrdí uftáno«
meníRbrinna. předchůdceficébo.c Idivalil fám +
pifmo: i obřad ficrranfit. Aby iffaf jamežil
možné neboregumění budoucí a nemé badfy,
topdní o tom lift čáduý popežílů £ Swmatoplu«

fowi, fdež potmranje ujtanomení tato, mece:
„Konečně ómanfřé, od Stouflantina, "druhdy
filofofa, wbnalezené píjmo, Hterými fe Bchu
naležitě mály ději, (dmwalujemetvffim pravem
a welime, aty fe mwtémž jazsfu toppoměbí a
fřntfotvé Gbrifia Bana nafjeho přednafieli. Me:
boť abychom netolifo třemi, ale toffen.í jazyťe
dwalilí $Gofpcbina, napomíná naě fiv. tvýrof,
jejto treli, řťa: Chiwalte $opodina vofficďní
lidé, dralte jej rfjiďní národene.... 3. apos
fftolomé naplnění Dudem fo. mímvilítoffetitými

josol melifé ročciboží... Aniž to zdravé mířea: zdratvému rozumu Na fiřodu, pafli fe buď mffe
ro témž jazvfu flormanffén:pěji, neb fm. erat
gelium, neb Beži čtění ftarcho a nomeho Jifes
na, dobře přelozené a myložené čítá, nebí nffe
jiné powinné pobojnoftí botíutoté, fe prozrěroují.
ent zajifté, Útervýjirectil tří nejpřebnějíjí jas
zvy, bebrejíín totiž, řeďy a latinfty, ftmeřil též
i mfjecy bruté fe cli a dwale (ré. Mel:me
ale předce, aby ne irfied drami, pro roětfji
počeft, emangelium nejprwé latině fe čítalo, a

poť lomanfiym jaznfem fe šroěftevalo (idu, nes
tezumějicímir flotrtm latinfifm.“ **)

Oflatně rozun fe famo febru, že tbfa=
don teuto, propujčencu jazvfu firmanfiémi, ne=
minif: popež zamegitu fněžím fonání flužeb Božích
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jazvřem:Latinffóm,| rafSowafopluťžádalfi
aopflowaě: míti na divoře fmém Úněži, fteřiž by

latině míjí fwatou jemu foužili. Sm. Dtec
učinil (0 tom oblebu nalejité opatření, nařídim,
aby fe iw tom dělo po můli frafowě a liboftí
Úmetio jeho.

du paf jejt 3 toho mwiděti,že fe nepřates
lům Werbodiowymza Jana T nesedlo lčpe
nej za Aoriana IL Úfladowé jejich pojloušiti
ofočenému Stefowi (taff nazýrali muže BožíhoJ)
jeu f mětíjimu profpěcdu a oflamení. Safo zlato
4 ohně myffel 3 nomůd těžťojtí tědto Method.
Šebo mira, jeho příťlabná odbanoft f námějiťu
GSpriftomu na zemi, jeho žímoucí (affa £ Čírfimi,
jeho optečný dumyjl a požehnana borlivoft
apofitoljřá ufizaly fe požttomuro pramém fivětle.
Že fe gárowweň (jimé nařfy a zlojině. šdny ly
ofočotvatelům a žalobnífůo obrmrhly, a je pal
na něčí flufina banba padnoutí mufela, jeji
fawo febou ačejmé, ——Bylif by málem famí
padli do tamn, fterouž jinému dtěli mpfopati.

Sw. Method, očítiv fe tafto bofonale,
tim fnažnějí o to fe přičinil, aby náležité utmrs
šení a opatření (právy círfevní ww řifji Wo=

vamfřé na mfferty budouci čafy f miftu bylo
„přimedeno.

Papež Jan VII nablížeje dudorní po
třeby národů, Slormanffých, odotně fe propujčíl£
žaboftem apofitola, frale i lidu mormvffeho. Je
byla £ tomu obzlafitě příhodná doba, hleběl nout
doťonati, cožbyl započal předchůdce jeho, Abrixu.
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A tu jíž botčeným na foře liflem (fe frali
Swatoplufowi probláfim mladou círfem Wo
ramffou celťem za famoftatuou, mffeďu mrdní
moc paftýřífou uabe mfjim fučzftroem t lidemměřicímobembalfro.uaffemu| arcibiffupotvi.
Se$bmalený tralem uěmeďo ně; 2Bihing po
fivěceu jeft od papeže na biffupftmi: — ftarofla=
mná Ritra flormanffi m Uhraů uftanomena
jet za ftdlo jeho. Bodle tohoto bijEnpjřeho

fidla měla i jina něftera ařzena ( ofazena
byli. Romy pať biffup Nitranffý a mfficční
bndouci, jíšto na ařizená bijfupftí dofazení býti
měli, poddání jjou pod fpratou fm. Metbodia,
jím famým ve tvfjeh iěceh majíce (e (prarvos
mafií,a meblé záfonůro cirfeníh jehopoflufiníbyti.Stnězítvo| mffeliťéhořadu1arobupo
tefiferé řifji Wloramffé přijně zamvázáno jeft,
beze mfji tmýmiufy £ tatomému pofinffenftivi.
Břetelně zajifté uftanomil papež Jau VIIL, že
bez mile a měbomi fw. arcibiffupa nižabný
Úněz ničehož činiti nemi m frajinád, zúftarvaji
cí pod žezlem Smwatopluforým. Repoilufiným
a zpurnám, roztráťy a pohorffení jaťěťoli dpů
fobujicím , pobrozil ppapež pofutou, nařizuje, že
mají ob frále men še země Atoratofté vyhnaní
byti. Aby paf pofléze nebyl fm. Method nifby
přinucen , fde8 jinbe jaféťoli pomoci duhomui

pobledámati, alebrý fam podlé potřeby pofivěs
titi (obě mohl ua nomwabiffupftrvt bodné Dis
ffupy domaci, uložil papež Sratoplufomi, aby

poradě fe o to 8 Aeoolbupem fvpm, důftoj=ného fněze nebolí jáhna £ němu do Sima
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twypramil, fbež by ( brubý pobřízený biffup
PMtoramffy náležitě pofivěcen Botí mobí.“)

Otajice lifl tento papežítů fu frali Smas
toplufomi, neměli voflomé Moramffti m Yimě
běle aní ftaui. PBayež bohatě jim nabrabil
nefnáze, [pojené 8 taťormon obtižnou ceftou, ofladil
utrpení, půfobené úflaby ofočomatelům Methos
diovýh. Dofabliť, čeho fi žadal fral ( národ
moramffp. 3 obratili fe mffictní 8 melifom
plefaniim nazpět Do milé mlafti. Smaty Me
tbob, promážen (affou a požehnáním fiw. Otce,
mydal fe nazpět še fioými, milou foje fe naději,
že fonečně zámad nemílých bude profi, a frálom=
ftmí Boži“ napotom tim utěfenějíji zdar brati
bude.

s. 22. Sw. AMethoda Widing.

Štaftně namratil (e fm. Method z Rima
bo Moramiře mlafli. Rárob mfjube wděčně 1
vaboftně mital jej co otce fioebo, a muž Boží
na normo ge fmatou borlimofti fe udopil apos
Htolffého dila, umaděje na roffed firanác$hmrarm
i řad fřeffaňfto. Dilo Boži, jaťf frbce fi žádalo,bařilofetmnároděmelmiutěfjeně.© Re=
trvalo dlouho, a do Rima ubiral fe opět
Wtorarmy fněz, jeji Method uznal za důftojného
biffupffé bobuofti a Erat Swatopluf mypramil £
$robům fw. Apofftolů pro pofivěcení,Tať boufal
fm. Method na ftará leta fmá miděti 8e Šis
tneonem netolilo počatel fpafy, nýbrž úplné
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ntorzent a heronalý voztět nomě filipené cirsfe moratvffé.
Batim ale počalo fe nebe na noivo faliti,

— omě tějtofti dolebly na (matou hlamu měr
nébo luby Banč. Důmobce mffeliftých těchto

nebod byl nerděčný Bing, biffup Nitranjřy.
Gotma byl totiž ulifný a fdytralů tento Do
řenín dofjel důftojenftmi bijfupiřého, odrmrbl
farmu, Čterouž byl pofub olfamamal IRethobía.
Maje býti pomocnifem a pobporou fiv. fmeta,
tal fe protitonifem jeho a fifůbcem. 3 liftu,
terým papež iw. arcibiffupa afjeho potěffuje,
widěti jeft, že fe mujiy šnamenité nátiy wvět=
nému flužebnífu Baně díti. Král Swatopluf
měl omfjem medlé uftauomení papejoma ffro
tití zpouru fažbého jáhna, fněze, biffupa, Ldozfoli
by fe byl pozdrihomwati jměl proti fiv. arcibijfn=

pomi. Jež Smatoplufomi bez podyby mice fe
šalíbil úlijny a zlovadný 2Biching, než důftojný
a přifup Method. Z zda fe, že pofud fam fral
těšťoji nečinil fro. arcibiffupomwí,proti nátiffům

ormfjem honic nebaujil. ABěba tedy Wihing, je
fral snu přeje, tím zpupnějí naftupomal proti
(amému dobrodinci a mrfnímu (pramci fivérnu,
tim drjejí chtěl fobě ofobiti prám nenaležitých.
Radarno napomínal jej 4 počalfu muž Bojí;

„nadarmo hrozil mu papežem. Wiching nic ne
těl měbětio pojluffenjtmi,anobrž taf fe tmařil,
tař fe prouafiel, jaťoby od papeže foufrouné
jafefi rozťazu byl příjal, maje fam boti firaž=cemMethodiovýn.© Ao,fdytralčloměften
mejititil fe napfati me jmenu famébo papeže a
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pobftrčiti frali Smatoplufomi lift, Eterýmžztroce
geno dpti mělo neprarné a bezbožué počínání
jeho. **)

Fafove nebůftojné jednaní fiv. Method

nřfteraf trpětí nejměl: jinaf bol by mujil m
Girfot bynouti řad, a zmatfim byla by fe otes
tořela brána. Stenalezaje ale zaltání u frale,
myprarvil £ fivatému Otcí do Ríma pofla 8
žalobou na MBifinga. Nefmlčel paf, nač fe
biffup Aitranfto odrmolama, což fi protí něnu
ofobi, — co přebitira. *Jidam tuto ftižnoft £ fi.
Rolici, očefamal důměrně fonečnou odporměd, a
fonal opět bez uftani cefty fvé apofitolfté. Ba
pežSan VIILnemefifal dlouho 8 obpomědi. Dne

23. března napfal juž fv. Wethodiormi [rdečný
lit, fternž pětné mybíma fměbectvi o upřimné
[áfce pPapežoroě £ fto. arcibiffupomi nafemu.
Sm. Otec dama na jemo, fteraf fe raduje
gdaru a profpědu míry fřejfaníté na Moramě;
šároreň ale lituje Methodin, že (e mu děje
přiťořenftrvt. Ofwědrim, že ani Swatoplufowi
liftu jadného potajt a fradbmo nepoflal, anifonfromých,tajnýchnějaťoh© roztazůronebal
PBichingotvi, na fteréj fe ulifný (bytralec od
tvolamal, připomida fiv. Methodiorvi naffemu,
že dce měci nemilé oyjjetřiti a naromnatí,
tordoffijného bíjfupa Oitranfieho ale potrejtati.
— Stalosli je to čili nic, a 8 jafóm profpěs
bem, o tom jíž nic fe nebojivíbáme 4 letopí=
fům. Jení podybnojti, že papež neopominuf
bůrazně napomenouti nehobného onoho Dobrodru:
ba. Než florvo to melmi fnadno fivezlo fe pa
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izffém a tmrdém frbel offemetného onobo člo=měfa.© Žimlépe| rozalfobě©frdciMethod
upřímnou řeč papežovu a neuftámaf m dile
fmém až do fonce.*7)

28 řečeném lijtu fvém hleděl Gan VII.
roptoratiti nebůměru, fteráž ormffem melmi fna=
Dno toznifnouti mobfa u fm. Methodia, potud

by byl (ouditi těl o fmýffienípapežovu podle
jednaní %WBi$ingoma,oDmolárvajícího fe na obalá
fitní rozťazo Jana VII. R mybidl papež fw.
apofitola naffeho, aby opět bo Rima fe doftas
mil, a ofobně přefmědčil fe o fmýfflení upřims
ném —o láfce bratrfté, fterouž bo miluje
papež. dali a jaf brzo bolo Ge Metbodiomí,
redlé mlafiního úmyjlu fimého i tvedlé $lafu
papejoma mybati fe na tuto ceftt: — nemitžeme
8 jitotou porčbiti. dbá fe mffať, je nepocdy
bíme. bíedamesli fm. Methobin r. 891 neb 882
m Símě. Měťterá flará podaní totiž .otvffem
dofli zřejmě £ tomu poufazují, anobrá za jijté

fladou, je fro. Method fralomo zpupné poct
mání proti naležitému mramu a řádu fřejfan
ffém nemoha déle trpěti, na Smatoplufa 1
na dmořann jeho mpbam říatbu, do Rina fe
udělil, a naffel tam odranm i zaftaní, jať mupapežnapředbolpřiflibil.© Dletěchtošpráro
pobn[ paf fm. Method m Šimě, poťub ja ním

Smatopluf nermypramilpoflů, fibuje napramiti,
m čem fe byl probřeflil, a jádaje, aby fe nas
svrátil nazpět bo mlaftí moramflýc, Že mffať
prmé nárratu jeho mffeliťé nehody mufily býti
uromnány, je biffup Mitranffp na novo byl
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zgamázánf naležitému pofInffenftvi, jeft amo
febou průmobno. „Tehby,“ dle lom flaré les
genby latinfté, 3 níž zprámy tyto máme, „fpěs
dal muž Bojt namfftimit opět flabce fivoje,
fteréž fice oftamil tělem niťoli ale trbcem.

Stov; paf přídazel, royffli nu mftřic mládyforvé
i národ, 8 neobyčejnou raboftí plefajice, melebili

Boba i wolali: Ramfftimil jfi, Gofpodtue !
šemí nafii; potěffiť jfi ji, poflam nam uazpět
pafipře buffi naffich! A taf umeden jeft fiv.

Method opět bo Cirfme fmé na 2Belehrabě.“
Bofub podaní toto za pramé přijmouti fluffí,

ul fe bez podyby měcí tyto meji rofem.883.*)
' Gito ffať jeft, že fv. Wethod r. 994

opět pufobil na Moramě, a fral Smatopluf,
jať fe zdá, poznam poněfub oflemetnoft dvfamá=

») S toto flaré pobaní bobře by fe Dalo jromnati 6
bruými ofoln+fimi a ubáloftmi ončá čajům. Že

poťnb 1 Smatopluf ro přátelitvi 6 Rěmci, bamas
je flubu ojjemetnému Bidtngont, froémolně a
spupně je měť © arcibiffuporol, lei tafořfa m přiro:
šení pomaže jeho. Stišnoft fm. Methobia pabá
fjaf bo«tčh bob, tbežto TBiding, po námratu mém
4 Říma, w biftupítví Ritranflé fe umázal, a Arnulf,
polomní fral němeďý, r Dobrém (rozumění Žil če

Sratoplutem. Gift papeže Sana VIIL ban jeft
gajifté bne 23. měftce března 881. Během rotu
882 — 883 wzalo mijať přatelitmi mezi Smato
pluťem a Aruulfem za jmé, a tu bez podyby, ajpoň
4 čafti naftal normý obrat, necbceme řící m nábo
leujtém fmýfilem Smatoplufomě, ale m jebnant
jeho 6c fo. Methoblem.
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dni obpůrců Sethobiomyé , ble floma papt=
žoma 1 Dle flibu fmého, e něco (čpe a náleji.
těji (e měl £ oědomitému otci a fprámci tro
tamjře círÉme.

S. 23. oflední doby imota na senri,
fmrt a pobřeb (im.SKlethodta.

U proftřeb praci a přiťoři, tadofti a
protirenití pří vozíiřomání miry (řeftanfřé
meji Slomany přibýmalo fm. Wethodiomt Faj
bým dnem břemene měťu, i hodina odfodu £

ADici nebejfémn fe blížila. Lafla mffať a hor=
[Iuvoft jeho ftářím nifoli nedladla — neumdíc=
mala. %B;nefiený,apofitolflh tmet neujtamal bě

fati, pofud měl fwětla 6 bůry, pofud mu trmaf
den žirota na zemi. Péče o zniť miry fimaté
w vojleblochmlafteh lowanfný, úfili o šadhorvaní
obapolné fmornofti mezi Čnčjftroem [atinffého i
forvanitého obřabu, ftaroft o tvy$omání zbát=
nýd Fužebnífůcirferni a dudomníý učitelů
milovaného narvdu, apofitolřé cefin po Iwffeli=
toy: firanad vozfáblého arcibiffupihwt, MYUČOs
toaní a fpráma měřicih zaujaly i těh něťolif

pojlebních let drahého jimota jeho. Nej o tom
mfjem jížpodrobnějiřich šprám nepodamají ani
[etopijvivé ani flaré legendy, co jich pofub zna.
me. Žolif jediné wime, je (iw. Method na
ben apofitolé Baině fw. Petra i Bamla r. 831
49 Brně, u přitomnofli frale Smatopinfa t
melitého množítmi lidu, pofročrsinaí RO18$hrám
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Boši fu pottirovfiíjmenorantá fiv.apofitolů.*)
WBelebna fmatyně tato rozbělana jeft na míftě,
fbež bo nebámna flaněno fe moblám na boře,
zafměcené Perunormi. s)timo to pobotýfá fla=
voflowanffa legenda (z fteréšto fe nám omfjem
10 nejednom ohledu jadoucího (ročtla boftalo),
že též i „8 tralem Uperffým, přiffebfjim m
ftrany Dunajiťé,“ měl co činiti fm. Method,

„byro u něho přijat 8 [affou a propufitěn 8 da“ry.“| DůftojnápomahaMethodiowatafboja=
[a otfjem polodimého načelnifa furomého On0s
ho národu, že maje loučiti fe 8 mužem Dožim,
profit bo řa: „$omni na mne, čeftný otče,
tm fivatph moblitbáh fon4 mědyrfy.“ Bofub
jeft prambima taro ubáloft — a neftármá příčiny,
proč by fe mělo pohybowati o ni, — dobré
bylo by fo znamení, že ani 5 tohoto, orvffem
nemzdělaného fnižete bez profpěhu neziftala
namfitěma Úmeta apofitolffého. js) —

Než apofitolomání Methodiomo dvfpělo fn
fonci, Muž Boží firamil 22 [et mezi Slomany
na západě. Bodrobim fe toliferým obětem a
nejnáztim, přetrpěm nejedny těšťofti, nátify a

přiťořenítví, ormffem zafloužil, aby mu dal Bau
forunu života, přijlibenou toěrným milomnifům
gdfona. Churamoft a flaří ufazomaly zjemně,
še již na dlouze nepobude na zemi. 3 pleběl
fi. otec a apofitol naš prvé jefitě, než mu

*) Jení Grubř poýpby, že nynějíji lamut, ftoličný
ram Páně Brněnjtý ftojt na pamatném míftě,fbež
byl botéeně ftůn Boží zaftořeený fm. Methobtem.
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pofyne fmrt, opatřiti fivěřenou fobě ob Bohacirfem.| ByjlrůafmětlenBožímiloňiofivle
cený bud jeho předvídal zajijě , jalé po
bromy po fimrri jeho přijiti mobou na cirferw

mnorarojřon. Smyll S vatoplufa pečťiméhotvice o emnitřní Iprámu řijje než 0 pravý
Zdar a Čpět miry MmHarodě, šjeroné šáměry a
mfjeďa pomaha hingama, nad to paf 1 nes
(nffelivoji (nějí němecťocý,za přičinot změnnas
ftaloý m říji M »rmvjřé opět u malnějfjim počtu
vošlitiřenbý a uřazenýů, neflibormaly mitobo
dobreho na přifiti čajy. Aby tfjaf pofud to
ze čloměfu, nabefjel [wárim a ruzníchů, I0=
boucim mypufaonti po fmrti jeho, měl fr. Mer
tbod o to péči, aby utanomen byl nájlupce mo
duftojenfimí a m úřadě jeho bifupjřém.

-8 jlomu Wethodivmu fefflo fe mffeďobu
doroenjimo £ molení na WBolehrad. Bye te tu
dělo po ftarobylém círfermnímřidu. Method,(bros

mážbdi fněšitmo,dibdomtim fynům foym myjemil
naltámající potřeby Cirfwe. — © pohuutýn
frdcem, 8 patrnou jalojí myfledti přitomní, což
jim předlladal ěhlafný fmet a otec (fmatů.
Srdce mělo fe bolefti, ale rozum melel,
opatřiti círfeo morarjou podle rady Oethobiv=my.| Rejfdomělamohlbytínájupcem
apofitola nafieho? — © to pojtaral fe Bůh.
9ezt měrnými učentty WMethodiomýmiwynifal
topo čalu nad jiné ivferto můbec Ua flowo
vožatý fnčz, jmenem Gorazd. Mytečný tento
oddomaser jo. apofitolůvm uafjih byl rodemsStoraman.Remifední| mzdělanoftdua,
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uffledtiloft frdce, žímot bez úhony a Horlimof
o zdar pramé míry učinily jej miláčtem meleb=
nebo mijira. Je pať fe dobře znal netolifo
m přirozeném jožytu flomanffém, alebrž i m
fatinjfém a řecďčm, byl tudiž o to způfobilejífim
tu fpraiwomání círfme, jv fteréž obřad flomanifý
podlé latinjřého zEvital, a mwedlénových boma
cí flarfji němečtí a onde i něťteči řečtí fuěží
fe nalezali. Wimo to poašel ze tzacnějíjiho
rodu na Moravě. Taťfon niěťou ale mobí
paf fnaze než fdo jiný naditi fe zaflaní mezí
foymi, foyby, jať (ze bylo předzmidati, opět
buď MBihing, neb fbofolimět jiny, úflady a nas
tijly jaťé ftrojítí (měl proti zčíseným vd Methos
dia obyčejím pofivatným. Rab to jeft vroffem
nemálo pramdě podbobno, že Gorazd. jiš. privé
obran by za druheho bijfupa, vodřizeného
pod ivrední (pravu Methobiomu, m Jtimě famémpofivěceujeftnabůftojenftvíbijfupíře.© Když
fe tedy jednalo nyní o iyrmolení najlupce na
ftotici YBelebrabffou , Úněji Woramfit roznejli
na fw. Wethodia žadofi, aby fam uftanomil, foho
dce míti za námějšťa. S nfázal Smatý na Go
razda. „Tentof jeft“ pravil, „fyn ivaffi země,
muž fivoboden i namčen dobře mv latinfté fniby,
a pramoměren: — Tv budiž mule Boží t mafie
fajfa i moje! — On budiž nafiupce můj!“
Netřeba doflabati, že fe mffe flalo po muli, po
flowě Wethobiomě, a $Horazd uftanomwen jeft za
bubouciho arcibiffupa 2elebradflého, za (prámce
torbniho cirfve moraivffe.

Sm. Method, zařiditafto, což [matou
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buffi teázale £ zemi, počal fe firojiti fm lo
nečnému oddodu ze fivěta bo neběflé mlufti.
Stemoc, pofeltyně fmrti, fe uťázala, oni fe
byl ten nejdrajíjí duffi třeflaníté čas, fiwatýtýbeumelifonoční,přibližomal.© Byloftopra.
mě na fmělnou nedělí I. B. 885, — připa“
dla tehda na den 4. mějice dubna, fbejto fiv.
arcibijfup jiš onemocnělý, napofledy fe tpdal
bo rámu, žádaje tu jefitě jebnou obět nejímě=
tějíit fonati a rozloučítí fe 8 roěrným ftádcem
(mym. ©o tu mímvil, co na frdce fíadl, £
čemu napominal, f čemn pří šaloftném foučení

luba Baně šamazomal milowané omeč(y fivé,
faždy (nadno může fi pomyjlítí. % fbo by domedl
popfati boleft upřímného líbu moramffého, fovž
fm. arcibijfup napofledy udělomaí požehnaní*

Muž Boží, předzmidaje Brzfou (mtt, Ožnás
mil to fiopu měrným, „Střezte mne, bětí,“ recefnim,„fiřeztemnedotřetíhodne.“© Výfecřa
Girfetv, fněšftmo i (id, trvali na modlitbách ble
ýflomné jabofti fm. "paftýře foébo, Fterý Ducha
jíš Banu odemzdamal. Stalo fe, jať byl tufitl
a předpoměděl. Třetího dne z rána, a fice
dne 6. Dubna r. 884, zejnul melifý tento
fi. apofitol naš mzácnou (mrti fpramebdlimého,
po pracném jímotě obebram fe £ Gofpodinu
bo přibntřu, připrameného Spafitelem m domě
Otce nebeffého.

Sotma fe3IBelehradu po můfoli,po rají,
po wefiřeré Wlermoě roznefla žaloftná zpráma
ta o finrti fm. otce, tfjehen nárob želel a
plaťal těžťe ztráty. Bo celé Moramě, Pdefolim
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fe nadpázeli měrní mílaronicí miry :a gáťona
Ebrfam 1,Edefolipoznali m fi. fužebnítu Banč
pramého blahorěfta i otce fivého: bylo midětí

fmutef, bylo fIvffeti nářeť nab fmeti muže
Božího. Stmileli a plaťali jfou dobrého učitele
a raftoře mužomé 1 ženy, malt i melci, bohati
i ubojí, fivobodní i nefivobodní, zdramí L du
ramci, domy 1 firolcí, cizinci 1 tuzemcí,lovem
rofficřní šeleli fivatébo, fterpi byl po celů žimot
foij míjecto míjedhněm, "aby jen mfferfy ziffal
Gbriftu — přimedl fu (pafeni.

Ra WMWBelehraděme ftoličném $ýrámu Ros

dičín Boží, Marie Banny, pohomány jou po
aemffé oftatfy apofitola Yanč. 3 (bromažtili
fe pramoměrní £ flužbám šadufiním nad hrobem
jeho. Uťaz, jaťo jíme pří fmetí fo. Cyrilla
znamenali roAtině, jaf balece možné bylo na Wo
tamě, opětotval fe omwffemi tuto. Nefčifiní zdjtupo=
me zbožnéholidu Woramfřebo fefili, fběbli le ode
wfjad DoBelehradu. 9arod i fněží cítili ddromeň,
je mají podovámati otce, oplaťaroatí ztratu priv=
ubo dobrodince fivého Wa gemi, a dify Mzda
mati Bohu, že apofitola fivého pojní do flůrvynebefíe.Ataftobělofeffutečně,© Kráfnaje
bnota fatoltfa objemila fe mffaf i tu jefitě mwfrafjnémelednoftifive.| JedinýYBifing,fterni
neměl f muži Božimu frdce, feděl $e fimou dru

diuou na Nitře, a tudiž neťalil — uerufjil bos
bumilé jednoty u hrobu Methodiorva na WMele

bradě. im frdecněji a roděcnějí počínali fobě
Čněžt lomanfteho, latinffého i řeďebo obřadu,
jenž byli zůjtámali pod (pramou zemřelého fiv.
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arcibiffupa. Zito rmofficďnízáromeň flamili nade

hrobem fIužebnifa Božího mffe fiaté, jební [as
tinftým, druzí řecťým, jiní flomanffym jazylem
prozpěroujíce. Byla to jaťo poflední tafořfa zaře,
mwfteréž fe bratrffa laffa tať utěffeně jervila.
Smrti (to. apofitola (fiefla bo brobu £ fimornoft,
ttercuž (m. náš Method, poťud ho bylo na žimě,

lomem í přiťťabem šahomati hlebčí mezi (ony
jedné matfy, mezi bratry topfoupenýmí touž friví
Spafitele uáfjeho Cbrifta Ježtffe. *“)

S. 24. Jowaha fv. AMethodia.

Zafovym způfobem, tihou (mrti odebral
fe Method z tohoto (měla na toččnoft, a feffel
fe 8 milovaným bratrem Cyrilem mv, žadous
cim frálomjtot nebeffém, ive ivwě Hina -—-mis
ftra jmého, Cbrifta. Dofonam dilo mé na zemí
počal fe ffiti mezi nebefifany jaťo oěrný
luba, topztamač, učitel, apofftol Sypafitelitro. A
tu jij najtavwa powinnojt, obrátiti sřetel (ůj
na ozneffený šivot jeho, zafivěcený laffou Boží
— ozdobený foranou uefinrtelníh zajluh o
Čirfev a o fpafent udrodu naffeho. 3 meliťé
čáftí opaťuje fe tu owffem dimadlo, jaťowéž měli

jíme rozmajujíce ufilechtilou pomabu (m. Gps
villa. tež fomu nebýmá milo, třebaě něťoli=

trate po fobě dimati fe na růži w plném C0j=
fwětu jejím? — A ble život — bduffefivatého
jeft mice — jeft rpanilejíji než růže, a třebaš
by pocházela ze famého ráje.
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Stdojfoli beblívým ofem flopuje m jitvotě
fio. Methodia, (hleda fjube a me míjem, je
byl celou dufi obdán Bohu a Čírfmí
(maté. Lájřa, fterouž fe minní fe Chriftn od
inladofti —horlimoff, fteronž fe bržel míry pramé
fatolicfe, provazely jej po famý brob. A prámě“
tato tíra byla u Metbobia nejínať nej n bra“
tra jeho, čifta, rnzá jaťo zlato, zfufjené ro peci

ohnivě, Odrůftaje m Šoluni a později po
muoba letá žíje meží Rety, obřličen býmal na
mnoze lidmi, fteří medouce fimary 0 pramomět.noft,famízabibalirofjelijafdobludům| ša
loftnnh. Než fm. Methob nedaí fe nijať naťa=

ití a porufiití zahubným jedem timto. Řečtí
cífařomvéa droořenítmo zuřil proti užimaní a

poctě obrazům pofoatnp: Method ale maje
obrazy tyto m náležité uctimofti,“ uměl uživatí
jid fu vzdělaní jiný — jať fe tv mibělo na
Drovřefrále Bulharfřého Borfia. Stefomé li
bomali fi m libém hádaní o člancih míry,
faceřujice faždého, fdož 8 nimi nefouhlafi £: fr.
Metbod flaral je radějí o to, aby fe míra jeho
jemila me fřutcíh bobumilych. RŘetomé Čar
bradjitr, flepon omámení ctižádofti, ufilomali
mífemožně voztrhnoutí froazeť jednoty odtriťou
od ftoliceřunjíé —od papeže: Sm. Wethov nes
přeftal po celo žimot fmij Dršeti fe papeže a

měrně ftal I“ jednotě jediné Girhve Boží.
MBěba, že ftolice římýřého papeže jeft dědičnou
ftolict po Betrorí, fterémuj byl Bin Sežiš
odemzdal fliče fraloitwi nebejřého, ocutně
pluií rožťazy papežům. 10) Zřifráte pobniří obtiž=
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nou ceflu do 2Blarhb do Jtima, aby <bojmědčil
pramoměruojt jmou a fonoroftou dolázal pos
flufinoft £ námějttn fto. Petra. A pomajísli fe
„ořolnofti tehdejffich čajům, tm patrněji objemí
fe botčená měrnoft jeho. Ra západě mezi fou
fednimí biffupy m Solnobradě, m Bafomvě, m
Bawořid bylí nejední, fteřiž neuflámali ofos
čovati jej m Římě u papeže. „Jať fe podotflo,
fám Swatopluf pobamal fe nejednou zů“ nas
troj: proti muži Božímu. Bofleze počal fe (
papež Jan VII miflati m důméře, fteréž byl
nabyl £Methodiomi. Nej fivatý nás 'apofitot ani
uftamičnomi natijřy těmito nerogivif(al feu míře,
m lafce, m oddanofti fwě £ folici římfře. B
Gařibradě byli by jej tehdaž přijali 8 náručí
otermřenou, foyby fe byl chtěl přimínouti pod

rordhiní:fprámu patriarýy tamnějíjiho : on ale
ueftoje o přízeň cífaře Bafilin, nedtěl ftáti
fe Uúčaftnífem—- tomaryffem otiomým ; on
měren zujtal papeži. Sediné flomo z uúft jeho
bylo by bez pochyby ftačilo, a mfjecy frajím
bulharjřé bez tobo již nemalo pobouřené byly
by fe oddaly Welhodiomi: mefropolita na Mo
ramě byl by fe (nabdno ftatt mohl tudiž 1 mes
tropoliton cirÉei bulharftnch, odhrany požimaje

u cífařeGařibradjřehoi frále Bulharfficho,0fe byl dtěl problafiti proti Římu a fpojení8
papejem. Nej Method ueměl frdce L tafoopnměcem.© JednotaČirfivebylamudražíjinab
poťíady a flenoty, nad mífelifou moc a farou
teboto fivěta. Mechtěje, aby trpěla botcená jes
buota, botom byl raději trpěli fam. — Šabaje,
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aby fivatá jebnota tm Girfmi oftála, nýbrž
bále tim utěfjeněji fe rozivijela, neopomínní.
aní na fimrtelném [loži o: to miti peči. Sfa
biffupem tněji rozličných obřadům, fe mfjem
touž nejí a botval fe laffou; on ftaral fe o to,
aby mezí ními zehomala fe jebnota, panomala
fmornoft. Že čafem propufaly různice mezi nís
mí, že pofléze po fmrti muže Bvžiho ffutečně
naftalo tozbrvojení: tffelité tyto žaloftné tvý
jery byly naflebťem nefilechetnofti, 8 jaťoonž
fe potfamame u nepřátel fie. Metbobia.

"A fde jeft tafoma perná, žítva, netoproratná
mira, tafewá fpnemwffaodbanoft £ Girfii, jafos
mouž teiběti De pří (m. apofitolori nafjem
Methobicti, není bímu, že fe toliféž jine ctnoflimefmatébrhumilénalezajífhotě.© Rbožpos
dnal tofonale miru Ghrfftomu a zamilomal ji
(obě, tomu netřeba připominati, že, jaf di'Bau,
„jeduvbo tolifo potřebí“ a nejlepffi ftránfu že
zoolil ten, fbož celou bufit oddal fe Bobu.
Zať bylo iu iv. Wethobia. Bohufloužiti — me
mffem mfudp řiditi fe mwuliBoží: to bylo he=
em jeho hned od mlabofti. Weftoje o čeft a
lamu před fmětem, zmolil fobě úřad, poněmadž
fe nabál, že bube tubíž moci floušiti mlafli,
[idftmu, Bobu. Než m fratce ufázalo fe, že mu za
nepříznivých ofolnofti a mnohonafoburý zmat
fw tebbdejfjichnelze jebnati podle fivěbomi, po
záfonu Božm. Cdbam fe prmé na úřad 3
láfly £ Bebu, z laffy F Bohu mzdal fe bo
též.— Aytečný fn jehnebo zpředních úřadnifům
cKařířoh to řiffí, muž to mlabém měfu již porvý=
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ffený £ znamenitým úřabům a potolaný £ ět
ffim jefitě Diiftojenfimim, odřefí fe tobo mffebo;
mzdal fe moci a lamy, odebral fe na famotu
w bora, „aby jaťo Jan Sříítel na poufiti
Sordanfřé ji“ bol a cele jen floužil Bohu.
Neni- It to patrný tůťaz, jaf malo dydtil po
věcech, me fterodhž fobě libuje fiwět, jaf melice
miloval Pana? Bůh byl mu mffeďo: —mffe
jiné bez Boba zdalo fe mu býti hotové fmeti:
a protož pohrdl (imetim, aby m Bohu (mém
nalezl mfjeďo.

de mffaf fe obdanoft a laffa Bojí na
taforvů pomznefla flupeň, jať to tiděti pří Mes
thodiomi, tam netřeba mluvili o jinůch ctnos
ftedb: ofolo frálorony hrnou fe družice, f matce
minou fe wčely. Kdež o (rdci panuje laffa Boží:
tam pobcáuvfi, fremnoft a poťora, tichoft, trpě
liwoft, fhorruvameft a milofrdenftwi, mírnoft a
ftatečnoft, neunamvená horlimoft a obětima my
trwaloft, tamníwoffecfhctnofti býiají Domomem.
Rejináf bylo u WMethodia. Re milomal Boba,
pro Boha hotov Úvl učiniti, podnífnouti a
trpětí mfjecfo. On pobrdl flužbou cífařířou,aby
mohl celejífint (růcentoušití Bobu ; on opuftif
milóu famotu na horád, fbež m fwaté tibofti,
moblitbami a rozjunánim oflazeval frbě široot,

«jať míle fynula přiležitoft £ vozffitoivání Íra«
(owfikvi Božího a fpafent duffí tidjfých. Běrný
užebníf Panč, feznam, co faže Buh, bež roz
paříno opuftil milou tu famotu, 8 bralrem Cy=
riflem otebral fe f balefom Kozarům, pracomal
mezi Bulhary, vydal fe na JRoramu a po dmacef
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tofům nenftárval putoivati po mlaftecý flormanffých
faže ermangelium poťoje a fpafení, fáže (řeft «
poťaní na obpnfitění břícdům. Meni-lí to pa:
trup důťaz, jať uměl- Method milowati Boba
milomati mé bratry ?

M jaťomá fe pří této láfce jemt flateč
no ft mytrivalá, neunamena! Ghytrádďá ofočo
mani a ziemné nátifřy jej obťličují oberofjad:
přiťořia pronájleborání fe mu bějí 8 foliťerýd
firan , mazta a šalář fe mu firoji: nic ivffal
uení 8 to, me fivatém frdcí ndufiti oheň laffy

a nmenffiti horliroft plamemtou o fpafeni dufjí,
o rozfjiření fralorfimi Cbriftcma na této zemí
Sofomé jeho nepopřali mu po celých 20 ro:

fům odbecu : on ale na fmrtelném loži vém
jefftě t (naffeliwefti, £ bratriřé lofce napomíná
(mé učenífo. Smwatoplnť filedhetného Atefiijlama
drádně mpdam do rufou nepřatel, šbamil tudižciTfero| merareffeu| mocnéprdpory,apofitolu
paf faméinu nectně cdřlidíl horlimebo přiznimce,
mřelého pomocnifa, wěrného učenifa. Omámený
Siwatopluf mwybalpříjného Metbodia pofléze do
rufou, bo razby nepřatel! A jať fetu dotval
ÚnězBaně ? Muž Boží, jaleby neznal ani hněsmu,gatracujezločin,litujezločince.© Rebbaje
nic na mlafiní fffody, bledi ziffatí dufji zafle=
pencbo fiřitdce, ner ffima febč útržeť a přiťočí,
ufifuje ale wffemožně, aby fhomwiwamou tichofti
a dlouhočefající lajien obměťcií, flotvem pramdy

Boží probudil, fmrflem tře.anffém napratcil
nefifaftncbo panotnifa. A jaťož jednal m do
tčenýh cfolnofiech , nejinať počínal fobě me
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ofetté:podobnépřípabnott:© Rifdyanifde
není znamenati, že by dbal mnoho na to, mufí
l co trpětí fam, netrpieli tudiž uložené mu bilo
apofitolffé ; navpať on fe raduje, polud mu lze
doufati, je utrpením mlafinim Dude moci pil=
fpětí na zdar. fralotvftmi Bojibo, © fpafent
bratrům. — Číni- li fe nátiř a přifoří na
jebné firaně, duffe jeho fivatá nepřiflupná pos
fetilé toužebnofti po mezdejíjí cti a flámě,

tim borlimějí myhledáama čeft a lánu Doži m
jiných fončinácd. —— Nej jemtá tafema (peivima=
voft trva potud, pofamade jiínaf jednati uenesli.laffa.© Rdeajepotřeba,necfiteafemuž
Boží poftamiti, opřítí fe fajdému 8 neohrožesnoftíapofitola.© Redbajeomýhody| nějařé
pozemíře a ofužen ohněm přiťořenjimi uftatviče
nod, tim šmužilejí baji prava fré círfive,
fivébo lidu , tím frdnatěji zaftama promdu, timnennamenějibobpníafoběnebe.— MWidětito
nejednou 1 jeho životě. Waje re fboru bis
ffryůo (brema;děnýh m Jiimě bájiti firatou
měc apofitolomaní echo, čin to důftojně avážně,| 2BidafepopaduRoftiflanrowěobťlo
pena brdomi, zpupnýmí lofy, braní je jim ués
obroženě a rázně. dyž naň aloračny Miching
nectné úflady naličíl me frozumění fe Smato=plufem:© Wetbodmlumípramdupřed[nižaty,
nebojí fe frále, necftýda ře ani famého pareje:
nelidhotě— nepochlebuje nifomu, mdy blebi, ficiva
by fe fromnámala de frdrem , a frdce fnáfjelo
fe 6 Bobem. 3 ida. prfléze, že neprofpimají
n ©watoplufa floma pramdy j znamenaje, že
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trat, bomě maffni, pobrda flomem lafly: aj, tu
muž Boží nemahá, dudomní, círfení poťutou
£ pominnoftem fřeffanffiom probouzeti famého
trale. — Aejfou=li to famé důťazy, jaf měs
blafna byla horlimoft, jat neobrožená byla fta
tečnoft fiv. apofitola nafiebo, Methodia? A ne=
jemi= li fe táž frajná ctnoft toliťéí mwpracech
mnobonáfobnýhý, jež mufil fivatý naš podninouti?| Rřižnatřížbýrmalomuputotvatipo
řiffi moramffé; od bor farpatffýd až bolů přes
Dunaj f moří finému toztahowalo fe pole jeho
činnofti apofitvlffé ; od MWltavp m Čedad až
po hranice řífje Bulbarfřé mufil fonati cefty; —
tu přirozenou měrou neroražilí naň zarputili po=
bané, tan proftopafiné broořanítmo, onbe fon=
peřomé mezi Refy, mezi Němci; — byli čafos
me, fdež nebnlo panoronífa, botormébo drániti
jej ramenem fipym: — fw. Method ale putuje,
pracuje, borlí neohroženě — bez uftáni. Abe a pos
fud mu fpne naděje, žeby [ze bylo Chriftn zífřatí
národ, obec, dufii: muž Bojí neuhoba fe nižás
dnému nebezpečeního: , nelefa fe na fmětě nts
čebož, nebojí fe, leč aby neprouedbal fmé pos
tminnofti, neobmefiřal fivatébo pomolání fivého.
Maje nflamicně na paměti, je jeft žimot jeho
m ruťou Bojiý, beře fe ceflami a doufá m
Gofpodina, že může (pramebliry bezpečně frá=
četi po drafu a bazilijfowi; on filape po nid
a nebojí fe, byf fe pozdrvibomali proti němutificomvé.© TafjednámužDožil© Mirajef
jeho pratviblem , jeho zafititou; pro ni jejt bo«

tom trpěti — umřiti ; laffa, Úteréž je tpučil,
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fterouž ro něm roznitiť Chrifině, jeft obnifiem
jebo činům, jeft dufft bufie, — paťfona filou me
fiřerého žimota jeho.

A obraz ten — (1 což jeft obtaj, uafti
něný perem, proti ffutečnofti žitmotné? — obraz
tafomé tožnefjené pomaby — taf fivaté bnffe
— neni -li to divadlo žádoucí anjelim? —

9ež není (nad m obraze tom, jaťf tu nas
fitněn, barem nepravýů, fteréž byla by (nad
přimichala úcta, [aja f dobrodincí nafjeho Ne
robu ? Pomážlimý foudce podebného úfubřu
nepronefe, a fami ofočomatelé Wethobiomi, po
fud byl na šimě, přifpěli £ Dotorzení prarody.
Be wffeho, co číutlí, iwíděti jeft patrně, jaf
ufiluji iwfjemožně, smaříti jej a Dilo jeho. %A

jafomé šaloby medou proti ěmu ? Oni ob
wiňují jej, jaťoby učil faciřílmi: a papež, Ivyffetříw| náležitěwoče,(amflatonymspůjobem
dohorzuje pramotměrnoft jeho. Je fe zmabá
mezi Stefy na wýchodě rvztráťa, Spilají mu Ře
fu, již odtud beronce fobě přičínu £ šalobámprotiněmu.| Ježfdotohoneporoěbom,še,ně.
mnoho mwada nectnofti nalezá fe při Dotčeném
národě, nicméně z frme řecé pojí mužomwé
fivatí a fivětíce, na fteréž 8 úctou blubofou a
8 mateřífou chloubou Dledífivata nafje Čírfemw?

A ble jeben z nicb a to uifoli poflební byl
Method: — byl Cyril — vati apvfitolorvé
naffi. Čí byli by nepřátelé jich lídnmí útofy
doraželi na ně, by pří níď bylo fláwalv ffu=
tečný mad a poftefFino?
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g. 25. Bafluby fmatydh bratří Solunfkýd,
Cyrilla i $Hethodin.

2Bytožirofje žimot, měli byhom nyní při
jáměrce přeblédnouti jefitě jednou a umědos
miti foběnáležitě nefmírné aafluby obvn tědto
jm. bratři. Jeftíť to prace bned ja prtouí
pohled — fnadná ( uefnadna. Rebo faždý, Ebož
poněťud rozumi měcí, fám příjvěbčí, že dotčenýd
Nužebnítům Paně záfluby jjou melifé — jfcu
nefmrtelné. Oní nám i nffemu fřefřanftmu
minulých moěfůroi buboucich suftareili příflad
ctnofti tozněffených,pobuěeujíce (udij fažbého
ť nafledomání. A již to není měrn malou zas
flubou! — Aež fdo fečte, co dobrého způfobili

jinaf za jima na fiětě, — po jimrti na nebi—
(vým lomem, opmí moblitbamit Mo
dlítba fprameblimého mnoho muže u Boba;
ona jeft, jaf učí fm. otcowé, £ nebi Elič, záťlad

pofoje, fořen, pramen i matfa ftatfů nefčijl
nýd. — SMeblitba, již podporují [intfové čis
iloty, [pramedlnofti a dobročinnofti, přefaba
jmět, pronifa nebe, tozuáffi fe f famé traři fior

$omané welebunfti, a požebnání přimodi na jemí.| Nejinaťto,aficemobzláfitnímířeufiv.
apofftoliůronaffich. Čím patrněji pniřali na
šemi oddanofti a [affou Boží, otvfjem tím pože=

bnanějfjt jfou přímlimy jejich přeb trůnem Bos
jím. 2 fdo nemi, fteraf narod náš milomali,
jať je medlimali za naš, pofub m těle žili

na jeětě? Smrti jim láfy neubplo, no$br?
na nebejiem dvoře, u pramenům neffona
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nerýfloroné láfy rozbojnila fe zajifté
lafta jich. Uoffať ččimbojnějí (ajfa, tim fětějíjí
jiou modlitby,tím Gorlimějfjí přimímvy Božid
ymolencito, a tim malnějíjí mnojftí milofti,
fteréž fplýmají 8 nebes oD Boba na šemí.
Poťub triráme ua fivětě, oroffem poťaleným
ofem fiebm nevidíme aní ttifiiceré čafti měci,
fteréž jíou na zemi; mb neznáme , leč nepa
trnou firánfu tobo, což fe bělo a děje mífol naš.
Než podimime fe zajijlé a ufirneme radofinou
roběčnojtí, až fe nám oterorou Čnihy žimota na tvěče
nofii. Tehdy (hledáme, jafemé nefčiiné množ

tri dobrodiní a milofti Božich boftalo —bofta:
ma — boflane fe nam í národu nafjemu na při

"minou fi. apofitolito naffich.
A £ těmto záflubám o nád a národ nač nes

fčifiným fice, ale napolo utajenpm, řadt
fejiné zjemnějíjí —patrnějfi. PBomineme,
což činili na jiných firanach: wigme jenom, co
profázalí nám Slomvaniim na šdpadě a na pos
(ední, hlatoně Bulharům Voratoanim, Sloma
fum a Čedum. Oni přinejli nam wiru Chris
florou; oni tofitipili a šaťořenili ji tať bluboťo
Ive frdce přebfum uaffich, je fam zafahlo požes
bnané půfobení apofitolfřé Gyrilla a Metbodia,
mráfota pohanjřa nifoy již fe nezmobla, fivětlo
fv. etangelia nifdy nezaniflo. — Ani mbě.
tali círťero flovanffou na gaflabě apofitolfřém,
položeném ob famého Ghrifta, oní umedli ná
rod naš m jednotu fiv. Gírhwe fafoliďé; onř
přičinili (e 0 náležité odchotoání a Ivyfivěcení
princů orwanffgd fuěží; oni ufázali ceftu, po
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tteréž možná bezpečně dojiti nebejřého Jerufas

Tema. ŠšimíPRD jeft prmní zaťladní fámenliteratury a prato Eřejtaujté mzdělanofti mezi
Slomany ; oni aftvětili jaznf naě přefladem
vifen fivatýd ; oni zjednalí mu plné uznání to
Girfmi Boží, a tafto podivným způfobem zasdranilitolaftinafje© předšahubouwalicí
fe un předly. — A1)—Než nač tu mnohých lom £
Sm. bratři Solunfiti, blahoflamweníapofftoloré
narodily lomanffnh maji neryflomnou tu o
náš zafluhu, že během něťolifa rofům šijřalí
národ ndě Gýriftu Sežiji. tm vozeffinnám
dennice — (unce fpafy, dáno rnfojemftivi šl=
mota. 3 fdež jefi Člorvěf na zemi, fternž by
fobě byl zjednal zafjlub mětffih, mzneffeněj

iib? — Kdož umí ceniti bůftojnofi duffe
Únffé, bobře šná, še atffatt duffí a pomoci ji
fn fpafení, váží owfent o něco tolce, než Dobyti
— Hilovftwi. A ble, fv. Gyrill a VMetlbob,
olvffem z milofti Boj, fu (pafeni točínému při=
ftup zjednali celému narobu! Toť záfluha,
ftevéž fe boftalo nemnobým mezí fivatými na

wefiferéní fivětě; tof zafluba patrna, fterouž
ntajice o uaě náležitým pramení nazývají fe
otci dnehomuimí — apofitoly navodů flowanffých.

S. 26. © uznání a poctě, kteréšto fwati
Cprill a $tietlhod doffli na zemi.

7 fnize proroci Danielomýh nalezá fe
připomd Boží, medlé fteréž jaťo broězby na
obloze (fmiti fe budou ti, Edož jiné myučomwalí
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pramběa fpratwedlnofti.*Remenfii| obměnu
přiflibuje m nomém“záťoně Bán SJežiš apofito
lům a těm, fbož opuftimffe což. měli na zemi,
rffecto, — naflebomali — nafledují Go. Apofito=
lům připrameny jfou ftolice foůbní u proftřeb
pofolení ifraelffóch ; a fbož nájledorvat Chrifta,
fbož pro Rěbho trpěl, bude tudiž oflamen 8
Chriften, — mejdem radoft Bana fvébe a žímo
tem měčnýim mlábnouti bude.

Wtajíce před očima toěrná tato zajlibení
Ráně, patrně mibíme , jafomé vdměny doftalo
fe u Boba fi. apofitelům národu naffebo,
Gyprillomi a Metbodiowi. —- Reznáme nyní jižmifta, fdebylhrobfiv.Methodia:| Wadaři
rozťotali WBelehbrab, a mezi vumy ramu Ro
bíčíy Boží na MBelebrabě zmizel i hrob Wetbobiům.© Jnamefice,mfterémtodraměřiím
ffém pochománo jeft tělo Cprillowo. +2) ate) ítam pohromy měťůmzatřely pamatťn pofiwatného
brobu. Amfiať byť bychom zbola nic neměbděli,
fbe fv. otcové naffi. ložili fofti; byf nam po
nic nebylo zůftalo aní té nejmenffi památťfy;
my víme dobře, fde najbeme ducha ji.
Stblo fm. otcům naffic jeft u Otce me flámě
2opmolencům ; — ofud jejich jeft poťoj a blaho
farvenftmi, přerovffující rofjeďen rozum a fmyfltibífy.© Blazefaždému, fdožfedoftanetam,
foež oni jfou, — fe Gbriftu Ježifjí bo měčné
lamy — bo rabofti Jeho! —

Atež t na zemi, —za žima t po [mrfi —bos
ftalo fe fr. bratrům uaffim nemffebutho uznání;
jmeno jejíh bofjlo pocty zafloujené. — Oeflufit
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tajiti, anobrž myložilo fe to na fmém miftě,
fteraf zlehčomání jfou byli po čas šimota foého,
jeben 1 drby spůfoby tozjmanitými. Rab to

fluffí boložítí, je máfjeň protimnífům Peé antpofmrtineodlabla.© Mamezajíjtéžalojiné
na to důfťazy, Eteraf fe po fmrti fm. Methodia
zaddomal 2icing, nomou žalobou m Aimě za
černiti ufituje muže Božího, býmalého ars
cibiffupa fimébo, aby paf tím (náze pottačití
a zničití mobl četné učenífo a celé fftipent
jebo.“?) A tato fmutná pří jité firance nesnámift| protinevhroženému.HužebníCuBanč
toliťež i potomníd čalům něťolifráte propuťlasvůfobemšalofiným.++)© Repoměboinítoho,
což fe bylo m 9. floleti dělo na Wtoramě a m
Rtimě, Biffupormé na (němec frajínffhh mydalí
fíntbu proti fiv. nafjim apofitoliim. Stalo fe
to zajifté blaroně jenom omylem. Dotčení bi
ffuporé totiž famí neznajíce flomanffého píjma,
domnimali fe, jařoby Cyril a Method půmobd
comé byli roztržeť a bludům na mpdodě mej
Bulhary, jež byli Stefomé úřlady fropmí odtrbli
ob jednoty Čirfive řimjře.15)

Než rozmanité útofo na čefi jmena i na
farmu fi. nafiid apofitolův byly toliťo nds
fledřem bud oáfině aneb neměbomofli. Podobně
dělo fe brubdy též 1 jiným fmatym ša živa
Í po firti u jebnotlironch[id — na jiftýů míftech.
Arvfiat bymají to jenom lehfé mrafy, fterč po
(etujt po obloze, aby pať fIunce lim jajnějí a
favněji objemilo fe před očima lidffoma. Řeji=naťtopřifm.GyrilluiMethodiu.| Viděli
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jíme na boře, jalové uznalofti, pocty a táfty
dofjli jíou jo. apofitolfití bratři ji c Šima
u famnb papežůto onoho měťu. A což Čínili
naftupcotvéfv. Betra žimým, neodepřeli nýbrž
to hojnějíjimíře ubětili mrtmpm. Sm. Gyrill
pohotvan jeft to famém Rimě m jebné |4 nejs
pomátnějífich ftarobylýh fvatyň Banč: flalo
je to 6e lámou, fwěbčicí, jať ctil a mažil ň
jm. Otec tvelifóch šaflub oěhlajného luby Bi
ně. — Sm. Wetbob duda (vého Bohu obe
tozbal na Moramě; pří pobřebu jeho nebulí
leč frdeční učenici, a brob jeho zachmatila

bouře, fteroušto zmizel lamný 2Belebrab. Než
tim nezanifla čeft a flama porminná fo. muži
Bojimu — apojitolu to nafjemu. Ra Moramě
a W Gehad L na Sloveufíu z nejbdímnějjih
čafům máme bntelné pamatfy, mame zřejmé
Důfozy o mděčnofti mejjřerého nárobu nafjebo
f těmto bměma fiv. dobrodincum naffim. Přede
rfjím wynifá m ohledu tom oděčna Mo
Tama. B Požebnané této zemi zajifté flami«
ala fe juž od nepamětných čafum pamatfa
fo. bratři obzlafitnim fmatfem, a Gyrifl i Me
tbod ctěji fe tam pofud co přební patro
nové vlafti. 49) Bodobuě to i m Čedid. 28
nejítavfjih padfionálec čeftnd ppifují fe za
flubp a oflamuje fe pamatfa jejich.47) Stmatyně

fv. Sementa, fterouž byl jm. Method před
jinými zafivětil na feivem $rabci u Frabp,
jiš za tou příčinou taf byla mažena, že prmní
biffuporvé čefiti, u p. (iv. MBojtěh, lam molent
jlou. Smena fm. Gprilla a Methobia, fifvějt
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fe mezí patron země čefté; ji památřu a
obřad jimi oblibený a uvedený, oflamil fro.
Brofop, oflavil Karel IV. 4%) Rejfou-lí to fané
důlazy, jať [občroážili topfoce fo. apofftoliiwovýd
i Čebomé i Woramané upřímní a zbožní?

A tato naležíta £ iw- apofftolům naffímpoctaneumenfjilafeanipojledními| wěfy,
nýbrá obzlafitě ro tomto ftoleti, nemálo fe
poranefla 1 fičí fe po offed ftranách. ef
tvěbomo, jaf rozácný a milý dar učinil čejřému
nárobuS W..cilař Ferdinand r 1846,
bav poftawiti wo. pamáatusm ramu Páně
Zonffém ýznamné foýn fiv. tědto bratři. 4?) —
U Prahy roKarlině započal fe flarvěti důftojný
drán Baně: 3. M. cifařp. Krantifef
So fef položil £ němu záťladní famen — a
dram ten zalwěcen jmenemtochi ho. apofito
lům. 50) — Ra Stovamvěi m Čedáh, mezí Slo=.
minci we flaroném frálorftivi ilyrjiém a mezí
Slováfy tzniffa i rznifají bratrfima pododranoufiv.bratři| těýto,topznačelta© dras
bom jeji jmenem, jaťo na důfťaz, jaf drahá
jejt Slomanům památťa Gyrilla i Wethodia,
jať žimá i mocná jet důměra celého ato
licfebo Slowanftiva m přímluvu a laffu fi.
apofftoliůw tělo. 91)

A tu již nelze nám jefitě jedné tmměci

míčením pominouti, fteráž fe bedlivému měcí
aloumateli znamením byti mibí, fteraf £ nyní
iefitě fivati apofitolomé nafji tafořťa moflem
býti maji ť fjedbnocenírozdivojeuný u míře národů
Howanjlný. Jeft mědomo,že Cyril a Method
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jíou taťfořťajediní fimětcí fatoliďých Slovanům
na západě, Čteréž m nemenífi poctivofli jíou na

mydbodě. M „Sróffu, m Bulhaři a po celé
řifit vuffé rozbámá fe jmenům fm. bratří naffic
čeft; pamatťa jejich jlami fe ob měfům po dne

fin ben m fiornofti a 8 laffou fpnorvffou. Srby,
Bulhaři, Rufi šapomenuli fice, je fe fiw.
Cyrilla rob nalezá m Rímě,; zapomínají na
to, že papež uftanomil a pofroětil fiv. Methobia
ud biffupftmwi, gapominají, že papežomé bylipřednímiapofftolůronaffih© odranciapodpo
rormateli; zapomínají, 8 jaforou bůměrnofit fiv.
bratři tito inuli fe a [nulí £ fřolicíjv. Petra
— [ papeži. Aež oni nezapomenuli, že Gyrillem
a Methobiem doftalo (e nam účaftenftii 10 0b=
coroání froatýh — m Girfvi Božl. 5*) Neni- li
tudíž pocta, fteráž fe činí fv. apofitolim na=
im jaťo úmazťem, jenžto bratry obl jené pod=
mobem RŘefův frvarlirvých, i nyní pojí a poutá£námfynimfiv.Girfmefatolife?© Nebamas
(i (e nám tolitéž naděje, že bratří, pamatujíce
otce (mé u míře, poznenáhla přípomenou - fobě
též, oblub nabyli práma, — fým dranění jfou 10
pofoatném bile- apofitolfřém ? Šloroěť nemídi
oroffem, co bube, — foudy Boží ufryté, utajené
jíou přeb zrafy finrtelného hvorfima: než nám
fe mflecfo pda, že ho. Gyrill a Method, podle
Božího fouzení, přiťladem a pamatfou fivojt
ftanou fe jefitě jebnou, a to bobda mw blízťé
buboucnofii,apofitoly jednoty fatoliďfé
mezi národy lovauffými.



Wobožnojti

fw.Cyrilla i2ilethodin.——06



Cvič se v pobožnosti, nebo tělesné cvičení malého
jest užitku: alo pobožnosť ke všemu jest užitočna, ma
Jíc zaslíboní nynějšího života i budoucího.

[L k Timot. IV. 7. 8.

Chvalmež muže slavné a otce naše v pokolení je
jich! Maobou alávu způsobil jim Pán velebností svou
od věku. Sirach. XLIV. 1. 2. *



PBobožnojti círfemwní
na ben

svypročníflatvné památřy

fo. Cyrilfa i Jičelhodia,
opznamačům a biffupům.—ae



Čo jest krásnějšího jako žalm ?
On jest chvála Boží a líbě znějící vyznání víry kře

sťanské, — K prozpěvování žalmů schopen jest každý věk,
každé pohlaví. — Žalny sjednocují rozdvojené a v mír uvodí
nepřálely. — V žalmu jest naučení i vnada pospoln.

Sv, Ambrož.

Tenť bude před Bohem nejlépe zpívati, kdož v bohu
milé souhlasí vpadati bude souzvukem svatých myšlének ja—
kož i ctným a šlechetným životem svým.

Sw. Jarolím.
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Dudotoní Godinfi,
(3 bremiáře.)

Bamarfa v. Gyrifla i Methobia finvivů fe- to
Čebah, na Moramě, m Slejfiin t na Slomenfft dne
9. Března. MBMoramě jeft mimo to botčený ben mů
bec zafočeenýin fimatfem. — Girferoní pobožnoft Goblin“
foroa počíná již bne 8. března u mečer nefiporami,

Heffpory.
Wiodlitba přípratvní.

Otemři Gofpodine újta má £ oflamomání
úmatého jmena Tmého; očifti toliféž frdce mé
od mfjelifoch marnný, přemracenýh a jinafnů
myfilenef; rozum ofměť, cít rozněř, abych důs
ftojně, pozorně a pobožně ropfonatí mobhl mos
dlitby tyto a zafloužil, tonflyffánu býti před obli=
čejem božířé 2Belebnofti Tme. Strze Čhrifta
Bana nafjeho: Amen.

Pane (Sefu Chrifte,) tve fpojení 8 tim
božílým úmyjlem, 8 fterýmě jfí fam na zemí
$rvaly fonamal Bohu, hobinty tyto měnují Tobě.

Ra to pomoblife: „Otče nad“ a „gbras
mad Marta,“
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V. Bože fu pomocí mé wzesřil
R. Gofpodine £ fpomožení mému pofpěš !
Sláma Otci i Synu i Dudu fmatému:

jaťož byla na počátfu ( nyní i roždycty 1 na
roěfy měťům Amen.

Antifona: Gjblefněžímelici, tteří za bnů fvý
Tibtít fe Bobu, a nalezení jfou fprareblimi.

Žatm 109.

Šefl Gofpotin Panu mému: SeĎ na pramicí
mé: $HBofubnepoložim nepřátel tmýcf- za pobnvšt nos
bou tvým.

SBrut moci tré rypufti Gofpobin je Šionu : par
nuj u proftřed nepřátel fvýf.

S tebouf panománr m ben moci tmé, me fifměs
Dofti froatb$: 4 lůna před bennicr aplobil jjem tebe.

sBřifahí Gofpobin, a nebube toho želeti: Ty jíl
fněj na měly podlé řábu Welbifebechorva.

SBan po pramici tmé: potřel m bent němu fimého
frale.

Soubiti bude mezi nároby, naplní porážfamí zemi :
voatřijítt lamy na zemí mnohých.

3 potofa na ceftěpiti bude: protož pomýfii hlatvy.
Slama Otci i Synu i Dufýu fmatému:
Safož byla na počatfu i nyní i mádyďy i na

měfy wěfům. Amen.
Antifona: Gjhle fněží tvelici, fteří za bnů fmýd

libit fe Bobu a nalezení jfou fprameblimt.
Antifona: Sent nalezenpobobnýjim, jenžte

by ofiřibal zálou Nejropěfjiho.

Šatm 110.

Oflamomati budu tebe Gofpobine a celého frbce
vého: m radě fprameblimýh, ( me (fromáždění.

Metici jjou ffutfové Gofpobinomi: roybledání fe
vfjem tmůlem jeho.
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Sláma a Welebnoft jeft bilo jeho: a fpraweblnoft
jeho zůftamá na měly měťům.

SBamátfu učínií bivů jmýh miloftivý a milos
frbný Gofpobin: pofrm bal těm, fteřiž fe bo boji.

Pamětliv bude na měťy finloumy jmé: moc
ffutfův fy změftomatibude lidu fivému.

Aby jim Dal bědictmi nárobům: ffutfomé rufou
jeho jfou pramDa a foub.„-Běrnímífidďní-rozfazomejeho:| uperončnína
tvěťy wwěfůno,učinční m prambě a tv pramofti.

Byfoupent poflal libu fvému: přifajal na měfy
fimloumwuvou. .

Srmaté a $rozné jeft jméno jeho: počátef moubrofti
bázeň Gofpobinora.

Stogum bobrů mffem, fteřiž činí ji: $reálení jeho
aůfawá na měfp měťům.

Sláma Otci i Synu i Dubu fivatému:
Safoj byla na počátfu 1 nyní i mžtydy i na

tvěfy měfůr. 2men.

Antifoua. ení ualezenpobobnýjim, jenžto by
oftřihal záťon Oejrovějjiho.

Antifona. A proto příjabou způjobilGofpobin,
aby zroftli to lib jeho.

Žaím III.
Blafofarvený muž, fterýž fe boji Gofpobina: r

přifázáníh jeho chtimý buťe tveluti.
YRocné na zemí Úuťe fimě jeho: rodina upřimých

požehnání DojDe.
Sláva a bohatftmi bube m bomě jeho: a fpras

meblnoff jeho zůftane na ivěfy tvěfům.
VRzefilome tmě (mětlo upříným: Bůh mifoftitvý,

milofrbný a fpramedlivý.
Blažený člotvěf, fterýž fe flitorvává a půjčuje,

topřiti ivěci fmé m foubu: nebo na měfy fe nepohne.
B paměti wěčné bude (prameblimý: potvěfti até

nebube fe báti,
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$otomo frbce jeho boufati m Gofpobina, upem
něno jeft frdce jeho: nebude pohnut až i ahrzjí nepřás
tely fvými.

Rozbělil, bal $ubým: (prameblnoft jeho zůftane
na měly měfům: rof jeho tonroýfjen bute m fimě.

čifínif uzří a bněmati fe bube, juby fivýmř
fřřipěti a břabnouti bude: žaDoft Hřifinifůvo zahyne.

Sláma Otci i Synu i Dubu fivatému:
Safoj byla na počátfu i nyní i ržbyďy i na

tvěťy mwěfů, Amen.

Antifona. A proto přijahou způfobilGojpobln,
aby mzrofHi m lib jeho.

Autifona. Kněži Boží ojlaroujte Gojpodina;
užebníci Páně plfeň zpivejte Bobu.

Žaím 112.
Chrmalte, lužebníci, Gofpobina: $rvalte jmeno

SHofpobinomo,
Bubiž jmeno Gofpobinomo požehnáno: eD tohoto

čaju až na měfy.
Ob mýhobu fimce až bo zápabu: $máleno buĎ

jmeno GÓofpobinotwo.
Iymýffen jcft nabe mffeď) naroby Gofpobin: a

nab nebefa flama jeho.
Sebož jafo Gofpobin Bůh naš, fterý na mýfofteý

přebýmá: a na ponížené patří na nebi i na zemí?
Rterýj ropadmibuje ze země nujného: a 3 bláta

potnffuje $ubého.
Aby pofabil jej 6 fnižatn: 6 fnižaty liDu mého.
Sřterýž číní, aby neplobna přebýmala m bomě:

byla matfou fpnům mefelict fe.
Slama Otci i Synu | Dubu fmatému:
Saťož byla na počatfu i nyní i rožbyďy i na

toěťfy měfůro. Amen.Antifona.| KučjiBožtoflamujteGofpobtna:
fužebnící Páně pífeň zpivejte Bohu.

Antifona. GSlužebnicíbobři a měrní, rvejděte
m rateft Pána mého,
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Žalm 116.

„— (GýmalteGojpobinatmífiďnínárobowé:dmalte
Óo tyffiďní (ibe.

Nebo utorzeno jeft nab námi milofrbenfhi Jeho:
a pramba Gofpodinoma zůftámá na měfy.

Sláma Otci i Synu | Dubu fmatému:
Saťož byla na počatfu i nyni £ mjdyďy L ua

toěťy měťfům. Amen.
Wntifona. Služebniče bobrý a měrný, mejběte

m raboft Bána fivebo.
Čtení.

©Gjble tněží melici, Čteřiž za bnů foný li
bili fe Bobu, a nalezení jíon fpramebdlirot a
m čad bněrmu fimirci učinění jjou.

Pisen.
Vyznavači Christa krále,
Jemuž jste tu žili k chvále,
Dnes Vám v pisni ve společné
Prozpěvuje lidstvo vděčné.

Zbožní, cudní a poŘorní
Zivotem jste byli vzorni,
Dokad ducha, svého pána,
Ukrývala těla schrána.

Důvěru kdo k Vám měl pevnou,
Zkusil pomoc Vaši zjevnou,
Vzývali jste za uěj Christa:
Zjednána mu spása jietá.

Před Vámi, aj! lid se staví,
V písněch svatých Vás tu slaví,
Pod ochranu Vám se dává,
Vašich přímluv očekává,

Trojjediný, chvála, spása
Nechť se Tobě všady hlásá,
Jenžto věčnou záře slávou,
Řídíš svět ten moudrou správou.

Amen.
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V. Miďomal je Gofpodin a ozdobil je.
R. Ronem flawy přivdil je.

Antifona. Ktněži a bifflupomé, fonatelé ctnoftí,
paftýřomé bobři m libu, profte za náš Gofpobina.

Magnificat.
Melebt — buffe ma Gofpoblta.
2 zplefal buh můj — to Bohu Spafiteli mém.
Be rozezřel na poforu bivfy fivé, nebo aj ob této

«Hroile blahoflamenou mne nazpmati bitbou twfjiďní nás
robotvé.

Jtebo toefffe iwěci učinil, jenž jeft nroenp a fivaté
jmeno Seho.

A milofrbenjthvr Rebo ob pofofeni bo pofolení bos
firm fe Scho.

Učinil moc ramenem vým: vozptýlil pyjjné myjit
frbce jejich.

Srrhl mocné de ftolice: a pobil poutžené.
Račné naťrmil bobrými wěcmi: a bobaté propuftil

prázdné.
přijal Sýraele finžebutfa jveho, pamětllw jja ni

lofrbenftwr jiveho.

Satož můivil £ otcům: £ Abrahamovi a f pos
tomfhon jeho ua roěfy.

Sláma Otci i Sym i Dudu fivatemu:
Satož byla na počáttt £ nyut t tvěbydy až ha

věty točfito Amen.
Antifona. Kačit a Lijfupove, fonatelé ctnoftt,

paftýřomvébobři to libu, projte za naš Gofpobhtal
V. Banc mvyflpěmodtíti mon.
R. % welant mé f tobě příjů.

V. Ban 8 mámi,
R. 3 8 budem tvým.

Wěoblitba.

VBemohouci měčný Bože, jení ji uad
ffrze blahoflamené bijfupy a topznamače, Čprilia
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i Metbedia £ jednotě miry fřeftanffe porolati
táčil, uběl, profime: abyďom, jižto přítomnou
jih flaronofti plefáme , toliféž zoflubami ji
flámy měčné dofici zafloužili. Sfrze Rána nas
lebo Sežifje Chrifta, ftern 8 Tebou živ jeft a
fraluje tv jebnotě Duýa Smatého Bůh na
teěťy tvěťfům. Amen.

V. Péón 8 námi. R. 3 6 budem tmým!
R. Dobrořečme Gofpobinu. R. Bohu bifp.
V. A buyje měrných zemřelých obpočiňte m pořoji,
R. Amen.

Doplněť čili fompletař,
Račiž Dane požebnati!

Požehnání : 9toc pofojnou a flonaní bofonalé pros
půjč nám $Gofpobin mfjemobvuci!

R. Amen.

Čtení. 1. Betr. V.

Bratří, řizlívi bučte a bděte: nebo pros
tionif maš dabel jaťo [eo řivouciobazí, ble=
daje, foho by fejral: a tomu odpirejte filní u
tviře.

Ty ale Gvfpobtne, fmiluj fe nab námi!
R. Boby bity!
V. Pomoc najfje me jmenu Gofpobinomě,
R. Rterýž učinil nebefa i zemi.

Otče naš atd. (po. tidu.)

Myznamam fe Bohu mffemohoncimn, bla
boflamené Marii mždydy SBanně, blaboflatves
nému Mifaelomi arfanjelu, blabeflamenému
Janu fřtitelí, fatoým apofitolům Petru i Ba
mlu, mfjení Siwalým a mam bratři: že jfem
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abřeffit přilič: myfflením, flomem a ffnttem: má
mina, — má ina, — ma nejiětíjí inal —
$ročež profim blahrflamenon Marii mibycy
annu, blahoflatvenéhoMichala arfanjela, bla=
boflameného Sana fřtítele,maté apoftoly Petra t
Sarla, toffectymaté a váš bratři,abyfte modlili
fe za mne £ Gofpodínu Bohu naffemu.

(Sbor, odpotidaje na to, modli fe)
Smiluj fe nab tebou mfjemohouctBůh

a obpujtiž bříáo tmé i umeĎ tebe £ žimotu
měčnému.

R. 2men.

Ma to (bor říťá :
SByznamam fe Bobu mfjemohaucimu, bla

Boflavene Marii wždydy Panně, blahoflamer
němu Vichaelomi arbanjelu, blabojlatoenému
Sanu fřtiteli, fmatým apoftolům Petru i Ba
mlu, mfjem Swmatym, a tobě otče: že jíem
sbřefiil přilié: myfilenim, florem a ffutfem: ma
mina, — má mila, — má nejmětfjí minal —
Sročež profim blahoflarenou Warii mždycyBan
nu, blahoflameného Wichala ardhanjela, Blahofla
wenébo Sana fřtitele, fivaté apoftoly Tetra t Ra
mla, mffecy Smaté, a tebe otče, +abyfte mo=
dlili fe za mne [£ $ofpodinu Bohu nafjemu.

(Po té dí týhodenuíf) fučz:
Smiluj fe neb MBámí mfjemohouct Bůb, a obpuft

předy MWafje, 1 umebiž Wa6 L žimotu měčnému.
Amen.

Slitomání , vozřefent a obpufitění břihům naffih,
uděliž nám tffemobouct a miloftbný Gofpobin.

R. Umen. ,
V. Obrať nád Bože, Sypafiteli uaě!
R. % bněm Cmůj obrratiž ob nač.
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R. Gofpobine £ (pomošení mému pofpěš!

, Šláma Otec 1 Spnu 1 Duáu fmatému: Gafož
byla na počáttu, tať 1 nyni £ rožbody 1 na měfp měfům
men.

utifona. Smtfujfe!

Žafm *.

Když jíem tozýroaí, toyfinfiel mne Bůh (pramebl=
nofti mé: to foužent způfobilě mi proftranfitví.

Smiluj fe nabe ninou: a tvyfině modlitbu mou.
Synowe libit, bofarvádi težťého bubete frbce ?

roč milujete marnoft a hlebáte lež?
© mějte, je Dironého učinil Gojpobin fmatého

vého: Gofpobin toyflyfit mne, foyž £ 9ěmumolati bubu.
Gněrmejte fe, a nedtějte břeffiti: co prarvite tve

frbcih fimýd, na ložib (tvý oželte.
Obětujte Gofpoťinu obět fprarveblnofti a Doufejte

A ofpobina : — Wnozt řifajt: bo nám ufáže bobréIvéci S

Bnamenáno jeft nab námi fivětlo obličeje trvého :
HDofpobine bal jfi ratoft tve frbce mé.

Blobem obilí, tina i oleje (mého — rojttnožení
jfou.

M pofoji proto — fpati a obpočhvati budu.
Rebo ty Gofpobine: objlafitě ro nabějí poftatvil

ik mne.
Sláva Otci i Synu i Duhu fmatému:
Safož byla na počátfu i nynt i mždyďy | na

rvěťy mwěfůtv. Amen.

Žaím 30.

2 tebe Gofpobine boufal jjem, neĎať nejjem ja
banben na tvěfy: to fpratweblnofti fivé oyfivobrů mne.

9afloň fe mně ua fméfo: pofpěě, aby rontrhl
mne.

BuĎ mi Bohem oranitelem a Domem útočifitě:
aby fpafena učinil mne.
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Rebo fila má 1 útočifitě mé jfi Ty: a pro jmeno
ftvé pomebeč mne i nafrmič mne.

SRymedeč mne 3 ofitín toho, fteréj poličilí na
mne: nebo Ty jfi obránce můj.

I ruce tmé poroučem buďfa mého: tonfmobobiT8
mne Óofpobine Boje pratty.

Sláma Otci i Synu i Duďu fivatému:
Safož byla na počatfu í npní t mžbyďy £ na

tvěťy měfům. 2men.

Žatm 90.

Stbož obýmá m pomocí Nejroyšfjího: W ofraně
Bofa nebefiéhe přebýmati bube,

Di Gofpobinu: Obrance můj jít Ty, a útočifítě
me: Bůh můj, boufatl budu m Něho. >

Yebo On fám royfmobodt mne 3 ofibla lotvcůmw:a
od florvapřijneho.

Ramenn (mými zafilní tele: a pob fřibly Jeho
boufati budeš.

Stitem obefiře tebe prammbaJeho: nebudeč fe báti
příjlrahu nočního.

Nebudeč fe báti ftřely, letajicí rve Dne, ani ryěci pros
Kdázejicífe ve tmáý: ani útofu a Óábelfrví polebního.

SBabne jid po bofu tvém tific a befet tificům po
pramici tvé: f tobě ale fe nepřiblijí.

Amffaf očima fvýma patřiti na to budeš: a obs
platu břiffnifům uzřič,

Boněmati: „Ly jíi Gofpobine naděje má:“ Nej=
rovějjího položil jfi za utočifítě frvé.

Nepřiftoupí F tobě zlé: a metla uepřibltží fe F
ftanu tmému.

Nebo anjelům fmým přiťázal o. tobě: aby ofiřls
bali tebe na mffeb cefiaý tvý. ,

Ra rufou ponefou tebe: aby fnad neuragil o fas
men nopy fimé.

o babu a baziliffu oblti bubeč: a flapati
bubeš po Imu a brafu.
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SPončmátý te mne boufal, myfwobobím jej:
ofráním jej, poněmábžpoznal jmeno mé.

Molati bube fe mně, a já wyflyfiim jej: 8 ním
jfem t foužení; mytrfnu jej a oflatorm bo.

ení m boří bnům naplním jej,* a ufážl jemu fpa=ení fmé.

Sláma Otci i Synu t Dufu fmatému
Saťož byla na počátfu i nyní i mžbydy i na

roěfy měřům. Amen.

Žatm 133.

Aj, nyní bobrořečte Gofpobinu: mffiďní fužebníci
Hofpobrnomi!

Kbož flojíte m bomu Gofpobinomě: m finih bomu
Bofa naffeho.

2 noci pozdbmihujterufou foo Fvatyní: a bos
brořečte Gofpobinu.

HBojehnejSobě Gofpobin ze Sionu: Fterbž učinil
nebe £ zemi!

Sláma Otci i Synu i Duýu fmatému;
Safož byla na počátfu i nyní i týdny i na

těťy rěťům. Amen.

Píseň.
Než to světlo denní mine,
Lid se k Tobě Tvorče, vine,
By milostně proti vrahu
Ráčil nám býť na ostrahu.

Zbav nás snů a nočních bludů,
Vysvoboď nás od přeludů,
Potlač zlého nepřítele,
AS jsme čisti v duchu, v těle.

Dej to Otče přelaskavý,
I ty Otcův Synu pravý,
S Duchem Svatým Těšitelem,
Jeden vládce v světě celém.
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Štení. Jer. 14.

, Ty ale jfi m náč Gofpobine, a jmeno Tmé
rozdáno jeft nad nami, aby neopufil naš Go
(pobine, Bože naě.

R. Bohu bífy!
R. m ruce Troť, Gofpobine — poroučim buba

vého. — © ruce Tmé, Gofpobine. V. Myfoupil jfi
náš Gofpobine, Bože prarmby. Poroučim buýa fivého.
Sláma Otd E Count Dubu fivatému.— M ruce Twé
$Gofpodine poroučim bieba fivého.

V. Oftřibej ná8 Gofpobine jafo zřetelnicí ofa:
R. ob ftinem fříbel fivých oftřihej naš !
Antifona. Gpafižnaš.

CpmalozpěmSimeonůmw.| Luf.II.
Rynt propoufitié flužebnífa fivého Bane, — poble

Womwafivého m pofojt.
Rebo miběly oči mé fpafent Tre,
KRtačž jíl připramil přeb obličejem wffeíé nárobů:
Emětlo tu zjemení pronárobům a £ flamě ltbu

mého ifraelfiého.
Sláma Otci 1 Synu i Dubu jmatému,
Saťož byla na počatfu t nyní 1 mibycp až na měfy

sětim Amen.

Antifona. Spafižš náš, Gofpobine btějící, ofiř
Bej náš fpějict, abneom bběli 8 Ghrifiem a odpočitvali
2 poloji.

WMřoblitba.

Ramfitim, Gofpobine, přibyteťtento a mfje
Tiťé úťflady uepřítele ob něbo dalefo zažeň: an
jelové fmati přebýmejte m něm, aby náš ofiří=
balí m pofojí, a požebnání Tmé bubíž nab námi
tožbucťy, ffrze Pána naffeho Sežíffe Cbrifta Syna
Smwého,fterý 6 Tebou ží jeft a fraluje tv je
bnotě Duda fmatého Bůh na měťyměťůmAmen.
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V. Bán 8 MBánil.
R. 3 6 Dufem Tmým.
V. Dobrořečme Gofpodinn.
R. Bobn bifp. -©
Požehnání: SPožebneja oftfihej náš mffemos

Bouci a milofrbnýGofpobin: Otec, Syn a Duf jmatý.
R. Amen.

Autifona. Abráma'š anjelův mffeh pant,
Abráma'e, již fe nebe flanr,
Mitej fořene a bráno,
3 nižto fměhi fmětlo báno.
Blefej Paimo flamojafná,
Rabe wfjeďy panny frafná,
Sláma Tobě, Bamo čifta,
Profiž za náš Hána Gprifta.

V. Sed mne oflnwomati tebe SBanno pojměcená;
R. Dej mi moc proti nepřátelům tmým.

Modlitba.

Bropůjč milojrbný Bože nám me mdlos
bad nafiid, abychom, jišto maté RobdičfyBoží
památfu fonáme, pomoct přimlutop její potoftali
3 nepramofti fvyh firze téhož Gbrifla Pana
nafjebo. R. %men.

V. Pomor Boží bubiž 8 námi mžbycy. R. Amen.
Ma to modlí fe po tifu: Otče náš. Zdrámas

Viaria i MWéřimw Boha.

Sátvěreční modlitba po bobinfach,
Smatofimaté a nerozdilné Trojici, ulřižo=

maného Bána nafieho Sežifje Chrifta člomě=
čenftit, přeblajené a weleflatone na měťyBanny
Harie pojehnane neporujjenojh a mfjeh ©ma
tob (polečenftru buĎ rěčná čeft, moc i flama
ode mffeho hvorfima: námi paf tffeh bříchům
odpufitění po neffonalé měfy měťům. R. Amen.

g*
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V. Blapoflamený žimot Danny, ZRarie, Uterý nofiš
Syna Otce měčného. 1

R. 3%blahoflamené prfy, Heráj fajily Gprifta Pána.
„Otče náš a Jdrámas Tula“

Gobinfy žitění,
——

Připrajvní modlitba.
Otemří Gofpobine úfla ma £ oflamomant

fivatého jmena Twého; očiftiž toliféž frdce mé
od mífeliťódhmarný, přemracených a jínaťýd
myfilénef; rozum ofměť, cit rozněť, abych dů=
flojně, pozorně a pobožně topfonati mol mo=
dlitby tyto a zafloužil ropfibffenu boti před obli=
čejem bojíře 2Belebnofti Tmé. Sfrze Cbrifta
Bana nafjeho. Amen.

SDane (Selu Shrifte) me fpojení 8 tim
božílom úmyjlem, 8 fteromž jfi fám na zemř
$rmaly fonámal Bohu, bodínfy tyto roěnujíTobě.
Ma to pomočli fe po tidhu „Otče náš, 3Zdrámas Hiarie

JVěřím m Boha.“

Do té ne hlas:
V. Gofpobine rty mé otemřeů:
R. A úfta ma změftovati bubou málu Tmou.
V. Bože fu pomoci mé tozezři:
R. Gofpobine © (pomožení mému pofpřě.

Sláma Old i Synu i Tufu fmatému. Zafož
byla na počáttn £ nyní 1 mžbyďy £ na měfy měřím. Amen.

Sláva Tobě Pane, frali měčnéflůmy.
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Wnyzýwání.
Stráli myznamačůy — Gvfpobhtu * Mojdte, flas

nějme fe! (Opětuje fe.)

Butm 9%.

$Hojbtej, rvefelme fe Gefpobinu, plefejme Bohu
Syafiteli nafjemu: přebftupme přeb twář jeho © $mus
enim, a tv jalme$ plefejme jemu.

Králi myznamačům, GHofpobinu,pojĎte, flančime fel

Rebof Bůh melitý jeft Gefpobin, a frál melifý
nade tfjeďn bohy: nebo nezajene $ofpobin lid fivůj,
nebo m ruce jeho jjou toffeďy Šončim demě, a mý
fofti hor jeho jjou. — DojĎte, flaučjme fe!

Neboť jeho jeft moře, a On učinil 'ře, a fucdou
šemí utmořily ruce jeho: pojĎte, flanějme je a pabejme
před ním, i plačme před $Gofpobinem, fterná učinil
náš, neb On jeft Gofpobin Bůh. naě: a my (id paftimy
jeho a otvce paftvmy jeho.

Krali myznamačůvo,Gofpobinu, pojĎte, flančjme fe.
Dnes uflyffite lí blač jeho, nezatrorgujte febcí

fivnd, jafoj m popuzení m ben pofufient na poufiti :
fbeáto pobouffeli mne otcome maffi, afirfilí mne, a mís
běti ffutfy mé. PojĎte, flančjme fe!

tyryceti (et $němal jfem fe na národ tento, a řefíflem:Wábydytitobloubifrbrem.| Aleoninepoznali
ceft mým, jaťf jjem přijahal m bněmu wem: jeftít
tmejbou bo obpočinuti mého.

Ktráli yjnamačůry, Hofpobinu, pojďte, fíanějmefe.
Sláma Otci | Synu i Dufu fmatému,
Safoj byla na počatfu i nyní £ vožbydďpi na

těly twěfům. Amen. Pojbte flančjme fe. —
Kra myznatwačůty,Gofpobinu, pojĎte, flančjme fe

Píseň.
Vyznavači Christa krále,
Jemuž jste tu žili k chvále,
Dnes Vám vpísni ve společné
Prozpěvuje lidstvo vděčně.
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Zbožní, cudní s pokorní
ivotem jste byli vzorní,

Dokad ducha, svého pána,
Ukrývala těla schrána. |
Důvěru kdo k Vém měl pevnou,
Zkusil pomoc Vaši zjevnou,
Vzývali jste za něj Christa:
Zjednána mu spása.jistá.

Před Vámi, aj! lid se staví,
V písněch svatých Vás tn slaví,
Pod ochranu Vám se dává,
Vašich přímluv očekává.

Trojjediný, chvála, spása
Nechť se Tobě věndy hlásá,
Jenžto věčnou záře slávou,
Řídíš svět ten mondruu správou.

Amen.

Brianí noční Odění.

Antifona. Blafoflameny ten muž, fterýý to jás
foně Gofpobinormě přemýjjli, toůle febo zůflámá bnem č
moct, a toffeďo, cožťolt činitt bube, fifaftně mu fe pormebe.

Šaím I.

Blafoflatvený muž, fterný nehodil m radě bee
božnýh, a neftál na ceftč Hřijinifům a nefeběl na ftos
licí mororého nafažení :

Ale tv safoně Gofpobinooěč můle jeho, tv šáfoně
jeho přemyýfill bném £ nocí.

9 bude jafo ftrom, fterý fitipen jejt podlé tvob
tefoucié, jenj otvoce fivé tmpbá čafem fopm: a lift
jeho nefpráne: a tffeďo cofolt činiti bube, fifaftně fe
mu pomeĎe. u

Ste taf bezbožní,ne taf: ale jafo praď, jeji
(mltá tmitr ob frorýu země.

Sirotoj neobftojí bezbožní m foubu: ant hřifinici
tm radě fpratveblitvých.
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Neboťzna Óofpobinceftufprateblimý$: a 1ópne
cefta brzbojnýh.

Sláma Otci i Synu i Dudu fvatému.
Safož byla na počátfu i nyní i wibydďy i na

toěťy měfůw. Amen.
Antifona. Alahoflamený muž, fterýž m záfoně

$Gofpoblnormě přemýjlí: můle jeho zůftámá bnem L nocí,
a mffeďo, cofoli čtníti bube, fflaftně fe mt pomebe.

Antifona. Alahoflarmenýten fivatý, fterý boufaf
1 Gofpobína, rozblafjorval záfon Páně, poftawen feft na
fivaté hoře jeho.

Žaím 2.

$Broč fe abouřili nárobotvé, a libé proč fmyfiili
marné toěciŤ

Boftatvili fe fralormé země, a fnižata fefila fe to
jebno proti Gofpodinu, a proti Bomazanému jeho.

Roatrhněmci feaafy jejiý: a zarmramež ob febe
jho jejich. , ,

dení přebýma to nebefií, fměje fe jim: a $os
fpobin pofmirmá fe jim.

Tehba mlurmiti bube £ nim tv Brěivu fmém: a mm
prálimofti fivé aformoutí je.

Ja paf uftanorven jem frálem od něho na Šlonu,
hoře frvaté jeho, jení oblaffuji přiťázaní jeho. ©

Sofpobín řeří fe mně: Syn můj ty jfi, ja Dne
aplobil jíem tebe. ,

Záťej ode nine, a dám tobě nároby m Děbichví
tvé, a u roladařítei tmé fončiny země.

Spramormati je budeé prutem železným, a jafo
nábobu $rnčiřjřou rogtřifitié je.

A nyní, frálormé, frojumějte: učte fe, Heřiž fous
bite zemi.

Slušte Gofpobinu m bázní: a 6 třefenimpléíejte jemu.
Chopte fe fazně, aby nerozhněrval fe něťby Gos

fpobin, a rop nezabynuli jite, udbýlirefje fe 8 cefty prarmé.
Styšby fe rozpátil rv fratce bněm jeho, blaho=

flarmení wffidni, fteři boufají m něho.
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Sláma Otd i Synu i Dufu fvatému;
Jafož byla na počáttu i nyní < wjdydy 1 na

těťy měťům. Amen.

Awttfona. Waboflomený ten fidatý, Rétb boufal
tm Šofpobina, rozbhlafforoalzálon Páhč, poftatben jeft na
hoře fivaté jeho.

Antifona. A908Hláma má, ty8 výrame můj,
$Gofpobine, tyč ropmýjíli Šřamu nreu, a toyfinfie(é mne
8 bory jmaté froé.

Žatm 3.

ofpobine, proč fe amnojili ti, Fteří fužují mne?
Wnozi potoftámajt proti mně.

Wtnozi řifají bufji mé: Neniť fpafent jemu m
Bohu jeho.

Ty pať, Gofpobine, jfi ofrance můj, fáma má
a poryffitel blarmy mí.

$Glafem fmým molal jfem f Gofpobinu: a vys
finffel mne © born frvaté fivé.

Sá lehl, a ufnul jem: a tftal jfem, nebo Go
fpobin oranil mne.

Sebubuť fe bati tificům libu, obfličujicího mne:
potvftaniž, Gofpobine, fpafena mne učiň, Bože můj!

Neboť Ty jít abil mfleďy, Eteříž mi fe protimili
bez přičiny ; zuby Hřiffnifům fetřel ifí.

$ofpodinomo jeft fpafent: a nab libem tvým
požehnání tvé.

Sláma Bohu Otci | Synu i Dufu fimatému,
Safož byla na počátfu nyní i mždyďy i na těfy

rvěfům Amen.

Antifona. Ty8 fláma, Ty6 ocrance můj, Gos
fpoblne, ty6 ropmýjiií blamu mou, a tvyfiyficié mne 6
bory fimaté five.

Y. Miloval je Gofpobin a vzbobil je,
R. Rorxfýemfámy přiobil je. „Otče náš“ atb.
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Hozřefjení.
IMyfipěGofpobine, Sefu Ghrifte, profby užebnífů

foý a [mlluj fe nab námi: fterý 6 Oteem t 8 Dus
em fmatým ži jíi a fraluječ na mětymělům. R. Amen.

Rač pane požebnatí!

Požehnání.
Požebnáním uftamičným požebnej na6 Otec měčný.

Čtení I

B Rnify Siracý A. XLIV.

Ghmalme muže flarmné a otce nafle mpoťoleníhjejich.© WMuobou(lamuzpůfobiljim
Han melebnofti (mou od měťů. Dnlí panující
me mlafleh fond, lidé mwelicímocí a obdaření
opatrnoflí froou, změftujíce m prorocíh bůfto

jenítvi prorofům a vogfazujice o přítomném
lidu a mocí opatrnofti narodim přefivatá florva.

AW umění fivém yhledámajíce způjvby zpěmu
a Ivypramujíce pifně pífem.

Ty ale Gofpobine fmiluj fe nab námi! R. Bohu tify?

R. abuj fe, finžebniče bobrý a měrný, poučmabě
to mále měrný'š byl, nab mnobým tě uftanomim:
tvejbi m raboft Dana fimého.

V. Hane, pět bien ji mně bal, ejhle jiný pět
Jíem mytěžil. — Mejbi m raboft Pána (mého.

dač pane požebnatí.

Čtení IL
Požehnání. Sebnorozený Syn ©ojí rač blafos

atwiti a pomábhati nám.
R. Amen.
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Livě bobati m file, ofrafy pilnoft majíce
pofojně bpdleli m domeý jmýdh. Wffidni tito
Io pofolenic národu fivého flámy dojilí, a za
dní fioný měli málu. Kteří z ni$ zrození
jíou, zuflamili jméno £ mppramomaní maly
jejih, a jívu, již není památfy; a zahynuli,
jaťoby ji nebplo: a zredili fe jaťoby fe byli
nezrodili a jpnomé jejich 8 nimi.

Ty ale Gofpobine fmiluj fe nab námtil
R. Bohu bífp!
R. Gjhle tněžt melicí, fteří za bnůr froýh zalibilí

je Bobu: protož po přifazebalf jim Gofpobin růftt
libu frocm.

V. Požehnání nárobůr roffedněch bal jim, a zas
fon fmůj potrorbil nab blarou fejícý: protož po přifaže
bal jim Pau růjti m libu fmém.

Čtení IL
Bane rať pojebnati.

Požehnání. Duda fmatého miloft ofročťmyflt a
frbee najfe.

R. Amen.

Ale oni muži mílofrdenftmi jfon, jejíchěto
utfomé milofrdenftioi nepřejtali: 8 femenem
jejih zúftámají dobré wěci, bědictmí fratě. jfou
ronufome jejich, a m (mlonmácd flalo fimě jeji,
a fonomé jejich pro ně až ua měťy ziftamají:
fimě jejích a flarma její nebude opufitěna.
Zěla jejích ro pofoji pobomana jfou, a jméno
jejih žímo jeft od národu až do narobu. Don=
broft jejich ať mypramují lidé a málu jejich
aměfluj Čirfem.
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xy ale Gofpobdtnejmiluj je nab namí: R. Bohu bify!
R. $řifábí Gofpobin, a nebube toho želeti: Ty jfi

fněz na měťy podlé řabu Melhlfebechora.

V. Řefí Gofpobin Pánu mému: Ty jfi fněz na
tvěťy poble řabu Meldifebedhoma: — Sláma Otd £
Synu t Dudu fmatému. — Ty jfi mnězua měťfypoble
tabu Melhifebedhoma.

Drujé noční Odční.
Antifona: Msfmajiciho myflyffelGojpobín fiva=

tébo mého: Gofjpobin opflyjjel jej a uftatvil jej m poťojt.

Šafm A.

Sěbví jíem molal, toyflpfiel mne Bůf fpratveblnofti
mé : to foužení apůfobi'8 mí profiranfimi.

Smiluj fe nabe mnou, a myfiné moblitbu mou.
Synome libfiti, bofarvadi tějťeho bubete frbce ?

roč milujete marnoft a plebate lež?
JŠ toějte, je Dimného učinil $Hofpobin fmatého

mého: Gofpodin myfinffif mne, fbyj £ Rěmu molati
bubu.

$Gněmejte fe, a nechtějte břeffiti: co pramíte me
frbcicý (mých, na ložíh jmýh oželte.

Obětujte Gofpobinu obět fprameblnofti a boufejtero$ofpobina:| Mnozířiťaji:$*bonámufažebobré
tměci ?

Dnamenáno jeft nab námi fmětlo obličeje tmého,
$Gofpodine: Dal jfi raboft we frbce mé.

Slobem obili, mina £oleje frvého— rozmnoženíjfou.
9B pofoji proto fpati a obpočímati bubu.
Rebo ty Gofpobine! obzlajitě m nabčíi poftamil

jíi mne.
Sláma Otci i Synu i Duýu fmatému:
Saťož byla na počátfu £ nyní £ wžbydďy i na

tvěfy měťům. Žmen,
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Antifona. WypmojicíhomyfipficlGvfpobin fma=
šábo mého; Gofpebiu myfivffel jej a uftamil jej m pořojí.

Nntifona. Plefejteoffidni, boj boufajt m Tebe
$Gofpobinej nebo Ty8 požehnal fpramebltvým: fititem
bobré mile forunomaf jji fe.

Žatm 5.

Slema má fihě Gofpobine, frogumějtvelání mému.
Rozornj Hlafu moDlitbymé: frali můj a Bože můj!
Nebo £ Tobě fe mobliti bubu: Gofpoťine 4 fitrá

tovfivfiié hlaé můj.
3 jitra poftairtm fe před Tebou a patřiti bubu

£ Tobě: nebo neji Ty Bůh dtějicí nepramofti.
Rebuře byřleti rvebléTebe alofiný: aniž potrvají

nefprameDlimí před očima Tmwýma.
Nenamitié moffedy,Fřož činí nepratvoft: sahubié

tofieďy, již mlumí lež.
Muže feet a (ftimého tv obatonofti bube mít

Gofpotin: ja ale poble unožfimi milojrbenftmiTmého
YRejtu bo Domu Tmébo: flaněti fe Dubu pří

$rámě fmatém tvém w0 bázní tmé,
Goipodine wwoĎmne to fprameblnoftt mé: pro

nepřátely mé fpramuj před obličejem fivým ceftu mou.
Nebo neut pramby m ujteí jejich: frdce jejich

jeft marné.
Grob otereřený jeft brblo jejich, jazyfy mými činí

(flimě; — fubiž je Bože!
Nefaf obpadnou od myfflení fmý$, podle mnoás

ftevé neprarvofit jeji rozpiní je: nebo popougeli jfou
Tebe, Gofpobiue!

S%nedať radují fe toffidní, fteříž boufají mwTebe:
na ročťy pléfati budou, a Ty přebýmati buteč m niý.

A honofiti fe butou m Tobě mffiďní, Pteřij mís
(ují jmeno Tmé: nebo Sy pojehnáč fprameblímému.

M ofpobine jaťo fitltem Dobré roůle fmé forunomalnáč.
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Sláma Dtel L Synu t Dudu fivatému,
Saťfož byla na počatfu i nyní i mžbdydy i na

tvěťy měfůr. Amen.
Antifona. Plefejte mffiďní,tbož boufajt tv Tebe

$Gofpobine, nebo Tyš požehnal fpramebliwým, ftitem
bobre tůle mé forunotval jfi je.

Antifona. $ofpobine,Tys Dán nád ; jaf pobimné
jeft jméno Twé po effřeré šemi: potičvabž flámou a
sti forunorvaní jji fmaté (we, a uftanomil jfi je nab bí
lem rufou fvýd.

Žatm 8.

$Sofpobine, tně Dán náč: jať přebiné jeft jmeno
Sme po tefit zemi.

Rebo wymyffenajeft melebnefi Trvá — nab nebefa.
2 uf nemluvňátef a tě, foožpré pojhvaji, bos

fonal ji $rválu pro nepřately five: aby afazil nepřitele
a mítitele.

Rebo patřimsfi na nebefa tva, bilo prflů Tmýdy,
sa mějic a Gvězdy, fteréš Ty daložil:

(So jeft číovočf, je ffi naň pamětlim: a fyn číos
tvěťa, žejej nanftémujeě*Malomenfiihoanjelůmo| učiniléjej,lamoua
cti forunomal jji jej: a uftanowil jfi jej nab Dílem
tufou fvn.b.

Mfeďy tvěci položiljíi pod nohy jeho: oroce £
roly nab fo I aměř polní.

Ptactvo nebefte i ryby mořířé, jež procazeji ftezfo
mořře.

SGofpobine,Tys Ján naš: jať přebivnéjeft jmeno
mé po tefit zemi!

Sláma Otci | Synui Dufu fvatému;
Satož byla na počatfu i nyni i reěbydy t na

toěťy toěfům. Amen.

Antifona. Gofpobluec,Ty8 Pán náš, jat přes
Šivné jeft jméno Tmé po wefileré zemí; nebo (lámou a
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cti forunomal jfi maté Swé a uftanomil jfi je nab bis
lemrufouSp.

V. Wyrolil je Gofpobin za nčze Sobě,
R. Aby obětovali Jemu obět maly.

Otče naš atb.

Kozřefjení.

Miloft a mtiofrbeufhmiSebo famébo nám pomábej,
jenž 8 Otcem a © Dufem (vatým žije a fraluje na
roěťy měfim. R. Amen.

Rať pane požebnatí!

Dožebhnání.

Bůh. Otec fjemobouct bubíž nám míluftim a las
fam! R. Amen.

Čtení IV.

Gyrill života fivatoftí a flámou činům
fonannh myfoce byl flormůtný. Ja nejrobé
ffibo bijffupa Mifuláffe prroního přínefjeno jeft
ob něho bo ARima tělo fivatébo Klementa
papeže a poomwáno jeft me drámě, fternž byl
prvé jíž tozbělán fu poctivofti těhož Blahofla=
meného mučenifa. Měl za bratra Metbobia způ=
fobem žimota i mramy prámě rodného, fterýž
jať (mědči San VIII., poflán jeft od Hadriana
II. £ rozfjiřomání miry.

Ty ale Gofpobtne fintluf fe nab námí. R. Bohu biťy!

R. %alel jiem Damiba (lužebnifa freho; olejem
fivatým pomazal jfem jej: rufa ma zajifte pomáhati bube
jemu. V. Ric neprofpěje nepřitel nab nun, a fon nes
pratoofté neufifobí jemu — Ruťa má zajiíté pomábatt
bube jemu.
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NRačtipane pojebnatí

Požehnání. Gbriftué měčného žímota uběl nám
tabojit. R. Amen.

v
Gtent V.

Rároby mnohý frajín omfjem i 8 fráli
jid ziffali míře Chriflomě, obzlafitě pať Srwato
pluťa, fterož u Moravanům mocně mladl. Bo
přiflabu jeho Bořímoj, rwěrvoba čejm, a Luds
míla, choťjeho, mučenictvin flaronějfji než fní=
žecí bodnoftí, a běti jid příjali ťřeft. Tafto
umebena jeft do Čeý a frajin foufedníd mira
Chriftoma, fteraž paf potonmimi čafy me mla“
fteh těchto pobimně fe rozffiřila.

Ty ale Gofpobine fmiluj fe nad námi! R. Bobu bity!
R. Složil jjem pomoc na mocného, a mymoleneho

a libu mého poryffil jjem. Rufa má zajijté pomahati
jemu bube. V. Aalesl jem Damiba flužebnita fivého:
olejem (fmatým fmým pomazní jfem jej. Rufa má zas
fifté pomábatí bube jemu.

Rač Hane požebnatt.

DVožebnání: Obeň fmé láfly rozněcuj Bůf me frbs
ct nají. R. Amen.

Čtení VL

Methodius, byo obžalován u Jana VIII
jaťoby fe u$uloral vd míry ftolice apofitolfřé,
bo Sima pomolan jeft. Srvoláno fněm, a tu
foyž o míře fmé důfazy Dodal mffem, od téhož
papeže 8 melifou propufitěn poctimofti, frali
moratffému obzlajitě fórmálen jeft, a mfjem
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meleno, pofloudatt bo. Později, mnobýmní(fličen
útrapami, fbyž byl nejmětíji foužení fmá ozud=
mil Dotčenémupapeží, obbržel ob něho pro pos
těffení Iifly , jimiž © ftatečné čínnofti pfoce pos
rozbuzen jeft. Zělo Gprillomo m témž bránu
fm. Klementa, jejž byl fmatymí oftatty téhož
blaženého papeže obohatil, zaroweň 8 popely
Wetbobiormymi pobožně fe omá.

V. Ty ale $Gofpobine (miluj fe nab námi.
R. Bohu bify!
R. Tito jfou, tteří přeb Bohem wmeliféctnofti for

nali, a celá země naplněna jeft učením jejih. Out nebať
fe přimloumajt ja bříby mfjeh nárobů. V. Tito jfou,
Žteří pobrbli životem froěta t boffit bo frafotoftot nebes
fřého: Out neďaf fe přímloumvajíza Hřiby tffjeh nárobů.
Sláma Otci i Synu i Dudu fmatému: — Oul nedaffe
přimloutvají za břídy mfjed nárobů.

Čřeti OdĚNI.

Antifona. $Gofpobite,tito fivatt přebýmatibus
bou me flántu tem; oní fonali fprameblnoff, obpočinon
na fmaté hoře Tmojl.

Žafm 14.

ofpobine, fbo přebýrati bube tve ftánfu mém,
aneb Čdo(počine na hoře mé maté ©

Sdož úodi bez pofihorny, a činí fpramebinofi.
Rtož mluví pramdu me frdct fmém: fbož nečint

(fi jazyfem fmým.
RDož nečiní zlého Bližnímu mému: a pofanční

nepřijímá proti bližním vým.
M nimec umeben jeft před obličejem feho aloftníf :

ale bojictfe Aho oflamuje,Stbo přifáhá bližnímu mému a neflame: fto peněj
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fmýh nebává na liftou a barům proti neminnému
nebeře:

Ktbo činí tafomé měci: nepofne fe na toěfy.
Slama Otec | Synu i Duhu fmatému:
Satož byla na počátfu i nynt i rožbyďy £ na

toěfyměřu. en.Antifona.| Gofpobine,titofvatipřebýmatibus
bou me ftánfu Twém; vonifonali fprameblnoft a obpos
činon na hoře fmaté Tmoji.

Antifona. Šoota požádali ob Tebe a bal jf
jim Gofpobtne: flámu a melifou ofrafu toložtl jíi na
ně; položtí jfi na blamu jih forunu 3 famene brabého.

Žatm 20.

SGofpebine m file Time rabomati fe bube frál:
a nab fpafenm Tmým mefeliti fe bube náramně.

Šaboft frbce jeho Dal jfi jemu: a můle rtů jeho
neobepřel jfi mu.

%ebo přebeffel jji jej wmpožehnání flabfofti: mfabif
jii na blamu jeho forunu je zlata ryzího.

itmota žáťal od Tebe: a Dal jít nu probloužení
bnům jeho na měťy roěfino.

Melifá jeft larva jeho me fpafeni Těm, flámu
a melifou ofrafu roložtě na něho.

Rebo táš jemu požehnání na měly měťům: ob
mefelté fo radofti © obličejem vým.

9ebo frál boufá m Gofpobina: a m milofrbenftmi
Wejmyěfliho nepohne fe.

RNajtí rufa tvá tffeďy nepřately Sme: pramice
Ema nedaf nalezne tyfjeďy, teří nenámibí Tebe.

Učiniě je jaťo pec obnitvou twčaě obličeje Tmého:
Gofpobin m hněmě fivém zformouti je, a oheň fjíře je.

lémě jeji toyhlabič 8e země, — a fimě jejich
de fonů litffých.

Rebo naftrojili na Tebe měci zlé: fmyflili raby,
fterýdbž nemobli proméfi.



213

Rebo obratiě je to utěť: ro oftatcíh Twýd přis
pramič tmář jejich.

Jbmibní fe Gofpobine m file Smé: a budeme
aplmati a ffatvltí mocné ffutfm Tmoje.

Sláma Otci i Synu | Dubu fmatému:
Saťoj byla na počatfu i nynt i mibydďy i na

tvěťfy měťům. Amen.

Antifona. Žimota požádali ob Tebe; a bal jfi
jim Gofpobíne; flámu a ofrafu roložíl ji na ně; tofabil
jfi na blmop jeji foruny 4 famene brabébo.

Antifona. Tito příjmou požehnání ob Gofpobína
a mílofrbenfimi ob Boha, Spafitele fmého, nebo totof
teft poťfofentblebajícíh Gofpobina.

Žalm 23.

$GofpoDinoma jeft země a plnoft jeji: ofrfjlef země
a toflidní, fteřij obýmaji na učm.

Rebo On nab mořem založil jej: a nab řeťami
upratmil jej.

Do mfloupi na boru Gofpobinomu? aneb fbo
ftane na miftě fivatém Seho?

teminný rufama a čiftého frtce: fterýž nerozal
nadarmo buffe frvé, aniž přifahal rve Ifti bližnímu frmému.

Tenf přijme požehnání ob Gofpobina: a milofr:
benfiimi ob Boba Spafitele fmého.

Toť jeft národ blebajicích Sebo: Blebajicích tmaři
Boba Safoboma.

SHozdrvihnětefnižata bran for, a mpabrmihučte
fe brány měčné: a tmejbdefral flárop.

Kto jeft tento fral flámn ? — $ofpodin filný a
mocný, Óofpobin mocný m boji.

SPozbmihněte fntžata bran fmý$, | opzdrmihněte
fe brany těčné: a mejte trál larvy.

Kto jeft tento fral flamyp© — Gofpobin mocnofi,
Dn jeft frál flárvy.
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Slára Otci i Cynu | Dubu fmatému:
Saťož byla na počátfu t npní 4 mždydy 1 na

tvěťy měťlům. Mmen.
Antifona. Tito přijmou požebnání ob Gofpos

bina 1 milofrbenftm: ob Boha Spafitele fivého: nebo
totoť jejt pofolení olebajícíů Gofpobina.

V. To jfi fněz na měfy.
R. Toble řádu Melbifebehorma.
„Otče náš“ (po tichu.)

Kozřefiení.
Ob ofomů Břídbů naffich ojmoboĎ náš tofjemohoucí

4 milofrbuý Gofpobin. R. Anten.

Rač pane požebnati.
Dožehnání. ©vangelidé čtení Bublň nám fpáfou

ú ofranou. RH.men.

Čtení fv. ewangelia podle $Hatouffe.

Čtení VII. kap. XXIV,

Ba onoho čafu řefí Ještě učenifům fivprs :
Bděte, poněmabi nemite, Čteré bobiny Ban máš
příjde (i jať naáficouje).

fGomifiafi. fifaria Oifkupo.

Abyhom měděli, je nepomědomoft ona
dne zatajeného roffedněm není bez přičimy uží=
tečného gamlčení, napomenní naš Ban, aby
dom bděli za příčinou přidodu zloděje, a ctně
trmajice na modlitba, uftamičníOpli te tofje
tito (intcich přifázání jeho. Uťazal šajifté , je
Alodějem jeft zloduch, melice bedlivý É odiraní pří
naš fořifti, firoje ofidia domům tél nafjih, aby,
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poťud nebudem pečlimi na febe a oddání budem

dřimotě, pronifí je fiřelamí rab a mnáb fmýd.
Raleži teby, abychompřiprawení pli : poněmabi
nezudmoji bue myblebámá při naš napuntom
pěčí příčinou očefámaní nejifteho.

Ty ale Gofpobine fmilnj fe ab námi! R. Bohu bify.
R. Miloval je Gofpobin, a ozbobil je a u bran

rajíinů fortormal je.
V. Obleří je Gofpoblu pancéřem fpafent a ozbobil

je a u bran rajífoh forunomal je.

Račižš Dane požehnati.

Požehnání. „Jiďdšto flaronoft fonáme, ti necaf fe
přimloumajt za na8 u Gofpobina,

Štení VIII

A fdo jeji fluba měrný a opatrný, fterého
uftanomil án nad rodinou fioji? Ačťolínad
napominá mefměé, abychom bbděliuftamičně :
nic méně obzlajitě Tnižatům lidu £. j. bíffupům
ufladbá péčí přičínouočefamaní a přiodu fvého.
On zajifte toho nžebniťa toěrným a opatrným
býti mysnačuje, fdož pečuje o profpěh a mý

boby lidu fobě fivěřeného. A tafoty, jefiližena
flotwo fIvffetí, a přiťázaní oftříhatí bube £. j.
jeftliže přiměřenoftí a prambdou učení fivého, což

flabého, pofilní, což poruffeného, obratí a flotvo
šimota rozdama na pofrm £ ožímvenírodiny pro
měčnofi, a to čině, < tom fetrmarmaje, nalezen

bude, bofábne flamy u Boba, jaťo rozdamáč
měrný a toladař užitečný, a nade tfjemi ftatfy
uftanoreu bude; to jeft: me flaměBožífe ufabí,
poněvadž paf níc neut uab to, což by lepfji bylo.
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Ty ale Gofpobtne fmiluj fe nab námi! R, Bohu bífy!
R. BuĎtež přepáfána bebra maffje a podobně bos

řící m rufou mwafitýé: ——a tp podobat libem, očelás

majicím Pána fivého, až fe namzátí ob fňabtu. V. Bběs
tež tedy: pončivabě nemite, Hteré hobliny 'Bán máš přijde.
A my pobobní jíte liber očelámajícím Pána, až fe na
mrátí ob (ňatťu.

Račtžš pane požebnatt!

DPošehnání. Do (polečenfhot měfilanům nebeffýcd
uvebiž náš frál anjelům!

(Štení IX.

Sefiliže, pobližeje na dloubon fhomimamoft
Boží, fteráž finěřuje fu profpěcbu lidbffého (pas
fení, zpupně fi méfti bude £ fpoluflužebnífim
fivým a oddá fe zloftem i neřefiem fivěta, o
přítomné tolifo těci pří Úrment Dřiha veda
peči: Ban m ofubný den přijde a odejme mu
poflady, tteréž byl připoměběl, t uftauormi jemu
díl 8 poťryte mvpofutě měčné; poněmabž nes
boufal we přifití jebo, jeáto neoftřibal přiťazaní,
ješto bažil po tvěcech přitomupeh, ježto žil jať
žimou pohané, ježto neočeťámaje foudy, fiwěřenou
fobě rodinu fužomal hladem, žízní, ražbou.

Te Deum laudamus.

Tebe Bofa $iwáline, Zebe Gofpobine oflaroujeme;
Tebe Otce měčného melebi twefifera země,
obě tyffiďni anjele, Tobě nebefa i wfferfymocnofti,
Tobě Cherubomé a Serafotmé, neuftatvajicím flas

fem prozpěruíl:
Smatý, Emalý, Ermatý Gofpobin Bůh zaftupům,
$Blna jfou nebeja i země melebnofti lávy Své;
sebe flamný fbor apoftolůty,
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Tebe prorofům počet $tyalitebný,
Zebe mučenífům jafné myfmaluje mofffo,
Tebe po oboru země fmatá oflamuje Girfem,
Otce nefmirné melebnofii,
Slaného Tmého Eyna jebíného,
Srmatého tíj Duba Utějfitele.—
Ó Ty králi flámy Ghrifte!
Tyě měčný Syn Otce,
p pro myfoupení bera na fe čloměčenftrol,

nehrozil fe jirota panenfieho,
Ty8 přemohl ofien (mrti, a roěřicim otervřeljíl

fralorofimi nebeč;
Ty fedié ua pramici Boží we flámě Otcomě,
A jaf. měříme, přijde co foudcej
9 šdtám Tebe, pomaiž flužebnifůmSrým, ftes

rež jít Eri Drahou myfoupil;
Dej, abychom Be fmatými Twými me měčué flámě

fečtení byli;

Epafeua učiň lib fmůj Gofpobine! a pojehnej
Děbictm: Trvému.

A řiĎ je a mytmyé je až na měly;

Bo wffedy Dny Dobrořečime Tobě,
A $málirne jmeno Imé na měly a po měly měfům.
Račiž náš Gojpotine tohoto Mneoftřihati oDbřehu,
Emiluj fe na vámi, GHofpořine!
Staň fe nad námi Hojpodine milofrbenfintTvé:

jafož jine Doufali m Tebe;
M Tebe Gofpoťine jjem Doufal, nebubu zahuns

ben na měly. —

K ditválám.
V. Bože tt pomoci mé tozezři:
R. Gofpodine t (ponežení mému pofpčě!
Sláma Otd 1 Synu t Dufu fmatemu:
Saťož byla na počáttu i nyní t měbydy t na měly

tvěfům. Mmeu.

Ghrmala Tobě Gofpobine, frált měčné fiámy!
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Antifona. Gjhle fněžímelicí, fteři sa bnů mým
(bili fe Bobu a nalezení jfou fprameblimÍ,

jit
Ža(m.

$Gofpobin fraluje, m fráfu odil fe:

spofpobin oblefl fe ro filu a přepáfal fe.ebof uperonil vfrfilef země, fterý fe nepofne.

jv jeft předčafyftolecTvůj, ob těčnofti< (fi.

SBozdvifuji fe řefy, V Gofpobine, pozdbrmihlyřefy
blafu fivého.

Sozbvifuji řefy mlnobiti fmým$, nab jefy mob
mnofýW.

Dirmná jjou nadýmání moře, Dimnějjji na mýfos
fteb Gofpobin.

Srmědectoí Tmá jfou melmi jia; na bům Tmůj
přifluffi fivatoft, $Hofpodine, až na měly.

Slama Otci i Synu i DOuýu jmatému:
Safož byla na počatfu i nýní i mmždyďyi na

oěly měli. Amen.
Antifona. Gjhle fněžímelici,fteři za buň mý

(iblli fe Bobu a nalezení jfou (prameblimi.
Antifona. Aení nalezen pobobný jim, jeužto

by ojtříbal záfona Otejmnéfjiho.

Žaím 99.

Pléfejte Gofpobinu mífeďa země; flužte HofpobDinu
6 mefelim.

Předjtupte před obličej Jeho, i plefejte.
Mězte, je Gofpobin jet Bůh: On učinil náš a

ne mý fami tebe.
LiD Jeho jíme a otce pafhvy Jeho: mejběte bo

bran Sefo © bifůčiněním, do finl Jeho 6 $rmálozpěmy,
oflamujte Jej

Dobrotimý jejt zajifté Gofpodín : milofrtenfitvi Seho
na měfy; a ob národu bo prenarobu pramda Jeho.

Sláma Otci i Synu | Dudhu fmatému:
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Satož byla na počátfu 1 nyní i tmibydy i na
tvěťfyměfům. Amen. ' ? Pyoy

Antifona. ení nalezenpobobnýjemu, jenžto
by ofiřihal zafona Oejmyšfjiho.

Antifona. A proto přífabou způfobilGofpobin,
aby zrofil m lib Sjeho.

Žalm 72.

Bože, o Bože můj!: Tebe Hned ajítra mzýmám:
Štsní po Tobě buffe má,: po Tobě tělo mé touží.
AB zemi pufté a nefcefiné, bejvobné,: taf te

fwatynt ufázal jfem fe, aby tiběl moc Tmou a
lamu Tmofi.

Nebo lepfil jeft milofrbenfimi Tmé nežli žitvot:
moji rtové bubou Tebe $rvaliti.

Taf bubu dobrořečiti Tobě m žirvotě firém: tve
jménu Tmwémpoztiihomati budu rufou vých.

Safo fadlem a tufem ne nafytiti fe dufji mou,
a 8 raboftným rtů prozpěrvománímdrvaliti Tebe budou
úfta ma.

Seftliže na Tě pamětlito jfem i na loži fvem,
aa jitěníh čafjt přempfiloati budu o Tobě: Ty jfi
dajifté můj fpomocntf.

A m fttnu fřidel Trvýh plefati budu, přilnula
bufje má f Sobě; pramice má zDržuje mne.

Oni paf nadarmo hledaji sfazy Duffemé; tvejbouf
bo Glubin země, tvybání bubom pod nteč, za podif
budou lifffám.

Rral paf meleliti fe bube m Bohu; f$máleni
bubou toffiďni, Hteřižpřifahajt ro něm: nebo úfla mlus
rvicih nepramé toěci zacpana bubou.

Sláma ©tci i Spnn i Dudu fi. fe neřífá, nýbrž
pned náfledující žalm fe modlí.

Žaím 66.

Bože fmiluj fe nab námí a požehnejí nám ;
aafiměť obličej freůj nab námi a fmiluf fe nad námi.
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Abyhom poznali na jemi ceftu Tmou: mezi
tvffemi nároby fpafent Zmé.

RNedhafTebe $máli, nárobomé Bože: af Tebe
oflamují mffiďní libé.

Mf radují a rvefeli fe nárobomé, nebo Ty foubič
nároby m pratofti a na zemi fprawuječ naroby.

Rebť Tebe oflatouji, Bože, naroboré, af Tebe
toffiďní libé ropbroalujt: úrodu fimou mybala země.

Požehnej náě Bůh, Bůh nač, požehnej náš
Bůfj: i bojte fe Go mífeďy fončinp země.

Sláma Otci i Synu i Duju fmatému:
Safož byla na počátfu i nyní 1 mibydy i na

rvěťfy měfům. Amen.

Antifona. M proto přijahou způfobilGofpoblu,
aby tzrofili m lib Sšebo.

Antifona. Sněžt Božt oflamujteGofpobtna, (Ius
Jebnici Haně vifeň zpimejte Bofu,

Cpmalozpém tří mladencim.

Dobrořečte $Hofpobinutffeďa brla Páně: $alte
a tobropffujte Óo na měfy.

Dobrořečte Gofpobinu anjelomé Daně: $roalte a
opronffujte $Óo na měfy.

Dobrvřečte nebeja Gofpobinu: $malte a mymýs
fujte Go na měfy.

Dobrořečte rofieďy rody nab nebefy GSofpobinuz
bobrořečte wffeďy mocnofti dně Gofpobinu.

Dobrořečte flunce a měfic Gofpobinu: bobrořečte
broězby nebejté Danu.

Dobrořečte tvfielify přimal a rofa Gofpobinu:
bobrořečte tffiďní toětrome Boží Panu.

Dobrořečte oheň i mebro GHofpobinu: bobrořečte
sima i Gorfo Hanu.

Dobrořečte rofy a jimi SGofpobinu: bobrořečte
mraz i ftubeno Panu.

Dobrořečte (ebomé i fněhormé Gofpodbinu: bos
bročečte noci i bnomé Ráanu.

10
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Dobrořecte fivětlo i temnofti SDofpobinu: dobros
řečte bleffy ( oblafy Hanu.

Dobrořečte země Gofpodinu: mal a wmymýffuj
$Óo na měfy.

Dobrořečte pafrbfomé i hory Gofpodinu : bobro
řečte mffelifč rofiliny na zemi Hanu

Dobrořečte ftubnice GHofpobinu: bobrořečte moře
i řeťy Pánu.

Dobrořečte welryboré i mffe, coš fe hýtá me
tvobáh, Gofpodinu: bobrořečteptáci nebeffti Banu.

Dobrořečte tffeďa zmiřata i homátfa $ofpo
binu: bobrořečtefpnowé litfn Rauu.

Dobrořeč Sfrael Gojpobinu: Aimal a mymrffuj
$Óo na měly.

Dobrořečte tněží laně $Gofpobinu: fužebnicí
Sáně bobrořečtePanu.

Dobrořečte bufomé a bufje fpraweblitvýd $o
fpobinu: tobrořečte fmati a poforní bufem Pánu.

Dobrořečte Ananiaffi, Azariafii, Mifaeli Gofpo
binu: $rmalte a mymyffujte Óo na svěfy.

Antifona. Stněžt Boží oflamujte GHofpobina;
Enžebnici Páně pifeň špimejte Bobu.

Antifona. Služebníci bobři a mčtní mejběte m
taboft Pána fvého.

Žafm 148.

Gómalte Gofpodina 8 nebed: $mwalte Óo na
tyfofteh.

Cóhronlte Sej wffiďní anjelové Seho: fmalte
Sej mfleďy mocnofti Seho.

Górvalte Sej flunce i měfic: Amalte Ho mfjeďy
boězty a jmětlo.

Chmalte Jej nebefa nebeé a soby mfjeďy, jejto
jíou nab nebefy: dimafte jmeno Páně.

Rebo On řefí, a učiněny jfou; welel a fimořenyjfou.
3 uftanomil je na měťy měfům: přifázaní položil

a nepomine.
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Góýmalte Gofpobina na zemi: brafomé i mfjeďy
propafti.

Obeň, frupobiti, fnif, [eb i mitr bouřlivý — fteréž
činí flomo Jeho.

Gory a mffiďní pabrbfomé — břiví plobné 1
toffedr cebry.

ZJměř Dimofá i mffelifa homádfa — zeměplazomé i
ptáci fřiblati.

Kraloré zemfitt a mffiďní nárobomé — Intžata i
teffiďní foubromé země.

AR(ábenci £ panny, finoffi i flarci »$ivalte jméno
SGofpobinomo: nebo mymýffeno jeft jméno SSehofamého.

Gtmwála Jeho nad nebefa i země : a pomoffil roh
lidu fivého.

Cómála přijlufit twfiem fvatým Jeho: fpnům
Sfraelffým litu, přibližujícímu fe £ Rčmu.

Šafm 149.

Zpimejte Gofpobinu pifeň normou: $málu Jeho
TmCirfvi Smatýď.

YBefel fe Sfraeli mmtom, Fterýž učinil ho; jp
nové Cionfiti m frali fmém pléfejte.

Ghiwalte jméno Jeho zpěmem fpolečným: na
buben a citaru prozpěmujte Jemu.

9ebo zalibilo fe GÓofpobinum lidu Jeho: a f
fpafeni porýffi tiché,

léfati bubou Ematt m flarmě:mefeliti fe bubou
na loáciý fmpw.

Oflamomání Boží m Hrble fejicý: a mečomé na
obě ftrany oflřt m rufou jejich.

Aby tmyfonali pomftu nab národy: a atreftali
ibftvo.

Aby fráte jejich frodaali řetězy: a fle$tice jejich
pouty železnými.

Aby učinili 6 nimi medlé práma pfaného: f

oflamě mffen fmatým Sebo. 10%



220

Ža(m 150.

Gfhmalte $ofpobina me fimatyní Jeho: Úmalte
Av ná tforal filý Jeho.

Gfwalte Sef m mocnoftef Jeho: »rmalte Sef
podlé množftmi melifofti Seho. .

Gfómalte Sej amufem trouby: Kmalte Sej na
Jaltáří a harfě.

Gómalte Tej na buben a zpěmem fpolečným:
wmalte Sef na flrunaý i marfanad.

Gbroalte Rej na cimbálichbobřeznějící : $ronlte
Sej na cimbáliý pléfajický — bud mffelifý tval
Gefpobina!

Sláma Otci i Cynu i Dudu fivatému:
Safož byla na počátfu i nyní i mbyďy i na

toříy měťům. Amen.
Antifona. Glužebnici Dobřía měrní vejběte ro

sabojt Pána fivebo.

Čtení čiliFapitula Ecel.43.

Cjhle fněží melici, fteří za dnů fivýý lis
bili fe Bohu: a za čafu prehlivofti fmírci učí
nění jjou.

Píse i
Christe, spáso všeho tvoru,
Věčná slávo knězských sborů,
Nech dnes lidu, jenž Tě prosí,
Tvá se milost hojněj rosí.

Ctitelé dnes jmena Tvého
Došli lesku nebeského,
Proto Tvoje věrné děti
Památku dne toho světí.

Dokad byli na té zemi,
Pomítali rozkošemi,
njelské teď slávy zdoba
Odměňuje v nebi oba.
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V jejich stopách dej nám chodif,
Podobný jim život vodit;
Pro jich slavné pro zásluhy
Nám vin těžkých odpusť dluhy.

Jesu Christo, dobrý králi,
Tebe s Otcem lidstvo chválí,
Vzdávej dík se láskou vzňatý
Také Tobě, Duchu svatý. Amen.

V. Spratveblivé mebl Ban po ceftah přímých:
R. A uťázal jim fralowvftmi Božt.

Antifona. Cjhle flujebnici bobři a měrní, že
jíte nab malem byli měrní, nab mnohým uftanomim
toaě, pramt Han.

Chwalozpče Šadharisjhw.

BRožehnaný Ban Bůh Sfraelfřý, že namfitrmil a
učinil myýfoupent libu Siwéfo.

A rovzbrvihl nam rof (pafent, m Domě Darmida
lupy Smho.

Safoj mlimvil úfly fmatýh prorofů Smýň, fteřiž
jjou ob měfu:

e naš wyfoobobt z rufou nepřátel naffif, a 3
rufy roffeh, fteřt naš nendrvíti.

Aby učinil milofrDenfhot © otci nafiimi, a rogs
pomenul fe na jmlouvu Smou (matou;

Ra přilahu, fterounj přifahl Abrafamomt, otci
naffemu, je udčít nám,

Abychom bezeftrafu, 4 rufy nepřatel myfimobození
jfouce, Toužilt Semu,

T3 fivatofti a fprameblnofti před nim — po wffeďy
dny jivota fivcho.

Tm paf bitě prorofem Nejroyěffiho fiouti bubeš:
nebo přebýazeti bubed před obličejemJaně, připramuje
cefty Jeho;

Aby Bano bylo umění fpafitelné libu Jeho, na
obpufitění hřibů jejich.
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Sfre frbečné milofrbenftwi Bofa nafieho, fterým
narfittil ně, myffeda mýjofti,

Aby poftottil těm, jenžto jfou m temnoftef, a m
fitnu fmrti fedt; aby fpramil nohy naffe na ceftu
pofoje.

Sláma Otci i Synu i Duýu fmatému:
Safož byla na počátfu i nynt i mžydďy i na

ěfy měfům. Amen.
AIntifona Gjhle flužebníci bobři a woěrní, že

jfte nab málem bylt roěrní, nab mnohým uftanomim
wá$: praví Pán.

V. Pane myfipé modlitbu mou,
R. A molánít me * Tobě přijů.

Wěvdlitba.

ffemoboucí měčný Bože! jenž jfi naš
feze blaboflarvené biffupy a myznamače, Cyrilla
i Metbodia £ jednotě míry fřeffanířé pomolati
račil: uběl, profime, abychom, ježto pro přítom=
nou jih flaronoft plefáme, toliféž pro zájluby
jejich měční flámy Ddolicízafloužili, ffrze Pána
nafiebo ežifje Strifta, ftery 8 Tebou jim jeft
a fraluje m jednotě Duba fivatébo, Bůb na
těly měťům. Amen.

Antifona Sbráma'é anjelůmtoffehpaní,
Zbráma's, již fe nebe říaní,
ABitej tořene a bráno,
3 utito fmětu fětlo báno.
Plefej Danno flamojafná,
Rabe <ileďy panny frájna,
Sláma Tobě, Banno čiftá,
Profiž za náš Hána Ghrifta.

V. Ae mne oflamomati tebe anno zafiměcená:
R. Dej mí moc proti uepřátelum tmym.
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9Woblitba.

Bropůjč nam milofrdný Bože me mělo
bad nafjid, abydom, jišto (maté Rodičty Doží
památtu foname, pomoci přímínvy její pomftalí
á nepravofti foýd ffrze téhož Gbrifta Bana
nafiebo. R. Amen.

V. Pomoc Baně bubiř 8 nami mžbydy.
R. Amen. ——

O prtvut.
Otče náš,

Abránaé Marta, (rs tichu.VBěřim » Boha

V. Bože tu pomoci mé ožejří,
R. Gojpobine t fpomožení mému pojpčě!
V. Sláma Olti i Synu i Duhu fmatému:
R. Safož byla na počátíu 1 nyní t mžbyďy ( na

tvěty mětům.

Piseň.
Již nám vzešla hvězda ranní,
Lid se Tobě., Bože, klaní:
Chraů Tvá laska, moc a síla
Ode hříchu naše dila.

Jazyk náš měj na otěži,
Ať nás hříchem neohtěží;
Zraky zakryj mocí svojí,
Af se zlostmi nenapojí.

Útroba buď čistá, cudná,
Po marnoslech nehaž bludná,
Stříidmost skrocuj těla pýchu,
By duch zdolal všemu hříchu.
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Tak, když den již bude v cíli,
A noc temná k nám se echýlí,
Očištění syaton kázní
Budem slavit Tebe v bázni.

Sláva Otci Hospodinu,
Sláva Christu, Jeho Synu,
Svatému též Duchu sláva
Nechť se věky věkův dává. Amen.

Antifona. Gjbhletněži melicí.

Šatm 53.

Bože tve jmenu fmém fpafena mne učíň: a m
moci frvé fuĎ mne.

Bože tpfihě moblitbu mou: uffima pogoruj na
flora uft mý.

Stebo cizi poroftali proti mně, a filni flebali buffe
me: a nepřebftamili Boha přeb obličej fivůj.

9eb ble, Bůh pomaha mně: a $ojpobin jeft
obrance bufje mé.

Obraf alé na nepřátely mě: a to prambě fivé
myhubij je.

Dobromolně budu občtomati Tobě, a oflamowmwati
bubu jmeno Tvé, Gofpobine: neboť Dobre jeft.,

Yebo z mffelifého foužení roytrbl jfí mne: a na
nepřately mč fhliželo ofo mé.

Sláma Otci i Synu i Dudu fivatému:
Safož byla na počátfu i nyní i rvžbyďy i na

rvěfy roěfům. Amen.

Žalm 118.

Blahoflamení nepofifmrnění na ceftě: fteřtž $obt
to jafonč Gofpobinotvě.

Blahoflawent, fteřiž ffoumají fhočbectví jeho: a
celým frbcem bhlebajt bo.

Yčebof ne ti, fteřiž páfjí nepramvofi, po ceflá
jeho ýoři.
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€y jíl přifazal, aby pilně oftřiháno bylo přifás
daaní tvých.

Ó by fprameny byly cefty mé, £ oftřihaní (prasrebinofti toýh I
Zebbaž nebubu zafhanben, — fbyž Gleběti bubu

na'wffeďa přifazaníTra.
Oflamomati tě bubu m upřimnofti frbre 4 toho,

že jíem fe naučil foubům fprameblnofti tvé.
Sprameblnofti tmp oftřihati budu: neopoufitěji

mne Docela.

Jafým způfobem napratví míabenec ceftu fimou?
— Oftříhánímřečiton.

Celým febeem vým Hledal jjem tebe: neobhánějimne ob přifázaní tvých.
9D febci fivém fepormal jfem řeči tmé: abycý nes

břefjil proti tobě.
SPožehnaný jfi Gofpobine: uč mne fprameblnoftem

mým.
ty fmpmi, tmypramomal ffem mífeďy fouby úft

tronch.

? Ya ceftě fěbectmi tmý$ fofal jfem fe, jafo me
roffelifem bohatftrot.

2 přiťázánic toh$ý crvičití fe bubu: a patřiti
budu na ceftytre.

2 (prameblnoftechtop přemýfileti bubu: nes
dapomenufřečítý.

Sláma Otci i Synui Dudu fmatému:
Safoj byla na bočátfu i nynt i ržbyďy i na

rvěfy měfůrm. Amen.

Obylať užebnífu frvému, obžím mne: a oftřihatt
bubu řeči tmýď.

Obtryj oči mé: a fpatřomati bubu birmné roěci
ae aálona trvého.

Poboflinu jfem já na jemi: neufrotmejj přebe

mnou přifazání fivých. +
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Jadtělo fe buffi mé, žábati fprameblnofii tvý
fašbého čafu.

Domloumal jfi pyfiným: alořečení, Úteřižfe ufps
[ují od přiťázaní tmýd.

AObejmiode mne pohanční a potupu: nebo fměs
becttvi tod$ý toyblebámal jířm.

Zafí i fnižata feběli a protí tuně mlumili: flus
šebníf pať tvůj cvičil fe < fpramebdlnofteďhtvyh.

Rebo i fmědechví nvá roziimání me jfou: a raba
má fprameblnofti tvé.

Přilnula £ podlaze tuffe má: obžimiž mne poble
flowma tmého.

Čefty tme oznámil jfem tobě, a myflyffelé mne:
tonuč mne fprameblnoftem (mým.

Čefič fprameblnofti tvých myuč mne: a cmičiti fe
budu m Dimný ffutcih tmy.

Zbřimala bufje má pro teffnoft: potrorbiž mne to
flotvib foow.

Geftu nepramofti obrpraf obe mne: a díe zafona
fveho fmiluj fe nate mnou.

Čeftu prarmbymytvolil jfem : a foubů tyf nes
aapomenul ffem.

Držel jfem fe froěbecttvítvých Gofpobine: nehtějš
mne zahanbiti.

Geftou přifazaní tvých běžel jem, feny JÍT voze
ffiřil frdce mé.

Sláma Olci i Epnu i Dubu fmatému:
Gafož byla na počatfu © nyní i mityďy i na

měfy rěťům. Amen.

Antifona. Gjble, těží melici, fteři za buů fvýd
Tibitl fe Bohu a nalezení jjou fpramweblimí.

Šapitala. 1 Tim.

Strali měťům nefmrtelnému a netmiditel=
němu, — famému Bohn, budiž čeft a flawa
na toěty měli. Ameu. R. Bofu bity!
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R. Gbrifie, Synu Boba žimeho,fmiluj fe nab námís
R. Gbrifte, Srnu Boba žimého, fmiluj fe nab námi.
V. Senž febrá na pramict Otce,
R. Smtluj fe nab námi
Sláma Otci 1 Synu 1 Dufu fmatému; —
Gbrifte Synu Boba štveho, fmlínj fe nab námt.

V. Bomftanij Ghrifte, ppomož nám,
R. A myjmoboĎ naš pro jmeno Tvé!
V. Pane, yfipé moblitbu nou,
R. A molání mé £ tobě přijů!

V. Ban 6 WMámi,
R. 3 8 buben Tmym!

JAilodleme (e:

ofpodine Bože mffemobouci, fterýž jfi
bal nam dofpěti £ počatfům tohoto Dne: zachos
mej nád dueé Tmou milofii, abychom tento den
do nijaťebo bříhu neflefli, ale mezdy mffecy
řeči čeliln — myfjlénfy a činormé nafji (měřos
wali fn fonani zafena TwwCho,fřrze Bana nas
webo Sežifje Cbrijla, Syna Tmebo: tterý 8
Sebou jím jeft a fraluje m jednotě Duda fivas
tého Bib po mffecfy měťy měfim. R. Amen.

V. Pán 6 Mami,
R. 3 8 buhem jmým.
V. Dobrořečme Gofpobtnu,
R. Bohu bify!

V. Myácná jeft přeb obličejem $ofpobinomýmR. Smrt Smathý Šebo.

Wěvdlitba.

Smata Maria i mfficfuí fimati přimlous
tejte fe ja nad u Gofpodina, abycýom zaflous
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šití Dojiti pomoci a fpafeníob Toho, fterý ží
jeft a fraluje na měfy těťům. R. Amen.

V. Bože fu pomocí mé tozezii,
R. Gofpobine © fpomožení mému pofpěš!

(Opaluje fe po třifráte.)

Sláma Otci i Synu t Dufu fiwatému,
Satož byla na počatfit £ úpní t mibyďy £ na měťy

těfům Amen.

Bane fmiluj fe — Ghrtfte fmtInj fe.— Bane fmíluj fe!
Otče naě (po tihu).

V. A neumoĎ náš m pofuffení,
R. Ule zbam náš ob zlřho.
V. Poblébut na flužebnífy Smé $Gofpobine a na

bila froa, £ fpratuj (pip jejich:
R. A jajnoft Gofpobina Boba nafieho bubiž nab

nami, a činy rufou naffi fpramuf nab námi, a Bifo
rulon najfih řib!

V. Sláma Otci i Synu t Dnu fiwatemu,
R. Safož byla na počátfu t nyní t tožbydy L naměfymětim.© Umen.

Milobleme fe:

Račiž Gvfpodine, Bože, Iráli nebeš i země,
fpramomati a pofmětiti, řídíti a měfti dneffniho
bne frbce i těla nafje, myfilénfn, řeči a číny
nafje poble záfona Tméhbo a podlé ffutfů při=
fázaní Tropb: abyýévm taby a na tvěfy, 8 po
moci Tou fpafení a fmobodní býti zafloužili,
Syafiteli fwěta, Uterý ži jfi a fraluječ na
měfy měťůro. R. Amen.

Y. Rač pane požehnatt.

Pošehnání. Dny a činy uafie me fmém pofoj
utož Gvfpobin mffemohonet 1 R. Amen.
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Čtení kráthé.

2Buťfonámati úřad fnězffý dal mu Bůb a
míti malu me jmenu Šebo a obětomatíemu
zápal na můní libeznon.

V. Bohu bifr !
V. KBomoc nafje tve jmenu Gofpobinotou,
R. Který ftoořil nebe i zemí.
V. Dobrořečte.
R. Bože!

Požehnání. Gofpobin požebnej nad, a obe moffeho
slébo náš ofiřibej, a £ žimotu měčuémume, a bujje
měrných firze milofrbeufimi Boží obpočiňtež m poťojt!

R. Amen.
„Otče náě“ t „Gbrámaš Mlaria.“

O třett
„Otče náš“ — „3dramaš Maria.“

V. Bože ht pomoci me tozezři,
R. Gofpobine £ pomožení mému pofpěě !
V. Slátva Otec 1 Synu t Duýu fmatému:
R. 3afož byla na počátfu ©nyni t tožbyďy 1 na

sěťy moěfinv. Amen.

Píseň.
Duchu svatý, jenž jsi v moci
Roven Synu, roven Otci,
Rozlej se nám po útrobě,
Obnov lid svůj cele sobě.

Usta, vůle, život stále
Ozývej se k Tvojí chvále,
Láska svatá hárej v ohni,
K rovné lásce bližní pohni.
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"Dej to Otče přelaskavý,
I Ty Otcův Synu pravý,
S Duchem svatým TěsitelemJedenvládrevsvětěcelém.| Amen.

Autifona. Alent nalezen pobobný jim.

Žafm 118.

Ba zafon ulož mi Gofpobine ceftu fprameblnoftt
vý: a bubuťji hlebatí wiťydy.

Dejá mi rozum, a ffoumati bubu záfon tvůf: a
hlebati Go bubu celým frbcem ftvým.

ně mne na ftéjfupřiťázanítvy: neboťjfemji chtěl.

Rafloň frtce mého f fročbectvím fvým, a ne f
[afomftmi.

Obrraf oči mé, aby nemiběly marnofti: na ceftě
fwé obžito mute.

$Botrorů flužebnifu fvánu řeč froou, m bdzjně
fivé. ;

Obrratiž pobanční mé, jehož jfent fe obátoaí:
nebo fouborvé tvoji jfou potěfilimi. ©

Sle, toužil jfem po přiťázanih toný: ble fpra
meblnofti fivé obžím mne.

A přijtiš na mne milofrbenftvi tvé, Gofpoblne:
fpafent tvé meblé řeči -trvé.

A obpormím toptýfajícím mně flowo: neb jfem
Doufal m řečechtvy.

2 neodjimejz úft mý flora pramby nifty: nebo
mwfoubeď tmy rvelicejem Doufal.

A bubu oftřihati záfona timého mibyďy: na roěťy
a na těťy měfůir. .,

A dobil jjem m fliru: nebo přiťazaní tmýý jíem
lebal.

? A mlurmiť jfem o frvětectrvich tvých přeb obličejem

frálů: a nebanbil jfemfe. ,
A přemýfileljfem o přiťázaníh tý, fteráž jfem

aamilorval.
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A pozbrikí jem rufou fvů$é £ přifazaním tvým,
fteraž jiem milomal: a cmičil jjem fe m fprametlnoftebtý.

Sláma Otci i Synu ©Dubu fmatému:
Safož byla na počátfu £ nyní i mibndy i na

tvěťy měťfům. 4men.

famatujj na flormo (mé. lužebnífu fimému, (o
fterémě ji mí naději Dal.

Taf mne potějfila o pontžent mén: nebo řeč
trvá obžimita ume.

"Jnfini neprámě činili velmi: roffaf ja od zafona
trvého neubýlil jíem fe.

Bamětlim jiem byl na fouty nvé ob měťu Go
fpodine: a potěffen jjem byl.

Omětémal jjem, pro břifínífy, fteřiž opoufitějí
aafon trvůj.

Jpimání mé tylo o fprameblnoftech tmý$h, na
miftě putomání mého.

SBamětli jfem byl 1mnvci na jmeno tmé $o
fpořine : a oftřihal jfem zdfona mého.

Zohof fe mi toftalo: aby fprameblnoftitvý
toyblebamal.

Rotil můj ji ty Gofpodine, řefí jfan: oftřihati
bubu aafona tveho.

SŠrofil jfem nvaří tmé celým frtcem jmým: fmis
(nj fe nače tunou podle řeči fré.

Sřemýfilel jfem o ceftáh fmýý: a obratil jíem
nohy fmé £ frměťectoiu tým.

$Óotom jfem, n nejjem rozpáčen: aby oftřihní
přifázanítvý.

SBrormazemvébřifinifůw opletli jfou mne: a na
aafon tmůj nezapomenul jfem.

O půť noci tvftamal jfem, aby$ý $rmalu mbármal
tobě: je foubů fprarweblnoftitre.

Účaftnifem jfem já rvfjech bojicih fe tebe, a oftřis
Gajicíý přifazaní tmých.
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Mitofrbenfivi tmého plná jeft země: fyrameblnos
ftem fivým nauč mne. :

Sláma Otci t Synu £ Dufu fmatému:
Safož byla na počátíu i nyní i mábyďyp i na

rwěťy vočťům. Amen.

Dobrotu jfi učinil če fužebnifem (vým, Gofpos
bine, poble florva tvého.

Dobrotě a fázní £ umění nauč mne: nebo jjem
přifázaním tvým utěřil.

Srroé než jfem (nižen byl, zaminil jíem: protož
řeči tvé oftřiham.

Dobry jít ty: a jm Dobrotě té naučij mne fpra
weDlnoftemvým.

Rogmnožila fe naDe mnou nepramoft pyjinýh :
já pať celým frdcem fivým ffoumati budu přiťázanítva.

Sfýřilo fe jafo mléfo frbce jeji: já pať záfon
tvůj vozjimal jfen.

Dobréf mi jeft, je jfi ponížil mne: aby fe naučil
fprameblnoftem tvým.

Lepffi nei jeft záfon úft mý, nad tifice zlata
a fiříbra.

Ruce té učinily mne a fhvořily mne: Dej mi
rojum, a učiti fe bubu přifázaním tmýn.

Rteřiž fe boji tebe, uzři mne « rvefeliti fe bubou :
že to flora toa melmi jfem Doufal.

ojnal jfem,Gofpobine, že jfou fprareblivot fou
tboré tvojí: a je Dfepraroby. vé ponížil jfi mne.

MAubižmilofrbenftot tvé, aby potěfjilo mne: reblé

fiibu mvějo Nujebnífu troému.spřijĎtež na mne flitorvánt trva a žíro bubu: nebo
nafon trvůj rozjímání mé fjeft.

Jabanfení bubdtepyfini, nebo nefprarveblirvě činili
wepratpoft proti mně: - já paf cmičiti fe budu wwpřis
fazaníh tvých.
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Obrácení buĎtež fe mně ti, jenž fe bojt tebe: a
Heřij amajt jměDectrot trva.

Bubíž frbce mé nepofihorněno m fprarmetInoftech
troýh, aby nebylzahanben.

Slama Otci i Synu i Duýn foatému:
Safož byla na počátfu i nyní i tožtydy i na

+věfn měfů. Amen.

auttf ona. ení nalezen podobný jim, fterýž
Py oftřihal záfon Yčejrovějítho.

Áapitula.

Čible tněji melici, fteři za dnů fivhý li
bili fe Bohu a za čafu preblimofti fmírci uči
nění jfou.

R. Miloval je Gojpobin a ozbobil je.
V. Miloval je Gofpoditj roubem flarvy přivbil

je a ozbobil je. Sláma Otcí i Synu t Dudn matému.
Milormal je Gofpobin a vzbobil je.

V. Gefpobiut mymolil je za fněze fobě,
R. Aby obětovali mu vbět daly.
V. Ban 8 Bimi. R. 3 8 Dubem tvým.
V. ae myfiběmodlitbu mou.
R. A molaní mé £ tobě přijd!

Stlodicme fe:

Wffemobouci měčný Bože, jenž jít nas
fřezeblahoflarvené bijfupy a toyzuamwače,Cyrilla

í Wiethodia, f jednotě ivirh fřeffanfté pomolatí
vačil: uběl, profiue, abychom, ješto pro přitom
nou jiý flaronof plefáme, toliťéž pro zafluhy
jejich wěčné fláwy doficí zafloušili ffeze Bona
nafieho Jezife Krifta, fierý 6 Zebou jim jejt
a fraluje m jednotě Duda fmatého, Buh na
věly mělťiim. Žimen.
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V. Hane wyfipě mobíttén mou,
R. X molání mé £ tobě přijb!
V. Dobrořečme Gofpobinu. R Dobu bity!
V. A bujje iwěrnýh ftrze mtlofrbenftmi Boží vbposčtňtewwpofoji| R.Amen.

POtče naš“ a „Sbrámaš Marla.“

D fefte,
Otče udé a Jdramaš Maria.

V. Bože fu pomoci mé mezři,
R. Gofpobine £ fponrožení mému pofpčá!
V. Sláma Otct i Synu £ Dubu fmatému
R. Saťfo byla na počatfu i nyní i mwjbyďo t na

tvěťy mětino Ameu

Písen.
Správče mocný — Bože věrný!
Jenž čas dáváš blahosměrný,
Jitro zdobiš jasnem skvoucím,
Polední čas ohněm vroucím.

Uhas plamen všeho sváru,
Odstraň oheň škodných žůrů,
Uděl tělům pravé zdraví,
Dušem zjednej pokoj pravý.

Dej to Otče přelaskavý,
I ty, Otcův Synu, pravý.
S Duchem svatým Těšitelem,Jedenvládcevsvětěcelém.© Amen.

Muttfona. Proto přifabou způfobllGofpobin.

Šafm LIS.

Zeměiela Duffe ma po fpafent tvém: a m flowo
toc twelmi jfen Doufal.

Jemblely očí mé po řečt tme: řfouce: lm pos
tějjiě mne?
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Rebo učiněn jfem jafo fožená náboba rmjíní: na
prarmeMnofti tvé neaapomenul jjem.

Rolif jeft bmů lužebnita mého: Fty učiniě foub
nad těmi, fteřij mně protimenftimi činí?

SBorvidalimi nepramé bajín: ale ne jafo zafon trmůj.
M feďa přifizaní tvá jfou pramba: neprámě mi

protivenfimi činili, fpomoziž mi!
Bej mála mi fonec učinili na zemí: já jfem tmffaf

neopufiil přifázaní tmýcb.
oblé milofrbenfioi tvého obžim mne: a oftřihati

bubu foěbectmtúft vý.
Ra měfy Gojpobine, flotvo té Irma na nebi.
Do národu a pronárobu pratoba tmá: založil jfí

šemi, a trvá.
Zříjením tým trvá ben: nebo mffeďolouži tobě.
%©yzáťon tvůj nebyl přemýfilománt mé: teby

byh (nad byl zahynul ro ponižení fmém.
Ra měfynezapomenu na fprareDlnofti té: nebo

žimi jíi obžimil mne,
©můjť jfem já, (pafena mne učíň: nebo fprames

bínofti tr*ýh jíem myhletamal.
9a mne čefali břijínicí, aby mne zahubili: fměs

dechvim imým jjem roprozuměl.
Mfelifé vofonalofti miděl jem fonec: přifazant

tvé ffirofé jeft náramně.
Slama Otci i Synu i Dufu fmatému:
Saťož byla na počátfu i nyní i midyďy i na

toěly měfům. Amen.

© jaf miluji záfon tmůj Gofpobine! Seftif celý
den přemýfilorvání mé.

Rab nepřately mé opatrnějfiho jfí mne učinil přis
fázanim fwým: nebo na měfy mně jefi.

Rade mffeďy fmé učitele rozuměl jem: nebo fměs
bectmi trvá jíou má přemýjilormání.

Rab flarce roprozuměl jfem: nebo přiťázaní troých
jíem blebal.
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Ob fožbě cefly alé abržomal jíem nohy fivé: abych
oftřihal floro tvých.

Ot foutů tmy jjem fe neudylil: nebo Ty8 mi
dáfon uložil.

© jať findfé jfou brdlu mému řeči té, nab meb
uftům mým!

3 přifázaní nový rozumnofti jfem nabyl, a pros
tož nenámitěl jjem mffelifé cefty nepramofti.

Smice nofoum mým jeft flomo tmé, a fmětlo
fteafam mým.

přifáhl a uložil jíem, oftřihati foubu fpramebl
nofti tve.

Enijen jíem přenáramně $ofpobine: obžímij mne
poblé flora Tmého.

Dobrovolné úft mých Dobrolibezné učíň Gofpos
bine: a foutům fropm nauč mute.Dufiemámruťfoumýchmžbyďy:a nazáfon

"uvůj jíem nezapomněl.
Molefli wi $řifinici ofiblo: ale oD přifájaní mý

nepoblouřil jjem.
Děvictmim Dojabl jiem fivěbectroioh na měfy:

neboť jjou pléjaur frDce měfo.
Yaflonit jem frtce fivého £ topfonámaní ipra«

tveblnofii tých na měfy, pro odplacení.
Slima Otci i Cynu i Dubu (matému,
Safož byla na počatfu i nyní i mibydy i na

wěfy roěfům Amen.

Nefilectetnýd jfem nenamivěl: a zafon oůj tis
formal jfem

Spomocníf a obránce můj jfí th: a m flomo
troé jíem doufal.

Objtuptej obe mne úloftnici: a flonmati Fubu
přifázaní Boha frcho.

Přijmiž mne pobít floma jméfo, a jim budu: a

nezahanbuj mne m oěekároání mén.Spomoziž mí, a zadhomán budu: a přemyffleti
bubu o prameblnofted; tych mdydďy.
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Bbezel jí rvffemí, fteříj obftupují od foubů tvýý:
nebo nefprarveblimé jeft myjfilení jejich.

Ba přeftupnity jíem potládal wffedy břlfinify
demě: a protož miloval jíem fiěbechví trva.

Jbobní bazní fivou tělo mé: nebo foutů tvý
bál jfem fe.

Činil jíem foub a Ipraweblnoft: nemyřámejžmne
těm, fteřiž mne potlačují.

Jaftupij fužebníťa fročho F bobrému : af mne nes

potlačujínyníOči mě zemblely po fpafent tém: a po řeči
fprameblnofti tvé.

Nalož še flužebnifem fvým poble milofrbenftrví
vého: a fprarveblnofiem fivým nauč mne.

Služební tvůj jfem já: bejžmi rozumnoft,abyý
anal fročdechoí trva.

Ča8 jefi, aby činil, $Gofpobine: rozmetali aafon trvůj.
HBrotožmilorvní jfem přifazant tva, nab zlato a

drahé fament.
A proto Dlemffed přifazaní tvý fprarmomal jíem

fe: a voffelifou ceftu neprarmou rv nenamifti jem měl.
Sláva Ot i Cynui Dudu fmatému:
Safož byla na počátfu i nyní i rojdydy i na

wěfy měřům. Amen.

Antifona. Proto ptifabou způfobil Gofpobtn,
aby rofili m Ito jeho.

A apitola.

Neni nalezen podobný jím, Eterniby ofiří=
bal záťon Rejmpěffiho: protož přifabou způfobil
$Gofpobin, aby rofili tv [id Ššeho.

R. Gofpobin myrmolil je — Ja fněze Sobě. —Gofpobin| mprolilje—abyobětovalijemuobět
$ralp. — Ja fnězeSobě. — Sláma Otd i Symt
Dudu fvatému — Gofpobin Mymolil jel za fněze Sobě.

V. Ty jii fněz na měťy
R. Roble řábu Meldijebechora.
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V. Kane myfipě moblitbu mou,
R. A molání mé £ tobě přijů!
V. Bdn 8 Bámi. R. 3 8 Dufem tvým.

Ailodleme (e:

P femohouci měčný Bože, jenž jfi nas
frze blabojlamené bíffupy a wyznamače Gprilla
i WMetbodia £ jednotě nitry fřeffanfií pomolati
ráčil, uběl profime, abycom, ježto přitomnou
jih flarnofti plefame, toliféž pro zafluby jich
flarmy měčné dofici zafloužili firze Rána nafjebo
Sežifle Rrifta, tterý 8 Tebou jim jeft a fra=

npje Io jednotě Duda fivatého na měťy měli.Amen.

V. Bane myjiné moblitbu mou,
R. A molánt mé f tobě přijš!
V. Pán 8 Mámi. R. 3 8 Duďem tmým!V.DobrořečmeGofpobtimu!| R.Bohubity!
V. A buffe měrný ffrze milofrtenfimi Božt obpos

čtňte w pofojí. R. Amen.

„Otče náš“ a „Sbrámaš Maria.“

O betváté.
„Otče náš a Zbrámaš Marla.“

V. Bože hi pomoct mé mzezří,
R. Gofpobine £ fpomožení mému polpčš !
V. Sláma Otd i Spnu t Duhu fivatému:
R. Safo byla na počatfu $ nyní t měbyďp t na mwěťy

soělino. Amen.

Píseň.
Bože, světa věčný zdroji,
Vše co žije, Tebou stojí,
Ty Sám, věčné neproměnný
Stanovíš dob denních změny.
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Rač nám večer světla dáti,
AC se život nepodvrátí,
Dej nám skonat smrti svatou,
A nám věčnou buď odplatou.

Dej to. Otče přelaskavý,
I Ty Synu Otcův pravý,
S Duchem svatým Těšitelem,
Jeden vládce v světě celém. Amen.

Antifona. Služebníci bobři a měrní.

Žatm 118.

"Divná jou fvěbechtmitea: protož foumala jebufje má

Ayflábání řečt tvých ohvěeuje: a rozumnoft
bará maličfým.

Úfta fa oterořel jfem, a táhl jfem Duba: nebo
přifázaní tmy) žádoftiro fíem byl.

Bopatřiž na mne, a tmiluj fe nade mnou, podlé
foubu milujicich jmeno tyvé.

Krofy mí fpramuj podlé řeči fme: af nepanuje
nabe mnou jádná nepramoft.

AyfmoboĎ mne od natiffů lidfipeh: aby oftři
bal přifázaní tých.

Tmař vou ofmět nad fužebnífem fmým: a myuč
mne fpramedinofiem fmým.

Gofn mob ropdaly oči mé: že neoftřihali záfona
mého.

Sprameblimý jí Gofpodine: a přimýjefi foub Imůj.
Brřitazal ji fprameblnoft firze fěbechoi fmá: a

pratvbu fmou přitič,
Jmabí jem já pro forlení vé: že zapomnělina

flowa tvá nepřátelé moji,
Obnimá řeč tma náramně: a užebníf tvůj mis

lomwal ji.

Aadeneceť jfem já a opororjený: na fpratmebl=
nofti tmé jfem nejapomučí.

Spramebínoft toa jeft fpratwedlnoft na měfo:
dafon trmůí pramďa,



240

Soujent a úgfoft nalejly mne: přiťázaní tmá
togjtmání mé jeft.

Hratvoft fiměbectot tma na měfy: rozum mě bej,
a jiro budu.

ARolal jfem a celého frbce fivého, royfíně mne
SGofpobine: (prameblnofit tých mybledbamati bubu.

Slama Otci i Eynu i Du$u malému:
JSaťfoj byla na počatfu i nynt č tožbyďp i na

wěfy rěfim. Amen. :

Molal jjem f tobě, fpafena mne učiň: aby
ofiřihal přifázant tmým.

Mřet$azel jfem fmiiánt, a rolal jem: nebo to
flora tmá jfem Doufal.

Hřebefily“oči mé £ tobě na ufmitě: abyd přes
mýfilel o roprčeníh tvých.

$Glaš můj finé potle milfofrbenfirot mého Gofpos
ine: a podlé foudu fivého obžím mne.

přibližili fe ti, jenž mi protimeníhot čint, £ nes
pramofti: a ob zafona iroého Dalefo učinění jfou.

Biuťo jfi ty Gofpodine: a mffeďy cefin tmě jfou
pratyba.

OD počatfu poznal jfem o fměbectmiý tmýh: je
jít je aaložil na měfťy. “

Mix ponižent mé, a royfivoboĎ mne: nebo na
aafon tvůj jíem nezapomněl.

SuĎ foub můj a myfivoboĎ mne: pro řeč fimou
obžim mne.

Dalefoť jeft ob Gřifinifůt fpafent: nebo fpratmebl=
nofit tvý nermyhlebamali,

Wilofrdenftrvi trva jjou mnofá Gofpodine: poble
foudu fmého obžim mne.

Mnogtť jfou, jenj mi protimenfioi činí a fužují
mne : ob fiměbectvitvýd jfem neunlil fe.

Viděl jíem přeftupnífy, a Dřabl jem: proto je
řečt tvýh neoftřihali.
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opatří, jet přiťázanttmá miloval jem, $Gos
fpobine: poble milofrbenftrot fivého obžim mne.

Počateť florp top jeft pramda: na mělyvffidní
fouboré fpramebDlnoftitoč.

Sláma Otci i Synu i Dudufivatému:
dafož byla na počátfu i nyní t mitydy i na

měťfy měfům. Amen.

Soržata pronáflebotvala mne be přičinp: a floro
vých ftraformalo fe frdce mé.

WBefeliti fe bubu já nab řečmi tmými: jaťo tbo
naléza fořifti mnohé,

Repratmoft jjem m nenatmifií měl a m ohatrmnofti:
ale aafon tmůj milorval jfem.

Sebnfráte za Den málu jfem mabatval tobě,
nab fouby (prameblnofii tvé.

Bofoj mnohý těm, tteříž milují zafon tmůj — a
jfou beg úrazu.

Očefámal jem fpafent tvého Gofpobine: a přis
fázant tma milotmní jfem.

Oftříhala bufje ma fměbectvi tvých: a milomala
je tvelice.

Zahormámal jfem přifazaní tmá a fměbectteí tmá:
nebo teffeďy cefly mé jfou před obličejem tmým.

mřibliž fe pročba má před obličej Imůj SGofpo
bine: a poDle řeči té uběl mi rozumu.

Mejdiž žáboft má před obličej tmůj: meble řeči
froé 1vnptrhní mne.

Woybaji rtomé moji jtmálu, dyž mne myučié fpra=
meblnoftem fivým.

Wypramomati bude jazyf můj řeč tmou: nebo
rofjeďa přifázant tmá jfou pratvoft.

Bubiž ruťa tma, aby mne fpafila: nebo jjem
amolil přiťazaní toa.

Toužil jfem po fpafent tmém Gofpobine: a záfon
imůj rozjimání mé jeft.

Širmat bute bufie má, a bube tě fmaliti: a fous
botpé tvoji fpomofou mi.

11
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Jdloubil jiem jaťo orvce, fteraž fe atratila: Bles
beji Nužebnífa fmého, nebo na příťazaní tmá fíem nes
aapomnčí.

Sláma Otci i Synu i Dufu fipatému:
Šafož byla na počátfu i nyni i měbydy i na

tvěťy měfům. Amen.
Untifona. Služebníci bobři a iwětní, tejběte

m raboft Pána fivého!

Aapitola.

2Byfonámati úřab fněžílů a míti drváln
we jmenu Sebo a obětomati Mu zapal důftojný
na můní fladfofil.

R. Sp jít něz na měťfy— Ty jít fněz na měfy
poble řadu Meldifebechotva. — Aa tměťy.

Slama Otci i Synu i Dufu fivatému:
€y jíl fněz na měťy.
V. Sprarebliwé po ceftá přímý meblGofpobin.
R. A ufázaí jim fralorfimi Boží.
V. Jane, myjibě moblitbu mou,
R. A molání mé © tobě přijď.

V. Ban 8 WRámi.
R. 3 8 Duďem tmým.

Aobleme (el
ffemobouct měčný Bože, jenž jfi nas

ffrze blahoflamené bifínpy a royznamače, Čprilla
1 Welbodia £ jednotě míry fřeftanířé pomolati
ráčil, uběl, projime: abyýom, jížto přítomnou
ji$ flaronofli plefame, toliféž zaflubami jih
flárvy rvěčné doficí zafloužíli. Sťfrze Bana nas
fjebo Sešifje Cbrifta, term 8 Tebou žír jeji a
fraluje tv jebnotě Duda Simatého Bůh na
twěťy měřím. Amen.

V. Pane, myjině moblitéu mou.
R. % molání mé £ tobě přijí.
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V. Pán 8 wámi.
R. 3 8 bufem tmým!
R. Dobrořečme Gofpobinu. R. Bohu bífp.
V. A buje měrný zemřelý obpočiňte m polojí,
R. %men.
„Otče ndě“ a „3Jbramaš Maria“ po tifu.

Doznamenání.
Stranu fráttyd fiřídamnh modlitbičeř: V. Dane

mnyflnš modlitbu mon! etě. R. Pán 9 MWéámi
atd. před modlitbou: 0 femoboucí Bože ato. fluffí
dološiti, že modli=lí fe podinfy fněz, omffemřífá jednu
i druhou. Awfieť foná=li hodinfy tyto 1 cflan pratmo=
měrný, jenž není Inězem, neříťá leč totifo V. „Dane
wnfly$ modlitbu nou“ sto., a pned na to modlitbu
Wffemohoucí Bože.

Go famé platí též při opafomání po modlitbě. —
Sáromeň třeba podotřnouti, že podlé obecného tohoto
pramidle napramiti fe maji ommlfn z nedopefření pe
zůftalé při ječné a Ornbé hodince předmázející.

Druhé Mefipory.

Wiodlitba připratvní.

Otermři Gofpodine úfta má £ oflamotvánt
fimatého jmena Tmébo; očifli tolifež (frbce mé
od toffelifnch marných, přeroracenýeh a jinafoů
myffilénef; rozum ofivěf, cit vozněř, aby Dů=
ftojně, pozorně a pobožně topfonati mobl to
dlitby tyto a zafloužtl, vopfinffanu býti před oblí=
čejem božíře 2Belebnofti Sme. Strze Chrifta
Bana nafjebo. Amen.

Bane (Sefn Chrifte,) tve fpojent © tim
božífom úmyflem, 8 fterýmž jfi fam na zemí
droaly fonamal Bohu, hobínťy tyto toěnují Tobě.

Ra to pomoblife: „Otče náě“ a „3brá
maš Maria“

11*
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V. Bože fu pomocí mé vozesříl
R. $ofpodine £ fpomožení mému pofpěš !
Slama Otci i Synu í Dudu fatému:

jaťož byla na počatťu i nyní i roždycty 1 na
měťfyměťům men.

Antifona: Gihle tněži melici, fteřeza bnů fivých
bili fe Dobu, a nalezení jfou fprameblimvi,

Žaím 109.

Steft Gofpobin Bánu mému: SeĎ na pramici
mé: sBofub nepoložtm nepřátel topný za pobdnoží nos
bou tron.

SBrut moci tmé mypuftt Gofpobin ze Stonu: pa
nuj u proftřeb nepřátel fvýh.

S tebouťf panomání rv Den moci tmé, me fftvěs
Iofti fvatýh: 4 lůna přeb bennict aplobil jjem tebe.

Přifahl Gofpubin, a nebube toho želeti: Ty jfi
Iněz na měfy podlé řabu Melbifebechoma.

bát $Bán po pramici tmé: potřel m bent fněrou fivefoále.
Soubiti Dube meji naroby, naplní poražfamí zemi:

togtřifitt hlavy na demi mnohý.
3 potofa na ceftěprti bude: protož pomýjitt hlavy.
Slama Otci i Sonu i Du$fu (matému:
Safož byla na počatfu i nyní i mibydďy i na

toěfy měfťůty.Anten.
Antifona: Gjhle fněži melici, fteřt za bnů fivýď

bili fe Bobu a nalezení jfou fprameblitvt,
Antifona: Rent nalezenpobobnýjim, jenžto

by oftříbal zaťon Nejropěfiiho.

Žafm 110.
Oflnmowati budu tebe Dofpobine 4 celého frbce

fého: m radě fprameblivný i we (bromažběnt.
Melici jou ffutfowé Gofpobinomi: wyblebant fe

mfjem můlem jeho.
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Sláma a melebnoft jeft bilo jeho: a fprarmebinoft
jeho jůftamá na měly měfůty.

SBamátfu učinil Dimů fmýf miloftimý a milos
frbný Gofpobin: pofrm bal těm, fteřij fe ho boji.SBamětlimbudenaměťfyfmloumyjmé:| moc
fřutfům fivyW zivěftormati bude libu froému.

Aby jim Dal běbictor narobům: ffulfomé rufou
jeho jfou pramba a foub.YBěrnítofiiďnírozfazotvéjeho:© upermněnína
toěthyměli, učinění to pratvdě a tv pramofii.

SBnfoupení poflal lidu fmému: přilazal na rvěťy
fmloumu fivou.

Smaté a Hroznějeft jméno jeho: počatef moubrofti
bázeň Gofpobinoma.

Rozum tobrý tofiem, fteřiš činí ji: $rválení jeho
aůftatva na měfy těfůt.

Sláma Otci i Synu i Dufu fmatému:
Safož byla na počatfu i nyni i mibyďy i na

toěfy měfům. Amen.
Antifona. 9lent nafezen pobobný jim, jenžto by

oftřibal záfon 9tejvněffiho.
Antifona. A proto přijahou způjobilGofpobin,

aby zrofili ro lib jeho.

Šatm LLL.

Blafoflamenp muž, fterýž fe boji Gofpobina: tv
přiťázaníh jeho tio bube tvelmi.

Wtocné na zemi bude fimě jeho: rodina upřimých
požehnání DojDe.

Sláma a bohatftmi bude m bomě jeho: a fpras
rvebinofí jeho zuftane na těly měfůr.

Myefilo tve tmách fmětlo upřimým: Bůh míloflimý,
milofrdný a fpraroeblimy.

Blažený člorět, fterni fe flitormavá a půjčuje,
topřidi mčcí fivé to foubu: nebo na měfy fe nepofine.

W paměti měčné bude fprameblivý: porvěfti zlé
nebude fe báti,
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$otomo frbce jeho boufati m Gofpobina, upety
něno jeft frbce jeho: nebube pobnut až 1 ahrzi nepřas
tely fropmi.

Rozbětil, bal $ubým; fprameblnoft jeho zůftane
na toěfy tvěfůto: roh jeho toytoýfjen bube to flárvě.

Gřifinif uzřt a bněvati fe bube, zuby fmými (fři
pěti a $řabnoutí bude: žáboft břifinifům zahyne,

Sláma Otci i Spnu i Dudu fivatému:
Satož byla na počátfu i nyni i tvžbyďy i na

těťy točťům. Amen.
Antifona. A proto přifahou způjobilGofpobin,

aby svzrofili ro lib jeho.

Wntifona. Sněží Božt ojlamujte Gofpobina;
ušebníct Dáně prjeň zptvejte Bohu.

Žaím 112.

Córmalte, fužebnici, Gofpobina: fralte jmeno
$Hofpobinotvo.

Budiž jmeno Gofpobinotmo požehnáno: ob tohoto
čafu dá na těťy.

Ob wýfodu flunce až bo zdpabu: tváleno buĎ
jmeno Gofpodinomo.

VByrvyffen jeft nabe tyffeďo nároby Gofpobin :
a nab nebefa fidva jeho.

Kož jato HofpobinBůh náš, fterý na tonfofte
přebývá: a na pontžené palří na nebi i na zemi?

Který ronzdrvihuje ze země nuzného: a 4 bláta
porovffuje ©$ubdcho, ;

%bn pofabil jej 8 fnižaty: 8 fnižaty libu frvčho.
Rterýž čini, aby neplodná přebýmala m Domě:

byla matfou fpnům rwefelicí fe.
Slárva Otci i Synu i Dufu fmatému:
Safož byla na počátťu i nyní i tožbyďy i na

točíy ročfům. Amen.Antifona.| RněžeBožtoflamujteGojpobina:
flužebníci Páně pífeň spivejte Dobu.
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Antifona. Služebníci bobři a věrní, mejběte
to rabojt Pána fivého.

Šafm 131.

Bamatuj Gofpobine na Damiba: a toffelifou
tiboft jeho.

dať fe zapřifafl Gofpobin : flib učinil Bohu Sa
foboru.

Jiftě je nermejbu bo přibytfu bomu fimého: a
nervfloupim na (ůjto ufilání tvého.

Očím fivým nebám ufnouti: ani mičfám ftvým
abřimatí.

Ani obpočinoutí fpánfům vým, bofarvábžnenajdu
mifta Gofpobinu: flinfu Bohu Gafoborou.

, aj, flnfieli jíme o ni t Giratě: naffli jjme ji na
poltý lefa.

Mejbeme bo flanfu jeho: flnněti fe bubeme na
meftě, fbe flaly nohy jeho.

SBorvftaňGofpobine na obpočinutihvé: Ty i ara
fvatofti Trvě.

KRněžiTrvoji ať fe obláčeji mw fprameblnoft — a
ftvati Trvojí af plefají.

SBroDatviba flužebnífaTvého: neobtvracuj tmáře
pomazaného Zivcho. ,

sřifahí Gofpobin Damibowi prarmbu a nejmařt
ji: 3 plodu žimota Ttwého pofabim na ftolici tvou.

Budou-li fonomé tvoji oftřihati fmloumy mé: a
fvěbectivi mých těch, Fterpm je učiti Bubu.

AŠfpnore jeji až na měťy feběti bubou — na
folici tvé.

9ebo toyrmolilGofpobin Sionu: mymolil jej fobě
ja přibytef fivůj.

of jeft obpočinutt mé na měfy tvěfům : tu přes
býrati bubu nebo zrvolil jfem je.

JBborvč jeho požehnaje požehnám : a $ubé jeho
$lebem nafytim. ,

Sněži jeho zobláčim rve fpafení: a fivati jeho
plefánim plefati bubou.
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Zam poroebu rob Damibůt : fmici připratvil jfem
tu Gomazanému mému.

Nepřately jeho zobláčim to hanbu: nab nim ale
toyfete pofiměcenímí.

Sláma Otci i Sonu i Duýu fmatému:
Safoj byla na počátfu i nyní i mibydy i na

těly měfůto. Amen.
Antifona. Služebníci bobři a rvěrní, mejběte to

zaboft Rána fmého

Kapitola.

Cjhle fněži welici, fteří za dnů fmý$ lis
bili fe Bohu a za čafu prodlivofti fmirci učí
nění jfou.

Píseň.

Vyznavači Christa krále,
Jemuž jste tu žili k chvále,
Dnes Vám v písni ve společné
Prozpěvuje lidstvo vděčné.

Zbožní, cudní a pokorní
Zivotem jste byli vzorní,
Dokad ducha, svého pána,
Ukrývala těla schrána.

Důvěru kdo k Vám měl pevnou,
Zkusil pomoc Vaši zjevnou,
Vzývali jste za něj Christa:
Zjednána mu spása jistá.

Před Vámi, aj! lid se staví,
Y písněch svatých Vás tu slaví,
Pod ochranu Vám se dává,
Vašich přímluv očekává.

Trojjediný, chvála, spása
Nechť se Tohč všady hlásá,
Jenžto věčnou záře slávou,
Rídiš svět ten moudrou správou.

Amen.
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V. Sprawebliivé mebl Gofpobin po ceftáh přímých,
R. A ufazal jim trálorofhot Boží.
Antifona. Miloval je Gofpobín a ozboblíje,

roudem flůroy fioé přlobil je, a u bran rajílýů Forts
nomal je.

Magnificat.
Melebi — bujje má Gofpoblna.
A zplejal bu můj — m Bohu Sypafiteli mém.
Že rozezřelna potoru bivřy fivé, nebo aj ob této dmile

blaboflamenou mne nazprvati bubou mffiďní nárobomé.
Jtebo welifé měcí učinil, jenž jeft mocný a (maté

jmeno Sseho.
A miílofrbenfhot Sebo ob pořolení bo pofolení —

bojicím fe Sebo.
Učinil moc ramenem fivpm: rozptýlil prfjné myfit

frbce jejich.
Srmrbl mocné de ftolice: a pomýjill ponižene.
Začně nafrmil bobrymi měcmi: a bohate propujtil

prazbné.
$řijal Síraele finžebutfa fivého, pamětlio jja mis

tofrbenfhoi fivého.
Safož mlmvlí £ otcům: £ Abrahamomt a © pos

tomíhvu jeho na měfy.
Sláva Otci | Spnu i Du$u fvatemu :
Safož byla na počátlu i npní t tžbndy až na

měďo vočřům. Ameu.
Sntifona. Miloval je Gofpobiu a ozbobil je,

toudem fiamw»fivé přiobíl je, a u bran rajílýh forus
nowmal je. .

V. Hane mwyfipěmoblitbu mon.
R. A wwelánt mé £ tobě přijb.

V. Bdu 8 mámi,
R. 3 8 bufem tmým.

Wěodlitba.
Soffemobouci rěčný Bože, jenž jfi náš

fřrze blaboflamené Biffupy a ropy;namače, Cyrilla
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i Wethodia £ jednotě miry fřeftanfřépomolati
tačil, uděl, profime: abychom, jižto přítomnou
jich fInonofti plefáme, toliťéž zaflubamí jihflámyměčnéboficizafloužili.© StrzeBánana
ffebo Sežiffe Cbrifia, ftery 8 Tebou žim jeft a
fraluje m jednotě Duda fmatého Bůh na měťy
těťům. men.

V. Pán 8 Bámi. R. 3 8 Dufem Tmým.
V. Dobrořečne Gofpobinu. R. Bohu bify.

A a buffe tvěrnýh zemřelých obpočlůte tv pofoji.„ ADC.

Doplněť číli fompletář.
Račiž Dane požebnatt!

Vošehbnání : Aoc pofojnou a ffonání bofonalé pro
půjč nám Gofpobin toffemofouct!

R. Amen.

Čtení. 1. Petr. V.

Bratři, fěíslívi bněte a bběte: nebo pro
tironif maš Babel jaťo [em řvoucí obchází, hle
daje, fobo by fežral: a tomu odpirejte filnt u
riře.

€y ale Gofpobine, miluj fe nab námi!
R. Bohu bify!
V. Homorc nafje toe jmenu Gofpobtnomé.
R. Kterož učinil nebeja £ zemi.

Otče naš atd. (po ti$u.)

ARyznamáam fe Bobu mffemohoucimu, bla
boflamené Marii toždycy Banně, Plahoflame
němu Mifaelowmi arfanjelu, blahoflaivenému
Sanu fřeftiteli, fivatým apoftolim, Petru i Ba
lu, mfjem Smatom a mám Dratři: že jíem
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abřeffitpříliš: myfjlením,flomemaní mámina, ——ma mina, — ma nejiětfjt mina! —
Pročež profím blaboflamenon Marií mžbyefh
Pannu, blahoflamenéhoWidhnela arhanjela, bla
boflameného Sana fřeftitele, fivaté apoftoly Petra
i Batla, mfjech Siwaté a maš bratři, abyfte
modlili fe za mne £ Gofpobinu Bobn naffemu.

Sbor, odpomidaje na to, modli fe:
Smilnj fe nad tebon tfjemohouct Bůb

a obpuftiž břícdy tmé i umeĎ tebe £ žimotu
rěčnému.

R. Amen.
Ma to (bor říťá :

SByznamam fe Bohu tffemohoucímu, blas
boflamené Marií mždncfy Panně, Dlaboflames
nému Wtíchaelomviardanjelu, blaboflatvenému
Sanu fřeftiteli, fivatým apoftolům Petru t Bas
lu, roffem Smatym a tobě, otče: že jfem
abřefjil přítič : myfilením, flotvem a ffutfem: má
mina, — má Mina, — má největíjí vina! —
SBročežprofim blaboflamenou Warii mžbyďy Pane
nu, blahojlamenéhoWidnela ardanjela, blaho=
flamenéhoSana fřeftitele, fipaté apoftoly Petra i
SBarla, tofjeďy Smaté, a tebe, otče, abpfte mos
dlili fe za mne f Gofpodinn Bohu nafjemu.

Do té di týohodenníf (Tněj):
Smiluj fe nad ABátníffemohoucí Bůh, a ob=

pufí příy Baffe, i umebiž1Ba8 f žimotuměčnému.. Amen.

Slitomání, vozřeffenía obpufitění břichůtvna=
fi uděližnám ffemohouct a milofrduyHofpodiu.

R. Amen,
V. Obraf náš Bože, Spafiteli nad!
R. A buěm Smůj obrmratii ob náš.
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V. Bože tu pomoci mé tojezří:
R. Gofpobtne £ pomožení mému pofpěš !

Slama Otci i Synu 1 Dufu fmatému;
Safoj byla na počátfu i nynt i midyďy | na

těťy wěťům. Amen.
Antifona. Gmilujfe!

Žaím A.

Sčbná jíem molaf, ropfinffel mne Bůf fpratveblnofti
mé : mofoužení apůfobi'ě mí proftranftrví.

Smiluj fe nabe mnou, a myfibé moblitbu mou.
Synomé [ibffti, bofamátž těžťého budete frbce ?

Sroč milujete marnoft a flebate lež ?
< tvězte, že bironeho učinil Gofpobin fmatého fmés

bo: Gofpodin myflyffi mne, fonž £ Aěmu molati bubu.
$Sněmejte fe, a nedtčjte přeffiti: co prarite me

febcid (mych, na ložih (mph oželte.
Obětujte Gofpobinu obět fprarmeblnofti a boufejte

tv Gofpodina : Htnozi řtťajt: $*Donám ufáže bobré měcíP
Dnamenáno jeft nab námi frětlo obličeje trmého,

Gofpobine: bal jfi radoft tve frbre mé.
SBlobemobilí, mina f oleje fvého — rozmnožení jfou.
98 pofoji proto fpátií — a obpočimati bubu.
WeboLy, Gofpobinel — obzíáfitě m naběii poftas

rolí jfi mne.
Sláma Otci i Synu i Dubu fmatému;
Saťož byla na počátfu i none i roždbyďy i na

tvěfy těfům. Amen.

Balm 30).
20 tebe, Gofpobine, Doufal jjem, nedať nejíem zas

Ganben na měťy: m fprameblnofti (vé myfivoboĎ mne.
Ratloň fe mněua fvého : pofpčd,aby wntrál mne.
Buď mi Bofem ofranitelem a bomem utočifitě:

aby fpafena učinil mne.
Rebo fila má i uútočifitěmé jfi Tp: a pro jmeno

fwé pomebeš mne i nafemté mne.
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SByrmedeá mne 3 ofibla toho, Hteréž poličili na
mne: nebo Ty jfi obránce můj.

2 ruce tmé poroučimdua vého: royfmobobilé
mne Gofpobine, Boje pramby.

Sláma Otci i Synu i Duýu fmatému:
Saťož byla na počátu i nyni i mždyďy i na

těťy mělům %men. .

Žatm 90.

Kbož obýmá m pomoci Aejmněfiiho: m ofraně
Doha nebejlého přebýmati bube.

Di Gofpobinu: Obrance můj jfi Typ, a útočifítě
mé: Bůh můj, boufati bubu m Měho.

Rebo On fám rvyfmobobt mne 3 ofibla [orocůty :
a ob flowa přifného.

Rameny foými zaftint tebe: a pob fřibly Seho
boufati bubeč.

Štitem "obeftře tebe pravda Jeho: nebubeč fe
bati přiftraýu nočního.

Rebubeč fe bati ftřely, (čtajicí me Dne,ani točci, pros
azejicí fe me tmá: ani útofu a Babelftrotpolebního.

SBadne jih po bofu tvém tific a befet tijicům po
pratici tmé: £ tobě ale fe nepřibliži.

Amffaf očima fivýma patřiti na to bubeč: a obs
platu Gřijínifůro uzřtě.

Bončmabi: „Xy jít Gofpobine n aběje ma:“ Rejs
roněfjiho položil jfi za utočifitě fivé.

Nepřiftoupt F tobě zlé: a metla nepřibližt fe £
fanu tročmu.

Nebo anjelům fmým přifazal „o tobě: aby oftři
Bali tebe na mffech ceftacý tmy.

Ra rufou ponefou tebe: aby fnab neurazil o fa
men nohy frc.

Bo Gadu a Basilififu fobiti budeš: a filapati
bubeč po (wu a Drafit.

SBončmádž we mne Doufal, royívobobim jej:
efranim jej, poněmabž pojnaíl jmeno mé.
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SBolati bube fe mně, a já voypsřím jej: 8 ním
jíem Wefoujent, tootrhnu jej a en m $oDloufofti bnůr; naplním jej“ a ufáži jemu fpas
fent fié.

Slama Otci i Sonu i Duýu fatému :
Satož byla na počátfu i nyní i idydy I na

těly měfůto. Amen.
Žafm 133.

2j, nyní bobrořečte Gofpobinu: tojfifně (Tužebnící
SGofpobinomi!

Kbož ftojite to bomu Gofpobinomě: m fintý bomu
Boba nafjeho.

A3 noci pozbrmihujterufou fionchf foatyni: a bos
brořečte Gofpobinu.

Požehnej Tobě Gofpobin ze Sionu: Fterýžučinil
nebe i zemi!

Sláma Otci i Synu i Dufu fvatému:
Safož byla na počátfu i nyní £ rožbydy i na

měťy měfům. Amen. Piseň.
Než to světlo denní mine,
Lid se k Tobě, Tvorče, vine,
By milostně proti vrahu
Ráčil nám býf na ostrahu.

Zbav nás snů a nočních bludů,
Vysvoboď nás od přeludů,
Potlač zlého nepřítele,
Ar jsme čisti v duchu, v těle.

Dej to Otče přelaskavý,
I ty Otcv Synu pravý,
S Duchem Svatým Těšitelem,
Jeden vládce v světě celém.

Čtení Ser. 14.

<y ale jíi m náš Gofpobine, a jmeno Tvé
maprváno jeft nab námi, aby neopuftil naš $o
fpodíne, Bože nač.

R. Bobu bifp!
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R. % ruce Ti, Gofpobine — poroučimbua
fivého. — © rnre Tm, Gofpobine. V. MDyfoupilji
nás Gofpoblne, Bože pratby. Poroučím buda fmého.
Sláma Otci i Synu l Dudu fivatému.— M ruce Tvé
$Gofpobine poroučím buda fivého.

V. Oftřibej náš Gofpobine jato zřetelnici ola:
R. Bob ftinem fřibel fmých ofiřibej nad!
Antifona. GSpafižnaě. 

EpmwalozpémSimeoným.| Luf.II.
Rynt propoufitiě Nužebníta fivého Bane, — poble

floma fimého m pořojí.
Nebo miběly oči mé — fpafent Tvé,
Rteréž jfi připramil — přebobličejemmfjeh nárobů:
Srmětlo tu zjemení pronárobům — a ( flátvě lidu

Smébo lfraelftého.
Slama Otci ti Synu i Dufu fmatemu,
Saťož byla na počattu £ nyní 1 mžbydypaž na měťy

ěfim Amen.
Mntif. Spafiž nád, Gofpobine Gbějicí, ofiřikej nád

fpějteí, abychom bběli 8 Cbriftem a obpočimali m pofojí.
V. Hane, topfipá moblitbu mou:
R. A molánt me £ Tobě přijĎ.
V. Ban 8 WBámi. R. 3 8 Duňem Tvým.

Modlitba.

Natvfitiw, Gofpobine, přibnteťtento a toffe
riťé uflady nepřítele ob něbo dalefo zažeň: an
jelové fwati přebýmejte to něm, aby náš oftřís
balí m pofojí, a požebnáníTě budiž nad námi
ržbncy, ffrzeBana nafjehoSežífe Chrifta Syna
mého, fterý 8 Tebou žito jeft a fraluje to je
bnotěDuda fivatého Bůh na měfy měfim. Amen.

V. Pan 6 Wámi. R. 3 8 Dunfem Tmým.
V. Dobrořečníé Gofpobliun, R. Bobu bity!
Požebnání: SPožebneja oftřibej nád tfjemo«
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bouct a mifofebnýGofpobin: Otec, Syn a Due fmatý
R. Amen.

Antifona. Spránoe anjelůvotoffeh pani,Abrá roa'8, již fe nebe flani,
Mitej tořene a bráno,
A ništo fmětu fmětlo bano.
Belej Panno flarvojafna,
Rabe mfjeďy panny fráfná,
Sláma Tobě, Panno čífta,
Profiš za nás Pána Ghrifta.

V. Rej mne oflamomati tebe fanno pofročcená;
R. Dej mi moc proti nepřátelům tvým.

Wřtoblitba.

Propůjč milojrdný Bvže nam me mdlos
bad nafjíh, abydom, jišto fiwaté RodičťyBožt
památfu fonáme, pomoct přímlutvy její pomftali
a nepramofti fivpch. Strze téhož Cbrifta Bana
nafieho. R. %men.

V. Pomoc Bojí bubiž 8 námi mibydy. R. Amen.
Ja to modlí fe vo fiju: Otče ndě. Sorámas

Waria i IWěřím w Xšoha.

Sawěrvečnímodlitba po bobinfach.

©Swatofivaté a nerozdílně Grojici, ufřížo=
manebo Bana nafjeho Sežijje Cbrifia člomě=

čenftivi, přeblažené a weleflatmnéna ěťy Banny
Sarie požebnanéneporufienoftia je ©ma
tý fpolečeníhvu buĎ tvěčná čeft, moc i fláiva
ode toffeho tvorftiva: nám paf mfjeh břídim

obpujjtění po neffonale měťy měfim. R. Amen.V. Blahoflarocnýžimot Panny arte, fterý nofil
Syna Otce měčneho.

R. 3 blahoflamené príp, ftercž fojily Gbrifta Bana.
„Otěe náě a Jbrámas Maria.“
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mfe ftvatá
na ben

fo. Cyrilla a Jičethodia.
(3 miěfalu.)

Přijtupná modlitba.

+
MWejménu Otce i Syna t Duna fmateho. Amen.

K. Mejbu £ oltáři Bojimu:
L. £ Bohu, jeni obrefeluje mlaboff Mou.
K. SuĎ mne, Bože, a. rozeznej při mou ob

národu nefmatého; ob čloroěfa neprarvého a lftirvefo

voptvýní mne.Rebo Zy8 Boje, fila ma! Proč jfi mne
zaputit a proč fmuten codim, ftyž mne fužuje nes
přitel ?

K. Sefili mi fročtlo fméa prarobu fivouj a ty
neaf mne protmobi a přirvodi na Úmou boru fmatou
a bo ftanůTin.

L. 3 mejdu £ oltáři Božunu: £ Bofu, jenž obs
rvefeluje mlaboff mou.

K. Oflamomati bubu Tebe na harfčěBože, Bože
můj! $Broč jí fmutná bufie ma, i proč mne zarmus
cujed ?
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L. Doufej m Bofja, nebo jefitě topanátvati fe mu
bubu: On jeft fpafent tmaře mé a Bůf můj.

K. Slama Otci i Synu i Dudýu fmatému,
L. Saťož byla na pečatfu nyní i tožbyďy i na

točfy měťůto.

K. Mejbu £ oltáři Bojimu,
L. £ Bohu, jenž obrodetu mlaboft mou.
K. $omoc naffe me jmenu Páně,
L. Který učinil nebe i zemi.
K. 3Jpomibam fe Bofu rofjemofoucimu, Marii

tvezby blafhoflatvené Panně, BlafhoflamenémuMifaelu
aranjelu, blahoflatenému Zanu Fřeftiteli,frmatýmapos
ftolům Betrormi a $Parolomi 1 mffem Stmatym, a vám
bratři, že jfem ahřeffil roelice: myfilenim, florvem i ffut
fem: má tvina — mtpina — ma nejrětfftmina. ro
čežprofim Marii miby MahoflatvenouBannr, blahofla
tmenéhoMichaela archanjela, blaheflatveného Sana fřeftis
tele, froaté apoftoln Petra i Pala, i mffeďy Swmwaté
a rodě bratři, profte zamne u Bofa Gofpobina naffefho.

L. Smiluj fe nab Tebou mfjemohouci Bůh: ob
puftiž tobě Gřichby,a přivebiž Sebe £ žimotu měčnému,

K Amen.

L. 3pomibám fe Bohu mffemohoucimu, Marii
toiby blahoflarvené Panně, blahofinvenému Wiýaelu
ar$fanjelu, blahoflamenémuSanu fřeftiteli,fvatým apos
olům $Petrormia Batrmlotvi a mfiem Smatým i Tobě
Olče, je jjem ahřeffil melice: myfilenm, florem ©ffuts
fem; má vina — má mina — má nejrvětfjimina! Pročež
profim Marii mezby blahofinmenou Hannu, blafoflas
tmenéhoMibaela arfanjela, blahoflnmenchoSana fřes
Řitele, frvaté apoftolyPetra i Patvla, i mffeďy Smaté
a Tebe Otče, profte ja mne u Boha Gofpobina naffeho.

K. Smiluj fe nab rámi roffemofouciBůh! obpujt
vám hřiby maffe a přimebiž mad £ žirmotu těčnému,

L. Amen.
K. Slitomani, rojřeffent a obpufftění hřifům

uběliž nám roffemobouct a milofrbný Gofpobin.men.
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K. Obrať fe f nám Bože a ožimiž nád!
L. A lit Tmůj mefeliti fe bude m Tobě.
K. Ufaž nám, Gofpobine, milofrbenftrvi fivé :
L. A (pafent ftvé bej nam.
K. Pane, ronfině moblitbu mou,
L. A moláni mé f Sobě přijď !
K. Ban 6 Rami.
L. 3 6 bufem tvým.

CHdyš tněz na poru © oltáři mftupuje.)

Aílodleme fe

Obdejmi od náš, profime Tebe Gofpobdine!
nepramofti nafje, abychom bo (matyně fivatych8číftnmfrbeemwejítizafloužiti.© StrzeChrifta
Bana naffebo. Amen.

(Čibaje oltář, modlí fe fněz)

rofime Tebe Gofpodine pro záfluby
Tmyb Smatnh, již oftatfomé tuto jíon 1
tofjedhSmatýd, aby odpuftiti račil mffecfybřidy
mé. Amen.

Ojntevit (na firauč letmé.)

KRněžiTvoji, Gofpobine, oblecte (prares
dlnoft a Smati Zmoji plefejte: pro Datvíba

č mého neobroracujtrwařePomazanéhomého.
Mfamatní Gofpobine na Damíba i tffelis

tou tichoft jeho. Sláma Otci i Synu i Dudu
foatému, jaťož byla na počatťu i nyní i tvžbych
í na rěťy měfito,

Rněží Troji, Gofpodine, oblecte fpraives
dlimoft a Smati Tmojí plefejte: pro Damida
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ebnite ného neobrracuj tmářePBomazanébo fiého.
(U proftřed oltáře.)

K. ĎŘane, fmiluj fe nab nami!
L. $ane, finiluj fe nab nami!
K. ane, fmiluj fe nab nam!
L. Ghrifte, fmiluj fe nab nami!
K. Cbrifte, (miluj fe nad námi!
L. Gprifte, fmiluj fe nab námi!
K. "ane, fmiluj fe nab námi!
L. $ane, fmiluj fe nab nami!
K. Raue, (miluj fe nad námi!

Gloria.
Sláma na mýfofteh Bohu a na jemi

poťoj líbem bobré můle. Chmalime Tebe, do
brořečíme Tobě, flautime fe Tobě, oflaroujeme
Tebe. Dify Tobě rozbamame pro melifou flárou
Zrwou. Bane Bože, fráli nebejío, Bože Otče
offemoboucí, Pane Jefu Chrifte, Synu jebnoro
geny, Bane Bože! Beránfu Boží, Synu Otce,
jenž fnímaě hříchy fměta, přijmi moblitbu naffi,
jen; febiě ua pramici Otce, fmiluj fe nab
námi! Rebo Sy fám jfi Smatů, xp fam jfi
Gofpodin, Ty fám jit Rejvněfji Jefu Chrifte
6 Dudem fmatým m flámě Boba Otce Amen.

K. Ban 6 Mami,
L. 3 6 tufem tmým.

Ařlodleme fe:

2ffemofouci měčný Bože, jenž jí náš
ffrze blahoflamené biffupy a myznamače Gorilla
1 Methodia f jednotě miry fřefťanjlé pormolati
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ráčil, uděl, profime, abychom, jišto pro přitom
nou flaronoft jejích plefame, toliféž pro aafluby
jejích měčné flámy dofici aafloužití. Sfre Tana
naffebo Sežtfe Cbrifta, fterý 8 Tebou žim jeft
a fraluje m jednotě Dna fivatého Bůh nawělyměfim.| L.Amen.

Čtení 3 epifto(y fo. Pawfa k Židům.

Bratří, mice učiněno jefl fněžimi, proto
še jim fmrt branila trmati. Ježíš ale, ježto šl=
flamá na měly, má tnězftví měčné. A protož (
roěčně (pafiti může, tteřiťoli firze ěbo přiftu:

pují £ Bohu, Jo mědycřyji, aby ujimal feonaš.© Tafoméhopajiftépotřebínambylomíti
nejyšíji iho fněze: fmatého, nevinného, nepofifror=
něneho, odděleného od břifinifůro, a terýž jeft
mysífí nad nebefa; fterně nepotřebuje na faždh
ben, jaťfo fněší, nejpeivé aa fiwé břicdy fonati
oběti, potomža břichy libu: nebo to učinil jednou,
febe famébo obětoram Sežiš Chriftné Ban náš.

L. Bobu bify!

Graduale:

Ktněje jeho obletu fpafenim, a Srmatt jeho ples
fánim bubou plefati. A tam roproebu roh Damidům:
ja připrarvil wic Pomazanému mému.

Blapoflatvený muž, fterýž fe bojt Gofpobina, to
přifazantý jeho tibuje fi melice.

WMocné na zemi bude fimě jeho: rob fpratmeblt=

mý blahoflarmenbube.
Sláma i bohatftmt ro Domě jeho a fprameblnoff

jeho gůftarma na měfy.
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ai proftřed olicře.)

Očift frbce a rty naffe mfjemohouci Bože,
jenž jf vty prorofa Afainffe šbamým očiftil
ublem: tať 1 mne po mílém fitorvání Smém ras
číž očiftiti, aby hodně změftotvati mohl fimaté
evangelium Tmoje ffrge Chrifta Pána nafjebo.

SBane rať požebnati.

$Gofpobin bubiž m frdci mém a na rte mýď,
abncýhodněa náležitě srěftotal ervangeliumjeho. 2m,

K. Ban 6 Bami
L. 3 8 Dubem Imým.

Jiáfteduje eroangefium podle Jičatouffe.

+ Ba onoho čafu řefí Sežiš učenifům foým:
Bděte, poněmábdžnemíte, tv fterou hodinu an
máš přijbe. Zoto pař toězte, še foyby věděl
bofpobař, m fterou bobínu ma příjiti zloděj,
bděl-by zajifté a nebal by pobťopati domu fivého.

$Protož 1 voy budte přihototvení, nebo tv fterou
Ďobinu neroite, příjbe Syn čloměfa. $tdo fe zba
byti užebniť měrný a opatrný, fteréhož ufla=
nomil Ban jeho nab čeledí fivou, aby jímdavalpofrmmčas?© Blaboflamený(lužebníť
ten, fteréhož, přijba Ban jebo, nalezne, an tafto
činí. Amen pramím mám, nade tvfjim ftatfem
fmým uftanorf jej.

L. Čórmala Tobě Cfrifte!

Krebo
ZBěřim m jednoho Buha, Otce tfjemo

houcího, GStmořitele nebe i země, moffed tvěcí
mibítelnod i nemibditelných. IJ m Pana Sežifje
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Gbrifta jebnorozeného Syna Božího a narozes
ného 4 Olce přebe mfjemi měťy, Boba z Boha,
froětlo ze fvětla ; Boha pratvého z Boha pra=
mého, splozeného, neučiněného, též pobftaty 8
Otcem, jřrze Rěbož mfjedy učiněny jfou; jenž
pro nas libí a pro fpafent naffe feftoupil 8
nebe a mtělil fe ob Duda fimatébo z Marie
Banny a čloměťem učiněn jet. Ufřižoman tafé
pro naš pod Pontfihm Bilatem, trpěl Í pohřben
jeft, a třetího bne mflal 3 mrtvých podle Difem
a mítoupil na nebefa, edí na pramicí Boha
Otce a opět přijdeme flámě foudit žímýh i
mrhojh. Jehoáto frálotoftivl nebude fonce. -3 to
Duda fvatého Bána 1 obžímowatele, tterbšto
4 Olce i ze Syna roycházt, fterý 8 Otcem i
Synem zaroweň cti a flami fe, jená mlumil
ffeze prorofy. A to jednu [toatou, obecnou i

apoftolifou Girfem. IByznámám jeden fřeft na

obutí břichůmoa očefarámz mrtvo roftánía žirot buboucího tvěťu. %men.
K. Ban 6 Bámi.
L. 3 6 Dufem tmým.

Obětotvání.

PBrarmbamoje a milofrdenftwi mé 8 nim,
a Ive jmenu mém roptopfjen Dube roh jeho.

CKdyš tněz Botti občtuje)

Přijmí fmaty Otče, tffemohouci tvěčný
Bože, tuto nepofiftorněnou oběť, Čterouž já nes
bobuý flužebníf Šmůj obětují Tobě Bohu fvému
živému A pramému za mé nefčijíné hřidy,
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urašty a nedbalofii, za mffedn ofolo ftojící,
a aa mfflerfyměrné fřejlany, žimé i zemřelé, aby
mně i jím profpěla fu fpaféní a £ žimotu
měčnému. Amen.

(Hdyš fněz míno a modu do faliía wwlémwa).

Bože, jenž jfi důftojnoft lidfřé přivozenoftí
ftroořil podimně a podimnějí obnotmil, dej, abys
©om ffrze tajentfioi této moby a mina učaftní
ftali fe božítrví Toho, fterýž čloroěčenítot nafleho
račil fe učiniti učaftnifem — Ježtč Ghriftus, Syn
Smůj, Ban náš, jenž 8 Tebou žim jeft a fra
luje m jednotě Dna fivatého Bůh po mffecfy
měfy měfům. Amen.

(CHdyžIněs falií obětuje).

Obětujeme Tobě, Gofpodine, falich (pafení,dobrotu| Trvojimmzpmajíce,abypředobličej
božííé melebnofti mé za naffe i celého fivěta
fpafent 8 líbeznou můní toftoupil. Amen.

(ODMa13 8 nařloněnou hlamwou nad cítářem močit fe Iné3)

9G duchu poniženofti a še frbcem zfrouffeným
nebaťf příjatt jíme od Tebe, Gofpodine, a obět
nafie před obličejem Tmým nedať fe fona taf,
aby fe libila Tobě, Pane Bože !

Přijď Pofimětiteli mfjemoboucí měčny Bože
a požebnej tu oběf, připramenou fivatému jméun
memu.
(Voftoupitwna lemou firanu, myje fi ruce a modlí fe Ině3)

Umyjí mezí neminummi ruce fivě, a obejdu
oltař ©můj, Gofpodine! abychfInffelblaš maly
a wypramomal podimné ffutfy Zié.
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$Gofpodine milují ofrafu domu Tmého:
mifto obýivání laty Zivé.

Nezahlazuj, o Bože, 8 bezbožnými buffe mé
a 6 muži friví života mého; 1mjidšto tuťou
nepratvofti jfou a pratvice jih naplněna jefl bary.

Sá paf m neminnofli fwé ieffel jfem:
myfoupiž mne a fmifuj je nabe mnou. Sofa
ma ftala m přimofti, me fpromažběních dobro
řečiti budu Tobě Gofpobine.

Sláma Otci i Synu ©DĎuu fivatémn:
Saťož byla na počátlu t nyní © tždyefhy

i na měfy iměťito. Amen.

CHdpš fněs u proftřed oltáře naffloněný je modlí.)

Přijmí, fivata Trojice, tu oběf, fterouž
rzdamame Tobě na pamatíu umučení, z mrt=
tvý tvftání a na nebe mftoupeníSežífje Chrifta,
Bana nafjebo, a fe cti blaboflatwené a nepo=
fiřorněné Vřarie Bauny, blaboflamencho Sana
Křtitele, fivatoh apoftolům Petra i Bamla, a
tědto i iwffeh fivato, aby jim floužila ťe ctí,
nám pať fu fpafeni, aby ža na8 orobotmati
nebejich ráčili ti, fteroedžpamatfu foname
na zemí,ffrze téhož Chrifta Pana nafjeho. Amen.

(Obratiw fe £ lidu, riťá fněz)

Modlete fe, bratři, aby ma i vafje oběť
příjemnou ftala fe u Boha otce mffemohouciho.

(Eid odpomídaje profi)

| Příjmiž Gofpobin z ruťou tmbý fe cti a
male jmena fimébo, fu profpěfjenftivi nafiemuiceléfiveCírfiwefivaté.© Amen.

12



Žichá modlitba.

modlitby naffe, profime Gofpobíne, a toýd
měrných oběti rač příjmouti, aby libezné Tobě
byly o flamnofli Tmyd Statýh, a nám zje
dnaly pomoc Twého flitowaní, jfrze Bana na
ffebo Sežifje Cbrifta, Syna Zmébo, fterý 8 Tes
bou jím jeft a fraluje v jednotě Duda (mas
těbo Bůb

K. o mfíleďy měfy ivěfuro.
L. Amen.
K. fan 6 Rami,
L. $ 8 bufem tmým.

„ Šrbre mahůru,
L. Mějme f Gofpobinu,
K, Dify mabamejmeGofpodinu Bofu naffemu:
L. Gobno i (pratveblimo jeft.

2 pratvdě hodno a fpramedlimo jeji,
flufino a fpafitelno, abychom wweždya wflude
mzdamali dify: GÓofpodinefivaty, Otče vffemo=
houcí, ěčný Bože, řterý tělefným poftem bříchy
potlačujeé, mvíl pozdmibujeé, filu uděluješ a
obplaty: ffrze Chrifla Pána afjeho, ffrze fte
vébož relebnoft Zmojí malí Anjelé, Faněji fe
panftiwa, třefou fe mocnofti, nebefa i nebejřé
fly a blaboflavení Serafomé fpolečným plé
fáanim oflarují, 8 nimiž, aby též blafy při
puftiti ráčil, projíme 8e zfroufjenou halou
řiťajice :

Sratý, fivatý, fimatp,Gofpobin, Bůh zaftupů, plná
jjou nebefa t země relebnofti Zmé,

Slotehna na rvpfofteh. ,ojehnaný, jení přidají me jmenu Páně.
$Gofarma na mýfoftech.
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Zebe tedy nejlftooějTí Otče, jtrze Ježifje
Chrifla, Syna Timéebo,Rána naffeho, itrouffeně

jadame a profime, aby míloftitvě přijat a posžebnal ta dani, tyto bary, tyto (maté a ne
pofiforněné oběti, jež Tobě obětujeme přede
offim za Zmou fmatou fatolicčou Girfem, fte

rouž fpofojiti, bajíti, ujjednotití a řiditi vač po
celém oboru zemířém, zaromeň de flužebnifem:
papežem naffim N. tmrdním fprarcem naffim
N. cífařem a fralem nafjím N. a da ofjecy
pramoměrné a fatolicfé i apoftolfřé miry ctitele.

MBapomeň Gofpobine na flužebníth fivé

...... a na tffecfy ofolo ftojict, jejich MTG
t pobožnoft známa jeft Tobě, za fteré Tobě
obětnjeme, nebo fteřt obětují Tobě tu oběť

daly za febe i za tfjecty , za myfoupení
dufií fimýh, za dofažení fpafb a zahomaní
mého a rozbámají tujby we Tobě, Bohu tvě=
čnemu, živému a prarměmu.

Obcomání majíce a to poctitvofti $omajice
pamatfu obzlafitě flaroné nepofiforněné anny
Wtarie, Robicfy Boha 1 Pana nafjebo -Jefit
Ghrifta, ale těž blaboflamennch apoftolům 1
můčenífio Tmný: Petra t Bamla, Ondřeje,
Saťoba, Kilípa, Bartoloměje, Hatouffe , Si
mona a Tadeafie, tina, Rleta, Klementa, Xyfta,
Rornelia, Cypriana, Bamřince, Chryfogona,
Sana 1 Bamla, Kofmy a Damiana 1 mfjech

fmatýeb, pro jejichž zafluby a přimlumy udělit

rač, abpýom me mfjed měcechpomatí ochrany12*



268

Emé byli utorzení. Sfrze téhož Cbrifla Pána
uafjebo. Amen.

uto oběť flužebnofti uaffí a celé čeledi
fivé, profime, Banet rač miloftimě přijmouti,
bny naffe m poťojí uftanomiti a ob měčného
zatracení rač naš toptrbnouti a fu fládci 1ys
molenýh Tmpw připočijti ffrze Chrifla Jána
nafjeho.

rofime Bože, račiž tu oběť učiniti we
fjem požebnanou, přijatou, platnou, rozumnou,
příjemnou, aby ftala fe nám tělem t frmí uejs
milejfjího Syna Tmébo, Bana uafjeho Sefu
Cbrifta.

Senž den přeb tim než trpěl, tožal chleb

me fiate a telebné ruce fivé a pozdroi očí£ nebefům, ř Tobě Bobu, Otci fivému mffe
moboucímu, Zobě bíťy čině bobrořečil, (amal i
bamal učenífům fivým a řefl: „Mezměte a jezte
3 toho tfficfní:

Čoto jeft zajifté tělo mé.

SDodobně po mečeří mzal i teuto přetvý
borný řalih me (maté a mwelebné ruce fivé.
Tobě dify číně, dobrořečil a bal učenifům fopm,
řťa : ABezměte a píte 3 tobo mfficfní.

Čento jeft zajifte kalid krwe mé, nomeho a
ěcného zákona, tajemfhwí miry, kteráž 3a
más a 3a mnohé mylitá bude na odpufftění

břidů.
Roliťrate to činiti bubete, číňte to na mou
pamatfu.
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Bročej taťe $ofpobdine, my užebnící Úvojí
a lit Tmůj pofioěcený, fonajice patmatfu přes
fmatého umučení téhož Chrifia, Syna Tmého
Bana nafjeho, nýbrž i z mrtvý rftání a
flamnebo na nebe ftoupení, obětujemepřejafné
melebnofti mé z barům a dání Troph oběf
fivatou, oběť nepofiforněnou, bleb fivatý žimota
měčného a falich fpafení uftamičného.

A na to račiž miloftimým a jajným hle=
děti obličejem i oblibiti je fobě, jaťož jji ráčil
oblibiti fobě bary fprameblimého flubp fivého
Abela, i oběťpraotce nafjeho Abrahama, i fterouž
toěnomal Tobě nejropěfjí fněz Tmůj Melhifedeh
žertu fivatou, oběť nepofifrorněnou.

Boforně Tě profime iwffenobouci Bože,
račiž oběť tu dáti ffrze ruce %njela Srwého
doněfti na tozuefjený oltář Smůj před obličej

božířé welebnofti Své, abychom, fdožtolíz oltáře
tohoto fmatofivaté tělo Své a frew Spua
Zimébo účajtně přijimatí Pudeme, iffelifým
požehnáníma mifofti naplnění byli ze tehož
Chrifta Rana nafjeho.

(AWoblitba 3a zemřele.)

Bomní tafé Gofpodine, na flušebnífy a
užebnice Zmé, ... fteří naš přebejjli 8e zia
mením miry a obpočimají me (nu pofoje. Jačiž
profitme $Gofpodine jim 1 tffem odpočimajícím
» Chrifiu popřiti mífto utěby, fiětla i pořoje,StrzetéhožChriflaBananaffeho.© Amen.

Sám pať hřifným Wužebnifům Smým,
důměřujícím me množfti flitorvání Tmým, račiž
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podil nějaty a fpolečenítmi ubělití 8e Srmýmií
fivatými apoftoly a mučenífy: 8 anem, Stěs
panem, Matějem, Barnabafiem, Zgnaciem,Ale
randrem, Marcelinem, Betrem, $elicitou, Mer
petnou, Agatbou, Lucii, Anežťou, Čecilit, Ana

flafit a če mffemi Swatými Tmpmi, m jejibý(polečnefi, neceně zafluby ale poble flitorvan(webo,račižuméftinasffrzeChrifta© Pána
naffeho.

Strze Rěbož Gofpobine mffecfo to dobré
ryždychytmwořič, pofměcuječ, ožiuješ, žehnáš a
uděluječ nám. Stfrze Něbo, 8 Rim a m Něu
budiž Zobě, Bobn Otci ffemoboucimu, ro jebnotě
Duda fimatého mffeliťá čefť i lama

Do mfjeďy měly měťům.
R. %men.

AAobleme [e!

Spafiteluými rozfazy napomenuti a bošífóm
naučením mycivičení (mime tvolatt :

Olče uaě, jenž jfi na nebefih,
Bojměf fe jmeno Tmé,
SPřijď trálomho: Tmé,
Mu můlemá jaťo m nebi tafi na zemi,
Gpléb náš mezbejíji Dej nám Dnes,
A obpuft nám nafje miny, jaťož ( mb ob

poufftime naffim minnifům,
K. % neumoĎ naš m pofufjení,
L. Ale zbam ná8 ob zlého.
K. Amen. |
yfivoboč naš profime Gofpodine ode

mffeho zlého minulého, přítomného 1 budoucího
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a napřimlumublahoflamené| nepojiřmrněné
Rodičíh Boží Marie a Tmýd blahoflamených
apoftolům: Petra i Bamla i Ondřejei mffeďd
Smatýh, uděl miloftimě poťoje za dnů naffid,
abychom pomocí milcfrbeuftmi Tmého ob hřidů

weždy byli fiwobodní a ode mfjebo foužení
odranění. Sfrze téhož Pana najjehoSežiffe
Ghrifta Syna mého, ftery 8 Tebou žím jeji
a fraluje to jednotě Duda fimatého Bůh porofjecfhměťyroěťim.© Amen.

SBoťojJaně buĎ mezby 8 Wámí,
% s budem tvým!

(Ha to tněz (ooufitěje čejtečín h2jfie do feliýhe močli fe:)

oto (mifjení a poftwěcentzčía i Krve Bana nas
fieho Ješiffe Cbrifta ftaniž fe nám ypřijimajícím € ji
motu roěčnému. Amen.

Beránfu Boží, jenž jnunáě břihy fivěta:
fmiluj fe nab námi!

Beránfu Bojí, jenž fnimáš hřiby fivěta:
fmiluj fe nab nami!

Beranfu Boží, jen nrmáš Hřibý fiwěta:
úděl nám pofoje!

Bane Sefu Chrifte! jenž ji poměděl apo
olům ©Smým: poťfoj(můj důftaroují rám, pos
foj (ivůj dámám mam: nerač Dleběti na Dřídy
mé ale na míru Zmé Girfme, a vač ji podle
fmaté můle fimé zadorati mwpoťoji a jednotě,
jenž ji žím a fraluješ Buh na měly měťům.
Amen.

Bane ejifji Chrifte, Synu Doha tvého,
jenž jfi 3 roůle Otce přičiněním Duda fimateho
mrti fivou ožímil fmět: yfipoboĎ mne ffrze
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toto rwatofiwatétěloSmé a freto Smou odetoffe
nepratvofii mých i ode mfjeho zlého, a učíň,
abyh mždy oddan byl přiťázaním Tmým a
nebej mí nifby obloučenu býti ob Tebe, jenšto
8 týmžBobem Otcem i Dudem fivatým živ jfi
a fraluječ na měly měťům. Amen.

Božimaní těla Tmého Pane Zežifji Chrifte,
ješto fe já nebodný ojměluji přijmouti, uechať
mi není £ odfoužení a zatracení, ale pomiloftí
ie budiž mi na obranu dufje i těla i £ bos
fažení (páfy, jenž jfi ži a fralnješ 8 Bohem
Otem m jednotě Duda fivatébo, Bůh potvfjeyměťyměřím.© Amen.

Gpléb nebeftů přiimu a jmeno $Gofpobinoiwo Mzýs
tati bubu.

Pane, nejjem Goben, aby toffel pob fiředu mou,
ale tolifo rci flowem i uzbratvena bude buffe má.
(čřifráte.)

Tělo Pana nafiebo Yejific Cbrifta zachotvej
Onfjí mou f životu ivěčnímn. Amen.

Go ton $ofpodinu za iwffecfo, což uběliť mi?
Kali fpafent příjmu a jmeno Páně tvzýmati budu.
Gpmálu vozbámaje, vozýmati budu Gofpobina i tvy
fivobozenbudu ot nepřátel vá.

Krev Jana naffebo Sejifie Cbrifta zachotvej
duffi mou ť jivotn ivěčnemu. Amen.

Což přijali jíme úfiy, Čiftou zabráme mbfli a z
baru čajného proftřebef ftaň fe fu fpafení tyčínému.

dělo Sr, Oofpobine, fterci jjem přijal a fretv,
fterouj jíem pif, aiftávvej u tvnitřnofieý mý, a pro
půjť, aby tve mné nezůftala pofforna břibu, jelifož
ine čifté a fate očerfhvily froatofti. Jenž jít žito
a Hraluječ na wměfyměfůn. Amen.
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Sto přijímaní.

Biahoflamený flužebníť, jebožto až přijbe
Ban, nalezne, an Dbí: Amen, pramím wám:
nade moffemíftatly uftanomí jej.

K. Pán 8 Bámt!
L. % 8 Dufem tvým.

Alobleme [e:

Profime Tebe, mfjemoboucí Bože, aby
jařož nebejřé ráčil jfi nam uběliti bary: na při=
mluvoufvatýh Tý: Gyrilla i Vethobia bal
nám tubiž pobrbati měcmi pozemííhmí. ©frze
Bána nafjeho Zežifje Cbrifla, Etery 8 Tebou
šim jeft a fraluje m jebnotě Duba fivatého
Bůb na měly měfům. Ameu.

K. Pan 8 Bami!
L. 3 8 Dufem tvým.

K. Aběte, míje jeft bofonána.
L. Bohu bify!

Nehaf fe Tobě fmatá Trojice libí nejpo=
niženějíí lužba ma, i propůjč, aby ta obět,fte=
rouž ja nebobný obětomal božířemelebnofti Tvé,
příjemná byla Tobě, a mfjem, za fteréž jíem jí
obětoral pro milofrdenfhoi Tmé, floušila fu(mířeníffrzeChriftaRananafjeho.© Amen.

Šehneje li0, říťá fněz:

Božebnej Was MWfjemohouciBůh Otec i

Syni Du (vaty.. Amen.



274

SPoflební etvangelium.

K. Pán 6 Bamt!
L. % Dufem tmým.

K. Začátef podle fiv. Šjana.
L. Sláma Čobě Sofpodine!

Sta počattu bplo flomo a flomo bylo u
oba, a Bůh byl flomo. Lo bylo na počatlu u
Boba. Mffecy měci ffrze ně učíněny jfou, a bez
9Rěbo nic není učiněno, což učiněno jeji. M Něm
život byl a život byl fmwětlolidí, a frvětlo m
temnoftech fiiti, a tmy bo neobfably. Byl člo
těť, poflanp ob Boba, fterémuž jmeno bylo
San. Zen přifjel na fivědectmi, aby mybal
fměbectrví o fmětle, aby mfficíní měřili ffrze něho.
Nebyl on fmětlo, ale aby ftvědechví ropdal o
foětle. Bylo fimětlo pramě, Fteréž oftočcuje fažs
bého čloměťa, přicházejícího na tento fmět. %a
fmětě byl, a fimět rze něho učiněn jeji, a fimět
bo nepoznal. Do fmého přiffel: a fmoji bo nes
poznali. $edožťoli pať příjalí bo, bal jim moc
fony Božími byti, těm, fdož měří me jmenu
Sebo; fteřijto ne z friwi ani z můle těla, ani
3 tvůle muže, a 3 Boha zrození jjou. A florwo
tělem učiněno jeft a přebormalo mezi námí: a
miděli jíme flamu Jeho — flámu jafožto jedno“
rozeného od Otce, plného milofti a pramdu.

L. Bohu bity!

T



Pobožitvfi
Gratrfima fo. Cprifla 1 ITielfodia.

Sřipomenntti,

Mest Slomtnci to biffupfttot Labobftém založil tam
nějíjí nejbůftojnějíft,apoftolfiobiffup Antonín Slom
fief, bratríhwo pramvěbotčené na ten učel, aby fe ubomé
jeho čití bratět a feftry moblilt o fjebnoeení tozbělenýh 1

míře círfmi můbec, jmenovitě paf za obrácení ffechněd
nárobů Slowanflýh £ jebnotě fm Girfve fatoliďe. Sm,
Otec Bius IX. f$malim bobumilý zaměr filedet
neho p. biffupa, bratrftmo pohvrbil, nýbrž i otpuftřy
nabaf je (pap. dd. 12. bvětna 1852). Ob té boby
togfilřuje fe frafné bratrftmo toto netolifo mezi Slo
minci, ale oroffem £ mezi Slovály m Ubříď a obzláfitě
na Moravě, fbež je nejbůftojnějífi p. biffup Brněnítý S.
Gre. p. Arnofit Dr.Sehaaffgotfde pob ofranu
foou miloftimě přijmoutt račil. — Oebube ob mífla,
toytfnouti toliťež i pormimofti i myfaby ubům řečeného
bratrftma.

I. Dowinnofli nouw bratyfiwa.

1. Ražbého bne pomoblitife jetnou „Otče náš a Jbrá
vas Maria“ na ten úmyfl, aby Bůf rozptýlenébíuberm
bratry towjebnotu praime viry a Girfme ffromažditi vdčil,

2. © flatwnofli fm. Ghrilla i Methobia (bne 9. března) čili
finý jifty ben to oftatrě inffi fimatou obětomati aneb po
topřonané fiv. zpotočtí nejímětějíji fivůtoft oltářní pobožně
příjmouti, a na botčený účel Bůnu Bohu obětotvati,

3. Mezi foufeby, přátely a známými bratrfimo to pofub nej
tvlce možná togffiřotvati,
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U. Wýfady čili práva údův jednoty.

4. Plnomocné čili bofonalé obpuftfy po náležitém
a bobném přijetí ftvátofti pořání a nejívětějíji fivátofti ols
tářní ubělují fe úbům bratrfhma we tře připabnoftec.
a) Toho bne, řbná fe Dají zapfati bo bratrftwa, jefili že fe

to něfterém foftele nebo faple na úmyfí fw. Otce ja něs
Herou dtoili nábojně mobít.

b) Při poflební Bobince, jejtliže nelze úfty, alefpoň frbcem
tozýtwajífivaté jmeno: Ježiš.

e)O Hatenofti fm. Gyrilla £ Methobia fužboročně, aneb
fterýfoli ben to oftatvě te.

2. Obpujtfům febm [et a febmřráte 40 bnůty nabýmají úbotmé
o jiný čtpreí flatvueftedyto roce, obzivláfitě roptčenýc,

3. Obpufify 60 bnítv připomibají fe ubím za fažbý bobrý
flutef, pofub fe 6 fajicím frbeem na oflamu Boží wyfoná.

Golif o zřízení a účelu, powinnofted a wnfadác
nového Pratrfhva firm.Cyrilia 1 Methodia.

Wěodlitbybratriiva,
„Otče udě Zdramaš Maria.“

Antifona. V. Sm. bratři Gyrille t Metbobie oros
bujte za náš.
R. Abychom bhobníučinění byli zafiibení Ghriftorvých.

Atlodleme fe!

O Bože, Útery jfi naš přičiněním fr. bra=
trům Cyrilla i Vethobia £ jebnotě miry potvo=
lati ráčil, obdělené Óratry nafje ufjednof
na noo Be fimatou Čírfimi fatolicfou , aby,
jaťož jeft na nebi, bylí na zemi jeden paftýř a
omčinec. Ja to Tebe profime ffrze zafluby
Šežijje Cbrifta, pro přímíumu Marie Panny,

fm. Gyrilla i Peobio, a míle Srmatndmen.



Souřromné pobožnoftí

£ oflamení památfh

fw. Cgriila 1 JIčelhodia,
patronům© moratfipé,čeftnda flormenffyh.

—30)0+—



VWobožtoft
při (maté zpomědi a nejímělějíji Wečeři Páně.*)

Modlitby zpotvěbní.
Ghceč:li přeb Bohem utéci, £ Měmu fe utec,

obznátvaje fe a ničeho neuřrýtvaje přeb
Nim: nebo vyznati fe můžeš, ufrýti fe
nemůžeč. Sm. Auguflin.

Aditpratma.

Uzdrat, Gofpodine, duffi mou, nebo zhřeffil
jem Tobě!

Boje, Otče můj nejítvětějífi,am, fteraf mobu
ftanouti před obličejemZmým! Rejfonalá byla
a jeft [affa Zrva fe mně nuznému a já bibný,
ač mne budiš a tábneš fu (pafeni, nepřeftámám

+) Netřeba fe hrubě omloumati, že m fnižce té Flabe je ytčená
boj pobožnoft. Děje (e te Glatoně 3 bmou příčin. řebe
rofitní, še fobě přejeme, aby ctitelé fiv. apoftolffýh bratří,
Gyrilia i Methobia © mýroční farmnofti jejich neopornijelí

me zpotoěbníci a u ftolu Banč plebatí miloft a ubezpečíti
fobě fpafent buffe. — Dímo to možná fe fojiti nabějl, že
fe Btiba ta boflane bo rifou nábojným útům Dratrfhva
fto. Cyrilla a Wethobta, Fteři bez toho zamázaní jfou bub
na den fo. patronůro aneb afpoů 1 oftarvě přijnouti přebrahétytobrvěfmátofit.| Moblitbytutopoloženébubtež
čtenařím nafjim — jebněm ©brubým — bratrffou upomlnfou
a pomůďou.
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jebnati proti můli Tmé, já fe nebal množiti hřích
na gfázu fivé ubobé dufje. Čitim to, že mne
břifíného milofti fivou probuzuješ a pobáníš,
aby fe obratil a žím byl.— A+, Otče můj,
Otče milofrdeuftmi, flituj fe nade muou! Romo
mě bídné duffi, a bofonej dilo fivé lafty pří mně,
nebobném flužebuífu mém! Sefili mi Otče,
fefili 8 bůry fivětlo Ducha fmatého, ať přede
roffim poznám úplně a náležitě m celé ffered=
nofti mnohonafobné břídy fivé. Račíž, pros
im Tebe poforně, obměřčíti zatmrzele frdce
mé, af bomedu litomati, želeti a oplafamati
prominění fma. Mebej, Otče, nedej, aby mne
šaflepila marná, $řifjna famoliboft; nebopuffť,aby
přeťáželami [ehfomajnoft. Bomabej mí, af pos
žnám tvfjelifa prominění fiva, tvfjecfy tajné, ufryté
a cizí bříýy (wč taf jafo fe mí m bobinu fmrti
aneb před foubem Tým flaměti budou na očí.
Přijď fwaty Dubu a ofivěťbuffi mou. Přijď o
Sežífli, Spafiteli můj, a ufo podej, af nezabynu
me bhřijjihfivyh. Sm. Maria Matfo Boži, fiv.
Aujele ftražny, (m. Cyrille i Wethobie, patros
noroé moji, ovodujte a mne před trůnem měc=
neho milofrbenfhwi.

Apptotvaní fvěbomi.

při fw. zpoměbi záleží na tom, aby fe tmyznal
uplně ze míjeh břicbů fvý$, maje perroný úmyjl poleps
ffitt bofonale život můj. Alifdo vofisf nebomebe ní to
ut ono, pofub fe fám bobře nepoznal: nepošual Óřihy
a náflounofti jmé nežřizené, nepoznal přičtny a najlebfy
břidbům fvýd. — A proto bej fobě fajbý topfoce zaležett
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na zpotomání fročbomí, jelifož tuby nabýmá čfoměťfajici

poznání febe famého. —Připomeň (obě, co ti velí Bůh to
befateru Božid přifazání —compěti cirfeto
ni — upamatujfe na febmero hlamnid hřis
$bů,nafjeftero břidbůproti Dudu fmatému,
na bematero ctznůý přidům — na čtmero
bříbů bo nebe molajicií, abyzměběl,zbali
ji uezpřejjil jednim nebo bruhým $%bříhům tědto. Roz
pomeňfe toliťé na pominnofti jmé bo ftamy,
abaš jfi jje oftřipal; připomeňfi ffutfy milofrbenftmi,abažjítjeřonalpoblemvožnofit.—| Dobřetipřitom
poflouží něfteré tat řečeué šrcablo zpoměbní, a nejlépe
orfjem futžečla: „Poučení o generaluí pos
tměbi“ topbaná ob Dr. K. $. Brud », býmalého
(plritunla a upui řebitele m Pražítém feminaři. —

Wěoblitba po zpytotvání fvědonuí.

Otče můj litoftivy, ach jaf těžce, jať čafto
abřefjil jjem proti Tobě! ABffe dobré, což jem
měl — rffe, což mám pofub: ob Tebe mám;
sCy8 mne ftwořil £ obrazu a podobenftmi fvému,
málo menffibo anjelino učinil jfi mne, aby
znáti, mílorati, draliti mohl Zebe. Ty8 mne
poftarmil na zemí a přípramil mí nebe, aby
ofouffel lafin Tmou. Tys mne ztraceného ble

dal, mpfoupil, do Čirfme, bo [polečenfttot (mas
týd přijal, dědichot měčné rabofti mně udpftal.
dy frmíš a napájíš, šivié a opatruješ, Čifice=
rými dary obfýpaš mne, bez miry, bez fonce.
— Ab, a fteraf jfem fe já Otdnif nehodný
34 toliť [affn odfluhowal Tobě? — Jlým za
dobré, za miloff neročrou, za láfiu břídem! —
Sa opuftil Zebe, a bytal fe říamu; já pohrbl
Zebou a přidržet fe tobo, což Ty Otče můj
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nejfivětějfit darorhuješ — nenamvidiš. Ja jaťo
on marnotratný probýřil poflady milofit Tronů
uproftředmarnofti tohoto fivěta; ja jaťo Jibaš
drabil Zebe, a dufji fivou prodal jíem břídn;
ja bůř než Retr zapřel jfem Tebe. Sa jaťo
(otr zabíjel bnffi fivou, a jaťo fatané ufřížowal
jiem <XebeHa noo nepratooftmí fobmi! —
© Fdo dá očím mým fludnice tvob, abyd lze

roylétval nad flepotou fivoji, —uad bříchy fropiní?
A což mam řící před Tebou, Otče nejítvětějíft,

ježto nejíemboden déle Pon fpuent Tpm! —
Otče, ja zbřefjil — ně ale flítuj fe nademnou! Stezatracnj duffje me, za fterouž umřel

Syn můj nejmilejfii, jišto fot jmou topřou
pil Tobě Sypafitel a Dán můj, Ježiš Cbriftué.
Bnám a vidim Dobře, jaf mnobé a těžťé jfou
bříchy mč, ale rim taťé, še jeftmetifé, nenibté
milofrdenfivi Tivoje. Srdce me bone banbou
— byne bolefti: ale ja nechci, nebudu aoufati.
Zy (miloral jfi fe nab Damibem; Tys na mis
lofť přijal Wagdalenu; ps odpujtil [otru na
fříží a pojijtil mu vaj; Zv8 byl bhotoro, flitos
ati fe ad Sobomffými a ufletřiťé Rinnvet=
fřoch,činicích pofání: — Ty fmiluješ fe otoffem i

node mnou! — Xdbětí libeznou Zobě jeft dud
šťormoucený; frdcem zťrouffeným a poťovnýmnezbrziěGofpobine!| Gle,i jafeobracím(
sobě ro poťoře; frdce mé puřa bolefit nad

břicby, jimiž ]jfem šlebčil nejfvětějíři můli a NesfonalouláfřuTmou.| Božemůj—Tyznaě
mfjecto — Ty rotě, že již nenamidím bříh —
že nechci Břefjití mice, flituj fe nade mnou!
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ať ze mf: duffe five přičíním fe, nbyĎ ob
bán byl Cobě,aby od této vile myfli,frdcem
a můli, floroy a fřutťy, tělem i dnffí floužil
Tobě. — — Wig Otče fizy mé — topflně mé 103dY=
dání — flituj fe — odpuft nehodnémuužebnífufwému:| DrozájluhySynaSmehoUfřižoras
ného Sefu Ghrifta, "Dana naffeho. Amen.

Maria, Matko, lásky zdroji,
Rozmnož, posvěť lítosť moji,

Zjednej milosť u Boha:
AC se zbaví vazeb hříchu,
Potře světa — pekla pýchu

Duše moje nebohá! —

Wlodlitba před famou zpotvěĎi.

Rač by mefifal? — Aj, me zpoměduící

na mne čeťa fněz — aby mí zivěftomal fondy
milofrdenfivi Zrvébo, $ofpodine, Boje mi! —
su fuězí, náměfiťu Tmémnu, přiftoupim — přis
fefnu — opzám fe jemu bez bázně a beze
vfti — myzpomibam fe upřímně a roěrně ze rofiehbřichufivych.© Ty8Banebalmumoc,odpou
fitěti břídy; — Ty8 mu fiěřil Hiče fráloro
ftivi nebejřého; — Ty8 připoěběl, že cožfoli
Togiváže na zemní, rozivážáno bude i ua nebí.
Ruže, Bane, myplň té fliby a rač dati, af
i ně oteroře fluba Zmwůj brány frálorofirvi
Tmwebo. Já neci — nebudu tajíti ran na
fferedne duffi fivé: pomim jemu mfjecfo, Což
mne fněte, wyznám cele a upřímně toffelifou
minu a fajdy jaťfýfoli bhříh můj. — A nač
by tafé tajil — nač zapiral, co známo jeft před
obličejem Tmwym? Wim, že nebomedu ofla=
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mati Tebe, 2Bffemědouci, omfjem ale že yd
fíamem ufifodil fobě na tvěly. O pomoz mí
Bane! Pofilní a promázej dufji mou milofií
fvatého Duda Smého, abych myfonal což mis
ním, a zpomědí oprambomou bofahl, čeho bles
dám — pofoje fivěbomi, flitomání meho, obpus
fitění -bříbům a naděje žímota měčného.

Maria matfo milofti — fiv. anjele firaž=
ny, — fmati patronomé mojí, přifpějtež mí na
pomoc we fimaté hodině této, aby mne podrěfti
nedomedí úhlamní nepřítel dufje mé — zip dud
poťuffitel. Bomáhejte mí, abych 8 pomoci Boži
ulebčíl fobě a bobným fe ftal rozhřefjení fnězfřéhoapoťojeDudafmatého.© Amen.

spBřífwaté zpotvěĎi.

Stftp bohabojnýrabce bujit fajieié, Dáma zpomibají“
cim náflebující napomenutí fpafitelné. „Abi poforně a flyblimě©zpotvěblníci,nebojfibidnýDřijiníf.© Wybud
jefitě jebnou pramou litoft nab fmými Lřiy ; přebftam
fi jafo by we zpoměblníci ne pouhý čorěfť, jaťým jef
tněz, ale jám Sežié Gbriftu8, Spafitel Tmůj, na tebe
čefal. —

Přilefna, iwyžábej fobě na fněsi požehnání,
ubělej Fřiž, a paf řiťej obecnou zporočĎ, načež zportbej
fe ze bříhů fivýh. Apomibaje fe, zahomamej mffelifou
fufinoft me forme ( m celém jebnání, nemlum aní tuže
na bla8, aby nebyl fInffán ob přiftojicíeh, ale taté ne
přillá potichmo, aby tobě zpoměbníf mobí bobře rozumětt.
— Nezapomeň ubati počet (nrtelných bříů, čili, jať čafto
jít fe jebnobo břichu bopuftil; zbalt jji pří pojlební zporoěbí
obbržel rogbřejjení a mypfoualpofání uložené. Mezafrýmej
$řidům foýh, neomloumej fe, nemymloumej fe na jiné. —
Yčemiě-ltjijtotuě, zbalt jfi ten neb onen bři$ (padal fu:
tečně,aneb sbalí to neb ono flutečnéjet břibem: ojnam
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tnězí, sepie] fe bo, o čem máš podpbnofi. — Stranumyfilent a žáboftt nefluffuýhubej,zbalt jfi fe
nib zbržomal bobromolně aneb bofona liboral fobě to
nibh. — orča taté, tterá pofufient nejčaftějt a nejs
filnějí borážimají na Tebe. Obzlajitě paf nepofojislt těněco$přebefiléhoštrvotatvého.| Nebojfe,neftpůfe
topit fe 4 břidů fropc jafoctoli febemětíjich,a myjábřt
fe zřetelně, aby ti rozuměl. — Wemiběleit tebe Buh, fbvž
jf Přejjit* Rent-It lépe opznatt Břído fmé fnězt fous
fromi než sahanbenu bytt jebnou přebe toffemt (ibmi na
foubě obecném ? Seftliše bys ale třebně jenom jebinto
mrtelný břih zatajil nmyjině, ze ffubu, $ bazně aneb
d břijiné nebbalofii: zpoměĎ tato Dube fvatofradežna, ne:
platná: břihomé na Tobě zůftanou, až by fe z nic se
rofjeh na norvo royžnal, orojjem ale příjnal fe taťé, je
ji a — fterý z ni jíl těl zatajitt.

W fbo ti za to ručí, že Tobě zbube na to čaj?
Ktbo jeft tim jift, že zporoěb jeho přítomná není poflební?

Wyzuam fe ze roffeho, což Ti poroěbomo, dolož obyčej“

nou dáměrtu: „it a rofieí foýd jinýchrměbomýha nes
porměbomýebřidbům“... o té bámej pozor na tofje, což
ti Dnčz řetne a uložt. Obpomibej mu na otázfy jeho
upřemně a bezelftuč.— Myli fi, še © tebou mlurí faut
Pán Sežié. — Domloumaslt ti zporočbníf,přijímej to pos
forně a pomaž, že mnofem vvlce zaflubuječ. — Nes
dcesli — nemůžesli tt na ten čaš bátí rozbřeffení, nebu
proto nerorlý aueb málomyfiný; tim méně bolebej naňnezbrvořileaneburputně.| Měbyítučiobtnyjjítjenom
toe dobré. Ano, rabuj fe a běfuj Bohu z toho, žeč
najel zpoměbuíťa fročbomitého ; řterý poble tuězířé posrolnnofttfméuaflába8tebou.| NeýoĎ©jinémuzposroěblnítu,fterýbntebebnebvozhřejjil.| Alebomnohost
může bot platne rozbřefjení, fový je nabyte flamem ©

Gož ti fněz ulož ga poťání, myfonej náležitě —
fročbomitě — m určitý ča8 — Oflatně nemyjli, žed
učinil tofieďo, fbyž ropfonáě, což ti uložil dně; Dos
fagujmffelijať bobrůmt ftutfp fajicnoft froou. — Mobli
fe mice a čaftějí, fouej mílofrbné ffutty, pofti fe, fříž
foůj (nafjej trpěltmě o budu fajicnofti. —
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-© jat fe bubou anjelé Boží rabomati nab tebou
čtnícím potánt! —

Wřoblitba po ftv. zpotvěbi.

Duffe má melebl Tebe, Gofpodine, a dud
můj raduje fe m Bobu Spafiteli mém. Ty8
Otče bobrotimy, Ty8 mí neučinil poble množ
(bot hřídům mýd, ale podle telifého milofr=
benftmi fimého flitomal jíí fe nabe mnou — na
miloft příjal jfi une. Du můj zforuoutil fe
me mně — poťoje nebplo tm frdci mém, nebo
břichoré moji ftali přeb obličejem mým mždycfy.
Sp mfjať ufty fluby fivého, fněze, zpormědnífa
mebo poměběl jfi fe mně: „Doufej, a obejbi
m pofoji, odpoufitějí fe tobě hřichomé trvojil“
Sedma jfem fe poťořil před Tebou a 8e frdcem
ffrouffeným myznal břídy fivé fnězi — naměftřu
mému: —radoft mratila fe to duffí mou! Ty8
rozivážal pouta, Zp (ňal jfi 6e mne ofomy těžťé
břidů mý, obmyl jfi rány — oleje, mina, bal:
famu nalil jfi do nih-— uebo jfi Bůh — můj, Otec
milofrbenfiivi. O jať mi blaze, Bože můj, je
anomu fe mohu nazpmatí fpnem mym. Dify
a $rala Ti Otče můj, Gofpodinel Ufta má
aměftují a změftomati budou lamu Tmou: nebo
meliťé jeft milofrbenftm: Tmé!

Ytež co jeft čloměf, že jfí naň pamětlim ?
Saťo třtina, mětrem fe Ulátici, nefiala býrmá
roůle nafje a měloba jeft nafjím dědicholm.
Otče myfivobobiteli, pomocníče můj — útočiftě
mé, pomoz neftatečnému,flabému, fřehlému toru
fvému! |Doplů bobrotimofii fivou, čehož by
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nejímětějíít olo Tmwé pobřefforvalo pří litoftí,
úmyjlu, robznání mém. — a fobě umínil—pří
poročděl, přifahal jfem Tobě, je oci oftřihati
přiťazaní a miílowati flotva šaťfona Zwého.
©n8 mi bal tění — dej i dofonani! Ofměcuj,
pofiluj mne uflaičně, aby dodrjel a plnil
fivědomitě, což jfem (libil. Sa dc mydarati
otvoce hodné poťání: Xy umoĎ mí na paměť
a mílofit fivou šaliwej — podporuj úmyfly iné.
Promazej mne milofit fivou, aby fe mně čím
dále tím mice offřliroil faždý břid, fažbe febe
menfit přeftoupení zaťona Tmébo. Sa fe dci
modlitt a Obiti, abnů nepadl na. nowo tv pos
fuffent; ja ci fe maromati tofjeh ofidel, fte=
růmí opleta dufle pofufjitel. — Dud Tmůj fivatý
protoažej mne, ať fetrroám 1 přebfemzetid těcdto
roěrně aj Do fonce. Bnam flaboft fivou 1 10s

šnátvám m pofoře, še bez Zebe ničehvá nemohu.
Doťonej, dotorě, Otče, míru flitoroání fivých, a
dej mí, abyů ob této rile nežil leč m Tobě,
aby fe ničím nebal odloučiti — ani obftrafjiti
aní odloubditiod lafly Tre, ale omfjem oužíl
Ki bofonce— zafomal míru a pofoj milofti zive,
— umřel w Tobě. Dej Otče, dej to Bože můj,
ať jfem celý jedině Tmůj. taffa Živa nedaf
jeft celou rabofti žimota mého uyníi tžbydy
po wffeďy měťyměťůmffrze Chrifta Pána nafieho.

HMaria VBanno, matfo milofti, mati moje,
fivatt anjelomé Boží, fiv. Gyrille i Methobie,

patronomé naffi, mfficťní fivatt a froětice Baně
— 8e mnou běfujte Bobu za tofjerfo, což učinil
mí — a orobujte za mne, ať mobu fetriati
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ro dobrém, a ceftou poťání bojbu flatoy nebejřé
frae Chrifta Pána naffeho.

UMinní, pofud možné anró jináfeli nenařidíl tobě zpos
toědníf, myfonej uloženépofání.)

Wěoblitba po zpotvěbí

mybraná ze žalimům Damiboroýc.

Sá ropanal naproti fobě nepramofti mé Gofpos
binu: a Ty8 mi obpuftil Lezbožnoft mou.

©€968roztrhl mazby mě, a plač můj obratil jít
tw radoft.

Blafoflarent, fterým obpujitěny jfou nepramofii:
a jejidito hřihomé fryti jfou.

Blahoflamený, jemuž Gofpobín nebube přičitati
břifu: tv jehož Duflí neni nalezena left.

lefejte (prameblimi m Hofpobinu: ©Hmalentfuffi
na ty, fbož jlou upřímného frbce.

Otufte a miste, jať flabfy jeft Gofpobin: Blafo:
arený člorvěf, jenž Doufá m Něho.

Dobrořeč bufje má Gofpobinu, a nezapomtnej na
nic, cošfoli opět propůjčil tobě.

SGofpobin odpuftí tobě míjeďy nepramofti tvé:
On uzbramuje rofjeďy neduhy té.

Gofpobin tmyfmobrzuje ze zahuby buffí tvou:
On oměnčuje tebe milofimi poble milofrbenftrot fmého.

Ye poble břidům naffif učinil nám; ani poble
nepramofit nafiiý odvlatil nám.

Safož jeft balefý mmýhob od západu: taf balefo
obbalil ob nad Gofpobin nepramofti naffe.

Rabuj a rozmefel fe bufie ma: nebo Gofpobin
bobře učinil tobě.

ofpobin ob jme wptrál tebe, očitvé ofvobobilob plače, nohy tmě pozdrvikl 4 pabu.
Blafoflamený budiž Gofpobin, Bůh nač ob mě

fům po těťy Amen.
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Wtodlitby před fw. Přijímáním.

Odtud mi ta milofi Bane můj, Ježiffi,že
mne imvlaé f fobě?! Sedma jem fe vdrratil
ob břiýu a uamratil je ua cejiu záfona Tmébo,
již flitorval jfife nade umvu, vbmylé mne z Úalu
nepramoftí mých, přivdělé mme roucdem milofti

©mé, a upni fynes mí ua body foredvmaní (úffy
Smé. Cítím, že nejfem hoden přiftoupiti Do fima:

Ptá Sme! A ble, Ty fám rufou Únčzedufji mě
podárodě za poťrimtělo Stwé, Aa tápoj ÉreioStmou,
da rufojemftvi Ipafent damaě mí faméhu Sebe!
— nám fmoji nefodnoji, ale opžiátvám šd=
roreů, je mi nelze žimu a fpafenn býti bez
Tebe. A proto jafo jelen £ fubnicí, jafo ne

mocný f lefaři, jafu jebráf fn frali jrorehvmané
dobroty, f darci roffelifé milofit obracímfe, blís
m fe, přicházím $ Ivěrou a naději, 6 poforou,
6 úctou a laffon fe jlolu Tmému — na hody
lay Tmwé —

28 čřím, ač nevidim toho nyjinýma VČÍMta,
je Ty fám oje muj, Bene můj, bytuječ pod
způfobou dleba i vina; Ivěřin, pončmabi mt
ša to tučíč ueomylným flowem Swým. Dou
faam, je nafriš-li Zy mne, nebudu lacněti; na
pojtš-li Ty une, nebudu žizuití, ubytuješ-li Zy
fe mwdufii mé, nenmru na měťy: doufam to,

nebo mim, že foma Tma jfou pravda — ji
bomé Tmvj jíou měrné, a fbož ji tělo Tme —
a pije Svou fretv, zůftámá m Tobě a Ty ju
ftároaje to něm, tozfřifié jej Č žimotu m den
nejpojlebnějfit!— A fteraf by mobl nemi

13



290

fomati Tebe, [afto neffonala* — Sá zbřefjií,
a Tys poťuty břídůto mbý na febe tozal, Ty8
umřel za mne, abys mně pojiflil jitvot tvěčný;
Sa bloudil: a Tvé muceDledal, až jfi nalezí
omci ztracenou ; ja upadl meží lotry: a vyĎ
myfiwobodil mne z rufou jejich, ja zufial ras
něny na fořift fmrti, a X8 mne pozdtvíhl,Tys
wínem Sivé laffy, olejem Stvého milofrdenftrvt
šadhranil mne před fimrti! uad to nyní fam
tělo Srvč, frem Smou, Sebe famého podárvaé mí.
O fbož toypomi, fDož podopt nemyftiženou, nes
myflomnou laffu Tmou? — Sboby nemilomal
Eebe lajťo nejfonala? — Ad mím dobře, že
ja fam jednal již tať čafto protí láfce Tre:

ša miloft ovflupuje je Zobě uemběťem, za (affu
břidy. Než Ly Pane znáš, fteraf jelím (pas
danýd provinění (vých. ABffermědoucí,p to
mwig,Ty znáš, fterať fi přeji, již nifby tvice

břichem jatomýmfoli neturážeti Aebe. XZoběpři
porěděl jjem, je ci od tě dile ze fi fily
(vé, 3 celé dujje fimé milomati Tebe, Syafiteli
Doje můj. A pramě proto © celou poforou

má po té manně nebejfé, fterou mí podapo drahém dlebě anjelffém, fterým nafy=
cuješ bojicí je Tebe. — © naťloň fe, miloflivh

Spafiteli, £ prosbam toužící bufe mé! TBzdyf
anáé, že jíem chudý a nuzný, flabý a bidný bez
Zebe. Rafyf a občerfiwi duffi mou, abyď jafo
Gliáš nebejlým dlebem Tmym nabyl fily, a
puftinamí tohoto fiwěta bezpečně ubtratí fe mohl
až fe fivaté hoře Tmé na myjoftech.

Přijď, aby již nepanomal nade mnou hřích
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—nemamilamnenepramvoft.| Přijď,Ješiffi
Spafiteli můj. — Přijď Berántu Boží, jenž
(nímaš břídbyfvěta, 6 Tebou nedať přijbea pro
nifne mne celého poťora, tidofi, trpělimoft, do

brota, láfla Tma. — PřijĎ Bane a Bože
můj, fivětlo mé, prarodv, naděje, [affo má, přijď
a ubytuj fe pod ftřechu frdce mého a přebyrvej
m Duffi mé, pofivěcuj mne m žimotě mém, pauuj
a mladbní mnou na měfy!

Ad, citim, je nejjem hoden miloflí nep
florone, fterouž mi profazowatí ráčil Syafitel,
Bůh a Bán můj. © Dudu fivatý, Utěfřitelí,
Bolmětiteli, objiraň ode mne mffecto, coby fe
nelibilo Ranu mému, zafivěť frbce mé, aby bů
fojným ftalofe ftanfem Boha Sypafitele ucho,
aby zůftalo jim na měťy.

Rodičťv Boží, — anjelorvé flražní, fvati
patronormé mojí, přífpějtež mi, ať $ mrouci pos
božuofti, 8 bohumilou poťorou, še frvatou láffou
příjmu upní a me frdci fivem nofim tělo a frero
Bána mého na wěfy.

Wřoblitbapo fv. Přijimant.

SBane můj, Oože muj: Šejifjí můj, naděje
a flámvo, fifilo a laffo ua, mitej mi fofte nebejřý
Io frdci mém nehodném. — Ad, co jíem, je

ji taf bluboťoponižilfefemně“ ra a popel,
poťrm Čermůno jeft tělo mé ; dufje moje ah bo
nedármna byla nádobou neřeftí; a Ty8 předce
šamital pob ftřebu mou! — Čím fe obdjloužím

ša mwffeďo, což me fmaté dmvíli té profozal jí13
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ubohé duffi mé? Mffe, co jfi mi bal, Zve jeft, Ty
mnou mladní, mne říĎ a Ipratouj, čiň $c MNOU,
co dceš. Tou jlem žito. Smůj nedal jfen,Údnibuduumurati.© SrdcemémToběfera=
duji, dud muj Tebe melebi, újta ma Tebe ojla=
uje, mfje, což iwe mně jeji, děluje Tobě,

nebo jfi dobrý a Laffa Twoje bez míry jet —
nejtihla, neffonalá jeft. Bubižš jméno Zmé pos
dmáleno na měfy.

Jaťjefi uniBlaze, muj Sežiji, žeTebe mam!
Waje Zebe, mam Boba, mám wwffecfo.bo
mi dovede ubližiti, fbyž ji Zp 8e mnou? Kbo
proti 1ě, pofnd dy mie bnded dráníti“ —
Bud mne neomámi: nebo Ly mí fivitiš pratv:
bou fivoji; žábojti tělefuč dufje mé neuchváti,
nebo Ty bubeč bbiti nade mnou; pofuffiteldu
a mne jobě nepodrobí — nade mno neziví=
tězi: neboTy, Fane muj ofemofouci — bojomati
budeš še muon! — © zůftavej Pane mu.
auftarocj a bojuj 6e nion, abyb já Tým
aiftati mobl na ročfy !

— —a——

Grdre mé le raduje a du plefa, Zejili
midi,jeď memně, je ráčíš býti demmou; jed hotow
jujtárvati ro dufji mé na měfy. © dej Pane,
dej, at Tebe, laffo wěčná upoufám na febe la
iřou udeho fedce fieho. Sa fe ti oddal, já
fe zamazal 8 tělem i 8 dufji, de mffim, co
mat, se tvffim, což jícm, we fmatou jinžbuSou.
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Sim, že nezhrzíš Dobrou můli fluby frvéhv ba“
trného — nebobucho. Juže švůjobij to, Spa
fiteli můj, aby Dub fvaty, feflaný vo Otce
prouifal a zajměcomal roffe, což myfliti a vititi,
žádati, imlurifi a činiti budu. Ja nedci žití již
fan, ale žádam, aby Xp, Sypaňiteli mílj, žil we
mně, pufobil $e mnou. Břimloumej dufli mě
a mpučuj mne, abych naučil fe milotati, jať
Ty miluje, tři foůj něfti, jať ho nejl Ty;

nauč mne pravo m tihofti a IVpofoře, trpětibez reptání, a bojomati boj dobrý bez uftant.
Nedej, aby m frdci na noo probudily fe já
dofti, zmobhíyfe nařlonnofi tohoto fiěta; pos

mabej, af ie mě na celo rymře ftarý číorěť,
a já žijí famému Tobě; meĎ, říĎ, 6e mnou bud
faždé mile a na mffetiťém mifič, a © mnou
ft, če uutou pracuj, $e mnou bojuj, abych den
vde due lepfjil fe, zboťonalormal je, podobal fe
obě a jméno Tmé fivaté ofluvomal na mměfy
1věfiw.

O Sežii, nebejfý bofte muj, jaf blaze mí
Čojiti fe naději, je dne$, přebproaje pod hatrnou
jiřechou frdce meho, neračiš ojlyffeti projeb a
žádofii mých! Dej, af jim jfem po zaťonu Zimém,
abych mohl uměttí finrti blahoflamenou mů
měrných! Jůftaň pří mně, dofamat fe uepří=
pozbí iečer žimota mého. — Přípram a uftroj
mne na ceftt Do měčnofti, aby fe nemufilftra
fiti imrti, ale 8 měrou a laffou biuvěrně oddati
umoblbuffi fivou bo rufou Tmi. Buď se mnou
po celů jimot můj; — buď 8e mnou na loži
(mrfe[ném; — buď de mnou pří pofledut bo=
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dince, aby nepřítel duffe mé uezmaříl omoce já
flub Smýd, při mně. — Dofonej a domrěmíru
milofti Trvýý Pane můj, af žim jfa žijí Tobě,
umiraje, umru 8 Zebou a za hrobem patře na
Tebe tmáří m tmař na měfy melebim Tebe. —

O „Ještfli, Dože můj, přežadoucí Utěffiteli
frdce mého — bláze mí Zeboume ftanfu Tmwém

— před oltářem, fbešto jf prámě ufojil nejíiě
tějíji toujení dufje me. Jať utěffeno byloby mí
přebýmattm fin Tmpý ua měíy. Než Ty
mně Úyneš, aby fe odebral 8 pofojem bo domu

fmého! Meodejbu, leč mi požebuáš! — © po
žebuej a utrmrď 8 mýfofli nebejře, což jfí tve mně
zvůfobil dne! — Byflyš prosby mé, ftere rop
filam £ trůnu Smému me fivaté bodince této.
Neprofim za febe tolifo, ale za tmofjeďy, Eteréž

jii mí dal, da wfferfy, jež milormati mám podle
jafona ©mebo. Slituj fe nade toffemí, nebo
efficČntí potřebujem Hitorvání Tmeho! Uděl tvffes
lifé milofti fivé robdičim, bratrům a feftrám, dos

brodinciin ( fffudcům, přátelům mým i nepřáte«
lůim; požebnej Domu, m fterém přebýmám, šemi,
fterouž učinil jfi mou wlaftí, národu, fterému uale:
aim, Cirfivi, již jji mne dal za matfu; Duda fiva=
teho dej fniatum a fralům du Tméfo, ředite=
lúm a fprarmcim Fmé fivatě Čirfme; dobré
uborzuj r dobrém, bloubdicíofivěf, břifinify obraf,
duffem m očiftci oteroří brány nebefřé radoffi, blaho
flamennů rozbojní, abychom mfficfní frdcem 1ufty,
flomy i ffutfy $malili, melebili, oflnvomali Tebe
8 Otcem i DOudemfmatom na měťyměťův. Am.
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Antif. © jaf milý jejtDu Twůj, Pane, fterod,
odtěje ufázati Sou láftu f fpnům, nejflabjít chléb 8 nebe
bal jji, a lačné nafpcuješ bobromi měcmi, prbé bohaté
propoujftěje prázbné.

V. Chléb nebed bal jfi nám ANeluja!
R. Oelifon flabfoft majict m fobě Allelnja!

Atlodleme fe:

O Bože, fterýd nam w podivné fivátofti
zuftamil pamatfu Simébo utrpení, uděl, profime,
(imatá těla i frme Troji tajemfhwi tať cfiti,
abychom ormoce myfoupení fivého citili m fobě
na měťy, Éterý širo jfi a fralnješ 8 Otcem mwje
bnotě Duba fmatého Bůh po mwěfyměfino.

V. Orobnj za nač, fmata Boží IRobtčto!
R. Abyhom fobní učinění byli zaflibení Ghrijtormýh.

Stlodleme fe:

Račiž, prolime Zebe Gofpodine, na při
mluou Glahoflamené Banny Marie, a neporu=
ffené Marfy Syna Tvého Sežifje Chrifta ubě
lití nam milofti Sme, abydom floma Šebo
m frdci fimém $omali a přiťazaní Jeho tvěrně
ofiřihajice, nejímětějíjim tělem a předrahoufrit
Sebo profpůvali £ jímotu měčněmu.

Nábožné vzdechnuti sv. Tomáše Akvinského.

Budiž Tobě, Christe, sláva, dík a čest,
Jehož Božství v svátosti té skryto jest.
Tobě srdce mé se celé věnuje,
Umdlévaje, když Tvou lásku zpytuje.

Zrakem, hmatem, chulí klame se tu duch,
K víře jisté ale přivede mne sluch.
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Věřím pevně na Christovo vyrčení,
Nad pravdu slov Jeho věčných nic není.

Na kříži se jenom Božství tajilo,
Tu však se i člověčenství ukrylo:
Než já věřím, hlásám, žes tu s oběma
Co kající lotr — žádá duše má.

S Tomášem ran, inista hřebuv nevidím
A přede Tě tu Boha svého velebím;
Dejž, ať víra ve mně rosle víc a Víc,
Duše má v Tě doufá, Tche milujíc.

O památko smrti Páně předralá !
Tys chléb živý, jenž k životu pomáhá.
Popřej duši mojí z Tebe blaze žíf,
A slasť lásky Tvojí věčně v sobě míf.

Dobrý pelikáne, Jesu Pane můj.
Krví Svou mé skvrny zmej a očisťuj;
Jediná té krve krupěj očistí
Veškoren svět od všech vin a úeřestí.

O Ježíši, Jejž tu vidím v zastření,
Naplň, prosím, srdce mého toužení;
Dej, ať v nebi tváří v tvář Tě uvidím,AvTvéslávěsoblažencivelobím.| Atnen.
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Wřoblítbyp oĎpufiPoivé,

Dřipomenutt

Obpujtty můbec a tubyžři těmi, jež úbům bra
trittoa Sw. Gyrifla i Wethobin propůjčil fv. otec tus
IX., nenabýmwa fřejfan obpujítění břícbůtv, ale to
[iťo prominutt čajnýů pofuťt nebolitrefit,
tterežby za břicho [najfeti měl buĎ na tom fimětě, anebI očiítci.| Rdojťolitebyžábáuabyticopuftfitv,muft
poble myfloroncho učení a oblafiomant fimaté Girfme:

1) Obe ivffeí břidbino fmrtelnýh pre již očiftčnou
mití bujji a na to jeft nftanorena obGbrifla Bána
jmátoft fo. pofant

2) Sifté bobré flutfy, jež fe na ten fonec topfloroně ufíá
bajt, ovfonati fročbomitě a Gorlimě.
Xo plati o mffelifob obpujteich můbec. Co fe bos

týčeplnomocnýd obpuftfň r, připomězenýhúbům
řečeného již bratritma fm. Gyrilia i Methobia, roptfnul
math Otec naflebujicí toýminíh:

1) Bapfánt fe čili přiftoupent bo bratritva ;
2) oftřibaní porminnofti, jež na fe berou ubomé bras

trftoa tohoto;
3) strouffena zpoměď a bodné přijetí nejímětějiji jina

tofti oltařní;
4) natvfftttvent jitého foftela neboli jifté faply.
5) moblení na úmyfí fwatého Otce m nažnačeném

toftele neb faple.
Be mffaf čloměfu nemocnému, objlajitě paf umt

rajicimu nebýrma [ze poflební brě mýminfy (4 a 5) mys

plniti, ufnabnil fm, Otec ziflaní obpuftftitmplnomocnýc
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to té natře,žeji poufé roroucinábožnéozbednuti: „Sežid“
poftačí £ uabyti žáboucí milofti té. —

Go fe botýče mobliteb, jejto fe fonatr mají na

umyf ( iw. Otce, nohou uábožným fřejfaním pojlous
žiti náflebujtci

Modlitby v flitowání Bojí,

V. Hane, ue weble břidůo uajjih učiniž nám ;
R. Ani obplacní nám ble nepravofii najjich.

Atlodleme fe:

O Bože, Otče milofrdenitmr, Člerýž ne
dceč pmeti břifinifa, orfjem ale, aby fe obra
til a jim byl, propujč miloftiivě, abych iměflem
a Iaffou Ducha fvatěho jfa ofmicen a rozní
cen, odpnfftění břidůvw a prominutí vfjem po
řut čafnbý 1 věčný dojití mohl. Spoléhaje
na nefřonalésajluby Ježifie Cprifta Syna Tvého,
jaťož i ta mocnou přimlurmublahoflamené Panny
Warie 1 fro. patronům najjíh, Cyrilla a Metho
bia, obětují Tobě jeď modlitbya ffutfu frvé,
jež před je beru. Ty je pofwět, aby fiměřo
maly na čeft a dmalu Zmon a přifpěly fu
fpafení mé ubohé bufje. Sťrze Rana nafieho. Am.

Otře udá a 3brámad Maria.

Modlitba zaprofpěchfv. Cirfwe Fatolicřé.

V. Spajena učiň lit můj, $Oofpobine;
R. A pošebncj děbichvt Swému.

Ailodleme fe:

2Bfjemobouci, měčný Bože, fterýž jí fam
torhomaným Otcem a nejíětějífim (pramcem
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GirfiweSme na zemí, ra, ofiřihej a rozitno=
uj ji po vfjed fončinád toboto jměta. Bomní,
še ga ni milý Syn Vmůj předrahou frero fivou
račil rovlití, aby ji učinil Waronou,foatou a nespofforněnou.© Obdmrafobníifjelifépohors
ffení a faždy bříh myfořeň ze frdci fynůry jejich.
Ofměf myfl a obrať jrdce nepřátel jejíh, af
přeftanou zlehtormati a (užomati, potupotvati a

pronajiedomatí ji na zemi. řifpěj ji na pomoc,
aby beze tmofjeh nátiffiw a přifoři m bezpečné
fmobobě Zobě floužitt a jméno Té iwymyoffo
mati mobla mezi národy. Strze Ghrifta Ránanafjebo.© Amen.

„Otče nač“ a „3brámaš Maria.“

Wěobdlitba za papeže.

V. Mobleme fe za nejrovějjího biflupa najjeho 9.
R. Gofpobín zahomej bo a objivuj Do, a blahoflames

ného učíň jej na zemi a nevybámej bo Wwruce
nepřatel jeho.

Aklodleme fe:

Bože tofjeh měrných paftýči a řediteli,
fblední miloftivě na užebníťa fměbo N,, jebož
jít za paftyřeGirfivi Sme předflamiti račil; uděl,
profime, aby lomem a přifladem profpimal [idu
mému a se fiahcem fivěřeným žirmota tvěčného
bojití mohl. Sfrze Ghrifta Bana naffebo.

„Otče naš“ a „3brámas Matria.“

Modlitba zamyFořeněníbludutv a faciříhví,

V. Spafeny učiniž naš, $Gofpobíne Dože naš,
R. % bubem oflaomati jméno Trmě maté.
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Jtlobleme [e:

Bože, Člče pramdy a miloroniče fivatoftí,
fmiluj fe nade voffemi, foož fedt me ftinu fmrti,
bynouce m mráfotah bludum a m falu neřejtí.

OByťořeň (am fouťol blubných učení, ježto nafil
nepřítel naš du zlh do frdci bratří nafjich,
ofměf bloudicí a obrať zpupuč, aby še frdcem

poforným Ha ceftu [pafent wffiní fe natoráttili
a še fladcemTroyměrných rmbudu a tvprarodě
floužiliTobě. Sťrze Chrifta Bana nafjeho. Amen,

„Otče nad“ a „3bravas Maria.“

WMřoblitbao pofoj mezi Enijaty Fřefťanffpmi.

V. Byflyé $Gojpobnte,prosby lidu vého.
R. Uběl pofoje doufajtcim m Tebe,

Atlobleme [e:

Bože, Otče (affy a milovwniče pofoje, ob

něhož froatě šadofti, pravé úmyjib a [prame
oliroi (Futfotvepodazejí, ofrěť myfl Čntžat a frá
lino, užebnifuro mý, naplň frdce jejích DU
bem fmatebo pofoje a dej miloftivě, aby jedno
uyflní jfouce, u miře a fpojení duem Llaffy,
o flámu jména mého, o profpěh fřeffanfta
10 fpafení národům fnažně pečomali. SťfrzeGóriflaBananafjeho.© Amen.

„Otče nad“ a „3brámaš Marla.“
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Wěodlitba zatvěreční.

V. Botrmrů o Bože, což jji půjobil m nád.
R. 3 $rámu Tmého, jenž jeji ro Serujalemě.

KHlodleme fe:

Račiž trojjediný Bože miloflivě přijmouti
modlitby tyto, a cožtoli em topřonal po flomu
tv. Cirfive Své, a Dej, aby roffelifé nebo
ftatín mé doplnily fe gafluhami a fmrtí Bana
nafjebo „ešifje Chrifta, fterýž předrahou frer
Srmou ráčil wyliti za nehoduou buffi mou.

Bropůjí laffamě, abyd plnomocnýh odpuft=
fům těchto účaftenftmi bojiti mohl. A za tu miloft

DiDoa flámu mzdámejtež Tobě 8e mnou nebefaizeměnaměťyiěfim.© Amen.
„Otče naš“ a „Strámaš Waria.“



Čitanie
O pamatce fw. Cyrilla a WMetboDia.

tot4
DBane, fmiluj fe nab námi!

Ghrifte, fmiluj fe nab námi!
Bane, fmiluj fe nad námi.

Eprifte, ufiné nade! (Gfrifte, vyflyě naš!
Otče 6 nebeď, Bože! — fmiluj fe nab námi!
Synu, Joyfupiteli frvčta,Božel — fmiluj fe nad námi!
Duýu fmatý Bože! — fmiluj fe nab nami!
Ematá Zrojice, jeden Boje, — fmiluj fe nab námi!
Simata Maria,
Smatá Boží Sobičto,
Smatá anno panen,
Srálorono mfjed Ematýd,
ífiďní fiati patriardomé a proroci,
Vffidďní fati apoftolomé a učeníci Ráně,
Mffeďa fvatá neriňátfa,
W fiďni fmati mučenici,
SBfiďní fmati biffupowé a toyanamači,
Mfiďní fm. Únějí a jáhnorvé,
Mffiďni fimati mniffi a poufteronici,
Mffeďy froaté patiny a roborvy,
Smati Cyrille a Methobějil
Sw. bratři, £ melifým měcem ob Bofa omvoleni,
©m. bratři, měrní učenici Gfriftomvi ob mlabofti,
Sm. bratři, upřimní fonomé (im. Girfhve,
Sm. bratři, horlirví ctitelorvé nejítoětějífi rojice,
©rm. bratří, rozacné naboby Duda fmatého, |

Orobuj ja naěl

joDURITE



©.
Sr.
Sm.©.
Sr.
Sm.
Sr.
Sw.

Sr.
Sm.
Sr.
Sw.

Sm.
Sr.
Srv.
Sn.
Sw.
Sm.
Sw.
Sm. bratří, ivěhlafií hlafatelé eroangelia (Efriftorva,Si.
Sm.
Sm.
Sm.
Sm.
Sm.
Sm.
Sm.
Sw.
Sn.
Em.
Sm.
Gm.
Sm.

Aby fe Bůh nab námi [milorvati ráčil,
Aby nad Ban f pramému pofání probubiti ráčil,
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bratří, beblimi nájleboronici E$riftovwi,

bratři, nabíjení oflarvomatelé jmena ©oitho,
bratří, fwětomili plnitelomé Jafona áně,
bratři, drahé lilie nevoinnofti a čiftoty,
bratři, jafité hrvčaby láffy Boj,
bratři, Worotici miloronici modlitby,
bratři, roroucí milotourci pravvé pobojnofli,
bratři, ftaleční pofrřací ftatfp a rogfojjemi

pozemífymi,
bratři, opatrní mrtrvitelé žábofti tělefnýh,
bratři, flarvní mitčaoivé nab fwětem a Úáblery,
bratři, refotoní Tužebnici třiže Ehriftoiva,
bratři, voanejiční Inzorotvé ticbofti m. proti

wenfhoi,
bratři, přifindná arcabla ftalofti mwDobrém,
bratří, bohumili fdoranci moudrofti nebejté,
bratři, ftáli Yoyjitarmačotvé vefied cnofti,
bratři, praipr obražomé fřeffanfté bofonalofti,
bratři, Důmyfiní anatelé fro. tajemíttor,
bratří, epmnmont obrancomvépramdy Boží,
bratří, safloužilíbělicí na tinici dně,

bratři, horlioi aivěftomatelé nebeffého poťoje,
bratři, moubři ofrwětiteloročnárodů pofanfthh,
bratři, buĎformní otcomé lidu florvanffého,
bratři, (affarvl učitelovvéotců najfi,
bratři, neunatení rozbatnači miloftiBojih,
bratří, neohrožení fnzatelé pofání,
bratři, pečlivoí léfařoroé Dufit rančnýh,
bratři, ofmicenf můbcomé fajicnifůtw,
bratří, požehnaní Miřiteloroéfrálorvítot áně,
bratři, blažent tomaryfforve apoftolůto,
bratři, oflarvení přatelé Boji,

bratři, blahofavoení dědicové raDofti nebefře,bratří, laffnví orancomé národu fomanffého,
bratři, mocní profebníci u *Bofua,

My břijínici !

J

ipouvyino
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Aly naš £ poznání neboftatfůo a hřihům naffih
přivvěfti ráčil,

Aby nam umění a fily f napramest života uběliti
ráčil,

oby fvětlo fvaté twiry tezi námi mnojiti ráčil,
9by frbce nafie lafřou Sioji pofroětiti račil,
alby myfli nafje nebeffýmí jaboftmi ufflechtiti ráčil,
Aby nó we Stmé užbě fivaté daďhorati račil,
Aby nam 1 protivenfthoiý pomocen býti táčil,
Aby naě m boji © pofuffentmi fititi ráčil,

Aby Fa pravé Horlivofti mezi námi roznitititači

aby záemutty nafje ty raboff bofonalou obratitiračil,
Aby různíce a hodry mezi námi 1wyfořeniti vačií,
Aby naě tfjeďy m jednotu fm. Girhve fatoliďé

f$romažbiti ráčil,
Alby naé bůftojnými tosffiřorvateli pramé rviry učí:

niti ráčil,

Aby náš upřimnými naflebomateli mafií cnofti
učiniti račil,

by nač ob neuroby, hladu a malfy uĎomati tačil,
Aby žimot náš miloftt Siwou promájeti ráčil,
Aby nám fifaftnou bobinfu fmrti připratiti račil,
9by náš m běbictmi (Čhriftowo umvěftiračil,
Aby naš m blafoflamené fpolečeníhot vafle při

jinouti račil,
Aby bufiem ro očiftci miloftito byti račil.

Y

révuningo

Smatt patronorvč naffi ! |
Beranfu Božt,jen [nimáé bři$y věta

Obpujf nam Bane!
Beránfu Boží jenž fnímáš Hřidy fivěta,

vyfihé náš Pane!
Peránfu Boži, jení fnímád břidy fročta

fmiluj fe nab nánti Panel
Wane fmiluj fe nab námi,
Chrifte fmiluj fe nab námi,
SBane fmiluj fe nab nami.
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Ghrifte ujipš náš — Cárifie tonfině nad!
„Dče naš“ — „Jirama8 Maria.“

Šafm. *)

Oamujte ÓofpoDina: nebo jeft Dobrý;
9tebo na tměfy tová mifojrbenfivi Šeho.

Sláma i fraja jejt před obličejem Jeho:
Swatoff a melebnofí tve fivatyní Jeho,

Sprameblnoft jeho 8 nebe tvyhlebla:
Jiweličeno jeft až £ nebi milojrbenftmi Jeho.

Mitofrbenftrvt přijali jjme ob $Hofpobina:
Sláma Jeho tmzefilanab námi.

Eceflal fročtlo a prambu Smou,
Aby nád přimebly na foru (vatou Jeho.

WByfoupenr poflal libu Stwému:
Jnámé učínil nám cefty záfona Eméfo

Wyrvolil nad za běbictoi Srvé,
Aby rvyproftil ob fmrti bufie naffe.

Šáboft frce nafjeho Čal nám:
Cólebem nebejřým nafytil nád.

Sliva Bohu Otci i ©nnu i Dubu fwatému:
Safož byla na počátfu i nvní i mžbydy i na

rvěfťy 1věfutv. Mntei

V. Ovčí $otpobine tváři Crow na nami:
R. Spafeny učiniž naš mwmilofrPenfhoí Eménr!

V. Rezavrhuj náš ob tmaři Smí Golpotine:
R. Ale ropfrmoboĎna8 pro jmeno Swé!

V. Budiž nám Jšane věží mocnou,
R. ©b tmáři nepřítele:

V. Modleme fe za nejmošjjho bijfupa naffeho,

R. Goipobin duchorvej ho, a objimij bo, a blaho
lameného učíň jej na jemi a nerpbárvej
bo ro ruce nepřátel jeho.

*) Jalm tento. jeftatven jeft 3 rojličnýh žalmůto fio.
Krále Daribu.
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. Wobleme fe ja bobrobince naffe:
Rač Bane obplatiti tofjem Dobře činícim nám pro

jmeno vé šivotemměčným. Amen.
. Wobleme fe za tvěrne aemřelé,
. Obpočinuti toččné bejž jim Dane, a fmětlo tvěčné

fivětiž jim.
. Obpočiňtej T to pofoji.

Amen.

„ Wobleme le da fivé nepřitomné bratry ateftry:

. Svaleny učiň flužebnífy froc, Bože můj, boufajicíwmTebe!

Sefili jim Bane pomoc ze fiwatpně,
„ A ze Sionu oftříbej jich.

. Bane royfipó modlitbu mou,
A wolant mé £ Sobě přijů.2D:DPABYA3

Stlodleme fe:

2ffemohoucí měčný Bože, jení ji náš
firze blahoflaivené biffupy a tyznamače Cyrilla
i Methodia mwjednotu pramé miry fřeffanfřepo=
molati račil: uděl, profime, abychom, jejto fe

nonějíji aronofti (památfou) jejichtěffime, tu
diž pro zafluby jejich lávy tvěčné Dofici zas
jloužili.

Bože, jenž břichem rozhněman, pofáním
ale uřojen býrwaš, (hlední ua profby poforného
fibu Smébo a odtmraf metlu [pramweblimého bněrmvu
Siveho, fterouž jíme zajloužili firze hříchy uaffe.

Japal ohněm fimatéhoDu$a lebmí a frdce

nafje Gofpobine, abychom Sobě nepofforněným
tělem floužíli a čiftým frdcem fe zalibili.

Rervyflormué milofrdenftwi Zmé $ofpodine
faffamě nám profaž a naš i ode mfjeh bři=
dům fproft, i od zaflonženvh pofnt myfivobvĎ.
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Číny naffe, profime $ofpobine, miloftí
Smou přebhazej a pomoci Smou promoĎ, aby
mfjecďy nafje modlitby a činy ob Tebe toždydy
fe počinaly a Tebou počaté fe cti a mále
£we fe ffonamaly.

VBífemohoucí, měčný Bože, fimiluj fe nad

ošeonítem Srmým nejvyšfjím paftýřem nafitm,
9., (prarmuj bo podle bobrotimoftí Smé po ceftah
ěčného (pafení, aby 8 pomocí Zmou, což fe
Sobě libí, myhledamal a še mfji fnažnoftí my
fonamal.

O Boje mfjeh měrných Stovořiteli a By=
fupiteli, dufiem finžebnífino a Nužebnic Snyd,
ftere 3 tohoto fměta obejjly a očeřátvajíměčného
pofoje, odpufitění tofjecd břícdům rač bati, aby
čehož fi rožbucy jádaly, flitormání meho po
forupmí prodbami dojití mohly.

O Bože, Úterý napratouječ bloudicí a roj
ptolené Ibromažduječ m jednotu, tylej, profime
sZebe, miloft jednomyfInofti do frdci (1du Srmeho,
aby fficí, vdřeťíjefe roztráty, 8 pravým
Sme Gírfme paftýřem fe fpojili a Tobě dů
ftojně floužiti mobli.

Vfemoboucí a milofrdný Bože, Eternšto

ji pofolent [idffčmu proftředly £ fpajent a dary
šivota ěčného uděliti ráčil: (hlédní miloftivě
na ná tužebníťy Srmě a zahomej duffe, Čteréž
jit ftroořil, aby při poflední hodince bez pojfrorny
břídbu od aujelů fmatých předftameny bpti mohly
Tobě Stmořiteli fivému.

28 ffemohouct ěčný Bože, jenž nab žiropmí
a mrtoómí pantjed a nade wfjemí fe flito
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matvaě, fteré mwpramé míře a ffutcih za fivé
uznáraě : ble, my č poťorně profime, aby,
za fterč jíme prosby wylévati umínili a ftere
buď nynějíjí mwěfjefitě to těle zbržuje aneb bu

douci již od těla ivyfivobozené přijal: (frze při
mluwu tofjechzv Srmatnd 3 dobroty a ui:
LoftiTé rfjech hříchuov odpufitění dojiti
mohli. Sťrze Pana nafeho Šežifle Chrifta
Syna Zmého, jenž 8 Zebon ži jeft a fraluje
r jednotěDuba fivatého na měfy toěfim. 2m.

Wěodlitba za obecné potřeby a duležitofři
celébo fřefťanfiva.

V. Orobujte za nád, „fvatý Čyrille a Derhodčji !
R. Abychom hobní učinění boli zaflibent Ghriftových,

Stlobleme fe:

Vffemohouci, ěčun nebejhh Otče! vačiž
očíma nefutruého mifofrdeufhviSmébo fhlednouti
na firaff a bíbu Sob mwěrným,za ÚteréžTivuj
jednorozený Syn naš mily Ran a Spafitel
Seziš Chrifiné, přifjed na tento fivět, neodpo:
rotval m vuce hřifinifům fe dati a Sivon nejs
dražíjí frero na dřemě fříže tovliti. Wačij od
nad miloftimě odroratiti zafloužený treft, při
tomně i budoňcí uebezpečenftrvi, fifodlitoa 1zpurná
protimenftwi, toalečné přípramy, Drahotn, es
moce a trudlivé a fmutné čajy. Račiž ofivi
fiti a pofilníti tve toffent dobrém faždou du

domu i fimětífou wrdnofi, aby mífecťo ředilí a
(pramomali, cožby fe Zmé Božířé cti a £ na
fen fpafenr, Č cbecnémmupofoji a prolpěffeu
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fin Tvé fivaté Girfive bodití fe mohlo. — ©
Bože! miloiníče roťoje, uděl nám pravou fje:
Dnocenot u míře beze tvfjedh roztržeř a rozdmvjo:
toání; zapal m udé vheň Své (affy a dej nam
lačněti a žizněti wffelifon fpramedluvft, abychom
jafojto poflufint fynomé mwživotě a fmrti Tobě
fe Gbit mohli. Pří tom Zebe profime za naffe
přately 1 nepřátely, za zbratvé ( nemocné, za
roffecfu bídné a uuzné fřefrany, za jivé 1 za
mrtvé,

Stonečně Zobě poroučiíme wfieďfo nafje či
nění a nečinění, žiot nač 1 nafji fmrt. 'iros
pujč, abychom Tmwé milofii účajtní byli zde na
zemi a pať tant 6e tvffemi tvprvolenci 1 tvěčné
radojti a tv blahoflarvenjtmi Žebe biváliti a mele:
iti mobři.—

Rač nám to dati GHofpodine Otče nebejřu,
jErzeJežtfje Chrijla, Sicho miléhoSyna Pána
a Syafitele nafjeho, fterů 8 Tebou i 8 Ducden
fivatýní roroný Bůh živ jet a fraluje na měťy
věfum. Amen.

V. Bojleš náš mwffemofoucta miloje?ný Gojpobin.
R. Amen.
V. A Dujfe měrnýd zanřelýíh oDpociůte tv pofoji.
R. A jměrlo oěčné fivětíj fint.

„Ztče nae“ a „Adrmoné BMaria,“
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Nejstarší

Píseň církevní.
Gospodi pomiluj ny, Hospodine, ulituj nás,

Jesu Christe, pomiluj ny, Jesu Christe, ulituj nás,
Ty spase všěgo míra, Spasiteli všeho světa,
Spasiš ny i uslyši, Spasiž nás i uslyšiž,
Gospodi, glasy naše! Hospodine, hlasy naše!DajnamvšemGospodi© DejnámvšemHospodine
Žízň a mír v zemi. Hojnost, pokoj v naší zemi,

Krleš, Krleš, Krleš ! Kyrie cleison !

*) Krátká i významná tato píseň slušně pokládá se za vzá—
cnou nejstarší památkn křesťanského náboženství v Če
chach a nu Moravě. Myslíť se a to nikoli bez důvodů,
že buďto od samých prvních víry svaté apostolův, CyrillaiMethodia,nebodnejstaršíchučeníkůvjejich| po
chází. Za tou příčinou klade se též v této sbírce naší
a sice v dřevní i novější formě své,



Písně a básně
k svatému Cyrillu a Methodiu.

Cyrille a Methoději,
Naši patronové!
Děti vaše ajhlc pějí,
Vám dnes písně nové.
(Orodujte, opatrujle,
U národu strážně stůjte,
O svatí Otcové.)

Slávou, ctí a důstojnosti
Vy jste pomítnuli,
Ve Vaší se útrobností
Vyšší touhy dmuly.
(Orodujte, opatrujte,
U národu strážně stůjte,
O svatí Otcové.)

Svatý Cyrill skonal svatě
Ještě v samém Římě,
S prosbou, Methoději, na lě
Vložil celé břímě.
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(Orodujte, opalrujte,
U národu strážně stůjte
O svatí Otcové!

V jednu jsle se žádost shodli —
Spasit lidské krmeny,
Aby hříchů. bludů modly
Byly vymýlčny.
(Orodujte, opalrujle,
U národu strážně slůjte,
O svatí Otcové)

Ochotně jste k nám se brali
Z dálky od východu,
Byste Christa zvěstovali
Slovanskému rodu.
(Orodujte, opatrujle,
U národu strážně stůjte,
O svalí Otrové!)

Zlý duch zbudil kruté soky,
Aby lhali v Římě,
Ze jsou všecky vaše kroky
Spalné víry símě.
(Orodujle, opatrujle,
U národu slrážně stůjte,
O svatí Olcové!)

Dokázali jsle však zcela
Před církevní hlavou,
Ze jen závisť zlobu sela
Na nábožnosťf pravou.
(Orodujle, opatrujte,
U národu strážně stůjle,
O svatí Otcovél)
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Ty jsi ještě dlouho vodil
Christu Moravany,
Po celé jsi vlasti chodil,
Stavěls Bohu stany.
(Orodujle, opatrujte,
U rodu strážně slůjle,
O svatí Otcové

A když přišlo umírali
Tobě v svatém klidu,
Jal ses vroucně požehnati
Všemu svému lidu.
(Orodujte, opatrujte,
U národu strážně slůjle,
O svatí Otcové !)

Všechen národ pláče, kvíli
Ve smutnou tu dobu,
Sotva jemu stačí síly
Nést tvé tělo k hrobu.
(Orodujte, opatrujte,
U národu strážně slůjte,
O svatí Olcové!)

Chvála vám a sláva vroucí,
Svalí patronové,
Lid vám v lásce nelhynoucí
Vzdává díky nové.
(Orodujte, opatrujle,
U národu strážně stůjte,
O svatí Otcové!)

Proste u božského trůnu
Vděčné za Slovany,
Aby zašly v našem lůnu
Nevěrecké hany.
(Orodujle, opatrujte,
U národu strážně stůjle,
O svatř Olcové!)

14
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Na světě nám vyžádejte
Rozkvět svatých cností,
Ve smrti nám objednejte
Průvod do věčnosti.
(Orodujte, opatrujte,
U národu strážně stůjte, ©
O svatí Otcové ')

B. M. Kulda.

Otce světla zvelebujme
Moravané v dnešní den,

Za dar víry poděkujme,
Jenž byl otcům udělen;

Bůh nás z milosti jen pouhé
Ze slepoty vyrval dlouhé.

Viděl předkův bludné cesty,
Viděl jejich temnotu,

Poslal svaté blahověsty,
By je vedli v jasnotu.

Bratří přišli na Moravu,
Donesli jim Boží stravu.

Tajemství jim oznámili
Pověčného života,

Christa Pána ohlásili,
Jenž jest věčná dobrota;

Učili nás Boha znáti,
V pravdě svalé věrně stáli.

S ochotnoslí svatí kněží
Věnují sc úřadu,

Hřívnou Bohem danou těži
K duší našich omladu.

Na Moravě modly klesly,
Rodiny se k Církvi nesly.
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Jimi nové rájské světlo
V národě se rozžehlo,

Pohanstvo, co zem tu hněllo,
Duchu jejich podlehlo.

Christu lid náš krátkým časem
Získali svým mocným hlasem.

Protož Tobě díky vroucí,
Věčný Bože, vzdáváme;

Kvítka úcty nevadnoucí
Patronům svým skládáme.

Radostnými chvaloplesy
Zaznívají hory, lesy.

Svatých bratří lásku, ducha
Račiž naším kněžím dáť,

Aby mnohých duše hluchá
K svatbě Tvé se dala zvát.

Chraň nám v pokoji a v míru
Samospasnou v Chrisla víru.

Vy pak svalí palronové,
Methoději, Cyrille,

Hajte v každé době nové
Osení to spanilé ;

Vyplemeňte vady, bludy
Ve slovanských rodech všudy,

Proste, aby jedna matka
Všecky kmeny spojila,

Aby nebes manna sladká
Rány duše zhojila;

Slovanův by celé tělo
Jedné víry ducha mělo.

Nechať u nás dobré skutky
Znakem pravé víry jsou,

14*
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Nikdy úlok dábla prudký
Neuškoď nám zlobou svou;

Po té pouli v zemské vlasli
Uveďte nás v rajské slasti.

B. M. Kulda.

Splyňte slovanští vy jazykové
V jeden souzvuk, v jeden slavný ples,

Naši svatí duchovní Otcové
Předmětem jsou vroucí úcty dnes.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!

Po mnohých lam prácech v uecbi mále
Patronové, milý, blažný byl,

Odtud na zem naši sesíláte
Požchnání své a rájský klid.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu:

Z řeckých krajin do našich jste vlastí
V devátém se věku vydali,

Nebáli jste nižádných se strasti,
Synův zlracených jste hledali.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!

Otcům naším hlásali jsle slova,
Z kterých život věčný vykvít“,

Po vás národ pravou víru chová,
Z nitra svého bludy: vymílá.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!

Lid náš modloslužbě zaprodaný
Pravému se Bohu pokořil;
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Oltář lichým bůžkům zbudovaný
Jeden po druhém se rozbořil.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu:

Cvičili jsle mládež v pobožnosti,
Také v milém školním umění,

Poznávula vámi ceslu cnosli,
K věčnému jenž vede spasení.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu.

Vaše mysl zbožná, roztomilá
Nátskem a zlobou nemdlcla,

An vás nešlechetnosl zdivočilá
V povinnostech těžkých zkoušela,

Vznes se duše nad oblohu
Vzdávej diky Bohu!

Vyť jste mezi sebou rozdělili
Věrně prácesvého úřadu,

Svatým jednáním jste odekryli
Salby nepřátelských úkladů.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!

Po veliké práci kosli svoje
Složili jste různo od sebe.

Alc duše vaše do pokoje
Byly spolu vzaly na nebe.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohul

V nebi slalně za nás orodujte,
Noste k trunu prosby spanilé,

V každé bídě strážně u nás slujle,
Svatý Methoději, Cyrille'

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!
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Vyť jste jako anjelové Boží
Otcům dali správu pokoje,

Vyplemeňte nesvornosti hloží,
Smiřte odloučencův rozbroje.

Vznes se duše nad oblohu,
Vzdávej díky Bohu!

Naše vděčná láska nepřestane
Nikdy k Bohu plápolať i k vám,

Ó kéž v poslední jen dobu vane
Duch váš s nebeského sidla k nám,

Pak se vznese nad oblohu
Sťastná duše k Bohu.

+ Joscf Holásek, farářv Blansku.

IV.

Moravané plésejme,
Hospodinu zpívejme,
Methodia, Cyrilla
Otcům našim vysílá.

Z Velehradu slavného
Slunko Boha živého
Světlo blahé rozlívá,
Národ slastí nabývá.

Sláva vám, vy rekové,
Naši blahověstové'
Moravy tvář pohanskou
Změnili jste v křesťanskou.

Vládla námi mrákotla,
Hrozná duše temnota,
Světla jste nám podali,
Bychom Christa poznali.

Od tisíce od roků
Z rájských pijem potoků,
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Nádob zatím ubývá,
Z nichž nám spása vyplývá.

Svatí, proste Pána žní,
Voláme my nehodní,
Aby četní dělníci
Byli v jeho vinici.

Ústavu by požehnal,
Jenž by hojnost kněží dal,
Kněží zbožných, horlivých,
O spasení pečlivých.

DuchemBoromeové,
SrdcemAloysiové,
Dic vašeho návodu
Nechaf slouží národu.

Dědictví z vás zplozené
Mějtež odporučené,
Váš duch ať ho ovládá,
Morava jim omladá.

Pobratřené národy,
Jenž pijí z kalné vody,
Ať se k zdroji navrátí,
Ten je Církev pramátli.

Katolické jednoty,
Dítky vaší pěstoty,
Prínduv vašich hledají,
Kéž jich vždy nalézají.

Amen, staň se, Bože náš!
Jenž Svou čeleď v lásce máš,
Dej, by v nebi Cyrilla
S Methodiem spatřila.

Jan Soukop.
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V

Bratří svatí ze Soluna,
Kvítka vonná s nebes lůna,
Cyrille náš — s Methodějem,
Proste za nás, — jižlo pějem:

„Kyrie eleison!“

Vás Bůh Slovanskému rodu
Z dálky poslal od východu:
Vy jste starce — vy jste děti
Naučili — k Bohu pěti:

„Kyrie eleison!“é

Nám jste dali slovo Boží,
Víry pravé drahé zboží:
Slovem, činem — národ celý
Získali jste — Spasiteli! —

„Kyrie eleison!“

Zmařili jste vodou křestnou
Ďábla mocnost zlopověstnou,
Vámi rychle — zašly všudý
Zvlastí naších — klam i bludy.

„Kyrie eleison!“

Nám vy vzorem aposlolů
Podali chléb s nebes stolu;
Na zemi jste — mezi námi
Zbudovali — Bohu chrámy.

„kyrie cieison !“

Z lásky svalé život celý
Péči o náš rod jste měli:
Na nebi teď — v blaženosti
Vyžádejte — nám milost.

„Kyrie eleison!“

Proste za nás Hospodina,
Af pro milost Svého Syna
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Ráčí dáli — svému rodu
Víry, lásky — svatou shodu.

„Kyrie eleison'“

Proste za nás u Ježíše.
ACjsme hodní Jeho říše:
V světa tísni — každou chvíli
Af je s námi — u nás sílí.

„kyrie eleison'!é

Proste za nás Ducha Páně,
S námi ať jest, Církev chráně,
Jednotou ať — lásky, víry
Spojí s nebem — svět ten šírý.

„Kvrie eleison!“

Proste za nás v nebes říši,
Jistě Bůh vás neoslyší:
Bude s námi — v každé době,
Po smrti nás — přijme k Sobě.

„Kyrie eleison !“
Vúclav Ste.

v
Hvězdy dvě se z východu
Berou v svalém průvodu.

To jdou blahou
Bratří snahou

K Slovanskému národu.

Kady jdou, mře mrákota.
Světlo jasné bleskotá,

A kraj celý
Ze sna bdělý

K blahu vslává živola.

Vláda zla již umírá,
Pravda žezlo prostírá,
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Nad Slovany
Vyhlídaný

Se Boží ráj otvírá.

Duha lásky Boží pní,
Manna rájské slasti mží,

Krásou skvoucí
Nevadnoucí

S Ulijí se růže rdí.

O vy bratří přesvatí,
V pláči jest nám volali,

Af ráj čírý
Svaté víry

Nikdy nám se neztratí.

Orodujte u Boha,
Af se vzdálí inátoha,

Vždy ať v kráse
Zaskvívá se

Nad Slovany obloha.

Starodávná poroba,
Nesvornosti hanoba

Národ plíhá
A nás stíhá

Jako zhoubná choroba.

Zlomte svodnou osnovu
Těchto nectných okovů,

Stvořtež pevnou
V lásce zjevnou

U Slovaniv obnovu.
Fr. Sušil.

VI.
(Zpívá se jako: „Hvězdy dvě se z východu“

Cyrill, Method putuji,
Na Moravu vstupují,
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Nebes páskou,
Blažnou láskou

Rod náš s Christem slučují.

Z Velehradu rok co rok
Do vlasli svůj nesou krok,

Kam zrak vidí,
Hned se klidí

Před svatými každý sok.

Špatné modly pohanů
Odhazují na stranu;

Perun zvadá,
Rádhost, Lada

Následují Moranu.

Bratří pro své úkoly
Pamatují na školy,

Svalé zpěvy,
Nové zjev

V mnohých chrámech hlaholí.

Hyne blud a ducha strasf,
Pěkně zkvílá milá vlasť,

Každé ráně
Mocí Páně

Chystá lék se již a masf.

Do Říma se vybrali,
Přísný počet skládali,

Že ne bludy,
Ale všudy

Ryzou víru hlásali.

Cyrill tamto umírá,
Method pak se ubírá

K Velehradu,
Svému sadu,

Jenž mu náruč otvírá.
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Když se u nás seslaral,
Slovanské nám písmo dal,

Potom v Pánu
K nebes stánu

hk odplatě se věčné bral.

Bratří v rájské výsosli,
Vy jsle naší radostí,

Za nás prosle,
A nám noste

Přežádoucích miloslí.

Uhrista budem inilovaf,
Vsecky cnosti pěslovaf,

Bychom s vámi
Nad hvězdami

Mohli se kdys radovaf.
Dr. Jan Bílý.

VEN.

Dal se na pouť svělem
Anjel rychlým letem.

Potkal v světa bráně
Cyrill posla Páně.

Smím-=li já se ptáli.
Kam se hodláš bráli?

„Jsem já anje! trestu,
Vážím na zem cestu“

A co odlad slýchás,
Ze tak rychle spícháš ?

„Slovan zle lam činí,
Celý svět ho viní“

„Odříká se z příma
Skály Církve — Říma.“
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„Cirkvi svaté laje,
K pomstě Boží zraje.“

Vrať se posle domů,
Nelze býti tomu.

Snad jen nepřátelé
O něm lhou to směle.

„A on v skutku hřoší,
Peklo vzdorem těší.“

Cyrillem já sluji,
Lid ten opatruji.

Budu prosif Pána,
By mu milost dána.

Zas se k Církvi vrátí,
Pozná, že jest máti.

Fr. Sušil.

IX.

Vzhůru bratří katolíci,
Christa, rodu milovníci:
Dejme v svalém zápalu
Průchod srdce návalu.

Cyrille a Methoději,
Dej af bratří k Církvi spějí,
Urychletež hodiny
K spáse celé rodiny.

Jedna jenom pravda jesli,
Která k nebi cestu klestí,
Cesta talo Christus sám,
Proto zavzni celý chrám:

Cyrille a Melhoději a £. d.
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Pravil Ježíš — pravda stálá :
„Petře, ty jsi Církve skála,
Kromě tvého základu
Není věčných pokladů.“

Cyrille a Methoději a L. d.

Jenom Petr klíče béře,
Olevírá nehes dvéře,
Kdo se jeho odříká,
Sám si slávu zamyká.

Cyrille a Methoději a t. d.

V Římě Petrův stolec slojí,
Tam Bůh svělu spásu strojí,
Odtud brána života
Bezpečně se bleskotá.

Cyrille a Methoději a 1. d.

Christus volal za nás k Utci:
„Zachovej je svalou mocí,
Af jsou jak my v jednotě,
By se octli v živolč.,„

Cyrille a Metkoději a t. d.

Byly ondy věky zlaté,
Bratr bratra v lůsce svalé
U oltáře políbil,
Církvi věrnost zaslibil.

Cyrille a Methoději a I. d.

Běda, již nás dělí stráně,
Roztrženo roucho Páně,
Bratří matku zradili,
K macoše jsou zbloudili.

Cyrille a Methoději a t. d.

Opustili pramen živý,
Z kalu vůží nápoj divý,
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Odtud duší choroby;
Proto pějme z útroby:

Cyrille a Methoději a L. d.

Matka dnem i nocí kvílí.
Marně truchlí po tu chvíli,
Nebes pomoc vyzývá,
K patronům se modlívá :

Cyrille a Methoději a t. d.

Ježíši, Ty's pastýř duší,
Slovo Tvé nechť bludy zruší,
Uveď ovce zbloudilé
K pramaleři rozmilé.

Cyrille a Methoději a l. d.

Maria, Ty hvězdo světlá,
Pros, by Církev znova zkveltla,
Pak Tě věčně na nebi
Všechen rod náš zvelebí.

Cyrille a Methoději a t. d.
Jan Soukop.

X.

Bože věčný, nebes králi,
Dárce všeho života,

Světla Tvého z tajné dáli
Záře na zem bleskotá.

Kdož Tě dosti vynachválí ?
Bytnost Tvá jest dobrota.

Slovanského strasti rodu
Vida v nebes koinnatě,

Kterak z vraha zlého svodu
Spěje k věčné zátratě:

Poslals bratry od východu
Kázat o Své podstatě.
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Řekové to byli vírou,
Nepohnuti v pcřeji;

Sledovali stejnou mírou
Tvojich, Pane, šlépějí:

Víru pravou, lásku čírou
Kázali nám 5 nádějí.

Kde poušť divá dříve lnětla,
Tamlo ráj teď vzešel nám;

Blahost nebes u nás zkvělla,
Slkčný povstal víry chrám;

Přešla noc, blesk Tvého světla
Vládnul v zemi sám a sám.

Bylif zvukem Tvoji trouby,
Zněly v milém ohlasu ;

Dyli proudy Tvojích hloubí,
Tekly v svatém zápasu ;

V nich's nám vzdělal předmět chlouby,
Věčnou vlasli okrasu.

Slunkem z jara jeden svítil,
Když zem kvítím zásobí;

Národ jenom v krátku cítil
Blahost jeho působy,

Přec se všechen Bohem vznítil
Zbaven byv zlé poroby.

Slunkem v létě svítil druhý,
Prodlilf déle v prosvitu,

Zářil leskem blahé duhy
Na otčiny blankytu;

Aj, tvář měly sady, luhy
Plodem rajským okrytu.

Sláva Tobě nebes Panc.
es je poslal v naši vlasf,

Vnitro naše díkem plane,
Odňal jsi s nás věčnoustrasť;



329

Důkazem lo věčným stane,
Že lid spasiť je Tvá slast.

Zachovej nám v stálém jaru
Víru svou až do skonu,

Zbav nás všeho zlého zmaru,
Sejmi všechnu úhonu;

Užívaf dej víry daru
K ctností svatých výkonu.

O slyš, Pane, na svém tůně
Tyto díkův hlaholy,

Rozžehní nám v duše lůně
Lásky svaté plápoly,

Pak nás jak dým sladké vůně
Přijmi v nebes zástolí.

Fr. Sušil.

NI.

Zavílejle svatí bratří!
Národ celý na vás palří

Na svíce jak na jasné.
Nevyvážná vaše víru,
Láska vaše bohočírá

V pamět: nám nezhasne.

Jako inoudři stavitelé
Vystavěli jste chrám skvěle

Slovanskému národu;
Pro chrám tento víry svaté
Srdce vaše láskou vzňaté

Podniklo vši nehodu.
+

Než jste přišli, byl mrak v zemi,
Nad Slovany nade všemi

Rozvládla se mrákola:
S vámi přišla blahost světla,
Vámi kvítka hbě zkvetla

Posválného života.
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Vy jste praví naši ot ci,
Vy jste blaze z Boží moci

Zrodili nás pro Boha.
Sňali jste nám pouta těsná,
Aby vstala jednou ze sna

Duše naše ubohá.

O vy hvězdy jasně skvoucí,
Na náš národ na prahnoucí

Roňte svatou osvětu!
Z mysli naší tmu zlou smefte,
Símě Boží u nás veďte

K radoslnému výkvětu.

Vytrhněte hříchův koukol,
Aby shvěl váš svatý oukol

Nebeskou se zásobou.
Vyžádejte Páně milost,
Aby pravá k Bohu čilost

Vládla každou útrobou.

Pastýřové dobří naší!
Na váš lid aj, zevšad straší

Svaliti sc záhuba.
Vystrojte se pro nás k boji,
AT již u nás neobstojí

Vraha zlého výchluba.

Dánijste nám Bohemvstrážce,
Půjčujle se ve vší lásce

Naší mnohé potřebě.
Na zemi nás střezte stálo,
Po smrti nás k nebes krále

Doprovoďte velebě.

Christe Jesu, slyš jich prosbu!
Odžeň pro ně všechnu hrozbu,

Jenž se vztěká proti nám.
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Pro ně nám dej v clnosli zkvítať,
Aby mohli někdy vílaf

V pověčné nás slávy chrám.
F. Sušil.

XII.

(Nápěv v Mor. národních pisních od Fr. Sušila, číslo 19.)

Moravo, Moravol nebohá má vlasti,
Jak jsi dlouho vázla v pohanské té pasti!

Až dvě hvězdy krásné tobě nebe skytlo,
Za kterými slunce svaté víry svitlo.

Cyrill, Melhod, bratří k nám se ubírají,
Hojné jim žně u nás na Moravě zrají.

K Velehradu spějí — královskému městu,
Otvírá lid srdce, oni k nebi cestu.

Boří se již modly, zvedají se chrámy,
Na oltářích v chlebě přebývá Bůh s námi.

Lid náš slouchá, žasne, cílí ve své hrudi,
Ze jich zpěvem nová lahodnost se budí.

Slovanský kraj šírý jak ráj poomládá,
Zavítá v něm pravdy, clnosti svaté vláda.

Ach! že nekvetou nám bez trní zde růže,
e ctnost na pozemsku v bojích jen se zmůže.

Na svalé se lajmo krutá zrada kuje,
Slovanský jich obřad sokům bludem sluje.

Žaloby sc na ně k Římu vlekou proudem,
Rím však nechce náhlým uškodit jim soudem.
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Katolictva Otec bratry k soudu volá
Tam se objevila sokův lež jen holá.

Bratří ve své víře bez úhony stáli,
Slovanský jich obřad papež vděčně chválí.

Cyrill zatím v kápi se světem se loučí,
Bratru svému stádce vroucně odporoučí.

Ten hned bez oddechu k Moravavum spíchá,
Zatím pod těrchou vlast nepřátelů vzdychá.

Zas tu llásá, učí, k mládi láskou jatý,
Dává u překladu celý zákon svatý.

Kolikráte ještě stavný Řím ho vílá,
A zas Morava mu vděčnou úctu skýtá.

AŽ pak mnohou prací útlé zvadlo tělo,
S lůžka nástupníka volení se dělo.

Na to pastýř svatý ticho usnul v Pánu,
Jelo duše vzlella k nebeskému stlánu.

Orodujte za nás, velcí bratří svatí,
Darové af vaši nejsou od nás vzati.

Zůslanou nám v lásce našich olcův mravy,
Od Christa a Církve nic nás neodstaví.

Dr. Jan Bílý.

AH.
(Nápěv viz v Mor. pís. čislo 4.) *)

Apostolé naši, bratří milí,
Jací jste vy svatí muži byli!

*) Báseň tu přodnášelo pachole ve schůzce jednoty katolické
v Ivančicích na slavnost sv. Cyrilla a Methodia 1854.
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Život váš byl Boží zázrak jasný,
Nade všecky světd zvuky hlasný!

Vřelou touhou práhla duše vaše
Pravdě Boží učit předky naše.

Ejhle sysí, toto jaré kvítko,
Slovanské dnes věnuje Vám dílko!

Na horách lam roste ono právě,
Kde se modly kořily vám v trávě.

Svalovít a Perun, Radhost s Ladou
S hanbou již se z duší otcův kradou. —

Ale, ale — rač nás Pán Buh chránit —
Nové modly nedají si brániť.

Svatí bratří, apoštolé mmlí,
Vyproste všem ctitelům svým síly |

Aby sťali bleskem vaší slávy
Nových bůžkův nepočetné hlavy.

Ach ten národ, jejž jste milovali,
Pro nějž jsle se všeho svěla vzdali!

Nezakotvil posud víry v skále,
Kam jste vy jej uváděli stále.

Proto k vám se denně utíkáme,
A vás vroucně prosit uvykáme.

Za náš národ orodujte, drazí!
Jenž se v nízkém svěla prachu plazí.

Tomás Procházka.
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Sv. Cyrill pachole.

Noc své žezlo rozprostírá,
Kouzlí ráje vidinné,

Tvor se každý poubírá
V krajiny ty hostinné.

Bdí jen Cyrill pacholíček,
Sen se netkne jeho víček.

Vroucně on se k Bohu modlí
O posvátnou o milost,

Aby v blahu, v nepohodlí
Poslán byl mu strážný host;

„Dej mi Pane toho vůdce,
Abych zdolal v každé půtce.“

Aj! tu slítá od blankytu
Trojlist krásy nezřené,

Rozplývá se v celém bytu
Světlo vůkol růženné.

Cyrill zvedá divem oči,
An tré panen k něinu kročí.

„Jsmeť my dcery tohoOlce,
. Jehož věčná dobrota;
Zádals sobě za průvodce

Anjela v pouť života.
Pán nás poslal v této době,
By's z nás obral jednu sobě.“

Pacholík se na ně dívá
S tváří studem zardělou,

K té i oné láskou splývá,
A dlí s touhou nesmělou;

AŽ pak v posled duše mladá
Před Moudrostí k nohoum padá.

„Tebe sličná volím, tebe,
Ty mně bývej vůdkyní,

Ukazuj mi cestu v nebe,
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Ostráhej mne v nevině.
Ó nech vroucí duše moje
Napájí sc z tvého zdroje !“

Odtad moudrost zamiloval,
Jí se celý zasvětil,

Mnoho krajin proputoval,
Víru Páně rozvělil;

AŽ i přistav na Moravu
Hlásal moudrost ctného mravu.

Moravo, má vlasti drahá,
Kterak chováš poklad ten?

Nevyvážný pramen blaha
V pokladě tom uložen.

S milostí ho pěstuj vroucí,
Koruny ať dojdeš skvoucí.

Fr. Sušil.

Žalostnici.

Proč se kvítí slzou rosíš,
Po kom ty to smutek nosíš ?

„Zlá mi touha věje v hrudí,
Slzy ty mi na tvář pudí.“

Moravo, ty milý toku,
Co tak vzdycháš v každém kroku ?

„Bolest ostrá hruď mi bodá,
Proto se mi kalí voda.“

Lípo sladká, co tak šumíš,
Vždyť ty smutku nerozumíš?

„Do vlasti se do veškeré
Přehluboké hoře dere.“
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„Já jsone svatá lidu lomu
Zřít mám na lu na pohromu?“

Odkad vánku, odkad věješ,
A kam takto rychle spěješ?

„A já věji od západu
A tam spěji k Velehradu.“

„Přijde mi tvář svatou chladif,
Vůni z ráje pro ni kadiť.“

A kdo tvář la svatá jestif,
Již tak něžně hodláš pěstiť?

„K Methoději letím v spěchu,
Poslední mu nesu těchu.“

Anjele, ty posle Páně,
Kam se neseš s nebes báně“?

„Vyprovodit k nebes těchám
Methoděje duši spěchám.“

„Nad blankyl se ona zvedne,
K nadnebeským slastem sedne.“

Ach tož předce ten muž Boží
Na smrtelném leží loži!?

Již ten anjel již tam stojí,
Duši s sebou vzíti strojí.

Ach ty svatý Methoději,
Jak se slzy pro tě lejí!

Lípa, řeka, vzduch i kvítí
Pro tebe se v smutek řítí.
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Všecko pro tě v pláče klesá,
Anjel jenom z tebe plesá.

Ach že více posud nebe,
Než lid tento hledá tebe!

Ten tvůj národ, jemuž's kůzal,
Pouty hříchův zas se svázal.

Cizým tobě, cizým sobě,
Cizým Bohu jest v té době.

A tys jeho kotva pevná,
Záře jeho milojevná.

O pojď s nebe, pojď k nám znovu,
Oprosť lid ten od okovů!

Spoj nás všecky v spolek jeden,
Jenžby Bohem byl vždy veden.

Fr. Sušil.

Smrt sv. Cyrilla.

Svalý Cyrill leží sklíčen v Římě,
Neduhu jej obtěžuje břímě.

A ten neduh ho jak kamen tíží,
S neduhem tím smrt se k němu blíží.

Blesk-li to tak jasně zamihotal,
Slavík-li to sladko zaštěhotal ?

Nezablesknul blesk to na blankytu,
Nezasvistnul slavík v sladkém cilu.

Zableskla lo záře s nebes výše,
V záři stoupil anjel Páně tiše.

A tu ssloupiv k Cyrillově loži
Věstil jemu tajnou radu Boží.

15



Věstil radu, jakou Bůh s ním chová,
Nepromluvil ale při tom slova.

K nebi kynul, perutéma šuměl,
Svatý Cyrill dobře porozuměl.

Porozuměl a hned zpíval v slasti
O své pouti do nebeské vlasti:

„Vejdu Pane, vejdu do Tvých dvorů,
Obcovati budu svatých sboru.

Plesej duše, plesej duše moje,
Otevře ti komnaty Pán svoje.“

Nechyslá se vojín k zlénu boji,
Cyrill svatý ke smrti sc strojí.

Smrt mu sladká, čeká na ni v plese,
Ale trudem o svůj národ hne se.

A ta bláha, vzešlá jeho zraku,
Ukrývá se do žalostných raků.

Obrací se k bratru Melhodovi,
Bratrskými vylévá sc slovy.

Jako padá z kvítí rosa hustá,
Line řeč se z Cyrillova ústa.

„Vím že, bratře, po svém kraji toužíš,
An se vrahův nepřátelstvím soužíš.

Bratře milý, netuž po svém kraji,
Na Moravě pro lě líchy zrají.

Na nebeském jsme my na úkolu
Pracovali posaváde spolu.
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Aj, já nyní padám na té líše,
O jdi bratře do Moravské říše!

Láskou zbožnou hoří tam hruď mnohů,
Jdi k nim z lásky předobrého Boha,

Dokonej to dílo započaté,
Připrav Pánu tamto sládo svaté.“

A to praví z celé duše vroucí,
AŽ mu srdce přestávalo tlouci

Šíp to nejde v srdce vojínovo,
Ve hruď bratra bratrovo jde slovo.

Proniknul jsa s přísahou mu praví,
Ze se k dílu vrátí do Moravy.

Radosti se Cyrill k němu kloní,
Líbaje ho slzy slasti roní.

A pak objav přítomné své žáky
Prosbu k Bohu praví plnou čáky.

„Pane Bože, slyš mne na nebesou,
Prosby moje nechť se k Tobě nesou.

Nechť Tvé oči na Slovanech prodlí,
By se nevzňal nikdy v nich blud podlý.

Jak to slunko na nebesích svílí,
Nepřestávej Církev v nich se skvíti.

Dej jim v Římě ctíti Církve hlavu,
Dej jim v svatém prokvétali mravu.“

Ne tak labuť při svém skonu pěje,
Jak se prosba jemu s ústou leje.

A jak slunko padá za obzorem,
Tak se loučí Cyrill s učnův sborem.

15*



A jak rosa po západu plyne,
Tak se z očí učnův slza line.

Pochovali v Římě jeho kosti,
Klementův chrám jeho zbytky hoslí.

Fr. Sušil.

Smrt sv. Cyrilla v Rimě,

(Dle obrazu Hellichova vydaného Dčdictvím sv.
Cyrilla a Methodia.)

Přístup Moravěnko, přistup blíže,
Viz, jak Apostol tvůj umírá;

Cyrill, jenž ti kázal blaho kříže,
Na věčnost sc tiše ubírá.

Poslušen jsa hlasu papežova
K Rímu radostivě puloval,

Skvělý důkaz dala jeho slova,
Ryzosl víry vždy že zachoval.

S bratren Methadicm milým spolu
K Petrově se skále dostavil,

Tam však k Moravanů věrných bolu
Jeho duch se k hvězdám odplavil.

Ajhle lože, na němž télo klesá
Na Moravské roli zhubcné!

Cyrill nenaříká, ale plesů,
Blížíť sc mu slasti toužené. —

Zdřímna jedné doby spatřil Christa,
An mu kyne tváří milostnou ;

Poznal, že mu není tuto místa,
Že již skoná dráhu žalostnou.
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Proto svolal vůkol lože svého
Bratra, učeníky milcné;

„S Bohem“ dává z nilra upřímného,
Dřív než zajde v kraje vzdálené.

Vzácný klenot na srdci mu leží,
Od něho se těžce odloučí —

Víš-li Moravičko, oč mu běží?
Slyš, co bratru vřele poroučí:

„Methoději, soudruhu můj statný!
, Dvá jsme byli posud spřežení,

Ukol týž jsme měli blahodatný :
Moravanů milých spasení.“

„Hospodin mne nyní k sobě volá,
Tělem zemdlen padám na líše;

Bez nás lid ten bludu neodolá,
Nepozná mír Pána Ježíše.“

„Nuže vrať sc na Moravu drahou,
Neostavuj dílo posvatné,

Vyučuj lid dále stejnou snahou
Pravdě Boží věčně nezvratné.“

„Já pak lamo v nadchvězdné báni
Přímluvčím ti budu u Boha,

Aby žehnal tvému namáhání,
AŽ nás spojí nebes obloha.“

Domluvil již věrný sluha Páně,
Rájský mír mu vtváři rozkvelá,

Oko zbožně od pozemské pláně
K svatým horám již již zalctá.
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Method zatím v žalu přehlubokém
Tiskne ruku bratra svalého,

Přisahá se vrátiť rychlým krokem
K posvěcení lidu milého.

Na to ruku zvedá Cyrill blahý,
Aby žehnal žákům, bratrovi,

Jeden ještě hlahol šepce drahý:
„Moravany získej Christovi !“

Jan Soukop.

Smrt sv. Methodia.

Co se lo tam hemží cestou k Velehradu,
Snad to vlastověnky berou spolu radu ?

Radu spolu berou, kde být pohostinu,
Jak se rozdělili mají o krajinu?

Vlaslověnky lo tam nebdí o domovy,
Sedmero to bratrů chvátá k Melhodovi.

Žádný nerozpráví, po lichu jdou všecí;
Což to ukrývají v hrudi tajné včci!

Došla jich zlá zpráva náhle o Methodu,
Ze ho anjel smrli volá k nebes hodu.

Prolo pospíchají tito věrní chodci,
Aby promluvili ještě k svému otci.

Tam již docházejí Methodova bytu,
Tichost odpovídá smulnému jich citu.

Již jsou u vnitř domu, však než k otci stanou,
Ulírají slzy, jež jim s očí kanou.
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Netřpylí to sníh se ve slunečné září,
Skvějí se to vlasy ob olcovu Uváři.

Tvář co slunko svítí, hlava jak lesk sněhu,
Jest to věští prokmyt s nadhvězdových břehů.

Na ložci on leží a má ruce spiaté,
Ústa pohybují v modlitbě se svaté.

A když vidí svatých sedmero těch bralří,
S přívělivou láskou s lože na ně patří

A jak obstloupají děti roditele,
Tak se vinou bratří k Methodovi celc.

Nepadá to rosa na bylinu suchou,
eč to padá svatá v mysl dobrosluchou.

Method jim všem žehná a se s nimi loučí,
A je Christu Pánu ve stráž odporoučí.

A jsa blízek smrli, jak hlas jenom zdelá,
Horazda tu zvláště k sobě ještě volá.

„Dal jsem lčémtokrajům tebe za biskupa,
Jak si vyžádala svatá kněží kupa.

Buď jim otcem dobrým, veď si nenádherně,
Pas to stádo Páně, pas je vezdy věrně.

Kaž jim slovo Boží, kaž jim vezdy právě,
Vychovávej národ tento k Boží slávě.

Aby náboženství blahodějně kvetlo,
Přede vším jim tvého příkladu sviť světlo.
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Drž se Spasitele, drž se Christa přímě,
Drž se také jeho náměstníka v Římě,“

A lo povídaje sotva ještě hlesá,
A své zraky mroucí zvedá na nebesa.

Líbezný to vánek nezavívá z jihu,
Jest to šepot duše k nebi na postihu.

o

Poslední z úst prosba Methodovi zněla,
Jakoby se palma dechem Božím chvěla.

Když duch jeho zbožný opustil svou schránu,
Otvíralo nebe pro něho svou bránu.

Na rtou však mu ještě líbý úsměch tanul,
Jakby po nich anjel peruléma vanul.

Fr. Sušil.

Apostolové Moravsít.

S Methodiem svatý Cyrill
Památku si v srdci vyryl

U nás věrných Moravanů,
U všech jiných u Slovanů.

Svatý Cyrill, mudřec zvaný,
Složil písmo pro Slovany.

Abecedy řecké užil,
S novými ji tahy sdružil;

Obá mládež pěstovali,
Učitele vychovali.
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Zvelebili naši mluvu,
Přirozenou duše chůvu.

U nás Církev sotva robě
Vzrostla v matku v krátké době.

Popadaly modly dolů
Mocí svatých apostolů.

Popracovav Cyrill dosli,
V Římě složil svoje kosti.

Method ale se vší sílou
Strážil setbu bohumilou.

Mást ho chtěla cizá ruka,
A zlá vrátkost Svatopluka.

Nezakalí, nezatrudí
Methodia mužné hrudi.

Pokud duše v těle lluče,
Stojí Method lid svůj uče.

Methoději, reku Páně,
Ověnčiť dej svoje skráně!

A Ty Bože na výsoslech,
Vládce v lidských ve křehkostech !

Nalej v moje křehké kosti
Z Methodia trvalost'

Tomáš Procházka.
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Methodka.

Za Dědice ku severu
Zaletávám myslí svou,

Na zrak ducha obraz beru,
Jenž tam pohnul hrudí nou.

Po Moravě spásy símě
Seje Method přišel tam,

Pravdě, k nížto klíč je v Římě,
VYzdělalu nás skvělý chrám.

Počátek kde Hana béře,
Na skále se postavil,

Otvíraje pravdě dvéře
V srdce lidu balsam lil.

Svatá řeč hruď omládala,
Jako jižních vánkův proud; —

Zas co bouř jí otřásala
Zvěst, „že věčný přijde soud“

Dojmulý lid žele hříchů
V skroušeném se srdci kál,

Pokorou pak zdusiv pýchu
Zlobě navždy výhost dal.

Lid již duchem zotavený
Bolru díky vylévá,

Ale Method unavený
florkem, žízní omdlévá.

Z tisícův tam lidu všcho,
Kterých z nebes napojil,
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Nebylo ni jediného,
By mu žízců ukojil.

K Bohu vzdechnul Method vzhůru,
Jenž tam vedl jcho krok,

A v tom zdrobil skalnou kůru
Divotvorný vodotok.

Sám lou vodou zotavený
Na lid též ji hojně lil,

A lid hříchův pozbavený
Vroucně Boha velebil. —

Dědičtí a z Hamiltonu
Zdroj len v úctě chovají,

Pijíť zdravou vodu onu
A jí chválu dávají.

Teč Methodko! teč jen hojně,
Obmyj z viny ten uáš svět,

Bychom mohli vždy důstojně
„Sláva Bohu“ svorně pěť.

Per. Obdržálek.

Svatý Cyrill a Method.

Zasvilnul blažený den s plaholin nebes
Skvostnějším zdobený dnů všelikých nachem,

Jenž svou jasně odívá
Září všech Slovanů světy.

Posválný to našich jest den apostolů,
V nichž k nám Páně milost proudně zavítala,

A vláhou věkobylnou
Vlastenské luhy oblila.
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O dvé přeblažené! Hvězdy milé nebes
Otcovských! bohatým víry nemíjivé

Obleskem mhlu přehustou
Jste s myslí Slovanův sňali.

Když vás matka časem svým vydala světu,
Zvuk sladký proletěl všech Slovanů krajem

A v chrámech se pohanských
Hrůzou třásla model tlupa.

Ďábelská se na vás jak divoký vichor
Prchlostí zuřivou zášť opovážila,

Loď roziříštili víry
Nestoudným se čelem snažíc.

Leč Christus spravoval plavbu vaší lodi,
A v kormidlo čilé kříž jste pořád měli;

Tak loď v bouři osudné
V přístav vešla bez úhony.

Preblažní stromové vy jsle olivoví,
Rozkvětlt na Boží sličně na zahradě,

Z nichž v náš lid se milosli
V sladké vůni olej řine.

Harfou vás učinil Pán přelibozvukou,
A zpěv váš se linul ve svěla útěchu,

Jak když k vesně zavílá
S písní rozčilenou slavík.

O dvojchráme svatý, vystavený Bolem,
V němž božské napořád lásky oheň planul,

V němž vonná se pořáde
Oběť Pánu donášcla!



O kdož vás velebif dosti umí slovem ?
Ve vděčných Slovanův vy jste si útrobách

Zbožné slávy památník
Na věčné vzdělali včky.

Fr. Sušil.

Postesk.

Povstaň jednou opět v tulo -dobu
Methoději,vlasproroku,
Vylej řeči v prudkém výloku,

Aby vnikla do nejzazších drobů.

Čili necháš déle pyšnou zlobu
Rádiť ve svém divém výskoku,
Až zrobivši obor otroků

Do povččných lid tvůj svrhne hrobů ?

Národ tvůj se s nebem potýkaje
S láskou Boží zapeklilě hraje,
Lži se koří, pravdě Boží laje.

O již povstaň a přijď v naše kraje,
Přijdiž se slov Božích ostrým mečem,

Přijď, a učiň konec neclným řečem.
Fr. Sušil.
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Den sv. Cyrilla a Methodia.

Stěhuje se od nás krutá zima,
Jaro slařenu tu vymílá,
Osnovu jí všechnu rozplítá,

A již samo vládu za ni třímá.

Kvítí, ješto vůni libou dýmů,
Milostné již všady zavítá,
Ptactvo z daleka k nám přilítá,

A svým zpěvem srdce čilé jímá.

Totě čas len zasvécený svátku
Svatých Methodta, Cyrilla,

Na posvátných nauk na památku.

Jimi bludův tma se zbubila,
Zkvetla clností kvítka spanilá,

Tož jich den jest z jara na počátku.
F. Sušil.

Slavnost sv. Cyrilla a Methodia.

Aj, jak nebe, země celá plesá
Nad Solunských bratří pamělí!
Slovanstvo ji věčné zasvětí —

Jenom duch můj smutí se a klesů,

Jen já kvílím, bolestně to nesa,
Slováci že jako zakletí
K shodě svaté nechtí dospěli,

Až je osud jako listky zčesá.

Než proč zoufat nade budoucností,
Nad Slovenska blahou jednotou?

Vždyť vy hdíte nad ním u věčnosli:
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Cyrille a Methoději svatí!
Vámi svornost se vší blaholou

Jistě se zes k němu ponavrálí.

$k k*

Co náš zavinil lid zbožný, tichý,
e inu kalich ten pít souzeno ?

Buď nám s nebe od vás zjeveno,
Bychom káť se mohli pro své hříchy.

Či jsou marné všecky naše vzdychy,
Od Boha-li věčně určeno,
Nešťastné by naše plemenu

V sváru bralském zahubil vrah lichý ?

Nemoudří my! jako různých matek
Děti, v chýži vlaslní strojímne

Ke škodě své různice a zmmalck.

Ba ni v chrámě nejsme sjednoceni,
Nesvorně i lam se modlíme,

Víře otcův z čásli odcizení.

* %*

Kde je krásný sad, jejž zaštěpily
Ruce vaše věčné žehnané ?
Přišla bourka, a lak zlámané

Hyne všecko bez živolné síly.

Jako dřevo, které rozdrlily
Hromy Bohem hněvným melané:
Tak jsou naše lípy zrouchané,

Snad, by nikdy víc se nescelily ?

Což jsme v skulku již tak rozpadeni,
Ze jest marná touha všeliká

Křesťanského dojíť sjednocení?
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Nač však kruté tyto boly nosit,
Vždyť jest mocnost Boží veliká,

Cyrill, Method budou za nás prosif.

kok ok

V záhrobí léž duch váš láskou zňatý
Ostříhejž nás syny zlrápené,
By nás váin v Chrislu zrozené

Zůstavil len osud jedovatý.

Vyjiž máte pokoje věk zlatý ;
Nás však mnohou ránou ztížené
Opojuje z číše trávené

Proti nám čas tento zášlí jalý.

Nedejtež jen zhynouf svojí práci;
Jestliže se nebe nezželí,

Srdce naše v ranách dokrvácí.

Pohledněte na ty naše Talry!
Nech se dušejejich veselí,

I nechť vlají k Římu jejich vatryl *
J. M.

+) Vatru — oheh, plamen, ohnisko.
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Do tiu fe řaždý pomodlt:

Olče náš — Zdrámas YMaria— Měřím m Boba.

V. Goipobine, rty mé otemřeě:
R. A uúfta má zivěftomatí bubou »$malu Tmou
V. Bože, fu pomoci mé mgegři,
R. A f fpomožení mému polpčě.
V. Sláma Otci i Synu i Dubu fmatému:
R. Safož byla na. počátfu i nyní i mibyďy i

na toěfy toěfůro. Amen.

Zpěv.

Pojďme, bratří — sestry spolu!
Pokořme se Hospodinu ;
Christu, Mistru apostolů,
Jenž hřích potřel a sňal vinu;
Bohu čest a díky pějme
Stvořiteli — Spasiteli,
V Duchu svatém zaplésejme,
A svět plesej s námi celý.

Po Své lásce nepojaté
Seslal Bůh nám apostoly,
Ze Soluna bratry svalé
Na Slovanskou poslal roli:
Methodiem a Cyrillem
Dal nám hlásať pravdu Svoji,
A v ovčinci Cirkve milém
Nalézt cestu ku pokoji.
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="anaDe<m<

V ffemohoutt, toččnýBože, nebleĎ na hřidy
nafje, ale fu přimlumám Blahoflamené Jtodičťy

Bojí, Warie Banny,fi. Betra | Barola, fro.pa
tronůnafjimCyrilla i Wethodtui ofjed Smatýh,
pomáhej nam toe tofjed potřebách naffich mí=
[oftt Smou, abychom Tebe důftojně, fivatě, pos
forně a eroucně rálili we mffem, a ofiři
bajice toffady a mezby iůli Tmou, dofabli mí
[ofrbenftwi Tmého ffrze Bana naffebo Sežiffe

Ghrifta, Syna Zmwého,fterp 8 Tebou m jednotě
Duda fivatého živ jeft a fraluje Bůh na těfy

Nužty Bože trojjediný:
Otče Synu s svatým Duchem!
Nevaž těžce naše viny —
Nakloň k nám se lásky uchem:
Bože Otče věčný Králi,
Shlední na nás na Své děti!
Požehnej ty diky, chvály,
Jež Ti budem vřele pěti.

Amen.

. Bane faniluj fe nab námi:

. Gfrifte, fmiluj fe nab námi;

. Bane fmiluj fe nad námi:
Otče náš atb.

„ A neutvoĎ ndě tv pofuffení
Ale abatv ndě ob alého.

. Bomoc naffe tve jménu Bánč

. Rterý ftmořil nebefa i zemi;

. Pane, mwyflyěinoblitbu mou:
„ A mmolánt mé F Tobě přijď.

Atlobleme fe!

toěťinv. Amen.
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Ra jitěřnm.

Dotiu: Otče naš — Zdramaš: Maria.

V. Bože fu pomoci mé twyezři:
R. Hane £ fpomožení mému pofpěó.
V. Sláma Otci 1 Synu i Dudu fmatému;
R. Safož byla na počátfu i nyní i mětydy i

na měly měfům. Amen.

P is en.

Blažen, kdo své srdce v mládí
Celé čisté oddal Pánu;

V Něm se těší, s Ním sc radí
Podlc vzoru nebešťanů :

A tak v službě Boží stáli
Method, Cyrill od mladosti :

Zhrdli světem — nebes králi
Oddali se s upřímností.

Nuže, bratří, sestry spolu
Mládci — starci Bohu služme,

Dnem t nocí — vslasti — v bolu —
S Nim se těšme -— po Něm tužme.

Pomtne svět se svým klamem;
Kdo musloužil,-s ním též zhyne;

Svatá radost v Bohu samém —
Ta jen po věk nepomine. Amen.

Antifona: Milomati Tebe nibu Gofpobine, filo
má, utočifitě mě a royfmobobiteli můj.

V. Smiluj fe nad námi mffemi $Gofpobine:
R. A ufaž nám fmětlo milofrbenfimi Emwého.
V. Hane, myfipě modlitbu mou:
R. 2 molaní mě £ Tobě přijď,



358

Ailodleme fe!

A femohouci měčný Bože, jenž jíi nás
frze blahoflamené biffupy a myznamače, Gyrilla
i Wethobdia m jednotu pratvé miry fřejťanfřépotbos
[ati vačil: uběl, profime, abyďom, ježto fe nys
nějíjí Haronofti (— pamatfou) jejich těffime, tudnž
pro záfluby jejich army měčné dofici zafloužili.
Sfrze Bana nafjebo SežiffeChrifta, Čterý6 Tebou
jim jeft a fraluje w jebnotě Duda Smwatého
Bůb na měfy měří. Amen.

V. Orobujte za ndě, fwatt Gyrille a Methoběji!
R. Abychom hodní učinění byli zaflíbent Chriftomýc.

Kilodleme [el

ffemoboucí, měčný Bože, Otče uaě nej
fvětějfit, poblední miloftimě fu poforupm prodbám
nafjim ; ofinobrů myjli nafle od útofino pofu

fiitelovýd ; šapal ohněmDuda fivatého frbce
í lední nafje a pofměř udá milofli fivaté Smé
[affy, abychom po přiřladu fivatýd užebnífůro
Zm Cyrilla i MethobiadůftojnýmDuda fiva
tého jlouce příbytfem nepofhorněným tělem a
číftpm frdcem Tobě fe líbili a to pramé pofoře

a (afty roydamali,ffrze Ghrifla Bana nasfjebo

R. Amen.

8 btvalám.

R Bože, fu pomoci mě tozezší,R. Bane £ fpomožení mému pofpčé.
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V. Sláma Oteci Eynu i Dudýu fwatému:
R. Safož byla na počátfu i nyní © wžbydy 1 na

wwěfyměfům. Amen.

Piseň.

V pusté hoře za svítání
Hlučné sbory žalmy pějí,
Do anjelských zlatých bání
Modlitby se z duší lejí.
Cyrill, Method na té hoře
S bratry Boha vřele chválí,
U radostné u pokoře
Jitro světí nebes králi.

Se svatými bralry lémi
Každého dne chvalme Pána !
Aj, i nám jest na lé zemi,
Vzletěl k nebi milost dána!
S anjelskými pějme kůry:
Sláva Bohu slovem, činem :
A Bůh nám dá milost s hůry,
Ze sc s nebem nepominem.

Amen.

Antifona. Oflamotmatibubu Tebe Gofpobine

8 seiého frdce jmého; roypramotvati budu wffeďn birmyvé.
V. Gómalte Gojpodína i mabivejte jméno Seho:
R. Jmelebujte mezi naroby ffutfy Seho!
V. $ane, tovfipě moblítbu mou;
R. A roláni mé f Zobě přijď.

Atlodleme fe:

W flemohoucí, měčný Bože, jenž jfí náš
firze blaboflamené biflupp a mypznatvače,Cyrilla
1 Methodia m jednotu pramé míry fřefraufié
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porolati ráčil, uběl profime: abychom, ježto

fe nvnějíji Faonofi (— pamatťou) jejih těffime, tubyž pro 3díluby jejih flátoy měčné bosficišafloužili.© SfrgeTananafjehoJežifle
Shrifta, ftero 6 Tebou ži jeft a fraluje t je=
bnotě Duda fivatého Biib na měfy měřit.
R. Amen.

V. Orobujte za na8, fiwatý Gyrille a Methoběji :
R. Abyfom fobní učinění byli zaflibeníGfriftorvých.

AMobleme fe:

Bože, vd fteréhož faté žádofti, pramé
úmyfih a fpramedlůví ffutforé podázejí, dej
Ružebnifům Srmůj pofoj, fterébož fmět dáti nes

může, aby frdce unfje rozfozům Tým byla
oddána, i po odrorácení firadu před uepřáťely
čafoměnafiř m ochraně Čmé byli pofojní. —

Wfemobouci, měčnýBože,Jehožto Ducem
mefifera Čirfeto fe poftoěcuje, řídí a fpramuje,

yfivé udá poťorné fužebnífy Stoť, jenž Tebe
ša febe i za meffferou Girfero profjime; ubděl
nant odpufitění bříidům i utědu tv životě, a
fpramuj náš mfjerfy uflamičně milofii Smou,
abychom ofvobozent ode mffeho zlého Imatě
šívi byli a milofrdenfttvt Tmébo bofici mohli.
Strze Chrifla Bana naffeho.
R. Amen.

V. Pane, myfipě moblitbu uton:
R. A iwolaut mé t Tobě přijď.
V. A dufje měrnýh zemřelý ffrze milofrbenftimi Boží

obpočiňtež to pofojí.
R. Amen.
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V. Pomoc Božjt sůftamej 8 nami mžbpcďp. R, Amen.
„Olče naš a 3brámas Maria.“

© privní.
Vo tidu: „Otče naě — Jdraraě Maria —

Věřím m Boha.“

V. Bože hi pomocí mé rvzejří:
R. Pane f jpomožení mému pofpěč.
V. Slama Otci i Synu i Dudýu fmatému:
R. Safož byla na počatfu i npní £ wšbydy L na

těly nřřim. Amen.

Piseů.
Jako růže v milém sadu

Divnou krásou rozvíjí se:
V Soluně i v Cařihradu

Cyril, Method cnostmi skví se.
Jako slunce světu svítí

Na blankytu na nebeském:
Tak se bratří svatí třpytí

Víry — lásky Boží leskem.

Dej nám, Bože, dej den po dni
Za vzorem Tvých svatých jili,

AT se láskou stanem hodni
V květnici Tvé květy býli;

Veď nás Pane, svěla davem,
Uprav srdce, slova, činy,

Ve světle ať víry pravém
Slavíme Tě, Trojjediný'!

Antifona. Pofoj a prambu milujte, pratvi Gofpos
bin mfjemoboucí. Jeben brubého břemena nefte a
tať naplníte záťton Gbriftům.

V. Bomabej nam, Bože, Spafiteli naé !
R. A pro lamu Smou mpjivoboĎ naě.
V. Pane myflbě moblitbu mou:
R. X molant mé © Tobě přijí.

16
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SHlobleme (el

TBflemohoucí, měčný Bože! půmodce ží
mota, Otče naš a barče mffeliťémilofti, zafměf
myfl, frbce a můlí nafji hned dne8 na uftvitě,
aby toffeco, což myflití a citití, mliviti a fos
nati bubeme, od Tebe fe počínalo a [měřujíc

. cti a dmwale Xmé napomahalo nám vofiemtu fpafení a blahoflavenftmi. Sťrje Gbrifta
Dana nafjeho. Amen.

V. Orobujte ja nas fm. Gprifle a Methoběji !
R. Aby$om hodní učinění byli zafltbení Ghriftorvých,

Aliobleme fel

Ra přínlumu fmato fIužebnífůmmih
Gprilla 1 Methobia, rovfině Gofpobine prodby
nafje poťorné, ješto fe £ Tobě za tofferfy flarop a
řaby m třefťanfimu imnodlime,abychom mffidní z
darů milofti Tiwé to praroděa to lafce wěrně ou
žili Tobě. Ofiočf rozum nač, miru rozuUut0ž,láffu
tozuěř, a nadějí upemní mnežínámí. Uděl nám
blabého poťoje, obrorať od náš poťufjení a nebez

pečenfitvi, bobej nám unění a vozumnofii, zbra=
tet a fily, abychom nad pofufjením mitězití, po
winnofti fimé řadně fonati, fříže fivé poforně
fnaffeti a hrifta Pána a Sypafitelefirého ná
Wedowati mohli. — Račiž Oo|pobine, Otče náš,
od blubům a hřídům očifiíti fět: zaflepené
oftočť,bloubici umeĎ na ceflu pramdy, břifinity
probud a pobní fu poťání, šarmoucené utěš,
duravmým uděl polebčení a nemocným zdramí ;
nerinným paf roězuům rozmaž pouta i zotvirej
šaláře, pracujících pofilní a umírající zaopatří
mílofti Smou a ohrad firaži dbubiw nebefinů,
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abydom míficní me mffech fivýň potřebáh a
bůležítofteďh z milofrdenfiví Tivého a z otcowjté
lájhy Tvé faždého čafurabomati fe moblí. Ameu.

V. Bane myfihé moblitbu mou:
R. A molánít mé £ Tobě přijď.
V. A buffe měrných zemřelých obpočiňte m pofojš
R. Amen.

Otče naš a Zdrámaš Maria.

© třett.
o tidu: Otče naš a Jdrámaš Maria.

V. Bože, hr pontoci mé tozezři,
R. Bane f fpomožent mému pofpčě.
V. Elama Otci i Eynu i Duu fvatému:
R. Safož byla na počatfu i nyni i mžtydy č

na měťy měfům. 2imen.

Piseň.
Apostoly ve svět šírý

Christus vyslal s lásky slovem,
A tak vzrostl světlem víry

ivota strom v ráji novém.
Apostolův šlepějemi

Cyrill, Method k nám se brali,
Po té širé naší zemi

Símě víry rozsívali.

Dík Ti, Pane, za to světlo,
Cos nám s nebe podal jimi,

Ochraň kvítí, co již zkvetlo
Mezi námi posly Tvými.

Dej — o dej, ať mile roste
Života strom — Církev Tvoje:
V jedné Církvi bludu prosté

Nech Tě chválí lidstva roje.
Amen,

16*
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Antifona. Bim, lomu jem uměřila jíem jit, že
Shan mecen jejt fflab můj zahomati až bo onofo bne.

V. Ko mffi zemi rožejjel fe zmut jeji:
R. A bo fončin země flova její.
V. Pane, myflpě moblitbu mou,
R. A moláníi me £ tobě přijĎ.

Aflobleme je:

2Bjemohoucí, měčnýBože, jenž ji ua
ffrze blahoflarenébiffupy a yznamače Gyrilla
i Methodia m jednotu pratvé miry třeffanfté
pomolati ráčil, uděl profime, abyýor, ježto je
nynějffi flatonofti (pamatfou) jejich těffime, tudiž
pro zafluby jejich fiatvy tvěčné boftci dafloužili.
Strie Bana nafjeho Ježifje Cbrifla, jenž 6
Sebou jim jeft a fraluje iw jednotě Dudafivateho"Bůbnaměťywěfům.© men.

V. Orobujte za naš jiv. Gyrile a Methoběji!
R. Atyhom hobní učinění byli zafibeni Ghriftormyd).

Siodieme fe!

Aa přímluvu fivatých(lužebnířihoSm
Gyrilla 1 Methodia, radi nas $Gofpodineza
«botwati m jednotě pramé miry a fivaté Círfve

fatolicřé. Ty fam ojrěcuj, řiď a promázej nas
miloftmi Duda Srmého, abyhom fmyfflenim a
životem fivým nifomu nebyli £ poborffeni, mo“
Olitbami, flory a ffuiťy laffy třejtaníře bratrům
Bloubicim napomabali £ poznání a milománíprambdyšáfonaZmvého.| Rapraty,cožporu
Heno, a propůjč miloftivě, aby rozptýlení bratří

nafji, 6 obnomenou [aftou přílolnuli fe £ pra
svému pafinři Tmé fimaté Cirfme a jednomyjlní
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jlouce u toíře, 8 nami zaromeň Tobě vůflojně
floužítí a jmeno Té oflatvomati mobli. Sfrze
Gbrifta Pana naffebo.

R. %meu.
V. Bane wyfipé moblitbu mou:
R. % molánt mě £ Tobě přijď!
V. A bujje měrný zeruřelýh obpotiňtež to pofojí.
R. Ameu. , ,

„Otčenaě a 3dramaš Maria.“

© ffefté.
Dotiu: „Otčenáš a 3brámas Marin.“

V. Bože tu pomocimé mzezří:
R. Bane, © pomnožení mému pofpěě.
V. Sláma Oici i Snnu t Duďfu fimatému:
R. Safož byla na počátfu i nyní i rožbyďy © na

tvěfy roěfů. Amen.

Piseň.
Cyrill, Method, bratří rodní,

Chodí krajem bez ustání;
Léta mnohá den to po dni

Národ budí ku pokání.
Chodí — káží — slovem Božím

Modly boří — šalbu maří
Milostí a lásky zbožím

Na křtu svalém duše daří.

Kdo spíš, vzhůru! čas je vstáti:
Slunce svítí na poledni;

Kdo jsi v hříších, hleď se káti:
Chvátá večer tvůj poslední.

A Ty Bože, každou duši
Probuď z hříchů lásky divem;

Zahlaď vše, co pokoj ruší,
Nech Ti svalč po věk žijem.
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Antifona. Čiňte polání a měřteetangelium.
Nebo neobrátite:Ti fe, zabynete!

R Sitoftiwy a mifofrbný jeft Gofpobin:R. Blaboflamení, fbož blebají milofrbenftwl Sebo.
V. Pane myfipš moblirbu mou :
R. X molání mé £ Tobě přijů.

AKtlodleme fe!

VBífemoboucí měčný Bože! jenž jí ná8

pro „safluby blahoflamenýý bíffupů a mWyzhas
tvačůt m jednotu pramé míry fřeftanffé poto
lati račil, uběl profjíme, abychom, ježto fe ny=
nějfit flatonofi (památfou) jejich těfiime, tudiž
pro aafluby jejih fluvy měčné dofícidafloužiti
fire Tana nafjehoJežífje Chrifta, jenž 8 Zebou
ším jeft a fraluje m jednotě Duda fimatéhoBůhnaměťyměř.© Amen.

V. Orobujte za náš fm. Gorifle a Metbobějt!
R. Abpchout bobni učinění bolt zaflibení Ghriftorých.

Atlodicme fe!

Dože, jenž Dřidem vozhněvan, poťaním
ale uťojen bprmač, račiž fe, profíme Tebe po
forně, na přimluvu fiwatýd užebnífůro Smvýd,
Gyrilla i Vethobia (milomati nad námi a mys
fořeň mffelifen hříd z proftředtu lidu Smwébo.

"Dejž nám poznati ohamuoft prominční nafji
a tajné příčiny, zjemné počatfy a zábubné násflebťyjejich.| Bronifnífrdcenafjeupřímnou
(froufjenoftí a opramdomou litofli, abychom nes

[ičenými ami, důftojnýmt fuffy pramého po
čaní zmyli fivě miny, očiftili bufje a nbafili
plameny pofuty měčné. Ofiěf myfl pofalenou
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a pofifní Třebfou můlí nafli, af marnjíce fe
přitežitofti £ zlému, bobrh boj Bojujeme proti
fvobim těla, fwěta £ Babla. GSejmi 8 náš
masby nepramofií naffich, abychom, bojbouce
žabouciho poťoje fiočdomi, napotom ifjeďa pří=
fázani Twa odotně a wěrně plnití moblí.
Sťrze Chrifta Bana naffebo. R. Amen.

V. Pane myfině moblitbu mou:
R. “ molaní mé ©Tobě přij.
V. A bufje měrný zemřelníh obpočiňte m poťojí,
R Amen. .

„Otče naš a 3dráwa8 Maria“

© Detváté.

D3tihn: Olče naš a Jdrawas Maria.
V. Bože fu pomoci mé rozezří:
R. $ane f fpomožení mému pofpřě.
V. Slama Otci t Synu i Dubu fvatému,
R. Xafož byla na počatfu t non t ěbyďy až na

toěťo měfhio Amen.

Piseň.
Kdož po Christu kříž svůj nosí,

U nohou kdo Jcho sedá,
Zhrdá, čím se svět honosí.

Ve všem slávu Boží hledá:
Aj, to sluha — hodný Christa,

Jak jím Cyrill, Method byli:
Korunu Půn jemu chystá,

Sám jej vede k cinému cíli.

Cyrill, Method kříž svůj tiše
Nesli v tísni toho světa,

Nedbali, že pro Ježíše
Svět zlý na ně hanu metá:
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Nuže, nesme strasť i hoře,
Co Pán vložil, což uloží;

Nesme tiše kříž v pokoře,
A tak dojdem slávy Boží.

Amen.
Wntifona. Obe mne paf obftup to, aby fe Hlubií,

leč m třižt Bana nafjeho Režtffe Chrifta, ffrze Něbož
mi uřřižomán jeft hvět a já fiětu.
V. Kříž Tmůj melebrme Bane Seju Gbrifte,
R. Smiluj fe nab námi, jenšto jii umřel za múáš.
V. Pane ropfipá moblitbu mou:
R. X molaní mé £ Tobě přijů.

Alobleme fe!

9Bffemobouci roěčný Bože, jenž jfí nas
frze blaboflamené biffupy a wyžnamače Cyrilla
t Wetbodia m jednotu prame míry fřeflanfié
pomolati račil, uděl profime: abychom, ježto
fe nonějífi atonofti (pamatfou) jejich těffime,

tudiž pro zafluby jejich flárvy měčné dofici za=
fongili. Sťrze Bana nafjeho Sežifje Chrifta,
jen; 8 Tebou jim jeft a fráluje m jebnotě
Duda fivalého Bůb na měťfyměfůro.

R. %men.
V. Orobujte za nad fm. Gprille a Metboběji!
R. Abychombobní učinění boli zaflibentGriftoropc.

Aobleme fe.

9 ffemobouci, měčný Bože, fterýř jfi nam
lidem profiřebfy fu fpafeni a odměnu žimota
toěčného připramiti ráčil, na přímluvu fivatýd
fnžebnífiho Srmiý Cyrilla i Methodia, račiž
nuloftioom ofem bhledětina naš flužebnity Své.
Ofiočeuj duba, fily dodamej a pomáhej nam,
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at, poťud jeft den, milujeme což Ty poroučiě,
nefeme, což Ty ufíadaě, a dobromi ffutfa bos
batnem uftamičně. Odraňuj fam buffe ftivořené,
ropřoupené a pofiměcené miílofti Smou, abys
om očiflimffe fe od mffelilé pofhorny břidujížnazemi,přípofledníbodtuceob| anjelůo
Zvyd bo flamy nebejřé umedení býti modlí.
Sfrze Chrifta Bana naffeho.

R. %men.
V. Pane myfipš moblitbu mou:
R. A molánt me © Tobě přijí.
V. A bujje měrupů zemřelých obpočiňtež t poťojí.
R. Amen.

„Otče nad“ a „3dramas Maria.“
tleffpory.

Potibu: „Otče na a ,3bramas Maria.“
V. Bože fu pomoci mé tozezři:
R. Pane © fpomožení měmu pofpčé.
V. Sláma Otci i Synu i Dufu fmatému:
R. Safož byla na počatfu i nyní i ždyďy 1 na

těfy měfům. Amen. Píseň.
Sfastná smrt, co vede k Bohu;

Blažen, kdož umírá v Pánu:
Duch se vznese nad oblohu

Mezi sbory nebešťanů.
Tam se vznesli svatí bratří:

Cyrill, Method z zemských dolů,
Na slávu tam Boží patří

V blahém sboru apostolů.

Z oné blahé rajské výše
Hleďte na nás Olci svatí,

Proste za nás u Ježíše
Jako za své syny máti.
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Svět nás tiskne: — blud, neřesli
Srdce, mysl vůkol matou:

Vaše láska nechať klesti
Cestu nám na horu svatou.

Amen.

Ontifona. Sprameblitvi na mwěfyžimi bubou a u
Mana jeft odplata jeji. Protež přijmou frálore
ftot fInwné a fortnu ozbobnou 3 rufy Baně.
V. Neobruracuj Gofpobine tváři Sme ob nač:
R. Spafeny učiň Bože fIužebnífo Swé.

V. Bance tyjipě moblitóu mou:
R. A molání mé © Tobě přijď,

Ailoblene fe!

9 ffemobouci, měčný Bože, jenž jfí nád
ffrze blahoflawené biffupy a opzuamače, Gyrifla
1 Methodia, m jednotu prame miry Fřeftaníře

powolati račil, uděl profime; abydon, ješto
fe nynějíji amnofti (pamárťou) jejich tějjime,
tudiž pro zaflubo jeji lávy měčné dofici zas
floužili. Sfrze Bana naffebo <šežijje Cbrifta,
jenž 8 Žebou jim jeft a fráluje m jednotě
Duda fivatého, Bůb na měťy měfůtv.

R. Amen.

Na doplňku.
Bože věčný, Olče spásy,

Tvým je darem denní světlo,
Vše co blaží, co svět krásí,

Z lásky Tvojí vše nám zkvětlo.
Aj pod večer dík Ti pčjem,

Za dar světla víry, Pane!
Cyrillcm a Methodějem

Ježto vlastem naším plane.
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Bože věčný — Olče lásky!
O smiluj se nad svým lidem,

Rozvaž bludův a vin svazky,
Oblaž srdce lásky klidem.

V světle víry veď nás v nebe
Slzavého ze údolí,

A když umřem, dej af Tebe
Velebíme s apostoly.

Amen.

V. Pane yjipě moblitbu mou:
R. X woláni mé £ Tobě přijů,

Ailobleme fe!

2Bflemohouci wěčný Bože, £ mému flomu
počíná i fončí fe den, rychazt flunce, ffeří fe
foumrať, naftámá noc, tra žimot a přibližuje
fe fmrt. tajila ©ma ftmořila i fpafila naš,
laffa ©ma jimi, raní i řídí náš, jafož po
rofjeďn dny žimota nafjeho. 3 děťujeme Tobě
aa bojné dary mílofti Tme; děfujeme za faždé
mitězftoi, jehož jíme dobyli nad pofufienim
břidu, za faždo dobrů ffutef, fternž jíme mys
fonali, za faždé nebezpečenítmi, z fterébož jíme
rovmazli, za fažbou radofí, fterež jíme užili, za
fajdn tři, Úterý jfi náš obmyjlil, za faždý
zármuteř, jejž jfí nám ofladil, za mffelifou po=
moc, již jfí nám pojíytí £ poznání a fonání
nejhvětějíji můle Tmé. Přijmiž Gofpodíne, Bože
Otče náš, poťorné bífy foním a užebnífům
Smyb: modlitby nafje nedať fe libi Tobě,
jafo zápalné oběti Tmýb mymolennh. Sfrze
Ghrifta Bana uafjebo. Amen.

Bože uaě, Otče Gofpobine tffemědouci,
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apptatelifrbeialedminaffih.© Tyzuaě,fteraf
to mnobém taždbého dne fíefame mffiďní. —
O (miluj fe Otče, fefili nam Duda fmatého
na pomoc, ať poznáme maby, poflejiy a břícdy
fivé mfjelifé a m bořťofti frbce vželice promi=
nění fma, Dojití můžeme u Tebe flitomaní.
Strze GbhrijlaBana nafjeho. Amen.

Moni prozpytuj faždy fmědoni fivé, táže fe před
Bohem:

1. ©o zlého afi učinil jjem bned
a) myfilenim,
b) žábofimi,
c) floiy,
d) ftutfy.

2. Go bobrého zamefilal jfem učiviti, ač mi to
bylo povinné a fnabné?

Hozpomeň fe, čím jfi fe Od rota po cclý den cbí
tel? Hdes byl? — S fým jfi mímvil a jednal? Jaf jf
fe bowal při modlitbě — při práci, na famotě, wc
fpolečnofti — we drámě? — Jaf jfi užimcí čaju a fi
nyh mezodejíih flatfim? — MHeublišil=(ijfi nifomu či
fobě, čí jinému na Oujfjii(pohorffením, nétwodem T hři=
hu), ne těle, ue cti, na flatfu a t. p.

Proffoumam fimědomifimé, obrat fe £ Bohu, modle
fe taft::

V. Gofpobine ne ieblé břihům najjich učiniž nám:
R. Aniž meblé nepratofti nafilý obplacuj nam.

Smiluj je nab nami $Gofpodine, fmíluj fe
a odpujť lidu fiočmu! Ab, Tobé famému zbhře

fili jíme opět t dnes: zícho dopuftili jíme fe
před očima Tmýma. Mež Ty nedecé (mrti
břifiných, ale porzbuzujeě £ [itojti, pozdivihuješ
£ poroflaní, přimodis fu pofaní. — Ab, Wi;
na8, Otče mílofrbenftmi; myf [itujem a želime
s blubofofti (rdre pofléjřho a prominění fvyd,
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Vitujem, je jíme ža laffu Zwou odjluhomali fe
i nemděťem,želíme, je jíme nezbreli přípos
mědi a flibů (vých obětovaných Tobě na ufivitě.
Redej nam šabynouti, ale obpujť litujícím t na
miloft přijmi Čajici, ježto wyznámame břidy a
to ffrouffenofti frdce flibujeme Tobě naprameníživota.| UčíiňtoBaneprozafluhySežiffe
Gbrifta, fterýž fe obětomal a umřel na furt
ja bředy nafie. Prodluž nam žimofa, ohraňuj
naš obe tmfjeho zlého a požebnej této noci,

abychom přiftiho dne fe dočefajíce, napotom
měrněji než pofud fliby (mé plniti, Tobě flou

šití a jmeno Tmé melebiti mohli, Sfrze GhriftaSBánanafjeho.© Amen.
V. Spafenp učíň Gofpobtne flužebníly Srvé.
R. Vože můj, boufajict m Tebe.

Sťlodleme (c.

2Bfemohoucí, měčný Bože, toyflpě poforné
Hlafy lidu Srmého a požebnej Círfmi fivaté i
pomoci fivé fitědře uděl mfjem bratřím naffím,

ja fteréž modline fe £ Tobě. Požehnej a mí
toftimým opatroronifem buď rodičům, dobrodin
cům, přatelům, příbuzným t nepřatelům naffim,blizťýmidalefým.| Botěsubohé,foožjouro
garmustťu a m foužení, nemocným ufrať a oflaĎ
dlouhé mile noční; bloudict umeĎ na cefty
praimé a před hříchem sadbraň faždého, o nějž
fe pofouffi fatanáš. — Poffli anjely fivé na
pomoc hynoncím — umírajícím, a milofrben=
ft Smwe profaž buffičtam m očífcí —„. aby
«$om tfficfní rofiudy a mezby pod odranou
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sEojí to miloftí a [afcemé profpimatimoblí.
Rač nám to Bati, $Golvobine, na přímlurou
Blahoflamené SBanny Marie 1 mffeh fmatý
obzrolafitě pať fm. patronům nafih Cyrilla 1
Vethobia pro zafluby Syua Smého Pána nas
ffeboJežifje Chrifta, fterý © Tebou jím jeft
a fraluje m jednotě Duda fmatého Bůh na
měly měťfům. R. Ameu.

„Otče nas“ — „Bdramaš Maria“ —

V. Orobujte za náš fmatt Gprifle a Methoběji !
R. Abychom bobní učinění byli zajitbent Cprtitorofch.
V. Bomoc Haně bubiž 8 námí míbydy. R. Amen.
V. A bufie roěrnýů zemřelých obpočiňte m pofoji.

R. Amen. ,
„WBěřun mwBoba.“

„Bátvěrečnímodlitba
o fiebnocent u Mmiřea obracení Ofoubicich.

Ailobleme fe!

O Boje, Eterý jf náš příčíněním fratýdh
bratrům Cyrilla 1 Wethodia mwjednotu míry
pomolati ráčil, ufjednot oddělené bratry nafje
na nomo $e frvatou Girfiwi fatolictou, aby, ja
fož na nebí jeft, byl i na zemi jeden paftýř
a omčínec. Ja to Tebe profime ffrze zafluhy
Sejiffe Chrifta, pro přímluvu Marie Banny,
fm. Cyrilla i Wethodia 1rfjeh Smatýd. Amen.

V. Orobujte za naš froati Gyrllle a Methobějt!

R. Abybom Bobní učinění byli zajltbent Gprlforoýd,.„Otče naš a 3dramaš Maria.“
-————



Vysvětlivky a dodatky

k štmotopifu

sv. Cyrilla 1 Methodia.
de



v) Poctivost, kteráž se činilasv. Demetriovi
v Thessalonice, vzrůstala obzvláště v šestém a sed
mém stoleti. Oné doby počaly se útoky národův
slovanských, již byli pronikli hluboko do Macedonie
až k hradbám památné Thessaloniky. Thessalonští,
v tuhých nehodách nenalczajíce ochrany na zcmi,
hledali ji v nebesích, a sv. Demetrius patrně zá
zračnýmstal sc jin obrancem. Za času těchto válek
Slované, stýkajíce se s Thessaloničany, a vidouce
nejednou patrné divy Boží, počali otvírati srdce svá
evangelin Christovu již v druhé polovici sedmého
věku a tudíž přátelili se s prvotními obyvateli oněch
končin. Takovým způsobem Ize sobě vysvětli toli
kéž, kterak slovanský jazyk netoliko po vůkolí So
lunském, nýbrž v samém hlavním městě Macedon
ském valně se rozléhal. — Čo se však dotýče válek
slovansko-macedonských, obšírné zprávy 0 nich v
dile: De Thessalonica ejusguc agro Berolini 1839
podává slavný učenec Tafel, vybrav udání svá na
mnoze z knihy: Arfa S. Demelrů.

2) Sv. Basilius a sv. Jan Zlatoústý, lenloKonustantinopolskýa oncu.Cesarejský| arcibiskup,
jsou předními okrasami církve na východě.

S. Basilius, Kapadočan z Casareje, narodil
se za časův bouřck Arianských asi r. 330. a stalsehlavnímhajitelems.vírykatolické.© Rodičové,
jsouce vzorem šlechelnosli křesťanské, dali ho vzdě
lati vc školách Cesarejských, Konstantinopolských a
Alhcuských. Ve 30) letech navrátil se do vlasti.
Oblíhiv sobě život poustevnický, rozdal statky své
po rodičích mezi chudé a odešel na poušť. Ze
však císař Valens (364—378), lítý bludař, divoce
zuřiti počal proli Církvi, uposlechl s. Basilius biskupa
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Cesarejského, rozloučil se s milou pouští, dal so
vysvětiti na kněžství a s neohroženou myslí počal
bojovati pro pravdu. Po smrti Eusebia, dosavadního
metropolity v Cesareji, zvolen jest za biskupa Ba
silius r. 370. Proti takovému biskupovi ničehož nepořídiliarianskýcísařadvořanéarianští.| Basilius
stal se jako tvrzí víry katolické v krajinách pont
ských. Výmluvný slovem, výtečný bystrotou ducha,
myslí a učeností, příkladný životem, bojoval pro
pravdu nepřemoženou zbraní nebeské lásky. Chu
dým a potřebným byl pravým olcem; on vyslavěl
veliký dům, podobající se městu, vc kterémž útoči
ště nalezali netoliko nemocní, alebrž každý, kdož
byl potřeben přístřeší, pomoci, ochrany. A k podob
ným činům povzbuzoval slovem, podněcoval skutky
svými, Dokonav život svatou smrtí r. 379 d. 1. Ledna,
skvěje se mezi předními učiteli Církve.

S. Jan Zlatoústý, nemálopodobnýs. Ba
siliovi, narodil se v Antiochii r. 347. Příkladná malka
pečovala o to, aby pravým stal se křosťfanem. Již
co jinoch, vynikaje neobyčejnou výmluvností, měl
a počal býti právníkem. Zatím ale odřekl se slávy,
kynoucí na světské dráze, a celou duší oddal se na
zpylování Písem svatých. Záhy obrácen zřetel na
něho v Církvi antiochenské; on ale prchl na poušť,
když jej na biskupství povýšiti chtěli. Navrátiv se
r. 385 do své otčiny, posvěcen jest na jahenství a
pak na kněžství. Flavian biskup svěřil mu úřad ka
zalelský, dobře věda, že sc divy budou dili slovem
sluhv Božího. I nesklamal se. Po 11 rokův působil
s. Jan Zlatoústý v Antiochii kázaními jako apostol,
tak že sláva jeho rozlhlášena jest po celé říši. Zvo—
len r. 398 za patriarchu v Konstantinopoli, bezděčně
odebral se na těžké to místo. Avšak i tu jal so
působili po příkladu apostolském. Kázaním probuzuje
k pokání, hojil duchovní rány lidu a hleděl zároveň
pečovati o to, aby bez pomoci nezůslávali potřební.
Jeho péčí povstaly nemocnice, jcho snahou vypra
vovali se kněží katoličtí za missionáře k národům
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pohanským. Jcho láskou počali se arianští Gothové
obraceti k pravé víře katolické, — Háje Církev proti
bludařům, a dorážeje tudíž na neřesli, kteréž ochrany
nalezaly na samém dvoře císařském , tím vzbudil
proti sobě zášť a nenávisť dvořanův. Mimo to, že
se ujímal utiskovaných, zanevřel na něho vášnivý
patriarcha Alexandrinský, Theofil. A to bylo příči—
nou, že muž Boží vypuzen jest po dvakráte na vy
hnání. Po prvé sice odvolal císař z bázně před li
dem nařízení své, a sv. biskup s velikou slávou
navrátil sc k milému lidu svému do Konstantinopole,
Když ale po druhé r. 404 ohavnými pletichami ne
přálel na neřádném sněmu v Konslantinopoli ssazen
jest s biskupství, zavezli jsou jej do vyhnanství až
na samé končiny říše řecké, kdež d. 14. Září 407
svatě umřel. Poslední slova jeho byla: „Pán budiž
ve všem oslaven.“

9) S. Rchoř Nazianzenský, důvěrnýpří
tel sv. Basilia hned od mladosti, narodil se asi
r. 330) ve městě kapadockém, Nazianzu. Libuje sobě
v čílání Písem sv., již jako mládeneček zavázal se,
že chce se srdcem čistým a neposkvrněným sloužiti
Bohu. Oddav se na učení, nejprvé v Cesareji a po—
zději v Alhenách spřátelil a sdružil se s Basiliem.
Byliť jako jedna duše, usilujíce zároveň, vzdělati
ducha i zasvětili se Bohu. Ze škol Alhenských na
vrátil se do vlasti (356) a v krátce na to s Basi
lem odebral se na poušť, kdež čítáním a rozjímá—
ním písem sv., modlitbou a prací posvěcovali se Bohu.
R. 360 opět uhoslil se v Nazianzu. Tu otec, bi
skupem jsa Nazianzenským, mimo nadání vysvětil
syna svého na kněžství, načež od r. 3062 počal
pracovati na vinici Páně. Nehledaje na svělě niče=
hož leč aby Bohu sloužil, lidem prospěl, duši spa
sil povolil příteli svému Basiliovi, přijal od něho
biskupství nepatrné sic, ale důležité a dal se vysvě
titi na biskupa. Než v úřadě na slanovisku svém
nevytrval dlouho. Jisté obzvláštní okolnosti pohnuly
joj, že se vzdal biskupské stolice své, navrátil se
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do Nazianzu a otci pomáhal spravovat: biskupství
Nazinnzenské a hájiti víru proti bludařům. Za touž
příčinou odebral se r. 379 do Konstantinopolu. Na
počátku nelíbil se hrdým Carhraďanům muž s vy
chudlou tváří v chatrném rouše: v krátce však ohni
vými pronikavými slovy muže Božího procitla a
vzmohla se víra katolická v pokaženém sídle císař
ském. Nadarmo doléháno naň, aby navždy uvázal
se v důstojnost biskupskou v císařském městě: on
se odhodlal zůstati a hájili víru, až by řádným bi
skupem opalřena byla tamnější církev. Neohlížeje
se nic na dvořany a všeliké úklady nepřátel, kázal
neohroženě a přispěl k vítězství katolické víry ©
Christu Ježíši. Na sněmu Konstantinopolském r. 381
přinutil: jej konečně, že přijal na se biskupství v
dotčeném iněstě na krátký čas. Opatřiv Církev dů
stojným nástupcem, odřekl se důstojenství a odošel
z Carhradu do vlasti své. Nevycházeje tu z milé
samoty, leč kdy toho žádaly potřeby církve Nazian=

zenské, obíral se pečlivě se studiemi, působil zna
menitými spisy svými, a svatým životem chystal se
k smrti, až pak jej Bůh k sobě povolal r. 389.

+) Rada říšská v Konstantinopoli, kleráž měla
pomáhati ovdovělé císařovně Thcodoře, z nestejných
záležela živlův. — Bardas, skutečný nešlechciník,
největší nabyl moci. Není pochyby, že hlavně seslra,
císařovna Theodora pomohla mu k povýšení na
přední úřady v říši. — Nešťastná matka, zaslepená
láskou k nehodnému bratru, svěřila mu vychování
syna svého. Bardas, veda život nešlechetný, čím
dále patrněji sc pronášel. Tak u p. zapudiv od sebe
řádnou manželku svou, cizoložil s chotí vlaslního
syna svého. Což divu, že touž měrou usiloval po
kaziti císařovice, aby pak vyhovuje náruživoslem,
vládnouti moll sám? Pošlěstilo se mu skutečně zka—
ziti mladého panovníka. Michael stal se Ichkovážným
opilcem, mrzkým rozkošníkem, který, inaře síly své,
hned v mládí se vším sobě jenom pohrával, anobrž i se
svatými věcmi na dvoře svém nectné tropil krato—
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chvíle. — Do jislého času překážela nešlecheltnému
rádci císařovna, že nemohl činili všecko, což byl za
myslil. Chtěje sc zbaviti té vazby, namluvil císařo—
vici, aby dal £ matku Theodoru i sestru svou Theklu
zavřít do kláštera. Patriarcha Ignacius měl mu k
tomu dopomoci. Avšak svědomitý biskup zhrozil sc
císařových rozkazův a neuposlechl. — To rozhodlo
dálší osudy možná lu říci, neloliko Ignaliovy, nýbrž
i církve v říši byzantské. Nešlechetník Bardas dosáhl,
po čem toužil; nabyl platné u císaře zámínky k
provedení pomsty nad Ignaliem, kterýž mu byl právě
(r. 857) za příčinou mrzkého pohoršlivého života
nedovolil přistoupiti k sv. přijímání. Rozlícený tou
urážkou, radil uraženému svévolnému panovníku,
aby se zbavil nepovolného vzdorovitého patriarchy
a biskupa tvrdošijného aby svrhl, z Konstantinopole
odstranil a vazbou opatřil. I stalo se mu všecko po
vůli. Přičinčním nešlechelného rádce dosedl nyní na
stolici palriarší dvořenín Folius a nový palriarch bud
sám činil, což sc líbilo dvoru, aneb nesměl proti tomu
pozdvíhnouti hlasu. A takové neclné vladaření tr
valo v Konstantinopoli mnoho let, až pak opět do
kázal Pán, že shovívání trvá jen do času. Bardas,
vyučiv mladého císaře nešlechetnostem . připravil
tudyž sobě samému žaloslný konec. U Michacla do
šel obzvláštní důvěry a přízně Basil Macedonský.
Návodem nového milce svého znechuliv sobě strýce,
zavrhl, uvčzil, anobrž i neclnou smrtí sc svěla od
klidil jej r. 866. Zemřelf co zlosyn rukou kalovskou.

%)Jan, o klerémž lu řeč, v nemalé přízni
byl u císaře Theofila. Vynikaje učenoslí, pomáhal
již r. 814 císaři Lvovi válčili proli poclé, činěné
obrazům posvátným. Jsa učitelem a vychovatelem
cisařovice Theofila, kterýž po otci svém Michaclovi
r. 829 dosedl na trůn, naplnil tudíž řečeného cho
vance svého nenávistí proli obrazům. Netrvalo pak
dlouho, Jan stal se r. 832 patriarchou v Koustanti
nopoli, a krulé pronásledování křesťanův poctivosťf
činicích obrazům nastalo. Smrtí císaře Theofila klesla
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obrazoboreckému patriarchovi hlavní podpora. Zba—
ven důstojenství a zraku, zavřen jest do kláštera,
kdež zatvrzele stoje na svém, dokonal živoL. —

Nástupce Jana Grammatika jak řečeno, byl
Methodius, mnich v úzkém spojení s předními obranci
obrazův za předešlých panovníkův. Že byly schop
nosti jeho znamenité, a obratnosf v důležitých je
dnáních nevšední, vůbec zkušená i známá, povolal
ho císař Theofil ke dvoru svému. Stalečný mnich
hotov jsa věrně sloužiti císaři, neodřek| se víry své
a v poclivosti měl obrazy posvátné jako druhdy.
Císař dozvěděv se o tom, celý rozlícený dal jej
bez prodlení uvrhnoutí do žaláře, v klerémž po
mnohá leta držán jest. Obratem, kterýž nastal po
smrti Theofilově, zjinačil se ovšem i Methodiův osud.
Císař umřel 20. Led. 842, a v měsíci Unoru byl
již Method patriarchou, a shromáždiv sněm v Kon
slantinopoli, zničil nálezy obrazoborecké, biskupské
stolice odňal bludařům a dne 19. Února slavil ko
nečné vítězství nad bludem, kterýž podnětem byl
rozhrojův a bouří, trvajících po 120 let. Pod jeho
správou zůstala pak církev Konstantinopolská až do
r. 840, kdež se pokojnou smrtí odebral se světa.

6) Mužové, kteří na císařské akademit v Kon
stanlinopoli předními byli sv. Cyrilla, čili jak druhdy
sloul, KonstantinaSolunanína: Leo, filosof a Fotius
jeden i druhý pověstníjsou v dějinách říše byzantské.

Co se dotýče Lva, byl to proslulý netoliko
mezi Řeky, nýbrž i na šíróm východě filosof a ma
tematik. CísařTheofil, obrazoborec, dal mu sto
Jici arcibiskupskou v Soluni. Když ale po smrti dotče—
ného posledního císaře obrazoboreckého za Theo
dory nastal obrat a obrazoborci klesli: klesl též
Leo, a přičiněním vlastního strýce svého Jannesa
pozbyl svého důstojenství. Ze mu ale přál Bardas,
povolán jest za učitele ve filosofii na pověstné aka
demii, právě založené všemocným svého času mini
strem a vladařem. — Bystrostí mysli a zběhlostí v
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mathemalice stal se Leo skutečně ozdobou nového
učeliště, tak že jej sám Kalif A1- Mamun, milo
vník věd, vyzýval k sobě do Bagdadu. — Jinak
mimo Folia, © němž dále častěji mluvili se bude,
na řečené akademii učili Theodor, ochovanec
Lvův, geometrii,Theodejas astronomii,Komei
Las vyšší grammalice a slohu. gr. Sdlofjer'8 ©e»
(bichte ber Bilber flilnenben Kaifer. B. III. str. 618 atd.

r) Nesmrtelné zpěvy Homerovy pokládáno, a to
ovšem slušně, za vzor ušlechtilé krásy poclické. —
Za tou příčinou čítávaly a vykládaly se spisy jeho
též i v křesťanských školách na východě. — Co
se dotýče jmenovitě sv. učitele našeho a obliby
jeho ve spisech Homerových, zpráva ta vážena ze
staroslovanského životopisu o Kyrylu.

8) Ignatius byl patriarchou od r. 816 do r. 877.
Pocházeje z rodu císařského — otcem jeho zajisté
byl císař Michacl Rhangabe, násilně svržený s trůnu
Lvem Armencem — mládí své strávil zavřený do
kláštera (813). Bylof mu tchdáž 14 let, když jej
násilně odsoudili trávili a skončiti život mezi mnichy.
Za časův císařův obrazoboreckých nekvetlo mu šiěstí
na světě. Tím toužebněji a snažněji hledal pokoje a
radosti u Boha. Pádem obrazoborcův po smrli Theo
filově (r. 842) nastala tolikéž změna nepříznivých
osudův rodiny jeho. Pověst o cnoslném, svalém
životě, kterým se skvěl mezi bratry v klášleře, obrá—
tila zřetel na bohomyslného císařovice, a tudy stalo
se, že po smrti patriarchy Methodiově(r. 846), obrán
jest za nástupce. Nebylo to alc snadné stanovisko.
Přálaf mu sice nemálo císařovna Theodora, k němu
důvěrně hlásil se zbožný lid, jej podporovali přá
telé jeho dosavádri. S druhé strany ale ošemetný
Bardas, lehkovážný císařovic, potlačení obrazoborci
a čelná luza stavěli se a stáli proti zbožnému pa
triarchovi. Za náčelníka zjevného propůjčil se vše
likým odpůrcům jeho ssazený biskup Syrakusský
Řehoř, kteréhož všemožně podporoval Bardas. —
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Bohabojný patriarcha Ignatius totiž neohroženě do
tíral na neřesti, páchané u dvora; on káral jmeno
vitě Bardasa, doléhaje na to, aby zjinačil život Že
neprospívalo napomínání, svědomitý biskup odepřel
nešlechetnému dvořanu tělo Páně, když zaslepenec
s jinými zároveň přistoupiti chtěl k přijímání. A to
bylo příčinou, že mstlivý nešlechetník pohnul císaře,
se stolice Carhradské na ostrovy Therebinthenské
zahnati -patriarchu. Stalo se to r. 857. Na místo
jeho dosedl Fotius. Nadarmo doléháno naň, aby se
odřekl stolice své. Bardas dal jej mořiti hladem,
trýzniti na těle, smýkati z žaláře do žaláře. Avšakitonicneprospělo.© Bohabojnýpatriarcha,ctěnýa
milovaný od těch, kdož milovali spravedlnost. pře=
trpěl všecko, a potají vypravil žalobu do Říma k
papeži. Zalím pronásledování jsou ukrutně přátelé
jeho. Folus sebrav (r. 859) sněm, záležející z
biskupův dvořských, osmělil se pravého a řádného
patriarchu dáti do klatby. Stalo se to způsobem, ja
kovýmž se vyznačují vůbec činové dvoru Konstan—
tinopolského“ Ignac přiveden jest do sněmu, kdež
mimo četné protivníky byli též oslepení zlatem a
porušení vyslanci papežovi: Rhodoald z Oslie a Za
charias z Anagni. V. Ignatiovi odňato roucho, od—
ňata jest i berla biskupská, i žádáno na něm, aby
se dobrovolně vzdal stolice. Ignalius ale ničím se
nedal oblomiti, ani bilím, ani žalářem, ani hladem.
Po několikadenním marném usilování nezbylo Fo
tiovi a dvoru leč úkladem pod zámínkou práva pro
vésti záměr svůj. Sehnaliť se totiž svědkové na lo,
že prý Ignatius nebyl zvolen způsobem řádným,
jelikožmocí světskou bez účastenství du
chovenstva. A pod lou zůmínkou příznalose Fo—
šiovi právo, pozůstati a vládnouti na stolici partrrarší.

Papežem toho času byl Mikuláš. Ten nedal se
myliti podvodnými listy tu Fotiovými tam císařo
vými: nýbrž statečně se ujal spravedlivého Ignatia.
Nad to ujal se ho Bůh. Míra hříchův na dvoře cí
sařském se dovršila, Nejprvé svržen anobrž nectné
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odpraven jest Bardas (r. 866): s podobným osudem
potkal se i císař Michael, byv zabit (13. List. 869).
Trůnu císařského zmocnil se nástupce Bardasjiv,
Basilius Macedonský. Nový císař bez prodlení za
vrhl Folia a nazpět povolal Ignatia. Od té doby
spravoval Ignatius církev Komstantinopolskou až do
smrti své. Nastalo pak usilovnému kmetu nemalých
prací. Především kázala polřeba obnoviti řád poru
šeny Fotiem a na stolicích biskupských usadit
řádné správce duchovní, kteréž byli rozehnali Fo—
tus a Bardas. Za tou příčinou svoláno do Konstan
tinopole sněm r. 869. Na sněmu tom dán jest do
klatby Fotius s družinou svojí a jednota církevní
na novo se utvrdila. S podloudilými a svedenými
nakládalo se co možná vlídně. Kdožkoli se byli Fo—
tia odřekli a podrobili řádnému patriarchovi svému,
přijati jsou na milost. Ignatius osvědčil veřejně, že
jest podřízen papeži a výroky sněmu, jež uznal i
podepsal císař Basilius, ohražena jest svoboda Cír—
kve proti nadvládí světské moci.

Řádný patriarcha, usazený řádněna stolici své,
spravoval církev Konstantinopolskou až do r. 877,
kdežto při konci měsíce Ríjna zemřel. Avšak po
sledních těchto let přiměla politika Konstantinopolská
patriarchu ke krokům, kterýmiž utrpěla jeho sláva.
Bulhaři po svém na víru obrácení sami přihlásili se
papeži, od nčho žádajíce kněží a biskupův. To se
příčilo politice dvoru Konstantinopolského. Císař Ba
silius snažil se roztrhnouti svazek mezi Bulhary a
Římem, aby pak národ ten, záležeje od patriarchy
Cařihradského, zůstával tudíž pod vládou císařův na
východě. Patriarcha Ignatius, již co Řek, již proto,
že chtěl v dobré vůli býti s císařem, podporoval
záměry dvoru, a nešelře závazkův a přípovědí uči
něných papeži, pomáhal kněze latinské vypuditi z
krajin bulharských. — Nadarmo snažil se Hadrian II,
nadarmo Jan VIIL tu listy k císaři, tam k patriar
chovi, pohnouti jednoho i druhého, aby upustili od
záměrův svých. Nic to neprospělo. Jan VIII.nucena
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se viděl (r. 878) posléze hrozili tolikéč patriarchovi
Jgnatiovi klatbou, nezastaví-li rozmanité křivdy činěné
římskému duchovenstvu mezi Bulhary. Než pohrůžka
tato dostala se do Konstantinopole teprva po smrli
Ignatiově. Dotčený patriarcha zajisté umřel 23. Října
877 a list papežův přišel do Cařihradu počátkem
878, kdežto byl již Folius opět usazen na uprázd
něnou stolici patriarší.

9) S. Athanasius, nadjiné slavnějšípatriar
cha Alexandrinský, muž vzbuzený od Boha na
obranu pravé víry proli bludům Ariovým, žil jak
vědomo ve čtvrtém století. Již jako jahen proslynul
na prvním sněmu Nicenském (r. 325) vítěznou obra
nou učení katolického o Božství Ježíše Christa. Po smrti
biskupa Alexandra v Alexandrii stav se biskupem, až
do smrti slatečnou myslí, neoblomným duchem, vě
hlasnou výmluvností veliké duše a právě mocí Boží
bojoval i trpěl pro pravdu. Nejednou vyhnán a za
vežen daleko z vlasti, po mnoho let pronásledován
ustavičně tu vd císařův, onde od biskupův arianských,
nikdy a nikde ani na vlas neodslupoval od pravé
víry Christovy, nikde a nikdy nesmlouval se veliký
tento muž s protivníky svaté víry této. — Bylf lo
opravdu nad jiné všecky výtečný hrdina IV. věku,
světec, který tím patrněji skvěl se slávou neobyčej
ných cnoslí, čím více usilováno kalili jej. — Ostatně
sluší podotknouti, že byl veliký lento muž Boží na
východě neposlední podpora a na západě předním
původem a budilelem života řeholního.

10) Jiří Askarites, kteréhož zároveň s Řehořem
Polašou, životopisec Kyrylův, činí tovaryšem svatého
učence na cestě k Saracenům, znám jest ovšem t
odjinud.

11) Melitene, bylof ve středověku za
časův nejvyšší moci kalifův arabských hlavní město
knižetství saracenského na výšinách mezi Arme
nií, Syrii a Perskem. Leželof několik mil daleko
od Cařihradu. Ostalně co se dolýče pření nebo-li
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učených dispulací o náboženství, emirové saracenští
jakož Arabové onoho věku vůbec nemálo sobě v
nich libovali.

Šťastnými válkami zmocnivše se vlády široko
daleko v Asii i v Africe, chtěli též, obzvláště za
kalifův Bagdadských, po slavném Arun al Rašidu
tolikéž učeností se skvíti. Podobaliť se v té příčině
mistrům svým Řekům.

13)Sv. Klément, jak vědomo, odchovanec
sv. apostolův, byl třetím po sv. Petru biskupem Řím
ským. Když byl sv. Pavel poprvé v Rímě, již teh—
dáž skvěl se Klément mezi předními horliteli a vý
tečníky v Církvi (Fil. IV. 3.) Po smrti sv. Petra
(+ G8) rychle po sobě následovali sv. nástupci jeho,
sv. Linus a Kletus, načež došel na stolici Petrovu
dotčený sv. Klément. Zprávy o činnosti a osudech
jeho jsou ovšem jen řídké. Čovíme, jest jediné to,
že zřídil v Římě podlé 7 okresův města 7 notářův,
a uložil jim vyšetřovati skulky a zapisovati pamět
sv. mučeníkův. Máme též od něho dva listy právě
apostolské, jež napsal ke Korinfanům za příčinou
různic, kterými trpěla Církevonoho měsla. Za pa
nování císaře Trajana byv z Ríma vyhoslén co hlava
křesfanův, octnul se na ostrově tourickém, kdež pra
cuje a trpě pro Christa až do skončení, život svůj
dokonal co mučeník (r. 102). (Srov. Spisy sv.
Otcův apost. Př. Fr. Sušil v Brně 1849.)

Podivné nalezení posvátných oslatkův, kterými,
ať tak dím, odměnil Bůh apostolskou cestu sv. Cyrilla
ke Kozarům, a přenešení jich do Říma, dotvrzuje
se životopisem: Wita eť acta s. Clementis P. et M.
scripla a Gauderico Veliterni eptscopo. Dolčený
biskup byl vrstevník sv. apostolův našich a psal bez
pochyby, že jej k tomu vybídli obzvlášťní okolnosttonohověku.| Zalostnoutoalenehodou,žesene=
zachoval celý rukopis a tudíž že právě schází ně
kolik těch listů, kdež jak vece sám spisovalel: „zmi
raculorum prodsigia, ezulalionis anguslias, marly

17*
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ru laures,reversionis ejus ad propriam
sedem post plurtmos annos et miracula colligere
procuravimus.“ Viz Dr. Dudíkaspis: [ter ro
manum. D. [Istr. 298.

'«) Folius zaujal v historii křesťanské Církve
takové stanovisko, a způsobená osudná roztržka tak
tuze souvisí s Žživolem a působením sv. apostolův
našich, že jest spisovateli jako povinností, něco ší
řeji promluviti o nešťastném původci tolikerých po
hrom a strasti. Soudnému členáři tuším netřeba při
pomínati, kterak tudy nemálo světla nahude k lep
šímu poznání nejedněch věcí a stránek v životě
našich blahověstův.

Pověstný Fotius, pocházeje ze vznešené rodiny
v říši řecké — strýcem jcho byl Tarasius patriarcha
Konstantinopolský od r. 784. — málo měl za věku
svého učencův, kteří by se mu bystrotou mysli,
obratností ducha, rozsáhlou učeností vyrovnati mo
hli Takové vlastnosti klestily mu záhy cestu k před
ním důstojenstvím. Jméno jcho se zaskvělo mezi
spisovateli řeckými onoho času nevšední slávou, a
tudiž povolán jest Bardou za učitele na nové aka
demie, za učitele mladému císařovicí. Později po
tkáváme se s ním u vojště, až pak povýšen jest za
státního sekretáře, vrcbníka životmí stráže císařské
a senatora. Než ctižádoshvý učenec nemínil pře
stati na dotčených důslojenstvích: slolice patriarší
byla předmělem loužení a snah Fotiových. 1 dosáhl
konečně, čeho si žádal. Nectný. Bardas u mladého
prostopášného císaře osočiv patriarchu Ignatia, od
stranil nenáviděného velekněze a Foliovi Švagru svému
pomohl na stolec, po kterém bažil a prahnul.

Fotius, obratný politik a v přetvařování učiněný
mistr, na počátku na oko zdrábal se přijmouti dů
stojenstvi, kterého se jinak dočkati nemohl. Než
lichá ta přetvářka netrvala dlouho. Šestého dne po
svržení a zahnání Ignatiově byl Fotius — prv dvo
řan a nekněz — již vysvěceným na biskupství
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patriarchou. Nebylof sice v Cařihradě řádného bi
skupa, ježto by byl za živobytí skulečného patriar
chy Ignatia posvěliti směl oblíbence Bardova. Avšak
i na to našel se člověk, biskup slížený pokutou cír
kevní klatby, Řehoř Syrakuský, dávný protivník
Ignaliův. Takové jednání nemohlo se líbiti duchoven
stvu, ani lidu. Každý viděl, kterak se ruší zákony,
hyzdí práva, páše násilí. [ počalo v Konstantinopoli
mezi duchovenstvem a lidem jitření: biskupové okolní
počali též pozdvihovali hlasu svého. Fotius i Bardas
byli by rádi uchlácholi jedny i druhé. Za tou pří
činou doléháno všelijak na Ignatia, by se sám
odřekl stolice své. Než statečný kmet, nechtěje aby
vlk byl pastýřem, nijakou měrou nedal se k tona
pohnouti. I uchopeno se jiných prostředků. Ignalius
dán jest do vazby, a Fotius pokusil se klamem do—
síci uznání u papeže.

Poselství a list, kterým oznamoval Folius pa
peži Mikuláši povýšení své za palriarchu, může se
pokládati za zrcadlo duše dobře prohnané v chy
trostech světských. Lichota, klam, ba i pohrůžky
nahozené podávají si ruce, aby vyloudilo se na
papeži uznání. Ošemetný dvořák osvědčuje, že ne
stál o těžké důstojenství, alebrž násilím a bezděky
že donucen jest přijmouti na se úřad, kterého prý
se byl odřekl dosavádní patriarcha Igualius. Zatím
co se čekalo na odpověď z Říma, neleněno na ji
ných stranách. Především poplašení a rozehnání jsou
přátelé Ignatiovi a fstolice biskupské odevzdány
lidem oblíbeným a hotovým udrželi se v přízni mo
hutného Fota i Bardy. Na to shromáždil se v Ca
řihradě sněm a na něm sešli se lidé ochotní, hlasovati
po chuti dvořanův. Mělf pak tu odklizen býti ná
lezem sněmovním patriarcha, klerého byl prvé již
násilím svrhl se stolice nešlechetný Bardas. Jak sobě
přáno s hůry, stalo se. Ignatius odsouzen jest, po
něvadž prý úklady a pikle strojil proti císaři, a krom
toho proti všelikému řádu a právu církevnímu po
výšen byl za patriarchu.
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Uznání, kteréhož podivným způsobem nabyl v
sněmu, přál sobě Fotius míti též od papeže. Než v
Římě papežoval tehdáž Mikuláš I., biskup to výlečný
věhlasem panovnickým a silou statečností křesťan
ského ducha. Taký papež nedal se oklamati listem
Fotiovým, ani hlasem podezřelým sněmu záležejícího
z padouchův, ani domluvami a přímluvami dvoru cí
sařského. Byv již náležitě zpraven o všem, co a
jak se dělo v Uařihradě, nemeškal tudíž nařídit:
oběma stranám co náleželo. Podle lohoto rozkazu
papežova měly se věci náležitě seznati a po spra
vedlnosti rozhodnouli na novém sněmu, odbývaném
u přítomnosti poslův římských v Konstantinopoli.
Poslové přišli — a sněm se shromáždil. Než po
mohli sobě původcové nešťastných a nectných těch
pletek. Fotius a Bardas oklamali totiž neopatrné po
slance papežské podvodem, porušivše je dary a za
slepivše zlatem. Takovou měrou odsouzen jest Igna
tius i na tomto sněmu a Fotius jásal co patriarcha
(r. 861).

Radosť a sláva nectným nabytá způsobem ne
mohla tehdáž trvali na dlouze. Papež dozvěděl se
ovšem soukromými cestami opět co a jak se dělo v
Cařihradě. Přesvědčiv se o neřesti, spáchané legáty,
nemeškal potrestali ošálené pobloudilce. Že nepro
spěly dosavádní kroky jeho, viděl se nucena jednati
po přísném zákonu. V Římě shromáždiv r. 863 sněm,
potrestal zbloudilé své legáty, Fotia pak vyobcoval
z obecenství cítkevního. Než i tento rozhodný čin
nepomohl v Konstantinopoli. Císař Michal se sápal,
že se vůli jeho protiví papež a Fotiem umínili v
Konstantinopoli učinili papeži, což se jemu stalo v
Římě. I sehnán jest na to sněm r. 866. Sešli se tu
biskupové, kněží, dvořané, kteří holovi byli činiti,
což si přál Fotius, co velel Bardas. Mimo fo užilo
se nového podvodu. Ze chtěli sněmu Konstantino
polskému dodati lesku, pozváni jsou též listem ne
málo bouřlivým patriarchové církví na východě pod
vládou saracenskou. I přišli z východu kupci a na
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sněmu zaujali jsou místa patriarchy Antiochenského,
Alexandrinského a Jerusalemského podvodníci na
jatí, kteříž ve jménu dotčených patriarchův hlasovali,
ovšem podle návodu a rozkazu dvoru Konstantino
polského.

Výsledek a konečné usnešení takového sněmu
byly hned předkem již známy. Kletbu vrhnouli proli
papeži, rozdvojiti Církev a zmocniti se duchovní
vlády, zmocnili se jí na celém východě: to bylo zá
myslem Foliovým. Hlavním řečníkem a jednatelem
jeho byl Marek, biskup Efeský: Fotius sám i tu je
ště kryl se přetvářkou. Avšak jeho slovem, jeho
listem obviněn jest papež, obviněna jest Církev řím
ská příčinou kacířství. A jaké bral sobě k tomu zá
mínky?! Vytýkano tu, že se v Římě v sobolu ne
přikazuje půst; člyřidcetidenní půst že prý jest tam
o týden kratší, kněžím že se nedovoluje ženili, učení
o Duchu Svatém že prý se lam porušilo přídavkem :
„i Syna“ (=filiogue) — ve slovech symbolu Ny
cejského: „ktery z Otce — i Syna pochází“ To
byly hlavní námítky a zámínky, kterýmiž nešťastný
onen ošemetník, vyobcovanýz Církve, roztržku způ
sobili a provésti hleděl, roztržku mezi křesťany na
západě a východě. I povedlo se mu pohříchu ne
blahé to dílo! Na sněmu r. 867 položen jest počá
tek onoho rozdvojení, kterým východní řecká Cir
kev poláhši za sebou během časův obzvláště východní
národy slovanské, až po dnešní den ruší svazek je
dnomyslnosti u víře a lásce Christově, Hesla daného
Fotiem chylila se krátkozraká politika dvoru caři
hradského ; biskupové, porušení duchem téhož vůdce
svého, každý ovšem více méně aby se udržel ve
svém důslojenství, jali se šířili a roznášeti je po
šíré říši a tak rozněcovala se všemi obyčeji nená
visf proti papeži a Římu. A co medle dobrého může
vypučiti z pekelného tohoto dračího semene?

Sněmem r. 863 dosáhl Folius vrcholu své moci
na východě. Zavrhnuv papeže, sám uprostřed bi
skupův řeckých počínal sobě, jakoby jemu náleželo
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býti papežem. — Než podivně to štěstí nedlouho se
riaň usmívalo. A jak chatrné bylo v Caříhradě sa
titém jeho panování ! — Že sé chtěl udržeti na sto
Jici patriarší, nucena se viděl, lichotiti tu lidu, tam
velmožům, onde dvoru, a čím dále tím horších věcí
dopouštěti mocným nešlechétníkům. — Na dvoře
Michaelově k víře nepodobné k hrozné děly se ne
řesti; Bardas ovšem čím dál tím hůř si vedl a vinou,
kletbou stížený patriarcha musil mlčeti. Třpká to byla
sláva! Zatím dozrávala na nešťastného pokuta Boží.
Metla spravedlnosti Páně dostihla nejprvé Bardasa:
velemocný pán svržen pojednou s důslojenství, za
hynul co zlosyn. V krátce na to zabit jest i císař
nešťastný Michal a Basilius Macedonský dosedl na
árůn zbrocený krví. Proměny ty sběhly se v Kon
stantinopolh r. 867.

Fotius, jedva se byly provedly krvavé ty věci,
počal si nadcházeti nového panovníka. Tehdáž mu
ale nepomohla lichota. Basilius nahlížel, že, ač
chce-li se udrželi na trůně, smířiti se musí s pa
pežem Janem VIIL Za tou příčinou jedva byl počal
panovati, Ignatia z vazby povolal na svobodu, a
Fotia odstraniv, stolici patriarší pravému odevzdal pa
triarchovi. O dálší narovnání vypravení jsou do Říma
poslové s listy mnohoslibnými. Na to slavil se po
vůli papežově v Konstantinopoli sněm, a Folius, od
souzený výrokem tohoto sněmu, dán po délší čas pod
přísnou hlídkon vězen a střežen jest v klášteře. —
Než ponížením a vazbou tou nezjemněla mysl Fo—
tiova. — Mělť on své přátely a čekal svého času.
Zatím se změnily okolnosti. Basil se upevnil na trůně
a Fotius došel pak svobody, došel u císaře zjevné
přízně, až pak r. 873 učitelem císařovicův a něco
později též presidentem akademie učiněn jest. Do
bromyslný patriarcha Ignac prominul mu křivdy způ
sobené a za zlé odsluhoval se mu dobrým. Posléze
umřel patriarcha sešlý věkem (878 dne 3. Října) a
třetího dne na to seděl na stolici patriarší Folius, po—
výšený císařem Basiliem a blahoslavený přately svými.
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Kdo zná poněkud snažení politiky Konstantino
polské, snadno se domyslí, proč za nástupce Igna
tiova vyvolil sobě Basilius téhož Fotia, jehož byl před
několika lety svrhl a uvěznil. — Stalo se to jedině
proto, že se do Fotia obratného naditi bylo pomocí
a služby proli papežům, hájícím práva svá v Církvi
vůbec a zvláště mezi Bulhary, Avšak prvé, než
směli boj zamýšlený a již počatý dále vésti, třeba
bylo Fotiovi zjednati uznání se strany papežovy.
Mimo to musil nově vyvolený patriarcha opět řád
ným způsobem zbaven býti kletby, kteráž ležela na
něm od sněmu r. 869. A za tou příčinou sezváni
jsou biskupové a patriarchové na východě na sněm
do Konstantinopole. K papeži Janovi VIII vypravili
se hned na počátku r. 878 poslové s listy, ozna
mujíce smrt patriarchy Ignatia, zároveň pak i nové
povýšení Fotiovo. Jednateli řeckému, Theodorovi
Santabarenu, poštěstilo se tehdáž u papeže těžce
sevřeného Saraceny, že se podvolil uznati Folia za
patriarchu, bez všelikého ztenčení zákonův a práv
církevních. A jakož na jedné straně podařil se úklad
tak i na druhé. Sněm svolaný sešel se počátkem
Listopada 879 v Konstantinopoli. Dojelif naň tolikéž
vyslanci papežovi, ale jedině proto, aby u přítom
nosti jejich zlehčena byla římská stolice. Fotlius
učinil se hned při početí náčelníkem sněmu, a přítel
Zacharias, metropolita Chalcedonský, vychvaluje pa
triarchu, ostře dotýkal se netoliko protivníkův jeho
dosavádních, nýbrž 1 samého papeže. List papežův,
který v druhém sezení (d. 17. List.) čtěno, celý
porušen jest překladatelem čili samým Fotiem. (Co
nebylo po chuti Konstantinopolským, všecko se vy
trhlo3 za to vložily se propovědi na pochvalu Fo—
tiovu a k dotvrzení záměrův jeho. Nešťasfnou bylo
tu nehodou, že vyslanci papežovi neuměli dobře po
řecku, kterýmž jazykem se jednalo na sněmu. Mu
siliť se spoléhali na Uumočníky a tudíž dozvídali se
necele a pozdě, co se děje. Ostatně žádosti a od
poru jejich se nešetřilo. Žádaliť, aby se řádným*
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způsobem, jakž slíbeno bylo papeži na sněmu tom,
vyrovnaly spory o krajiny bulharské: Fotius je od
byl, že tlakové věci nepatří na sněm, nýbrž záleží
od císaře. Zádaliťf,aby se budoucně na stolici Kon
stantinopolskou neusazoval nekněz: ale i to jim ode
přeno, jelikož prý rozličné církve rozličné mají oby
čeje. Za to dosáhl Fotius vše, oč stál, jelikož výroky
sněmu r. 869 zavrženy jsou netoliko biskupy ře
ckými, nýbrž i vyslanci papežskými. *) —

Osudný tento sněm ukončil se dne 13. Března
r. 880 — a Folius jásal, že pokořil a zlchčil pa
peže. Ano na lomt nepřestal patriarcha. Prvé než
se mohl Jan VIJI. odjinud dozvěděti, co a jak se
dělo v Konstantinopoli, oznamovl papeži, že se žá
dosti jeho vyplnily a krajiny bulharské římské sto
lici náležitě přiřknuly. — Tím bolestněji dojat jest
Jan VID., když ho došly netoliko zprávy, nýbrž i
usnešení přijalá na onom sněmu. Nezbývalof mu nic
jiného, leč veřejně z Církve vyobcovati ošemetného
podvodníka. —

Fotius, podporovaný biskupy po své chuti, a
chráněný politikou dvoru Cařihradského, nic sobě
nevšímal klatby papežovy. Zatím umřel Jan VIII
(882) a v krátce na to dva nástupcové jeho Mari
nus (+884) a Hadrian III. (+ 886). Avšak mezi tím
časem padla zpupnému patriarchovi též podpora
úmrtím Basilia císaře. Nástupce Basiliův, Leo VI,
jedva se byl uvázal ve vládu, obrátil se proti němu,
a ustanovil svrhnouti patriarchu. A tak octnul se
r. 886 nešťastník opět u vyhuanství, kdež jej slíže
ného klatbou okolo r. 891 zachvátila smrt. V řecké
Církvi schismatické ovšem líčívá se nebohý tento
původce osudné roztržky jinými skvělými barvami,nežmohoumluvitioněmnestraunídějepisci.— Ne
upírajíce mu výtečného ducha, obratnosti v jednání,
výmluvnosli a učenosti. jakovouž předčil nade všecky

+) Byliťjimi: Pavel, biskup z Ankony, Eugenina, biskup
z Oslte, a Petr kardinál kněz římský.
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své vrslevníky, mohou-liž jinak leč litovati, že muž
takových darův užil jich ke škodě Církve a na
zkázu své duše? — Ostatně cožkoli tu o něm po
vědíno, váženo dílem z veřejných listin a jednání
sněmovních, dílem z listův samého Fotia. Sr. Gfroó
rera Oefhihte ber driftlihen Kiráe. B. M. Viz
Mansi XV., XVL a XVIT díl Photii epistolae ed.
Montacuttus.

ts) O nalezení Písma slovanského čteme v pu
mátné legendě panonské takto:

„Rastislav — moravskij knjez bogom ustim svjet
stvori s knjezi svoimi Moravljany i posla k carju Mi
chailu glagolje: Ludei našímpogaústva sje otvr'g'šiim
i po christian'sky sje zakon držeščiim, učitelja nei
mamy takovago, iže ny by v svoi jezyk istinnuju
vjeru christianskuju skazal, da sje byše i iny strany
zrješče podobili nam. Da posly ny, vladyko episkopa
i učitelja takovago. Ot vas bo na vsje strany dobr
zakon ischodif. Sbrav že sbor car, i prizva Kon
stantina filosofa, £ stvori i slyšali rječ Siju, i reče:
Vjem tě trudna sušča, filosofě, i potrjeba jesť těbje
tamo ili. Siju bo rječ nemožeť in niktože ispravitli,
jakože ty. Otvješčav že filos.f i trudn syj i boln
tělom , s radosliju idu tamo, ašče imajut bukvy v
jezyk svoi. Glagola že car k njemu: Děd moi i
otec i iny mnozi, iskavše togo, njesut obrjeli, lo
kako az mogu to obrjesti? Filosof že rječe: To kto
može na vodu besčědu pisali, i ereličsko imněsčběobrjesti?© OlvješčaemupakcarisBardojuujem
svoim: Ašče ly choščěši, možet sije tebě Bog dali,
iže i dajel vsjem proseščitm bez sumnjenia i otvrza
jet Ukuščiim. Sid že filosof, po prvomu obyčaju na
molitvu sč naloží i s injemi pospješniky. Vskorje
že je jemu Bog javi, poslušaje molitvy svoich rab.
I abie složi pismena i načet besčdu pisati evan
gělsku: Isprva bje slovo i slovo bje u Boga i Bog
bje slovo, i pročeje.“ — Hle, tak snahou důmysi
ného, zbožného mudrce a, jak pěkně dokládá živo
topisec, palrnou milostí Boží nalezeno pismo, položen
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první základní kámen k posvátné literatuře slovan
ské. Podobnýmzpůsobem mluví též Chrabr, mnich,
jenž pěkně vece: „Člověkolibec Bůh |. . slitovav
se nad rodem slovanským poslal jim sv. Konstantina
filosofa, jenž slove Kyryl, muže spravedlivého a
věrného. I utvořil jim písmen 38, jedna po vzoru
písmen řeckých, druhá podle slovenské řeči.“

Viz: Památky dřevního Písemnictví. Sebral i
vydal Safařík. Str. 89. Mimo to srov.: Vita Cle
menlis. Vydal Fr. Miklošié ve Vídni. Život sv.
Klémenta z řečiod Grigoreviče. Čas. Mus.česk. 1847.

16) Bulharský král Boris, čili jak se po svém
na víru obrácení nazýval, „Michael“, polřev zpouru
pohanských pánův některých, zjevnými skutky do
kázal, že nebyl na víruobrácen knězem,
náchylným Fotiovi a záměrůmjeho. Je
dnáni jeho svědčí naopak. — V prvnim zápalu víry
a lásky své kc Christu, uchýlil se dotčený král k
papeži Mikulášovi, žádaje o kněze a zákony, o rady
v rozličných věcech. Stalof se právě té doby, když
byli sv. bratří Cyrill a Method apostolovati počali na
Moravě a v Cařihradě zmáhala se zpoura proti řím
ské stolici. —

Věhlasný papež vyhověl žádostem královým v
každém ohledu jako věrný a opravdový nástupce
Christův. Posilaje mu kněze, poslal zároveň list
památný, který zůslane pěkným a výmluvným svě
dectvím o příkladné věhlasnosti a pravém smýšlení
křesťanském dotčeného velikého papeže. Jestif tohlasdůstojnýnáměstkaChristova.© Napomínajea
povzbuzuje krále, aby nakládaje ovšem i s vinníky
po lidsku — milosrdně dával jim času k pokání,
zřelelně poroučí, při obrácení na víru varovati so
všelikého násilí. „Nikdo, tak píše papež, nikdo nemá
se nutili k víře křesťanské: nebo nic není dobrého,
což se neděje s vůlí svobodnou. Bůh žádá dobro
volné poslušenství. Kdyby zajisté užívati chtěl moci
a násilí: nikdo by nebyl s lo, zpěčovati se všemo—
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houcnosti jeho. Pohany zatvrzelé zůslavtež tedy
soudu Páně, a varujte se toliko, obcovati s nimi při
jídle a pilí a jinakém jednání.“ — Prohlédaje přede
vším k opravdovému m ra vnímu vzdělání obráceného
národu, předkládá jim věhlasný nástupce apostolský,
aby při všem, což činí, Bohu v duchu a v pravdě
sloužit hleděli. — Tak mn.p. k otázce předložené:
„Sluší-li, a kterak by náleželo nositi kříž?“ — po
dotýká: „Křížem se vyznačuje mrtvení těla, a milo
srdenství k bližnímu. Podlé úmyslův Páně má se
tedy kříž nositi v srdci. Nicméně možná ho
nositi tolikéž na těle, aby se člověk tím častěji roz
pomínal na duchovní smysl a význam jcho.“ ——Po
dobně vyjádřilse papež stranu svěcení svátkův.
Pověděv obrácencům, které svátky by světiti měli,
připomíná, kterak by se to dili mělo. — „Církev
zajisté — tak vece — přikazuje, o svátcích zdržeti
se práce, abychom bez všeliké závady do kostela
chodili, modlitbou, zpěvem a slovem Božím se obí
rati, a podle příkladu svatých alnužny chudým udě
lovati mohli. Kdyby chtěl někdo místo vytčených
zaměstnání svátky trávili marnými kratochvílemi: ta
kový lépe by učinil, kdyby pracoval rukama svýma,
vydělávaje, aby pomoci mohl potřebnému.“ — Mezi
Bulhary, jako vůbec u pohanských národův, pano
valo tvrdé otroctví. Veliký papež i v té věci
kázal, co velí zákon lásky. „Prchnul-liby otrok,“
tak učí, „a bude-li opět polapen, odpusftež mu to.
Vůbec pak mějte na paměti slova apostolova: „Páni,
což jest spravedlivého a slušného prokazujte služeb
níikům, vědouce, ze ř vy Pána máte na nebi.“
(Kol. IV. I)

Vedle těchto a podobných napomenutí a roz
kazův obecných křesťanských, nalezají se v památ
ném listuzároveň i jiné obzvlášťfní, které svědčí
neméně, jak svědomitě s věhlasnou láskou otcovskou
prohlédal papež k potřebám nově obráceného ná
rodu. Bulhaři v prvním zápalu lásky k nové víře,
hotovi byli odříci se všech obyčejův a zákonův
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svých dosavádných, nýbrž i národnosli své. By toho
byl papcž římský žádostiv, dobromyslní Bulhaři byli
by se mu vrhli neloliko do náručí, nýbrž za pod
noží trůnu jcho. Avšak Mikuláš I. nechtěl býli pa
novníkem nad otroky, nýbrž otcem národu, synov
sky oddaného Církvi. A za tou příčinou píše veliký
papež: „Vy jste žádali, abych vám poslal občanské
zákony. Rád bych vám poslal knihy takové, jež by
vám prospěšné býli mohly, kdybych měl jistoty, že
jsou mezi vámi lidé, mohoucí vykládati vám zákony
římské.“ — Bulhaři tázali se ho, smějí-li nosili šat
podle dávného kroje svého z časův pohanských.
Papež odpovídaje, praví: „Nežádám od vás, abyste
změnili kroje, nýbrž abyste proměnili se na vnitřním
člověku, a podle slov apostolových, byste oblekli na
se Christa, Myť se netážeme, leč, rostete-li u víře a
dobrých skutcích,“ — Bulhaři vyzvídali u otce kře
sťanstva, dovoleno-li jim, dcerám při vyvdávání za
věno dávati zlata, stříbra, volův a koní. Na to vece
jim věhlasný papež: „Ovšem že můžete to činiti, a
vůbec všecko jiné, nač jste byli uvykli před obrá-—
cením, pokud to není hříšné. Petr byl prvé, než jej
za učeníka svého přijal Pán, rybářem, Matouš mýt
níkem; Pelr po svém obrácení lovíval zase ryby,
ale Matouš nesedal pak již v celnici. Jsouť zajisté
živnosti a řemesla, kterých nelze provozovati bez
hříchu, a takových se varujle.“— Bulhařipřed
ložili papeži otázku: co by činiti měli, kdyby je za
běhů válečných po čas služeb Božích přepadl ne
přítel — kdyby dobou čtyřidcetidenního postu ne
bo-li v den sváteční polkati se měli s nepřátely.
Papež, nechtěje dusiti ducha válečného v národě
stýkajícím se s polodivými pohany, odpovídaje, radí
jim: „Modlitby počaté můžete dokončiti kdekoli ce
stou do boje, rovněž tak jako v kostele; nebo u
křesťanův není Jenom jediné místo modlitby jako bý
valo druhdy u Židův, kteří se modlívati směli toliko
v Jerusalemě.“ A co se dotýče bojování o svátcích
nebo-li v poslě, praví: „Křesťanmá sice svěliti den
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sváteční s obzvlášťní úclivostí; káže-li ale potřeba,
dovoleno též o takých dnech zbraně chopiti se na
obranu. — — Sváry a války jsou sice dílo ďábel
ské; křesťan má se jich tedy varovati netoliko post
ního času, nýbrž vezdy. Avšak nutí-li neodvratná
potřeba, jest-lt potřeba hájiti vlasť proti nepřatelům ;
pak jest i v postě dovoleno bojovati. — — Mimo
to druhdy pokud jste byli pohany, vybírali jste sobě
dny a hodiny k boji; strojili sc k tomu zaklínači,
kouzelníky a hádači. "Toho všeho jste se odřekli
slibem na křtu svatém. Od té doby sluší, abyste se
k boji chystali navštěvováním chrámu, slyšením mše
svalé, vyznáním se hříchův knězi, odpuštěním pro
vinilcům, zotvíráním žalářův, na svobodu propuště
ním otrokův a udělováním almužny potřebným,“

Z toho již, což jenom u výtahu vybráno z vý
borného listu papežova, patrně se jeví, s jakovou
svědomitostí a moudrostí apostolskou usiloval, aby
se nová církev Bulharská stala skutečným obrazem
pravdy a lásky Boží. Snaha ta jeví se pak v celém
listě. Všude a ve všem stará se o to, aby sličný
mrav a bohulibý smysl zaujal místo dosavadní su
rovosli pohanské. U Bulharův panoval n. p. obyčej,
že sám toliko král jídával za stolem, po boku jemu
nesměl seděti nikdo ani manželka, lím méně vel
moži a dvořané. Tito, sedávajíce na nízkých slo
ličkách, jídali se země. K otázce, směl-li by se
dotčený obyčej zachovati na příští časy, vece pa
pež: „Dotčený obyčej, ačkoli se nesnáší se sličnými
mravy, sám o sobě nečelí proti víře, a protož ne
míním stranu lé věci nařizovati — ovšem ale
radím vám a napomínám, abyste podlepří
kladu křesťanských knížat odložili všelikou zbytečnou
hrdosť, pamětlivi slov Páně: „Učte se ode Mne, neboťjsemtichýapokornýsrdcem.“© Čtemefosta
rodávných králech, z nichž mnozí příčinou pobož
nosti své přijati jsou v obecenství Svatých, že jí—
dali netoliko s přátely, nýbrž i se služebníky. Ano
sám král králův, Pán pánův, Ježíš Christus ráčil obě
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dovati netoliko se služebníky a přátely — s. apo
stoly, nýbrž i s publikány a hříšníky.“ — U Bulha
rův nehrubě váženo lidského života; popravy bý
valy cosi všedního. Papež horlí proti takové nelidské
návyklosti. „Odstup to od vás daleko,“ tak praví,
„abyste nyní, kdežto jste poznali Pána milosrdenství,

ještě lak nemilosrdně souditi a odsuzovati směli.
Druhdy vyvádívali jste lidi na smrť velmi kvapně:
nyní však hleďte každého zachovati při živolě. Apost.
Pavel, který prvé, než byl na víru obrácen, práhnul
po vraždě a krvi, jak mile došel slitováníBožího,žádal
život svůj obětovati za bratry své. Rovněž tak činiti
máte tolikéž i vy, povolánijsouce podle zvolení Božího
a osvícení světlem Páně, varovati se prolévání krve,
nýbrž při všeliké příležitosti všecky křísiti k životu
těla i duše. Jako vás Christus z věčné smrti k věč
nému přivedl životu: podobně náleží, abyste tudíž i
vy netoliko nevinné, nýbrž i provinilé zachovati hle
děli od záhuby smrti“ — U Bulharův bylo v obyčeji,
užívati skřípce při lidech obviněných příčinou krá
deže. [ proti tomu dává výstrahu papež. „Takovéto
jednání čelí proti lidskému i Božskému zákonu. Vy
znání má býti dobrovolné a nikoli vynucené mukami.
Nepodaří-li pak se vám všelikým ukrutenstvím na
obžalovaném vynutili přiznání: nemusíte-li se sty
děti a posvědčiti, že jste soudili nespravedlivě? A
což donutíte-li ukrutností svou někoho, že se při
znává k zločinu, kteréhož byl nikdy nespáchal: ne
připadne-li pak celá kletba na toho, kdož nevinného
donutil k takovému lživému vyznání?“ — U Bulha
rův panovalo mnohoženství. Proti tomuto neřádu
prohlásil se papež s důstojnou přísností, a hleděl
staviti ho mocnou zápovědí. „Bůh,“ tak vece, „na
počátku stvořil muže a ženu, aby žili pospolu. On
nechtěl, aby jeden muž měl dvě ženy; neboť psáno
jest: Proto muž opustí otce i matku a přidrží se
ženy své. A na jiném místě: [ budou oba jedno
tělo.“ Mimo to nařizuje papež dále: „Nechať se
žena provinila proti manželu svému způsobemjakým
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koli, áno, kdyby jej obželovala u práva: muž nemá
proto nenáviděli aneb propustiti manželky své.“

Takovým, knížete lidu Bořiho A náměstka apo—
stolského důstojným způsobem zařízoval slavný pa
pež Mikuláš nově povstalou církev mezi Bulhary,
hledě svazkem moudrosti a lásky utužiti spojení
mezi otcem křesťanstva a nabytými syny. — Avšak
nespal v Cařihradě nepřítel svaté jednoty. Vláda,
dvůr i císař nerádi viděli tu důvěru, s kterouž se
Bulhaři vinuli k sv. stolici římské. Fotius tehdáž
ovšem bez práva patriarcha pozdvihl proli papeži a
kněžím římským mezi Bulhary hlas zlopověstným
listem r. 867, jakož na šeredném sněmu Konstanti
nopolském téhož roku. Tehdáž ale nepodařilo se
Fotiovi schvátiti Církev bulharskou do neblahé roz
tržky, zosnované na východě. Zatím zmocnili se jí po
13 letech Carhraďané úkladcm, vyhnali odtamtud
kněze poslušenství papežského a vsadili tam kněze
řecké (r. 87()). Po celých 8 let usilovali Hadrian II.
(r. 872), a Jan VIII všemi obyčeji uvésti Bulharsko
v bezprostřední spojení s Rímem. Všecky snahy
ty byly na zmar. Císař Basilius (867, + 880) a
Fotius, který se po smrti Ignatiově (+ 877) opět
dostal na stolici patriarší, provedli záměry své. Uži
liť na to mimo násilí a úkladův též oblíbené liturgie
slovanské, kteréž byli mezi západnými Slovany Cy
rill nejprvé užil a potvrzení u papeže zjednal. *) —
Zalostný konec stolice metropolitní Methodiovy, pod
vrácené Wichingem, pronásledování a rozehnání
slovanského kněžstva v říši Svaloplukově, jakož i
dotčené říše pád, usnadnily pak provedení neblahé

Boky Cařihradskéza potomních panovníkův.ulharské kraje staly se úločištěm vychovancův Me
thodiových a semeniskem netoliko církevního písem
nictví, nýbrž i missionařův pro severní národy

+) Vysvítáťfto z legendy staroslovanské dosti patrně. V
dotčeném životopisu sv. Methodia čteme zajisté, že když
byl sv. Method přišel do Catihradu, vyžádali sobě na
něm císař Basil a patriarcha kněze obřadu slovanského.
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slovanské. Papežové X. věku nebyli bohužel té po
vahy a takoveho ducha, jako Mikuláš a Hadrian.
Na Bulhary se zapomenulo, a ti jakož i druzí Slované
na východě strženi jsou v osudnou roztržku žalost
nou, již způsobil a provedl na cele zlopověstný Mi
chael Cerularius r. 1054.

1) O knížeti Privinč, o jeho na víru obrácení
a potomních píše nejmenovaný původce solnohrad
ské apologie: Historia conversionis Carantanorum.
Vypravuje takto: „In cujus epaciotemporis ynidamPri
vina erulatus a Moimaro duce Morarorum supra Danu
bium venit ad Radbodum, guš statim šllum prasenlavit
domno nostro regi Hludvico, Et suo jussu fide instructus
baptioatue est in ecclesic 8. Marlini loco Treisma nnn
cupato, curte videlicet perlinenti ad sedem Juvavensem.
Oni et poslea Hatbodo commissus aliguod cum sllo fuit
Sempus. Interim exorla est inter illos aligua dissensto,
guam Pririna limens fugam iniit iu regionem Vulgariam
cum suis G- Chogil filins eju8 cum eo. El non mullo postdeVulgarisHatimariducisadištregionem.| HloguetemporeHludvicusrex| BuvariorummisítHafbodumcum
erercilu multo ad exterminandum Ratimarum ducem, gus
diffidens se defendi posse, in fugam conversus egt cum
sut8, gui Cedem evťaserunt, Et preedicíns Privinus sub
stixit, el cum 8uis pertransivit fluvšun Sava, ibigue 8u8
ceplus a Salachone comšte pacificutus est cum Halbodo.

Ahgua vero šnlerim occasione percepla rogautibus
praedicti regis fidelibus praestitil rex Privine aliguam
inferioris Pannonie in beneficium partem circa fluvium
gus dicitur Sala. Tunc cepit sbi halitare et munimeudi
fcare in guodnmnemore et palude Salae fluminisef
circumyuagne populos congregare ac mullum ampliare in
terra illa: cuš guondamAdalram mus archtepiscopus
ultra Danulium in sua proprietate loce vocato Nitrava
eonseerarit ecclesiam, Sed postouam praefalum munimen
Jum aedificavit,construril infra (==intra) primitus eccle
siam guam Liup ramm us archiepiscopus,cum in slla
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regione minislerium asacerdolale postlahue exrercusí, 5
úlud ventens castrum in honore 8. Dei geuitricis Barie
consecravil anno videlicet DCCCL. Iti fueruní prasentes:
Chesil, Unohat, Chotemir, Lóvevlemir,
Zcurben, Silis, Vulkina, Větemir, Tre
dis, Brisnus, Zvemin Ge.Ge. Ipsivideruníet
audiverunt complacitationemšllo die inter Liuprammuwu
Privinam, guando slla dedicata est ecclesia, id esi, IX Kal
Febr. Tunc dedit Privina presbylerum suum , nomine
Dominicum, tn manus et polestatemLiuprammiar
chiepšscopi, el Kčuprammus šllé preslytero licentinm con
cessií in sun dioecesi mtssam canendi; conanendana tlli
ecclestam sllam et populum procurandum, sicní ordo pres
byteratus exrposců. — Indegue rediens šdem ponlife v, el
cum eo Ieahil consecravitecclesiamSandrats
presbytert, nd guam HHesillerritorium et silvam ac prata
in presentiu prefatorum virormn tradidit el círcumduzitdntpsurmaterminnin.| TuncgnogneadecelestumEr6n
pěrli presbyleri, vuam memoraluspresul consecravtk,
tradidit Hesil, sicut Engildeo et filii ejue dno, et
Erenprecht presbyter habueruní et circumdurit prefatos
víros dn. řpsum lerminum. Transaciis namgue fere duo
rum aubirtum annorum spaliiead Salapviugin conse
cravit in honoremS. Huberti ecclestam,guam Privina
cum omněsuporposito tradidit Deo G S. Petro atyue S. Hrod
derlo tn perpetuum úsum fructuartum viris Des Salslur
gensibus habendi.— Poslmodumvero roganti Privine
misií Luiprammus archšeopiscopua magistros de Sateoburch
muralores G- pictores, fabros G lignartios, gní snfra c ©—
vsíatem Privinae honoradilemecclesiamconstruzerunt,
gum spae Liuprammna edificavi ceptl, officium ecclesiasti—
cum dbidemcolere peregit. In gua ecclena Adrianuues
m a rfyr humatna pausat. lem tn eadem civitate ecclesia
S. Joannis Baptiste constat dedicatu, el foris civilalem aď
Dudlespin, ad Ussitin, ad Businisa, ad Bettoviam. ad
Stepiliperc ad Lindolueschirichun, ad Keisi, ad Ureid
herischirichun, ad Isangrimeschirichuu, ad Bealuseschi—
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Jichun, ad Ouingue basilicas temporibus Liuprammi dedi
cele suní ecclesie, Et ad Otacharis chirichun et ad Pali
munleschirichuncetorisgue Iocis ubi Privina ot ou6
voluerunípopuli. Due omnestemporibusPrivinae cen
sirucie sunt el consecrale a presulibus Juvavenstbus.

Pervenit igitur ad nolitiom Lu dovicí pitosm
regis, guodD rivi wa piissimusfuit ac benevoluserga Dei
Servitinm el suum; fidelibus suis gutbus dam sepius am
snonentibus concessik čili in proprium fotum, guod prius
habuštin beneficium......

Ouamdiu enim tlle virit, nihol minuté rerum eccle—
diasticarum nec subirarit de polesiate pradiciae sedis,
sed ammonenle archiepiscopo, prout valuti, augere sludutí;
guja aď augmenfum servi'ii Det prtmilus post obltum Do
sninscí presbyteriSvarnagal presbylerac preclarus
doc'or slluc míssua est cum diaconis et clericis, Post illum
vero Alifridum presbylerum et magistrum cujusgue
artis Liuprammus slluc direvit; guem Adalwinus,
successor Liuprammi archipresbyerum tbi constiluil)com
snendans illi claves ecclesie, curamyguepost illum (oltuspopugerendam.| Simililer,eodefunctoRihbaldum
constitutt archipresbyterum. ui multum tempore ili) com
smoralus est, exercens suum poleslalive officium, sicut slli
licutt (injunrcit) archiepiscopus suus — usgue dum
gutidam Graecus Methodius noměne, nov tt
fer inveniie sclavtinie literia linguam la
éinam docirinamague romanam ataue Lille
ras auctoralee latinas philosophice au
peorducena,vtlescere fecit cuucio popnlo
ex parte (Slavorum)misaascelevangelia ec
clesiasticumaue officium čúllorum, gut
hoc latine celebraverunt. Ouodčlleferre non
Valens sedem repetivit Juvarensem.

Anno igitur DCCCILNY vemnerabilis archiepiscopue
JuvťavensiumAdaltoinuas nalivitalem Christi celebravšt
on casíro Hesilontes, novilerMoseburch vo
celo, guod dili successil morienle palre suo Privino guem
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aravi secideruní ; čllo guogue dše sbi oficium celebravil
occlegiastieum.* Z toho ze všeho viděti, klerak sna:
bou knížat slovanských Priviny ž Kocela — otce i
syna, během 25 let hojně podporováni jsou kněží
solnohradští při rozhlašování evangelia. — Ostatně
což praví nejmenovaný Solnohradan o Methodiovi,
jejž potupně nazývá Řekem filosofem, snadno si
vysvětlí, kdož sobě vzpomene, za jakou příčinou
psána jest celá Historia Conversionis Carantanorum.
Viz Glagolila Clozianus, vydaný od Bart. Kopitara
ve Vídni 1836.

16) Usilování kněží německých o rozšíření víry
křesťanské souvisí klavně s válečnými výpravami,
tahy a výboji králův a císařův. Co se dotýče Slo
vanův na Moravě a v Podunají, a od Dunaje až
dolů k moři adriatskému není pochyby, že již za
času Karla Velikého počali vnikati z Němec hlasy
evangelia Christova k dotčeným Slovanům. Mámef
zajisté rozkaz toho velikého mocnáře, kterým (r.
810) slanoví hranice mezi arcibiskupstvím Solno
hradským a patriarcbatem akvilejským. Mělaťjimi
býť řeka Drava. Pracováno pak tu již při konci
VII. věku snahou akvilejského patriarchy sv. Pa u
lina a prvního solnohradského arcibiskupaArno-na.
Než hrozný osud, s kterým se potkali Slované na
jihu (Krajina) pod vládou franskou, odvracel od mis
sionářů franských a tudíž od víry mysli a srdce lidu
slovanského na severu *) Jak se zdá, byliť to jenom
vévodové, vládykové někteří, od missionářův těchto
na víru obrácení a pokřtění. Tak stal se křesfanem
Mojmir, tak Privina (831), tak 14 pánův českých v
Rezně (845). Arcibiskupové Solnohradští rozšířovali
moc svou obzláště ve vlastech Privinových, v Kra
jinsku a v Uhřích. Adalram arcibiskup světil obrá
cenému knížeti kostel v Nitře (r. 836). Nástupce
jeho Luitpram tolikéž v dobrém přátelském spojení

») Viz Ardiv ffir bie Lanbečnefhiýte be8 GerzoatbuměKrain.
Lorfah 1854. Str. 179, gelů Perosti
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byl s horlivým Privinou, pomáhaje mu stavěti hrad
Mosburg poslanými ze Solnohradu řemeslníky a
umělci (840). Roku 852 posvětil pak na novém
hradě též nový křesťanský kostel. — Na takové
snahy, práce a úspěchy odvolává se hlavně nejme
novaný spisovatel knihy: De converstone Carant.

Na severných stranách jak řečeno pracovař
nejprvé Urolf, bývalý biskup Pasovský (804—806),
kterýž od Eugenia II. r. 824 nabyl práva založiti
4 biskupství; dvoje Moravanům, Olomúc (Speculě
Julum) a Nitru (Nitrava) a dvoje Avarům, Vídeň
(Faviana) a Staré hrady a sám povýšen býti měl
za arcibiskupa. Že však touž dobou pracoval v týchž
krajinách také Reginhar, biskup Pasovský, nastaly
spory mezi dotčenými missionáři; král Ludvík na
sněmu v Řezně r. 829 naznačil hranice duchovní
vlády arcibiskupa Solnohradského a biskupa Pasov=
ského, tak že měla krajina od Lyséhory na východ
ležící řekami Sprazou a Rabou rozdělená na dvé
severní a západní stranu patřiti k Pasovu a jižní
pak a východní náležeti k Solnohradu. Viz Safař.
Starožit. Str. 808 atd.

W) Mikuláš I, na něhož směl Fotius vydali
klatbu, náleží do počtu předních nad jiné výtečněj—
ších papežův. Jsa nástupcem Benedikta HI., vele—
kněze, povahy rázné, spravoval Církev od r. 858
do 867 a předčil nade všecky předchůdce a násle
dovníky své, kteříž byli během IX. a X. sloletí se
děli na stolici sv. Petra. Veliký tento papež, zajisté
vynikaje neobyčejnou smělostí v předsevzelích, sta
tečností povahy a silou ducha, snažil se a uměl též
býti Otcem křesťanstva. S. Rehoř Veliký sloužil mu
za vzor. Sotva že byl r. 858 zvolen a korunován
na papežství, ihned počal prokazovati skutky, že
chce býti chudině i sirotkům ochrancem, obhaj
cem vdov a potlačených a zástupcem všeho národu.
Slepci, chromí, neduživci, co jich bylo v Římě po
třebných, všickni dostávali jísti na papežském dvoře.
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Jiní chudáci nabývali slušné podpory vedlé potřeby
a okolností. Tak pečoval papež o nuzný lid v Římě.
Avšak i jinak hleděl svých povinností v rozsáhlé
míře úřadu svého, Jan, patriarcha Ravenatský, ná
silně trýznil a odíral lid způsoby rozmanitými. Jedva
byly pronikly žaloby k uším papežovým, Mikuláš
pohnal zpupného patriarchu na soud při sněmu v Římě.
Nadarmo zpouzel se pobloudilec, chráněný přízní
krále Ludvíka; zdráhání mu nic neprospělo. Pokud
se chtěl udržeti na stolici své dosavádní, bezděky
musil se pokořiti a zaručiti papeži, že na budoucí
časy nebude již ubližovati lidu — Jak sobě počínal
Mikuláš I. na východě v Konstantinopoli, háje pa
triarchu Ignatia proti úkladům a násilnickým kou
skům císaře Michaela, ministra jeho Bardasa i po
výšeného za patriarchu Folia: na hoře povědino. —
Listy jeho k Bulharům dosvědčují zřetelně, vedlé
jakých zásad se řídil a spravoval křesťanstvo. Týž
duch jeví se ve všech skutcích jeho. Téžké nesnáze
a spletky bylof mu rovnati na západě. Tedy musil
napomínati a trestati chlípného krále Lothara, který
chtěl se zbaviti řádné manželky své Thietbergy, aby
pak na trůně královském usaditi mohl dosavadní
nevěstku svou. Onde zase nucena se viděl ostře
kárati a pokutovati nectné biskupy některé, jižto po
vůli krále dotčeného křivdy činili nešťastné královně
a pomáhal: k hříchu. A jak statečně a věhlasně
vedl důmyslný papež celou tu při až do skonání!
Ustrašená královna, opuštěná posléze od přátel, sama
již sobě žádala na cele vyváznouti z vazeb tyran
ského chotě: papež Mikuláš jí ale neopustil, pohro—
žuje králi pokutami církevními, neoddá-li se na po
kání. Nadarmo zamyslil Ludvík císař,bratr Lotharův,
ustrašiti papeže, jelikož r. 864 s valným vojskem
přitrhl do Říma, hodlaje takto k mírnějšímu a po
volnějšímu jednání s vinníkem donutiti neohroženého
kmeta. Než oklamal se. Mikuláš I. na obranu ne
uchopil se meče, ale kříže; onf se na modlitbách
utekl k Bohu; s ním zároveň modlil se veškeren
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kd římský a modliibami rázné, silné té duše při
mycen jest Ludvík místo hrozeb užiti proseb. —»
A v tom způsobu pohyboval se všecken živoj vě=
likého papeže. Co divu, že pak se před ním na
západě kořili panovníci a biskupové a on že Se ne
zachvěl af si naň deráženo z východu nebo ad zá
padu, lichotou sneb pohrůžkami? A protož snadne
lze sobě vysvětlili, že když d. 13. Listop. 867 ze
mřel slavný tento papež v Římě, nemalá nesnáze
byla o důstojného nástupce. Souvčký letopisec Re
gino slušuě zajisté pověděl o něm: „Ode dnův sv.Ře
boře I. až po naše časy neseděl na stolici sv. Petra
žádný velekněz, kterýž by se rovnati mohl s Mi
kulášem. Krále a tyrany skrocuje, vládl jako nej
vyšší velitel na světě. Na zbožné biskupy a kněze
byl laskavý a jemný, zlým ale a nesvědomitým hro—
zný, tak že právem říci se může, nový Eliáš že po
vstal v něm.“

Co se dotýče sněmu, na kterémž směla se
pronésti klatba proti takovému papeži, netřeba leč
připomenouti, kdo jej svolal a řídil. Fotius a císař
Michael shromáždili tu přívržence a následovníky.
Mimo to postarali se též o podvodníky, kteří se
dělali poslanci patriarchův Autiochenského, Alexan
drinského a Jerusalemského. Dokázaloť se to po
zději, že poslové tito nebyli leč podvodníci, jež
sobě zjednáno za peníze. A na takovém sněmu pro
hlášen papež za bludaře, západní křesfanstvo viněno
z bludův kacířských a ztvrzena žalostná roztržka!'—
Viz Gfrórrerovo dílo: ©Sefebichteber drift. Kirche.Bd. TIT.
kniha III. kap. 5. Doklady na to na vše najdou se
v Mansiově sbírce sněmův církevních : S. Concil'o—
rum nova el amplisstma collectio . . (Manst)
Venelis 1772. Tom. XV. XVI. G XVIII.

20) Listy, z nichž vyňata jsou tato slova pape
žova, nenalezají se nikde leč v pamálné legendě
staroslovanské. Ostatně nalezne je laskavý čtenář
mezi listinami, jež ku knížce té připojeno.
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21)Mosburg, nyní Salavar, sídlo slovan
ských knížat Priviny a Kocela, leželo v krajině při
lehající k jezeru Blatenskému. Hrad ten obklíčený
lesy a bařinami, slynul již v první polovici devátého
věku. Kníže slovanský, Privina, vystavěl tu r. 840
první křesťanský chrám, jejž přijel sám arcibiskup
Solnohradský Adalvin posvětit (r. 850). Ve chrámě
tom, zasvěceném jmenem Panny Marie, chovalo se
posvátné tělo sv. Adriana mučeníka. Z památného
hradu a chrámu nezůstaly ovšem jenom zříceniny,
jež z veliké části rozkopáno a rozvezeno na sla
vení novějších budov a silnic, Slovůtný Kolár ve
svém cestopisu popisuje okolí a zbytky vzácných
rumův těch jak následuje. „Okolí jest rovinatá do—
lina, přes niž řeka čili polok Sála ne tak teče jako
raději podrývá a tratí se pod černou rašelinatou
zemí. Voda říčky často cele z očí zmizí a opět co
nevidět z lřasovisk pod nohami se přehybujících vy
kukává. Na obou březích Sály jsou mnozí roztra—
cení a osamotnělí hajkové aneb kusy lesův na většímdíleolšových.— Jsouťtopozůstatkyonoho
bývalého zde velikého a celistvého lesa, o němž ne
jmenovaný lelopisec Solnohradský píše.

Kde hrad tento stál, jest místo něco povýšené
na způsob schválně udělaného ostrovu. Celý hrad
byl podlouhlý čtverohran, otočený příkopem, jehož
stopy posaváde vidno. Z plánu a ze všeho stavení
vysvítá oblíbený tehdáž v Evropě byzantický stavi
telský sloh V koutě mezi severnou a východní
stranou slál chrám, jak viděti z rumu svatyně, na
jejichž odpadlých stěnách a zdích ještě i nyní ma
lování se spatřuje. Pravdě podobno, že i tyto staro—
malby Salavarského chrámu pocházejí od oněch ma
lířův, o nichž píše nejmenovaný letopisec Solno
hradský, dokládaje, že Privinovi Luipram, arcibiskup
Solnohradský poslal umělce, zedníky i malíře, kteří
mu na hradě jeho vzdělali velebný chrám. — Ostatně
jak valný býti musil tento hrad, odtud zavírati lze,
že nynější Salavarský kostel, fara i mnohé hospo

18
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dářské budovy, jako větší dil Saloopatovského klá
štera, pak mosly a silnice v tomto okolí z rumův
a staviva tohoto hradu vystaveny jsou.

22) Město Syrmium (Šrčm) na břehu řeky
Sávy, bývalo za římských časův zároveň tvrzí pa
nonskou, anobrž i hlavním městem západní Ilyrie.
Podle svědectví Hesychia, biskupa Solinského, prv
ním biskupem Srémským, jelikož zakladatelem tau
innější církve byl sv. Andronik, jeden z 70 učeníkův
Páně a důvěrník sv. Pavla. (Řím. XVI., 7.) Z leto
pisův církevních vůbec známo, že se za časův
Dioklecianových v Syrmiu silně prolévala krev
mučenická. Co se dotýče stolice biskupské, o kteréž
činí zmínku papež, že jí stávalo ne-li dříve, jistotně
ve IV. století: na to jest důkaz v lctopisech cír—
kevních Baroniových při roku 347. Ostatně jest po
vědomo, že v Syrmiu držáno několik sněmův
církevních, jmenovitě r. 351, 357 a 359. — Nále
želať pak církev srčmská již za příčinou politického
rozdělení říše římské za Graliana (r. 370) k pa
triarchatu římského papeže. Světoborným hýbaním
národův počaloť Syrmium klesali, až pak po Go
thech a Gepidech Hunové a hordy avarské zapla
vivše Panonii, vyvrátili tudíž hlavní město její (Pa
noni© secunde). Tak klesla i zašla též stolice bi
skupská v Syrmiu, až pak ji papež Adrian II. opět
vzkřísil a ku prospěchu obrácených národiv sloven=
ských odevzdal sv. Methodiovi.

23) Že statečný kníže Moravský, Rostislav, tak
smutně zahynul, dosvědčují sami letopisci němečtí.
Viz: dnal. Fulden. IHincmar. Rem. Perz.
Mon. hist. ger. I. 487. Regino. (Perts I. 570.)
Annales Xanienses. (Perts.II. 234). Mezi
novovčkými dějepisci německými důstojně o hroz
ném skutku tomto pronesl se na slovovzatý spiso—
vatel J. Luden. ©Sef$idte bed beutíhen VBelfee. VI
Díl —117. Srov. Palackého: Dějiny národu českého.
1161., část. 1. Str. 145—140.
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21) Zpráva o vazbě, ve kteréž vězeno sv. Me
thodia, podáváse nám starobylým životopiscem slo—
vanským. Co zde položeno, jeť cele téměř pově
díno slovy téhož památného Žživotopisce. — Viz:
Zitije sv. Methodia, k.IX., ve spisuPamátky
dřevního písemnictví Jihoslovanův od
J. P. Safaříka.

25) Pevná vůle, se kteroužto papež usiloval ©
vysvobození Methodiovo z vazby a dolehal, aby se
mu, co řádnému biskupovi slovanských krajin, ne
bránilo apostolovati samostatně: zavdala bezpochyby
příčinu, že nejmenovaný spisovatel v Solnohradě
r. 873 knihuDe conversione Botartorum
Carantanorum sepsal.Jef to zajistéspis,kle
rým hledí uhájili práva biskupův Solnohradských v
zadunajské Moravě a mezi Slovinci čili ve vlastech
Kocelových. — — (Co se dotýče biskupův, kteří
hlavně vedli spory o moravsko-panonskou metropolii,
byliť to Adalbert Solnohradský, Hermenerik Pasov=
ský a Hanno Frisinský,

20) Nebyloť by těžko ze spisův samých leto
piscův německých uvésti valné množství důkazův
na svědectví toho, což praveno. A jsouť mezi pocli
vými svědky těmito a milovníky pravdy ovšem sami
křesťanští missionáři oněch časův, kteří těžce naří—
kají na krvavé a násilné skutky vévodův a pánův
německých. Jak píše u. p. ctihodný Helmold: „Chri
stiana veligio et cultus Det parvum recepi! vnerementum
praepediente avartiia Ducis G Susronmn. gui omnšu corra
dentos, nec ecelogiis nec sacerdotilus gntdawem passí suné
csse restduí „ Saronrvm arnriha anget Slavorum tnChristianom| religionemodium,| Slavíservitutisjugum
armala manu submoverunt, lanlague aními obstinacta lilertee
tem dejendere musi sunt, ut prtus maluertut mort, guam
Chrislianitatis litulum vesumere wut tribula solvere Sax0—

num principibus „ Unde cognosci potest Sexconum in
satiabilis aťarilta, gut nempeprontores šuní Irtiwtis augmen

18*
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Sandis, guam animabus Domino congučrendis. Decor cnime
Christianilatie jam dudum in Slavia convaluisset si Saxo—
num avarilia non praepedisset.““ (Hlelm. lit. I. c. 21. 25.)
Podobně běduje Adam Bremenský, jenž vece:
„Audivi cum veracissímus rex Danorum sermocinando
replicaret, populos Slavorum jam dudum facile convertť
posse ad Christianiiatem, nisi Sarxonum obstilisnct ava—
rětia ; guibus ingusí mens pronior est ad penstoncs vecti—
galium, guam ad conrersionem genlilium. Necattenduní mi—
seri, guantum suae cupiditatis luant periculum, gui Chri—
stianitatem in Slaconia primo pcr avaritiam turbaveruní
desn per crudelitatem. subjectos ad rebellandum cočgeruní,
et nuuc salulem eorum, gui credcre vellení, peccuntam s0—lumerigendo,contemnuní“— VixAdamBrem.16.KU.
c. 25. — A podobných dokladův dalo by se ku po
ctivosti svědomitých missionářův německých ovšem
více uvésli.

21) Chrámec sv. Klementa na Levém Hradci
pod Prahou stojí posavád, ač ve způsobě ovšem
proměněné. Sama tvrz prostranná ležela na okřídli
hory dosti strmé, při samém břehu Vltavy, asi 1'/;
hod. pod Prahou. Za dávných časův bývalo tu stře
diště župy řipské, a bezpochyby též sídlo knížat.
Co se dotýče chrámu samého, dočítáme se v leto
pisech ctihodného děkana pražského Kosmasa, že v
něm r. 983 sv. Vojtěch vyvolen jest za biskupa.
Volení to biskupa dělo se na Levém Hradci, právě
za tou příčinou, že tam odsud počala se, jak vece
Kosmas, rozšířovati víra křesťanská. — Ostatně zve—
lebením Prahy a ovšem i jinými okolnostmi klesala
sláva Levéhohradce, tak že z hradu nezůstaly leč
zříceniny, a pole, u prostřed kterých přes všecky
bouře zachoval se dotčený kostelíček sv. Klementa.
Nynější budova pochází ovšem z časův pohusitských
a během posledních časův nemálo sešla. Zalím ale
péčí vel. kněze J. Kroupy, faráře Roztockého,
staly se již přípravy k důstojnému obnovení pa
mátné svatyně této.
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28) Neni pochyby, že chrám Páně Rodičky Boží
před Týnem náleží ovšem do počlu nejstarších a
nad jiné památných kostelův v Praze. Jak nyní jest,
v té způsobě (až na změny způsobené po hrozném
ohni r. 1678) pochází ovšem teprva z XIV. a XV.
věku. Než jinak jest jisto, že na lémž místě stávala
již v XII století špilalní kapla BI. Panny Marie. Či
níť se © ní zřejmě zmínka v lislině z r. 1133, kle
rouž se dotčený špitál i s kostelem odevzdává ka
pitole na Vyšehradě. Starších listin o Týnském
chrámu nemáme. Prolo však netřeba nikoli v po
chybnosť bráti podání, vedle kterého prý povstal
chrámec onen právě u prostřed Starého města Praž
ského hned za časův Melhodiových.

29) Věcí, klerých, pokud sc nechce odříci roz
umu, nikdo nepopírá, netřeba dovodili. A proto
po našem zdání bylo by poněkud zpozdilé, vyklá
dali široce duležitosť obrácení národa našeho ua
víru křesťanskou. Na víře v Cbrista Ježíše zakládá
se spasení věčného živola; bez ní nelze líbili se
Bohu. Avšak není-li podobně jisto nad všelikou
pochybnosť, že má pravá pobožnosf — a ta se rodí
z víry a milosti Christovy — zaslíbení netoliko bu
doucího, ale též i nynějšího vezdejšího toholo ži
vola? Věron v Christa povznášejí se lidé a národové:
bez ní padají a hynou. A prolo trvám samo bije v
oči, což řečeno jest a říci by se mohlo 0 důleži
tých následcích volného a rychlého na víru obrácení
národa našeho v druhé polovici [X. století. Jeťjisto,
že Slovanéseverní zahynuli odporem proti křesťan
ství, jež k nim přicházelo ze Sas. Tolikéž patrno, že
odporem podobným hynuli též Slované na jihu v Ka
rantanii. Odporem proti křesťanství bylibychom neo
mylně zahynuli tudíž i my Cechové, Moravané a Slo
váci. A jak hluboko pouštěl i v našem národě kořeny
neblahý len odpor! Pravda sice, že r. 845 v Řezně
pokřtěno 14 pánův českých v širším slova tohoto
smyslu: než duch pohanský u předkův našich pro
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náší se v nejkrásnější epické básni z časův před
křesťanských, kdež běduje Zaboj:

„I přijde cuzí usilno v dědinu,
i cuzími slovy zapovídá;
i kak sč zdie v cuzej vlasti
ot jutra po večer:
tako bě sč zdicli dietkam i ženám.
i jedinu družu nám jmieti
po puti všěj z Vesny po Moranu
I vyhánie z hájev vsč krahuje,
i kací bozi v cuzej vlasti,
takým sč klaněti zdě,
i im oběcati obět.“ atd.

Nenif pak pochyby, že Záboj onen pěl skutečně
pohanským předkům našim „srdec k srdci pěsňů z
středa hoře.“ — A co medle jitřilo především srdce
dotčených předkův našich? Aj to že „cuzí“ přišel
„úsilno“ v dědinu, do země jich že cizinec ten
„cuzími slovy“ neučil ale zapovědal — poroučel
„klaněti sč bohům“, jací jsou „v cuzej vlasti“ —
To vše ale jinák vypadalo u Cyrilla a Methodia.
Method a Cyrill nepřišli „úsilno“ ale beze zbraně
a vojska, Method cuzími slovy neporoučel, ale při
rozcným jazykem ohlašoval a učil chválii Boha
všude trojjediného. — Tak zmizela nechuť, zinizel
dosavadní odpor. Morava a Čechy staly se vlastmi
křesťanskými.
„A právě to ta důležitá okolnosf a příčina,že
Cechové hned v první polovici X. stoleti nejsou
vyhlazení. Nebo co zdrželo Jindřicha Ptáčníka, když
byl r. 929 přitrhl ku Praze s vojskem vítězným,
že neučinil Cechům, což se činivalo na severu přemoženýmSlovanům?© Čechovébyliťtehdážbcz
obrany. Velkomoravská říše rozdrconá Maďary le
žela pouští; Srbové a Polabané — spojenci Cechův—
byli právě potření; sama země česká po Prahu v
rukou nepřátel a na trůn vévodský dosedal mladý
kněžic Vácslav, Co tu pohnulo vítčzného krále, že
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zůstavil kněžice na stolci, a národu že neublížil
ničím, leč že poručil, platili roční daň? — Stalof
se to bezpochyby hlavně proto, že nesměl vyhu
bití národa, kterýž se přiznával ke Christu: moc
ného krále odzbrojilo — křesťanství — A lo
neplatí o samém toliko králi Jindřichu, nýbrž o
všech nástupcích jeho. Z hlubin zajisté lustorické
pravdy vážena jsou slova předního dějepisce našeho
jenžvece:“ V pokřesťanění záležela oné doby
Životníotázka všech národův slovanských...... Že
tedy Cechové osudu Obodritů, Luliců i Ratarů a ji
ných pokrevenců znikli, za to nejvíce děkovati mají
včasnému a upřiinnému pokřesťanční svému. Kře
sfanství vůbec již od r. 845 v Čechách spůsobem
mírnějším ujímati se počalo; a učitelé slovanští,
hledavší duchem právě apostolským ne jmění a pan
ství, ale jen spasení duší, proto zvláště zasloužili
vroucí a vděčné diky celého potomstva českéhn,
že vyučovavše rozumným slovem i písmem spoau,
obrátili novou víru, aspoň v domě knížecím a u
předních národa hlav, hned v úplné srdečné přesvědčení.Takrozsívánoahlídánobyvši| símě
evangelia, rostlo napotom v zemi silou vlastní,
která zahynouti jemu více nedala. — Tehdejší vé
vodové Čeští nesměli opravdu mic většíhoani dů
ležitějšího Činiti, nežli dokonati počaté křesfanění
národa svého. Viz: Palackého Dějiny ná
rodu českého. Dil I, C. I, str. 231. — Srov.
Safařík. Starož. slov.Dil I

99)Písmo svaté, jež apostolský Method přeložil a
za posledních let života svého odevzdal učeníkům,
patrně: vykládáno jest ve vlastech Slovanův západ
ních. — Nasvědčují tomu slova rozličná, jako:
oltář, křestiti, komkauje atp., kleráž nebyla
užívána leč v krajinách Slovanův západních, obcuji
cích s kresfanskými Němci. — Neníťovšem pochyby,
že částky některé Písem svatých n. p. evangelia,
epistoly, Žalmy, zlomky z prorokův, kterých se
užívá o službách Božích sv. bratří buď hned r. 863
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s sebou přinesli na Moravu, aneb za prvních let
apostolování svého opatřili snahou společnou. Bě
hem života již za potřebou při vyučování žákovstva
knězského , přibývalo bez pochyby čásť po čásťi
písma svalého ve slovanském jazyku. Později ovšem
kázala potřeba, co bylo již vyloženo přehlednouti,
což se pohřešovalo ještě doplniti A to jak svědčí
staropanonská legenda, slalo se za posledních let
Methodiovýchb. — Letopisec ruský Nestor podobně
vzpomíná. — Proti tomu ale Kopitar a Dobrovský
za to měli, že od sv. apostolův nasich přeloženy
nebyly leč toliko ty částky sv. písma, jichž se užívá
při bohoslužbě. Vše jiné trprva za pozdějších časův
že dokonali buď učeníci aneb neznámí překladatelé
mezi Srby a Rusy. Než učených těchto a jinak na
slovo vzatých skoumatelův, náhledy již nás mýliti nemo
hou. Rozhodná zajisté jsou v té příčině slova nad jiné
výtečného Safáříka, jenž vece: „Ačkoli se nám
starší rukopisy celé biblí nad XV. včk nezachovaly:
však nicméně po nepředpojatém věci uvážení nelze
souhlasným slarobylým svědectvím v ohledu tom
odepřítivíry.“ — Vízv prilohách: Spisovatelská
čínnosť sv. bratří apostolských.

32)O této cestě sv. Methodia na východ do Kon
stantinopole mlčí všecky památky vyjímajíc jediné
staroslovanského životopisce. Avšak proto, že jest
živolopis dotčený jediným pramenem, nic nevadí.
Aneb není-li muži apostolskému, jakovým byl Me
thod, přirozeno procházeti všecky končíny role a
vinice Páně? Arcibiskupství Methodiovo pak, ač ne
jsou nám již povědomé hranice jeho, jistotně roz
kládalo se od Tater po obou březích dunajských až
dolů k břehům adriatského moře. Netřeba tu leč
připomenouti sobě, že byl papež Adrian HH.ode
vzdávaje nu vzkříšenou Syrmienskou stolici sv. An
dronika, učinil jej biskupem ve vlastech knížat Ko
cela, Rastislava i Svatopluka. Takovou měrou ale
hraničila metropolie Methodiova netoliko s Bulhary,
nýbrž i se Slovany pod vrchní vládou císařův Kon
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stantiuopolských. Tím snáze bylo pak vyhověli žá
dostem císařo Basilia, který sám pocházeje ze slo
vanské krve, tehdáž mocně na východě vládl. Dáť
se ale též snadno vysvětlit, proč asi žádal anobrž
i obzláštním listem vybízel císař dotčený apo
stolského metropolitu západních Slovanův, aby přišli
do Cařihradu. — Vědommoť,jak snažně usilováno v
Cařihradě upoulati Bulhary k východnímu patriar
chátu na ztenčení moci papežské. — Nezůslalo pak
bez pochyby v Konstantinopoli tajemstvím, s jakými
těžkostmi zápasiti jest Methodiovi na západě. Není-li
tu již na snadě domnění, oč asi jednati a smlouvati se
chtěli s Methodiem na dvoře Konstantinopolském ?
Mravní povaha, rázné smýšlení a pravá katolická
statečnosť muže apostolského nedopustily ovšem
chytrému Fottovi na jevo dáti záměry a touhy své.
— Avšak nicméně kořistěno z přítomnosti Metho
diovy v Cařihradě. Nebo nebije-li v oči, proč sobě
vyžádáno u Methodia kněze a jahna obřadu slo
vanského? Obřad slovanský mezi Bulhary — (do té
doby sloužíváno u nich služby Boží bez pochyby
toliko jazykem řeckým a druhdy latinským) měl
býti tolikéž národu tomuto vnadou poutající jej na
Cařihrad. — Nemíníme, žeby třeba bylo místněji
vykládati domněnky té.

39)Cožkoli nám povědomo z dějin o Wichingovi,
vše pohříchu svědčí jen proti němu. — Původ a
počátky života jsou neznámy. Ze všeho což víme
vysvítá však, že byl po cetý život svůj v důvěrné
přízní u krále Arnulfa, s kterýmž se byl Svatopluk
nejednou přátelil. Arnulfem, jak se zdá, dostal se
Wiching na dvůr Svatoplukův a věrněji bez pochyby
stoužil bývalému pánu svému v Němcích než novému
příznivci na Moravě. Když se stal biskupem, na
stala Methodiovi leta ulrpení nad jiné bolestnějších.
Není pochyby, jelikož to vysvítá z listův samého
papeže Jana VIII., — že všelijak osočoval a v leb
kosť u krále Svatopluka uvodil i obřad slovanský
i metropolitu svého Methodia. odvolávaie se při tom
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na tajné instrukce a lisly papežské. — Chytrostí
svou a přízní královskou udržel pak se v důsto
jenství nabytém pokud žil Svatopluk. Po smrti sv.
Methodia nastalo řádění nešťastného tohoto muže,
kterýž se nyní všelikou mocí obrátil proti učeníkům
a následovníkům Methodiovým. Nalezi se před ně
kolika Jety list druhdy neznámý, kterýmž zatracuje
Stěpán V. Methodia co bludaře a tudíž i následovníky
jeho. List tento bez pochyby smyšlený a uslrojený
Wichingem, byl nesvědomitému strůjcem, pavezou a
zbraní proti odchovancům svatého metropolily. —
Rozplašení, rozehnaní krutým pronásledováním jeho
ve vlastech Svatoplukových uzprázdnili jsou MoravuvládychtivémubiskupuNitranskému.© Jedněmpo
skytly Tatry úkrytu a druhým jeho slovanské kou
činy žádoucího útočiště. Jak dlouho a kterak užíval
Wiching nabyté samovlády duchovní v říši Velko
moravské, neví se. Smrlí Svatoplukovou ne-li dříve
zašla též jcho sláva na Moravě. Možná dost, že
sám Svatopluk za času poslední války své s Armul
fem (890—894) odkryl ošemclnosť dosavádního mílce
svého a zhostil se zpronověřilce. Wiching uchýlil
pak se k Arnulfovi, kterýž jej r. 894 učinil kan
cléřem a na to i biskupem Pasovským. Než i tu
neseděl leč pokud byl na živě příznivec jeho. Po
smrti Arnulfově zajisté — svržený se stolice Pa
sovské arcibiskupem Solnohradským — a lo jislč
nikoli bez důvodné a místné příčiny — zmizel na
čisto člověk ten nebluhé paměti z dějišlě.

3+) Latinský na to list svědčící Svatoplukovi (di
lecto filio Sphentopluchu glorioso comiti) vydán
jest v měsíci Červnu r. 880. — Původní text v ce=
lém jeho znění položili jsme tolikéž mezi přílohy k
tomuto životopisu.

35) Nasvědčuje tomu výslovně list papežův právě
dotčený kdež píše sv. otec: „Volumus, ut partier cum
dpstus archtepiscopi consensu el provideniia alle
rum nobis apto tempore utilem presbylerum aul
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diaconum dirigas, guem similiter tn alia ecclesia,
in gua episcopalem cathedram noveris esse neces—
sariam, ordinemus episcopum.

46) Vysvílá to z listu papežova, kterým r. 881
potěšuje Methodia sevřeného rozmanitými trpkými ne
hodami. Dopadajíť zajisté na to zřetelně slova: „Ne
gue alice liter nostree ad eum (Svatoplukum)dárecike
sunl, negue episcopo tlli palam vel secreto alšuď
faciendum injunximus et aliuď a te peragendum
decrevimus.“ Ostatně viz celý ten list mezi přílohami.

37) Rozsáhlá činnost apostolského Methodia vzta
hovala se od Sudelův a Karpat až k mořiadriatskému,
od Vltavy až do krajin podunajských nýbrž bez po
chyby it za Dunaj k Bulharům i za Tatry k Chor
valům. Co se Bulharův dolýče, výslovně podotýká
o tom životopisec sv. Klémenta Bulharského. O pů
sobení Methodiovu v krajinách na Visle — kdež
Chorvati seděli, svědčí životopisec panonský. Živo
topisec len připomínaje, že byl svat, apostol náš
nadán též duchem prorockým, jako na důkaz uvodí
dva příběhy. Poganesk knjaz — tak praví, silen
velmi, sědja v Visljech. ruhaaše sja christčanom
s pakostá (trpkosti) djejašc. Poslav k němu (Me
thod) rěče:,, Dobro ti sja by krestiti, synu, volěju
svojeju na scojej zjemli, da ně pljeněn nudmi
kréščen buděši na čjužej zjemli, £ pomjaněši mja.
Eže i bysř.“ — Vedle domnění p. Palackého a Hanky
„pohanský kněz“ řečeno, dobře dalo by se slyšeli,
o sv. Ivanu Velkochorvatském knížeti, který jak di
legenda později v Čechách blíž Tetína oblíbil sobě
poušť. — Oslatně srov. učené ač místy stranné po
jednání biskupa ruského Innokentia. O načalje chri—
slianstva v Polsce.

a8)Zpráva ta vyňalá ze staroslovanské legendy
dobře srovnává se s okolnostmi, jež známe odjinud.
— Jeť zajisté vědomo, že již na cestě své k Cha
zarům setkali jsou se s Maďary čili Ubry, již na
rychlých koních nájezdy čím dále tím smělejší
činili od východu na západ. — (Viz str. 57,58).
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Není se čemu tedy diviti, spatřujeme-li jednotlivé
zástupy národa tohoto, ani pod správou svých ka
ganův čili kuížat potulovali se na hranicích říše vel
komoravské a bulharské. — A co se dotýče účinku,
jejž mělo setkání toto Methodiovo, co v tom podiv
ného? Svalí pouhým pohledem nezřídka zkrotili di
voké šelmy; — pomněme na Daniela v jamě lvové,
na mučeníky metané za pokrm rozlíceným Ivům i
tygrům. — Čím snáze muž, kmet, apostol, mohl po
hnouti knížete surového sice národa, avšak nikoli
nelidského.

39)Dojímavý obraz posledních dnuv života Me
thodiova vypsán jestcele po staroslovanském živolo
pisci. Památný tenlo spisovatel s patrným pohnulím
rozčilené duše, pověděv kterak umřel sv. učitel, do—
kládá výslovně: „Usušďše že svoč učenici, ©doslojny
česti stoorivse, š slusbu cerkovnuju latinslé i grečeské
2slovenskéstrebiša spoložiša vsborněj cerkvi. I pri
doži sja k olceni svoim, patriarchom. prorokom iapostolom,učitělemsmučenikom.| Ljudicže,bex-—
čistěnnyj narod, sbrav sja provožaachu plačjušlče
sja dobrago učitelja i paslyvja, mužesk pol + že
nesk, malit i celicii, bogalit č ubozii. svobodnit t
rabi, vdoťica i siroty, slranit £ tosemci, nedužntt
8 odravii, vsi byvšago vsjačesko vsjem. da vsja při
obrjel.- — — A tak nkončiv vypravování o životě
a Smrti sv. učitele, doufanlivým hlasem k němu
volá: „Ty svatá t slarná hlavo, modlitbami svými
pohlěžej na nás prosicí tebe, vysvoboď od všelikého
nebezpečenstvíučeníky své a učení rosproslraňu)j a
bludařstvi zažeň, abychom zde živše důstojně po
volání vašeňo, stanuli s tebou tvoje stádo na pra
věci Christa Boňa našeho, věčný šiťot přijavše odď
Něho. Jemu zajisté sláva i čest po věky rékňr
Amen.

+0) Co zde o prvenství římskéko biskupa ja
kožto nástupce sv. Petra, tudyž pak » vrchní moci
římského papeže podolčeno jest, rádi popírají uvšem
i Řekové i protestanti. Než jední i druzí sami ve
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lice se klamou a šáli. Nedávno lomu, co proslulý kněz
Stěpán Džunkovski, (národem Rus a před 10 lety
ještě výmluvný protivník církve katolické), vydal v
Paříži znamenitý spisek o této důležité otázce. Kní
žečka celá záleží ze samých toliko svědectví otcův
naších za prvních věkův křesfanských. Rozumí se
samo sebou, že obzláště ke spisům sv. otcův řecké
církve z knih sv. Alhanasia, Basilta, Chrysostoma,
Epiphania atd. zřetel obráceno. A tlakou měrou se
bráno mísl z řečených spisův sv. učitelův a spiso
vatelův řecké 1 latinské Církve, dosvědčujících, že
jest papež skutečným nástupcem sv. Pelra, náměst
kem Chrislovým, po Christu na zemi jediným nej
vyšším správcem jediné pravé Církve Boží. — Nej
jsou-li tedy k politování lidé, kteří zaujatí bludem na
svědectví tolikerých a takových svědectví nedbají, v
neblahé roziržce selrvávajíce? —

+) Mislo všelikých důvodův a průvodův možná
tu odvolali se na to, což hlásá důmyslný Gfrorer,
o evropejské historii vůbec, a my bychom do
ložili, o) dějinách severních národů slovanských
zvláště. Nápadně bíje to v oči přinárodech gotského
kmene. Národové tito oddání bludum ariaaským, za
loži: několikero říši v Evropě anobrž i v severní
Africe. Italic, Spaněly, Portugaly, severní Atrika pa
třily jim. A ze všech mohútných národův těchto
nezachoval se ani jediný: Ostgothové a Vandali
zmizeli na celo; Svevi a Visigotlové přelili se v
jiný národ. A co bylo příčinou objevu toholo nápadnéhovhistorii?© DůmyslnýGfrórer,ač,píšeto
byl ještě protestantem, dokládá, že vylrynuli všickni
ti národové nikoli mocí podrobených, ale nechutí, od
porem k víře katolické. — Co se dotýče národův
slovanských. který medle, ač všecky více méně sví
rala politika tu Byzantincův, tam Vlachtův, tu Němcův,
který z nich zahynul pokud se poddal a oddal víře
Christově? — Nevyhynulif ovšem leč toliko Slované
v severních končinách mezi Labem a mořem balti
ckým. — A právě tito národové příčinou odporu
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svého ku křesťanskému naboženství padli a potřeni
jsou. Nedíme tu, kdo a kterak ubohé tyto za
slepence učil nenáviděti žádoucí evangelium pokoje
a spásy, pravdy a lásky: to ale jisto jest, žeby
nás rovněž nebylo, kdyby se byli otcové naší nepři
vinuli k víře křesťanské. Že se to stalo upřímně,
rychle abez násilí: aj, tof veliká zásluhu sv. bratří,
toť patrným důkazem, že poslání od Boha, konali
poslání své v Duchu Božím.

42) Chrám, v kterémž dle hodnověrné zprávy
legendy staropanonské pochováno tělo sv. Cyrilla,
jest památný kostel sv. Klementa. Chrám tento hned
od časův sv. Řehoře až do r. 4431 náležel Bene
diktinům. V XVlltém století odevzdal jej papež
Urban VII. Dominikánům irským. — Křivdami vě
kův minulých přišel pohříchu v zapomenutí draho
cenný hrob sv. apostola našcho: jediné dva obrazy
na stěně sv. bratří Solunských připominají po dnes,
jak vzácné a drahé jest Slovanům katolickým to
místo. — Posvátné ostatky sv. Klementa nalezené
a přinešené do Ríma Cyrillem chovají se ve hlavním
oltáři. — Avšak hrob sv. Cyrilla nesluší posud po
kládati za ztracený. Vedle svědectví p. Dudíkova
vzdělán jest nynější chrám sv. Klementa na starší
svatyni. Kdo ví, zdali by se pod nynější podlahou
neodkrylo, po čem tolik touží srdce pravověrných
Slovanův katolických? Viz Ifer romanum od Dra.
B. Dudíka. Díl I. str. 63.

43) Vedle vůle sv. Methodia měl býti Gorazd
metropolitou a nástupcem jeho na Moravě. Tomuto
zařízení zemřelého metropolity opřel se vládychtivý
biskup Nitranský Wiching. Že požíval přízně u krále
Svatopluka, snadno se mu podařilo rozptýliti horlivé
slovanské učeníky Methodiovy. Přední z nich obrá
tili se na východ, kdež mezi slovanskými Bulhary
velice přispěli k rozmnožení a utvrzení víry kře
sťanské, slynouce svatosti života, Památná Ochrida
stalať se ohniskem a sídlem apostolské činnosti je
jich. Jako náčelník mezi důstojnými svatých uči
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telův našich odchovanci jest sv. Klement, rodilý
Bulhar *), jehožlo hrob v Ochridském chrámu vi
děti po dnes vyznačený nápisem slovanským. **)

+) Tento veliký otec a osvětitel Bulharska — tak se čte v
životopisu jeho dávnověkém — vedl jest původ svůj od
evropských Mysův, jenž se Bulhaři nazývají. —.Od na
rození svého podobně jako Samuel vyvolen jsa k službě
Boži, zamiloval sobě již v dětském věku posvátný život.
On první s blahoslaveným Naumem, Angelarem a Go
razdem snažně vyučoval se sv. Písmu, přeloženému vyš
ším působením na místní bulharské nářečí skrze Cyrilla
pravověrného bohomluvce a -spoluapostolského Otce a
sice nejdříve spolu s Methodicm, velkým učitelem bázné
Boží a pravé víry národa Mysův . |. Zamilovav sobě
osamotnělý a panický život, v jakém spůsobu cnosti on
se nevzdělal, jakých prostředkův proti náruživostem on
nevymyslil? Tiše se potýkaje se zevnitřními a nenadá
lými odpory, postem a jinými přísnýmiprostředky tělesné
žádosti utlačoval, neustálým bděním a modlitbami vyvra
cel náruživé a přeludné obrazy a ve všem byl bez pro
měny a pokorný bez pokrylství.

Když pak blahoslavený Cyrill v lepší život přenešen
jest, oznámiv apostolské služby své a přírůstek svěřené
sobě hřivny Adrianoví papeži staršího Říma, u když Me
thod povýšen byl na arcibiskupa Moravy a Bulharska
skrze onoho papeže, tenkráte i Klément povýšen jest na
stolici biskupskou a všech zemí panujícího národa Bul
harského. Methodiovi podroben jsa bydlel v Lychnidě
městě illyrském, metropoli všech okolních měst. Tam
také po sobě památky zanechal. —

Národ Bulharův osvěcuje učením svým nadšeným od
Boha, všechny k poznání Boha přivedl a neskroceného
ducha ke střídmosti a mravnosti naklonil, vnuknuv jim
šlechetnější spůsob živobytí.. . Všecken lid řídil jako je
dnoho člověka, veda ho bez násili dobrovolným spůsobem
na úzkou a strmou cestu života v Christu. Až do konce
života svého Co pastýř spravuje národ, všemožně snažil
se, byť i neduhem skličen, stádo své ušlechtiti a k spa
sení přivésti.“ Podle řeckého životopisu přelož. p.
Grigorovičem.

ve) Viz o tom svědectví prof. Victora Grigoreviče. Cas. česk.
Mus. z r. 1847 dil I. str. 508—516, Učený tento Rus
konal r. 1844—1845 cesty po jižních krajinách slovan
ských i nepíše leč co sám na své oči viděl a našel.
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Po vypuklém pronásledování učeníkův Metho
diových na Moravě odebral se s druhy svými k
Bulharskému knížeti Míchalu Borisu a dostaloť se
všechněm bezpečného útočiště, všeliké ochrany a
požehnaného díla. *) Nejvíce proslavil se ovšem
mezi Bulhary Bulhar sv. Klement, nejstarší to učeň
Methodiův. Pracovalť co biskup v Ochridě příkla
dem, slovem i písmem až do r. 915. a Bulharům
druhým učinil se Pavlem. Mimo jiné spisy zůstavil
lidu svému řeči na všecky menší i větší svátky.

A takové muže jako byl Klement vypudil vlády
chtivec onen nešťastný z vlastí slovanských! Vypu
zení z vinice Páně vzdělané snahou apostolskou uči
telův a otcův svých, po příkladu jejich pracovali
pak snažně o zvelebení Církve svalé mezi Bulhary,

=) O násilném pronásledování odchovancův Mcihodiových
čteme v řeckém životopisu téhož sv. Klementa ((Bťos
z6V €4 dylot: 527003 npWy KAmpSzr6:)) jak následuje.
Minime vera pauci eraní, sed, ut anlea dirimus ad
ducentos numeralantur de altavt : vuť vero docendi
hobebaní ordinem, ut Gornodus tlle, cujus saepe me
onsnimus, guem e Moravo oriundum et utriusoue lin
guae slovenicac el graecae peritissůnum Virtus Methodii
ad sedem episcopalem evea'it. tdemguc presbyter Cle
mens. vír f[nacundisstmus, el Laurentius el Raum et
Angelariua: hos et alios praeclaros fervo vincios tncarcerescondideruní.— Deusautemconsololusest
Sanclos. tremefaciens terram „ . . Kdyň pah je ně
kolik neděl vězeno“ „„heereticí““,pokládá živoloprsec, au„ČeruntSanciorumvulneruní| doloremca!ractosgne
de carcere crucianí. Heč amnia ignorabet princep8
(Sratopluk) herelicis. serviens, forte enim aberat.
Ouodci adfuisset, talia in confessores verilatis non
fnissent patratu guamgvam enim Francis favebet et
semiferus erat, (amen sanclorum vrrorum rirfulemreverebalur, marximeDcizmtraculotteroto.| Post
dlns plagas negue cíbum zinentex capere sancios tt
litibus eo8 abducendos tradiderunt aliam «lšo paritum
Jstro ndjacenlium, decernentes ceslýfcírtum porpelwum
extlium e ciritate. Viz Vito S. Clementis eptiscoptBul
yerorum. (iraece. Fdidit Fronc. Miklosich. Vindobone.
4847.
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a po dnešní den slaví se co svalí služebníci Boží
na slovanském východě.

Mámef tu na zřeteli onen list Stěpána V., ač
pravý-li jest, nalezený a vydanýWaltenbachem ve
spisku: Beitráge zur ©efhidhte ber $riftliden Kirfe in
Mábren unb Bohmen. ABien1848. Než všechen způsob
dotčeného listu nasvědčuje již obsahem a formou, že
to spíše jenom koncept člověka, usilujícího zlehčiti
a zničiti soupeře a vyvrátiti dílo jeho. Položiliťjsme
jej mezi přílohy, jelikož z něho nejlépe bude možná
posouditi, jakové povahy byli žalobníci a protivníci
Methodiovi.

45) První sněm tohoto druhu, kdež biskupové
někteří shromáždění zápověď vydavše proti liturgii
slovanské, zavrhli tudíž i papežské zřízení, byl jest
sněmSplětský (Spalatense Conciliumr. 925—928).
Zavdal jim k tomu podnět Řehoř biskup Nonenský,
který nešetře církevního řádu, všecky, kdož chtěli
býti kněžími slovanského obřadu světil napořád.
Avšak prve již (r. 920) usiloval Jan X. nakloniti
Tomislava vévodu chorvalského, aby zavrhl v zemi
své lilurcii jazykem slovanským.

Cosi podobného z podobných příčin sběhlo se
později na sněmu r. 1062. Na sněmu tom předsedal
sice posel papežský Matnard, nicméně alc tak málo
šelřeno dřevních nařízení papežských, tak málo vě
dělo se o Melhoději a díle jeho, že písmo slovanské
pokládáno za gothské a sv. Method prohlášen za
bludaře. *) Příčiny, proč sobě biskupové dalmatští
tak podivně vedli, jsou tuším na bilední. Patrná
obliba, s kterou se slovanský lid oněch končin vinul
k obřadu zavedenému sv. Methodiem, bylať jim proti
mysli. Roztržka církevní povstalá na východě Mi
chalem Cerulariem , bezpochyby budila i množila
též vŘímě nedůvěru ku kněžím slovanského jazyka,

+) Oušs enim, píše Jan X., specialis filtus S. Romane
Eccles sicut Vos eslts in. barbara scu slaťonicalingua© Deosacrifictum| offere| dclectatur?© Viz
Farlati: Hlyr. sacr. II. p. 75.
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osočovaným protivníky. Avšak podivným způsobem
přečkala liturgie slovanská všeliké tylo nehody XI.
a XII. věku: až pak jí papež Innocenc IV. řádně
potvrdil na novo r. 1248. *)

10) Církevním rádem ztvrzena i ustlálena jest
na Moravě pocta sv. apostolů našich ve XIV. století
za slovútného biskupa Jana ze Všerub na sněmu v
Kroměříži (r. 1380). — Milé Boží svaté, kteřížtu
přijavše již ze štědré ruky Páně odměny zasloužené,
u věčné slávě postavení jsou na pravici Boží, zá
služno jistě jest, míti v svaté úctě a všelikou po
clivost činiti jin, aby čím více dobrotivý Bůh ucho
své nachyluje milostivě ku prosbám jejich, tím více
oni, jsouce prostředníky mezi Bohem a lidmi, rá
čili za nás orodovali. Mezi lčmi svalými jsou pak
vysoce blahoslavení a oslavení vyznavači a bisku
pové sv. Cyrůl a Melhod, otcové, aposlolové a pa
tronové naši obzvláštní, kteří přešťastnou půdu Církve
diecese naší oblažili, proměnivše ji na vinici Páně,
kdežto zaštípili kmeny, z nichž se široko daleko po
vlasti rozprostranilo réví mnohonásobných cností a
a vědomoslí, na nichž se nyní daří hojné ovoce,
pučí kvítka nevadnoucí. Símě jimi rozseté nehyne
a věřící, klidíce bohalé snopy, shromážďují zrna mi
losti Boží. Přejíce pak, aby nejen tito přesvatí inu

*) Porrecte nobis, tak píše papež k biskupu Seňskému,
[na petitto comlinebal, anod tu Slavouiu est liferu
specialis guumillius (errae clericí se habere a L.Hie
ronymo asscreutes, em olservaní tn. divínis officiix
colebrandis. Uude ut illis efficiaris conformis ct (errae
consuctudiuca. n ona evixlis episropus, tmileris. cele
brandi divina secnudimu diclimn lilerem a nobis sup
pliciter licentiem postutastí Nos igilnv alícndentes, guod
seria rci et nomres est sermoní suljectu, licentiaanbili
dnlis duntavat pavtibus, abťde consuctudine obserran—
tur precumisšu,dunonodo senfenba C© ipins vartetale li
teree non ledatuv, anuctorilatéprerseniium roucedimus
postulatam. — List tcuto papcžský dán jest vLyoně (die
IV. kal. Aprilis anno V.) 29. Března.
Farlati : Klyr. sacr. KU.p. 28. 197.
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žové, nýbrž i místa, oddychující u posvěcená vůní
vzácné přítomnosti jejich, zbožnou myslí se ctila od
věřících Christových, abychom, ješto ctíme Bohu
nejmilejší prátely, lilo nás na vzájem milé činili Bohu,
ani je vzývámc o přímluvu, žádáme, aby všichni
a jednotliví bratří a svěřenci naši skrze tylo slavné
rozsívače a štěpovalcle víry svaté v domě Božím
pospolu S nimi všlípení zároveň S námi přijali s
myslí radostnou, s jakovouž my nařizujeme, aby v
celé diccest naší od duchovenstva a lidu slavnost
jejich a den 9. Března spolu s námi slavně jak ná
leží důstojným konáním svatých tajemství Božích
radostně se svělíval.“ ——Tak nařizuje výtečný bi
skup Jan ze Všerub (nyní Neumark) v Slezsku.
Avšak netřeba doličovali, že ovšem za předešlých
věkův činila se blahoslaveným apostolim moravským
vděčná pocta na širé Moravě.

+) Nejstarší passtonal český, jenž se chová v
Pražském národním muscu, všelikou slávou vzpo
míná o pusobení sv. apostoliiv v příčině obrácení
národa našeho. „Když chtěl“, tak čteme v dotče
ném rukopise, „všemohůcí Hospodin, aby skrze jeho
stkvůcie Ducha svatého paprslky kresfanska viera
po všem sč světě rozplodila: tehda za těch časóv
vznikl jeden boží muž jmenem Kvirilus, jenžto do
vlastí, ježto Bulgaria slove, přišed ten lid na kře
sťansku vieru obrátil, a potom do Moravy přišed,
ten lid také Moravský k Bohu obrátil. Ale již lid
těch časuov hrubý k božicj službě bieše, vymyslil
sobě svatý Kvirilus, aby Ducha svatého pomocí boží
službu Slovenským jazykem zřiedil a všechno písmo
starého i nového Zákona slovensky přeložil; a ten
pořád ve slovenských vlastech držic až do dneš
nieho dne. -< — atd. Viz Wýbor z literatury
české D. I. str. 307. Rukopis, z něhož to vyňato,
pochází z první polovice XIV. věku.

+8) Karel IV., prve ještě než korunován jest na
království české, chtěje se podle zbožné vroucno—
sti srdce svého zavděčiti národu českému, zje=
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dnal u papeže Klémenta VI. výsadu, že v Praze
založen býti siněl klášter, v kterémž se konaly služby
Boží jazykem slovanským. V zakládací listině (r.
1347) památného tohoto kláštera — sloveťf po dnešní
den klášterem slovanským — jinak Emauským —
neopominul zbožný panovník zmíniti se výslovně o
dotčených sv. apostolech národa našeho.

49) Sochy tyto z kararského mramoru zhoto
vené v Římě od slovůtného umělce českého Ema
nuela Maxa, dostaly se do Prahy r. 1846. Naleza
jíť se v pravé poboční lodi kostelní přisamém konci
po levé straně. Sv. bratří jsou tu vypodobněni, sto
jíce podle sebe a držíce kříž missionářský. Sv. Me
thod vyznačen tu obrazem posledního soudu. Na
podstavku mramorovém vylesán jest nápis: „Apostols
Slavorum“ a polovypuklou pracív bronzu naznačeno
jest apostolování jejich. Škoda jen, že krásné a
významné sousoší toto není ozdobou některého ol
táře. — Vzor soch těchto nalezá se v chrámu Páně
Velehradském na Moravě.

0) Kostel, který se nyní na jmeno sv. Cyrilla
i Methodia u Prahy v Karlíně staví a bohdá do roku
1863 dostaví, bude,co víme, první chrám, ku kte
rému se položil základní kamen u přítomnosti J. A.
V. císaře Františku Josefa i Alžběty r. 1854. —
Zevrubnější zpráva o léto posvátné stavbě podána
ve spisku „Zlaté zápisky Karlínské 10. Června 1854“
a ve „zprávě 0 sjezdu katolických jednot v Brně.“

51) Katolická bratrstva, jež pode jmenem sv.
apostolův našich za novějších časiv povstala v říši
rakouské, jsou:

1. Dědictví sv. Cyrilla i Methodia povstalé r. 1850.
2. Bratrstvo sv. Cyrilla a Methodia, založené v

Brněnské diecesi od nejdůsl. p. biskupa Arnošta ku
podpoře semeniska pacholecího (r. 1852).

3. Bratrstvo sv. Cyrila a Methodia na obrácení
nesjednocených Slovanův povstalo r. 1852.

————$I——
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Listy papežské.
I. List papeže Adriana I.

Po staroslovansku.

Andrčjan episkop i rab
božij k Rostislavu

i Kocelju.

Slava o vyšnich Bogu
8 na zemlt mir v čelo
věcěchblagovolenie. Jako
o vas duchovnaa slyša—
chom, na njaže žažda
chom, s želaniemů molit—
ooju, tašego radi spa
senia, kako jest vzdvigl
gospodserdca vaša iskati
ego, i pokazal vam, jako
netlokmověroju, no t bla
gumi děly dostoit služitt
Bogu. Věra bo bez děl
mertva jest, t otpadajut
li, ae sja mnjať Boga
znajušče a děly sja Jegoodmetajut.© Netkomobou| sego| srjatitelskago
stola prosite učitelja, no
1 u blagověrnago carja
Michaila, da posla vam

Překlad.

Adrian biskup a služeb
ník Boží Rostislavu

a Kocelu.

Sláva na vysostech
Bohu a na zemi pokoj li
dem dobré vůle. [ slyše
liť jsme o vás duchovní
věci, jichžto žádal jsme
s toužením a modltibou
za vaše spasení, kterak
pozdvihl Hospodin srdce
vaše, hledati Jeho, i uká
zal vám, kterak netoliko
věrou nýbrž 1 dobrými
skutky sluší sloužiti Bohu.
Víra zajisté beze skutkův
mrtvá jest, a klamou se
ti, jižto mní, že znají Boha
a skutky se Ho odřikají.
Nehoť netoliko u této svě=
titelské stolice prosih jste
učitele nýbrži u pravo
věrného cara Michaela, i
poslal Vám blahoslavného
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blaženago filosofa Kon
stjaniina i s bratom,don
deže my nedospěchom.
Oni že uvěděvše apo
stolskago stola dostojašča
vašja strany, kromě ka
nona nestvortstie ntěsože,
no k nam priidoste 6
sejatago Klimena moščí
nesušče. Hy že trégubu
radosť priimše, umysly
chom ispytavše poslati
Methodta, sojaščše i 8
učentky, syna že našago,
na strany rašja, muža
že sveršena razumom i
pravovjerna, da vy nau
čit, jakože jeste prosili,
skazaja knigy © jazyk
vaš, po všemu cerker
nomu Čínu tspolň 4 8
sejaloju mšeju, rekše s
služboju i kreščentem ;
jakožo jest filosof Konstjantinnačal© božteju
blagodjettiju i za stvja
lago klimenta moltilvy:
takože ašče in hlo vzmo—šel| dostotno3prato
vérno skazalt, svjato 4
blagoslovenno Bogom %
nami $ vseju katoltkteju
6 aupostolskoju cerkovju
budi, da byste udob zaporédibožta© natykli.
Něj še jedin chranile
obyčaj, da na mst prvoe
člut apostol i evangelie
rimsky tače slovenskij,

filosofaKonstanlina s bra
trem, dokavad bychommy| nedospěli.Onino
(bratři) seznavše, že k
stolici apostolské přisluší
vaše strany proti zákonu
církevnímu neučinili niče=
hož, nýbrž k nám přišli,
svatého Klímenta ostatky
nesouce. My však trojná
sobné nabyvše radosti, us
myslili jsme se po dobré
rozvaze, poslati Methodia,
vysvělivše jej s učeníky,
syna lo našeho, na vaše
strany, muže to dokona
lého rozumem i pravověr
ného, byvás učil,jakož jsteprosili,vykládaje© písma
v jazyk váš po všem cír
kevním zákonu úplně i
se svalou mšíčili se služ
bou boží a křtem, jakožjestmudrc© Konstantin
počal z Boží milosti a
na přímluvu svatého Kli
menta: takoť jestliže jiný
kdo moci bude, důstojně
a pravověrně kázali, svalo
buď a blahoslaveno Bo
hem a námi i veškerou
katolickou i aposlolskou
církví, abyste snadno při
kůzaní Boží poznali. Ten
jediný střezte obyčej, aby
ste na mši prvé čílali apo
stola i evangelic římsky
pak slovensky, by se napl
nilo slovo Písem: Chwalie



da sja ispolnit sloco
knižnoje: Jako vschva
ljat gospoda vsi jazyci
t drugojci: vsi vzala
goljut jazyky različny
reličija božija, jakože
dasť im duch svjalys
otvščevati. Ašče že kto
ot sbrannych vam učitel
i slyšaščich sluchy totústinny| olťraščaju
ščich na bljadi, načnetdrznurinako| razťra
ščat vy, gadja knigy
jazyka cašego, da budet
otlučen, na tokmo v sud
dany cerkvi, dondeše
sja ispravit. To bo sut
volci, a ne orca, jaje
dostoř ot plod ich znati
z chraniti sja ich. Vy
že, čada vzljublennaja,
poslušajte učenia LožtjaEneotvrinete© knzania
cerkornago, da sja ob
rjasčete istínnii poklonu
nice bošii, Olcu našemu
nebesnomus vsemi srjatysni.© Amin.
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Hospodina všickni ná
rodové, a druhé: „Všickni
mluviti budoujazyky roz
ličnými veliké věci Boží
jakož dá jim Duch svatýzvěstovati“.| Jestližeby
kdo z přišlých k vámučitelův© aposluchačův
jejich uši své od pravdy
odvracujících, počal drze
jinak do bludu svoditi
vás, haně knihy jazyka
vašeho, vyobcován bud
ale toliko v soud dán
jsa Církvi, dokud by seuenapravil.Tito| zajisté
jsou vlci a ne ovce, jež
sluší po ovocíchjich znáti
a chrániti se jich. Vyale© synové© nejmilejší,
slyšte učení Boží, a neod
zamítejte rozkazův Církve,
abyste shledání byli, co
věrní ctitele Boží Otce
našcho nebeského sc všemisvatými.| Amen.

Latinským jasykem zně list len takto.

Adrianus episcopus el scrvus Dci Rostislao et
Kocelo.

Gloria in altissimis Deo et in terra pax homi
nibus bonae voluntalis. A, divimus de vobis spiri—
tualia, guae sitiebamus cum. desiderio et precibus
vestrae Ssalutis gratia, guonim expergefecit Dominus
corda vestra. ut eum auaererelis. et monstravit vo
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bis, guomodo non solum fide, verum ctiam bonis
operibus oporteret Deo servire. Fides enim sine
operibus mortua est, et falluntur ii, gui pulant, Deum
se cognoscere, in operibus autera ab eo desciscunt.
Non enim apud hunc episcopalem thronum tantum
rogastis doclorem sed ctiam ab orthodoxo impera—
tore Michaele, misitgue vobis beatum pbilosophum
Conslantinum cum fralre, cum nobis occasio de
esset. [li vero, jure sedis apostolicae in veslras
partes cognito, contra canonem nihil fecerunt sed
ad nos venerunt, S. Clementis religuias ferentis.
Nos autem triplici goudio repleti, slatuimus re consi—
derata, Melhodium in partes vestras mittere, filium
nostrum, postguam cum discipulis ordinavimus, virum
perfectum intellectu et orthodoxum, ut vos edoceret,
guem ad modum rogastis, libros in vestram linvuam
interprelans secundum omnia ecclestae praecepla
plene cum sancta missa nominatim cut liturgia et bap—
tismo ; sicut Constantinus philosophus divina gratia et S.
Clementis invocatione coepit; item si guis aliud po
tuerit digne ct orthodoxe docere, sit sanctum ct be
nedictum a Deo et nobis et omni cutholica et apo—
stolica ecclesia, ut facile praecepta divina discatis.
Hunc unum servate morem, ut in missa primo Ic
gant apostolum ct evangelium ronrane dein slove—
nice, ut expleatur verbum scripturae: „Laudate Do
minum omnes gentes;“ algue alio loco: „Omnes lo
guuntur varis linguis magnalia Det prout spiritus
sanclus dabat logut illis. Si guis vero ex doctori—
bus, ad vos venienlibus, et ex discipulis, aures suas
a veritate avertentibus, ausus fueril, aliter vos in er—
rores seducerc, viluperaus Iiteras Iinguae vestrae sil
exconmunicalus, sed tanturn tn judicum datur eccle—
staČ, donec se correxerit: isli enim sunt lupi et nor
ověs, Gwos convenit a fruclibus coram cognoscere
et cavere ab illis. Vos autem filii carissimi, audite
praccepta Dei, nec repudielis institutionem ccelesiae,
ut inventamíní věri ad cultores Dei Patris nostri
coeleslis cum Omnibus sanctis Amen.
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H. Listy papeze Jana VIII
1. Jan VIII. hájí u krále Ludvika obnovené a sv. Methodějí
odevzdané arcibiskupství panonské proti nárokům biskupův

německých.

R. 874.

Joannes vpiscopus, servus servorum Dei. —
Dilecto Filio Ludovico regi glorioso. Inter cetera
mullis ac variis manifestisgue prudentia tua polerit
indiciis deprchendere, Pannonam dioecesim ab olim
apostolicae sedis fuisse privilegiis deputatam : si apud
excellentiam tuam justitia Dei locum, sicut decet,
invenerit. Hoc enim synodalia gesla indicant, histo—
riae conscriptac demonstrant. Verum guia guibus
dam hostilium turbationum simultatibus impedientibus,
lic ab apostolica sede non est diu directus antistes,
hoc apud ignaros venit in dubium. Nemo autem de
annorum numero resultandi sumat fomentum, guia
sanctac Romanac, cui Deco auctore servimus, eccle=
stae privilegia, guae in firmac petrae stabilitatis pe
tra suscipit, nullis temporibus angustiantur, nullis
regnorum partitionibus praejudicantur. Sed et ve
nerandae Romanae leges, divinitus per ora piorum
principum promulgatae, veram ejus praeseriptionem
nonnisí post centum annos admitlant.

Viz. Cod. dipl. et epist. Mor. T. I p. 34.

2. Jan VIII poručena činí králi karlomanu Methodia, biskupa
Panonského.

R. 875.

Joannes cpiscopusglorioso viroCarolomannodilecti
filii nostri Ludovicí regis filio. — Reddito ac restituto
nobis Pannoniensium episcopatu, liceat fralri naostro
Methodio, gui illic a sede apostolica ordinatus est,
secundum priscam consuetudinem liberec, guae sunt
episcopi, gercre.

Viz: Cod. dipl. et episi. Moraviae Tom. L p. 37.
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3. Jan VIII., do Němec k dvoru krále Ludvíka vypraviv
Pavla, biskupa Ankonského, za přičínou rozepří o církev pa
nonskou, po něm též sv. Mcthodiu list poslal. — Důlcžitý
list tento se posnváde nikde nevyskytl, a ludíž nepovědomo,
co psal papcž, leč že chtěl staviti služby Boží v jazyku slo
vanském. Vysvítáf to z listu 4., jelikož se lnm papež nu
dotčený právě list 3. odvolává.

4. Jan VIII. sv. Methodia arcibiskupu Panonského povolává
do Rima.

R. 879. v Cervnu.

Joannes episcopus, servus servorum Dei, reve
rendissimo Methodio, archiepisvopo Pannoniensis Ec
tlesiae.

Praedicationis tuae. doctrinis populum Domini,
tibi guasi spiritali pastori commissum, salvare instru—
eregue cum debcas, audivimus, guod non ea, guae
„Romana Ecclesia ab ipso upostolorum principe di
dicit et guolidie praedicat, lu docendo doceas ct
ipsum populum in errore (im) miltas Unde his apo
stolatus nostri literis tibi jubemus, uf ommioccastone
postposita, ad nos de pracsenli venirc procures, nt
ex ore luo audiamus et cognoscamus, utrum Sic
teneas ct sic praedices, sicut verbis ac literis te
sanclae Romanae ecelesiae credere promisisti aut
non, veraciter cognoscamus doctrinam tuan. Au
dimus ct iai, guod missus cantes in barbara, hoc est:
in sclavina lingua. Unde jam lileris nostris, perPaulunepiscopun| Auconitanumtibidirectisprohi
buimus, ue in ea lingua sacra missarum soleinnia
cclebrares, sed vel in latina vel in graeca lingua
sicut ecclesia Dei, toto terrarum orbe diffusa et in
omnibus genlibus dilatata, cantat. Praedicare vero
aut sermonem in populo facere tibi licet, guum psal
misla omnes commonet, Deum gentes laudare, ct
apostolus omnis, inguit, lingua conlilcalur, guia Jesus
in gloria est Dci patris.“

Data XVI kalend. Julii, Indict. NIL
Viz: Cod. dipl. et epist. Morav. Tom. I. p. 39.
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5. Jan VIJÍ., píše Svatopluku, utvrzuje ho v oddanosti k
Fimské stolici a oznamuje mu, že povolán jest Method arci

biskup do Říma.
879 v Červnu.

Joannes episcopus, servus servorum Dei Svato
pluco de Moravia. Scire vos volumus guia nos, gutperDetgralambcatiPetri„apostolorum| principis
vicem lenemus, pio amore vos gunsi carissimos filios
amplectamur el paterna dilcctione amaimus nostris
gue assidius precibus nos omnes Jesu Christo Do
mino commendamus, oranles semper pro vobis, ut
Deus omnipolens, gui corda vestra illuminavit et ad
viam veritatis perduxit. in bonis operibus confirmet
et usgae ad finem in recta fide bonague actone
decoratos vos algue incolumes dignetur perducere.
Ouod autem sicut Joanne presbylero vestro, duem
nobis misistis, referente didicimus in recta fide d:
biletis: monemus dilectionem vestram, ut sic tenea-—
lis, sic credatis, sicut s. Romana Ecclesia ab ipso
Apostolorum principe didicit, tenuit et usedue adlinem.saeculitenebit.| Alguepertotummundum
guolidie sanctae lidci verba reclaegue praedicationis
semina mmittit. EL sicut antlecessores noslros, sanc=tosvidelicetsedisapostolicae| praesules,parcentesvestrosabinitiodocuiisse| cognoscitis.Siautem
aliguis vobis vel episcopus vesler, vel guilihet sacer—
dos aliter adnunciare aut praedicare praesumnserit,
zelo Dci accensi, uno animo unadguevoluntate doctri
nam falsam abjicite, stantes et tenentes tradilioneun
sedis Apostolicae. Ouia vero audivimus, guia Metlodius
vester archicpiscopus, ab autecessore nostro Adriano
scilicet papa ordinatus vobisgue directus, aliter doceat,
guam coram Sede Apostolica se credere et verbis et lile—
ris professus est, valde miramur. Tamen propter
hoc direximus illi, ut absgue omni occasione ad nos
venire procurel, duatenus ex ore cjus audiamus,
utrum sic teneat et credat sicut promisit aut non.

Data XVIHIkal. Julií, Indict XII.
Cod. dip. et epist. Morav. p. 40.
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7. Jan VII. chwalí apostelskou činnost sv. Methodia, i těší
jej v těžkostech a utrpeních jeho.

R. 891 v Březnu.

Jounnes episcopus servus servorum Dei Metho
dio archiepiscopo pro fide.

Pastoralis sollicitudinis tuae curam, guam in lu
crandis auimabus fidelium Domino Deo nostro exhi—
bes, approbantes et orthodoxae fidei te cultorem stre—
nuum existere contemplantes, nimis in eodem Do
mino jocondamur, ct ct immensas laudes et gratias
agere non cessamus, gui le magis at magis in suis
mandatis aecendat et ad sanctae suae Ecelesine pro
fectum ab omnibus adversitalibus elementer eripiat.
Verun: auditis per tuas literas variis casibus vel even
libus tuis, guanta compassione tibi condolnerimus,
ex hoc advertere poteris, in guo te coram nobis po
situm, Nanctac Romanae Ecclesiae doctrinam juxta
Ssanctorum patrum traditionem segui debere monui
mus et tam symbolum guam rectam fidem a te do
cendam et praedicandam subdimus, nostrisguc apo
stolicis literis glortoso Principi Sphentipulcho, guas
ci asseris fuisse delatas, hoc ipsum significavimus, et
negue aliae literae nostrae ad eum directae sunt
negue episcopo illi palm vel secreto aliud facien—
dum injuxinus, et aliud te peragendum decrenimus.
Ouanto minus credendum est, ut sacramentum ab
eodem episcopo exhigereinus, guem saltem levi sermonesuperhocnegotioalloculinonfuimus.| Ideogue
cesset ista dubietas, et Deo cooperante, sicut evange—
Jica etapostolica se habet doctrina, orthodoxae fidei
cultum fidelibus sanctis tnculca, ut de labore tuž certa—
minis DominoJhesu Christo fructum afferas abundantem,
et gratia ejus remuneratus, mercedem recipias competentem.| Ceterumdealitstentationibus,guasdi
verso modo perpessus cs, noli tristari, guin polius
hoc secundunr apostolum, omne gaudium prorsus
existima, guia st Deus pro te, nemo poterit contra
te, tamen cum. Deo duce, reversus fueris, guicguid
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inhormiter adversum te est commissum, guicguid
jam dictis epistolis(dictu episcopus ?) contra suum mini
sterium in te exercuit, utramgue audientiam coram
nobis discussam, adjuvante Domino, legitimo fini tra
demus, et illius pertinaciam judicii nostri sententia
corripere non amiltemus. —

Data X. Kal. April. fudicii XIV.
Cod. dipl. et cpist. Mor. p. 44.

6. Jan VIII. oznamuje Svatopluku zařízení Církve moravské
a utvrzení s. Methodia na stolici arcibiskupské.

R. 880 v Červnu.

Joannes episcopus servus servorum Dei. Di
fecto filio Sphentopulcho, glorioso comiti.

Industriae luae notum esse volumus, guoniam
<onfratre nostro Methodio, reverendissimo archicpi<=
Copo sanciae ecelesiae Moraviensis, una cum Semisuv
lideli tuo, ad limina ss. apostolorum Petri et Pauli
nostramgue pontificalem praesentiam veniente atgue
sermone lucifluo referente, didicimus sincerilatem et
totius popali tui desiderium, guod circa sedem apo
stolicam et nostram paternítatem habetis Nam divina
gralia mopirante, contemlis aliis seculi principibus,
bealum Petrum, aposlolici ordinis principem vicariun
gue illius habere patronum et in omnibus adjutorem
ac defensorem, pariter cum nobilibus viris fidelibus
tuis et cum omni populo terrae tuae amore fidelis
simo elegistis ct usgue ad finem sub ipsius ac vi
carii ejus defensione colla submittens, pio affectu
cupis auxiliante Domino utpote filius devotissimus
permanere. Pro gua scilicet tanta fide et ac devo
tione tua et populi tui apostolatus nostri ulnis ex
tensis te guasi unicum filium ammoreingenli amplec
timur, et cum omnibus fidelibus tuis paternitatis no
strae gremio veluti oves Domini nobis commissas
recipimus, vitaegue pahbulo, clementer nutrire opta
mus algue nostris assiduis precibus omnipotenti te
Domino commendare studemus: gualenus sanctorum
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aposlolorum suffragantibus meritis, et in hoc seculo
adversa omnia superare et in coelesti postmodum
regione cum Christo, nostro Dev, valeas trtumphare.
Igitur hune Methodium, venerabilem archicpiscopum
veslrum, interrogavimus coram posilis fratribus no
stris episcopis, si orthodoxac fidci syrmbolumita cre
derel et inter sacra missarum solemnia caneret, si
cut: S. Romanam ceclesiam tenere et in sanctis uni
versalibus synodis a ss. patribns secundum cvan
gelicam Christi Dei nostri auctoritatem promulgatum
atgue traditum constat. Illc autem professus est, se
juxta evangelicam ct apostolicam doctrinam sicuti
s. Romana ecclesia docet, et a palribus traditumest,tenereetpsallere.| Nosautemilluminomnibus
ecelestaslicis doctrinis et wtrlitalibus orthodoxum et
proficunm esse reperientes, vobis iterum ad regeňdam
commissam sibi Dei ecclestam rémisimus, guem ve
Juti pastorem proprium ut digno honore ac reve
rentia laetague mente recipiatis, jubeimus: guja nostrae
apostolicac aucloritatis praccepto, archiepiscopalus
ei privilegium confirmarimus et in perpetuum Deo

juvante, lirmum manere staluimus; sicut antecesso
rum nostrorum auctorilale, omnia ceclestarum Dci
jura ct privilegia slatuta et firmala conststunt, ila sancutjuxlacanonicamtraditivnem© omniumnegoliorum
ecclesiaslicorum curam habeat ipse, et ea, velut Deocontemplantedispenset.© NampopulusDeiillicom
missus est, el pro animabus corum. hic redditurusertralionem.| Ipsumguoguepresbylerumnomtine
Vichinum, guem nobis direxisti, electum episcopum
consceravimus s. ecelesiac Nitrieasis; guení suo ar
chiepiscopo in omnibus obedienter, sicuti s. canones
docent, csse jubemus; ct volumus, ul pariler cunt
pstus archiepiscopi consensu et providentia alterum
nobis aplo tempore ulřlem presbyterum aul diaconum
dirigas, yuem similiter in alia ceclesia, in gua epis
<opalem calhedram novéris esse necessariam, ordi
Memus episcopum, ut cum his duobus, a nobis ordi
malis Cpiscopis praefatus archiepiscopus vester juxla
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decretum apostolicum per alia loca, in guibus episcopi
honorifice debent et possunt existere, postmodum
valeat ordimare. Presbyteros vero et diaconos seu
cujuscungue ordinis «lericos, sive Sclavos sive cujus—
hibet gentis, gui intra provinciae tuae fines consi
stunt, praecipimus esse subjectos et obedicules in
omnibus jam dictu confratri nostro archiepiscopo
vestro, ut nihil omnino praeter ipsius conscientiam
agant. Ouodsi conlumaces et inobedienles existentes
scandalum aliguod vel schisma facere praesumserint,
et post prtmam et secundam admonitionem se minime
correxerinl, guasi zizaniorum seminatores, ab ecele
siis et finibus vestris auctorilate nostra praecipimus
procul esse abjiciendos, secundum. auctorilaten capitulorum,guaeillidedimusetvobisdireximus.| Li
teras denigue slavonicas, a Constantino guondam
philosopho, repertas guibus Deo laudes debitae reso—
nent, jure laudamus, et in eadem lingua Christi Do
mininostri preconia et opera ul enarrentur, jubemus:
negue enim tribustantum sed omnibus linguis Domi
num laudare auctorilate sacra monemur, guae prace
cipil, dicens: Laudate Dominum omnes gentes; laudate
eum omnes populi. Et apostoli repleti Spiritu Sancto
locuti sunt omnibus linguis magnalia Dei.

Hinc el Paulus, coelestis guogue tuba, insonat
monens: „Omnis lingua conliteatur, guia Dominus
noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris. De
guibus etiam in prima ad Corinthios epistola salis et
manifeste nos admonet, gualenus linguis logucntes
ecelesiam Dei aedificemus. Nec sanae fidei vel doc
trinae aliguid obstat, sive missas in eadem selavo—
nica lingua canere, sive sanctum evangelium vellec
tiones divinas novi et veleris testamenti, bene trans
latas et interpretatas, legere aut alia horarum ol
cia omnia psallere: guoniam gui fecit, tres linguas
principales hebream scilicet graecam et latinam, ipse
creavit el alias omnes ad laudem el gloriam suam.
Jubemus lamen, utin omnibus ecelesiis terrace vestrae
propter majorem honorificentiam evangelium ialiné
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Jegalur, et postmodum sclavonica lingua translalum
in auribus populi, latina verba non intelligentis, an
nuncietur sicut in guibusdam ecclesius fieri videtur.

Et si tibi ct judicibus tuis placet, missas latina
Jingua magis audire, praecipimus, ut latine missarum
solemnia tibi celebrentur.

Data mense Junio. Indict. XIII.
Viz: Cod. dipl. et cpisi. Morav. p. 42.

. . a“ e
HI. List papeze Slépána“).

(Od r. 895 —)
Štěpán píše králi Svatopluku, oznamuje nařízení, vydaná proti
S. Methoděéji,na novo osočenému zu příčinou pravověrnosti

a užívání jazyka slovanského při službách Božích.

Stephanus episcopus seryus servorum Dei, Zuen
topolco regi Sclavorum. Ouia te zelo fidci sancto=
orum apostolorum principi Petro videlicet regni ce
Jestis clavicro, omni devotione devovisti, ciusguc
vicarium prae cunclis hujus flucti: vagi seculi princi
pibus principalem patronum elegisli, ciusguc te cum
primatibus ac religuo terre populo tuilioni pariler
commisisli: continuis precibus Deum bonorum om
nium largilorem exoramus, ut ipsius imuniarissuffra
gio, in cujus (manu) sunt omnia jura regnorum,
guatenus ejus vallatus auxilio et interventionibus
apostoloruim principum, Petri et Pauli et a diabolicis mu
niaris insidiis, et corporali-sospilate laeteris, ut anima et
corpore tutus ab acterno judice bonis operibus deco
ralus, perpetua felicitale doneris, Nos etiam, gut
eins vicariatione fungimur, debilam solicitudinempro te
gerentes, in guocumgue indigueris negotio, in his,
guac ad salutem tuam pertinent Deo auxiliante pro
tectorem invenics in omnibus. Ouem ob fidci digni
tatem cum omnibus tuis fidelibus, nulla terrarum
obsistente inter capidine, spirilualibus ulnis guasi

+) 0 listě tom jakož i prvním Adrianovu viz úvahu mezi
dodatky.
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presentem ampleclimur amorc ut spiritualem filiuum.
Igitur guia orthodoxac fidcí anhelare te studio audi
vimus, et certo indicio ex hoc agnoscimus, guod ad
matrem tuam, sanctam videlicet romanam ecclesiam
recurrere voluisti, guae capul est omnium ecclesi=
arum, collato sibi privilegio in beato Petro principe
apostolorum, cui suas oves verus pastor commisit di
cens: „Tu es Petrus, et super hanc petram aedificubo
ecelesiam , et porlae inferi non praevalebunt adversus
eam;“ portas inferiora orthodoxam fidem blasfemantium
appellans; gue auctore Christo omnes haereses de
struxit, et vaccilantes omnes in fide solidavit, creatoris
sui munita auxilio, dicente domino nostro Jesu Chri
slo: Simon, ecce satanas expelit vos, ut cribraret
sicut triticum. Ego aulem rogavi pro te ne deliciat
fides tua, et tu aliguando conversus confirma fratres
tuos. Ouis rogo nisi insipiens in tantum audeat blas
femiae baratrum mergi, ut Petri fidem infamet? pro
guo verbnm Dei, in duabus naturis existens, guod
natura servi aulem natura contulit deitatis. Tnam
devotionem amplectimur, volentein discere ut pruden—
tiam tuam digna attollamus laude, guae non. alibi
vagari, sed ipsam, guae caput est, studuit consulere,
u gna etiam omnes ecelesiae sumpserunt exordium.
Veruniptamem fundamentum fidei, super guod suam
Christus constituit ecclesiam, istud est: Tres certe
personae subsistentes, patris et filii et spiritus sancti,
coaeterne sunt sibi el coaeguales; el istarum trium
personarum una est deitas natura, una substantia,
una divinitas, una majestas. Inguibus personis dis
crelio est non conufusio, distinctio non separatio.
Distinctionem dico, guia alia est persona patris, alia
lilii, alia spiritus sancti; pater enim a nullo, filius
a patre, spiritus sanctus ab utrogue, unius etusdemgue
substantiae, cuius pater ct filius cest.Et hace sancta
Trinitas, unus, et verus deus est, guae nec initio
incipit aut fine clauditur, nec loco comprehenditur,
nec tempore varialur. Pater enim solus de alio m.n
est, el ideo solus ingentius appellatur, filius autem de
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patre sempiternus filius, et ideo genitus dicilur, spí
ritus vero sanctus patris el filii est spiritus sine ullo
itervallo, ubi nulla tempora dguaeguehabent prius
vel posterius, sunt cogitanda: et ideo nec ingenilus,
nec genilus, sed procedens dicilur, nec duo patresnecduofiliicredantur.| Ouodfiliisitspiritus,apo
stolus et inevangelista lestalur: Si guis spiritum
Christi non habet, hic non est eius; et Paulus apo
Stolus guod patri filiigue sil spiritus testatur: Vos
autem nvm estis in carne, sed in spiritu; si tamen
spiritus Dei habitat in wobis. Et ilerum ut patrissitspiritus,lucidissime| distinouit,dicens:Ouodsi
spiritus ejus, gui suscilavit Jesum a morluis habitatiuvobis,vivificavitetmorlaliacorporavestra.| Ut
vero filii sit spiritus, idemnPaulus testalur: Ouoniam
autem estis filii Dei, mísit Deus spirilam filii sui in
corda nostra, clamantein abba pater. Ut a patre proce—
dal, ipsa verilas dicit: Spirilns gui a patre procedit,illemedlarificavit.| Utafilioprocedat,cademveri
tas testatur: INe ine clarificabit, guia de meo accipiet.
Absit enim, ut spiritus sanctus credatur de patre in
filium, et de filio ad sanctificandam erealuram guasi
guibusdam gradibus procedere, sed guemadmodum
dc patre, ita de filio simul procedit Ouis enim ne
gabit, esse spiritum sanctum vitam? ct vui vita paler
vila sil Filius; sicut paler vitam habct in semet ipso,
sic dedit et filio vitam habere in semet ipso. Haec tibi
de multis pauca dixisse sufficiant, guae te absguc ambi
guitate lingua confiteri ct corde oportet credere sed
non ultra viřes exanimare. Ouia solis corporei radiooculorum| retunditurintuitus,guanlomagisinef
fabilis deltatis claritale terrena mens retunditur. Hune
fidem a Domino in apostolos et apostolis fundatam
sancta catholica et apostolica romana tenet ecelesia:
guam lu ut firmiter teneas, monemus, exoramus et
testificamus. In dgua et Wichingum, venerandum
episcopumet carissimumconfratrei, ecclesiastica doc
trina erudilum repcrimus, ct idevoeum vobis ad re
gendam sibi commissam a Deo ecclesiam remisimůs,
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guia fidelissimum eum tibi el pro te satis solličilum
in omnibus agnovimus. Ouem veluli spiritualem pa
trem et proprium pastorem diguo honore et debita
reverenlia sincera mente recipile, tenete; el amplec
tinini, guia in eo exhibitumnhonorem Christo con
feritis, ipso dicente: Oui vos recipit, me recipit. Et
gui me recipil, recipit eum, gui me misit. Ipse ila
gue omniun ecelesiasticorum negotiorum officiorum
habeat curam et Dei timorem prae oculis habens,
dispenset eadem, «juia el pro his el pro animubus
commissi sibi populi ipse redditurus crit districto
judici rationem. De jejunio scias ilague a lege,
prophetis et ab ipso Domino iu cvangelio aprobatum.
Moyses namguc ut legem acciporel, guadraginta die
bus et noctibus jejunavit. Heliasgui coclun orando clau
sit, ut non plueret annos tres el menscs sex el cur
sun: orando aperuit,et coelum dedil pluviam el terra
dedit fructum suum, guadraginta dicbus el noctibus
jejunavit Auctor et ipse legis Jesus Christus Dominus
noster, guadraginta diebus ct noclibus jejunavil. Si
guis vero jejunium reprobat, reprobet et orationem
el blasphemet esse malum daemones ejici, dicenle
Domino : Hoc genus non ejicilur nisi in oratione el
jejunio. Praeceplum guippe est, jejunare, sed guibus
diebus sit jejunaudum, guibusvc prandendum, prae—
ceplo Domini vel apostolorum non est diffinitum
asertione sed anliguá palrunm consuctudinc tenet ec—
clesia, guia et prioruminslitula et consuetudo majorum
pro lege tenenda sunt. Ouarla foria jejunandum
est, guia considerato evangelio guarta sabbati Judaci
consilium inierunt, ut Jesum dolo tenerent et occi
derent. Sexta autem sabbati recle jejunio deputaturpropterDominicaepassionisreverentiam.© Sabbato
guogue nihilo minus jejuandum est propler rcno—
vandam menroriam rei geslac. guia discipuli Dominum
humane intelligentes eo die in sepulcro guiescenlemdolueruut.| Ouintamveroferiamguidamarbitrati
sunt esse dissolulam, guia eo die reconcilialio sit
poenileniium, et ev die sanctuu chrismu conficitur, et
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eo die Redemtor cum discipulis coenavit et cis sa
cramentum sui corporis et sanguinis tradidit, eo die
videntibus discipulis ad coelos ascendit Dominicus
cerle dies propler resurreclionis gloriam et adven
tum sancti Spiritus laetiliae consecralus est. Duos gui
remanent, proprio unius cujusgue relinguamus arbitrio;
in guibusid observandum censeo, ut gui manducat,
non manducanlem non spernat, et gui non manducat,
manducantem non judicet, ut guicguid agimus in
gloria Dei faciamus. Jejunium scilicet guod gua
tuor temporum dicitur antigui patres celebrandum
non frustra sanxerunt, dicente psalmisla: Benedicam
Dominum in omni tempore, ut singulis guibusgue temporibusannihumiliemusanimaminjejunio.— Primi
itague imnensis jejunium Dominus in exodo, guarli,
seplimi, et decimi jejunium per Zachariam prophe
tam celebrari praecepit, ut gui omni tempore de
misericordia confidamus poenilendo. Haec tibi de
jejunio pauca dixisse, sufficiant, guamvis plurinta dici
possent čjus mysleria, guae nunc exponere, non est
temporis. Hoc lamen jejunium Dev prae caeleris
acceptabile credito: dissolve colligaliones impietatis,
solve fasciculos deprimenlis, dimille eos, gui confracti
sunt, beros, el omne onus disrumpe. Ouod his ad
ornandum est monilihus: Frange csurienli panem
luum et egenos vagosiuc induc in domum tuam.
Has scias Deo acceptabiles lampades, guibus jeju
nium adornandum est guotidie, ut Deo sit placitum.
Methodium namgue superstilioni non uedificationi, con
tenttoni non paci insislentem, audientes, plurimum mirati
sumus, et si ita est, ul audiviinus superslilionem cjuspenitusabdicamus.© Anathemaveroprocontem
nenda catholica fide, gui indixit in caput redundabit
ejus. Tu aulem et populus tuus sancti Spiritus ju
dicii eritis innoxii, si tamen fidem, guam Romana
praedicat ecelesia, tennerilis, inviolabiter. Divina
autem officia et sacra mysteria ac missarum solle
mnia, guae idem Methodus Sclavorum lingua cele
brare praesumpsit, guod ne ulterius faceret, supra
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sacratissimum beati Petri corpus juramento firmaverat,
sui perjurii reatum perhorrescentes, nullo modo dein
ceps a guolibet presumatur. Dei namgue nostrague
apostolica auctoritale sub anathemalis vinculo inter
dicimus, excepto, guod ad simplicis populi et non
intelligentis aedificalionem atlinet, st evangelii vel
apostoli expositio ab eruditis eadem lingua annun
cietur, et largimur et exhortamur, et ut fregueutis
sime fiat, monemus, ut omnis lingua laudct Deum et
confiteatur ei.. Contumaces autem et inobedientes,
contentioni et scandalo insistenles post primam et
secundam admonitionem, si se minime correxerint,
guasi zizaniorum seminatores ab ecclesiae gremio
abjici, sancimus, et ne una ovis morvida totum ore
gem contaminet, nostro vigore refrenari et a veslris
finbus procul excludi precipimus.Viz.BcitrágezurGeschichteder.christlichen| Kirche
in Máhreu und Bóhuen vou Wilh. Waltenbach Wicn 1849.

Nejstarsí historické vzpomínky 0

sv. Cyrillu a Methodeji.
Zlomek ze spisu bezejmence Solnohradského (anonymi

Salisburgensis) „Bistoria convorstonis Uarailanorum“.

(Z r. 873.)

Ouam diu igitur ille (DPrivina) nihil minuit rerumecclesialicarum© nec.sublranitdepolestatepraediclaesedissedummonenle| archiepiscopo,
prout valuit, augere studuil; guia ad augmentum

V) Nejstarší tento spis © počátcích Církve křesťanské mezi
Slovany v nynější říši rakouské, sepsán jest v Solnohradě
r. 873, maje posloužili arcibiskupům Solnohradským na
obranu práva, jež sobě osobili i ku krajinám jihoslo
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servitii Dei primilus post obitum Do minici presby
leri Swarnagal presbyler ac pracdarus doctor
šlluc missus est cum diaconis et clericis. Post illum
vero Altfridum presbyterum et magistrum cujus
gne artis Luiprammus illuc direxit; guem Adalvinus
successor Luipramini archipresbyterum ibi consti
luit, commendans illi claves ecclesiae, curaimgue
posl tolius populi gerendam. Similiter eo defunčtoRihbaldumconslituitarchipresbyterum.© Ouimultum
teinpore ibi comoralus est excrcens suum polestative
officium, sicut illi licuit archiepiscopus suu susgue dum
guidam Graecus, Methodins nomine, noviter inventis
slavinis literis, linguam lalinam docirinamgue roma
nam algnue literas auclorales lalinos philosophice
superducens, vilescere facit cuncto populo ex parle
(Slavorum) missas et evangelia ecclesiasticumgue offi
cium illorum, gui hoc latine celebraverunt. Ouod ille
ferre non valens, sedem repetivil Juvaveusem.

A tempore igitur, gno dato eb praeceplo domini
Karuli Imperatoris orientalis Panoniac populus a Ju
vavensibus regi coepil praesulibus usgue in praesens
tempus sunt anni LXXV, guod nullus episcopus, alicu—
bi veniens, poteslatem habuit ceclesiasticam in illo con—finionistSalzburgensisrectores,uegne© presbyter
aliunde veniens, plus tribus mensibus ibi ausus cest,
colere oficium, priusguam suani dimissoriam episcopopresentaveritepistolam.© Hocenimibiobser
vatum fuit, usguc dum nova orla est docšrina Me
thodii philosophi.(iagolitaClozian— Ed.Barthoi.KopitarVindobonae1836.

vanským, odevzdaným pod správu nového samostutuého
arcibiskupa, sv. Methodia. Krajiny tyto byly Korutansko a
jižní Panonie. Píšeťf zajistě dotčený bezejmenec: —
Arn cpiscopus successor Virgilii, sedis juvavensisdeincepscuramgessitpostoralcm,undigue| ordinando
presbyleros et mittens in Sclavinam, in partes videice! guaranlanesatgue inferioris Pannoniae Alisduci
bus atgue comitibus.
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li. Výňatckze spisu Anastasia bibliothekáře.
(Z IX. století.)

— — Vir magnus et apostolicae sedis praecep
tor Coustanlinus philosophus, gui Romam sub vene—
rabilis memoriae Adriano juniore papa veniens, s. Cle
mentis corpus sedi suae restituil, guigue tolum codiceim
Super memorali ct memorandi patris (Dionysii Areo
pagitae) memoriae commendabat, solitus erat dicere,
guod si sauclos videlicet priores inslilulores nostros,
gui haerelicos vix et guodam modo cum fusle de
colaverunt, Dionysiun contigisset habere, cum acula
illos gladio procul dubio trucidassení.

Ante annos aliguot Photius idem duarum unum
guemguc hominem animarum consistere praedicabal.
Ouicuma Constantino philosopho increpatus
fuisset, dicente: Cur lantum errorem in populum spar
gens, lot anitmas. tnterfecisli, respondit: Non studio
gucmaguam laedendi lalia, inguil, dicere proposui 3;sed
probandi, guid patriarcha Ignalius ageret,! si suv tem
pore guaelibet haeresis per syllogismos, plilosopho—
rum exorla palescerel.

HI. Výňatekze spisu Translatio s. Clumenlis*).

(Z IX. století.)

Tempore igitur guo Michael imperator Novac
Romae regehbat imperiun, fuit dguidam vir nobilis
genere civitate Thessalonica ortus. voccabulo Con
slanlinas, gui ob mirabile ingenium guo ab ineunte

V) Spis tento vytištěnýv pamálném dílec Bollandistův: Acta
Sanctorum Martii, pokláda se tam za čásťknihy0 životě
a skulcích Sv. klemeuta, sepsané od biskupa Gauderika
Veliterenského, jenž žil za Adriana (r. 867) a tudiž co vr
slovník bez pochyby osobně znal sv. apostoly naše. Bol
landisti vydali jej z rukopisu Fr. Duchesncova, podotý=
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infantia mirabiliter claruit, veraci agnomine philoso—
phus est appellatus. Hic cum adolevisset, atgue a pa
rentibus fuisset in urbem regiam ductus, essetgue
insuper magna religione et prudentia praeditus, ho
morem guoguc sacerdolii ibidem, ordinante Domino,
est adeptus. Iunc temporis ad praefalum impera-—
torem Cazarorum legati venerunt, orantes ac suppli
cantes, ut dignaretur mittere ad illos aliguem erudi
tum virum, gui eos fidem catholicam veraciler edo
ceret, adjicienles inter caetera, guoniam nunc Judaei
ad fidem suam, modo Saraceni ad suam nos conver
tere e contrario moliuntur. Verum nos ignorantes,
ad guos polissimum nos transferamus, proplerea a
summo et catholico Imperalore consilium guaerere,
nostrae fidei ac salutis decrevimus, in fide vcstra ac
veteri amilitia plurimum confidentes.

Tune Imperator simul cum Patriarcha consilio
habito, praefalum philosophum advocans, simul cum
legatis illorum ac suis honorificentissime transmisit illuc,
oplime confidens de prudentia et eloguentia ejus.

E vestigio igitur praeparatis omnibus necessariis.
iter arripiens venit Čersonam, guac nimirum terrae
vicina Cazarorum ct contigua est, ibigue gratia
discendí linguam gentis illius est aliguantutum demoratus.| IntereaDeoinspirante,guijamjamgue
tantum tamgue preliosum thesaurum, corpus vide
licet S. Clementis fidelibus suis revelare decreve
rat, coepit praefatus vir, ac si curiosus explorator, ab
incolis loci diligentisstme perscrutari ac solerter
invesligare illa, guae ad se tum literarum traditione
tum guogue vulgari fama de corpore B. Clemenlis,
de templo angelicis manibus praeparato, sive de arca
ipsius pervenerant. Ad guem praefati omnes utpote
non indigenae sed diversis e gentibus advenae, se

kajíce: „Ouod ca naratio invenlionis S. Clemenls, guam
nobis suppedilavit Duchesnii codex, ex illo tertio libro de
ejusdem s. Pontificis rebus gestis u (Gauderico episcopo
composilo, deseripla sit, ac fortassis contracta.
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guod reguireret, omnino nescire, professi sunt. Si
guiden ex longo jam tempore ob culpam et negli
gentiam incolarum miraculum illud marini recessus,
guod in historia passionis praefati Pontificis celebre
salis habetur, fieri destiterat, et mare fAuctus suos
in pristinas stationes refuderat. Praeterea et ob
multitudinem incursantium barbarorum locus ille de—
sertus est, ct templum neglectum atgue destructun,
et magna pars regionis illius fere dosolata et inhabi—
tabilis reddita, ac propterca ipsa S. Martyris arca
cum corpore ipsibus fluctibus maris obrula fuerat.

Super uo responso miratus valde ac tristis
philosophus redditus, ad orationcm conversus est,
ul guod per homines explorare non poterat, divina
stbi verelatio meritis praefati Pontificisdignarctur osten
dere. Civilatulaeipsius metropolitam, nomine Georgium,
simul cum clero et populo ad eadem de coelo expe
tenda invitans, super hoc etiam referens, illius gesta
passionis seu miraculorum ejusdem beatissimi Martyris
plurimos eorum accedereet tam preliosas margaritas
tamdiu neglectas reguirere, ct in lucem Deo juvantereducere,,suisadhortationibusanimavit.© Ouadam
autem dic, guae in III. Calendarum Jauuariarum in
scribitur, tranguillo mari mnavem ingressi, Christo
duce iler arripiunt, praedictus videlicet philosophus
cum Episcopo ac venerabili clero nec non cum non
nulks de populo. Navigantes igitur cum ingenti
dcvotionc ac fiduciu psallentes et orantes pervenerunt
ad insulam, in gua videlicet aestimabant s. corpus
Martyris esse. Eamgue igitur undigue circumdantes,
et inulto luminim splendore lustrantes, coeperunt
magis ac magis prccibus sacris insistere etin acervo
tlo, guo tantum thesaurum dguiescere, suspicari daba—
tur, curiose satis et instantissimc foderc.

Ubi diu multumguedesiderio sancto cunctantibus
el de spe divinae miserationis plurimum confidentibus,
tandem ex improviso velut clarissiimum guoddam sidus,
donante Deo, una de costis Martyris pretiosi re
spleuduit. Ad guod spectaculum omnibus immensa
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exullatonc replelis, magisgue ac amplius sine aligua
jam excitatione terram certalim eruderantibus, sanc
tum guoguc caput ipsius consegucnter apparuit.
Ouantae jain omnium voces in coelum, guantae laudes
et graliurum actiones in Deum ab universis cum
lacrymarum effustonibus dalac sunt, si vel aestimare
guidem vix possumus, duanti minus exprimere?
Tantae siguidem in omnes tum de sanctarum inven
tione religuiarum tum de immeusissimi odoris suavitate
erat innata Iaelitia, ut cum jubilo ineffabili gratulantes,
in paradiso extra sese pularelur consistere. Cum
ecce post paululum rursus guasi ex guibusdam abditis
religuiarum parliculis paullalim et per modica inter
valla, otmes repertac sunt. Ad ullimum guoguec ipsa
eliam anchora, cum gua tn ponlum est praecipitalus,
apparuil.

Post haec praedictus philosophus iter arripicns
et ad gentem tllam, ad guam missus fueral, venicus,
comitalus Redemptoris omnium Dei praedicalionibus et
rationibus eloguiorum suorum convertit omnes illos
ab erroribus, guos lam. de Saracenorum guam de
Judacorum perfidia retinebant. Unde plurimum exhi
larati, et in fide catholica corroborali algue edocii,
gralias referebant omnipotenti Deo ct fainnlo ejus
Constantino philosopho. Deducentes autem philo—
sophum cum multo honore, oblulerunt ci. munera
maxima, dguae ille omnia ut reverea philosophus
respuens, rogavit, ut pro muneribns illis, guotguot
caplivos exlernos haberent, sibi secum mox rever
suro, dimitterent. Ouod protinus completum esl.Philosophoautemreverso— Coustantinopolim,
audiens Rostislaus princeps Moraviae, guod factlum
fucrat a philosopho in provincta Cazarorum , ipse
guogue genli suac consulens, ad praediclum Impe
ratorem nunlios misit, nunlians hoc, aguod populus
suus ab idolorum guidem cultura recesserat, cl
Christiana legem observare desiderabat; verum
doclorem talem non habent, gui ad legendum cos
ct ad perfoctam legem ipsam edoceat: rogare se, ut
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talem hominem ad parles illas dirigut, gut pleniter
fidem et ordinem divinae legis et viam veritatis po
pulo ili ostendere valeat. Cujus precibus unnuens
Imperator, eundem supranominatum philosophum ad
se venire rogavit; eumgue illuc i.e. in terram Scla
vorum simul cum Methodio germano suo lransmisit,
copisosis valde illi de palutio suo datis expendiis. Cumgue
ad partes illas Deo praeparante, venissent, cognos
centes loci indigenae adventum illorum, valde gu
visi sunt, guia et religuias B. Clemenlis secumn[erre
audierant el Evangelium, in corum lingua a philoso
pho pradicto translatum. Exeuntes igitur extra ci
vitatem obviam, honorifice et cum ingente faelitia
receperunt eos. Coeperunt itague ad id, guod ve
nerant peragendum sludiose insistere et parvuloscorumliterasedocere,officiaeccelestasticia| instru—
ere et ad correptionem diversorum errorum, Guos
in populo tlo repererant, [alcem eloguiorum suorum
inducere ; sicgue abrasis et exstirpalis de agro illo
pestifero mullifariis viliorum sentihus, divini verbi
gramina sennnare. — Manserunt ergo in Moravia
per annos gustuor et dimidium el direxerunt popu
lom illius in fide catholica, et scripta ibi religuerunt
omnia, guae ad Ecclestac ministertum videbant esse
necessaria.

His omnibus auditis, papa clortosissiůnus Nico
laus, valde laetus super his, guae stbi ex hoc relata
fuerunt, redditus, mandavit, et aď se venire lilerisapostolicisinvilavit.| Ouonuntioilliperceplovalde
Gavist Sunl, gralias agentes Deo, guod tanli crant
habiti, guod mererentur ab aposlolica sede vocari.
Mox igitur iler aggressi, duxerunt ctiani secum ali
guos de discipulis suis, guos dignos esse ad enpis
copatus honorem recipiendum censebanl, sivgue post
aliguot dics Romam applicucrunt.

Sed cum ante non multos dics supradiclus papa
Nicolaus transiisset ad Dominum, secundus Adrianus,
guž illž in Romano ponlificalu sucesserat, audiens,
guod pracfatus philosophus corpus B. Clementis, guod
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studio suo repererat, secum deferret, valde nimi:
exhilaratus est, et extra Urbem cum clero et po
pulo procedens, obviam illis, honorefice satis cos
recepil...

Multis itague gratiarum actionibus praefato phi
losopho pro tanto beneficio reddilis, censecraveruní
ipsum et Methodium in episcopos, nec non et caete
ros eorum discipulos in presbyteros et diaconos.

Cum autem Philosophus, gui et Constantinus,
diem transitus sui imminere sibi sensisset, ex con
cessione summi ponlificis imposuit sibi nomen Cy
rillum ducens hoc revelatum sibi fuisse: et sic post
guadraginta dies dormitionem accepit in Domino,
sexto decimo Kalendas Marlias. Praecepit autem
s. Apostolicus, ut omnes tam Graeci guam Romani
clerici ad exeguias ejus accurrerent cum psalmis
et canlicis, cum cereis et thuris odoribus et non
aliter ei, guam ipsi guogue Apostolico funeris honorem
impenderent.

Tune supradictus frater ejus Melhodius aceedens
ad s. Ponlilicem et procidens ad vestigia ejus, ait:
Dignum ac necessarium duxi suggerere Bealiludini
Tuae, apostolice pater, guoniam, guando ex domo
nostra ad servitium, guod auxiliante Domino fecimus,
sumus egressi, mater cum multis lacrymis oblestata
csl, ut si aliguem ex nobis anleguam reverleremur
obiisse coniigeret, defunctum fralrem frater vivens
ud monasterium suum reduceret, et ibi illum dignoetcompelenliobseguiosepeliret.| Digneturigitur
Sanclilas vestra oc munus ineae parvilati concedere,
ne precibus maltris vel conlestationibus videar aliguatenus— contraire.© NonestvisumAposlolico,
guamvis grave sibi alignantulum videretur, pelitioni
et voluntati hujuscemodo refragari: sed clausum
diligentur defuncli corpus in locello marmoreo, et
proprio insuper Ssigillo signatum, post sepltem diesdateilicentiamrecedendi.© TuncRomanusclerus
simul cum Episcopis ac Cardinalibus et nobilibus
Urbis consilio habilo, convenientes ad Apostolicum
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coeperunt dicere: Indignum nobis valde videtur
venerabilis Pater uc Domine, ut tuntum tumgue ma
gnilicum vírum, per guem tam pretiosum thesaurum
Urbs et Ecclesia nostra recuperare promeruit,
-« < ++. gua libet interveniente occasione, in alias
patiamini partes transferri, sed hic polius placet hono
rifice tumulctur. Plaucit hoc eonsilum Apostolico
et staluit ut in B. Petri basilicu ponerelur, in suo
videlicet monumento.

Cernens Methodius, jam suum defecisse proposi—
tum, oravit iterum dicens: Obseco vos Domini měi,
guando guidem non est placitum vobis, meam peti
tiunculam adimplere, ut in ecclesia B. Clementis, cu—
jus corpus multo suo labore ac studio repertum hucdetulit,recondatur.© AnnuithujusmodipetitioniPrae—
sul sauctissimus et concurrente Cleri ac populi ma
xima freguentia |. . . posucrunt in monumento, ad
id pracparato, in basilica B. Clemenlis ad dexteram
partem altaris ipsius, cum hymnis et laudibus maxi
mas gralias agentes Deo.

Acta Sanctorum Martii a Joanne Bollando s. J. Tom. I.
Venctiis 1735.

[V. Zlomky z životopisu sv. Klementa biskupa
bulharského ").

(Z X. století.)

— Methodius, gui Panonum cparchian vr
navil, archiepiscopus Moravi creatus et Cyrillus, mul—
lus in exteriori philosophia, sed major in interiori,
satis guidem pollebant oralione didaclica, guae gracco

t) Zivolopis sv. Klcmeuta biskupa Bulharského, učeníka sv.
učitelův našich sepsán jest nejmenovaným odchovancemjehomeziBulhury.| Zachovalsenámcelývjazykuře
ckem. Co se dotýče času, kdy sepsán jest, patrno ze
spisu samého, že se to stalo v první polovici X. věku za
časův, když Muďařikrvavé nájezdy činili do krajin bulhar—
ských. Zdějepiscův řeckých ale průvodno, že krvavé vý
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sermone profertur, multosgue trahebat hujus sapientiae
cetena: cum aulem Slovenorum gens sive Bulraro—
rorum non intelligeret libros graece conseriptos, da=
mnum hoc maximum reputabant Sancti ct facem scrip
turarum caliginosac Bulgarorum regioni non accendi,
inconsolabilis doloris faciebant materiam: conturbati
erant, ferre non poterant, vitam abdicabant. Ouid
tandem faciunt? Ad Paracletum respiciunt, cujus pri
mum donum linguae et sermonis auxilium et ab illo
gratiem petunt líteras inveniendi, asperitati Bulgaro
rum linguae respondenies, ut possint sacras scrip
turas ad linguam hujus gentis interpretatione trans
ferre. Et revera jejunio intenso et oralioni constanti,
corporis macerationi et animi contritioni et humiliati—
oni cum sc dedissent, cupitum conseguunlur. Nacti
igitur hanc gratiam excogilant slavenicas literas et
divinilus inspiralas scripturas e graeca lingua in bul
garicam vertunt et magna cum diligenlia acutiari
bus discipulis tradunt sacras doctrinas. Non pauci cx
corum docirinae fonte biberuní, dguorum pracciputsuntetchori.coryphaci:© GorasdusetClemens
et Naun et Angelarius et Sabbas.

Cnmngue ctiam Paulum nossent cum apostolis
evangelium communicasse, currunt et ipse Romam,beato© Papacopusinterpretalionis— scripturarumostensum.© Neeincassumcncurere.Namgnico

pravy lakové se strany Waďarův staly r. 924. 943, 959 a
462. Jelikož ale spisovatel sům ještě osobně znal sv.
biskupa, jek to zc spisu samého z. k. 15 vysvítá, dotčený
životopis povslal bez pochyby hned za prvních hrozných
mijezdův těchto. Narážiť na lo životopisec, an toužebně
vzývů oslavence: O sanctum ct divinium capul,per te
omnis Bulgariae regio Dcum cognovit, ecelesias ipsc hy
mnis et psalmodiis irmasti, festa lectionibus exhilarasli, per
te monachi víl patrum moli tontur ad ascesin et sacerdotes
per le cnnonice vivere docenlur ... eliam nunc respice
hacredilatem luam, malam abige hacresin et serva a
barbaricis incnrsionibus, maxime nnne cum scythicns gla
dius bnigario sanguine inebriatus sit.
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tempore apostolicam ornabat sedem Adrianus, audito
illorom adventu, laetatus est gaudio magno valde
e longingno tonitru Sanctorum famae perculsus, cu
piebat et fulmen videre gratiae, guae in illis erat.
Et accepto secum omni sacerdolio cum praesenti
tunc apud illum archisacerdolio exiit in Sanctorum
occursum, crucis signum, ut mos est, praelatnm ha
bens, faciumgue luminibus significans et gaudii
serenitatem et hospitum adventantiumn splendorem,
guos glorificans in Sanctis glorificatus Dominus mi
racula mulla patrari ab illis tempore introitus largi
tus est. Opus ostenditur Papae, gui scriptnrarum
versionem, apostolicum fructum, inspiciens, non cepit
se prac gaudio; beatos praedicabat viros omnigenis
nominibus vocabat, patres, desideratissimos filios,
gaudium suum, coronam fidei, gloriae et decoris
ecelesiae diadema. Libros versos divino altari im
ponit, guasi donum offerens Deo. Tum corum, guisanctoscommitabanturslovenicarumgue| literarum
idoneam peritiamhabebaní, partim ad presbyterorum,
partim ad diaconorum aut subdiaconorum gradum
evexit. Ipsu autem Methodium, elsi multum refu
gientem, episcopum Moravi Panoniae consecrat, im
pium judicans, carere nomine eum, dui re dignus sit
inventus — — Cyrillus autem revera philosophus,
guem magnus archihiereus in Sancta Sanctorum sibi
adlegerat, praesciens finem suum, monachorum habi
tum induit. Postguam in coelum demigravit, corpus
ejus hymnis a divino papa et a clero omni honora
tum sepultum est in templo S. Clementiis illius, gui
upostolorum coryphaeo Petro convixit, et Christi
sapicntiae hellenicam uti dominae servam subjecit.
Simul ac guis ad Cyrilli feretrum accessit aut nomen
invocavit hujus „Ssopozov Patris, doloris discessus
monsuram fidem inveniebat, unde multus in Roma
norum ore Cyrillus erat et macis etiam in eorum
mentibus.

Atgue Cyrillu guidem tahs wmurset talis honor
a divinissimo Papa et Deo contigit. Methodius vero
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taborum et viarum socio amisso, cum jam tempus
esset eum illius regionis episcopatum aspicere, in
viam cum discipulis se dedit JIbi non solum tunc
temporis ducem Moravi Rasislavum guotidie horta
batur divinisgue praeceptis informabat mentem sed
etiam Panoniae universae imperantem, cui Koceles
nomen erat instituebat et monebat, ut timori Domini
adhareret, guin etiam Bulgarorum ducem Borisen
tempore Romanorum imperatoris Michael regnantem,
guem magnus Methodius jam olim filium suum fece
rat et suae linguae omnino pulchrae affixerat, tunc
sermonis beneliciis indesinenter donans vaptabat: erat
enim Borises hic ingenii dextri et boni capacis, sub
guo Bulgarorum gens christianisare coeperat, guando
sancti hi, Cyrillus inguam et Methodius, multutidinem
credentium videntes, literas excogitarunt, ut supra
diximus, et scripturarum in linguam bulgaricam ver
stonem fecerunt, ut nati filii Deo divinum cíbum ha
berent. Sic Scytbico errore Bulgarorum gens liberata,
Christum cognovit, sero guidem et circa undeximam
aut duodecimam vineam divinam ingressa vocantis
gratia. Anno enim sexies millesimo trecentesimo
septuagesimo septimo a mundi creatione (869 a Chr.
n.) hujus gentis vocatio facta est.

Non cessabat magnus Methodius omnem adhor
tationem ducibus administrare, guos ad vitam ho
nestam dirigebat, guibusgue ecclesiae non adulteratum
dogma tradebat. Erant enim et tunc, gui id adul
terarent et dimoverent terminos, guos Patres nostri
divinae ecclesiaue posuerant, et multorum animae
damno afficiebantur a Francis invenila corruptela;
— — — Sanctus multos capiebat in obedientiam
Christi. Tum etiam Sphendoplicum, gui post Rasislavum
imperabat Moravo, curcimvenientes dolo, barbarum
hominem ct pulchri ignaruim, tolum sui dogmatis
fecerunt. Et guo modo ille, mancipium voluptatum
muliebrium, non illis potius tradat mentem suam, guam
Methodio, omnis voluptatis amaritudinem, ut animis
perniciosam nolanti? Ouod enim Eunomius, gui
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Anomoeorum coepit haeresin, invenit, ut discipulos
attraherel plures, idem etiam Francorum gens demens
excogitavit, peccantibus nempe ad omnia indulgere.
Ab his Sphentoplicus corruptus, omnia ei permitten
tibus, ad Methodii verba minime animum advertebat,imo,utergaiuimicumsegerebat...| TumMe
thodius principi praedixit suum finem post tresfuturumdies,. . . .— -Convocatosdiscipulos
ultimis verbis consolatur et confirmat et spiritum
stipantibus eum angelis tradit, postguam guatuor et
viginti annos episcopatum ornavit, in Jlabore et
aerumna non solum suam sed etiam aliorum salutem
operatus . —.Ostendit hoc etiam multitudo presby
terorum, guos moriens ducentos dioecesi suae eccle
siae religuit. Horum vero primas tenebat Gerasdus,
guem jam supra praecipuis Methodii discipulis adnume
ravimus, gui ab ipso Sancto, finis sui conscio, Ar
chiepiseopus Moravi renunciatus est.

Zespisu:Vita a. Clementu episcopiBulgarorum.
Graece ededit Fr. Miklosich Phil. et Jur. doctor.

V. Čtení církevní ze starobylého břeviaře Olomuckého.

(Z XIV. století.)

Beatus Cyrillus natione Graecus, tam latinis guam
Graecorum apicibus instructus, postguam Wulgari cre
diderunt, aggressus est, in nomine S. Trinitalis et
individuae unitatis, eliam genti Moraviae fidem Do
mini nostri Jesu Christi praedicare. Et cooperante
divina gralia, poslguam illos Christo lucratus fuerat,
eliam apices el characteres novos comperit, et velus
novumgue Testamentum plurague alia de Graeco sui
latino Slavonicam in linguam transtulit ac missas
praelerea caelerasgue canonicas horas in ecclesia
resonare Statuit. Ouod et usgue hodie in partibus
Slavorum agitur, maxime in Wulgaris, multaegue
exhoc animae Christo Domino acauiruntur.
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Cumgue guodam tempore memoratus Cyrillus
Romam causa devolionis adiisset, a Summo Pontifice
et a religuis Rectoribus Ecelesiae redarguitur, ut guod
contra statuta Canonum ausus fuerit in Missarum
solemnia instifuere canere Slavonica in lingua. Illo hu
militer satisfaciente illis, nec omnino e0s miligare va
lente, arrepto psalterio, psalmigraphi versum in medio
recitavit, guo dicitur: Omnis spiritus laudet Dominum.

El ipse versuj alludens : „Si,“ šnguit, „omnis spiri—
tus laudet Dominum: cur me Patres electi prohibetis,
Missarum solemnia celebrantem, modulari slavonice ?
Seu alia guaegue de Latino vel graeco verbo eorum
vertere in sermoncm? Si guidem vel in e0 guivis
sem subvenire populo ili ut caeteris nationibus in
lingua latina vel graeca, omnimodis id non praesum- *
sissem. Sed omnino idiotas et ignaros viarum Do
mini reperiens, solum hoc ingenium omnipotente Deo
cordi meo inspirante, comperi: per guod eliam mul
tos Deo acguisivi. Oua propter ignoscite mihi, Patres
et Domini: siguidem et Paulus apostolus, doctor gen
tum, in epistola ad Corinthios inguit: Logui lin
guis nolite prohibere. At illi audientes et admiran—
tes lanti viri sanctitatem et fidem, auclorilate sua
staluerunt et firmarunt supernotato sermone partibus
in illis missarum solemnia caeterasgue horas cano
nicas hymnizare.

Ipse autem Cyrillns, eliam ibi persistens mona
chicum habitum ibi suscipicns, diem clavsit cxtremum,
relingucns supermemoratis in partihbus fratrem suum
nominc Methodium virum strenuum omnigue sanctitatedecoratum.| OuieliamposlguammultosChristi
manipulis congregaverat, ab ipso principe, gui par
tibus in úlis tunc dominubatur et imperabat universae
lerrac ceu inagnificus imperator, statuitur, ut sum
mus pontifer [ieret, habens sub se septlem pontifices
ejusden sanctitalis.

*) Srov. J. Lobrovckého Mahrishe Legende Str.



„Pějepisné dodatky.

I. © počátcích křesťanství v Čechách. ')
Od Vácslava Zeleného, professoraha c. kr. staroměstském

gymnaslu v Praze.

Těžko bylo by, nalézti zemi stejné rozsáhlosti,
jež by se důležitosti a zajímavostí svých dějin cír
kevních Čechám vyrovnala. Mlčíce o světoznámých
událostech věku patnáctého a sedmnáctého, jež nejen
vlastí naší, nýbrž všemi evropskými „národy strašně
zatřásly, obrafme zraky své jen k první době církve
české. Počátek křesťanství jest nám již tím důle
žitý, že jest zaroveň počátkem hodnověrného děje
pisu našeho. Doba uplynulá před uvedením kře
sfanslví jest zakryta hustou mhlou, jíž ani sebe by
střejší zrak badatelův proniknouti nemůže. Kdo nám
poví, jak mnoho pravdy obsahují národní pověsti o
Kroku a dceři jeho, věštkyni Libuši, o manželu je
jím Přemyslu oráči, o Vlastě a dívčí válce? Toto
historické šero ustupuje jasnému světlu historickému
teprvé, když učení křesťanské počalo zářiti nad tem
nými lesy českými. Nábožný kníže Bořivoj s chotí
svou Ludmilou, křest jeho a veliké části národu po
slavil pomezní kámen mezi Šerem a světlem histo—rickým.© Jakovšakvpřírodětmanočníneustupuje

1) Srovnej latinsképojednání: „De religionis christia
nae in Bohemia principiis“, v přogrammuc. k. aka
demického gymnasium v Praze nn rok 1855.
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jedním rázem světlu dennímu, ale svíláním jenom
znenáhla v jasnou záři: tak i v dějinách doby temné
jen pozvolna se vyjasňují, bojujíce dlouho s blížícím
se světlem. Tak i doba knížete Bořivoje, jenž byl
národu našemu po všecky časy prvním křesťanem
českým, jest podobným bojem mezi ustupujícím
temnem a vítězným světlem historickým. Takovéto
doby pak jsou vítaným polem badatelům historickým,
jichž důmysl a učenosť na něm nejslavnějších trium
fův si dobývá. Dostalo se i době Bořivojově sku
tečně slavných skoumatelův, mezi nimiž, abychom
o jinýchpomlčeli,Dobner, Dobrovský a Pa
lacký nade všecky vynikají. Nestejný však byl
směr ducha badatelův těchto; kdežto Dobner a Pa
lacký sc snažili rozeznati pravdu od báje, a vysta
věti chrám historii, směřoval Dobrovský téměř je
nom k vypátrání bludův, i zdá se, jakoby mu méně
bylo záleželo na tom, aby vyskoumal, co se stalo,
než aby dokázal, co se nestalo.

Jest tato záporná činnost sice částkou bádání
historického ; ale vystupuje-li sama, zavádí snadno
k přílišnému pochybování. Tak i Dobrovský ve
svých bádáních o křestu Bořivojově, o sv. Vácslavu
a Boleslavu, o sv. Ludmile častěji nám pověděl, co
za pravdu nepokládá, než co pravdou jest, vyslo
viv mnoho pochybnoslí o věcech, které národ český
od pradávna za čistou pravdu bral, které s jeho
bytností téměř v jedno srostly. Tak vzbudil po—
chybnosti o křestu Bořivojově Methodějem a jeho
působení při obrácení národu našeho na víru kře—
sfanskou. Žeby pak liturgie slovanská v Čechách
kdy byla zavedena, upíral na prosto. ?) Oba ostatní

2) Jak málo přívržencův měl v ohledu tom Dobrovský v
Čechách, vysvítá již z toho, že si ve svém exempláti
svého spisu: „Bořiwoj's Taufe“, chovaném nyní v českém
Muséu, vlastní rukou zaznamenal co nějakou důležitou.
věc: „Joan. Adolf. K...n vertheidigte aus dem theolog.
Systeme offentlich im Carolin. (J. 1809, 12. Decemb.)
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badatelé liší se v minění svém od Dobrovského pod
statně, hájíce mocnými důvody křest Bořivojův i
Jiturgi slovanskou. I jesf již napřed znamením ne
stranného bádání, že katolický řeholník předešlého
a osvícený protestant nynějšího věku v této, jako
v mnohých jiných otázkách církevních historie naší
se srovnávají. Než výsledky badatelův českých zdají
se, Co se tétu věci dotýče, mnohým strannýmibýli;
při čemž jen to podivu hodno,že útoky na náhledy
českých historikův dějí se důvody, vzájemně se vy
vracujícími. Jedněm zdají se totiž tyto náhledy příliš
slovanské, druhým příliš málo; zapomínajíf, že se
badateli nejedná a jednati nesmí o to, co se více
neb ménělibí, Ječ jen o pravdu — 0 to, co se stalo.

Za posledních let obrátili zřetel k nejslarším
dobám církevním dějin našich a vydali bádání svá
tiskemv RusíchVasilii Jelagin a Eugen No
vikov, v NěmcíchErnest Důmmler. Ačkoliv
pak směr a výsledek prácí jejich rozličný jest: v
jedné věci předce se srovnávají, upírajíce pravdivost
výsledkův, badateli českými dosažených.

SpisovatelRuskýVasilii Jelagin, ačvlastně
jenom o vzniku učení husitského mluví, předmětem
samým veden jest až ku počátkům křesfanství v
Čechách. Vstoupiv ve šlépěje spisovatelův husit
ských, tvrdí, že učení řecké v devátém, desátém
a jedenáctém věku v Čechách rozšířeno bylo, z po
čátku panujíc, později pak ač utlačené, předce od
veliké části národu jsouc vyznáváno, hojným pra
menem učení husitského prý se stalo. [ doráží
prudce na dějepisce českého, že nedal víry hlasům
spisovatelův husitských. *) Spísek tento ruský potkal
se pak v samých Rusích s pilným vykladačem E u

den Salz (7 ex. hist. eccles.): „Ritus Slavograecus
nec in primordiis ecclesige christinnae Boe
mae, nec posta alibi nostra in patria, guanin
nonnullis coenobiís obtinuit.“

3) Ob istorii Čechii Fr. Palackago. Moskva 1848.
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geniem Novikovým, jenžlozískavsi mnohemdů
kladnější známost dějin českých, příliš rozumování
Jelaginovo vyvrací, nicméně však za týmž cílem
kráčeje, v tytéž omyly upadl. S jiné strany vede
úlok na výsledky bádání Palackého docent na vy
sokých školách Jénajských, Ernest Důmmler. Vytýkáť
vůbec badatelům českým strunnost, vzniklou prý z
přílišné náklonnosti k vlasti; a z té příčiny odhodlal
prý se podrobiti nejstarší doby českých dějin ne
strannému soudu svému. +)

+) Důmmler: De Bohemiue conditione Carolie imperantibus
str. 3. „Saepissime enim scriptores illi dome
stěcí (Dobner,Dobrovský,Pulacký)snmmo erga cives
suos studio ducti, a vero aberraverunt, inter
dum ctiam nonnulla prnuetermiseruni, gnibus
ad conditionem Bohemiae recte cognoscen
dum carere non possumus.“ — Tato výčitku,zde
vůbec učiněná, obrací se na jiném místě zvlástě proli
počátkům dějepisu našeho náboženského. („Die pan
nouische Legende vom heil. Methodius“ oder
Archiv lir Kunde čsterreichischer Geschichts- Ouellen
13. Bd., str. 147): „Und obgleich in den Arbeiten
meiner Vorgůnger (0 Cyrillovia Methoději)ofters
vorgefarete Meinungen und nationale Bestre
bungen die reine Erkenntniss der Wahrheit
beeintráchtigen, so war auch dies nicht Ur
sathe genug fůr mich, eine so schwierige Auf
wabe zu unternehmen atd. Tento způsob učených
hádek se nám hrubě nelíbí, an spisovatel nehledí jenom
nčenými důvody porazit protivníka, nýbrž i úmysl jcho
v podezření uvésti se snaží. I vzniká tu mimovolně po
dezření, jako by bojovník, chápající se takovýchto ne
důstojných šípuv, byl měl nedůstatek poclivější zbraně.
Mnohem statečnějí počíná si známý badatel Wattenbach.
Praví v předmluvě ke spisu svémn: „Beitráge zur Ge
schichte der christlichen Kirche in Bohmen und Můhren.
Wien1849na str. 2.: Hier darf die Erforschung
der Wahrheit unser Ziel sein, und wie die
Erreichung dee Zieles fůr ulle gleich heil
bringend ist, so kann auch nur vcreinte An
strengung Aller uns zu demselben fůbren. Nur
als eine Hinweisungauf diese, von der Vorse
hbungvorgezeichnete Brůderlichkeit in der
wissenschaftlichen Forschung konnte ce mir
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Spisky Diůimmlerovy zdají se některým *) tak
vážnými býti, že povrhše výsledky badatelův českých
mínění jeho se přidržují. I nebude tedy od místa,
důvody této strany vzíli na přetřes, abychom nabyli
přesvědčení, zdali opravdu upustiti musíme od toho,
co se v Čechách po všecky časy za pravdu poklá
dalo, a přistoupit k mínění p. Důmmlerovu, aneb
můžeme-li i dále setrvati při zprávách, od našich
letopiscův nám zůstavených a ode dávna za pravdu
braných. Jsouť pak mezi spornými otázkami nejstar
šich dějin naších církevních dvě nad jiné důležitější,
totiž odkud křesťanství do Čech přišlo a jaká na
počátku liturgie v Čechách zavedena jest. Obě tylo
otázky budeme nyní bedlivě skoumati.

První zmínku o pokřtění některých Čechův činí
annály Fuldské při r. 845. ©) Žeby však od těchto

erschešinen,dass gůnstige Umstinde mích baldnacheinander die álteste Handschrift der Ge
setze des heil. Stephau Kónigs von Ungaru
unddaraufdichicrmitgetheilten Stůcke finden
liessen, welche úber die Geschichte der Ein
fůhrung des Christenthums unter den můb
rischen und bobmischen Slaven neuc Aufklá
rung gewáhren. Letztere mit einer kleinen
Abhandlung úber die geschichtlichen Verhált
nisse auszustatten, konnte mir nur auf Grund
lage Ihrcs grossartigen Werkcs ber die sla
vischen Alterthiimer (Šafařík)gelingen. Esist
daher nur eine Pflicht der Dankbarkeit, wenn
ich Ihneu diese Arbeit darbringe, in der Hof
uung, dass sie dieselbe Ihres Namens nicht
ganz unwůrdig finden mógen, wennauch
die Ergebnisse mit Ibreu Forschungen
nicht immer ubereinstimmen“ Tofjest Feč
muže, jemuž se jedná o pravdu, o prospěch vědy.

5) Zcitschrilt fůr die ústerveichischen (Gymmnasien.IV. und
V. H. 1855.

%) Že tito duces mnicha Fuldského byli vlastné jenom le
chové čeští, myslíme i přese všecky dommyslya důvody
p. Diůmmlera, Neboť že by bylo v Čechách ješté upro
střed devátého století bývalo tolik samostatných vévod,
že by čtrnácte bylo nepatrnou wenšinou, odporuje všemu,
co o těch dobách víme. Již jediná okolnost, žc Čechové
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čtrnácti lechův českých, v Řezně pokřtěných, učení
kř esťenské v Čechách vznik bylo vzalo: tomu věřiti
ne dovoluje ani zpráva mnicha Fuldského, ani svě
de ctví jiných, ani okolnosti časové. Nehoť tytéž
letopisy, jež při r. 845 o pokřtění čtrnácti lechův
českých v Řezně zprávu dávají, vypravují při ná
sledujících letech o krutých válkách mezi Čechy a
Němci, neobsahujíce nikde ani nejmenší stopy, že
by byla bývala nějaká čásť národu českého tehdy
již křesťanskou.

Ano, vysvítá patrně ze slov Rudolfa Fuldského,
že veškeren *) národ český od r. 846 až do
849 proti Němcům bojoval, kdežto by zajisté. kdyby
hyla značná čásť národu českého za příkladem čtr—

za těch dob svorně proti Němcům stáli, svědčí o střední
nějaké moci. Jak mnoho rozepří a půtek vnitřních bylo
by v Čechách býti musilo, kdyby bylo asi sto vévod
vládlo! Jak snadno bylo by bývalo Němcům, bojujícím proti
Čechům, získati si čásť těchto svářivých vévod! A přece
ničchož o tom nečleme v kronikách německých těch ča
sův: ano naopsuk mohůtný odpor národu českého svědčí
o spojených silách. Tomu nasvědčuje i starožitná báseň
rukopisu Králodvorského, jež mluví o Neklanovi, knížeti
pražském, a Vlaslavovi Inckém (žuteckém), co sonsedech.
Vedlé tak mocných vládařův nebylo ovšem místa nepatr
ným knížátkům. Ze puk němečtí kronikáti nduvili © če
ských leších co knižatech samostatných: lehce se dá vy
světliti tím, že vůbec neznali ničehož © zemi české.
Vždyť pak vypravujíce o válkách, vedených s Čechy, ne
uvádějí ani jednoho jména nějakého českého; ani tvrdý
Vyšchrad nevniknul tehdy v známost německým kroni
kářům. Ovšem pak byla moc lechuv českých dost velká,
Srv. důležité pojednání V. V. Tomka v časop. česk.
Museum 1852 str. 41. a násled. „O panství rodu Sláv
níkova v Čechách.“

?) Annales Fuldensis v Portzových Mon. German. I.
Script.364. „Hludovicus.... (e Moravia)per Boe
manosrediens,cum magna difficultute ct grandidamnoexerCiltussuireversuscest“| Tamléž
roku 848: „Hludovicus guasi mediante mense
Augnsto Boemanos eruptionem molientes per
Hludovicum, filium suum missa udversus COS
expeditione, contrivit.
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nácti lechův křesťanství přijala od Němcův, tato
čásť ve válce ihned vypuklé, Němcův by se byla
přidržela. Nad to pak ani letopisec Fuldský sám,
aní který jiný německý kronikář těch časův ničeho
nepřipomíná o nějakém německém rozšiřovateli učení
křesťanského v Cechách, ani o nějakém církevním
obřadě v Cechách vykonaném. 9) Mlčí však neje
nom němečtí letopisci, mlčí o tom veškerá minulosť
česká. Neníf ani jediné pověsti o nějakém chrámu
v Čechách, tou dobou vysvěceném od Řezenského
některého biskupa: ani té nejnepatrnější stopy jichpůsobenínikdenaléztinelze— Kohovšaktotajno,
jak věrně dochovávala Církev křesťanská potomkům
zprávy po otcích zděděné? Jak první hlasatelé ná
boženství křesťanského v každé krajině žili u věčné
památce lidu pokřtěného? A byli by jenom otcové
naši zapomněli jména křestitelův svých? — Věříce
tedy mnichovi Fuldskému, že r. 845 čitrnácte lechův
českých v Řezně křesťanství přijalo, nemůžeme ni
kterak věřiti, žeby národ český jejich příkladu byl
následoval. Vždyť pak sama okolnosf, že u prostřed
zimy velmi tvrdé ©), dle slov letopiscových oněch
čtrnácte lechův do Řezna spěchalo, budí podezření,
že ne z pouhých úmyslův náboženských, nýbrž z
jiných světských ohledův na cestu se vydali. Jest
tedy velmi ku pravdě podobno mínění Šafáříkovo !?)

8) Srv. pojednání P. Františka Novotného: „Kdya
odkud přišlo křesťanstvídoČech?“ v Čas. pro kat. dnch. r.
1846 str. 654 a násl. Výslovná však zpráva, že pokřtění
v Řezně r. 845 lechové z Čech byli, nemůže býti domy
slem vyvrácena. Ostatně obsahuje ono pojednání mnoho
zajímavého.

9) Prudentii Trecensis annal. v. Pertz Mon. German.
Script. I. při r. 845, Hiems asperrima atd.

18) Šafařikovy slovanské starožitnosti str. 775: „Z toho, že
pánové tito přijavše víru křesťanskou, tudíž co područníci
(vasallové) v ochranu císaře se poddali, ne bezdůvodně
zavírati lze, že toho přestoupení jejich hlavní příčinou
byly nevole a různice mezi pány českými a knížetem
jejich vypuklé, jemuž onino snad poslušní a poddání být;
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že oni lechové nevolemi a různicemi vnitřními ku
přijetí křestu puzení jsou, aby tímto krokem, jímž
se dali v podračí králi německému, získali si moc
nou jeho ochranu proti nepřátelské straně ve vlasti
své. Tak by se aspoň snadno pochopiti mohlo, že
lechové tito, jsouce za zrádce národu svého poklá
dáni, nenalezli následovníkův, a že paměť jejich v
národu zúplna vyhasla.

Že letopisy Fuldské nepostačí k vysvětlení otázky,
odkud náboženství křesťanské do Čech uvedeno, bude
již každému patrno. Obrafmež se tedy k ostatním
o té věci svědkům. "Tu se nám v popředí objevuje
vážný praotec dějepisu českého, Kosmas, děkan
kapitoly pražské. Ačkoli narozen jest sto padesále
let !') po smrti knížete Bořivoje, jejž prvním kře
sfanem v Čechách nazývá: následoval předce ve
zprávě své o počátcích křesťanství starých svědectví,
jež ze jména uvádí. 12) O hodnověrnosti ctihod
ného toboto praotce dějepisu českého slov šířiti po
důmyslném díle Palackého za marnou práci bych
pokládal, kdyby na historickou poctivosf Kosmasovu
nedávno nebyl neočekávaný útok učinén. !?) Do

nechtěli. „I jiný domysl Šafaříkův jest velmi k víte po
dobný, že půnové lito byli asi ze západních Čech, z
krajiny Chebské, Wunsidlské, ve kterýchž tehdy přebý—
vající Čechové jsouce v každé válce s Němci v největší
nebezpečenství vydání, hleděli se tímto krokem Němcům
přiblížit a ochranu krále německého ai získati.

") Dummler (DecBol. Cond. str. 18.) praví po Dobrovském,
jehož důvodův často užívá, že Kosmas usi dvěstě let
po smrti Bořivojově narozen jest. Poněvadž Bořivoj
umřel r. 894 a Cosmas se narodil r. 1045, uplynulo od
smrti Bořivojovy až do narození Kosmasova 151 rok.

12)Cosm.pag. 36.: „Ouuliter... dux Bořivoj..
adeptus sit sacramenlum Baptismi...maluimus
pretermittere, guam fastidium legentibus in
gerere, guin jam ab aliis scriptu legimus:
guaedam in privilegio Moraviensis ecclesiae:
dopedam in Epilogo eiusdem terrace atgucohemiae: guaedam in vita vel passionec sa nc
tissimi nostri patroni ct Marlyris Wenceslai.

'3) Dummler (De Boh. Cond. str. 19. nota 10.): „Cum auc
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mníváf se spisovatel spísku: „De Bohems ac Condi
cione Carolis Imperantibus“ — Ernest Důimmler,
že prý Kosmas, vypravuje křest knížete Bořivoje, a
tvrdě, že slov © tom nechce šířiti, poněvadž o té věci
již jiní psali, jenom zakrýval svou nevědomost touto
výmluvou, nemaje prý o věci té podstatnějších zpráv.

ýčitka ta, že by byl Kosmas chtěl zastírati nevě
domost nestydatým Iháním, děje se mu tu asi ponej
prv, a zasluhuje bedlivého uvážení.

Vizme, zdali Kosmas nevědomosť svou zastírati
se snaží, Již v předmluvě kc kuize L.praví mistrovi
Gervazovi: (Script. rer. boh. L pag. 3) Igitur hušus
narrattonis sumpsi exordium a primts incolsisler—
rae Bohemorum e£ perpauca, guae dedici, rerum
[abulosa narralione, non humanae laudis ambstione,
sed ne omnino tradantur relata oblivšon: pro posse
et nosse pando omniumbonorum dilecitoni ....
Tu aulem, frater carisstme, ss me tuum amicum
diligss . . . praecinge lumbos menits ef acespe W
magnumrasorium, calcem et calamusn, ut guad gu
perest, radas, ei guoďdnon est desuper addas, im
proprte dicla proprietate mula;j uč sic mea tnsci
ha tua sublevetur facetta.“

Kdož by se neobdivoval kmelu osmdesátiletému,
učeností nad největší část svých současníkův vyni
kajícímu a ve vysoké důstojnosti postavenému, an
tak skromně o sobě mluví? Takový pak muž by
zastíral nevědomost svou drzým lháním! Ano, tvr
dím směle, že Kosmas, byť by byl i nestydatým
lhářem býval, v této jediné věci lháti ani nechtěl,
ani nemohl. Touž dobou, kterou Kosmas zastával
úřad knězský v Církvi katolické, byla vedena dosti
tuhá půtka mezi latinskou a slovanskou litureí v

lores, boc loco a (0sma laudali, praeter Gumpoldum nobis
plane ignoti sint, negue ullum ahud horum vestigium ap
parcat, suspicor, Cosmam ignorantigm suam hac excusa
tone contegere volnisse. Et bapýama Bořivoji cam ob
rem fusius non enarasse, guia nullam ejus habuit notitiam
accuratiorem.
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Čechách, ve kteréž první konečně úplné vítězství
obdržela, ana prosba knížete Vratislava, aby Cechové
při službách Božích jazyka slovanského užívati mo
hli, od papeže Řehoře VII oslyšána, a klášter Sá
zavský mnichům slovanským odňat jest. '*) Mezi
přívrženci strany vítězné neposlední místo zaujímal
Kosmas náš, i učeností i mravy svými biskupům
pražským Jaromírovi, bratrovi krále Vratislava, a
nástupcem jeho Kosmasovi a Heřmanovi tak milý a
vážený, že je často na cestách provázel. !*) Že bi
skupové tito byli horliví obhájcí liturgie latinské: o
tom nebude pochybovati, kdo pováží, že za jejich
správy, a tedy zajisté i jejich působením,žádost kní
žete Vratislava o liturgii slovanskou od papeže od
mrštěna, a slovanský klášter Sázavský zrušen jest.
Byl tedy i Kosmas sám, jsa jejich přítelem, horli
vým přívržencem liturgie latinské a odpůrcem slo
vanské; což i z jeho kroniky jasně vysvítá. Neči
nífť Kosmas nikde ani zmínky o svatém zakladateli
kláštera Sázavského, aniž připomíná, žeby kníže
Vratislav Ji. s papežem o litnrgii slovanské byl je
dnal, ačkoli co současník jeho — živ při kapitole
pražské, o tom dobře věděti musil. I bylo by věru
naprosto nepochopitelno, že by Kosmas, horlivý pří
vrženec liturgie latinské, byl se jal — lháti, aby zá
sluhn pokřtěníprvního knížete českého, a tedy hlavní
zásluhu při obrácení celého národu připsal původci
nenáviděné liturgie slovanské?

Kosmas však, kdyby byl i lháti chtěl, ani ne
mohl. Vítězná liturgie latinská by zajisté nebyla
připustila, aby se nezasloužená sláva za pokřtění
Bořivoje vzdávala muži, jenž společně s bratrem
Cyrillem byl původce a rozšířovatel liturgie slo

4) Jaffé Regesta Pontificum str. 433. Erben Regesta di
plom. nec non eiusd. Boh. et Mor. str. 70 Chronicon
Sazeviense v Scriptores rerum bohemicarum [. pag. 203.

15)Cosmas str. 172, 190, 209 Fr. Palackého: „Wůrdigung
der alten bohmischen Geschichtsschreiber“ str. 2, 3.
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vanské. Poněvadž pak první kniha Kosmasova, v
níž jest obsažena zpráva o pokřtění Bořivoje, dříve
sepsána a vydána byla, než obě ostatní 'č), nebyli
by meškali zástupcové liturgie latinské obořiti se na
nestydatého lháře, a Kosmas byl by zajisté v ná
sledujících dvou knihách toto udání své napravit
musil. Když ale ani jediný hlas proti Kosmasovi se
neozval, když kníhy jeho mužům, v Církvi ka
tolické vysoce postaveným, tak vážné byly, že ne
dlouho po smrti Kosmasově kanovník Vyšehradský
v kronice jeho pokračoval: nelze pochybovati, že
Kosmas nevážil této zprávy z povídek lidu, jak se
mu vylýká, nýbrž z pramenův, jež sám upřímně
udává. Že pak spisy od Kosmasa uvedené se vše
cky nezachovaly !i): nevyvrací váhy svědectví jeho.
Neboť jak pošetilé bylo by, domýšleti se, žeby mezi
učenými duchovníky českými, jichž bylo arci po
řídku, jichž učenosti však Kosmas sám v předmlu
vách svých velikou chválu vzdává, nebylo ani je
dnoho bývale, jenž by byl podvod tento odkrýti
uměl. Spis uvedený od Kosmasa „Privilegie kostela
(biskupství) Moravského“ jest již názvem svým za
tehdejších dob, kdežto se vedl dlouhý boj mezi bi
skupstvím Pražským a Olomuckým, tak lákavý, že
musil vůbec znám býti; a kdyby byl Kosmas titul
tento si vymyslil, byl by zajisté býval brzo zahan
ben otázkami učených spolubratří svých po spisu
tom. Důmmler uvádí proti udání Kosmasovu, že
jest Bořivoj od Methoděje pokřtěn, i ten důvod, že
„Annales Pragenses“, jež asi sto let před Kosmasem
psáti se počaly, jména Methodiova neznají. Po
ulédneme-li však bedlivěji na tyto „létopisy“, nabu

16)Cosm, str. 103 (v předmluvě ke knize II) Intellex i
enim per tuum clericum nomineDeocarum, gui
mihi clam innotuit familiariter, guod meas
naenias, guas olim Gervasio scripseram, vel
les videre libenter.

*+)Důmmler, De Bohemiae Conditione str. 19.
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deme přesvědčení, že tento důvod v nivec se roz
padává; jelikož tyto letopisy všude jen událosťbeze
všech okolnosti zaznamenávají. Vizme přík lady.

»„910. Ludovicus puguavit contra Hungaros.“
„929. Sanctus Wenceslaus martyrizatus est“.

Neni-liž patrno, že letopiseo zaznamenává jenom
hlavní události, mlče o tom, co bez toho každý vě
děl? Anebo lze snad mysliti, že nevěděl, s jakým
prospěchem bojoval Ludvík Dítě proti Uhrům?
Lze si mysliti, že letopisec, žíjící v lémž století, v
kterém sv. Václav, nevěděl, kdo a kde jej zavraždil?
Každému pozornému čtenáři Jest patrno, že letopisec,
věda dobře o okolnostech událostí dotčených, jenom
proto o nich pomlčel, že nechtěl psáli, co všem
dobře známo bylo. A to se ukáže ješlě mnohem jas
nějí, porovnáme-li zprávy letopiscův pražských k r.
929 s vypravováním Kosmasovým !5). I tu nechtěje
Kosmas událost šířeji vypravovati, schvaluje knihu,
v které se obširnějších zpráv dočísti lze. —

Zdaliž i zde Kosmas nevědomosf svou prázdnon
výmluvou zastírá? Mohl Kosmas nevěděti, jaké byly
okolnosti smrti sv. Vácslava? Kosmas zapsal jediné
to, o čem nikde jinde šířeji mluveno nebylo, a sice
z té příčiny, aby nepřišlo úplně v zapomenutí (ne
omuino tradantur relata oblivěoní). (o již předním
napsáno bylo, neopakoval, šetře času a černidla, což.
věku našemu arci jest nepochopitelné. Ostatně se
udání Kosmasovo o pokřtění Bořivoje sv. Methodějem

'R)Annales Pragenses k r. 929: „Sanctlum Wenmceslaus
marlyrizalus est“ Cosmasstr. 38.: „Anno Do
minicae Incarnationis 929 guarta Calendas
Octobris sanctus Wenceslaus, dux Bohemo
rum, fraterna fraude martyrizatus est Bole
slav in urbe - NamBoleslaus.. guum
frandulenter fratrem suum inyvilaverit ad
convivium, guem politus machinabaturob regni
retinendi gubernacula necandum . sufři
cšenter dictum.pulo in passionis eiusdem sancti
viri tripudio.
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srovnává lépe s výpovědí třetího svědka, Gumpolda,
biskupa Mantovského, než výpověd letopisův Fuld
ských. Vypravujeť Gumpold, spisovatel legendy o
sv. Václavu, že Spilihněv, první z knížat českých
náboženství křesťanské přijal !?). Spitihněv však,
když po smrti krále moravského Svatoplnka v
ochranu německé říše se poddal, byl již křesťanem.
Musil tedy křesťanství před r. 895 přijmouti. Po
něvadž ale Čechové od r. 845 až do r. 895 s
Němci částé a tuhé války vedli2) přidržujíce sepanovníkův© moravských,jestkpravděmnohem
podobnější, že přijali učení křesťanské od přátel
Moravanův, než od nepřátelských tehdy Němcův.
Že však Gumpoldoví Mantovskému Spilihněv se zdál
prvním křesťanským knížetem: snadno vyložiti lze tím,
že byl Spitihněv první, jenž vykročil z mezí země
české, a u Němcův v známosť vešel, od nichž i
Gumpold své zprávy obdržel. Nevěděli tedy za jeho
časův již ani Němci ničehož © čtrnácti vévodách v
Řezně pokřtěných ; patrný důkaz, že tímto křtem
země česká na víru křesťanskou obrácena nebyla.
Jedinou námitkou proti tomu jest přidělení země
české k diécesi Řezeňské. Avšak nejstarší zpráva
o tom, že země česká k biskupství Řezenskému ná
ležela, sáhá jen do doby sv. Vácslava?!), a není ani
nejslabší stopy o nějakém působení biskupův Řezen
ských v Cechách v 9. věku. Ostatně nelze diviti
se, že biskupové Řezenští památku čtrnácti vévod
lépe zachovali, než Čechové, a že jí v příhodné době
k rozšíření dioecesí svých užili.

W) Gumpoldi vita Venceslai Ducis Boemiae v. Pertz, Mon.
Germ. Script. IV., str. 211.: „Ouidam gentis illius pro
genie clarior ac potentia in cives eminentior, Zpuytignev
nomine, principatus regimeu sub regis dominatu impen
dens, divini cultus dulci voto altractus, sacri fontis my

sierio regenerari non parnm auhelans, baptismate munatur.
2) Palackého dějiny národu českého str. 147 a násl.
21) Gumpoldi Vita Venceslavi v. Pertz. Mon. Germ. Script.

IV. str. 219. Cosmas v Script. rer. boh. str. 40.
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Poněvadž se tedy zpráva Kosmasova o pokřtění
Bořivoje sv. Methodějem nejlépe srovnává s okol
nostmi času i se svědectvím Gumpoldovým: můžeme
ž my za pravdu pokládati, co veškeré naší minulosti
pravdou bylo. .

Otázka druhá, o liturgii totiž slovanské v Ce
chách — tak úzce 8 první souvisí, že kdokoli po
křtění Bořivoje arcibiskupem Methodějem upírá, i li
liturgii slovanskou zavrhuje; kdo však o prvním
přesvědčen, ani o druhé pochybovati nebude. To
vidíme u všech zpytatelů slarších dějin českých.
Dobner, Palacký, Safařík, zastávají křest Bořivojův
Methodějem i liturgii slovanskou v nejstarších do
bách naších; Dobrovský a po něm Kopilar, pochy
bujíce o prvním, upírají na prosto, žeby v počátcích
křesťanství liturgie slovanské v Čechách se bylo
užívalo.

Že sv. Cyrill a Method užívali v sousední Mo
ravě jazyka slovanského, od samých papežův ně
kolikráte schváleného ??), o tom nikdo již nyní
nepochybuje.

I není-li pak samo v sobě k vířena nejvýš po
dobno, že Method pokřestiv Bořivoje i v Čechách
týž jazyk při službách Božích zaváděl a tam kaza
tele vyslal, kteří lid řečí srozumitelnou vyučovali ??3)

22) Erbenova Regesta str. 14, 16, 17, 18. Jalié Regesta Pon
tiicum str. 202, 281.

25) Zde nesmíme mlčením pominouti míněni, jež po Kopita
rovi vyslovil Ernest Dummler, že prý staří Moravané byli
sice kmen slovanský, ale Slovanum štyrským, korutan
ským, krajinským nejblíže příbuzný, tak 2e by nynější
Moravané nebyli potomci Moravanův devátého století, leč
kmen jakýsi nový. (Důmmler: Die pannonische Legende
vom hciligen Methodius Viz: Archiv fůr dic kunde čster
reichischer (ieschichtsyuellen 13. Band str. 174: „Wie
reimt es sich nuu hiermit zusammen, dass die Liturgie u.
Bibelůbersetzung Constantin's in altslovenischer Mundarl
geschrieben sind, welche den czechisch redenden Mah
rern nicht vicl weniger unverstándlich sein musste, als
die lateinische Vulgata? Es bleibt zur Lósung diepea
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O tom arci nejstarší kronikář český, nenávidě litur
gie slovenské, Zcela pomlčel, nepřipomínaje ničehož
o osudech liturgie slovanské v naší vlasti.

Předce však nechtě některé stopy její nám za
choval. Nejstarší památka liturgie této u nás jest
píseň: „Gospodi, pomíluj ny!“ Máť zajisté píseň
celá, zvláště pak slova, „pomiluj ny“ tak zřejmě
podobu jazyka církevního slovanského ?*), že mohla

"

Widerspruches fast kein anderer Ausweg úibrig, als an
zunehmen — s0 gewagt diess auch sein mag, — dass
die alten Mihrer Slowenen gewesen, und dass die jetzi
gen nicht fůr dio unvermischten und unverándert geblie
benen Nachkommen derselben zu halten seien.“) — Nám
se zdá, že se tato pohádka mnohem snadnějí rozlustiti
může. (Cyrili a Method, nančivše se jazyku slovanskému
již v Soluni, rodiší svém, mluvili nářečím svého kraje
mnohem obratněji, než kterým jiným slovanským. Když
pak se jali Písma svatá překládati na jazyk slovanský,
jakého nářečí měli k tomu užíti, než kterému se již z
mládí naučili, a o kterém nabyli zkušenosti, že jest i Mo
ravanům dobře srozumitelné. Že by Moravanům, česky
mluvícím, jazyk staroslovanský nebyl býval o mnoho sro
zumitelnějším, než latinský : jest velmi lichá teč. Kdokoli
jen ponékud zná starý jazyk český a cirkevní slovanský,
ví dobře, že jazykové tito si byli za tehdejších dob mno
bem bližší než za našich duův. I byla staroslovanština
Moravanům a Uechům devátého stoleti zajisté aspoň
tak srozumitelná, jako nyuější spisovní němčina nynějším
Němcům v Čechách. Že ostatně nynější Moravané ne
jsou kmen nějaký smíšený z rozličných větví slovanských,
o tom svědčí nejlépe jazvk jejich. Pozorovati na Woravě
oď českých hranic nž po uherské uenáhlý přechod z
nářečí českého ve slovenské, jež nepřipouští nižádné po
dobné domuěnky o původu Moravanův « rozličných
kmenův.
V tom se srovnávají nejvýtečnější znatelé jazykův slo
vanských: u nás Dobrovský a Šafařík. Pravít Dobrovský
(Geschichte der bohmischen Sprache und Literatur 1792
str. 20): „Ueberhaupt hat der Text dicses Licdes mehr
Aehnlichkeit mit dem alten slavonischen Kkirchendialekt,
als ein anderes Denkmal.“ Šafařík pak ve Slov. Ntarož.
str. 779: „— někdejší bytnost liturgie slovanské v Če
vhách dokazuje i prastará . . církevní píseň: „Hospodine,
pomiluj ny,“ slohem svým. Cyrillskou býti se vyku
zující“ —
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povstati jen v době liturgie slovanské, Poněvadž
pak předkové naši tulo píseň od nejstarších časův,
již od desátého věku při službách Božích, zvláště
pak při velikých slavnostech prospěvovali, nabývá
tím talo památka liturgie slovanské nemalé důleži
tosi?š). Neboť kdo by byl mohl vnutiti národu, od
nepřátel liturgie slovanské na víru obrácenému, pí
seň cyrillskou? Nebyl by národ s ošklivostí zamít
nul daru, podávaného rukou tak podezřelou ?

Avšak píseň talo nejenom nebyla zavržena, ný
brž lidu českému po všecky časy tak drahá a vzácná,
Že se vším právem národní nazvati může. Jak by
se byla rozšířila píseň tato v národě, kdyby nebyla
liturgie slovanská v Čechách bývala známá?

Jiným důkazem, že liturgie slovanská v samých
počátcích učení křesťanského v Čechách známá byla,
jest podvržená bulla, kterouž dle Kosmy stolice bi
skupská v Praze zřízena jest 29). Kdy a od koho
tato bulla psána jest: ovšem těžko pověditi; že, však
před Kosmou a od přívržence liturgie lalinské po
vstala: o tom nelze pochybovati. Vysvítlá pak z ce
lého obsahu bully této, že v době jejího sepsání li
turgie slovanská za velmi mocnou — latinské litur
gii nebezpečnou sokyni se pokládala. — Tak Kos
mas sám mimo vůli svou o liturgii slovanské v Ce
chách svědčí. — Důležitější ještě jest svědectví le
gendy staroslovanské o sv. Václavu, kterouž v bi
bliotéce hraběte Rumjancova nalezl slovútný Alexan

%) Cosmas v „Scriptores rer. boh. I. pag. 50, 88, 113, 237.
Conlin. Cosmae tamtéž str. 286, 377.

2) Cosmas str. 48: „Unde apostolica aucloritate et sancti
Petri principis apostolornm potestalc . . . annuimus et
collaudamus atgue incanonizamus, guo ad Ecclesiam sancti
Vi et Wencoslai fiat sedes episcopalis Verumtamen
non secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ru
zine, aut Slavonige linguae, sed magis seguens instiluta
et decreta apostolica, unum potiorem tofius Ecclesiae ad

přositum eligas in hoc opus Clericum, latinis adprimesteris erudilum.
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der Vostokov a r. 1830 v Petrohradě tiskem vydal ?").
Vypravuje pak legenda tato (Časop. česk. Muséum
1830 si. 455): „I dala jej bába jeho Ludmila naučiti
knihám slovenským podle úvodu kněze, i navykl
rozum jeho dobře. Pak jej odsadil Vratislav v Bu
deč, a počalo se pachole učiti knihám latinským, a
naučilo se dobře.“ Několika těmito slovy poměr obojí
liturgie za oněch časův v Čechách velmi zřetelně
naznačen jest.

Pachole pokud doma od báby své se vycho
vává, učí se knihám slovenským; později teprvé po
sláno jest do školy, aby se naučilo knihám latinským.
Obojí liturgie stejnou dobou se užívá; slovanské,
pro příbuznost jazyka lidu přístupnější; latinské,
knížeti a dvoru jeho pro nové svazky s řišíněmec
kou vhodnější. Že pak liturgie slovanská i po za
vedeui a upevnění latinské nepozbyla přízně u lidu,
dokazuje založení kláštera Sázavského. Kníže Oi
dřich, úžejí než kterýkoli předchůdce jeho se
sousedními Němci spojený, nebyl by zajisté zakládal
klášter slovanský, kdyby národ sám se nebyl k té
straně klonil. Ano, sám první opat kláštera tohoto,
sv. Prokop, jest důkazem, že po tu dobu musila býtivČecháchznámáliturgieslovanská.© Neboťkde
by se byl venkovan český naučiljazyku církevnímu,
kdyby se mu v Čechách k tomu příležitosť nebyla
naskytla? Ze byse byl, jak se Dobrovský domnivá?“)

27)Na český jazyk přeložil ji Václav Hanka v časopise česk.
Museum 1830 sir. 453—662. Historickou důležitost její
ocenil Fr. Palacký v důkladném pojednání tamže 1837,
str. 406—417. Pojednání Palackého podává úsudek Ša
faříkův o jazyku legendy, kterýž obsahuje neméně než
16 patrných bohemismův.

») Dobrovský's (šeschichte der bohmischen Sprache und
Literatur 1792: „Zwar brachte der heilige Procop um
das Jahr 1030 einige slavische Můnche, vermuthlich
Fluchtlinge aus Dalmatien oder Kroatien, von welchen er
sich in der cyrillischen Schrift und slavischen Kirchen
sprache unterrichten liess, zusammen, and baate ihnen
das bekannte Kloster zu Sazava.“ Kopitar liší se od Do



478

sv. Prokop teprvé od mnichův slovanských z Dal
mat neb Chorvát do Čech uteklých jazyku slaro
slovanskému přiučil; zdá se nám velmi nepodobno.
Nebyliť by mnichové slovanští nikdy do Čech se
utkali, kdyby nebyli měli zprávy o přívržencích li
kurgie slovanské v zemi. Potvrzujef nás v mínění
tomto i legenda česká ztřináctého věku, jež zřejmě
praví, že sv. Prokop v Cechách na Vyšehradě na
učil se jazyku staroslovanskému, souhlasíc u věci té
zúplna se starým mnichem sázavským?“). Tento
líče život slavného rodáka Chotunského, o cestách
jeho praničehož nevypravnje, ač dlouhé pouti, za
oněcb dob velmi řídké, sotva by byl mlčením po
minul. Nejdůležitější však památka obecné oblibe
nosti litnrgie slovanské u más v prvních dobách
křesťanských jest list, kterýmž odpovídá papež Re
hoř VI. Vratislavu knížeti, později králi českému,
na žádost, aby se jazyka slovanského při službách
Božích užívati smělo““). Z této papežské odpovědi

brovského tím, že mniši z Uher přičli, ačkoli prý i r
Dalmatska přijíti mohli. (Kopitarova Prolegomena histo
rica v Miklosich Slavische Bibliothek str. 74). Tomuto
mínění však odporuje úplně o věci té mlčení mnicha
Sázavského (Chronicon Sazaviense Viz: Script. rer. bohem.
str. 92.: „Procopius agaregavit guosdam fralres, vita et
motibus religiosos, guibus spiritualiter concordantibus
unaními caritate monastica fleri moderamina ct mysteria
divina řuxta exemplar almifici Patris Benedicti constuit.“
MnichSázavský, jenž asi 70 let po smrti sv. Prokopa v
Sázavě žil, musil věděti, zdali Prokop cizí bratry v klá
šteře usadil či domácí, a sám byv mnichem latinským, ne
byl by tajil, že vypuzení mnichové slovanětí byli cizinci.
Ostatně ani Dobrovský ani Kopitar nedali žádných důvo
dův této domněnky své.

») Výbor z literatury české I. 1845, str. 183:
Vidúce to roditeli, K mistru na slovo vzalému,
Jakého synáčka jměli, By jej nčil čtení všemu.
Vzachu mezi sebú radu, Kdež slavné nčinie biéše,ChtiecejejslátikVyšehradu— Vslovanskémjazykuktvéše.

3) Erben, Regesta Boh. et Morav. L str. 70. Jaffé Regesta

Pont. str. 433.: „Ouia vero nobilitas taa postulavit, gnosecundum Sclavonicam lmguam apud vos divinum cele
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vysvílů, že Vratislav ne ve svém toliko ale v celého
národu jméně žádal, aby se obecné užívání liturgie
slovanské Čechům povolilo. Toto horlivé zasazování
se knížete Vratislava o liturgii slovanskou, že pod
porováno bylo obecným smýšlením a snažením ce
lého národu, patrno jest z odpovědi papežovy. Kdy
povslala tato náchylnosť lidu, ne-li v samé první
době křesťanské? Ze by samotný klášter sázavský
v krátké době trvání svého tuto lásku v celém ná
rodě byl roznítil, jest aspoň velmi nepodobno, po
vážíme-li, že jediný stál proti četnějším a mnohem
mocnějším zástupcům liturgie latinské. Jsou pak
chrámy sv. Klementa v nejstarší době křesťanské
založené nenepatrnými stopami lturgie slovanské v
Čechách. Vůbec známo, že sv. Cyril a Method
byli vroucími ctiteli sv. Klementa, jehož ostatky
Cyrill povždy s sebou nosívaje, v Rímě konečně
pochoval?!),

Z toho, což posud o počátcích učení křesťan
ského v Čechách povědíno, dost zřejmě vysvítá, že po
křtění Bořivojovo jest předním pramenem křesťanství
českého; že liturgie slovanská, touž dobou zavedena

brari annueremus officinm, scias, nos huic petitioni tuae
neguaguam posse favere. Ex hoc nempe saepe volven
tibus liguet, non immerito sacram scripturam omnipotenti
Deo placuise guibusdam locis esse occultam, ne si ad
Jiguidum cunctis pateret, forte vilesceret et subiaceret
despectui, aut prave intellecta a mediocribus in errorem
induceret. Negue enim ad excusationem iuvat, gnod gui
dam religiosi viri hoc, guod simpliciter populus guaerit,
patienter tulerunt, sen incorrectum dimiserunt; cum pri
mitiva ecclesia multa dissimulaverit, gnae a sacris patri
bus postmodum firmata christianitate et religione crescente
sublli examitatione correcta sunt. Unde ne id fiat, guod
a vestris imprudenter exposecitur, auctoritate beati Petri
inhibemus, tegue ad honorem omnipotentis Dei huic vanae
temeritati totis viribus resistere praecipimus.

31) Že chrámové sv. Klementa na Levém Hradci, Litomyšli a
na Vyšehradě jsou nejstarší v Čechách, po všecky věky
n nás se věřilo. V. Palackého dějiny IL 154 Šafaříkovy
Starožita. 779.
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byvši, přízně lidu požívala, i když Čechové po zá
hubě říše moravské s Němci v uzší svazky vešli, a
Jatinskou liturgii přijeli, předcevždy ještě s oblibou
lidu se potkávala. Jest-li tomu tak, dřviti se sluší
těm, kdož neprosto upírají, že by kdy v Cechách
mimo klášter Sázavský liturgie slovanská byla slý
chása. Jediný aspoň důvod jejich proti ní, že prý
Čechy od pradávna příslušely k biskupství Řezen=
skému, není rozhodný *?). Neboť z jedné strany ne
mohou nikterak dokázali, že před časy sv. Vácslava
Čechy byly částí diécése Řezenské; z druhé pák
strany patrno, že vzdálení biskupové, nerozumějíce
nad to ani jazyku českému, nemohli přísně bdíti
nad liturgií slovanskou.

Povážíme-li to všecko, bude nám tuším i po
bádáních Dobrovského a Kopitara, k jejichž mínční
se posud největší dil německých badatelův hlásí, do
voleno, křest Bořivojův cenili jakožto historický
děj jistý; bude nám též dovoleno, pokládati za
pravdu historickou, že v počátcích učení křesťan
ského u nás liturgie slovanská místa měla. Kdyby
ale v tom i někdo pochybovati chtěl a přesvědčení to
vyvracel, doufáme, že nebude půtka tak vášnivá,
tak jízlivá. jako byla za časův Kopilarových **).

3) Dobrovský Cyrill und Method str. 106 a násl. Bohm. Lit.
Bd. II 219—227; Kopitar Hesychii Glossogr. str. 54, téhož
Prolegomena historica v Miklosisch Slav. Bibl.str. 74. aj.

35) Kopitlar přičítá již samý původ liturgie slovanské příči—
mám velmi podezřelým. Prolegomena hist. str. 59: „ArchiepiscopusS.MethodmsGraeeus..| popularemlin
guam privatis de cauzsis © foro evexit ad aram, ut hac
Slavorum gratificatione rivalium Germanorum machinatio
nibus resisteret““ Ještě zřetehnějí mluví dále na též str.:
„Nec duhitaviš tandem a 870 audere publice archiepisco—
pus Methedins, guod fortasse iam amte, guum primum
cum fratre Cyrille contra Germanos fuisseb vocatus ©
Graecia a rebelii Rashce Vinide, privatim erat meditatus
saera nimiřum fbcere lingua suae dioceessos vernacula.“
Tate sa str. 64. „En huic Rastie) rebebiomi debetur
pive €xpressa vocatio, sive spontanea © Bysaafio missio



Úvahy kritické
o listech papežských.

Mezi listinami, jež tu klademe, čtyry nyní již
naprosto jsou bezpečné a jisté. Mámef přepisy jich,
učiněné podlé regest římských a ztvrzené podpisem
slovůtného prefekta bibliotéky vatikánské, Mazini-ho.
Dvou listův ale — jeť to první Adrianův a po
slední Štěpánův — nenalezeno posaváde v Římě;
jeden z nich položen v staroslovanském životopisu
sv. Methodia, druhý nalezl Watienbach v jistém ru
kopisu kláštera sv. Kříže (Heiligen Kreuz) v Ra
kousích. Jeden i druhý, vážnou bylyby listinou k
osvětlení života sv. apostolův našich, ač jsou-li
pravé. — Co se dolýče prvního listu Adrianova,
proti tomu, pokud víme, po dnešní den hlasu nepo
zdvihl nikdo, vyjímaje p. Dra. Ginzla, který ne
dávno v bohosloveckémčasopise Vídenském pochyb
nosti své o pravdě jeho podal u veřejnost. Jinak
cenili a vážili sobě listu dolčeného všickni, ovšem
i ti nejvýtečnější zkoumatelé v oboru dějepisu, kdož
psali o sv. Cyrillu i Methoději. Ne tak nýbrž na
opak dařilo se listu, jenž se přičítá papeži Štěpánu
V. (885—891). Ten zajisté nezdál se již samému
nálezci, Waltenbachu, býti nepodezřelý; jinak,

S. S. Cyrilli et Methodii.“ Nešetřiv ani svatých původcův
liturgie slovanské, šetřil IKopitartím méné těch, kleří tvr
diti, že. v nynější Moravě, v Čechách neb Polšlě kdy
místa měla, neostýchaje se, i sprostých nadávek užívati
za zbraň proli odpůrcům svým. Doufáme, že jeho pří
kladu nebude na poli tomto již nikdy následováno, aniž
se bude uváděti v podezření smýšlení těch, již drží tu
neb enu stranu otázky naší. Má-li badání historické vésti
h nějakému konci, uesmí ani míti vedlejších účelův, aniž
se nm jakých podkládati.

») Nebudet od místa, uvésti tu slova p. Wattenbachova;
ravít: „Zm den bisher bekannien Ouellen iiber die Ge

schichle der můáhrischenApostel trilthier eine neue hiezu
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pokud nám vědomo, zavrhli bo všickni, kdož
v takových olázkách platně soudili mohou; jediný
Dr. Dimmler béře jej za pravý a nepochybný. Tím
důrazněji dovodí důmyslný Dr. Ginzi, dotčený list
že z rukou papežových nevyšel, nýbržbez
pochybyWichingem samým podvržen jest.“
Důvody, kterýmiž tuto bystrý zkoumatel věc vede,
json takové jasné a jislé, že nelze leč s plnýmpře
svědčením posvědčiti a přistoupiti k náhledu jeho. *)

»
Nd

und wie alle úbrigen wird sie sich einer strengen Prů
fung ihrer Echtheit zu unterwerfen haben. Dabei ergeben
sich zwei Falle als měglich. Im besten Falle námlich
haben wir wirklich cíne authentische Bulle Stephan V.
vor uns. In den folgenden Untersuchungen habe ich
mich bemůht zu zeigen, dase wenigstens kein Grund der
Wahrscheinlichkeit dem entgegenstehe. Anderseits finden
wir schon in Johannes VÍH. Briefe vom 23. Márz 881
eine Andeutung, dass Wiching sich gegen Methodius un
tergeschobener pápstlicher Schreiben bedient habe. Wie
wenn auch dieses einen solchen Ursprung haátte? die Mog
Jichkeit scheint mir nuhe zu liegen. Viz.Beitráge St. 1.
Pro větší bezpečnosť laskavých soudných čtenářův stůj
tež tn důvody, jimiž dotčený Dr. Ginzl domněnky Wat
tenbachovy a Důummlerovyvyvraci a poráží. Po sou
du jeho nemůže list ten pocházeti od papeže Štěpána V.
proto že
a) čas proti němu svědčí. Řečená listina nemo

hla býti scpsána leč po dosednutí Štěpána V. na sto
ici popežskon (po 25. září 885 —): auvšak jest
průvodno ba jisto, že sv. Method již 6. Dubna t. r. v
Pánu zesnul a zprávu o smrti arcibiskupa Moravského
za půl roku jistě se dostala do Říma.

b) Obsah listiny té nesnáší se s druhými historicky po
jistěnými poměry. Jef to zajisté věc jistá, že sv. Me
thod v Římě u Jana VIII. dosáhl plné důvěry, přízně
a ochrany proti všelikým odpůrcům a nepřátelům.
Vidět to z stáv papežových, kterými netoliko uži
vůní slovanského jazyka při službách Božích potvrzuje,
nýbrž i pravověrnosť osočovaného arcibiskupa Církve
panonské i moravské s nevšední chválou zaručuje.

To vše nemohlo býti tajno potomního papeže Stěúna V. Dieser Papst, vece Dr.Ginzl, musste jeden
falls úber Method und seine Sache vollkommen unterrichtetsein.© Warum? Erzáhltevor.seinor
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Než Dr. Ginzl jak již praveno, též velmi určitě
zumítá Jist, jenž se v panonské legendě přičítá
papeži Adrianu. Důvody, na nichž prof. Ginzl dó
mnění své zakládá, vynikají sice nevšední soudností
a bystrotou, tak sice, že se na první pohled dotčené
domnění jeho zdá býti pravé. Avšak vizme, sluš
no-li i v té stránce snášeli se 8 důmyslným krili
kem, tvrdícím, že list řečený není leč padělkem,
podvrženým od některého řeckého schismatlika. Má
meťfna to tři důvody od něho; onf praví:

Erhebung auf den Stuhl des hl. Petrus achon zum
romischen Clerus, und war gcwigs, eben weil man
ihn zum Papst wáhlte, schon unter Johann VIII. und
dessen Nachfolgern Marinus und Hadrian III. eines
der hervorragendsten und. einflussreichsten Glieder
desselben. An diesem Manne sollte Method und seine
80 grosses Aufsehen machende Sache unbemerkt vor
iibergegangen sei ? Das ist vollig undenkbar. Method
und sein Bruder Uyrill lebten fortwihrend bei den Ró
mern im freundlichen dankbaren Andenken, denn das
konnten die Růmer nicht vergessen, dass diese Mán
ner ihnen den kostbaren Schatz der Religuien des heili
gen Clemens zugewendet hatten, und es war noch nicht
lange her, dass der Erzbischof von Mábren und Panno—
nienim J.879 persónlich wieder in Rom aufgetreten und
siegreich seine Sache dort durchfochten hate. Method
war in Rom zu wohlbekannt, und úber scine Ange
legenheiten lagen im pápstlichen Archive 80 frische
laut fir ihn zeugendc Documente, dass Papst Ste
phan V., der ihn hochst wahrscheinlich persónlich
kannte und verehrte, einer Táuschung úber ihn als
ganz unzugánglich eracheint. Anderscits stand Method
in 80 verdienter Achtung in Rom, dass Wiching, den
man als einen dnrch Papst Johann VIII.gebrandmark
ten Betrůger und Lůgner dort kannte, auch mit vielem
Geld gegen seinen Erzbischof nichis Ungerechtes
durchgesetzt haben wurde.

Also standen die Dingc. Und nun frage ich:
ist es bei solcher Lage der Verháltnisse denkbar, dass
jener Papst Stepban V.zugeschriebene Brief von dem
selben wirklich ansgegangen sei? Dieser Papst sollte
Method des Abergiaubens, der Streitsucht und des
Meineides fahig erachtet und dennoch unterlassen
haben, denselben vor seinen Stuhl zu laden? Dieser
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4. Jan VIII. nebyl by r.880 dovoloval sev.Me
thodějš aneb r. 678 a 879 zapovídal, což
mu jiš r. 868 papežem Adrianem I. bylo
povoleno, zpívati totiž mít sv. jasykem
slovanským.

Papst sollte Method beschuldigt haben, er habe sich
unterstanden, die Tageszeiten, die Verwaltung der
heiligen Sakramente und die Feier der Messe in der
slavischen Sprache zu begehen, nachdem er doch úher
dem Grabe des heil. Petrus eidlich betheuert, er werde
das nie mehr thun? Ist das, was von Method hier
ausgesagt wird, nur úberhaupt glaublich? — — Ein
Papst sollte ferner in einem amtlichen Schreiben von
der Person eines Erzbischofs in so wegwerfendem
Tone gesprochen haben, dass er ihn wie hier nur
schlechtweg Methodius nennt, ohne ihm auch nur das
gebůhrende Prádikat archiepiscopns vester zu geben?
— Das ist nicht rómischer Kanzleistyl!

c) Není pravdě podobno, ahy liturgii slovanskou, kterouž
byl Jan VIII. výslovně dovolil, Stěpán V. zapověděl
a to, dokládáme, tak prostým ať více nedíme způ
sobem, juk se to děje v tečeném listě.

Dolíčiv takto, že list řečený pocházeti nemůže od
papeže, tvrdí a dovodí p. Ginz], že list tento jest slatani
nou Wichingovou podstrčenou sv. stolici; ein hóchst
wahrecheinlich dem apostolischen Stuhle unterschobenes
Machwerk. — Nasvědčujeť tomu, jak slušně podotýká
důmyslný soudce, již povědomá odjinud povaha Wichin
gova jakož i snažení celé strany jeho. Nebyloť to po
prvé, že se uchopil takového prostředku. Cosi podob
ného stalo se již prvé, když po slavném návratu Metho
diovu z Římar. 880 obmezena byli měla moc Wichingova
v církvi moravské. Tehdáž vyskytlo se též a podáno
jest psani papežské Svatopluku jiné, než které byl po
dati velel Jan VII. (Nostris apostolicis literis glorioso

principi Sphentopnicho,ynas ei asseris fuiee s deatas hoc ipsum significavimus,et negue alie litere
nostre ad enm directe snnt). Nastalo-li pak, o
čemž vedle slov papežových pochybovat nelze, vyšetřo
vání a musilli se Wiching za touž příčinou vydati do
Říme, což divu, že se pak pokusil shotoviti u podstrčitilist,kterýmtaknectnězlehčenjestMethoděj?© Mohlťto
nešlechetný onen úkladník učinitř ovšem tím spíše, poně
vadž skatečně již se nemusil obávati ni žalobníka ni
soudee: jeden i druhý odebral se byl mezi tím ne
věčnost.
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2. Podle listu, v legendě panonské přičítaného
Adrianu II., byl sv. Method v Rímě vysvěcen na
knězství, kdežto se z bully Jana VIII. ví, že sv.
Method od Adriana obdržel biskupské svěcení
a povýšen jest za arcibiskupa v Panonskécírkvi.

3. V listu legendy panonské nazývá se císař
Michal„blagověrný“ (— pius,orthodoxus),
kdežto bibliotekář Anastasius ovšem celkem

jináče jeej vyznačuje.
Ze třech důvodův těchto druhý a třetí po

našem zdání nemá do sebe nijaké váhy. Slovo „bl a
gověrny car“ není leč obvyklým titulem, a slov
takých nesluší přísně vážit. Známo, kterak, ať již
pomlčíme o titulech novějších, sám Jan VIll. nazývá
císaře konstantinopolského Basilia, ač ho nebyly tajny
činy některé nehrubě chvalné tohoto mocnáře. Di
lecitsstmo nobis filio Basilto, christtanisstmo ac
iranguilissimo tmperatori — Dilecto filio Bastlio
přisstno tmperatori Augusto atd., tak znějí přípisy
na listech Jana VIII. k dotčenému císaři. Nelzef se
nám tedy na holém onom slově urážeti, a to tím
méně, povážíme-li, že ani sám papež Mikuláš neo
pominul šetřiti slušné šelrnosti k nešťastnému onomu
panovníku. Mnohem slabší jestif pak druhá ná
mítka, již váží Dr. Ginzl odtud, že prý se v legendě
zmínka činí 0 posvěcení sv. Methodia na kněžství,
který, jak jisto jest, od Adriana biskupem učiněn byl.
V té věci omýlen jest p. Ginzl — překladem.
V onéno staroslovanské legendě vypravuje se sice,
že sv. Methoděj „igumen“ s bratrem svým Kon
siantinem vyšel na dílo apostolské k Moravanům;
onaťdokládá, že papež „světil na popovstvo
blahoslavného Methodia. V listě, vyznačeném jme
nem Adriana II. čtemeť pak: „Myže tregubu radosť
priimše, umyslychom, ispylavše poslati Methodia,
svjaščče i s učeniky.“ —- Slovy těmito, prone
šenými © posvěcení sv. Methodia, nepopíirá se
vysvěcení jeho na biskupství, jelikož slovo světiti
ovšem 0 Svěcení na knězství i na biskupství slyšáno



486

a bráno býti může. Že však ho spisovatel v dru
bém smyslu béře, vysvítá patrně odtud, že vedle
zpráv životopisce našeho "papež (apostolik) sv. Me
thodia posílá za učitele od Boha i od sv. Petra ne
toliko do krajin Kocelových, nýbrž do druhých vlastí
oněch sloveuských, v kterých panoval Roslislav a
Svatopluk. — Ano po našem zdání právě v listě
tom samém leží důkaz, že nebyl skládán a pod
vržen některýmřeckýmschismatikem. Vdotčeném
listě zajisté výslovně a s obzvláštním jakýmsi
důrazem na to se ukazuje, že sv. Methoděj v Římě
od papeže svěcen jest; spisovatelklade papeži
do úst slova, z kterých patrně vysvítá, že moc svou
vyvodí od Boha co dědic a nástupce sv. Petra „pr
vago nastolnikai ključoderžca carstvíju ne
besnomu.“ — Cos podobného byl by jistotně z a
mlčel, na to byl by nijakou měrouneukazo
val životopisec, a byť měl sebe méně sympathif
schismatických.

Z toho již, jak se nám zdá, viděti, že druhá +
třetí námítka p. Ginzlova jsou — liché. Zbývá
ještě ohledati námítku první. A tu již jest to věc
nepochybná, že sv. Method ne-li dříve, jistotně již
r. 870 v krajinách panonských a moravských služby
Boží konával jazykem slovanským. Důvod
na to podává bezejmenec Solnohradský ve spisn
svém o obrácení Korutancův, jakož i žaloby opěto—
vané v Římě. Jan VII. jedva byl po smrti Adriana II.
r. 872 dosedl na stolici papežskou, nucena se viděl
bránili sv. Methodia i obnovené a stolici sv. Petra
bezprostředně podřízené arcibiskupství panonské.
Viděti to z listův jeho ku králi Ludvíku (r. 874) a
Karlomanu (r. 875), jakož i z nařízení, daného Pa
vlu, arcibiskupu Ankonskému. — Nenif pochybnosti,
že nebyly Janu VH. hned na počátku papežování

Viz. Boček Cod. dipl. et epistol. Moraviue. Tom £
34 ste.
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nepovědomy žaloby,čelící protiMethodiovi.Mezi
rozmanitými stížnostmi těmito byla však také ta, že
„noviřer inventis sclavinss Itterts, Itnguam lalinam
docirinamgue romanam aigue lileras auctorales
latinas philosophice superinducens, oslescere
facit cuncto populo ezparte(Slavorum)mis
sas ef evangelia et ecclestasticum officsum sllorum,
gui hoc latine celebraveruni.“ — To však dělo se
již před r. 870, poněvadž r. 870 Richbald, kněz
Solnohradský, nemoha nového tohoto obyčeje snésti,
z vlastí Kocelových navrátil se do Solnohradu (aď
sedem repelivit Juvavensem). A nyní již můžeme
se tázati, zdali by byl Jan VIII r. 875 Methodig
nazýval bratrem svým, kterýž jest ustanovenza
řádného biskupa v obnoveném biskupství panonském ;
zdaž by byl vyzýval Mutimíra, vévodu Chorvatského,
aby se poddal pod vrchní duchovní zprávu téhož
Methodia, biskupa panonského, kdyby byl tento Me
thoděj o své ujmě, celkem bez vyššího papežského
svolení užíval slovanského jazyka při službách Bo
žích! — Myslímef že nikoli. Aneb snad o tom ne
zvěděl papež, leč až okolo r. 875—876? Kdo zná
hroznou onu nechuť, kterouž v Solnohradě a Pasově
stháno Methodia, kdo sobě připomene, že r. 873
jistotně psal bezejmenec Solnohradský spis svůj „De
conversione“, tuším snadno nám přisvědčí,tvrdíme-li,
že věděl Jan VIII. o všem, což činí Method v Pa
nonsku a na Moravě. A čím to, že mu nezapo
věděl dříve, užívati jazyka slovanského při služ
bách Božích, leč ač nejprvé listem zaslaným po Pa
vlu, biskupu Ankonském a později druhým dopisem
r. 879? — Po našem zdání neučinil toho proto,
poněvadž dobře znal, že jest k tomu Methodius
náležitě oprávněn již předchůdcem Adrianem.

Odkud ale nastala změna v smýšlení a jednání
papežovu? Kterak se dá vysvělliti zápověd, jíž
mělo slaveno býli zpívání mše svaté jazykem slo
vanským? Jaké příčiny měl k tomu Jan VI, že
rušil, což před desíti lety byl dovolil předchůdce
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jeho Adrian IL? — K těmto a všelikým podobným
olázkám mohli bychom určitě odpověditi, kdybychom
před rukama měli památný list, zaslaný sv. arcibi
skupu našemu po Pavlu Ankonském. V listu tom
bylyť jistotně udány příčiny, kteréž mohly po ne
mnohých letech pohnouti Jana VIIL že mocí papežskou
odvolával výsady, propůjčené nové osamostatněléCírkvipodzprávouMelthodiovou.“| Zatímalepoka
váde listu dotčeného nenajdeme, jedné — druhé z

p těch můžeme se poněkud alespoň domysliti.
ťBanknos že protivníci, svědčíce ua sv. Methodia vŘímě, neopominuli, očerňovati jej co bludaře, podob
ného Řekům v Cařihradě. I bylof na snadě, stíhati
nemilého soupeře, že pod pláštém a rouškou slovan
ského jazyka při službách Božích všeliké nové bludy
rozšířuje. Připomenemeli sobě, co se za Fotia,
dosedšího po druhé na stolici patriarší r. 877 opět
díli počalo v Konstantinopoli; povůžímeli, kterak řá
dili Řekové mezi Bulhary, úklady a násilím odvra
cujíce i odtrhujíce národ ten od římské stolice: nic
se diviti nebudeme, znamenajíce, kterak Jan VII.
počíná přichylovati ucha k opělovaným žalobám
osočovatelův Solnohradských, Pasovských atd. obá
vaje se, aby snad v krátce cosi podobného nestalo
se na Moravě, což se děje mezi Bulhary. Nebyla
li to podstatná příčina, doléhati na sv. Methodia,byupustilodvýsady,propůjčenéAdrianem?© Mimo
to byly též okolnosti podlé toho. V Italii hrozili
Saraceni, 8 papeži bylo potřebí ochrany a pomoai
z Němec; Kocela nebylo již na živě; Svatopluk, spřá—
teliv se na novo s Němci, nehrubě přá) sv. arci
biskupovi. a tudíž ovšem tím snáze se poddával
choutkám a zámyslům nepřátel jeho. (Co divu že
doléháno-li z tolikerých stran na papeže, posléze
sám počal se viklali v důvěře, klerouž měl prvé k
Methoději a napsal list, jímž užívání jazyka slovan
ského zakazuje a Methoděje volá do Říma, by vy
dal počet z víry své? Takovým způsobem, nemý
líme-li se, možná sobě vysvěllii zápověd jazyka slo
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vanského při službách Božích povoleného Adria
nem. Než proč medle nečiní Jan VIIL nijaké, sebe
menší zmínky v listech svých r. 879 a 880 o vý
sadě již r. 868 propůjčené arcibiskupu panonské

Církve a osadě jeho ? I to tuším snadno se dá
vysvětliti. Po našem zdání co a pokud bylo po
třebí, učinil to papež v listě, zaslaném po Pavlu
Ankonském. Úcta povinná k předchůdci a šetrnosf
ku sv. stolici téměř nedala hrubě šířili slov u věci
tak choulostivé; a to tím méně, aby se nezdálo, že
nástupce boří dílo předchůdce svého. —

Některé úvahy tyto vystačí tuším a ospravedlní
nás, pokud list Adriana II. máme za pravý, a tudyž
i povolení jeho vydané za příčinou jazyka slovan
ského při službách. Ostatně ač se nám nezachoval
Ječ překlad listu papežova, způsob a sklad jeho
dobře se řadí k jiným tohoto druhu dopisům stolice
svalé,

JI.
Činnost sv. bratří Cyrilla i Me
thodia v písemnictví slovanském.

Vyňalo « pojednání p. Šafarikova*).

Sv. bratři Solunští, apoštolové národu našeho,
skvějí se též co přední výlečníci v oboru literatury
slovanské. Jef zajisté nyní již vůbec vědomo a nad
všelikou pochybnost průvodno, že sv. Cyrill smyslil
a seslavil prvolně písmena, polřebná k vyznačení
zvukův jazyka slovanského. Podle dosavádních pa
mátek a svědectví historických směle af nedím na
jisto může se tvrditi, že se to stalo bez pochyby r.

*) Viz. Časop. Česk. Muse.r. 1848.
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862, na krátce před odchodem na ceslu apo
štolskou k Moravanům. Učené spory a doměnky,
jež nalezáme ve spisech důmyslných badatelův:
Schlótzera, Dobrovského, Kopitara atd. již co do osoby,
kterouž, co do času, kdy, a místa, kde písmo slovan—
ské sestaveno, za dnův naších se rozhodly*). Ná
lezcem jak pravenojest sv. Cyrill, kterýž maje
se odebrali z Cařihradu na Moravu r. 862 nejprvé počal
psáti novými písmeny slovanskými a překládati knihy,
potřebné přislužbách Božích. — Podobným spůsobem
nabývámejistoty o spisovatelské činnosti sv. Cyrillaja
kož i staršího bratra jeho Methodia. Slovůtný Dobrov
ský jako vůbec tak i v té stránce bystrou, ač nezřídka
přílišnoukritičností ducha svého zavdal sice podnět k
nejediněm pochybnostem. Podlezdání Dobrovského ne—
dostaloť se Slovanům z rukou sv. bratří Solunských leč
jenom některé části Písem sv. v jazyku slovenském.

Od té doby ale co psal Dobrovský, nemálo
rozmnožil se počet odkrytých znamenitých památek
písemnictví slaroslovanského ; a tudíž také přibylo
bytelných důkazův proti úsudkům a domněnkám
výtečného jinak otce nové filologie a kritiky slo
vanské. Takovou měrou ale lze nyní již s nemalou
jistotou tvrditl, která díla literní zůstala nám po
nesmrtelných prvoučitelích národu našeho.

Důmyslnější nad jiné v tévěci mistr p. J. P. Ša
fařík sebrav a seslaviv pozůstalé tyto památky, nastínil
nám nasledující obraz o pisemnické činnosti sv. apo
stolův naších. Onf piše

Základ ke staroslovanskému pisemníctví položen
Cyrillem v Carhradě, nejpodobněji na konci I. 861
nebo ua začátku I. 862, sestavením pisma čili abcedy

* O vremeni proischoždenija slavjanskích pis
men. Spisovatel Pr. O Bodjanský snesl a ocenil všecko,
cožkoli o předmětu tom posudpsáno a posléze ustrnul
na tom, že Cařihrad bylpísma slovanského kolébkou,
Konstantin Filosof nazvaný Cyrill jich tvorcem a rok 862
prvorokem povolání slovenského rodu k novému v kaž
dém ohledu životu.
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a přeložením čtení Sv. Evangelia: v tom nejstarší
slovanská legenda o Cyrillovi od Klimenta a měj
starší latinská od Gauderika zároveň jsou shodny.
Dílo dokončeno v běhu čtyr let v Moravě přelože
ním hlavních tehdejších bohoslužebních čili liturgic
kých knih, jakéž jsou, mimo čtení z evangeliť a
epistol, Zaltář, Paremejník, Casoslov, Slušebník,
Trebník a Oktotch Damaskina. V této práci měli
nemalé účastenství bezpochyby i nejprvnější a nej
předňější učedníci Cyrilla a Methodia, zejména Kli
ment, Naum, Angelar, Sava, Gorazd, z nichž první
rodilý Bulhar, poslední rodilý Moravan. Nebudeť
nemístno připomenouti aspoň nejstarší známé rukopisy
dotčených knih, kteréžto knihy větším dílem ne tak
obsahem, jako objemem svým načitě byly rozdilny
od pozdějších téhož jména, jsouce vůbec jednodušší,
kratší a menší. Evangelium nejstarší a nejvzácnější
rukopis s výslovným letopočtem jest Ostromirův v
Petrohradě, I. 1056 — 1057, po něm Mistislavský
v Moskvě, mezi 1125 — 1132: o rukopisech bez
souvěkého udání roku nebo věku mlčím. Apoštol,
nejstarší I. 1195v Moskvě u Pogodina; z téhož XII.
století ještě dva nebotři jiní, jeden vMoskvě v syno—
dální bibliotéce, ostatní v jižních a západních stra
nách. Zaltář, a sice s výkladem, tedy vlastně neli
turgický, nejstarší z XI. stol. někdy u metropolita
Eugenije, nyní v Moskvě u Pogodina, necelý; jiní
rukopisové z XI. anebo začátku XII stol. v Moskvě
u téhož učeného Pogodina a v Petrohradě v císař
ské bibliotéce: pouhých tedy bohoslužebných žal
tářův z XIIL stol. v Rusku a jinde více.

Faremejník čili čtení ze Starého Zákonai. 1271
v Petrohradě v císařské bibliotéce, jiný 1370 tamže
v Rumjancovském museu.

asoslov čili horologium, toléž co brectář,
přivtělen k žaltáři, nachází se při rakopisech XIII
stol. Služebnák čili liturgiař, nejstarší rukopis Sv.
Antonia (+ 1147) v synodálním kostele v Moskvě,druhývŘíměveVatikanskébibliotéce.| Trebnik,
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u Rusův Pořrebník, jinak Cínovmik, Číny, t. Ritual,
z počátku se služebníkem čili Liturgiařem v jedno
sloučen, a teprvé později, po rozšíření jednohoi
druhého, oddělen, pročež se i rukopisové velmi staří
nenacházejí: nejstarší mně známi jsou z XIV. století.
Oktoich, kniha zpěvův církevních, tehdáž (862)
ještě na velmi malý počet písní obmezená, nejstarší
snad palímpsest Rímský z XI. anebo XIL stol. v
bibliotéce Barberinské v Rímě, jiný z XIII stol v
Rumjancovském museu v Petrohradě. Pouhé zlomky
rukopisův bez letopočtu téměř všech těch knih i
starší se nacházejí. Těchto bohoslužebných knih
větší částka byla bez pochyby ještě za živobobytí
Cyrilla mezi 862 — 869, přispíváním bratra jeho
Methodia a nadřečených spolupracovníkův z řečtiny
přeložena: ostatek dovršen a doplněn již po jeho
smrti, mezi 868—885.

Co mimo tyto překlady Cyrill psal a v jakém
jazyku, řeckém-li nebo slovanském, těžko určitě říci,
ačkoli, že psal, pochybovati nelze. Ve starých ruko
pisech nachází se legenda o nalezení těla Sv. Kli
menta Rímského v Tavrii I. 861, 30. ledna, od očitého
svědka*); nálezce byl, jakž vědomo, Cyrill, možné
tedy, že i tuto legendu, a sice původně řecky, se
psal sám, než mně se podobněji vidí, že to práce
Klimenta biskupa Velického. "Týž biskup Kliment v
dotčeném životopisu praví o Cyrillovi, že sepsal své
Hádání s Mahomedany a Zidy v Kozařich,jež pře
ložil Method na slovensko, rozděliv je na osmery
řeči**). Z této práce, kteráž i knězi Dioklejskému
(kv. 1161) známá a ještě v XIL stol. co zvláštní
kniha pod nápisem: „Kyrsl! slovenskyj“ mezi Slovany
rozšířena byla, zachovaly se v častodotčeném živo

©) V rukopisné Minejí měsice ledna v bibliotéce duchovní
akademie v Moskvě.

+) Temná památka učených hádek našcho Konstantina se
Židy v Tavrii a v Kozařích zachovala se i v dopisu teh
dejšího Kozarského cara Josefa Židu Rabbi Chisdai,
v knize „Sefer khozri“. což zde běžně podotčemo budiž.
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topisu, v ruských chronografech a v jiných ruko
pisech značné výjimky: celý spis na světlo posud
nevylonul. Obšírné vyznání víry, modlitba a jiné
někleré kusy, Cyrillovi připisované,jsou, jak uvidíme,
plody učedlníka jeho Konstantina II. biskupa Bul
harského *).

O Methodiovi svědčí, jak jsme připomenuli,le
genda biskupem Klimentem psaná, že osmery pole
mické řeči svého bratra na slovensko přeložil, jiná
pak pannonská legenda, jakž se domýšlím, od Go
razda pošlá, vypravuje, že již po smrti bratra svého
Cyrilla všecky kanonické knihy Písem svatých, tedy
s vyloučením apokryfických, a nadto i Nomokanon,
čili knihu církevních zákonův a Ofecké knihy (Ote
českyje knigy bez pochybytak řečenéPatertkon,
krátké zprávy o živolu a obcováni nejpřednějších a
nejproslulejších poustevníků) na slovenskýjazyk pře
tlumočil. Všemi knihami kanonickými míní se lu,
co polud ještě přeloženo nebylo, "totiž mimo Čtení
z evangelií, Epištol a Starého Zákona, a mimo Žal
tář, ostatek Písma Svatého, kromě apokryfův, tedy
asi dvě třetiny celé biblí. Ačkoli se nám starší ruko
pisy celé biblí nad XV. věk nezachovaly, však
nicméně po nepředpojatém věci uvážení nelze sou
hlasným starobylým svědectvím v ohledu tom ode
příu víry**). Cástečných knih Starého i Nového zá
kona dosti staré rukopisy ještě před rukama jsou,
n. př. Cívero evangelium 1 1143 (dle Kóppena, jiní
udávají méně správně 1144) v Moskvě v synodální
bibliotéce, Epištoly Sv. Pavla 1. 1220 lamže, Zje

%) V ruských popisech starosl. rk. často se naskýtají stati
sv. Cyrillovi připisované, o nichž se mi na ten čas bliž
ších zpráv nedosláván. pr. Molitva skitskago po
kajanija Kirilla Filosofa v kl. Josefo - Voloko
lamském,Nauka Sv. Kirilla Filosofa, v bibl. spol.
hist. a starob. v Moskvě a t. d.

95) O předměln tom v novějiších časích jednali důkladně: No
vicky © pervonač.

Sv. Pis. kij.1837. 40. —Makarij Ist. chrnst. v Rossii S. P.
1846.89.str.225 atd.Filaret Čtenija M.1846Č.[V. sv.23 atd.
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vení So. Jana z XIII stol. v Rumjancovském mu
seu, knshy Josue, Soudcůo a Ruth I. 1193 v
bibliotéce Sergijevské Lavry v Rusku, Píseň Salo
smounova s výkladem z XIV. stol, v bibliotece císař
ské společnosti historie a starobylosti v Moskvě, celý
Nový Zákon XIV. stol. v Cudovském klášteře v
Moskvě a t. d. O jiných, že jich kdy stávalo, jsouť
před rukama svědectví nepodezřelá; tak n. př.knihy
prorocké, přepsané v XV. stol. z rukopisu 1. 1047
v Novohradě psaného, patery knihy Mojžsšovy pře
psané v témž XV stol. z rukopisu I. 1136 tamže
psaného ; u Stefania v Soře v Dansku nacházel se
I. 1645 Vový Zákon z XIil. stol., Solaric viděl uPericinottiv© Benátkáchceloubiblí1.1429v
Němcích, v klášteře tak jmenovaném v Moldavě,
psanou, později dle některých zpráv do Anglicka pro
danoua t. d. Samy knihy starého Zákona, zvláště patery
knihy Mojžišovy, zachované v rukopisech XV.stol., ne—
sou na sobě patrné znaky jazyka nejhlubšího stáří a
takořka zárodku písemného umění ve Slovanech. —
Co se Nomokanonu dotýče, samo sebou sc rozumí,
že to mohla býli jen prvolní a nejstarší sbírka cír
kevních zákonův, t. kanony apoštolské a sněmů cír
kevních, podle sestavení Jana Scholastika (+ 578),
nikoli Nomokanon Photia, teprvé okolo 863 sesta
vený, mnohem méně pozdější Nomokanon, rozlič
nými vstavkami a přídavky, i zákony světskými, nad
míru rozhojněný, jakéhož nejstarší rukopisové jsou
srbský I. 1262 u p. Mihanovičeve Smyrně, a ruské
tři, první I. 1276 aneb 1280 v Moskevské syno
dální, druhý I. 1283 v Petrohradě v císařské biblio
téce a třetí z konce téhož XIII století v PetrohraděvRumjancovskémmuseu.| Nežmnich| Zinovij,
učedlník Maxima Reka v XVI století, svědčí, že viděl
Nomokanon psaný za Jaroslava a biskupa Joachima,
tedy před I. 1030. — O Otečníku čili Pateriku sou
diti nelze: starých rukopisův toho druhu více, mezi
nimiž Život sv. Kondrata, zlomek v Moskvě u Pogo
dina, hlubokým stářím, soudě pouze palaeograficky,
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všecky posud známé cyriliské rukopisy a zlomky
rukopisův znamenitě převyšuje. Ve Vídni, dle Kopi
tara, rukopis srbské recensí XII století (tuším nedů
vodně samému svat. Sávovi připisovaný), v Paříži
podobněž srbské recensí XIII. stol. se chrání.

V popsání čili registrování obsahu Životův Sva
tých, od metropolita ruského Makaria (kv. 1526,
+ 1564) dohromady sebraných, tak nazvaných Ve
likých Četích Minejí, připomíná se: Methodia epi
skopa Moravskago 1) O vešči i o samovlastvě,
2) o knigě Methodija episkopa Moraoskago, což
ještě dalšího vyšetřování potřebuje.

Oumrtím Methodia (885), zdvižením od protivné
Slovanům strany, návodem biskupa Wichinga, od
jakživa ouhlavního „nepřítele prvoučitelův slovan
ských *), hrozných, nevídaných vichřic a bouří na
kněží slovanské, později i vpádem Uhrův, přišel
zárodek literatury staroslovanské v Moravě:a Pan
nonu na zmar.

+) Wiching,čti Wiking,což znamená bellator, odkudž zlo
pověstní Wikingové, mořští dobrodruzi čili lupiči na
severu. O něm napsal Miklošič: „Wiching, homo turbu
lentus et ambitiosus ipsisgue Germanis invisus. Nam cum
a. 894 Arnulpho se insinuaset pro cancellario, isgue eum
crcasset episcopun Passaviensem a. 899 dejectus este ex
illa sede a Salisburgensi episcopo. — De co chron. Paesa
viense (ed. ab. Adrian 1846.) Vichingus — Der war ein
weltgescheiter Herr. Das Evangelium den Máhren predigt
er, wird Bischof mehr durch Gewalt als Einhelligkeit“.
Mikolosich Vita S. Clem. 1847 p. XIV.

—>>8—
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i. List papeže Štěpána
Nejstarší historické vzpominky ©O sv. Cyrillu a Methoději

Dějepisné dodatky.
I. O počátcích křesťanstvív Čechách
Uvahy kritické o listech papežských
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Oznámení
pro fpoluouĎy DěDictivífv. Cyrillo:

WMetbobfřéhov Brnč.
—48 BDE——

Rrafna, melice poučná a nábožná fniba:

Bitwot
Jana a Spafitele naffeho

Stežífte Arifta
dle fudmwíka 3 ÚÓranady přeložená 3 Intinffého
eb Sofefa Ant. Šrutřy, fnězecirfemniho

m Praze,

tiftěna melfotní zřetelnými pijimenami, ozdobena

frafnomi mílými obrazty, fterá fe pofud za
1 3L 54 tr. we fiřibře prodamala, bude fe teď

w fněhfipechoí bolepfaném oudům děbictot fiv.

Gyrillo-Methodifeho ro leronějfi ceně mydamat,

a fice tw feffitfu za 50 fr. a mázaná m tubě

obálce za 54 fr. fiřibra.

Kněbfupectot

Vitíhe a Órofe,
A0 Jruč rvelíé námějtí fomifi běbtetrotGprillo

Aletnům bům. Methobftého.



u

Niticbe a Grofie
m dBrně

myfflo a jeft me mffech Iněhtupectmí

£ bojtání:

Rrátřé a (proftné

Odpomědi
na námítky proti náboženíhmwí

nejvice rozffiřené.

Ob

Abbé de Ségur-a,
faplana me mojenftém ročpení m Pařtži.

Přeložil Srantificf 99. oimou,
faplau u vateho Tumáffe m Brnč.

Genafefý. 18 řv. ftr.

Tiffem IB. Burfattu.


